
Na kąpielisku Krubin kończą się prace związane z odnowieniem pomostu. Rozpoczęło się ko-
rytowanie terenu pod boisko do plażowej piłki siatkowej, budowany jest zjazd od ulicy Soń-
skiej, poszerzona będzie plaża. Pojawi się pawilon dla ratowników, rowery wodne i kajaki, 
stoły piknikowe oraz różnego rodzaju elementy małej architektury.

Stalowa konstrukcja pomostu zo-
stała oczyszczona i pomalowana, za-
bezpieczono ją przed korozją. Obec-
nie czyszczone są poręcze. Zaczyna 
się montaż nowych desek z modrze-
wia syberyjskiego. Pomost główny 
będzie poszerzony do 2 metrów. Pra-
ce zlecono Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych.
Nawieziony zostanie piasek. Rozsze-
rzona będzie plaża, zarówno w czę-
ści od strony ulicy, jak i od strony 
zbiornika – sięgnie do samej wody. 
Od strony lasu powstanie piaszczy-
ste boisko do siatkówki z niezbędną 
infrastrukturą. Na terenie kąpieli-
ska pojawi się nowy pawilon dla ra-
towników, do którego tworzony jest 
zjazd. Koncepcja przewiduje także 
dwie przebieralnie, przenośną toa-

letę, stojak na dwanaście rowerów. 
Do dyspozycji będą cztery kajaki, 
cztery rowery wodne i pięć stołów 
piknikowych. Zamontowana zosta-
nie „pajęczyna” – konstrukcja zaba-
wowa dla dzieci, sześć żagli przeciw-
słonecznych i maszt flagowy. W pla-
nach są również ławki parkowe i ko-
sze na śmieci. Ten etap zagospoda-
rowania kąpieliska Krubin zakończy 
się jeszcze przed wakacjami.
– Chcemy, żeby to miejsce było 
przestrzenią odpoczynku i rekre-
acji dla mieszkańców w każdym 
wieku. Plaża, woda, dodatkowe 
atrakcje z pewnością przyciągną 
latem ciechanowian, chcących ode-
rwać się na chwilę od obowiąz-
ków i zrelaksować. Miłe miej-
sce będzie na wyciągnięcie ręki, 

nie trzeba będzie daleko szukać. 
Na Krubin ponadto będzie w naj-
bliższych miesiącach sięgać ścież-
ka rowerowa – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński, który 
na terenie inwestycji spotkał się 
z pracownikami realizującymi za-
danie, prezesem PUK Mirosławem 
Szymańczykiem oraz pomysłodaw-
cą przedsięwzięcia radnym Wiesła-
wem Brzozowskim. 
Rewitalizacja i zagospodarowanie 
kąpieliska Krubin to zadanie wy-
brane przez mieszkańców w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. To zwy-
cięski projekt ogólnomiejski, na re-
alizację którego w budżecie miasta 
na 2017 rok zostało przeznaczone 
350 tys. zł.

R.J.

Budowa park&ride, 
hali, targowiska 
i skweru przed 
dworcem

Ruszyła jedna z największych 
miejskich inwestycji. W pobli-
żu dworca klejowego wybudo-
wane zostanie centrum park&ri-
de na ponad 200 miejsc parkin-
gowych, hala targowa z targowi-
skiem okresowym i zagospodaro-
wany będzie plac przed dworcem.

więcej str. 2
R.J.

Zakończyła się 
budowa ulicy 
Bielińskiej

Kompleksowa inwestycja objęła 
wykonanie nowej nawierzchni, 
chodników po obydwu stronach 
jezdni, zjazdów do posesji i kana-
lizacji deszczowej. Budowa zakoń-
czyła się w połowie maja.

więcej str. 3
R.J.

Nowe miejsce 
aktywnego 
wypoczynku 
na osiedlu 
„Kargoszyn”

W ramach zadań wybranych w Bu-
dżecie Obywatelskim, zagospo-
darowany został teren w pobliżu 
stawku, niedaleko kościoła św. 
Piotra. Powstał tam m.in. plac za-
baw, siłownia zewnętrzna, wyko-
nane zostały alejki i zamontowa-
ne elementy małej architektury.

więcej str. 5
R.J.

Nawet 20 km 
nowych ścieżek 
rowerowych

Miasto przedstawiło plany roz-
budowy sieci ścieżek rowero-
wych. Prezydent zapowiedział ko-
lejne inwestycje, w dużej mierze 
przy udziale środków zewnętrz-
nych. W ratuszu została podpi-
sana umowa na unijne dofinan-
sowanie budowy ul. Niechodz-
kiej i Mazowieckiej, wzdłuż któ-
rych pojawią się ścieżki i infra-
struktura rowerowa.

więcej str. 2
R.J.

Budowa sieci 
wodociągowej  
w ul. Opinogórskiej

Ruszyła budowa sieci wodocią-
gowej, dzięki której m.in. Ro-
dzinne Ogrody Działkowe „Sona” 
będą miały nieograniczony do-
stęp do wody. Inwestycja stano-
wi zwycięski ogólnomiejski pro-
jekt obywatelski.

więcej str. 3
R.J.

Budżet Obywatelski 
2018

Modyfikacje to wprowadzenie 
maksymalnej wartości projektu 
ogólnomiejskiego, podział na dwie 
oddzielne listy rankingowe dla 
projektów „miękkich” i „twar-
dych”, ustalenie liczby głosów ko-
niecznej do zakwalifikowania je-
dynego projektu osiedlowego oraz 
możliwość zgłaszania placów za-
baw i siłowni zewnętrznych.

więcej str. 6
R.J.
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Podczas konferencji prasowej prezy-
dent przedstawił temat ścieżek rowe-
rowych w mieście w szerszej perspek-
tywie. Mówił o istniejących na terenie 
miasta 27,4 km dróg dla rowerów oraz 
planowanych inwestycjach, w ramach 
których stworzonych będzie około 
18,5 km ścieżek rowerowych, w tym 
13,7 km stanowić będzie inwestycje 
miejskie oraz 2,1 to wspólna z powia-
tem budowa ścieżki w ramach mo-
dernizacji ulicy Sońskiej. Miasto wy-
buduje nowe ścieżki przy ulicach Nie-
chodzkiej i Mazowieckiej jak również 
Sienkiewicza, Kargoszyńskiej, Leśnej, 
Rzeczkowskiej oraz nowoprojektowa-
nej drodze, która przebiegać będzie 
od ronda Solidarności (sięgnie poza 
granice Ciechanowa) do drogi kra-
jowej nr 60.
– Zdajemy sobie sprawę, jak waż-
ne jest wspieranie alternatywnych 
dla samochodów środków transpor-
tu, stąd inwestycje w ścieżki rowe-
rowe i komunikację miejską. Warto 
wspomnieć w tym kontekście rów-
nież o startującej niebawem inwe-
stycji w centrum park&ride w pobli-
żu dworca PKP. Obecnie przy więk-
szości inwestycji planujemy budowę 
ścieżek. Ich sieć z roku na rok rozbu-
dowuje się. Im lepsza jest infrastruk-
tura, tym więcej osób przesiada się 
na rower. Jazda rowerem to też cie-
szący się coraz większą popularnością 
wśród mieszkańców sposób na ak-
tywny, zdrowy odpoczynek i spędza-
nie wolnego czasu. Podpisaliśmy ko-
lejną umowę, dzięki czemu możemy 
dalej działać i inwestować – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Umowa podpisana w ratuszu przez 
prezydenta Kosińskiego i marszałka 
Adama Struzika dotyczy pozyskanych 
przez miasto środków europejskich 
w wysokości 6 985 284,99 zł, dzięki 
którym ulice Niechodzka i Mazowiec-
ka zostaną przebudowane do połowy 
przyszłego roku. Wzdłuż ul Niechodz-
kiej i Mazowieckiej wybudowane zo-
stanie 3,689 km ścieżek rowerowych 
(1,725 km w ciągu ul. Mazowieckiej 
i 1,964 km w ciągu ul. Niechodzkiej), 
przebudowane i wybudowane zosta-

nie 3,842 km chodników (1,768 km 
chodnika po obu stronach ul Mazo-
wieckiej, 2,072 km chodnika po obu 
stronach ul. Niechodzkiej). Zmoder-
nizowana będzie jezdnia na długo-
ści 2,108 km. Pojawi się również in-
frastruktura rowerowa: cztery par-
kingi dla rowerów (w pobliżu przy-
stanków autobusowych) oraz punk-
ty samoobsługi rowerowej. Na całej 
długości ścieżek rowerowych zosta-
ną zainstalowane różnice poziomów 
– ścieżka będzie oddzielona od chod-
nika separatorem. Wymienione zosta-
nie oświetlenie ulic na bardziej ener-
gooszczędne. Nowe ścieżki rowerowe 
połączone będą z pętlą miejską, dzię-
ki czemu dzielnica przemysłowa oraz 
znajdujące się przy niej zakłady pra-
cy i punkty handlowe zyskają połą-
czenia rowerowe z pozostałymi czę-
ściami miasta. Infrastruktura zosta-
ła zaprojektowana w taki sposób, by 
była bezpieczna oraz przyjazna i wy-
godna dla użytkowników.
– To już stało się niemal standar-
dem, że przyjeżdżam do Ciechano-
wa i chwalę miasto za skuteczność 
w pozyskiwaniu środków. Oby tak 
dalej. Docenić należy kompleksowe 
podejście do kwestii rozbudowy miej-
skiej infrastruktury, w tym ścieżek 
rowerowych. To jest wpisywanie się 
nie tylko w politykę mazowiecką, ale 
i europejską, bo budowanie gospo-
darki niskoemisyjnej ale też ograni-
czanie gazów cieplarnianych, emi-

sji spalin jest jednym z największych 
wyzwań. Współcześnie synonimem 
dobrej jakości życia jest czyste po-
wietrze. W tym kierunku zmierzają 
miasta europejskie, wierzę, że Cie-
chanów jest przykładem dla innych 
miast i liderem – mówił na konferen-
cji marszałek Adam Struzik.
– My rowerzyści, zarówno amato-
rzy, osoby uprawiające ten sport re-
kreacyjnie czy bardziej wyczynowo, 
od lat lobbujemy w sprawie rozbudo-
wy ścieżek w mieście, łączenia istnie-
jących dróg, tworzenia dłuższych od-
cinków. Ewidentnie wszystko zmie-
rza w dobrym kierunku. To jest takie 
zamknięte koło – jest gdzie bezpiecz-
nie jeździć, więc więcej osób wsiada 
na rower – dodał prezes stowarzysze-
nia Ciechanowska Grupa Rowerowa 
Jakub Sprusiński.
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 mia-
stu 6 985 284,99 zł, co stanowi 80% 
kosztów inwestycji. Projekt wpisuje 
się w poddziałanie 4.3.1 „Ogranicze-
nie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej” w ramach RPO 
WM 2014-2020.

R.J.

Miasto znaczną część budżetu przeznacza na duże inwe-
stycje, jak również na remonty dróg i chodników. Kilka 
dni temu zakończył się remont 100-metrowego chodni-
ka przy ul. Reutta, na wysokości budynku mieszkalnego 
Szwanke 10. Betonowa nawierzchnia została zastąpiona 
kostką brukową. Wymienione zostały również krawęż-
niki. Trwa remont chodnika przy ul. Tomaszewskiego. 
Chodnik zostanie wyremontowany na długości 241 me-
trów. Oba remonty znalazły się na liście zadań inwesty-
cyjnych i remontowych na 2017 rok, opracowanej po spo-
tkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

P.H.

Nawet 20 km nowych ścieżek 
rowerowych w Ciechanowie

Ciechanów zapowiada inwestycje w kolejne drogi dla rowerów. Prezydent Krzysztof Kosiński 
przedstawił plany, które realizowane będą w najbliższych miesiącach i latach. 19 maja w ratu-
szu podpisał z marszałkiem umowę na dofinansowanie budowy ulic Niechodzkiej i Mazowiec-
kiej, wzdłuż których pojawią się kolejne kilometry ścieżek i infrastruktura rowerowa. Obecnie 
trwa modernizacja ulicy Sienkiewicza, przy której również przebiegać będzie ścieżka.

Remonty chodników

W ramach jednej z największych miejskich inwestycji przy 
ul. Sienkiewicza powstanie centrum park&ride na ponad 
200 miejsc parkingowych, hala targowa wraz z targowiskiem 
okresowym i zagospodarowany zostanie plac przed dwor-
cem. Roboty rozpoczęły się od hali i targowiska.

W ramach inwestycji w sumie wybudowanych zostanie ponad 200 miejsc 
parkingowych (w tym 13 dla osób niepełnosprawnych), na obszarze ob-
jętym inwestycją powstaną nowe jezdnie, chodniki, ścieżka rowerowa 
(152 m) oraz 40 stanowisk dla rowerów. Planowanych jest 5 zatok au-
tobusowych, miejsca na postój taksówek. Z kolei w miejscu obecnego 
bazarku powstanie hala targowa o powierzchni zabudowy 2 296,50 m2 
i powierzchni użytkowej 2 145,89 m2 oraz utworzone zostanie targo-
wisko okresowe, gdzie zamontowane zostaną wiaty handlowe o po-
wierzchni zabudowy 900 m2. Zagospodarowany zostanie teren przed 
dworcem kolejowym, znajdował się tam będzie skwer z fontanną. Pro-
wadzone będą roboty związane z budową i przebudową sieci kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, zamontowane zostanie oświe-
tlenie. Dodatkowo na dwóch przystankach autobusowych zamontowa-
ne zostaną systemy informacji pasażerskiej z elektronicznymi tabli-
cami z rzeczywistym rozkładem jazdy (w całym mieście w sumie 14).
– Otoczenie dworca stanie się wizytówką miasta, całkowicie zmieni 
swoje oblicze. Przestrzeń stanie się spójna, utrzymana zostanie w po-
dobnej stylistyce, będzie bezpiecznie, komfortowo, estetycznie i no-
wocześnie. Mieszkańcy, którzy przesiadają się w pociąg, będą mie-
li gdzie zaparkować samochód. Wreszcie zapomnimy o prowizorce 
i tonięciu w błocie, czy ryzyku uszkodzenia auta z powodu ubytków 
i wyrw. Powstaną parkingi z prawdziwego zdarzenia. Kupcom i ich 
klientom zapewnimy cywilizowane warunki. Jest to kompleksowa in-
westycja w jednym ze strategicznych punktów miasta – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Łączny koszt zadań to 10 885 500 zł brutto. Wieloetapowa inwesty-
cja realizowana jest przez wyłonioną w przetargu firmę IDS-BUD S.A. 
Oferty złożyło 5 podmiotów.
Miasto złożyło wniosek o unijne dofinansowanie etapu inwestycji obej-
mującego park&ride w ramach RPO WM 2014-2020. Ruszyła już tak-
że komplementarna inwestycja, obejmująca przebudowę odcinka uli-
cy Sienkiewicza między dworcem PKP a dworcem PKS.
Handel z bazaru został przeniesiony na targowisko przy ul. Płońskiej. 
Czas funkcjonowania targowiska został zwiększony. Czynne jest ono 
codziennie, od poniedziałku do soboty w godz. 7.00-18.00, a w nie-
dziele od 7.00 do 13.00.

R.J.

Ruszyła budowa park&ride, 
hali, targowiska i skweru 

przed dworcem

przed przedpo w trakcie
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Na ulicy Bielińskiej na długości 
817 m powstała nawierzchnia z be-
tonowej kostki brukowej. Również 
z kostki zbudowane zostały chodni-
ki po obydwu stronach drogi oraz 
indywidulane zjazdy o szerokości 
dostosowanej do tych wcześniej 
istniejących. Wybudowana została 
kanalizacja deszczowa z wpustami 
ulicznymi. Inwestycja objęła rów-
nież 100-metrowy fragment łącz-
nika od ul. Bielińskiej w kierunku 
ul. Okopowej (wzdłuż nowo po-
wstałego placu zbaw) oraz 74-me-
trowy fragment ul. Łukasiewicza 
(przy skrzyżowaniu z ul. Bieliń-
ską). W ramach zadania zielenią 
zostanie zagospodarowany przy-
legły teren.

– Między tym, co było tu przed kil-
koma miesiącami, a tym co jest 
teraz, istnieje kolosalna różnica. 
Była to gruntowa droga, gdy tyl-
ko padał deszcz to mieszkańcy to-
nęli w błocie. Jeżeli chodzi o osie-
dle „Słoneczne”, inwestycja ta była 
jedną z najczęściej mi zgłaszanych. 
Systematycznie staramy się prze-
prowadzać w mieści tego rodzaju 
modernizacje. Ostatnio zakończy-
ła się budowa ulic Prusa i Dyga-
sińśkiego na osiedlu „Kargoszyn”. 
Wiemy, jak ważne są inwestycje 
w infrastrukturę, więc nieustan-
nie planujemy i realizujemy, krok 
po kroku, kolejne budowy i remon-
ty – powiedział podczas spotka-
nia z mieszkańcami ulicy Bieliń-

skiej prezydent Krzysztof Kosiński.
– Już jakieś 30 lat temu zbiera-
liśmy podpisy i zwracaliśmy się 
o budowę tej ulicy. Przez lata od-
bijaliśmy się od ściany. Zarówno 
mieszkańcy ulicy Bielińskiej jak 
również my, mieszkający przy po-
bliskich drogach, dziękujemy pre-
zydentowi za realizację jednego 
z najważniejszych postulatów na-
szego osiedla – mówił radny Wie-
sław Brzozowski, który w sprawie 
budowy ulicy składał interpelacje.
Koszt robót to 2 450 000 zł. Inwe-
stycja została wpisana na listę dzia-
łań inwestycyjnych i remontowych, 
opracowaną po spotkaniach osie-
dlowych z prezydentem.

R.J.

Inwestycja dotyczyła około 180-me-
trowej ulicy Prusa i około 200-me-
trowego odcinka ulicy Dygasińskie-
go. Uzupełniony został brakujący 
fragment ścieżki rowerowej wzdłuż 
pętli miejskiej. Wybudowana zosta-
ła kanalizacja sanitarna i deszczo-
wa oraz powstały chodniki i zjazdy 
z kostki brukowej. Zadanie znalazło 
się na liście inwestycji i remontów 
na 2016 rok. Podczas prowadzenia 
robót na ostatnim odcinku ul. Dy-
gasińskiego (od ul. Krasińskiego 

w stronę rowu) okazało się, że ko-
nieczne było wykonanie nieprzewi-
dzianych dodatkowych prac związa-
nych ze starą kanalizacją ściekową.

Całkowity koszt inwestycji to 
1 682 718,62 zł (w tym prace zle-
cone ZWiK – 83 761,08 zł).

R.J.

Zakład Komunikacji 
Miejskiej informuje, 
że linia „7” od 1 maja 
kursuje do Rodzin-
nych Ogrodów Dział-
kowych „Sona”. Szcze-
g ó ł y  d o s t ę p n e  s ą 
na stronie interneto-
wej zkmciechanow.pl,  
pod numerem tele-
fonu (23) 672 23 06  
oraz na tabliczkach roz-
kładowych przystanków 
komunikacji miejskiej.

Zaprojektowany odci-
nek o długości 1252 m 
i średnicy 160 mm łą-
czący ul. Kącką i Puł-
tuską pozwoli zasilić 
w wodę ogrody dział-
kowe, gdzie ze wzglę-
du na stale obniżający 
się poziom wód grun-
towych, działkowcy 
mają duże problemy 
z dostępem do niej. 
Działkowcy podkre-
ślają, że w kontek-
ście znacznych po-
trzeb związanych z uprawami, jest to bardzo uciążliwe. Budowa wodo-
ciągu to inwestycja, o którą zabiegali od wielu lat, która jest oczekiwa-
na przez mieszkańców, o czym świadczą wyniki głosowania w Budżecie 
Obywatelskim.
– Ten ogród działkowy jest jednym z największych w Polsce. Nie znajdu-
je się na terenie miasta, ale korzystają z niego właśnie mieszkańcy Cie-
chanowa. Tu są ich uprawy, tu spędzają często wolny czas, a swobodny 
dostęp do wody w takich miejscach to podstawa – powiedział na konfe-
rencji prasowej zorganizowanej 28 kwietnia w miejscu rozpoczęcia prac 
prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Działkowcy zaznaczali, że o budowę wodociągu starali się od 17 lat.
– Nasze ogrody, które istnieją od 35 lat zajmują około 40 hektarów po-
wierzchni. Woda jedynie bywa dostępna, w dodatku w określonych po-
rach. Tak naprawdę wygląda to teraz tak, że kto pierwszy, ten lepszy. 
Dbanie o swoją działkę, podlewanie roślin jest bardzo utrudnione. Cie-
szymy się, że wkrótce sytuacja diametralnie się zmieni. Bardzo dzię-
kujemy prezydentowi za ogromne wsparcie i pomoc w tym zakresie – 
powiedział prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Sona” Krzysz-
tof Wróblewski.
Inwestycja jest realizowana dzięki współpracy ZWiK i Urzędu Miasta Cie-
chanów. Pierwszy etap budowy jest na ukończeniu. Dzięki temu, dział-
kowcy niebawem otrzymają dostęp do bieżącej wody w nieograniczo-
nych ilościach. W kolejnych miesiącach zostaną wykonane prace pole-
gające na połączeniu z siecią wodociągową ulicy Pułtuskiej i Kąckiej, co 
pozwoli zasilić ogródki działkowe z dwóch niezależnych od siebie stron 
i zwiększy komfort korzystających z wody działkowców.
– Prowadzimy prace w taki sposób, by działkowcy jak najszybciej odczuli 
efekty. W najbliższych miesiącach wody potrzebować będą coraz więcej. 
Stosowane przez nas metody pozwalają działać dynamicznie i nie po-
wodują większych utrudnień – powiedział prezes ZWiK Jerzy Ryziński.
Inwestycja realizowana jest metodą tradycyjnego wykopu otwartego oraz 
metodami bezwykopowymi. Przewierty sterowane, zgodnie z decyzjami 
zarządców dróg, zostaną wykonane w ul. Kąckiej i w poprzek ul. Pułtu-
skiej. Dzięki zastosowaniu metod bezwykopowych na tych odcinkach nie 
ma potrzeby rozkopywania jezdni. Szybkie wykonanie prac w ul. Kąckiej 
jest szczególnie ważne ze względu na planowaną przez Powiatowy Zarząd 
Dróg przebudowę ulicy. ZWiK zaznacza, że budowa nowej sieci pozwo-
li także uzbroić w wodę wiele przyległych do ul. Opinogórskiej i Kąckiej 
działek, co jest szczególnie ważne ze względu na obserwowany wzrost za-
interesowania tymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe.

R.J.

Zakończyła się budowa ulicy Bielińskiej
W ramach kompleksowej budowy, która w połowie maja została zakończona, na ulicy Bieliń-
skiej powstała nowa nawierzchnia, chodniki po obydwu stronach jezdni, zjazdy do posesji, ka-
nalizacja deszczowa. Budowa ulicy Bielińskiej to jedno z zadań, o które najbardziej postulowa-
li mieszkańcy osiedla „Słoneczne”. Prace ruszyły w grudniu.

Zakończyła się budowa ulicy Prusa 
i części ulicy Dygasińskiego

Zrealizowany został ostatni etap prac – położono asfalt, teren został uporządkowany. Cała in-
westycja to kompleksowa budowa, o którą od wielu lat postulowali mieszkańcy osiedla „Kar-
goszyn”.

ZKM: wznowienie kursów linii „7” 
do Ogrodów Działkowych „Sona”

Ruszyła budowa sieci 
wodociągowej w ul. Opinogórskiej
Dzięki rozpoczętej inwestycji, przebiegającej w rejonie ul. Opi-
nogórskiej, Kąckiej i Pułtuskiej, nieograniczony dostęp do wody 
zyskają m.in. Rodzinne Ogrody Działkowe „Sona”, gdzie znaj-
duje się 1019 działek, należących głównie do ciechanowian. 
Budowa wodociągu to ogólnomiejski projekt wybrany przez 
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

K O M U N I K A T
Prezydenta Miasta Ciechanów

Prezydent Miasta Ciechanów informuje, że od 31 maja 2017 r., na okres 21 dni, wywieszone zostały 
na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczone na stronie 
BIP Gminy Miejskiej Ciechanów ogłoszenia w sprawie:
1. Ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie część działki nr 65/1 o powierzchni 

20 m2,pPlac Jana Pawła II w Ciechanowie, obręb ŚRÓDMIEŚCIE, z przeznaczeniem pod usytuowa-
nie obiektu sezonowego na okres powyżej trzech miesięcy;

2. III ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki oznaczonej jako plac D o po-
wierzchni 54 m2, ul. Prymasa Tysiąclecia (cmentarz komunalny) w Ciechanowie, obręb PODZAM-
CZE, z przeznaczeniem pod tymczasowy pawilon handlowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 307 w budynku przy ul. Wodnej 1 lub telefonicz-
nie: (23) 674 92 42.

	 Z up.	PRZEDENTA	MIASTA
	 /-/	Joanna	Potocka-Rak
	 Zastępca	Prezydenta	Miasta
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Głównym tematem 30. se-
sji Rady Miasta Ciechanów 
było wykonanie budżetu 
w 2016 roku. Wyniki finanso-
we miasta zostały pozytywnie 
ocenione przez Komisję Rewi-
zyjną, Regionalną Izbę Obra-
chunkową i wszystkie kluby 
w Radzie Miasta. Prezydent 
Krzysztof Kosiński otrzymał 
absolutorium. Jednym z te-
matów 31 sesji było funkcjo-
nowanie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Uchwalo-
no zasady Budżetu Obywatel-
skiego na 2018 rok i regulamin 
nadawania nazw miejscom pu-
blicznym.

Wykonanie budżetu w 2016 roku 
stanowiło kluczową kwestię kwiet-
niowej sesji. Dochody miasta sta-
nowiły ponad 167,9 mln zł, wydatki 
– 164,1 mln zł. Wypracowana nad-
wyżka wyniosła 3,8 mln zł. Na do-
datni bilans wpłynęło wprowadze-
nie do budżetu wolnych środków, 
w wysokości około 9 mln zł, pozo-
stałych jeszcze po 2015 roku oraz 
racjonalna gospodarka finansa-
mi. Na zadania inwestycyjne w po-
przednim roku wydano 22,4 mln 
zł, łącznie ze środkami pozyskany-
mi z zewnętrznych źródeł. Oprócz 
tego, przedsięwzięcia inwestycyjne 
o wartości 11,5 mln zł zrealizowały 
spółki miejskie.
Prezydent Krzysztof Kosiński pod-
kreślał, że kiedy budżet 2016 roku 
był uchwalany, planowana była emi-
sja obligacji w wysokości 6 mln zł, 
ale dzięki racjonalnej gospodarce fi-
nansowej, oszczędnościom kolejny 
rok wypracowanym w administra-
cji, dzięki sięgnięciu pierwszy raz 
od wielu lat po dywidendy z miej-
skich spółek, jak również pozyska-
niu środków zewnętrznych, nie do-
szło do emisji obligacji oraz nie zo-
stał zaciągnięty żaden kredyt.
– Spłaciliśmy 7,5 mln zł kredytów 
zaciągniętych w latach 2007-2014. 
Te wszystkie działania zapewniły 
miastu stabilność finansową oraz 

możliwość zabezpieczenia wkładu 
własnego do wielomilionowych in-
westycji unijnych, które już się roz-
poczęły. Równocześnie dokonano 
inwestycji w infrastrukturę wy-
czekiwaną od lat przez mieszkań-
ców. Zrealizowaliśmy takie pro-
jekty, które wydawały się dla wie-
lu niemożliwe. Jako miasto jeste-
śmy też przewidywalni pod wzglę-
dem podatkowym: ani w 2015, ani 
w 2016 ani w 2017 roku nie dokona-
no podniesienia żadnych podatków 
i opłat lokalnych wpływających 
do budżetu miasta, a od 1 stycznia 
2016 roku obniżona została opłata 
śmieciowa – podkreślał prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Prezydent zwracał uwagę na zna-
cząco większe niż pierwotnie pla-
nowane osiągnięcie dochodów 
ze sprzedaży mienia, co świad-
czy o zainteresowaniu miastem 
ze strony przedsiębiorców i inwe-
stycjami na gruntach sprzedanych 
przez miasto.
Prezydent mówił także o większym 
wpływie podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz podatku 
dochodowego od osób prawnych, 
co znaczy, że lokalnie koniunktu-
ra gospodarcza poprawia się oraz 
spada poziom bezrobocia wśród 
mieszkańców.
– Nie oznacza to, że zrobiono już 
wszystko, że możemy odcinać ku-
pony od zrealizowanych zadań. 
Mamy jeszcze wiele do zrobienia. 
Są projekty bardzo wymagają-
ce, ambitne i odważne. Potrzeba 
mądrej kontynuacji i jeszcze jed-
nego – drużynowego działania – 
dodał na koniec wystąpienia pre-
zydent oraz podziękował wszyst-
kim współpracownikom i radnym.
– My też tak to odczuwamy, że 
sukcesy prezydenta miasta są na-
szymi sukcesami. Tylko wspólna 
współpraca organu wykonawcze-
go z uchwałodawczym może pro-
wadzić do spokojnej, niezakłóco-
nej pracy dla dobra mieszkańców. 
Życzę panu prezydentowi dalszych 

sukcesów – powiedziała radna PiS 
Bogumiła Rybacka.
– Nasz klub z satysfakcją przyjął 
wykonanie budżetu pod kątem fi-
nansowym jak i rzeczowym. Dzię-
ki dobremu zarządzaniu pana pre-
zydenta, trafnym decyzjom i umie-
jętności słuchania udało się zreali-
zować wiele potrzeb mieszkańców 
w różnych dziedzinach. Taki kie-
runek działań zmierzający nieza-
dłużenia naszego miasta w stosun-
ku do realizowanych zadań, oce-
niamy bardzo pozytywnie – mó-
wił radny Krzysztof Leszczyński.
– Chciałem podziękować panu pre-
zydentowi za dobrą współpracę 
w okresie sprawozdawczym i po-
dzielić się uwagą, że pan prezy-
dent potrafi słuchać. My ze swojej 
strony jako klub radnych stara-
jących się być jak najbardziej ra-
cjonalnymi, będziemy za zatwier-
dzeniem sprawozdania finanso-
wego oraz udzieleniem absoluto-
rium prezydentowi miasta – po-
wiedział w imieniu klubu „Razem 
dla Ciechanowa” radny Zdzisław 
Dąbrowski.
– Dziś mówimy o najważniejszym 
akcie prawa miejscowego, który 
stanowimy, który służy zaspokaja-

niu potrzeb naszych mieszkańców. 
Ten konkretny budżet na 2016 rok 
był budżetem bardzo zbilansowa-
nym, co najważniejsze nie był bu-
dżetem deficytowym, o którym by-
śmy musieli pamiętać przez kolej-
ne lata i spłacać jego efekty przez 
długi okres. Ten budżet był real-
ny, wszelkie założenia okazały się 
jak najbardziej realne do spełnie-
nia. Efekty obserwujemy każde-
go miesiąca, każdego dnia. Budżet 
na 2016 rok był takim całościowym 
planem działania i wizją, nie był 
suchymi liczbami – zwracał uwa-
gę w imieniu radnych niezależnych 
radny Michał Jeziółkowski.
Korzystne wyniki finansowe spo-
tkały się z przychylnością i zadowo-
leniem radnych, co wyrazili w gło-
sowaniu. 20 z nich opowiedziało się 
za udzieleniem prezydentowi abso-
lutorium. Od głosu wstrzymał się 
radny Stanisław Talarek.
Następnym punktem obrad była 
ocena zasobów pomocy społecznej 
oraz monitorowanie strategii spo-
łeczno-gospodarczego miasta. Rad-
ni rozpatrzyli ponadto 11 projek-
tów uchwał. Wprowadzili zmiany 
do planu inwestycyjnego dla sub-
regionu ciechanowskiego. W planie 

uwzględniono 3 projekty Specjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego 
związane z poprawą jakości świad-
czeń medycznych. Drobne mody-
fikacje wprowadzono też w pro-
gramie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. Czas trwania kaden-
cji ciechanowskiej Rady Seniorów 
wydłużono z dwóch do trzech lat. 
Wyrażono także zgodę na udzie-
lenie bonifikaty od ceny sprzeda-
ży na rzecz najemcy samodzielne-
go lokalu mieszkalnego w budyn-
ku przy ul. Szwanke 18 oraz zbycie 
5 działek znajdujących się w obrę-
bie Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. W ob-
liczu trwających konsultacji nad 
określeniem zasad i warunków sy-
tuowania tablic i urządzeń rekla-
mowych w przestrzeni publicznej, 
termin dostosowania istniejących 
reklam wydłużono do końca roku. 
Radni zdecydowali również o po-
wołaniu doraźnej komisji do opra-
cowania programu gospodarowa-
nia i zasad wynajmowania lokali 
komunalnych. W skład tej komisji 
weszli: Bogumiła Rybacka, Marek 
Rutkowski, Zenon Stańczak, To-
masz Podsiadlik i Krzysztof Lesz-
czyński.
P u n k tem majowej  se s j i  by ł o 
funkcjonowanie MOSiR-u, który 
w 2016 roku dysponował kwotą po-
nad 6,4 mln. Pieniądze te przezna-
czono na utrzymanie i funkcjono-
wanie 7. obiektów sportowych oraz 
organizację 368 wydarzeń. Jednost-
ka w pełni zrealizowała swoje zało-
żenia. Radni przyjęli nowe regulacje 
w sprawie Budżetu Obywatelskie-
go. Skorygowano także Statut Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów oraz okre-
ślono zasady nadawania nazw znaj-
dującym się w obrębie Ciechanowa 
ulicom, rondom, mostom, placom, 
parkom i skwerom.

K.D., R.J.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, 
terminarz dostępne są  

w Biuletynie Informacji Publicznej

Kwietniowa i majowa sesja Rady Miasta. 
Prezydent z absolutorium za 2016 rok

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Ciechanowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zamień piecyk gazowy na ciepłą wodę z sieci ciepłowniczej
Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie oferuje komfortowe rozwiązanie jakim jest do-
stawa ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach 
wielorodzinnych z węzłami cieplnymi. 
Ciepła woda z PEC Ciechanów daje gwarancję bezpieczeństwa użytkowania, 
stałej temperatury i gotowości użycia przez cały rok.
Przygotowanie ciepłej wody w centralnym źródle ciepła (węzeł cieplny) eliminuje piecyki gazowe w  
mieszkaniach i zagrożenia związane z eksploatacją m.in. zatrucia tlenkiem węgla oraz  konieczność 
stałej kontroli i konserwacji tych urządzeń.
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych z węzłami cieplnym zainteresowani poszerzeniem dotych-
czasowych usług o centralną ciepłą wodę oraz montażem nowej instalacji i związanymi z tym kosz-
tami, powinni zgłaszać się do administratorów tych budynków.
Bliższych  informacji na ten temat udzielają również nasi pracownicy Działu Dystrybucji: tel.23 672 44 15



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      5

Projekt „Poprawa bezpieczeń-
stwa przy przejściach dla pie-
szych w Ciechanowie – moder-
nizacja i edukacja” zakłada za-
kup i montaż „kocich oczek” 
czyli świecących elementów, 
które zostaną zainstalowane 
w jezdni przed 14 przejściami 
dla pieszych. Na 5 przejściach 
namalowany zostanie napis 
„spójrz w lewo”. Prowadzone 
będą działania edukacyjne.
W ramach projektu zakupionych i za-
montowanych zostanie 100 sztuk ak-
tywnych punktowych elementów od-
blaskowych typu LED przy 14 przej-
ściach dla pieszych na drogach gmin-
nych. „Kocie oczka” pojawią się przy 
10 przejściach w ul. Armii Krajowej 
oraz przy przejściu przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich, Batalionów 
Chłopskich, Sikorskiego i Orylskiej. 
Projekt uzyskał poparcie Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie, 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie, Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Ciechanowie, Straży Miejskiej 
w Ciechanowie oraz Powiatowego Za-
rządu Dróg w Ciechanowie. Komen-
da Powiatowa Policji w Ciechanowie 
sporządza comiesięczne analizy stanu 
bezpieczeństwa na drogach, na pod-
stawie których wytypowano najbar-
dziej niebezpieczne przejścia na dro-
gach gminnych.
Na 5 przejściach zostaną namalo-
wane po dwa napisy przypominają-
ce pieszym wchodzącym na jezdnię, 

że najpierw należy spojrzeć w lewo 
i upewnić się, że można bezpiecz-
nie przekroczyć jezdnię. Przejścia 
znajdują się w najbliższej okolicy 
(do 300 m) obiektów użyteczności 
publicznej – przedszkola, żłobka, 
szkoły podstawowej, szpitala. To 
przejścia na ulicach: Mikołajczyka, 
Batalionów Chłopskich, Ściegienne-
go (dwa przejścia), Broniewskiego.
W ramach projektu dla dzieci i mło-
dzieży zostanie zorganizowany kon-
kurs plastyczny „Bezpieczny pie-
szy” oraz wśród uczestników ru-
chu drogowego realizowane będą 
działania edukacyjne w ramach za-
dań własnych: przez policję, straż 
pożarną,WORD. Straż Miejska bę-
dzie prowadziła działania eduka-
cyjne, m.in. wśród osób starszych.
– Jako miasto staramy się podej-
mować działania, które zwiększa-
ją bezpieczeństwo mieszkańców. 
Bierzemy pod uwagę zarówno pie-
szych, kierowców, jak i rowerzy-

stów. Przyczyn wypadków jest 
bardzo wiele. Nieuwaga, zamy-
ślenie, pośpiech, zmęczenie – po-
jawiają się zarówno u pieszych jak 
i kierowców. „Kocich oczek” nie da 
się nie zauważyć, co w zdecydowa-
ny sposób wpływa na zwiększenie 
bezpieczeństwa na drodze. W in-
nych miastach takie rozwiązania 
sprawdzają się – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Wniosek prezydenta Krzysztofa Ko-
sińskiego o dofinansowanie zosta-
nie zrealizowany w ramach rządo-
wego programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem bezpieczniej” im. Włady-
sława Stasiaka na lata 2016 i 2017. 
Kwota dotacji z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
43 400 zł stanowi 96% kosztów pro-
jektu. Szacowany koszt to 45 120 zł. 
Projekt realizowany będzie od lip-
ca do końca września.

R.J

Wyłoniona w przetargu firma We-
ran zrealizowała równolegle oby-
dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze 
(plac zabaw oraz teren rekreacyjny) 
to obywatelski projekt ogólnomiej-
ski, a drugie (siłownia zewnętrzna 
wraz z zagospodarowaniem terenów 
wokół) to projekt osiedlowy. Projek-
ty te są komplementarne i stano-
wią I etap zagospodarowania tere-
nu. Na placu zabaw zamontowano: 
karuzelę, drabinkę poziomą, sze-
ściokąt wielofunkcyjny, zadaszoną 
piaskownicę, podwójną huśtawkę, 
stolik i siedzisko do gry w szachy, 
bujaki na sprężynie, dwa zestawy 
zabawowe ze zjeżdżalniami. Zain-
stalowane zostały także ławki, ko-
sze na śmieci i stojaki na rowery. 
W strefie urządzeń zabawowych po-
jawiła się bezpieczna, poliuretanowa 
nawierzchnia. Na siłowni zostały za-
montowane urządzenia typu: orbi-
trek, wioślarz, biegacz, rower, krze-
sło do wyciskania siedząc, ścieżka 
zdrowia. Będzie tam nawierzchnia 
trawiasta. Wokół placu zabaw i si-
łowni wybudowane są alejki.
Ł ą c z n y  k o s z t  i n w e s t y c j i  t o 
326 071 z ł .  Miasto ma w pla-

nach kolejny etap zagospodaro-
wania terenu. Koncepcja przewi-
duje budowę dwóch boisk (wielo-
funkcyjnego oraz do piłki nożnej), 
alejek, toru do jazdy na wrotkach 
oraz altanek.
– Teren ten miał potencjał i po 
prostu się marnował. Teraz widzę 
ogromne zainteresowanie ze stro-
ny mieszkańców. Jestem przekona-
ny, że miejsce to będzie tętniło ży-
ciem. Powstała nowa przestrzeń, 
gdzie dzieci mogą się bezpiecznie 
bawić, jest to miejsce relaksu dla 

całych rodzin – powiedział Mar-
cin Mrozek, pomysłodawca pro-
jektu ogólnomiejskiego.
– W okolicy brakowało takiego 
miejsca. Teraz będzie ono służyć 
mieszkańcom miasta, osiedla „Kar-
goszyn” jak, również gminy. Chcia-
łabym, żeby w całości było zago-
spodarowane. Mam nadzieję, że 
teren rekreacyjny wkrótce będzie 
jeszcze bogatszy w atrakcje – po-
wiedziała Anna Gutkowska, autor-
ka projektu osiedlowego.

R.J.

Wiosna w mieście

Na miejskich rabatkach, kwietnikach i gazonach pracownicy PUK po-
sadzili 2,5 tys. jednorocznych barwnych kwiatów. Blisko 5,5 tys. drzew 
i krzewów zasadzono wzdłuż ul. Sikorskiego i Mikołajczyka. Pnączami 
obsadzono ekrany przy ul. Przytorowej. Wykaszane są pasy zieleni przy 
ulicach, w parkach i na skwerach. Przystąpiono do wiosennych prac 
związanych z bieżącym utrzymaniem Łydyni i rowów melioracyjnych.

Zgłoś swój ogród
W ramach 20. edycji konkursu ciechanowskie ogródki i balkony moż-
na zgłaszać do 31 lipca. Ustalono cztery kategorie: „Budynki mieszkal-
ne wielorodzinne”, „Budynki mieszkalne jednorodzinne”, „Obiekty uży-
teczności publicznej”, „Balkony oraz ogródki na terenach budownictwa 
wielorodzinnego”. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody 
pieniężne. Druki zgłoszenia dostępne są w Biurze Obsługi Interesan-
ta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1 i w Wydziale Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska przy placu Jana Pawła II 6 (parter, pok. nr 22). 
Formularz i regulamin dostępne są w BIP. Najpiękniejsze ogrody mogą 
zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za 
wiedzą i zgodą właściciela posesji lub balkonu). Nie mogą być zgłasza-
ne obiekty, które zostały nagrodzone i wyróżnione w 2015 i 2016 roku.

Naprawy ulic
Od początku wiosny sukcesywnie trwają naprawy miejskich dróg. 
W ostatnim czasie poprawiono ul.: Augustiańską, Witosa, Wędkarską, 
Spacerową, Wrzosową, Wiosenną, Dolną, Jasną, Gwiazdowicza, Skła-
dową, Ceramiczną, Św. Jadwigi.

Usuwanie azbestu
Trwają prace związane z usuwaniem pokryć dachowych zawierają-
cych azbest. Z 14 budynków i 9 posesji usunięto około 39,0 Mg odpa-
dów z azbestem.

Sprzątanie w parku M. Konopnickiej

Od rozebrania niszczejącej sceny rozpoczęły się porządki w parku Ko-
nopnickiej. Wymieniono krawężniki i uzupełniono nawierzchnię żwi-
rową alejek, odnowiono i pomalowano ławki. Wykonano też nową per-
golę, przy której wkrótce pojawią się nasadzenia. Pod nadzorem projek-
tantki zieleni prowadzone są prace uwzględniające zmianę nasadzeń.

Nowe oznakowania pionowe
Wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich przy bloku nr 13, przy ul. Witosa 7, Okrzei 7; wprowadzo-
no ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych powyżej 5 ton na ul. 
Bursztynowej; wymieniono lustro przy ul. Witosa oraz zamontowano 
nowe lustro przy ul. Strażackiej na skrzyżowaniu z ul. Wyrzykowskiego.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Powstało nowe miejsce aktywnego 
wypoczynku na osiedlu „Kargoszyn”
Zagospodarowany został miejski teren znajdujący się przy stawku w pobliżu kościoła św. Pio-
tra na osiedlu „Kargoszyn”. 23 maja dokonano odbioru inwestycji. Składają się na nią dwa pro-
jekty wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obejmuje budowę m.in. 
placu zabaw, siłowni zewnętrznej, utworzenie alejek, montaż elementów małej architektury.

„Kocie oczka” przy przejściach dla pieszych! 
Miasto pozyskało ponad 43 tys. zł
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W roku szkolnym 2015/2016 do 7 publicznych przedszkoli uczęszcza-
ło 850 dzieci. Po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, 
okazało się, że w związku ze zmianą prawa oświatowego i cofnięciem 
obowiązku szkolnego dla 6-latków, w publicznych przedszkolach bra-
kuje około 100 miejsc. Wówczas prezydent Krzysztof Kosiński podjął 
decyzję o zorganizowaniu w przedszkolach czterech dodatkowych grup 
dla 3-latków, w związku z czym liczba miejsc zwiększyła się do 950. Tyle 
właśnie dzieci przyjęto w I etapie rekrutacji w bieżącym roku. Dekla-
racje złożyło w sumie 1052 rodziców. Na podstawie decyzji prezydenta 
utworzona zostanie kolejna nowa grupa dla dzieci 3-letnich w Miejskim 
Przedszkolu nr 10. Dzieciom 6-letnim wskazano miejsca w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ostatecznie zainteresowa-
nie opieką podtrzymują rodzice 49 dzieci.
Dwa pierwsze tygodnie maja zgodnie z procedurami były czasem, kiedy 
rodzice przyjętych dzieci podpisywali umowy cywilno-prawne na opie-
kę nad dzieckiem. Ostatecznie nie wszyscy rodzice takie umowy podpi-
sują, a wtedy miejsca te zajmą dzieci z list rezerwowych. Rodzice dzieci 
niezakwalifikowanych deklarowali, czy nadal są zainteresowani opieką 
przedszkolną nad dziećmi, czy nie. Procedura ta pozwoliła definityw-
nie ustalić listę dzieci, którym miasto będzie chciało zapewnić opiekę 
w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Ciechanowa. 
Precyzyjne ustalenie takiej liczby wiązało się również ze złożeniem kart 
do przedszkoli przez rodziców dzieci, które już uczęszczają do prywat-
nych przedszkoli oraz obojga niepracujących rodziców. Prawo oświato-
we daje samorządom w tego typu sytuacji dwa warianty: można zorga-
nizować opiekę w wymiarze 5-godzinnym na dwie zmiany (takie roz-
wiązanie planuje wprowadzić wiele samorządów) lub ogłosić konkurs 
na wsparcie opieką dla nieprzyjętych dzieci w przedszkolach niepublicz-
nych. Ciechanów przychyla się ku drugiemu wariantowi. Rodzice, któ-
rym zostanie zaproponowana opieka nad ich dziećmi w przedszkolach 
niepublicznych, zapłacą taką samą stawkę, jak za pobyt w przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, czyli około 100 zł 
za miesiąc opieki nad dzieckiem. Obecnie przygotowywana jest uchwa-
ła, która pozwoli na przeprowadzenie konkursu.
– Niebawem zorganizujemy miejsca dla wszystkich dzieci z listy ocze-
kujących. Chcemy uniknąć systemu zmianowego, który z perspektywy 
pracujących rodziców z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem. Już 
teraz utworzyliśmy więcej miejsc w miejskich przedszkolach, a wkrót-
ce zorganizujemy dodatkową opiekę w placówkach niepublicznych – 
powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

R.J.

Wprowadzenie granicy 
maksymalnej wartości 
projektu ogólnomiejskie-
go, podział na dwie od-
dzielne listy rankingowe 
dla projektów „miękkich” 
i „twardych”, ustalenie mi-
nimalnej liczby głosów po-
trzebnej do zakwalifikowa-
nia projektu osiedlowego, 
gdy jest jedyną propozy-
cją oraz możliwość zgła-
szania placów zabaw i si-
łowni zewnętrznych. To 
główne zmiany, wprowa-
dzone do Budżetu Obywa-
telskiego, które obowiązy-
wać będą w edycji na 2018 rok.

25 maja Rada Miasta podjęła 
uchwałę w sprawie Budżetu Oby-
watelskiego. Wprowadzonych zosta-
ło kilka modyfikacji, których celem 
jest zwiększenie szans na realizację 
większej liczby bardziej zróżnico-
wanych projektów. Zdecydowano 
o powrocie do górnej kwoty 200 tys. 
zł dla projektów ogólnomiejskich. 
W poprzedniej edycji zwycięży-
ły zadania najbardziej kosztowne, 
co wyczerpało pulę środków, unie-
możliwiając realizację większej licz-
by projektów. W kategorii ogólno-
miejskiej będzie lista rankingowa 
dla projektów miękkich (ze sfery 
kultury, sportu, edukacji, polityki 
społecznej, zdrowia) oraz oddziel-
na dla twardych (infrastruktural-
nych). Maksymalnie trzy projekty 
miękkie, które zdobędą najwięk-
szą liczbę głosów będą przeznaczo-
ne do realizacji. Pojedynczy pro-
jekt miękki nie może przekroczyć 
30 000 zł. Jeżeli chodzi o projek-
ty osiedlowe, w przypadku zgło-
szenia wyłącznie jednego projektu 
na danym osiedlu, realizacja może 
nastąpić po uzyskaniu co najmniej 
200 ważnych głosów. Gdy ta licz-
ba będzie mniejsza, na osiedlu nie 
zostanie zrealizowany żaden pro-
jekt. Wartość projektu osiedlowe-
go nie może przekroczyć 100 tys. 
zł. Można składać wnioski dotyczą-
ce budowy placów zabaw i siłowni, 

co w edycji na 2017 rok było zawie-
szone, ze względu na dużą ich liczbę 
powstałą w wyniku wcześniejszych 
edycji. Propozycje zadań do Budże-
tu Obywatelskiego można składać 
od 16 czerwca do końca lipca. Au-
tor musi mieć w roku składania pro-
jektu ukończone 16 lat. Może złożyć 
jeden projekt w kategorii ogólno-
miejskiej i jeden w osiedlowej. Nie-
zmiennie obowiązuje reguła, że im 
większa ogólna frekwencja w gło-
sowaniu w ramach Budżetu Oby-
watelskiego – tym więcej środków 
zostanie zabezpieczonych na reali-
zację zwycięskich zadań spośród 
zgłoszonych przez obywateli pro-
jektów zakwalifikowanych do gło-
sowania. W każdym osiedlu będzie 
mógł być zrealizowany jeden pro-
jekt, oraz tyle najpopularniejszych 
projektów ogólnomiejskich, na ile 
pozwoli pozostała kwota.
– Każdego roku wyciągamy wnio-
ski z wcześniejszej edycji i wpro-
wadzamy zmiany w Budżecie Oby-
watelskim. Zmieniają się potrzeby, 
jak również kontekst, który stano-
wią realizowane i powstałe inwe-
stycje. Dostrzegamy sensowność 
zróżnicowania projektów według 
ich specyfiki oraz tym razem stwo-
rzenia możliwości realizacji więk-
szej liczby projektów. Chcemy oczy-
wiście tymi wszystkimi modyfika-
cjami zachęcić do jeszcze większej 
aktywności mieszkańców, przeję-
cia inicjatywy, co jest ideą Budże-

tu Obywatelskiego – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński, któ-
ry przygotował uchwałę, którą po 
drobnych korektach wypracowa-
nych na komisjach, na sesji podję-
ła Rada Miasta.
Wszelkie szczegóły związane z Bu-
dżetem Obywatelskim publikowa-
ne są na przygotowywanej przez 
Urząd Miasta Ciechanów specjal-
nej stronie internetowej bo.umcie-
chanow.pl. Formularze dostępne są 
także na stronie umciechanow.pl 
oraz w Biurze Obsługi Interesanta 
przy ul. Wodnej 1. Propozycje mogą 
dotyczyć spraw, które mieszczą się 
w kompetencjach gminy. Propozy-
cje do końca sierpnia będą analizo-
wane przez powołaną przez prezy-
denta komisję, która zarekomendu-
je te wybrane do głosowania. Będą 
one podlegać weryfikacji formalno-
-prawnej i merytorycznej. We wrze-
śniu zostanie ogłoszona lista pozy-
tywnie zweryfikowanych zadań, na-
stępnie odbędzie się głosowanie. 
Głosować będzie mógł każdy miesz-
kaniec Ciechanowa, który ukończył 
16 rok życia. Głosować będzie moż-
na internetowo oraz w wyznaczo-
nych punktach w mieście. Każda 
osoba będzie mogła zaznaczyć je-
den projekt osiedlowy i jeden pro-
jekt ogólnomiejski. Zwycięskie za-
dania zostaną wpisane do projek-
tu budżetu miasta i będą realizo-
wane w 2018 roku.

R.J.

Dotację na organizację wypoczyn-
ku letniego dla dzieci i młodzieży 
w miejscu zamieszkania otrzymają:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Oddziału Miejsko-Powia-
towego w Ciechanowie – „Lato 
w Mieście z TPD” – 7 000 zł

2. Polski Czerwony Krzyż Oddział 
rejonowy w Ciechanowie – „Lato 
w miejscu zamieszkania – Półko-
lonie PCK” – 6 000 zł

3. Miejski Klub Sportowy Ciecha-
nów „Letnie stacjonarne obozy 
piłkarskie Akademii MKS Cie-
chanów – 5 000 zł

Dotację na organizację zajęć rekre-
acyjno-sportowych z elementami 
siatkowej piłki plażowej otrzymają:

1. UKS NIKE – 31 650 zł
2. Klub Sportowy Zamek – 8 350 zł
12 maja odbyło się posiedzenie 
komisji opiniującej, która zare-
komendowała przyznanie okre-

ślonych kwot na realizację wy-
branych zadań. 16 maja zosta-
ło podpisane zarządzenie pre-
zydenta.

R.J.

Budżet Obywatelski 2018: nowe założenia

Ratusz przyznał środki 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. obejmował dwa zadania. Pierwsze to organizacja 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, drugie – organizacja zajęć 
rekreacyjno-sportowych z elementami siatkowej piłki plażowej. Na pierwsze zadanie przezna-
czone zostało 18 tys. zł, na drugie 40 tys. zł.

Więcej  
przyjętych dzieci 

w miejskich 
przedszkolach

W najbliższym roku szkolnym liczba miejsc dla dzieci w miej-
skich przedszkolach powiększy się do 975, czyli będzie to 
125 miejsc więcej niż jeszcze dwa lata temu. W ubiegłym roku 
decyzją prezydenta utworzono 100 nowych miejsc, w tym roku 
powstanie kolejnych 25. Po podpisaniu umów z rodzicami przy-
jętych oraz deklaracjach pozostałych znane jest dokładne za-
potrzebowanie. Nadal opieką nad dziećmi zainteresowani są 
rodzice 49 dzieci, które nie znalazły się na liście po zakończe-
niu rekrutacji. Opieka zostanie docelowo zorganizowana dla 
wszystkich zainteresowanych.
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Ciechanów w dziesiątce laure-
atów rankingu „Aktywizacja 
sportowa dzieci i młodzieży” 
Dziennika Gazety Prawnej. 
Miasto doceniono za inwe-
stycje w budowę nowej infra-
struktury sportowej, organi-
zację sportowych wydarzeń 
oraz wspieranie młodych ta-
lentów. Nagrodę odebrał pre-
zydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński.

Oficjalne ogłoszenie wyników od-
było się podczas ogólnopolskiego 
kongresu „Perły samorządu 2017” 
w Gdyni. Ciechanów został wyróż-
niony w kategorii miast do 100 tys. 
mieszkańców.
– To wielka satysfakcja, że inwe-
stycje miasta w bazę infrastruk-
turalną i wspieranie sportu zosta-
ły zauważone na zewnątrz. To mo-
bilizuje do jeszcze większej pracy. 
Mamy modę na aktywność sporto-
wą, dlatego zadaniem miasta jest 
tworzenie takich nowych miejsc, 
gdzie ciechanowianie będą mogli 
realizować swoje pasje – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Kwestie, które były poddane oce-
nie w rankingu wiązały się z szero-
ko pojętą kulturą fizyczną i spor-
tem. Docenione zostały inwestycje 
w budowę nowych obiektów spor-
towych. Pod koniec 2016 roku po-
wstał nowoczesny kompleks sporto-
wy przy ul. 17 Stycznia 17, w trakcie 
jest budowa profesjonalnej bieżni 
na miejskim stadionie, na co mia-

sto pozyskało 1,5 mln zł dofinan-
sowania z Ministerstwa Sportu. 
W 2016 roku wykonany został re-
mont krytej pływalni z dofinanso-
waniem zewnętrznym 500 tys. zł. 
W trakcie jest modernizacja basenu 
odkrytego i miejskiego kąpieliska 
Krubin. Mieszkańcy mają do dys-
pozycji boiska do plażowej piłki 
siatkowej, piłki nożnej, siłownie ze-
wnętrzne, szereg różnego rodzaju 
miejsc aktywnej rekreacji. W Cie-
chanowie prowadzone są inwesty-
cje w ścieżki rowerowe – w ciągu 
najbliższych lat powstanie około 
20 km nowych dróg dla rowerów. 
Miasto organizuje i współorganizu-
je wydarzenia – otwarte duże im-
prezy sportowe ogólnodostępne dla 
wszystkich mieszkańców jak rów-
nież turnieje, rozgrywki, rywaliza-
cje dla określonych drużyn. Wspar-

cie udzielane jest klubom sporto-
wym, zawodnikom, uzdolnionym 
uczniom, studentom, trenerom.
W r a n k i ng u i s tot ny  by ł  p o -
nadto procent budżetu miasta 
w 2016 roku, który został wydany 
na działania związane ze sportem. 
W przypadku Ciechanowa było to 
4,13% w odniesieniu do wydatków 
budżetowych. Było to o 34% więcej 
niż w poprzednim roku.
Jak podkreślają organizatorzy, 
wspieranie kultury fizycznej jest jed-
nym z zadań samorządów, wymaga-
jących budowy terenów rekreacyj-
nych i sportowych oraz dofinanso-
wywania różnego rodzaju inicjatyw, 
związanych z aktywnością ruchową 
ogółu społeczności. Celem rankingu 
było wyłonienie wyróżniających się 
w tym zakresie samorządów.

R.J.

29 kwietnia w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego rocznicę 50-lecia ślubu 
świętowali Urszula i Jerzy Polak. 
Pobrali się 2 kwietnia 1966 roku. 

Pani Urszula urodziła się w 1942 r. 
w Elżbiecinie. Pracowała w ciechanow-
skim WPHW, w Towarzystwie Przyja-
ciół Dzieci oraz w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym. Za dzia-
łalność pedagogiczną uhonorowano ją 
odznaką „Przyjaciel Dziecka”.
Pan Jerzy urodził się w 1941 r. we Wła-
dysławowie. Zawodowo był związany 
z branżą budowlaną. Był wielokrotnie 
odznaczany. Jego ostatnim miejscem 
pracy było Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Usług Inwestycyjnych.
Jubilaci wychowali dwoje dzieci. Otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Prezydent Krzysz-
tof Kosiński wręczył im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. 
Dopełnieniem uroczystości były lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

K.D.

Ciechanów nagrodzony  
w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport

50. rocznica ślubu

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, działająca w struk-
turach Urzędu Miasta Ciechanów, na Dzień Matki przygoto-
wała wystawę, na którą złożyły się fotografie, laurki, życze-
nia, wiersze tematycznie związane z postacią mamy. Wszyst-
ko to pojawiło się w gablotach, znajdujących się na ulicy War-
szawskiej.

Na wystawie umieszczonych zostało ponad 60 skanów współczesnych 
fotografii jak również zdjęć z dawnych lat, laurki oraz teksty, stanowią-
ce podziękowania dla mamy. Pracownia podkreśla, że wystawa jest oka-
zją do wyrażenia wdzięczności wobec matki za troskę, trud, miłość, wy-
chowanie i scalanie rodziny, to swego rodzaju hołd złożony wszystkim 
ciechanowskim mamom oraz sposób na pokazanie siebie w roli matki. 
Organizatorzy mają nadzieję, że wystawa wzbudzi dużo pozytywnych 
emocji, wspomnień i wzruszeń. 

R.J.

„Dziękuję Ci MAMO” 
– nowa wystawa 

na ul. Warszawskiej

Wśród ekspresyjnych obrazów, niedawno otwartej wystawy ma-
larstwa intuicyjnego, 21 maja w galerii Ciechanowskiego Ośrod-
ka Edukacji Kulturalnej STUDIO spotkali się uczestnicy kolej-
nej Biesiady Poetyckiej. Tym razem warsztatowo pracowali nad 
doskonaleniem „pióra”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił 
się z uczestnikami dziennikarz i poeta Stefan Żagiel.
Biesiady Poetyckie odbywają się w każdą trzecią niedzielę mie-
siąca w COEK STUDIO. Organizatorzy zapraszają wszystkich 
piszących i tych, którzy myślą o pisaniu, a nie mieli dotąd od-
wagi, by podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami.

A.G.

Majowa Biesiada Poetycka
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18 maja gościem „Spotkań z kultu-
rą” był muzyk Piotr Banach zwią-
zany z zespołami Hey, Dum Dum, 
Indios Bravos i Kolaboranci. Gość 
opowiadał o machinie przemysłu 
muzycznego z początku lat 90 ubie-
głego wieku oraz o swojej muzyce. 
Zaprezentował widzom najnowszy 
projekt BaiKa – od Banach i Kafi – 
twórców, którzy wspólnie kompo-
nują i występują. On pisze teksty 
i gra, a ona śpiewa.
Już 1 czerwca do Ciechanowa przy-
jedzie Krzysztof Skiba. W Fabryce 
Kultury ZGRZYT o godz. 20.00 tra-
dycyjnie zasypywać gościa pyta-
niami będzie prowadząca Edyta 
Szewczyk.
Krzysztof Skiba to nie tylko muzyk 
i wokalista rockowy. W czasach PRL 
był działaczem nielegalnych struk-
tur podziemia antykomunistyczne-
go oraz liderem łódzkiej Pomarań-
czowej Alternatywy. W 2013 roku 
na wniosek IPN został odznaczony 
krzyżem „Wolności i Solidarności” 

za działalność opozycyjną. Sukce-
sy odnosi w wielu obszarach swo-
jej działalności. O tym, a także o in-
nych interesujących wydarzeniach 
z życia twórcy będzie można usły-
szeć w pierwszy czwartek czerwca.
Wstęp na Spotkania jest bezpłatny. 

Organizuje je Zgrzyt we współpra-
cy z Urzędem Miasta i Ciechanow-
skiem Ośrodkiem Edukacji Kul-
turalnej STUDIO. Odbywają się 
w siedzibie Zgrzytu, przy ul. Na-
rutowicza 4A.

A.G.

28 maja w kościele parafial-
nym św. Piotra Apostoła przy 
ul. Wyspiańskiego 25 odbyło 
się kolejne spotkanie społecz-
no-edukacyjne, organizowane 
dzięki współpracy miasta i pa-
rafii. Gościem był Lech Dyblik 
– aktor teatralny i filmowy.
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.
G o ś ć  o s t at n ie go  s p ot k a n i a , 
w 1981 roku zadebiutował na de-
skach warszawskiego Teatru Naro-
dowego. Na wielkim ekranie pierw-
szy raz pojawił się w 1982 roku w fil-

mie „Noc poślubna w biały dzień” 
w reżyserii J. Gruzy. Lech Dyblik 
wcielił się w wyraziste, głównie dru-

goplanowe postaci m.in. w filmach: 
„Kroll”, „Ogniem i mieczem”, „Ze-
msta”, „Wesele”; w serialach: „Boża 
podszewka”, „Wiedźmin”, „Sukces”. 
Aktor również śpiewa i gra na gita-
rze. W 2010 roku wydał płytę „Ban-
dycka dusza”.
Lech Dyblik wiele lat zmagał się 
z uzależnieniem od alkoholu. 
Na spotkaniu opowiadał o swojej 
drodze do trzeźwości i nawróceniu. 
Aktor chętnie i często mówi o wy-
chodzeniu z nałogu, twierdząc, że 
„szczęścia nie trzeba szukać, trzeba 
sobie je tylko uświadomić”. 
18 czerwca o godz. 13.00 gościem 
będzie muzyk i poeta Jacek Mu-
siatowicz.

R.J.

20 kwietnia w galerii Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO odbył się wernisaż wystawy 
„Nieoczywiste”, autorstwa płockiej malarki Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej. Wydarzenie zwieńczył pre-
mierowy spektakl grupy teatralnej „Prospecto” prowadzonej przez Piotra Michalaka. Przewodnia myśl wysta-
wy posłużyła jako inspiracja dla 
najmłodszych. 11 maja w „domku 
nad wodą” gościły dzieci z gru-
py Krasnoludków z Miejskie-
go Przedszkola nr 6. Pod okiem 
opiekunki Agnieszki Kościel-
skiej i malarki Uli Michalskiej 
dzieci tworzyły „Nieoczywiste” 
prace plastyczne. Ekspozycję 
można było oglądać do 17 maja.
Dzień później STUDIO zaprosiło 
na kolejny wernisaż. Malarstwo 
intuicyjne (Vedic Art) zaprezen-
towały trzy autorki: Agata La-
skowska-Zelech, Beata Czyży-
kowska oraz Aleksandra Stenc-
ka – malarka z Warszawy, któ-
ra zwieńczyła wernisaż wystę-
pem artystycznym w nastroju 
muzyki celtyckiej.

A.G.

Wernisaże w STUDIO

„Spotkania z kulturą” i całkiem niedawną historią

Aktor Lech Dyblik gościem 
spotkania z cyklu „Nieobojętni”

Znajdź 
swojego psa 
w schronisku

Wraz z wiosną do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Paw-
łowie przybyło kilkadziesiąt porzuconych psów. W obliczu 
nadchodzącej fali urlopów i wyjazdów na wczasy można przy-
puszczać, że zjawisko to się nasili. Antidotum może być świa-
doma adopcja. Oto kolejne czworonogi pilnie potrzebujące 
kochającego właściciela i nowego domu.

Celinka to urocza suczka w wieku 3 lat. Waży około 13 kg. Została wy-
rzucona z przejeżdżającego samochodu wraz z trzema szczeniakami. 
Jest łagodna, przyjazna, trochę płochliwa.

Szczeniaki Celinki mają 3 miesiące, ważą 3-4 kg.

Czarek – największy z miotu.
Czart – najspokojniejszy z miotu.
Czika – najmniejsza i najbardziej ruchliwa z miotu.

Cekin to pies w wieku 4 lat. Waży 
25 kg. Jest sprytny i poczciwy. Wy-
glądem jak wyżeł. Potrafi chodzić 
na smyczy.

Maniek ma 4 lata, waży 36 kg. 
Wzbudza zaufanie, chętnie spa-
ceruje.

Szczeniaki mają 6 tygodni i ważą od 1 do 1,5 kg. Miot stanowią 4 sucz-
ki i 1 piesek. Ich matka jest nieduża i drobna.

Przekazane do adopcji psy będą zachipowane i zaszczepione. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod numerem tel. (23) 611 13 59.

K.D.
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W dniach 1-3 maja w Ciechanowie 
odbył się szereg wydarzeń. Był zlot 
food trucków, Cars Lovers, piknik 
militarny, pokaz grupy taktycz-
nej, kuchnia polowa oraz biesiada 
z udziałem zespołów WooW, MAT-
TEO, Chojnacki-Band. W Dniu Fla-
gi na zamkowym dziedzińcu wy-
stąpili Wojtek Gęsicki, Grzegorz 
Tomczak, Agata Ślazyk i gwiazda 
wieczoru Michał Bajor. Solistom 
towarzyszył zespół muzyków pod 
kierunkiem Rafała Grząki. Z oka-
zji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
pod pomnikiem P.O.W. przy placu 
Kościuszki złożone zostały kwiaty.
Majówkę zorganizował Urząd Mia-
sta oraz Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO we 
współpracy z Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej, Militarnym Ciechano-
wem oraz Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych.

red.

20 maja, ósmy raz, Noc Muze-
ów w Ciechanowie i Gołotczyźnie 
zorganizowało Muzeum Szlach-
t y Mazow ieckiej.  Od godziny 
18.00 do godz. 23.00 bezpłat-
nie udostępnione zostały wszyst-
kie ekspozycje w Zamku Książąt 
Mazowieckich i budynku przy ul. 

Warszawskiej 61 w Ciechanowie 
oraz w oddziale Muzeum Pozyty-
wizmu w Gołotczyźnie. Urząd Mia-
sta Ciechanów zapewnił darmowy 
autobus, który kursował pomiędzy 
zamkiem, budynkiem ekspozycyj-
nym a oddziałem w Gołotczyźnie.

red.

Organizatorzy podkreślają, że 
głównym celem konkursu jest 
uczczenie 73. rocznicy Powstania 
Warszawskiego oraz popu-
laryzowanie wiedzy o nim 
i jego bohaterach, kształ-
towanie postaw obywa-
telskich i patriotycznych, 
zainteresowanie historią. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
do 23 czerwca, a nazwiska 
laureatów zostaną ogłoszo-
ne najpóźniej do 30 czerw-
ca. Nagrody rzeczowe zo-
staną przekazane podczas 
obchodów rocznicy wybu-
chu Powstania Warszaw-
skiego 1 sierpnia. 
Prace w ra z z  for mula-
rzem i oświadczeniem na-
leży przesłać pod adres 
konkurs@narodowycie-
chanow.pl lub dostarczyć 
do organizatorów. Każda 
osoba może zgłosić jedną, 
dwie lub trzy prace wła-
snego autorstwa. Pracą 
może być zgodne z tematy-
ką konkursu zdjęcie, gra-
fika komputerowa lub pre-

zentacja multimedialna o określo-
nych w regulaminie parametrach. 
Jury wyłoni laureatów w trzech 

kategoriach wiekowych: gimna-
zjum, szkoły ponadgimnazjalne, 
studenci. W każdej grupie wieko-

wej przyznane zostaną na-
grody za pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce. Komisja 
konkursowa może przy-
znać również wyróżnie-
nia. Laureaci otrzymają 
dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Przyznana zostanie 
także nagroda publiczno-
ści. Tu zwycięzca zostanie 
wybrany poprzez fanpage 
na facebooku Stowarzysze-
nia Narodowy Ciechanów, 
gdzie publikowane będą 
prace (w kolejności zgło-
szeń). Nagroda publiczno-
ści wynosi 500 zł.
Regulamin, formularz, 
oświadczenie oraz szcze-
gółowe informacje dostęp-
ne są na stronie interneto-
wej narodowyciechanow.
pl w zakładce „Konkurs”. 
Szczegóły publikowane są 
także na facebookowym 
profilu stowarzyszenia.

R.J.

Majówka w Ciechanowie

Noc Muzeów

Konkurs  
o Powstaniu Warszawskim
Wystartował konkurs na fotografię, grafikę, prezentację multimedialną o Powstaniu Warszaw-
skim „Czy to była kula, synku, czy to serce pękło”. Konkurs adresowany jest do młodzieży gim-
nazjalnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z powiatu ciechanowskiego. Pra-
ce można przesyłać do 23 czerwca. Organizatorem przedsięwzięcia, nad którym patronat ho-
norowy objął prezydent miasta, jest Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów.

W ratuszu w poniedziałki odbywają się dyżury Ciechanowskiej Rady Se-
niorów. Pierwszy taki dyżur miał miejsce 8 maja. Seniorzy chcący po-
dzielić się swoimi sprawami, mogą spotkać się z przedstawicielem Rady 
Seniorów w godzinach od 13 do 15 w pokoju nr 23 w ratuszu. Więcej in-
formacji pod numerem (23) 67492 82.

R.J.

Dyżury Ciechanowskiej 
Rady Seniorów
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W ostatnią sobotę maja na bło-
niach zamkowych odbyły się XIII 
Ciechanowskie Otwarte Spotka-
nia Motocyklowe. Motocykliści 
zaczęli zjeżdżać na pole namio-
towe na błoniach zamkowych już 
w piątek. W sobotę, po mszy po-
lowej wyruszyła przez miasto pa-
rada motocykli. Mieszkańcy mo-
gli tego dnia podziwiać też poka-
zy w wykonaniu mistrzów tria-
lu i akrobacji. Mieszkańcy mogli 
wziąć udział w konkursach, obej-
rzeć wystawę klasycznych moto-
cykli, pokaz ognia. Na scenie wy-
stąpił m.in. zespół Ułani, Wysokie 
Stężenie Bluesa, Psy Pustyni, Van 
Zan Trio. Organizatorem Ciecha-
nowskich Spotkań Motocyklowych 
był klub motocyklowy Wolny Wy-
dech Ciechanów. Patronat nad wy-
darzeniem objął prezydent miasta.

red.

27 maja na miłośników moto-
ryzacji czekało wiele atrakcji. 
Przed ratuszem oraz w pobliżu 
galerii Mrówka zorganizowa-
ne były pikniki i atrakcje dla 
fanów aut terenowych.

W sobotę rano na plac Jana Pawła 
II zjechały auta terenowe. Wszyst-
ko to w ramach Ciechanowskiej 
eXplozji 4x4 zorganizowanej przez 
ciechanowskie środowisko offro-
adowe, we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Wspierania Edukacji 
„Zrozumieć Siebie” oraz ciecha-
nowskim hufcem ZHP. Auta wy-
ruszyły w wyznaczoną pod Cie-
chanowem trasę, przechodząc tzw. 
próby, czyli zdobywając punkty 
kontrolne, gdzie należało wyko-
nać zadania sprawdzające możli-
wości auta i umiejętności kierow-
ców. Meta znajdowała się w po-
bliżu galerii Mrówka. Pod galerią 
oraz przed ratuszem przygotowa-
ne zostały atrakcje dla dzieci i do-

rosłych. Na placu Jana Pawła II 
od rana można było obejrzeć poka-
zy samochodów specjalistycznych, 
terenowych, militarnych. Podczas 
pikniku można było m.in. zbadać 
cukier, zmierzyć ciśnienie, bezpłat-
nie wykonać makijaż czy skorzy-
stać z masażu. Podobne atrakcje 
przygotowane były również przy 
Mrówce. Imprezę motoryzacyjną 
zakończyły koncerty. Zagrał mię-
dzy innymi zespół Łukasza Jusz-
kiewicza „YUSH”.

red. 

10 maja, niezrażone deszczową 
pogodą grono miłośników ksią-
żek, zaproszone przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną, zebrało się 
pod ratuszem, aby wyruszyć uli-
cą Warszawską w kolejną, siódmą 
już Miejską Wędrówkę. Tym razem 
uczestnicy podążali śladami cie-
chanowskich bibliotek. Dawnych 
siedzib nie upamiętniają żadne ta-
blice, a często trudno o precyzyj-
ną lokalizację. O początkach czy-
telni i bibliotek w mieście można 
było tylko opowiedzieć. Obejrza-
no dom przy ul. Orylskiej 8, gdzie 
mieściła się pierwsza po II wojnie 
światowej biblioteka publiczna. 
W kamienicy Brudnickich przy 
ul. Ściegiennego po wojnie mie-

ściła się biblioteka dla dzieci. Ta-
blica informuje o miejscu, w któ-
rym stał Dom Ludowy (a w nim 
m.in. biblioteka i czytelnia). Wie-

le osób pamięta, że biblioteka była 
też zlokalizowana w domu kultu-
ry przy ul. Strażackiej.

red.

CZERWIEC

2.06, godz. 18.30 – Juwenalia, gwiazda wieczoru: Happysad, Zamek 
Książąt Mazowieckich

3.06, godz. 10.00 – 15.00 Dzień Dziecka, pl. Jana Pawła II

3.06, godz. 10.00 – Motoserce, pl. Jana Pawła II

3.06, godz. 16.00 – Noc Bibliotek „Czytanie porusza” Oddział Zbiorów 
Naukowych i Regionalnych, pl. Piłsudskiego 1

3.06, godz. 14.00 – Dzień Dziecka w Rodzinnych Ogrodach Działko-
wych „SONA”

4.06, godz. 9.00 – Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Torfy

6.06, godz., 16.00 – Czwartkowe Wieczory z Poezją, kawiarnia „Retro”,
ul. Ściegiennego 10/55

9.06, godz. 17.00 – VII Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus, trasa: 
fara, ul. Grodzka, pl. Kościuszki, ul. Warszawska, pl. Jana Pawła II

10.06, godz. 9.00 – Grand Prix Ciechanowa w siatkówce plażowej, bo-
isko do siatkówki plażowej, ul. Parkowa

10.06, godz. 10.00 – Otwarte Mistrzostwa Ciechanowa w Taekwondo 
Olimpijskim, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C

10.06, godz. 20.00 – Strefa Kibica przed ratuszem: mecz eliminacyj-
ny do MŚ 2018 Polska – Rumunia

11.06, godz. 11.00 – VII Ciechanowski Marsz Nordic Walking Long 
Strong, błonia zamkowe

11.06, godz. 12.00 – 18.00 – Osiedlowy Festyn Rodzinny – STUDIO 
NA OSIEDLU, „Kwadrat” przy ul. Sikorskiego

11.06, godz. 11.30 – V Marsz dla Życia i Rodziny, pl. Jana Pawła II

17.06, godz. 10.00 – II edycja Pikniku Piłkarskiego APN Olimp z oka-
zji dnia dziecka, stadion, ul. 3 Maja 7

17.06, godz. 17.00 – X Świętojańska Noc Poetów, COEK STUDIO, 
ul.17 Stycznia 56A

18.06, godz. 10.00 – II Ciechanowskie Święto Biegania, błonia zamkowe

18.06, godz. 13.00 – Spotkanie społeczno-edukacyjne „Nieobojętni”, 
gość: Jacek Musiatowicz, kościół św. Piotra Apostoła, ul. Wyspiań-
skiego 25

23.06, godz. 10.00-14.00 – Konferencja naukowa „Straż Granicz-
na na Mazowszu”, Zamek Książąt Mazowieckich, ul. Warszawska 61

23.06, godz. 17.00 – Discopolowanie: Camasutra, Playboys, Piękni 
i Młodzi, Andre, Cliver, błonia zamkowe

24.06, godz. 19.00 – Kupalnocka, błonia zamkowe

24-25.06 – Football Festival MKS Ciechanów 2017, stadion, ul. 3 Maja 7

24.06, godz. 12.00 – Mecz z Gwiazdami, stadion, ul. 3 Maja 7

25.06, godz. 11.00 – Strefa ANTY-RAK, ul. Warszawska, pl. Jana Pawła II

25.06, godz. 12.00 – Koncert orkiestr dętych, pl. Jana Pawła II

XIII Ciechanowskie Otwarte 
Spotkania Motocyklowe

Ciechanowska eXplozja 4x4

7. miejska wędrówka
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7 maja na błoniach zamkowych 
odbył się Cisowianka Mazovia 
MTB Marathon – największy 
cykl maratonów rowerowych 
MTB w Polsce. Na linii startu 
stanęli dorośli i dzieci, ama-
torzy i profesjonalni kolarze. 
Do wyboru były cztery dystan-
se: Hobby (8 km), Fit (32 km), 
Mega (52 km) i Giga (83 km). 
Najmłodsi ścigali się w wyści-
gu MiniMini+ Mazovia.

Na najdłuższej trasie najlepszy wynik 
wśród kobiet uzyskała Joanna Gu-
mieniak z Warszawy, która dystans 
Giga pokonała w czasie 03:28:39. 
Wśród mężczyzn najszybszy był Pa-
tryk Muśko. Zawodnik z Grabówki 
dojechał do mety z czasem 02:50:09. 
Na dystansie 52 km pierwsza linię 
mety przekroczyła Izabela Macut-
kiewicz z Warszawy (02:22:25). Jako 
pierwszy w tej kategorii wśród męż-
czyzn do mety dojechał Cezary Zama-
na (02:03:35). Na trasie 32 km pierw-

si byli: Dorota Czajkowska z Mysiadła 
(1:28:14) i Adam Płoski z Ciechanowa 
(1:12:19). Na najkrótszym dystansie 
pierwsza do mety z czasem 19:28 mi-
nut dojechała Malwina Krzyczkow-
ska z Warszawy. Wśród panów pierw-
szy linię mety przekroczył Mateusz 

Szyszko z Otwocka z czasem 18:28. 
Atrakcją dla najmłodszych był wy-
ścig MiniMini+ Mazovia, w którym 
ścigały się maluchy w wieku do 8 lat 
na rowerkach biegowych i na rowe-
rach tradycyjnych.

A.C.

80. młodych kolarzy z wojewódz-
twa mazowieckiego, warmińsko-
-mazurskiego i łódzkiego wzięło 
udział w 59. Małym Wyścigu Po-
koju. 29 kwietnia na terenie gminy 
Opinogóra rozegrano I i II etap za-
wodów. Ciechanów reprezentowa-
ła 4-osobowa drużyna Kolarskiego 
Klubu Sportowego. W jeździe indy-
widualnej na czas pierwsze miejsce 
zajął Łukasz Rykowski, Kacper Za-
grodzki był trzeci.
Start honorowy wyścigu odbył się 

w Ciechanowie. Na znak prezyden-
ta Krzysztofa Kosińskiego peleton 

wyruszył spod miejskiego ratusza.
red.

Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci w Ciechanowie zaprasza 
do udziału w rajdzie rowero-
wym. Rajd rusza 10 czerwca 
o godz. 9.00 spod zegara sło-
necznego na ul. Warszawskiej.

Chętni zostaną podzieleni na grupy, 
otrzymają rajdowe koszulki i ruszą 
na rowerach do dworca PKP. Stąd 

pociągiem pojadą do Czeruch, na-
stępnie wyruszą w rowerową trasę 
z Czeruch do Bogdanki. Tu odbę-
dzie się piknik, organizatorzy za-
powiadają dużo dobrej zabawy. Bę-
dzie można sprawdzić swoje umie-
jętności jazdy na rowerze, powal-
czyć podczas przeciągania liny, 
wziąć udział w grach zręcznościo-

wych i rozwiązać rajdową krzyżów-
kę. Będzie też konkurs na najpięk-
niejszy wiosenny bukiet, a po emo-
cjonujących zmaganiach uczestni-
cy posilą się wojskową grochówką.
Potem rowerzyści przejadą przez 
teren rezerwatu Lekowo i Modła 
do miejsca pamięci poświęconego 
Adamowi Rzewuskiemu. Stąd po-
jadą do Woli Pawłowskiej, Gorysz, 
by wrócić do Ciechanowa. Meta raj-
du będzie zlokalizowana przed Cie-
chanowskim Ośrodkiem Edukacji 
Kulturalnej STUDIO. Tam zostaną 
wręczone nagrody i wyróżnienia za 
udział w konkursach.
Zapisy na rajd prowadzone są te-
lefonicznie: (23) 672 40 14. Udział 
w rajdzie jest bezpłatny, liczba 
miejsc ograniczona. Organizację 
rajdu wsparł prezydent Ciechanowa.

red.

Mazovia MTB Marathon

Mały Wyścig Pokoju

VI Rodzinny Rajd Rowerowy  
z historią na rowerze
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Ciechanowianie udowodnili, że 
można na nich liczyć. W zorganizo-
wanej przez stowarzyszenie Mazovia 
ProActiv I Ciechanowskiej Sztafe-
cie Charytatywnej uczestnicy przez 
48 godzin biegali na zmiany pętlą 
miejską. Ich celem było wybieganie 
jak największej liczby kilometrów. 
Za każdy pokonany przez uczestni-
ków kilometr sponsor akcji – firma 
Ergo Hestia – zapłaci 1 zł. Przebyty 
dystans przełożył się na finansowe 
wsparcie w ramach akcji „Zabiegaj 
o Pomoc”, wspierającej dalsze le-
czenie i rehabilitację 7-letniego Fi-
lipa Wesołowskiego. Patronat nad 
wydarzeniem objął prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński, któ-
ry 19 maja otworzył sztafetę i prze-
biegł pierwsze okrążenie. Uczest-
nicy mięli do pokonania przynaj-
mniej jedno 12-kilometrowe „kółko” 
pętlą miejską. Nie liczył się wynik, 
czas i tempo, lecz sam fakt przebie-
gnięcia i tym samym realna pomoc 
choremu chłopcu. Wśród zawod-

ników pojawili się m.in. zwycięzca 
biegu Wings for Life Tomasz Wale-
rowicz. Biegł też ultramaratończyk 
Grzegorz Włodarczyk, który poko-
nał 22 okrążenia. W sumie w czasie 
48-godzinnej sztafety pętla została 
przebiegnięta 39 razy, co w przeli-

czeniu na wszystkich uczestników 
dało 423 okrążenia. Tym samym 
biegacze pokonali dystans 5076 ki-
lometrów. W trakcie sztafety zbie-
rano również pieniądze do puszki. 
Uzbierało się tam 3 452 zł.

red.

48-godzinna sztafeta 
charytatywna dla Filipa

Ciechanów po raz dwudziesty trzeci 
gościł uczestników Ogólnopolskiego 
Turnieju Mini Piłki Ręcznej. W za-
wodach od 21 do 23 kwietnia wzięły 
udział dziewczęta i chłopcy urodzeni 
w 2005 roku. Do Ciechanowa zawi-
tało ponad 500 dzieci, które walczy-
ły o wygrane w hali MOSiR i w hali 
SP4. W klasyfikacji końcowej pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna MUKS 

Zagłębie Sosnowiec I. Drugie miej-
sce na podium zajął UKS Wilanowia 
Warszawa, a trzecie KS Piotrkowian 
Piotrków Trybunalski. Pamiątkowe 
statuetki, dyplomy i atrakcyjne na-
grody odebrali też wyróżniający się 
zawodnicy. Organizatorami zawo-
dów był CKS Jurand Ciechanów oraz 
UKS Olimpikus Ciechanów.

A.C.

Od 4 do 21 maja Ciechanów był or-
ganizatorem największej imprezy 
szkolnej dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Podczas XIX Ma-
zowieckich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej, w zawodach finałowych 
udział wzięło blisko 2000 młodych 
zawodników startujących w różnych 
konkurencjach: unihokeju, tenisie 

stołowym, koszykówce, siatkówce, 
piłce ręcznej, pływaniu i piłce noż-
nej. Igrzyska otworzyły 24 kwiet-
nia Finały w Biegach Przełajowych 
na błoniach zamkowych. Młodzi 
biegacze musieli zmierzyć się nie tyl-
ko z niesprzyjającą, zimna i deszczo-
wą aurą, ale i z błotnistym terenem.

red.

20 maja w ciechanowskiej hali 
sportowej odbyła się międzyna-
rodowa gala federacji PLMMA 
73. Wystąpił na niej m.in. Szy-
mon Kołecki, Wojciech Balejko, 
Krzysztof Kułak, Paweł „Tryb-
son” Trybała, Adam Niedźwiedź. 
Gala była na żywo transmitowana 
w TV Puls. Na ringu w walce wie-

czoru zmierzył się mistrz olimpij-
ski w podnoszeniu ciężarów, Szy-
mon Kołecki, który nie dał żad-
nych szans Wojciechowi Balejko, 
wygrywając w pierwszej rundzie 
przez TKO. Zwycięski puchar ode-
brał z rąk prezydenta Krzysztofa 
Kosińskiego.

A.C.

Ogólnopolski Turniej  
Mini Piłki Ręcznej Dzieci

XIX Mazowieckie  
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

PLMMA 73. w Ciechanowie

Dziewiąty raz wystartował Bieg 
Między Zamkami. 6 maja o godz. 
11.00 z Opinogóry Górnej z Kom-
pleksu Pałacowo-Parkowego pobie-
gło 158 zawodników i zawodniczek 
w wieku od kilkunastu do 70 lat. 
Dziesięciokilometrowa trasa wio-
dła przez Kąty, ulicą Kącką, Wojska 

Polskiego, Śląską, przez plac Jana 
Pawła II do mety na błoniach zam-
kowych. Na mecie każdy z zawod-
ników odebrał pamiątkowy medal. 
Mimo uciążliwej, dusznej pogody 
bieg ukończyli wszyscy zawodnicy. 
Wśród mężczyzn najszybciej do celu 
dotarł Mariusz Pawłowski z Kurzęt-

nika (34,30 min). Wśród pań naj-
szybsza była ciechanowianka Aneta 
Szafrańska (45,15 min). Biegli także 
prezydent Ciechanowa Krzysztof Ko-
siński oraz wójt Gminy Opinogóra 
Górna Piotr Czyżyk. Głównym orga-
nizatorem biegu był TKKF Promyk.

A.C.

Bieg Między Zamkami


