
Miasto pozyskało środki europejskie, dzięki którym do połowy przyszłego roku przebudowa-
na zostanie ul. Niechodzka i Mazowiecka. Pojawi się m.in. nowa nawierzchnia, ścieżki rowe-
rowe, chodniki, oświetlenie, dodatkowa infrastruktura rowerowa.

Na projekt „Wsparcie transportu 
multimodalnego i ograniczenie ni-
skiej emisji w Ciechanowie poprzez 
przebudowę dwóch dróg gminnych 
ze ścieżkami rowerowymi, łączą-
cych tereny dzielnicy przemysłowej 
z układem obwodowym miasta” Ma-
zowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych przyznała miastu 
6 985 284,99 zł, co stanowi 80% 
kosztów inwestycji. Projekt wpisu-
je się w poddziałanie 4.3.1 „Ogra-
niczenie zanieczyszczeń powietrza 
i rozwój mobilności miejskiej” w ra-
mach RPO WM 2014-2020. Głów-
nym celem projektu jest ogranicze-
nie niskiej emisji w mieście, poprzez 
stworzenie warunków dla rozwoju 
transportu niezmotoryzowanego 
oraz transportu publicznego.
Wzdłuż ul. Niechodzkiej i Ma-
zowieckiej wybudowane zosta-
nie 3,689 km ścieżek rowerowych 
(1,725 km w ciągu ul. Mazowieckiej 
i 1,964 km w ciągu ul. Niechodz-

kiej), przebudowane i wybudowa-
ne zostanie 3,842 km chodników 
(1,768 km chodnika po obu stro-
nach ul. Mazowieckiej, 2,072 km 
chodnika po obu stronach ul. Nie-
chodzkiej). Zmodernizowana będzie 
jezdnia na długości 2,108 km. Poja-
wi się również infrastruktura rowe-
rowa: cztery parkingi dla rowerów 
(w pobliżu przystanków autobuso-
wych) oraz punkty samoobsługi ro-
werowej. Na całej długości ścieżek 
rowerowych zostaną zainstalowane 
różnice poziomów – ścieżka będzie 
oddzielona od chodnika separato-
rem. Wymienione zostanie oświe-
tlenie ulic na bardziej energoosz-
czędne. Nowe ścieżki rowerowe po-
łączone będą z pętlą miejską, dzięki 
czemu dzielnica przemysłowa oraz 
znajdujące się przy niej zakłady pra-
cy i punkty handlowe zyskają połą-
czenia rowerowe z pozostałymi czę-
ściami miasta. Infrastruktura zo-
stała zaprojektowana w taki spo-

sób, by była bezpieczna oraz przy-
jazna i wygodna dla użytkowników.
– Do realizowanych w mieście in-
westycji drogowych podchodzi-
my w sposób jak najbardziej kom-
pleksowy. Ważny jest rozwój sie-
ci ścieżek rowerowych, które są 
przejawem strategii miasta, opar-
tej na działaniach ograniczających 
niską emisję i wsparciu dla ekolo-
gicznych rozwiązań. To kolejny do-
bry projekt, doceniony przez MJW-
PU. Konsekwentnie podejmujemy 
starania o pieniądze unijne, co re-
alnie przekłada się na rozwój Cie-
chanowa – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Projekt został ujęty w planie inwe-
stycyjnym dla subregionu ciecha-
nowskiego objętego OSI proble-
mowymi w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych. Zgodny 
jest również z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej Miasta Ciechanów.

R.J.

Rozpoczęła się 
modernizacja basenu 
odkrytego przy 
ul. Kraszewskiego

Inwestycję realizują dwie firmy wy-
łonione w przetargach. Wykonaw-
cy zaczęli roboty w połowie kwiet-
nia. Modernizacja basenu zakończy 
się na początku czerwca. Obiekt bę-
dzie dostępny na najbliższe wakacje.

więcej str. 6
R.J.

Budowa ulicy Sońskiej

Trwają zaawansowane prace na ul. 
Sońskiej, na początku kwietnia 
ruszyły roboty ziemne. Na odcin-
ku od kąpieliska Krubin do ronda 
Solidarności zostanie poszerzona 
jezdnia, wybudowane będą chod-
niki i ścieżka rowerowa, odtworzo-
ne zostaną rowy. Inwestycja potrwa 
do jesieni. Realizowana jest dzię-
ki porozumieniu miasta i powiatu

więcej str. 5
R.J.

Wieża ciśnień: podpisana 
umowa na unijne 
dofinansowanie, wybrany 
wykonawca

Prezydent Ciechanowa i mar-
szałek województwa mazowiec-
kiego podpisali umowy na unij-
ne dofinansowanie rewitalizacji 
wieży ciśnień i kamienicy Pian-
kiego oraz na modernizację sie-
dziby miejskiej jednostki kultu-
ry. Wyłoniono wykonawcę rewi-
talizacji wieży ciśnień i budowy 
obok niej Eksploratorium Mate-
matyki i Techniki.

więcej str. 3
R.J.

Dzień Ziemi: miejska akcja 
sadzenia drzew

Do akcji sadzenia drzew w parku 
M. Konopnickiej w Dzień Ziemi 
Urząd Miasta zaprosił dzieci z cie-
chanowskich podstawówek. Pre-
zydent zapowiedział inicjatywę 
w ramach której świeżo upieczeni 
ojcowie z Ciechanowa będą mogli 
otrzymać drzewko, które zasadzą 
na wskazanej miejskiej działce.

więcej str. 6
R.J.

Ruszyła budowa bieżni 
lekkoatletycznej

Profesjonalna bieżnia lekkoatle-
tyczna budowana jest na stadio-
nie przy ul. 3 Maja. Powstanie tam 
również nawodnienie boiska pił-
karskiego oraz pojawią się nowe 
elementy infrastruktury sporto-
wej. Na początku kwietnia wy-
konawca zaczął prace. Inwesty-
cja zakończy się prawdopodob-
nie do końca lipca.

więcej str. 5
R.J.

Ciechanów opracuje 
program profilaktyki raka 
szyjki macicy

Prezydent miasta wyszedł z ini-
cjatywą opracowania lokalnego 
programu szczepień przeciwko 
wirusowi HPV, który przyczynia 
się do zachorowań na raka szyjki 
macicy. Każdego roku z bezpłat-
nych szczepień mógłby skorzy-
stać jeden rocznik ciechanowia-
nek, programem zostałyby obję-
te 12-letnie dziewczynki.

więcej str. 2
R.J.
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Podczas spotkania w ratuszu 
30 marca omówione zostały głów-
ne założenia programu. W dyskusji 
wzięli udział: prof. Bibiana Mossa-
kowska, dziekan Wydziału Ochrony 
Zdrowia i Nauk Humanistycznych 
PWSZ dr Bożena Ostrowska oraz 
prodziekan Małgorzata Zagroba, 
dyrektor ciechanowskiego Sanepi-
du Wiesława Krawczyk, przedstawi-
ciele Specjalistycznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Ciechanowie: lekarz 
ginekolog położnik Tomasz Obojski 
oraz koordynator promocji zdrowia 
Violetta Matla. Wszyscy byli zgod-
ni, co do ważnej roli prowadzenia 
szerokiej edukacji oraz działań pro-
filaktycznych. Na wniosek eksper-
tów kampania edukacyjna będzie 
pierwszym etapem działań zwią-
zanych z programem.
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) w 2009 roku opublikowa-
ła oficjalne stanowisko, uznając 
raka szyjki macicy i inne choroby 
wywołane przez wirus brodawcza-
ka ludzkiego za problem zdrowia 
publicznego o charakterze global-
nym. Rak szyjki macicy jest drugą 
spośród onkologicznych przyczyn 
zgonów wśród kobiet. Szczepienie 
dziewcząt zalecają m.in. Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne, Pol-
skie Towarzystwo Onkologii Gine-
kologicznej, Polskie Towarzystwo 
Pediatryczne oraz Kolegium Leka-
rzy Rodzinnych.
Lokalny program profilaktyki opra-
cowany będzie na 5 lat. W tym roku 
zaszczepione mogłyby być dziewczę-
ta mieszkające w Ciechanowie, uro-
dzone w 2005 roku. Jest ich obec-
nie 222. W kolejnych latach mogły-
by ze szczepień skorzystać następ-
ne roczniki. Program zakłada sze-

roką edukację dzieci i rodziców. 
Do współpracy zaproszone zostaną 
szkoły. Przeprowadzone będą szcze-
gółowe wyliczenia dotyczące kosz-
tów wprowadzenia programu oraz 
podjęte zostaną decyzje w kwestii 
jego realizatora.
– To będzie pierwszy w Ciechano-
wie program profilaktyczny reali-
zowany przez miasto. Inwestujemy 
w zdrowie mieszkańców Ciechano-
wa. To konkretne i realne wsparcie 
dla młodych kobiet oraz zdrowej 
przyszłości całych rodzin – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Udział w programie będzie w peł-
ni dobrowolny. Eksperci deklarują 
zaangażowanie w kampanię eduka-
cyjną podczas której przekażą wie-
dzę na temat szczepień przeciwko 
wirusowi HPV.
– Jeżeli chodzi generalnie o szcze-
pienia, program szczepień rozpo-
czął się dwa wieki temu i przynosi 
efekty. Szczepienia przeciwko HPV 
są potrzebne, bo wiele kobiet umie-

ra na raka szyjki macicy – podkre-
śla Bibiana Mossakowska.
– Cieszy mnie ta  inic jatywa. 
Szczepionka kosztuje około 350 zł, 
a w ramach programu byłaby bez-
płatna, co jest niezwykle istotne. 
Teraz korzysta z niej znikoma licz-
ba dziewcząt – zaznaczała Wiesła-
wa Krawczyk.
– Był moment większego zainte-
resowania tym szczepieniem, gdy 
w mediach było głośno na ich te-
mat. Ta szczepionka jest dość dro-
ga, mieszkańcy nie wiedzą, czy 
warto z niej skorzystać. Musimy 
w pierwszej kolejności uświado-
mić jej zasadność – dodał Tomasz 
Obojski.
– Wiedza na temat wirusa HPV 
jest na bardzo niskim poziomie. 
W ramach kampanii edukacyj-
nej przedstawimy cele i prze-
widywane rezultaty programu 
szczepień – powiedziała dr Bo-
żena Ostrowska.

R.J.

Na pierwsze zadanie przeznaczone 
zostało 18 tys. zł, na drugie 40 tys. 
zł. Oferty dotyczące wskazanych za-
dań należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do 28 kwietnia 
2017 roku w Biurze Obsługi Intere-
santa w Urzędzie Miasta Ciechanów, 
ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. 
Wybór ofert nastąpi do 29 maja 
2017 roku. Komisja opiniująca 
przedłoży prezydentowi propozy-
cje, prezydent podejmie ostatecz-
ną decyzję o wyborze ofert na re-

alizację zadania oraz o kwocie do-
tacji na rok 2017 rok.
W konkursie ofert mogą brać udział 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (wymienio-
ne w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie), 
które zamierzają realizować zada-
nie na rzecz mieszkańców Ciecha-
nowa, prowadzą działalność sta-
tutową w dziedzinie objętej kon-
kursem, przedstawią poprawnie 

sporządzoną ofertę wraz z załącz-
nikami.
Szczegóły dotyczące zasad, formu-
larza, dokumentów, które należy 
załączyć, informacji, które nale-
ży uwzględnić, terminów i warun-
ków realizacji zadania oraz kry-
teriów wyboru ofert znajdują się 
w ogłoszeniu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta 
Ciechanów w zakładce „organiza-
cje pozarządowe”.

R.J.

Ciechanów opracuje program 
profilaktyki raka szyjki macicy. 

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV
Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński wyszedł z inicjatywą opracowania lokalnego progra-
mu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który przyczynia się do zacho-
rowań na raka szyjki macicy. Programem objęte zostałyby 12-letnie mieszkanki Ciechanowa. 
Każdego roku z bezpłatnych szczepień mógłby skorzystać jeden rocznik ciechanowianek. Pre-
zydent do współpracy przy opracowaniu programów zaprosił specjalistów z dziedziny zdrowia.

Konkurs na organizację wypoczynku dla dzieci 
oraz organizację zajęć rekreacyjno-sportowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania 
w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. obejmuje dwa zadania. Pierwsze to organizacja wy-
poczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, drugie – organizacja zajęć re-
kreacyjno-sportowych z elementami siatkowej piłki plażowej.

Po zakończeniu pilotażu, Urząd Miasta Ciechanów zdecy-
dował o utrzymaniu na stałe możliwości płacenia w kasach 
urzędu kartą i telefonem. Te bezgotówkowe płatności wpro-
wadzone w styczniu na trzy miesiące cieszyły się dużym za-
interesowaniem mieszkańców. Za pomocą karty płatniczej 
lub telefonu, który posiada odpowiednią aplikację, moż-
na płacić podatki i uiszczać zdecydowaną większość opłat.

W ramach programu Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Ministerstwa 
Rozwoju, miasto podpisało umowę z firmą, która dostarczyła bezpłat-
nie terminale. Za dokonanie transakcji kartą lub telefonem ani urząd 
ani mieszkaniec nie ponosi żadnych opłat. Zasady te, obowiązujące 
w pilotażu, zostały utrzymane w zasadniczej formule programu. Umo-
wa obowiązuje do 2020 roku.
– W ciągu trzech miesięcy płatności kartą dokonano 449 razy na łącz-
ną kwotę 67 868,96 zł. Mieszkańcy chwalą sobie tę możliwość, przy-
zwyczaili się już do niej. Widzimy, że faktycznie wyszliśmy naprzeciw 
oczekiwaniom – powiedziała skarbnik miasta Ewa Szeluga.
– Karta coraz częściej zastępuje tradycyjny pieniądz. W urzędach nie 
jest to standardem, jesteśmy pierwsi w regionie. Wysoka jakość ob-
sługi mieszkańców jest bardzo ważna, a bezgotówkowa płatność jest 
szybka, prosta i wygodna – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Kartą i telefonem można płacić podatki: rolny, leśny, od nieruchomo-
ści, od środków transportowych, można uiścić opłaty, które nie wyni-
kają z umów cywilno-prawnych, jak opłatę od posiadania psów, tar-
gową, reklamową, skarbową, opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłatę adiacencką, opłatę za zajęcie pasa drogowego, 
opłatę za wycinkę drzew, mandaty i opłatę dodatkową za nieopłace-
nie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, opłatę za zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoholowych czy przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności. Rodzaj transakcji, których 
można dokonywać kartą bądź telefonem wynika z ordynacji podatko-
wej. Wyłącznie gotówką lub przelewem należy uiszczać opłaty wyni-
kające z umów cywilno-prawnych, tzn. dotyczące dzierżawy, wieczy-
stego użytkowania, sprzedaży mienia.
Płatność telefonem jest możliwa, gdy mieszkaniec posiada odpowied-
nią aplikację – konieczny jest system płatności BLIK, który dostępny 
jest dla klientów kilku banków.
Terminale płatnicze zamontowane są w obydwu kasach Urzędu Mia-
sta Ciechanów. Jedna znajduje się w ratuszu, przy placu Jana Pawła II 
6, na parterze (czynna w godz. 8.00-14.30), druga w budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Wodnej 1 (czynna w godz. 8.00-15.00).
Urząd Miasta przypomina, że wszystkie opłaty i należności można re-
gulować gotówką w kasach, wpłat można dokonywać również przele-
wem na numer konta: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001. Dla opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi funkcjonuje konto o nu-
merze: 43 1600 1462 1837 0686 3000 0006.

R.J.

Płatności kartą i telefonem 
w ratuszu już na stałe
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Na projekt „Wzrost regio-
nalnego potencjału tury-
stycznego przez rewalory-
zację zabytkowej kamie-
nicy i wieży ciśnień w Cie-
chanowie oraz nadanie im 
nowych funkcji edukacyj-
no-kulturalnych” miasto 
pozyskało wnioskowane 
dofinansowanie w wysoko-
ści 6 336 764,18 zł. Łącznie 
z dofinansowaniem na za-
dania zabezpieczono w bu-
dżecie 13 715 000 zł. W po-
stępowaniu przetargowym 
wybrano najkorzystniejszą z czterech złożo-
nych ofert na rewitalizację wieży. Inwesty-
cję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlane 
„CIECHBUD” za 10 565 958,79 zł. Pozosta-
ła kwota będzie przeznaczona na rewalory-
zację kamienicy Piankiego.
– Odważna, ambitna, pionierska i wyjątko-
wa – tymi przymiotnikami można określić 
inwestycję ukierunkowaną na rewitaliza-
cję wieży ciśnień w Ciechanowie i budowę 
w tym miejscu Eksploratorium Matema-
tyki i Techniki. Za nieco ponad rok zmieni 
się nie tylko to miejsce, ale przede wszyst-
kim to odnowione miejsce zmieni Ciecha-
nów. Stawiamy na wzrost potencjału tury-
stycznego miasta. Chcemy poprzez realiza-
cję tej inwestycji przyciągnąć do Ciecha-
nowa turystów, przyciągnąć całe rodziny 
z dziećmi, aby przez zabawę, doświadcze-
nia i eksperymenty edukować najmłod-
szych. To będzie miejsce spotkań i rozmów 
ciechanowian. To będzie atrakcyjna prze-
strzeń stanowiąca nowy symbol miasta – 
powiedział na konferencji prasowej prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– Już kolejny raz, ciężko policzyć który raz, 
podpisujemy umowę o dofinansowanie. Cie-
chanów jest niezwykle skuteczny w kwestii 
pozyskiwania unijnych funduszy. Podróżu-
jąc przez Ciechanów od kilkudziesięciu lat 
zawsze zwracałem uwagę na ten niszcze-
jący obiekt, zastanawiałem się co z nim da-
lej będzie. Teraz pojawiła się szansa i bar-
dzo ciekawa wizja, dlatego ten projekt zo-
stał tak wysoko oceniony. Przysłuży się on 
z pewnością do promocji Ciechanowa. To 
będzie znak firmowy Ciechanowa. Będzie 
też pełnił rolę edukacyjną, propagującą na-
ukę, kulturę techniczną. Ci, którzy potrafią 
składać dobre projekty są konsekwentni, 
Ciechanów należy do takich miast – do-
dał marszałek Adam Struzik.
W konferencji uczestniczyła członkini Rady 
Programowej Centrum Nauki Kopernik, po-
pularyzatorka nauki, profesor biologii mo-
lekularnej Magdalena Fikus. Miasto podej-
muje ścisłą współpracę z CNK oraz środo-
wiskami naukowymi.
– Jestem bardzo wzruszona, byłam od po-
czątku zachwycona tą wieżą, jej kształtem. 
Ona ma wyjątkowe połączenie matema-
tyczne, to jest niezwykłe połączenie dwóch 
brył. To będzie miejsce, w którym nie bę-
dzie napisane „nie dotykać”. Wielokrotnie 
słyszałam o tego typu miejscach na świe-
cie. Jest jedno bardzo znane w Nowym Jor-
ku, drugie w Niemczech w mieście Giessen. 

To nie będzie taka czysta nauka, to będzie 
nauka związana mocno z naszym codzien-
nym życiem. Słowo „matematyka” nie bę-
dzie straszyło. Ten pomysł w niezwykłym 
tempie nabiera kształtów – podkreślała 
profesor Magdalena Fikus.
Wieża ciśnień, która została zaprojektowa-
na w 1972 roku przez architekta Jerzego 
Bogusławskiego jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych obiektów w mieście. 
To zbiornik wyrównawczy, który znajduje 
się w najwyższym miejscu w mieście od lat 
80-tych jest całkowicie nieużytkowany. 
Nieruchomość należała do Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji. W 2015 roku miasto 
na wniosek prezydenta Kosińskiego prze-
jęło od ZWiK teren wraz z wieżą i przystą-
piło do prac przygotowawczych w zakresie 
opracowania planu rewitalizacji wieży ci-
śnień. Opracowana została koncepcja Eks-
ploratorium Matematyki i Techniki – Etap 
I. W 2016 roku po przeprowadzonej eks-
pertyzie technicznej obiektu opracowany 
został „Program funkcjonalno-użytkowy 
rewitalizacji i modernizacji wieży ciśnień 
w Ciechanowie”.
W I półroczu 2016 r. Gmina Miejska Ciecha-
nów zawiązała partnerstwo z powiatem cie-
chanowskim oraz Politechniką Warszawską 
i złożyła wniosek o dofinansowanie rewalo-
ryzacji wieży ciśnień oraz zabytkowej kamie-
nicy przy ul. Warszawskiej 18 w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Docelowo wieża ciśnień całkowicie zmie-
ni właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Z obiektu ściśle inżynierskiego, technolo-
gicznego stanie się istotnym symbolem kul-
turowym Ciechanowa – forma wieży stanie 
się współczesną rzeźbą.
Rewitalizacja polegała będzie na przystoso-
waniu konstrukcji wieży do nowych funk-
cji bez zasadniczej ingerencji w jej „ma-
tematyczny” kształt. Obejmowała będzie 
m.in. demontaż poszycia i starego ocieple-
nia zbiornika oraz elementów niezwiązanych 
z konstrukcją zbiornika; wykonanie nowe-
go poszycia zewnętrznego z blachy tytano-
wo-cynkowej, konserwację istniejącej kon-
strukcji wsporczej wieży oraz konstrukcji 
zbiornika wyrównawczego; prace w zakre-
sie fundamentów. Planowane jest wykona-
nie pełnej instalacji iluminacji wieży (czte-
ry różne standardowe rodzaje iluminacji, 
w tym zapewnienie możliwości wyświetla-
nia na powierzchni torusa iluminacji stero-
wanych wzorami matematycznymi), oświe-

tlenie liniowe LED na każ-
dym z 32 żeber pierścieni 
stanowiących konstrukcję 
torusa. Teren wokół wieży 
stanie się ogrodem sztuki, 
stanowiącym estetyczne 
przedpole dla Eksplorato-
rium Matematyki i Techni-
ki. W planach jest rozmiesz-
czenie w terenie serii rzeźb 
lub instalacji artystycznych. 
W ramach programu funk-
cjonalno-użytkowego zapla-
nowano utworzenie oczka 
wodnego w formie pierście-

nia otaczającego podstawę wieży z podwod-
nym oświetleniem i fontanną ze sterowa-
nym oświetleniem.
Eksploratorium Matematyki i Techniki bę-
dzie się mieściło w nowoczesnym budyn-
ku użyteczności publicznej. Budynek bę-
dzie posiadać dwie kondygnacje, w tym jed-
ną na poziomie -1 (ok. 400,00m2). Łączna 
powierzchnia części naziemnej i podziem-
nej to ok. 600,00m2. Budynek na poziomie 
0 (ok. 100,00m2) będzie się składał z części 
nr 1 i nr 2. Na jednej części będzie zielony 
dach (nasadzenia), na drugiej taras widoko-
wy. W podziemnej kondygnacji znajdą się 
trzy sale ekspozycyjno – edukacyjne (ścia-
ny pomiędzy salami ekspozycyjnymi będą 
przesuwne, co pozwoli na wydzielanie lub 
otwieranie przestrzeni pomiędzy poszcze-
gólnymi salami), pomieszczenia techniczne, 
pomieszczenie socjalne, toalety, magazyn. 
Budynek nr 1 na poziomie 0 zostanie wyko-
rzystany na szatnię i kasę biletową. W bu-
dynku nr 2 znajdzie się kawiarnia z zaple-
czem (pomieszczenie z widokiem na wieżę 
z otwartym wyjściem na dziedziniec i moż-
liwością ustawienia stolików na zewnątrz), 
toalety, węzeł cieplny, pomieszczenia tech-
niczne.
W eksploratorium prowadzone będą zaję-
cia i warsztaty multimedialne rozwijają-
ce zainteresowania matematyką, techniką 
i innymi naukami ścisłymi, a konstrukcja 
wieży i zamknięta w niej symbolika mate-
matyczna będzie podstawowym materia-
łem poglądowym.
Drugim zadaniem, które wchodzi w skład 
tego samego projektu będzie rewaloryzacja 
Kamienicy Piankiego przy ul. Warszawskiej 
18, gdzie wykonane zostaną prace remon-
towe, po czym w budynku prowadzona bę-
dzie działalność kulturalno-edukacyjna. Bę-
dzie tam mieściła się klubokawiarnia i ga-
leria artystyczna, Klub Seniora, Klub Mło-
dego Odkrywcy, Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta.
Druga podpisana dziś umowa dotyczy do-
finansowania w wysokości 1 850 738,44 zł 
projektu „Modernizacja i wyposażenie 
COEK STUDIO – sposobem na zwiększe-
nie dostępności do zasobów kultury i wpro-
wadzenie nowych form uczestnictwa w kul-
turze”. Prace modernizacyjne obejmą ga-
lerię, salę baletową, pracownię rozwijania 
umiejętności manualnych, studio nagrań, 
pomieszczenie, które stanie się małą salą 
widowiskową.

Renata Jeziółkowska

Strażacy podkreślają, że zakupiona kamera termowi-
zyjna EVOLUTIN 6000 amerykańskiej firmy MSA, 
jest jednym z najnowocześniejszych, najbardziej za-
awansowanych technicznie i odpornych dostępnych 
obecnie tego typu urządzeń. Posiada najlepszą w swojej 
klasie jakość obrazu, wskaźnik laserowy i odległościo-
mierz, zintegrowane funkcje nagrywania i przecho-
wywania obrazu i sygnału, jest lekka. Spełnia kryte-
ria, które są najważniejsze dla jednostki straży pożar-
niczej. Jest narzędziem służącym m.in. do szybkiego 
i bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniach wy-
pełnionych dymem lub w ciemnym otoczeniu, do wy-
szukiwania najgorętszych obiektów w polu widzenia 
kamery, a w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych 
również do odnajdywania ludzi. Sprawdza się do lo-
kalizacji źródeł pożaru i jego rozmiaru oraz lokali-
zacji miejsc zagrożeń dla innych uczestników akcji. 
Detektor wielogazowy DRAGER X-am 5000 to naj-
mniejszy dostępny na świecie detektor do wykrywa-
nia pięciu gazów. Należy do najnowszej generacji de-
tektorów gazowych do zastosowań w monitorowaniu 
osobistym oraz kontroli obszarowej. Dzięki maksy-
malnej czułości urządzenie w niezawodny sposób mie-
rzy stężenia gazów i par wybuchowych oraz ostrzega 
przed zagrożeniami ze strony gazów (przekroczenia 
stężeń bezpiecznych). Miernik wykrywa gazy niebez-
pieczne dla zdrowia i życia: tlenek węgla, chlor, siar-
kowodór, amoniak. Wykrywa gazy, których obecność 
może spowodować wybuch (gaz ziemny, gaz propan-
-butan). Ponadto mierzy stężenie tlenu w powietrzu.
– Miasto inwestuje w bezpieczeństwo i zdrowie swo-
ich mieszkańców, dlatego staramy się w miarę na-
szych możliwości wspierać straż pożarną, policję czy 
szpital, choć nie są to jednostki podległe miastu. Tym 
razem przekazujemy strażakom nowoczesny sprzęt, 
który jest bardzo pomocny podczas akcji, w których 
ratowane jest ludzkie życie. Straż pożarna w bardzo 
wielu sytuacjach z nami współpracuje, a dzięki ścisłej 
współpracy możemy lepiej działać na rzecz naszego 
miasta i jego mieszkańców – powiedział na konferen-
cji prasowej 20 kwietnia prezydent Krzysztof Kosiński
– Bardzo dziękuję prezydentowi za to ważne dla 
nas wsparcie. To światowej klasy sprzęt, który bę-
dzie służył mieszkańcom miasta, powiatu, może 
być również wykorzystywany poza granicami po-
wiatu. Sprzęt wpłynie na podniesienie skuteczno-
ści naszych działań, jak również zminimalizujemy 
straty popożarowe – podkreślał komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie Ar-
kadiusz Muszyński.
Po konferencji odbył się specjalny pokaz, podczas któ-
rego zademonstrowane zostały przykładowe możliwo-
ści wykorzystania kamery termowizyjnej i detektora.

R.J.

Wieża ciśnień: podpisana umowa na unijne 
dofinansowanie, wybrany wykonawca

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik 21 kwiet-
nia podpisali umowy na dofinansowanie unijne rewitalizacji wieży ciśnień i kamienicy Piankiego oraz na mo-
dernizację budynku COEK STUDIO. Również tego dnia wyłoniony został wykonawca inwestycji rewitalizacji 
wieży ciśnień i budowy obok niej Eksploratorium Matematyki i Techniki.

Prezydent przekazał 
strażakom nowoczesny 

sprzęt
Kamera termowizyjna służąca m.in. do szyb-
kiego lokalizowania ludzi podczas akcji poszu-
kiwawczych i ratowniczych oraz detektor wie-
logazowy wykrywający niebezpieczne dla zdro-
wia i życia gazy to wart blisko 60 tys. zł sprzęt, 
który miasto przekazało ciechanowskim straża-
kom. Na terenie komendy został przeprowadzo-
ny pokaz możliwości nowych urządzeń.
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30 marca, obradowali miej-
scy radni. Jednym z punktów 
XXIX sesji była informacja za 
2016 rok dotycząca wspierania 
rodzin, działalności Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz realizacji programów 
współpracy gminy z podmiota-
mi pożytku publicznego. Rada 
Miasta negatywnie zaopinio-
wała przebudowę kanalizacji 
sanitarnej w ul. Sienkiewi-
cza na potrzeby miejscowości 
Chruszczewo w przypadku fi-
nansowania inwestycji przez 
miejską spółkę lub z budże-
tu miasta. Radni rozpatrzyli 
25 projektów uchwał.

Rada Miasta opowiedziała się za 
modyfikacją Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i planu budżetu mia-
sta na 2017 rok. Zmiany związa-
ne są z wprowadzeniem wolnych 
środków z ubiegłego roku w wy-
sokości 7,5 mln zł i przeznacze-
niem ich na zadania inwestycyjne 
oraz zmniejszenie kwoty zadłuże-

nia miasta o 3 mln zł. W wyniku 
powstania oszczędności (ponad 
158 tys. zł z tytułu opłat za wyda-
wane zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych) zmieniono 
też Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Al-
koholowych.
Samorządowcy określili kryteria, 
które będą brane pod uwagę na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyj-
nego do publicznych szkół i oddzia-

łów przedszkolnych w podstawów-
kach. Kryteria te będą stosowane 
tylko wtedy, gdy ilość kandydatów 
przekroczy liczbę miejsc. W związku 
z rządową reformą oświaty koniecz-
ne było również podjęcie uchwały 
w sprawie dostosowania sieci pod-
stawówek i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. Od 1 września 
2017 r. w mieście funkcjonować bę-
dzie 6 szkół podstawowych, gimna-
zja ulegną stopniowemu wygaszaniu. 

Konsekwencją ustawowych zaleceń 
było także ustalenie trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla przed-
szkoli oraz innych form wychowa-
nia przedszkolnego.
Radni podjęli uchwałę dotyczą-
cą ustalenia przebiegu i zalicze-
nia 13 ulic do kategorii dróg gmin-
nych. Przyjęli też zamysł wniesienia 
do Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego wkładu pieniężnego w wy-
sokości 165 tys. zł w celu podwyż-
szenia kapitału zakładowego. Środ-
ki te zostaną przeznaczone na opra-
cowanie koncepcji zagospodarowa-
nia działki o powierzchni 8 389 m2 
położonej przy ul. Szwanke pod 
budowę dwóch budynków wielo-
rodzinnych wraz z infrastruktu-
rą i uprządkowaniem terenu oraz 
opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na budowę jed-
nego budynku.
Radni uchwalili nowy statut Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, w którym rozszerzono zada-
nia placówki. Wyrazili też zgodę 

na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży na rzecz 10 najemców 
samodzielnych lokali mieszkal-
nych oraz nabycie 2 nieruchomo-
ści, na których będą prowadzone 
miejskie inwestycje.
Na miejsce radnego Tomasza Pod-
siadlika, który zrezygnował z człon-
kostwa w Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej radni powołali Michała 
Rząsińskiego. Przyjęli też rezygna-
cję radnej Elżbiety Latko ze składu 
Komisji Oświaty.
Radni ustalili wysokość opłat za 
usunięcie drzew i krzewów. Stawki 
te wynoszą od 30 do 370 zł w zależ-
ności od gatunku i obwodu drzewa. 
Zmodyfikowano uchwałę dotyczącą 
wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz Pol-
skiej Spółki Gazownictwa, która 
prowadzi inwestycje w ulicach Kol-
bego i Bohaterów Września.

K.D.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, 
terminarz dostępne są  

w Biuletynie Informacji Publicznej

Marcowa sesja Rady Miasta

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ciechanów

i n f o r m u j e
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Ciechanowie, oznaczonych w ewidencji grun-
tów obrębu:
– PODZAMCZE, jako działka nr 1936/6, obejmująca 1 zbiornik wodny,
– ŚRÓDMIEŚCIE, jako działka nr 65/1, obejmująca powierzchnię 20 m2,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Wykaz jest wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 1.05.2017 r. do dnia 22.05.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczony na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak

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

że w dniach 8–29 maja 2017r. tj. przez 2 dni, wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miasta Ciechanów przy ul.Wodnej 1 – II piętro oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu 
Miasta Ciechanów wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budynku przy ul.Wod-
nej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 23 lub (23) 674-92-24.

z up. Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak

Zastępca Prezydenta Miasta

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ciechanów

o g ł a s z a
ustny przetarg nieograniczony

na udostępnienie placów handlowych przy cmentarzu komunalnym w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 
w okresie od 26 października do 2 listopada 2017 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy 
ul. Wodnej 1.
Wywoławcza kwota netto wynosi:
– plac od nr 1 do nr 13 – 500 zł
– plac od nr 14 do nr 26 – 600 zł

– plac od nr 27 do nr 36 – 400 zł
– plac od nr 37 do nr 71 – 100 zł

Do wylicytowanej opłaty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w kwocie:
– za każdy plac od nr 1 do nr 13 po 100 zł
– za każdy plac od nr 14 do nr 26 po 120 zł

– za każdy plac od nr 27 do nr 36 po 89 zł
– za każdy plac od nr 37 do nr 71 po 20 zł

Wadium płatne do 27 czerwca 2017 r. w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub na rachunek bankowy prowadzony przez Bank 
BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001. Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet opłaty, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów 
w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia „umowy najmu”.
Zezwolenie na wykorzystanie placu dla prowadzenia działalności handlowej otrzyma uczestnik przetargu, który zaoferuje 
najwyższą kwotę opłaty na wskazany plac. Umowy najmu będą wydawane w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, po okazaniu dowodu wpłaty.

z up. Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak

Zastępca Prezydenta Miasta

OGŁOSZENIE
I pisemny przetarg  

na sprzedaż n/w samochodów osobowych
 

Lp. Marka i typ 
pojazdu

nr reje-
stracyjny

Przebieg 
w km 

Pojem-
ność  

silnika

Rok  
produkcji

Cena wy-
woław-

cza brut-
to w PLN

1 DAEWOO 
FSO LANOS

WCI62GN 106 228 1349 2005 2 800

2 OPEL ASTRA 
COMBI

WCIL871 32 590 1389 2002 800

Pojazdy stanowiące przedmiot sprzedaży można oglądać do 12.05.2017 r. w dniach pra-
cy Urzędu Miasta Ciechanów, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Ofertę z podaną ceną należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Ciecha-
nów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów (parter, Biuro Obsługi Interesanta), w terminie 
do 16.05.2017 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2017 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
Więcej informacji o przetargu oraz wzory dokumentów do pobrania w ogłoszeniu na stro-
nie www.bip.umciechanow.pl (Zamówienia publiczne/Inne przetargi).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (23) 674 92 06, 
674 92 07, 674 92 08.

Sekretarz Miasta
Marcin Burchacki
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O budowę ulicy Sońskiej, która jest 
drogą powiatową, od dawna postu-
lowali mieszkańcy Ciechanowa. Jest 
to kosztowna inwestycja, w związ-
ku z czym samorządy porozumiały 
się w kwestii podziału kosztów po 
połowie oraz podjęły starania o ze-
wnętrzne dofinansowanie. Wniosek 
złożony w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-
2019 okazał się skuteczny, został po-
zytywnie oceniony przez Mazowiec-
ki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 
Wartość przyznanego dofinanso-
wania to 3 mln zł. Całkowity koszt 
inwestycji to 7 262 221,81 zł. Przy 
dofinansowaniu i podziale kosztów 
między miasto a starostwo, wkład 
Gminy Miejskiej Ciechanów jako 
partnera wynosi 2 305 473,00 zł.
– Ta inwestycja jest bardzo po-
trzebna, jest to największa w hi-
storii wspólna inwestycja mia-
sta i powiatu. Dzięki bardzo ści-
słej współpracy to przedsięwzięcie 
stało się faktem. Sońska jest drogą 
wylotową, mieszkańcy jeżdżą tędy 
na działki, na kąpielisko. Między 
innymi chodniki, ścieżki rowero-
we i oświetlenie sprawią, że będzie 
tu dla wszystkich dużo bezpiecz-
niej – powiedział podczas konfe-
rencji prasowej prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Za realizację inwestycji odpowie-
dzialne jest Starostwo Powiatowe 

w Ciechanowie.
– Półtora roku temu niedaleko tego 
miejsca z prezydentem podpisywa-
liśmy porozumienie o przebudo-
wie ulicy Sońskiej. Obietnica jest 
w trakcie realizacji, w tym roku 
zostanie zrealizowana w całości. 
Cieszę się, że udało nam się poro-
zumieć, pozyskać środki i zapew-
nić własny wkład – dodał starosta 
Sławomir Morawski.
Planowana rozbudowa dotyczy ul. 
Sońskiej na odcinku o długości 
2,049 km. Prace prowadzone są 
od strony kąpieliska Krubin w kie-
runku centrum miasta. Obecna na-
wierzchnia bitumiczna o zmien-
nej szerokości od 5,5 m do 6 m po-
siada szereg uszkodzeń: pęknięcia 
krawędziowe, spękania siatkowe 
i zapadnięcia. Rozbudowa obejmie 
wzmocnienie i poszerzenie jezdni 
do 7 m. Prócz nowej nawierzchni, 
pojawią się chodniki i dwukierun-
kowa ścieżka rowerowa. Zagospo-
darowana i uporządkowana będzie 
przydrożna zieleń.
– Tak zaplanowaliśmy roboty, by 
były jak najmniej uciążliwe dla 
mieszkańców. Ruszamy od stro-
ny kąpieliska, tak, żeby najwięk-
szy zakres prac został tu wykona-
ny do końca czerwca, przed sezo-
nem letnim, kiedy nasila się ruch 
mieszkańców korzystających z ką-
pieliska – powiedział kierownik 
Powiatowego Zarządu Dróg Józef 

Borkowski.
Prace zakończą się najprawdopo-
dobniej na przełomie września 
i października. Spójna z budową 
ulicy Sońskiej jest koncepcja re-
witalizacji kąpieliska. Zadanie to 
wybrane zostało w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Trwają roboty 
przygotowawcze do przeprowadze-
nia I etapu.
– Kąpielisko będzie atrakcyjnym 
miejscem wypoczynku i rekreacji. 
Dzięki budowie ulicy Sońskiej m.in. 
stworzony zostanie dużo bezpiecz-
niejszy i bardziej komfortowy do-
jazd do kąpieliska. Pamiętam jak 
1,5 roku temu zbieraliśmy podpisy 
w sprawie budowy ulicy Sońskiej, 
mieszkańcy sądzili, że to i tak nie 
ma szans, że kiedyś składali wie-
le pism i petycji i nic to nie dało. 
Okazało się jednak, że budowa jest 
możliwa – powiedział miejski rad-
ny, pomysłodawca projektu zago-
spodarowania kąpieliska Krubin, 
Wiesław Brzozowski.
Radny w sprawie budowy ulicy Soń-
skiej składał interpelacje. Do ratu-
sza postulaty mieszkańców wpły-
nęły również m.in. w formie listu 
z 979 podpisami.
Kolejną wspólną inwestycją mia-
sta i powiatu będzie budowa ulicy 
Kwiatowej. Prezydent i starosta za-
powiedzieli, że planowane są rów-
nież inne wspólne projekty.

R.J.

Na stadionie przy ul. 3 Maja powstanie profesjonalna bieżnia 
lekkoatletyczna. Zostanie wykonane także nawodnienie bo-
iska piłkarskiego oraz pojawią się nowe elementy infrastruk-
tury sportowej, pozwalające na rozszerzenie możliwości upra-
wiania różnych dyscyplin sportowych. 4 kwietnia wykonaw-
ca zaczął już pierwsze prace. Zakończenie inwestycji przewi-
dziane jest do końca lipca.

Istniejąca od 30 lat żużlowa bieżnia stanie się w pełni profesjonalnym, 
bezpiecznym, nowoczesnym sześciotorowym obiektem z nawierzch-
nią poliuretanową. Wybudowany zostanie system odwodnienia bieżni. 
Z kolei system nawadniania powstanie na istniejącym boisku trawia-
stym, wokół którego przebiega bieżnia. Na terenie stadionu planowane 
są takie urządzenia do konkurencji technicznych, jak skocznia do skoku 
wzwyż, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, 
rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do rzutu oszczepem oraz wyposaże-
nie lekkoatletyczne zgodne z wymogami PZLA.
Po zakończeniu prac przygotowawczych ruszyły pierwsze roboty ziem-
ne. W pierwszej kolejności będzie korytowanie, polegające na wywie-
zieniu 60-centymetrowej warstwy ziemi. Następnie zrobione zosta-
nie odwodnienie liniowe bieżni, po czym wykonana będzie podbudo-
wa z różnej granulacji kruszywa. Na to nałożona zostanie nakładka as-
faltowa. Końcowym etapem budowy bieżni będzie nałożenie warstwy 
poliuretanowej właściwej bieżni. Równolegle będzie wykonane nawod-
nienie boiska piłkarskiego.
– Budowa bieżni to największa inwestycja w infrastrukturę sporto-
wą w Ciechanowie w ostatniej dekadzie. Coraz więcej mieszkańców 
uprawia sport, chce żyć aktywnie i zdrowo, a miasto stara się stwa-
rzać odpowiednie warunki. Nowy obiekt z pewnością będzie sprzy-
jał rozwijaniu talentów oraz sukcesom na miarę osiągnięć Tomasza 
Majewskiego, Piotra Małachowskiego, Wioletty Potępy czy Andrzeja 
Krawczyka – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Budowa nowoczesnej 400-metrowej bieżni okólnej w zdecydowany spo-
sób poprawi warunki do rozwoju sportów lekkoatletycznych w mieście 
i w powiecie. Dzięki odpowiednim urządzeniom do konkurencji tech-
nicznych, których stadion obecnie nie posiada, możliwy będzie rozwój 
takich dyscyplin jak rzut oszczepem, skok wzwyż czy rzut dyskiem. Po-
wstanie certyfikowanego obiektu umożliwi organizowanie m.in. zawo-
dów z kalendarza imprez PZLA dla kategorii od młodzika do seniora. 
W Ciechanowie będą mogły być realizowane szkolenia, które ze wzglę-
du na brak odpowiednich warunków przenoszone są do innych miast, 
głównie do Warszawy. Możliwa będzie organizacja w Ciechanowie zgru-
powań oraz konsultacji sportowych. System nawadniania boiska sprawi 
natomiast, że będzie mogło ono funkcjonować cały sezon w pełnej goto-
wości użytkowej, co w kontekście zgrupowań i konsultacji ma znaczenie.
Ciechanów pozyskał na zadanie 1,5 mln zł środków z Programu Roz-
woju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Całkowity koszt inwestycji to 
4 091 000,91 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest konsorcjum 
firm Panorama Obiekty Sportowe i Polytan Gmbh.

R.J.

Ruszyła budowa bieżni 
lekkoatletycznej

Budowa ulicy Sońskiej
Na początku kwietnia ruszyły roboty ziemne w ulicy Sońskiej. W pierwszej kolejności wykona-
na zostanie kanalizacja deszczowa, prowadzone będą prace związane m.in. z okablowaniem 
z infrastrukturą oświetleniową. Na ponad dwukilometrowym odcinku od kąpieliska Krubin 
do ronda Solidarności zostanie poszerzona jezdnia, wybudowane będą chodniki i ścieżka ro-
werowa, odtworzone zostaną rowy. Inwestycja, która była możliwa dzięki porozumieniu mia-
sta i powiatu, zakończy się jesienią.
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18 kwietnia ruszyły pierwsze prace związane z modernizacją 
basenu odkrytego przy ul Kraszewskiego. Inwestycję reali-
zują dwie firmy wyłonione w przetargach. Roboty zakończą 
się na początku czerwca, tak by z odnowionego obiektu moż-
na było korzystać od tego lata.

Przeprowadzona zostanie modernizacja niecki. Zostaną skute stare ka-
felki. Nie będzie ostrych krawędzi, powstanie nowa warstwa wyrównu-
jąca i uzupełniająca nieckę basenową, co wpłynie na bezpieczeństwo ko-
rzystających z basenu. Zmodernizowana zostanie również powierzchnia 
wokół basenu. Wymieniona zostanie podbudowa plaży basenowej, poja-
wi się tam kostka brukowa. Na plaży basenowej zamontowane zostaną 
nowe natryski i przebieralnie, do dyspozycji będą toalety typu „toi toi”.
Obiekt w dotychczasowym kształcie funkcjonuje od 1988 roku i od tego 
czasu nigdy nie przeszedł kapitalnego remontu, wykonywane były jedy-
nie bieżące prace naprawcze.
– Od dawna mieszkańcy zgłaszali potrzebę remontu basenu odkryte-
go, który latem jest wakacyjną atrakcją dla dzieci, młodzieży, doro-
słych, dla mieszkańców jak również przyjezdnych. To kolejna ważna 
inwestycja w bazę sportowo-rekreacyjną w naszym mieście – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Za wykonanie nawierzchni spacerowych wokół niecki odpowiedzialna 
jest firma KRUSZ-BET, która zrealizuje zadanie za 115 055,18 zł, nato-
miast remont niecki za 382 843,56 zł przeprowadzi firma PPHU SU-
PERBAU Magdalena Ślusarczyk.

R.J.

Rozpoczęła się modernizacja 
basenu odkrytego przy  

ul. Kraszewskiego Nowy chodnik powstał na odcinku o długości prawie 500 metrów – od wiaduktu kolejowe-
go w ul. Kasprzaka w kierunku Krubinka, w stronę ronda przy ul. Skłodowskiej i Bielińskiej. 
Budowa rozpoczęła się w zeszłym roku, po zimie wznowiono prace i zakończono inwestycję.

Pierwszym elementem II etapu inwe-
stycji było wykonanie przez ZWiK ka-
nalizacji deszczowej. Inwestycja pro-
wadzona była po lewej stronie ulicy 
Kasprzaka – patrząc w kierunku Płoń-
ska. Wybudowany został 487-metrowy 
chodnik z kostki brukowej. Powstały 
dwie zatoki autobusowe oraz przejście 
dla pieszych. W ramach I etapu inwe-
stycji w 2015 roku powstał 230-metro-
wy chodnik od ul. Płońskiej (na wyso-
kości SP nr 4) do wiaduktu w ul. Ka-
sprzaka, wraz z kanalizacją deszczo-
wą. Wykonano wówczas 6 zjazdów, 
miejscowo zamontowano barierki 
ochronne.

R.J.

Na około 50-metrowym odcinku 
wzdłuż ul. Wyspiańskiego, mię-
dzy ul. Kraszewskiego a Reymon-
ta, powstał nowy chodnik. Be-
tonowe płytki zostały zastąpio-
ne kostką brukową. Prace trwa-
ły tydzień.

To ostatnia część chodnika przy ul. 
Wyspiańskiego, która była do wyko-
nania. Po prawej stronie ulicy (pa-
trząc od ul. Kraszewskiego) w pozo-
stałych fragmentach już była kostka 
brukowa. Chodnik po lewej stronie 
ulicy (między ul. Żeromskiego a Let-
nią) wybudowany został w zeszłym 
roku. Było to jedno z zadań, uwzględ-
nionych na liście działań inwestycyj-
nych i remontowych.

R.J.

Urząd Miasta Ciecha nów 
w Dzień Ziemi, 22 kwietnia, 
zorganizował akcję sadzenia 
drzew w parku im. Marii Ko-
nopnickiej. Udział w akcji wzię-
ły grupy dzieci z ciechanow-
skich podstawówek. Prezydent 
Krzysztof Kosiński zapowie-
dział, że świeżo upieczeni oj-
cowie z Ciechanowa będą mo-
gli otrzymać od miasta drzew-
ko, które zasadzą na wskaza-
nej przez miasto działce.

Akcja sadzenia drzew miała charak-
ter edukacyjny, jej celem było zwró-
cenie uwagi na ochronę przyrody, 
ekologię, sprawy związane z kli-
matem, zanieczyszczeniami. Wzię-
ło w niej udział kilkudziesięcio-
ro uczniów. Wzdłuż jednej z alejek 
przygotowane zostały dołki, w któ-
rych uczniowie umieścili zakupio-
ne przez miasto drzewka – w sumie 

19 grabów. Prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński, zwracał uwagę 
na działania miasta związane z za-
gospodarowaniem zieleni. Poinfor-
mował o inicjatywie przekazywania 
drzewek ojcom, która ma zwiększyć 
liczbę nowych nasadzeń w mieście.
– Panowie, którzy zostaną ojcami, 
mogą zgłaszać się do ratusza i póź-
niej na miejskiej działce zasadzić 
swoje drzewo. Na pobliskiej dział-
ce jest miejsce na około 200 różno-
rodnych drzew. Gdy ta przestrzeń 
się zapełni wytypujemy kolejną lo-

kalizację. Akcja startuje dziś, więc 
już mogą zgłaszać się ci, którym 
dziś urodziło się dziecko – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Pierwsza z działek dla ojców z Cie-
chanowa znajduje się na tyłach parku, 
w pobliżu ulic Fabrycznej i Cukrowni-
czej. Ojcowie mogą zgłaszać się do Wy-
działu Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska, do Referatu Zieleni Miej-
skiej i Ochrony Środowiska. Szczegó-
łowe informacje udzielane są pod nu-
merem telefonu (23) 674 92 83.

R.J.

Wykonano II etap budowy 
chodnika przy ul. Kasprzaka

Zakończył się remont fragmentu 
chodnika przy ul. Wyspiańskiego

Dzień Ziemi: miejska akcja 
sadzenia drzew
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Znajdź swojego psa 
w schronisku

Nasze starania o szukanie domów dla bezpańskich psów 
ze schroniska w Pawłowie przynoszą pozytywne efekty. Po 
publikacji w trzech ostatnich numerach Gazety Samorządu 
Miasta Ciechanów, przygarnięta została połowa przedstawio-
nych czytelnikom zwierząt. Przedstawiamy kolejnych kandy-
datów do adopcji.

Polon ma około 2,5 roku, waży 40 kg. Kilka dni błąkał się w Płońsku. 
Sypiał na rondzie. To pies o przyjaznym nastawieniu do ludzi. Bardzo 
lubi głaskanie i przytulanie. Z małej zazdrości szczeka na inne psy.

Gizmo to 3 lub 4-letni pies w typie owczarka niemieckiego. Waży 40 kg. 
Na początku stycznia został przewieziony ze schroniska w Radysach 
do Pawłowa. Jest wesoły, łagodny, o dużych pokładach energii.

Dylan ma prawie 2 lata. Masa 8 kg. Musiał wiele przejść zanim trafił 
do schroniska. Stracił prawe oko, ma spuchniętą tylną łapę. Mimo do-
znanych krzywd, jest ufny. Na widok człowieka łasi się i kładzie pysk 
na kolana. Dobrze radzi sobie z chodzeniem na smyczy.

Doris jest bardzo przyjazna i kontaktowa. Jej wiek oszacowano na 2 lata, 
wagę – na 16 kg. Do schroniska przyjechała z gminy Drobin. Na widok 
człowieka przyjaźnie szczerzy zęby. Daje się przytulać, lubi zabawy. Jest 
zaczipowana, zaszczepiona i po sterylizacji.

Szczegółowe informacje o psach i formalnościach adopcyjnych można 
uzyskać pod numerem tel.(23) 611 13 59.

K.D.

Nowe nasadzenia 
przy ul. Sikorskiego 
i Mikołajczyka
Tawuła szara, śnieguliczka 
„Hancock”, irga błyszcząca, 
perukowiec podolski, liliowiec 
„Stella de Oro”, klon czerwony, 
wiśnia osobliwa ” Umbraculi-
fera”, świdośliwa olcholistna 
„Obelisk”, klon zwyczajny „Roy-
al Red” – to tylko niektóre z ro-
ślin, które są sadzone w pasie 
zieleni wzdłuż ul. Sikorskie-
go i Mikołajczyka. Kolorowa 
oprawa roślinna pojawi się po 
obu stronach ulicy Sikorskiego 
i Mikołajczyka między ul. Ar-
mii Krajowej i 11 Pułku Ułanów 
Legionowych. Przygotowanie 
pasów do nasadzeń, nasadze-
nie krzewów (zgodnie z pro-
jektem) oraz bieżące utrzyma-
nie prowadzone jest przez PUK 
w ramach polecenia wykonania 
na utrzymania terenów zielo-
nych w mieście.

Konkurs na najładniejszą 
posesję
Prezydent Ciechanowa ogło-
sił 20. edycję konkursu na naj-
ładniejszą posesję. Do udziału 
zapraszamy mieszkańców do-
mów jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych, właścicieli balkonów 
i ogródków na terenach budow-
nictwa wielorodzinnego oraz za-
rządców obiektów użyteczno-
ści publicznej. Druki zgłoszenia 
można pobrać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta przy 
ul. Wodnej 1 lub w Wydziale In-
żynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska, plac Jana Pawła II 6. 
Regulamin oraz zgłoszenie do-
stępne są także na stronie inter-
netowej www.umciechanow. pl. 
Do 31 lipca najpiękniejsze ogro-
dy mogą zgłaszać osoby fizycz-
ne, prawne oraz zarządy osiedli 
i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą 
właściciela posesji lub balkonu).

Wiosna w mieście
Pracownicy PUK systema-
tycznie sprzątają parki, skwe-
ry i ronda. Drzewa i krzewy są 
przycinane. Całości dopełniają 
wygrabione trawniki i zamiecio-
ne alejki. W gazonach i wieżach 
w centrum oraz przy pomniku 
przy ul. Armii Krajowej posa-
dzono łącznie 1600 bratków.

Porządki w parku M. 
Konopnickiej
Scena w parku, która od wielu 
lat była bezużyteczna i niszcza-
ła została zdemontowana. Prze-
strzeń po niszczejącym obiek-
cie została uporządkowana. 
W parku systematycznie pro-
wadzone są prace porządkowe. 
Poprawiane są alejki, układane 
krawężniki, trwają różnego ro-
dzaju prace pielęgnacyjne. Zde-
montowane zostały ławki, któ-
re zostaną odnowione, pomalo-
wane i wrócą na swoje miejsce.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
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Tradycyjnie przed Świętami Wiel-
kanocnymi w ciechanowskich skle-
pach pojawiły się kosze, do których 
robiący zakupy wkładali żywność 
dla potrzebujących. Od 31 marca 
do 1 kwietnia w dziesięciu sklepach 
wolontariusze zachęcali klientów 
do podzielenia się zakupami. Orga-
nizatorem akcji był Bank Żywności. 
Kosze ustawione przy sklepowych 
kasach zapełniły się m.in. cukrem, 
mąką, makaronami, olejem, ryżem 
i konserwami. W sumie w ciecha-
nowskich sklepach zebrano 4,6 ton 
żywności (o tonę więcej niż w ubie-
głym roku), a podczas połączonego 
ze zbiórką żywności „Meczu z Ja-
jem” zebrano 850 kg żywności. Pro-
dukty trafiły najpierw do magazy-
nów Banku Żywności, gdzie zostały 
posortowane, zważone i policzone. 
Następnie zostały przekazane lo-

kalnym organizacjom społecznym: 
hospicjom, domom samotnej mat-
ki, schroniskom dla ofiar przemocy, 
noclegowniom dla bezdomnych, ja-
dłodajniom dla ubogich, rodzinnym 
domom dziecka, świetlicom środo-
wiskowym. Z pomocy żywnościo-
wej na święta skorzystały również 

rodziny wielodzietne, osoby cho-
re, samotnie wychowujące dzieci, 
bezdomne oraz żyjące w ubóstwie. 
W akcję zaangażowały się sklepy 
w 347 miejscowościach w Polsce. 
Wzięło w niej udział ponad 28 ty-
sięcy wolontariuszy.

A.C.

2 kwietnia w kościele parafial-
nym św. Piotra Apostoła odbyło 
się kolejne spotkanie społecz-
no-edukacyjne, organizowane 
dzięki współpracy miasta i pa-
rafii. Gościem była Ilona Feli-
cjańska – modelka, bizneswo-
man, założycielka i prezes Fun-
dacji „Niezapominajka” oraz 
obecnie „Instytutu Miłości”.
Prezydent Miasta Ciechanów i pro-
boszcz Parafii Św. Piotra Apostoła 
zapraszają na spotkania wszystkich 
mieszkańców miasta. Celem cyklu 
jest uwrażliwienie i edukacja miesz-
kańców na temat m.in. problemów 
uzależniań i przemocy domowej.
Gość ostatniego spotkania, Ilona 
Felicjańska, to polska modelka, II 
wicemiss Polonia z 1993 r., bizne-
swoman, pisarka, założycielka i pre-
zes Fundacji „Niezapominajka” oraz 
obecnie „Instytutu Miłości”, które-
go celem jest udzielanie wsparcia 
i pomocy osobom uzależnionym.
Ilona Felicjańska opowiadała, jak 

uzależniła się od alkoholu oraz 
o przebytej długiej drodze do po-
konania nałogu. Twierdzi, że „gro 
alkoholików to ludzie, których co-
dziennie mijamy na ulicy, spotyka-
my w biurach, urzędach, szpitalach, 
sklepach. To urzędnicy lekarze, 
prezesi, nauczyciele. Alkoholizm 
jest chorobą najbardziej demokra-

tyczną – nie patrzy na wykształce-
nie, stan posiadania, pozycję spo-
łeczną – bierze wszystkich”. Ilona 
Felicjańska napisała poradnik dla 
uzależnionych kobiet, który można 
było kupić po spotkaniu.
28 maja, o godz. 17.00 gościem bę-
dzie aktor Lech Dyblik.

R.J.

Dorota Jezierska i Jolanta Felba były gośćmi spotkania, zorganizowanego przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną. 19 kwietnia w Oddziale Zbiorów Naukowych i Regionalnych w Krzywej 
Hali rozmawiano o ciechanowskim Banku Żywności.

Organizacja zajmuje się poma-
ganiem najbardziej potrzebują-
cym. – Pozyskujemy i bezpłat-
nie przekazujemy żywność tym, 
którzy nie mają jej w wystarcza-
jącym zakresie. Z naszej pomo-
cy miesięcznie korzysta ponad 
18 tysięcy osób z siedmiu powia-
tów. Prowadzimy też warszta-
ty kulinarne i dietetyczne. Do-
radzamy, jak racjonalnie go-
spodarować jedzeniem, by go 
nie marnować – wyliczała pre-
zes lokalnego zarządu Banku 
Żywności D. Jezierska.
J. Falba opowiedziała o wspól-
nym gotowaniu. Udzieliła też 
praktycznych porad związanych 
z przygotowywaniem smacznych 
i prostych posiłków.

red.

Smaki pomagania

13 kwietnia prezydent Krzysztof Kosiński złożył kwiaty pod krzyżem 
katyńskim w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, by uczcić pamięć 
wszystkich wymordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Kwia-
ty złożyli również przedstawiciele Rady Miasta Ciechanów. Dzień Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uchwalony został w 2007 roku poprzez 
aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofia-
rom zbrodni katyńskiej.

P.H.

23 kwietnia Stowarzyszenie Żoł-
nierzy 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych i ich rodzin im. Marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza oraz 
I Liceum Ogólnokształcące PUL 
im. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych zorganizowało święto pa-
trona szkoły. W obchodach na pla-
cu Piłsudskiego wziął udział pre-
zydent Krzysztof Kosiński, który 
objął uroczystość honorowym pa-
tronatem. Uczniowie PUL zapre-
zentowali pokaz wyszkolenia woj-
skowo-sportowego.

P.H.

W kwietniu 100. rocznicę urodzin obchodziła Sabina Ćwi-
klińska. Jest ona jedną z czworga 100-letnich ciechanowian. 
W zorganizowanej w jej domu uroczystości wziął udział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Sabina Ćwikliń-
ska urodziła się 
w  1 9 1 7  r o k u 
w Rembówk u 
(gmina Opino-
gór a  G ór n a). 
W wieku 20 lat 
wyszła za mąż. 
Po wybuchu II 
wojny świato-
wej mą ż pani 
Sabiny zosta ł 
zabrany do nie-
woli, a ona z rodziną zamieszkała we Wróblewku (gmina Gołymin). 
W 1978 roku Sabina Ćwiklińska została wdową. Od 1979 roku miesz-
ka w Ciechanowie.
Sabina Ćwiklińska wychowała sześcioro dzieci, doczekała się 21 wnu-
cząt, 42 prawnuków i 6 praprawnuków. Prezydent Krzysztof Kosiński 
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Szymanik złożyli ju-
bilatce życzenia oraz wręczyli list gratulacyjny, kwiaty i płaskorzeźbę 
Jana Pawła II.

P.H.

Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej

Święto 11 Pułku  
Ułanów Legionowych

100. urodziny 
ciechanowianki

Wielkanocna Zbiórka Żywności

 „NIEOBOJĘTNI”: Ilona Felicjańska
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Spotkanie z kulturą: kore-
spondent, komentator, nauczy-
ciel, czyli wszystko o Grzego-
rzu Kalinowskim. Scena Za-
ułek: bard Piwnicy pod Bara-
nami Leszek Wójtowicz.

W kwietniowym Spotkaniu z kul-
turą w Fabryce Kultury ZGRZYT 
gości ł Grzegorz Kalinowski – 
pisarz ,  h istor yk ,  naucz yciel , 
od ćwierćwiecza związany z me-
diami. To barwna postać: kore-
spondent wojenny w dawnej Ju-
gosławii, realizator teledysku Bry-
gady Kryzys, komentator finałów 
piłkarskiej Ligi Mistrzów i Pucha-
ru Polski, autor filmów dokumen-
talnych i sagi „Śmierć frajerom” 
oraz współtwórca biografii Lucja-
na Brychczego.
Na 8 maja organizatorzy przygo-
towują spotkanie z Piotrem Ba-

nachem, muzykiem, założycie-
lem zespołów Hey, Indios Bravo, 
Dum Dum. Po rozmowie z Edytą 
Szewczyk Piotr Banach zaprezen-

tuje swój nowy projekt muzycz-
ny BAiKA.
Podczas koncertu na Scenie Zaułek 
20 kwietnia utwory znane z lat 80., 
a także inne lubiane i cenione kom-
pozycje zaprezentował bard „Piw-
nicy pod Baranami” Leszek Wójto-
wicz. To znany w środowisku poeta, 
bard „Solidarności”, pieśniarz, gita-
rzysta i kompozytor, który jak sam 
mawia najbardziej lubi kameral-
ne spotkania z publicznością. – To 
propozycja dla wszystkich – zapo-
wiadał spotkanie prowadzący Woj-
tek Gęsicki. – Często panuje opi-
nia, że tego rodzaju muzyka przy-
gnębia, wprawia w melancholijny 
nastrój. Utwory Leszka Wójtowi-
cza zawierają dużą dawkę inteli-
gentnego dowcipu – dodał. Pod-
kreślał także, że bardzo cieszy się, 
że udało się zaprosić gościa z odle-
głego Krakowa.
Cykl Spotkań z kulturą organi-
zowany jest we współpracy z Cie-
chanowskim Ośrodkiem Edukacji 
Kulturalnej STUDIO oraz Urzędem 
Miasta Ciechanów.
Projekt Scena Zaułek przy wsparciu 
Urzędu Miasta realizuje Stowarzy-
szenie Ciechanowskie Forum Mu-
zyczne Sine Nomine.

A.G.

Pokaz ekologicznej mody za-
proponowanej przez uczniów 
ciechanowskich podstawówek 
był jedną z atrakcji powitania 
wiosny. Imprezę dla dzieci zor-
ganizował Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO oraz Szkoły Podstawowe 
nr: 3, 4, 5 i 7.

Wydarzenie miało miejsce w hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego. 
Dzieci brały udział w konkursach 
na najlepszy strój ekologiczny oraz 
najzabawniejszy skecz kabaretowy. 
Wielu wrażeń dostarczył uczestni-
kom występ małych baletnic, któ-
re ćwiczą swoje taneczne umiejęt-
ności w STUDIO pod okiem Ani 
Chocholskiej.

A.G.

Kolejni goście 
Spotkania i Zaułka

Wiosenny styl ECO

2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Au-
tyzmu. W akcję po raz kolejny włączył się Ciechanów. Odbyło 
się wiele różnorodnych wydarzeń, które miały zwrócić uwa-
gę na to zaburzenie.

Obchody odbyły się w kilku miejscach miasta. Przed halą sportową przy 
ul. 17 Stycznia pojawiły się stoiska edukacyjne, gdzie udzielano porad 
i konsultacji. Na plenerowej scenie zorganizowano występy i konkur-
sy. W samo południe w niebo wypuszczono niebieskie balony z helem. 
Na miejscu pojawili się motocykliści, strażacy oraz wielkie maskotki 
i pies do dogoterapii. Na nowym boisku przy Gimnazjum nr 3 rozegra-
ny został turniej w piłkę nożną o „Niebieski Puchar”, w którym zwycię-
żyła drużyna Urzędu Miasta. Na kąpielisku Krubin spotkały się morsy, 
w hali sportowej rozegrany został turniej szachowy i maraton Zumby. 
Po maratonie, odbył się pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Ma-
ori, a w Fabryce Kultury Zgrzyt koncert zespołu „Pod Fryzjerką”. Wie-
czorem na niebiesko podświetlona została ulica Warszawska, plac Jana 
Pawła II oraz ratusz.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Autentyczni. Pa-
tronat objął prezydent Krzysztof Kosiński.

P.H.

Ciechanów zaświecił 
na niebiesko
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Stowarzyszenie Na R zecz 
Uczenia Zawodu zorganizowa-
ło konkurs pod tytułem „Mój 
wymarzony strój”. Gimnazja-
liści z Ciechanowa i okolic wy-
konali prace plastyczne przed-
stawiające projekty wymyślo-
nych przez siebie ubiorów. Dla 
uczniów zostały zorganizowa-
ne warsztaty odzieżowe. Patro-
nat nad konkursem objął pre-
zydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński.

Prace konkursowe oceniła profe-
sjonalna komisja z projektantką 
Anną Sarnowską na czele. W skład 
komisji weszły także: Aldona Ro-
gowska-Augustynowicz (technik 
odzieżowy), Maria Fabiola Ma-
zanowska (artysta plastyk), Ma-
rzanna Bielawska (starszy instruk-
tor ds. plastyki), Agnieszka Wi-
chowska (absolwentka Politechni-
ki Łódzkiej, Wydziału Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa). Pro-
jekty odzieży zgłoszone do konkur-
su ocenione zostały w kategoriach 
o różnej tematyce, związanej z cha-
rakterem ubioru. Na 40 zgłoszo-
nych prac 16 zostało nagrodzonych.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz 
nagrody. W imieniu prezydenta Cie-
chanowa dyplomy wręczył Marcin 
Burchacki, sekretarz miasta.
Uczestnicy konkursu wzięli następ-
nie udział w warsztatach odzieżo-
wych, których celem było zapo-
znanie z maszynami używanymi 

do produkcji odzieży, zaprojektowa-
nie spódnicy półkoszowej i uszycie 
jej na własny wymiar. Zajęcia po-
prowadziła Agnieszka Wichowska. 
Druga część warsztatów poświęco-
na była zaprojektowaniu torby. Za-
jęcia poprowadziła malarka Maria 
Mazanowska.

Laureaci konkursu:
Julia Nidzgorska (strój wizytowy), 
Natalia Chylińska (strój bizneso-
wo-korporacyjny), Martyna Po-
znańska (strój wizytowy), Fryderyk 
Wargocki (strój sportowy), Mateusz 
Fijewski (strój sportowy). Opieku-
nem prac była Maria Mazanowska 
z Gimnazjum nr 2 w Ciechanowie.
Julia Berka (strój wieczorowy), 

Wiktoria Kalinowska (strój wizyto-
wo-wieczorowy), Gabriela Olszew-
ska (strój wieczorowy), Dominika 
Podsiedzik (strój codzienny), Julia 
Lubińska (strój wieczorowy). Opie-
kunem prac była Irena Turowska 
z Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie.
Weronika Kwiatkowska (strój oka-
zjonalny), Aleksandra Wenda (strój 
wieczorowy), Katarzyna Krypiak 
(strój sportowy), Dominik Brzesz-
kiewicz (strój ekstrawagancki). 
Opiekun prac – Hanna Długołęcka, 
Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie.
Ewelina Boniakowska (strój wizy-
towy), Maria Kudlak (naszyjnik – 
ozdoba). Opiekun prac – Anna Za-
łęska, Gimnazjum w Regiminie.

red.

Zakończyła się druga edycja 
Ligi Zakładowej, w której za-
grało 12 drużyn reprezentują-
cych lokalne firmy i instytucje. 
Rozegrane zostały 132 mecze. 
Na pierwszym miejscu zna-
lazł się zespół L-Ark. Królem 
strzelców został Damian Ma-
tusiak z Jawaru, zdobywając 
29 bramek.

Każda z drużyn podczas Ligi Zakła-
dowej rozegrała w sumie po 22 me-
cze. Zwycięska drużyna L-Ark ma 
na swoim koncie 17 zwycięstw, 
2 remisy i 3 porażki, 50 zdobytych 
bramek i 17 straconych. Zdobyła 
53 punkty. Tuż za nią uplasował się 
Jawar (46 punktów), następna była 
Straż Pożarna (43 punkty). Drużyny 
zajmujące kolejne miejsca to: Twor-
met, RB, UM Ciechanów, Cedrob, 
Norcospectra, APN Olimp, Tłocz-
nia Gazu, Bauer, Ogólnobudowlana.

Jednego gola mniej niż król strzel-
ców strzelił Łukasz Sepczyński 
z Twormetu (28 goli). Trzeci w kla-
syfikacji strzelców z 20 golami był 
Bartosz Karczewski z Jawaru.
7 kwietnia najlepsi zawodnicy z po-
szczególnych drużyn zagrali prze-
ciwko Reprezentacji Polski w futbo-
lu adaptowanym. Następnie w hali 
przy ul. Kraszewskiego odbyło się 
uroczyste zakończenie Ligi Zakła-

dowej. Podczas gali wręczone zo-
stały nagrody, wyróżnieni zostali 
najlepsi zawodnicy, odbyły się wy-
stępy artystyczne.
Przy organizacji Ligi Zakładowej 
współpracowali: Urząd Miasta Cie-
chanów, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, Klub Sportowy Za-
mek Ciechanów oraz Akademia Pił-
ki Nożnej OLIMP w Ciechanowie.

R.J.

Kwiecień
26.04, godz.10.00 – Siatkarski turniej dla dzieci szkół podstawowych, 
hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C

29.04, godz.10.00 – Mały Wyścig Pokoju, start honorowy: pl. Jana 
Pawła II

29.04-2.05, godz. 9.00-21.00 – Otwarte Mistrzostwa Polski w Pił-
ce Siatkowej Klubów Amatorskich, hala sportowa przy ul. 17 Stycznia 
60C, Miejski Zespół Szkół nr 2, ul. Czarnieckiego 40, Szkoła Podsta-
wowa nr 4, ul. Płońska 143

Maj
1.05
godz. 9.00-21.00, błonia zamkowe
• zlot food trucków
godz. 16.00-21.00, błonia zamkowe
• majówkowe biesiadowanie

2.05
godz. 10.00- 21.00, błonia zamkowe
• Cars Lovers
• zlot food trucków

godz. 18.00, Zamek Książąt Mazowieckich
• koncert: Michał Bajor, Agata Ślazyk, Grzegorz Tomczak, zespół pod 

kier. Rafała Grząki, Wojtek Gęsicki

3.05
godz. 10.00-16.00, błonia zamkowe
• I Ciechanowski Piknik Militarny
• zlot food trucków
• Cars Lovers

godz. 11.00, pomnik P.O.W. przy pl. Kościuszki
• uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
godz. 11.30, kościół św. Tekli
• msza św. za ojczyznę

4-21.05 – XIX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gimnazjada

6.05, godz. 10.50 – IX Ogólnopolski Bieg Pomiędzy Zamkami, Opino-
góra Górna – Ciechanów

7.05, godz.10.00 – Mazovia MTB Marathon, błonia zamkowe

10.05, godz.9.00 – VII Szachowe Mistrzostwa Ciechanowa Szkół Pod-
stawowych, hala sportowa, ul. Kraszewskiego 8

10.05, godz.17.00 – VI Miejska Wędrówka – śladami ciechanowskich 
bibliotek, trasa: pl. Jana Pawła II, ul. Warszawska, Orylska, Mickiewi-
cza, Strażacka, pl. Piłsudskiego

11.05, godz.18.00 – Czwartkowe wieczory z poezją, kawiarnia „Retro”, 
ul. Ściegiennego 10/55

13.05, godz.10.00 – Jarmark kwiatowy, ul. Warszawska

18.05, godz. 20.00 – Spotkania z kulturą, gość: Piotr Banach, Fabryka 
Kultury ZGRZYT, ul. Narutowicza 4A

19.05, godz. 15.00 – „Maj Talent” – piknik rodzinny, COEK STUDIO, 
ul. 17 Stycznia 56A

19-21.05, godz. 18.00 – I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48 H 
„Bieg dla Filipa Wesołowskiego”, pętla miejska

20.05, godz. 18.00-23.00 – VIII Noc Muzeów, Zamek Książąt Mazo-
wieckich, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61, Muzeum 
Pozytywizmu w Gołotczyźnie

21.05, godz.12.00 – Biesiady Poetyckie, COEK STUDIO, ul. 17 Stycz-
nia 56A

21.05, godz.13.00 – Spotkanie społeczno-edukacyjne „Nieobojętni”, 
gość: Lech Dyblik, kościół św. Piotra Apostoła, ul. Wyspiańskiego 25

26-28.05, godz. 9.00 – XXX Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon-
do ITF, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C

27.05, godz. 14.00 – XIII Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocy-
klowe, błonia zamkowe

Mój wymarzony strój

Finisz Ligi Zakładowej 16/17
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1 kwietnia na parkiecie hali spor-
towej zaprezentowali się tancerze 
z polskich szkół tańca min. z War-
szawy, Bydgoszczy, Torunia, Ło-
dzi, Olsztyna i Płocka zrzeszonych 
w Polskim Towarzystwie Tanecz-
nym. W trakcie Ogólnopolskich 
Konfrontacji Tanecznych, przez 
cały dzień trwała rywalizacja par 
tańca towarzyskiego, w podziale 
na klasy taneczne i grupy wieko-
we do 11 lat, 12-15 lat oraz powyżej 
15 lat. Podczas wieczornej uroczy-
stej gali swoje umiejętności zapre-
zentowali najlepsi tancerze. Widzo-
wie mogli podziwiać ich w tańcach 
standardowych: walcu angielskim, 
tangu, walcu wiedeńskim czy foks-
trocie oraz w energetycznych tań-
cach latynoamerykańskich: sam-
bie, cha-chy, rumbie, paso doble 
i jive. Przy ocenie par jury brało 
pod uwagę dobór repertuaru ta-
necznego i muzycznego, opracowa-
nie choreograficzne, technikę wy-

konania, charakter tańca, ogólny 
wyraz artystyczny.
Zwycięskie pary odebrały medale 
i puchary z rąk zastępcy prezyden-
ta miasta, Joanny Potockiej-Rak. 
W trakcie gali zaprezentowały się 
również dzieci z ciechanowskich ze-

społów: Funny, Mada Dance oraz 
Formacja Artystyczna FreakShow. 
Organizatorem konfrontacji było 
Polskie Towarzystwo Taneczne, 
Formacja Artystyczna FreakShow 
oraz Urząd Miasta Ciechanów.

A.C.

Kilka dni przed świętami ulica War-
szawska znów zapełniła się stoiska-
mi handlowymi. Podczas jarmar-
ku, zorganizowanego 8 kwietnia 

przez COEK STUDIO, można było 
kupić regionalną żywność, ręko-
dzieło oraz różnego rodzaju ozdo-
by i akcesoria. Na scenie usytuowa-

nej przy pomniku św. Piotra odby-
wały się występy. Dla najmłodszych 
przygotowano zabawy i konkursy.

K.D.

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne

Ciechanowski Jarmark Wielkanocny
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Sportowcy LKS Matogi z za-
wodów na zawody prezentu-
ją świetną formę. Wiosnę roz-
poczęli dobrymi wynikami, 
a z turniejów wracają z licz-
nymi medalami.

Puchar Polski Taekwon-
do ITF w Mykanowie
W tegorocznym Pucharze Polski 
Taekwon-do ITF w Mykanowie 
w dniach 3-5 marca wystartowa-
ło ponad 316 zawodników z 46 klu-
bów. Paweł Szwejkowski (IV Dan) 
i Andrzej Reduch (III Dan) wywal-
czyli srebrne medale w układach 
formalnych. Na wyróżnienie za-
sługują również Zuzanna Ząbczyk, 
Mateusz Sadkowski oraz Przemy-
sław Łukasiak, którzy po bardzo 
dobrej postawie niestety przegrali 
walki decydujące o wejściu do stre-
fy medalowej.

Międzynarodowy Turniej 
Taekwon-do ITF Presov 
Open
Podczas odbywającego się w dniach 
12-13 marca Międzynarodowego 
Turnieju na Słowacji czternasto-
letnia Karolina Królikowska w bar-
dzo dobrym stylu pokonała swo-
je przeciwniczki i zdobyła srebrny 
medal w walkach do 42 kg i dru-
gie srebro w układach formalnych. 
Dwa medale wywalczyła również 
Anna Szpadzik, która w pojedyn-
ku finałowym walk do 45 kg prze-
grała z utytułowaną reprezentant-
ką Słowenii, a brązowy medal zdo-
była w konkurencji układów for-
malnych.

Grand Prix Polski Taekwon-do  
ITF w Bartoszycach
W dniach 1-3 kwietnia podczas 
Grand Prix Polski Taekwon-do ITF 
w Bartoszycach wystartowało 
133 seniorów z 29 klubów i 132 ju-
niorów z 26 klubów. Paweł Szwej-
kowski po raz pierwszy w tym se-
zonie zdobył złoty medal w ukła-
dach IV –VI Dan. Drugi złoty me-
dal dla Matsogi zdobył Andrzej 
Reduch w układach formalnych 
III Dan. Medal brązowy wywal-
czyła Ilona Czachowska w ukła-
dach formalnych stopni mistrzow-
skich III-IV Dan oraz Przemysław 
Łukasiak w walkach indywidual-
nych do 85 kg. Spośród juniorów 

brąz wywalczył Mateusz Sadkow-
ski w walkach do 75 kg.
W klasyfikacji generalnej klubów 
LKS Matsogi zajęło wysokie czwar-
te miejsce. Matsogi Ciechanów re-
prezentowali również: Magdale-
na Kosobudzka, Maciej Morawski 
i Kornel Korzybski.

Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 
w Taekwon-do ITF 
w Jabłonnie
W podwarszawskiej Jabłonnie 
8 kwietnia Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików Taekwon-
-do ITF zgromadziły na starcie 
183 zawodników z 9 klubów wo-
jewództwa mazowieckiego i war-
mińsko-mazurskiego. Natalia Ka-
nia, Zuzanna Ząbczyk oraz Mate-
usz Sadkowski zostali najlepszymi 
zawodnikami mistrzostw w swo-
ich kategoriach wiekowych. Wśród 

ciechanowskich młodzików w wie-
ku 11-13 lat złoty medal wywalczył 
Filip Nowak (techniki specjalne 
chłopców). Srebrny medal zdobyła 
Oliwia Zdancewicz (układy formal-
ne powyżej 6 kup), a brązowe me-
dale wywalczyli: Aleksandra Gło-
wa (układy formalne do 8 kup) i Ja-
kub Skierkowski (układy formalne 
do 8 kup). Wśród juniorów młod-
szych 14-16 lat złoto trafiło do Karo-
liny Królikowskiej (walki do 42 kg), 
Natalii Kani (walki do 60 kg), Ka-
roliny Martynowycz (techniki spe-
cjalne dziewcząt), Łukasza Ada-
miaka (walki do 70 kg). Srebrne 
medale wywalczyła Daria Dziliń-
ska (walki do 46 kg), Natalia Ka-
nia (techniki specjalne dziewcząt), 
Natan Hajduk (walki do 70 kg). 
Brązowe medale odebrali: Karoli-
na Martynowycz (walki do 46 kg), 
Daria Dzilińska (techniki specjalne 
dziewcząt), Jakub Marczak (walki 
do 58 kg), Daniel Prusiński (walki 
do 58 kg i techniki specjalne chłop-
ców), Łukasz Adamiak (techniki 
specjalne chłopców). W kategorii 
juniorów 17-18 lat dwa złote me-
dale wywalczyła Zuzanna Ząbczyk 
(walki do 55 kg i techniki specjal-
ne dziewcząt), a trzy złota Mateusz 
Sadkowski (układy formalne chłop-
ców stopni uczniowskich kup, wal-
ki powyżej 75 kg, techniki specjal-
ne chłopców). Jeden srebrny medal 
zdobyła Zuzanna Ząbczyk (układy 
formalne dziewcząt stopni uczniow-
skich kup), a dwa srebra Kornel Ko-
rzybski (układy formalne chłopców 
stopni uczniowskich kup i techniki 
specjalne chłopców).

red.

Taekwon-do LKS Matsogi  
na fali sukcesów

276 chłopców i 296 dziewcząt 
w wieku od 7 do 16 lat, podzie-
lonych wg. czterech grup wieko-
wych rywalizowało ze sobą w sty-
lu grzbietowym, klasycznym, mo-
tylkowym, dowolnym i zmiennym, 
indywidualnie oraz w sztafetach. 
Dużo pozytywnych emocji wywo-
łały starty w kategorii B, w któ-
rych zmierzyli się trenerzy, na-
uczyciele, rodzice i opiekunowie 
uczniów. Podobne emocje towarzy-
szyły sztafecie mieszanej 4x25 me-
trów, w której wspólnie popłynęli 
uczeń, uczennica i dwójka opieku-
nów. W zawodach Ciechanów re-
prezentowali uczniowie Społecz-
nej Szkoły Podstawowej, Społecz-
nego Gimnazjum STO oraz Gimna-

zjum TWP. W klasyfikacji meda-
lowej Społeczne Gimnazjum STO 
zajęło 3 miejsce, zdobywając dzie-
więć medali: 6 złotych, 2 srebrne 
i jeden brązowy. Społeczna Szkoła 
Podstawowa STO zajęła 21 miejsce 
zdobywając jeden brązowy medal. 
Na tej samej pozycji uplasowało się 
Gimnazjum TWP z jednym brązo-
wym medalem. Adrian Krzywnic-
ki z STO w Ciechanowie wraz z za-
wodniczką z Warszawy zdobyli ty-
tuły najlepszych zawodników w ka-
tegorii gimnazjum. Organizatorem 
zawodów było Społeczne Towa-
rzystwo Oświatowe w Ciechano-
wie oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

A.C.

Za nami III edycja turnieju „Siat-
karski Ciechanów”. W trwającej bli-
sko 8 godzin rywalizacji 15 kwietnia 
w hali sportowej przy ul. 17 Stycz-
nia wzięło udział 11 drużyn. Ekipy 
przyjechały do Ciechanowa z całe-
go Mazowsza oraz z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Pierw-
sze miejsce w turnieju wywalczyła 

drużyna Dre-Mar Team z Żuromi-
na, drugie Bimber Team Olsztyn, 
na trzecim stopniu na podium sta-
nął zespół z Płońska. Ventus Zamek 
Ciechanów zajął 7 miejsce. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju został 
Piotr Cichocki ze zwycięskiej dru-
żyny Dre-Mar Team.

red.

XXIII Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie Szkół Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego
Od 31 marca do 2 kwietnia na pływalni „U-Ciecha” odbywały 
się XXIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego. W tej cyklicznej imprezie uczest-
niczyło blisko 600 osób z 42 szkół z całej Polski.

„Siatkarski  
Ciechanów”


