
Urząd Miasta opracował listę inwestycji i remontów, które przewidziane zostały do realiza-
cji w poszczególnych osiedlach. Są to działania zaplanowane na 2017 rok oraz duże kilkueta-
powe przedsięwzięcia. Wśród ponad stu punktów listy, około 30 stanowi postulaty zgłoszo-
ne bezpośrednio przez mieszkańców na spotkaniach osiedlowych z prezydentem Krzyszto-
fem Kosińskim.

Lista z podziałem na osiedla po-
wstała po przeanalizowaniu zgło-
szeń płynących od ciechanowian 
podczas spotkań osiedlowych. Cykl 
spotkań z mieszkańcami 12 osie-
dli trwał od 20 lutego do 7 mar-
ca. Głównie poruszane były spra-
wy dotyczące infrastruktury, m.in. 
dróg, chodników, oświetlenia, par-
kingów, zieleni. Ratusz sprawdził 
możliwości realizacji i oszacował 
koszty. Na liście ujęte zostały także 
inwestycje zaplanowane już wcze-
śniej w budżecie miasta, w tym za-
dania wybrane przez mieszkań-
ców w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Na najbardziej kosztowne 

inwestycje, jak rewitalizacja wie-
ży ciśnień, rewaloryzacja kamie-
nicy Piankiego, czy modernizacja 
bieżni oraz budynku COEK STU-
DIO miasto pozyskało dofinanso-
wanie z zewnątrz. Wnioski zostały 
złożone także na dofinansowanie 
centrum przesiadkowego park & 
ride przy dworcu PKP, moderniza-
cję ulicy Sienkiewicza oraz budowę 
hali targowej. Władze miasta pod-
kreślają, że systematycznie starają 
się realizować potrzeby mieszkań-
ców miasta.
– Gdy otrzymujemy zgłoszenia 
bezpośrednio od mieszkańców, 
wiemy co dla nich jest najpilniej-

sze, wówczas lepiej możemy pla-
nować działania i określać prio-
rytety. Lista ta jest konsekwen-
cją spotkań oraz szerszej strate-
gii, obejmującej inwestycje przy-
czyniające się do zrównoważonego 
rozwoju naszego miasta. Otrzymy-
wane sygnały staramy się zmie-
niać w konkretne przedsięwzię-
cia. Wszystkiego nie da się zrobić 
jednocześnie, środki są ograniczo-
ne. Jednak krok po kroku robimy 
wszystko, by ulepszać Ciechanów 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.

Lista zadań str. 6-7
R.J., P.H.

Nowy sprzęt 
i dodatkowe zajęcia 
w szkołach

Wyposażenie i nowoczesny sprzęt 
trafiły do szkół w ramach projek-
tu „Ciechanów Miastem Nowo-
czesnej Edukacji”, na który wła-
dze miasta pozyskały środki euro-
pejskie. W miejskich szkołach od-
bywają się dodatkowe zajęcia dla 
uczniów, szkoleni są nauczyciele.

więcej str. 2
R.J.

Rusza przebudowa 
ulicy Sienkiewicza

Rozpoczynają się prace przygoto-
wawcze do inwestycji. Miasto pod-
pisało już umowę, ulica Sienkiewi-
cza będzie modernizowana na od-
cinku od dworca PKP do wlotu 
skrzyżowania z ul. Płocką. Prze-
łożona zostanie nawierzchnia, wy-
budowane będą chodniki, ścież-
ka rowerowa, pojawią się elemen-
ty małej architektury.

więcej str. 3
R.J.

„Bezpieczna 
ciechanowianka”

W Dzień Kobiet oficjalnie zainau-
gurowano bezpłatny kurs samo-
obrony dla mieszkanek Ciecha-
nowa. Bierze w nim udział pra-
wie 250 pań. Zajęcia prowadzo-
ne są w ośmiu grupach. Oprócz 
praktycznych treningów organi-
zowane są spotkania warsztato-
we i teoretyczne.

więcej str. 10
R.J.

Pozyskano 800 tys. zł 
na wymianę pieców 
przez mieszkańców

W prawie 160 gospodarstwach 
domow ych zamontowane zo-
staną ekologiczne kotły grzew-
cze. Wniosek władz miasta do  
WFOŚiGW o dofinansowanie oka-
zał się skuteczny. Kotły monto-
wane będą u mieszkańców, któ-
rzy w terminie złożyli deklarację 
przystąpienia do programu wraz 
z konieczną dokumentacją.

więcej str. 2
R.J.

Nowa śmieciarka 
PUK

Nowa śmieciarka zakupiona przez 
spółkę posiada przedni załadunek 
oraz wyposażona jest w nowocze-
sne systemy. To trzeci taki pojazd 
będący w posiadaniu przedsię-
biorstwa. PUK podkreśla koniecz-
ność inwestycji wynikającą z in-
tensywnej eksploatacji sprzętu.

więcej str. 4
R.J.

Kalendarz Miejskich 
Wydarzeń Wiosna/
Lato 2017

Wkrótce ukaże się Kalendarz Miej-
skich Wydarzeń Wiosna/Lato 2017. 
Książeczka zawiera informacje 
o przedsięwzięciach organizowa-
nych, współorganizowanych i wspie-
ranych przez miasto, o inicjatywach 
jednostek podległych, współpracu-
jących i akcjach społecznych. To spis 
z terminami i miejscami.

więcej str. 11
R.J.

NR 3/287
MARZEC / KWIECIEŃ 2017

LISTA ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH 
I REMONTOWYCH 

NA 2017 ROK



2      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Kotły będą mogły być montowane 
przez mieszkańców w III kwartale 
2017 r. po przeprowadzeniu przez 
miasto przetargu na ich zakup, co 
jest wymaganą i niezbędną praw-
nie procedurą. WFOŚiGW przy-
znał na wymianę kotów grzew-
czych dla mieszkańców Ciechano-
wa 762 551,95 zł. W ramach tej do-
tacji, miasto dokona zakupu ko-
tłów przy założeniu dofinasowania 
do 75% kosztów (ale nie więcej niż 
5 000zł) dla każdego mieszkań-
ca biorącego udział w projekcie. 
Resztę kosztów pokryją mieszkań-
cy. W budynkach jednorodzinnych 
zostaną zamontowane nowoczesne, 
ekologiczne i bardziej wydajne ko-
tły gazowe oraz kotły na biomasę 
(pellet i drewno), co przyczyni się 
do zmniejszenia emisji CO2 i innych 
gazów cieplarnianych do atmosfe-
ry. W 80 lokalizacjach zostanie do-
konana zmiana źródła ciepła z wę-
gla na gaz, w 7 z węgla na bioma-
sę, a w 69 domach stare kotły gazo-
we zostaną wymienione na nowe – 
również opalane gazem.
– Podejmujemy kompleksowe dzia-
łania, które przyczyniają się do po-
prawy jakości powietrza w Ciecha-

nowie. Wymiana kotłów z dofinan-
sowaniem na bardziej ekologiczne 
spotkała się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. 156 mieszkań-
ców Ciechanowa zamontuje jeszcze 
w tym roku nowe piece, co z pew-
nością ograniczy emisję szkodli-
wych substancji do powietrza, któ-
rym wszyscy oddychamy – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Zbieranie przez urząd deklaracji 
mieszkańców, chcących wymienić 
kotły węglowe, gazowe, olejowe lub 
opalane biomasą na kotły bardziej 
ekologiczne i wydajne związane 
było z ogłoszeniem konkursu na re-
alizację programu „Poprawa jako-

ści powietrza na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego – ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń poprzez mo-
dernizację kotłowni” ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.
Mieszkańc y za k wa l i f ikowani 
do projektu w ciągu najbliższych 
tygodniu otrzymają pisemną in-
formację od Urzędu Miasta Cie-
chanów. Szczegóły można uzyskać 
w Wydziale Pozyskiwania Środ-
ków Zewnętrznych i Działań Stra-
tegicznych, dzwoniąc pod numer 
(23) 674 92 75 lub 78.

R.J.

List intencyjny podpisało 41 samo-
rządowców oraz przedstawiciele Mi-
nisterstwa Rozwoju, Ministerstwa 
Energii, Polskiego Funduszu Roz-
woju, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Inicjatywę wspiera Zwią-
zek Miast Polskich. Sygnatariusze 
zadeklarowali chęć podjęcia współ-
pracy, służącej stworzeniu warun-
ków do rozwoju branży elektroobil-
ności w Polsce. Celem jest zaangażo-
wanie się miast w tworzenie zasad, 
włączenie się w inicjatywy związa-
ne z transportem elektrycznym, 
wprowadzanie do miejskiej komu-
nikacji autobusów elektrycznych, 
tworzenie infrastruktury do łado-
wania autobusów i samochodów 
elektrycznych oraz udział w pra-
cach badawczo-rozwojowych doty-
czących rozwoju elektromobilności 
w Polsce, czy przygotowanie księgi 
dobrych praktyk. Samorządy będą 
uczestniczyć w konsultacjach pro-
jektu ustawy o elektromobilności.
W liście intencyjnym podkreślane 
jest upowszechnianie elektromo-
bilności i wymiana doświadczeń. 
Zwracana jest uwaga na wpływ 
rozwoju bezemisyjnej gospodarki 
na rozwój gospodarczy oraz popra-

wę jakości powietrza, wynikającą 
z rozszerzania bezemisyjej motory-
zacji. Zaznaczono wsparcie dla roz-
woju myśli technologicznej.
Obszary, których dotyczyć bę-
dzie współpraca to: definiowanie 
potrzeb związanych z systemami 
wsparcia finansowego dla rozwo-
ju autobusowego zbiorowego trans-
portu bezemisyjnego i pojazdów 
elektrycznych na potrzeby admi-
nistracji lokalnej oraz związanej 
z nim infrastruktury ładowania; 
konsultowanie założeń oraz zakre-
su programów wspierających roz-
wój elektromobilności w miastach; 
opracowanie nowych modeli bizne-
sowych związanych z infrastruk-
turą ładowania optymalizujących 
koszty dla operatorów zbiorowego 
transportu miejskiego; określenie 

wspólnych dla samorządów pro-
blemów związanych z infrastruk-
turą ładowania autobusów i sa-
mochodów elektrycznych; udział 
w pracach badawczo-rozwojowych 
z opracowaniem nowych rozwiązań 
dotyczących autobusów bezemisyj-
nych, samochodów elektrycznych 
oraz związanej z nimi infrastruk-
tury ładowania; rozwój bezemi-
syjnego transportu we wszystkich 
innych obszarach funkcjonowa-
nia służb miejskich; przygotowa-
nie księgi dobrych praktyk w za-
kresie wprowadzania w miastach 
elektrycznego transportu miejskie-
go i samochodowego, obejmującej 
proponowane do zastosowania za-
chęty popularyzacji samochodów 
elektrycznych przez samorządy ta-
kie jak zwolnienie z 0płat parkin-
gowych czy udostepnienie miejsc 
parkingowych niedostępnych dla 
pojazdów spalinowych.
Ciechanów zakup pier wszego 
elektrycznego autobusu planuje 
w 2018 roku. Miasto wdraża szereg 
rozwiązań, mających na celu rozwój 
i ulepszanie komunikacji miejskiej 
oraz podejmuje działania inwesty-
cyjne i edukacyjne służące popra-
wie jakości powietrza.

R.J.

Miasto pozyskało blisko 800 tys. zł 
na wymianę pieców przez mieszkańców

Dzięki pozyskaniu przez władze miasta środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 156 gospodarstwach domowych zamontowane zo-
staną ekologiczne kotły grzewcze. W styczniu Urząd Miasta zbierał od zainteresowanych miesz-
kańców deklaracje przystąpienia do projektu dofinansowującego wymianę kotłów grzewczych. 
Zakwalifikowały się osoby, które w terminie przedłożyły stosowną dokumentację.

Współpraca na rzecz rozwoju elektromobilności
Ciechanów wraz z 40 innymi miastami i gminami deklaruje współpracę dotyczącą rozwoju 
elektromobilności. Samorządowcy podpisali list intencyjny. Jednym z celów porozumienia jest 
zwiększenie liczby autobusów elektrycznych. Tego typu działania przekładają się na zmniej-
szanie zanieczyszczeń i służą poprawie jakości powietrza.

Dzięki pozyskaniu przez władze miasta środków europejskich, 
do miejskich szkół trafił nowoczesny sprzęt i wyposażenie. 
Odbywają się dodatkowe zajęcia, szkoleni są nauczyciele. Dy-
rektorzy podkreślają, że projekt „Ciechanów Miastem Nowo-
czesnej Edukacji”, w ramach którego realizowane są szerokie 
działania, stanowi ogromne wsparcie dla szkół.

Szkoły otrzymały już nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia 
zajęć. Utworzone zostały 4 międzyszkolne laboratoria przyrodni-
cze dla gimnazjów (o wartości 7.100 zł każde) oraz 5 pracowni ma-
tematycznych dla szkół podstawowych (o wartości 10.400 zł każ-
da). Wartość przekazanego sprzętu to prawie 400 tysięcy złotych. 
Są to również m.in. tablice interaktywne z oprogramowaniem – 
18 sztuk (o łącznej wartości prawie 100 tysięcy złotych), projektory 
multimedialne – 18 sztuk (wartość ponad 30 tys. zł), laptopy z opro-
gramowaniem – 18 sztuk (wartość prawie 40 tys. złotych), progra-
my do wspomagania terapii logopedycznej – 5 sztuk (wartość po-
nad 6 tys. złotych), urządzenia wielofunkcyjne – 9 sztuk (o warto-
ści 3.500 zł każde).
W ramach realizowanego projektu szkoły otrzymały bezterminowy 
dostęp do platformy edukacyjnej, z której mogą korzystać wszyscy 
nauczyciele i uczniowie. Platforma zawiera wiele ciekawych pomo-
cy dydaktycznych.
Zajęcia w ramach projektu „Ciechanów Miastem Nowoczesnej 
Edukacji” odbywają się w miejskich podstawówkach i gimnazjach 
od 2 stycznia. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia. Zakłada 
on prowadzenie zajęć rozwijających, wyrównujących, z zakresu do-
radztwa zawodowego oraz zajęć skierowanych do uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych. Łącznie będzie to 10 tysięcy godzin.
Projekt oznacza również wsparcie dla 244 nauczycieli, którzy odby-
wają szkolenia w zakresie: posługiwania się technikami kompute-
rowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edu-
kacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych 
oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pra-
cy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwo-
ju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjono-
wania na rynku pracy.
– Projekt świetnie się sprawdza. Uczniowie z chęcią przychodzą 
na zajęcia, są one dla nich bardzo ciekawe. Nowoczesny sprzęt 
stwarza wiele możliwości. Dzieci i młodzież angażują się, nauka 
jest dla nich o wiele bardziej interesująca. Zarówno pomoce na-
ukowe, wyposażenie, jak również różnego rodzaju zajęcia stano-
wią niezwykle ważne wsparcie dla naszych uczniów oraz nauczy-
cieli – powiedziała dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Cie-
chanowie Elżbieta Wodzyńska.
Projekt „Ciechanów Miastem Nowoczesnej Edukacji” jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Prioryteto-
wa X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie 
i rozwój dzieci i młodzieży” oddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna 
(w tym w szkołach zawodowych)”.
Kwota pozyskanego dofinansowania to 1 341 480,90 zł. Stanowi to 
93,2% wartości całego projektu. Wartość projektu to 1 439 070,90 zło-
tych, wkład własny miasta jest niepieniężny.

R.J.

Nowy sprzęt i dodatkowe zajęcia 
w szkołach
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ZWiK częściowo już wymienił ka-
nalizację sanitarną, dalsze prace 
spółka będzie prowadziła równo-
legle z wykonawcą robót budow-
lanych. Zakończenie całej inwe-
stycji planowane jest na począ-
tek 2018 roku. Inwestycja obejmie 
swym zakresem budowę ścieżki ro-
werowej o nawierzchni bitumicz-
nej o szerokości 2,5 m i długości 
1320 m oraz prace związane z nie-
zbędną infrastrukturą. Przebudo-
wana będzie jezdnia z nawierzch-
ni z kostki kamiennej na odcin-
ku 1122 m. Kostka kamienna bę-
dzie pochodziła z rozbiórki obec-
nej drogi – zostanie przełożona. 
Nawierzchnia z kostki kamiennej 
nie może być zmieniona, ponieważ 
obszar objęty jest ochroną konser-
watorską. Przebudowany zostanie 
209-metrowy fragment jezdni o na-
wierzchni bitumicznej. Przebudo-
wane zostaną chodniki po dwóch 
stronach ulicy (łączna powierzchnia 
to 6 500 m2, szerokość 2 i 2,5 m). 
Przewidziana jest wymiana oświe-
tlenia ulicznego, budowa 8 zatok 
autobusowych, postojowych, zjaz-
dów, montaż wiat przystankowych, 
ławek, koszy na śmieci, stojaków 
na rowery, wymiana wpustów ulicz-
nych kanalizacji deszczowej. Teren 
przyległy zostanie zagospodarowa-
ny zielenią, wykonane będą zieleń-
ce, nasadzenia żywopłotów, nasa-
dzenia zastępcze.

– To kompleksowa i spójna inwe-
stycja związana z terenem osiedla 
„Bloki” w Ciechanowie. Od kilku-
dziesięciu lat nie było tam tak du-
żych inwestycji w infrastrukturę, 
jak te które będą teraz prowadzo-
ne. Oprócz modernizacji ul. Sien-
kiewicza, zostanie wybudowa-
na ścieżka rowerowa od dworca 
PKP do dworca PKS, co na pew-
no ucieszy wszystkich rowerzy-
stów. Kolejny cel miasta to wyło-
nienie wykonawcy dla budowy po-

nad 200 miejsc parkingowych przy 
dworcu PKP, odnowienie skweru 
przed dworcem oraz budowy hali 
targowej przy ul. Sienkiewicza  
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Władze miasta podkreślają, że kom-
pleksowe inwestycje m.in. w rozwój 
sieci ścieżek rowerowych, budowę 
centrum przesiadkowego, lepszą 
komunikację z dworcami, wspiera-
nie komunikacji miejskiej i trans-
portu zbiorowego są również reali-

zacją przyjętego Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.
– Ulica Sienkiewicza odzyska swój 
dawny klimat. Zachowując zabyt-
kowy charakter będzie jednocze-
śnie dużo bardziej przyjazna dla 
kierowców. Warto dodać, że wiaty 
przystankowe będą indywidualnie 
zaprojektowane dla naszego mia-
sta, pojawią się również elementy 
małej architektury. Ponadto jako 
element uzupełniający, planowa-
na jest instalacja zewnętrznych 

gablot ekspozycyjnych, w których 
chcemy pokazać historię Dzielnicy 
Bloki oraz jak ulica zmieniała się 
na przestrzeni wieków. Rewitaliza-
cja ulicy Sienkiewicza jest jednym 
z najbardziej wyczekiwanych przez 
mieszkańców zadań drogowych, 
ale równocześnie jednym z trud-
niejszych projektów, jakie będzie-
my obecnie realizować – powie-
działa zastępca prezydenta Joan-
na Potocka-Rak.
Do przetargu zgłosiły się dwie fir-
my, wygrało Przedsiębiorstwo Ka-
mieniarskie WOLSKI, które za-
oferowało wykonanie zadania za 
6 926 305,63 zł. Druga z firm za-
proponowała kwotę 9 356 601,18 zł. 
Wybrano ofertę korzystniejszą ce-
nowo, wśród decydujących kryte-
riów był także trzystudniowy ter-
min realizacji oraz kryterium spo-
łeczne zatrudnienie – wykonawca 
zatrudni 16 osób poprzez Powia-
towy Urząd Pracy, a połowę z nich 
stanowić będą kobiety (w przy-
padku mniejszej liczby chętnych 
do pracy kobiet zatrudnieni zostaną 
mężczyźni). Miasto stara się o 80% 
dofinansowanie unijne, pozostała 
kwota będzie pokryta ze środków 
własnych. Wniosek został złożo-
ny, jednak ze względu na przedłu-
żające się nabory, Ciechanów zde-
cydował się już teraz na rozpoczę-
cie inwestycji.

R.J.

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, 
remont odcinka ul. 17 Stycznia za-
rządca drogi (Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich) planuje zakoń-
czyć do połowy sierpnia. Prace obej-
mą fragment o długości 1,331 km 
(od miejsca na wysokości Gimnazjum 
nr 3 do skrzyżowania z ul. Sienkie-
wicza). Wymienione zostaną uszko-
dzone krawężniki, przewidziane jest 
frezowanie nawierzchni bitumicznej. 
Zaplanowana jest regulacja istnieją-
cego odwodnienia kanalizacji desz-
czowej, regulacja fragmentów chod-
ników oraz zjazdów. W obrębie skrzy-
żowania z ul. Gojawiczyńskiej w miej-
sce dotychczasowych wygrodzeń 
na łuku pojawi się pas zieleni. Przy 
użyciu geosiatki punktowo wzmoc-
nione i naprawione będą spękania. 
Ułożona zostanie warstwa wyrów-
nująco-wiążąca oraz warstwa ście-
ralna. Odnowione będzie oznakowa-
nie poziome. Prace będą prowadzone 
etapowo przy dopuszczonej do ruchu 
drogowego jezdni wg tymczasowej or-
ganizacji ruchu. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich obecnie analizu-
je oferty przetargowe.
Odcinek ul. 17 Stycznia objęty został 
wspólnymi działaniami miasta i Za-
rządu Dróg Wojewódzkich. Nawią-

zana została ścisła współpraca. Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji zre-
alizował większość prac związanych 
z przebudową istniejącej sieci wodo-
ciągowej. Gdy ustabilizuje się tempe-
ratura, spółka wykona ostatnie ro-
boty. Zostały jeszcze prace wykoń-
czeniowe, związane z przełączeniem 
mieszkańców do nowej sieci, które 
prowadzone będą głównie w chodni-
kach i pasach zieleni. ZWiK podkre-
śla, że dzięki dobrej współpracy przy 
wprowadzeniu czasowej organizacji 
ruchu oraz zastosowaniu bezwyko-
powych metod budowy, mieszkańcy 
w mniejszym stopniu odczuli uciąż-

liwości związane z robotami. Prace 
odbywały się bez opóźnień, więc za-
rządca może wkrótce przeprowadzić 
remont pasa drogowego na odcinku 
z wyremontowaną już siecią wodo-
ciągową. W tym roku ZWiK rozpocz-
nie roboty w ramach drugiego etapu 
– wymieniona zostanie sieć wodo-
ciągowa w ul. Sienkiewicza, na od-
cinku od 17 Stycznia do ronda ka-
prala Józefa Grzesia. Kolejną drogą 
wojewódzką, która objęta jest wspól-
nymi działaniami jest ul. Gruduska. 
W trakcie uzgodnień i opracowywa-
nia jest dokumentacja.

R.J.

Na prawie 300-metrowym 
odcinku łączącym pętlę miej-
ską z ul. Powstańców Wiel-
kopolskich świeci 21 energo-
oszczędnych latarni. To lam-
py ledowe na aluminiowych 
słupach. Uruchomienie oświe-
tlenia możliwe było po prze-
prowadzeniu wszystkich ko-
niecznych czasochłonnych 
procedur.

Oświetlenie uruchomione zostało 
już we wszystkich trzech nowych 
drogach, które zostały wybudo-
wane w drugiej połowie ubiegłego 
roku na osiedlu „Powstańców Wiel-
kopolskich”. Lampy zamontowano 
podczas realizacji całej inwestycji. 
W przypadku oświetlenia w ulicy 
w sąsiedztwie Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1, łączącej pętlę miejską 
z ul. Powstańców Wielkopolskich 
oraz w przypadku drogi łączącej pę-

tlę miejską z ul. Zagumienną moż-
liwe było przyłączenie się do linii 
kablowej istniejącego oświetlenia, 
w związku z czym nowe lampy mo-
gły zaświecić niemal natychmiast. 
Natomiast przy drodze przy dawnej 
jednostce wojskowej konieczna była 
budowa nowego przyłącza energe-
tycznego. Uruchomienie oświetle-
nia wymagało tu więc późniejszego 
przeprowadzenia procedur, zawar-
cia umów z dystrybutorem i sprze-
dawcą energii, montażu liczników.
Na nowo wybudowanych drogach, 
umożliwiających m.in. alternatyw-
ny dojazd do szpitala ruch pojazdów 
funkcjonuje od grudnia. Na budo-
wę miasto pozyskało prawie 2 mi-
liony złotych dofinansowania w ra-
mach tzw. schetynówek. Pierwsze 
prace związane z inwestycją ruszy-
ły na początku lipca.

R.J.

Rusza przebudowa ulicy Sienkiewicza
Miasto podpisało umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, rozpoczynają się prace przygotowawcze do inwestycji. Przebudowana będzie ulica Sienkiewi-
cza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ul. Płocką. Zostanie przełożona nawierzchnia z kostki, powstaną nowe chodniki, ścieżka ro-
werowa, zjazdy, elementy małej architektury, oświetlenie, zagospodarowana zostanie zieleń.

Będzie modernizacja ul. 17 Stycznia
Na ukończeniu są prace prowadzone przez ZWiK związane z przebudową sieci wodociągo-
wej w ul. 17 Stycznia między ul. Tatarską a Sienkiewicza. Jest to droga wojewódzka, na której 
wkrótce zostanie wykonany remont nawierzchni, zarządca drogi jest w trakcie sprawdzania 
ofert zgłoszonych w przetargu.

Uruchomiono oświetlenie 
przy nowej drodze w pobliżu 
dawnej jednostki wojskowej
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Wykaz nieruchomości
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o.,

przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia
LP Opis nieruchomości Oznaczenie 

nieruchomości według 
księgi wieczystej

Powierzchnia 
nieruchomości 

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

w MPZP lub Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Ciechanów

1 Prawo własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej sąsiadu-
jącej z Warmińsko-Mazurską Stre-
fą Ekonomiczną.

d z . n r   8 4 / 3   –  K W 
nr PL1C/00010137/4

10018 Brak MPZP – w obowiązującym studium 
nieruchomość przeznaczona na cele obiek-
tów produkcyjnych, baz, składów i maga-
zynów oraz usług.

2 Prawo użytkowania wieczyste-
go nieruchomości położonej przy 
ul. Gwardii Ludowej 6 w Ciecha-
nowie zabudowanej murowanym 
budynkiem produkcyjno-usługo-
wym. Otoczenie nieruchomości 
stanowi zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 

d z . n r   9 9 6 / 1   –  K W 
PL1C/00039854/5

383 Brak MPZP – w obowiązującym studium 
nieruchomość przeznaczona na cele za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3 Prawo użytkowania wieczystego 
oraz prawo własności nierucho-
mości położonych przy ul. Gwar-
dii Ludowej 14 w Ciechanowie za-
budowanych murowanym budyn-
kiem produkcyjno-usługowym. 
Obie działki użytkowane są łącz-
nie. Otoczenie nieruchomości sta-
nowi zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna. 

d z . n r   9 8 0 / 5 1   –  K W 
nr PL1C/00039853/8 dz.
n r   9 7 8 / 2   –  K W 
nr PL1C/00015970/0

451 Brak MPZP – w obowiązującym studium 
nieruchomość przeznaczona na cele za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4 Prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej przy ul. 
Batalionów Chłopskich 5 w Cie-
chanowie zabudowanej murowa-
nym budynkiem produkcyjno-usłu-
gowym. Otoczenie nieruchomości 
stanowi zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 

d z . n r   9 8 0 / 1 4   –  K W 
nr PL1C/00039853/8

482 Brak MPZP – w obowiązującym studium 
nieruchomość przeznaczona na cele za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

5 Prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej przy ul. 
Batalionów Chłopskich 17 w Cie-
chanowie zabudowanej murowa-
nym budynkiem produkcyjno-usłu-
gowym. Otoczenie nieruchomości 
stanowi zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 

d z . n r   9 8 0 / 4   –  K W 
nr PL1C/00039853/8

480 Brak MPZP – w obowiązującym studium 
nieruchomość przeznaczona na cele za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej

6 Prawo własności nieruchomo-
ści lokalowej – lokalu użytkowe-
go o pow. 46,91 m2 położonego 
przy ul. Armii Krajowej 2 w Cie-
chanowie oraz związane z prawem 
własności prawo użytkowania wie-
czystego ułamkowej części gruntu 
o łącznej pow. 126 m2

d z . n r   9 9 5 / 2   –  K W 
nr PL1C/00039854/5 dz.
nr 995/5 i 375/92 – KW 
nr PL1C/00010007/4

46,91 m2  
– lokal użytkowy;  
126 m2 – grunt

Brak MPZP – w obowiązującym studium 
nieruchomość przeznaczona na cele zabu-
dowy usługowej i zabudowy śródmiejskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki oraz pod numerem telefonu (23) 672 37 28.

W związku ze zmianą rozkła-
du PKP, Zakład Komunika-
cji Miejskiej w Ciechanowie 
wprowadził korekty czasowe 
w porannych kursach dwóch 
linii, które obsługują najwięk-
szą część miasta. Wśród pasa-
żerów linii „0” i „7” jest wie-
le osób, które przesiadają się 
w pociąg.

ZKM stara się w maksymalny moż-
liwy sposób dostosowywać roz-

kład jazdy autobusów do oczeki-
wań mieszkańców. Spółka otwar-
ta jest na sygnały dotyczące po-
trzeb ciechanowian w tym zakresie. 
Od 13 marca korekty wprowa-
dzone zostały do porannych kur-
sów, ZKM nie wyklucza kolejnych 
zmian. Zarząd podkreśla, że kory-
gując rozkład, brany jest pod uwa-
gę szereg czynników, by komuni-
kacja miejska była jak najbardziej 
funkcjonalna.

Zmiany w rozkładzie są również 
odpowiedzią na postulaty zgłasza-
ne podczas spotkań osiedlowych 
z prezydentem miasta, dotyczące 
dostosowania rozkładu jazdy ZKM 
do rozkładu jazdy pociągów.
Szczegóły dotyczące korekt dostęp-
ne są na stronie internetowej www.
zkmciechanow.pl. Aby dowiedzieć 
się więcej, można dzwonić pod nu-
mer telefonu (23) 672 23 06.

R.J.

Korekty czasowe w kursowaniu linii „0” i „7”,  
uwzględniające zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie kupi-
ło śmieciarkę z przednim załadunkiem, wyposażoną w nowo-
czesne systemy. To trzeci tego typu pojazd posiadany przez 
spółkę. Zastąpi wóz, który ze względu na intensywną eksplo-
atację będzie pełnił funkcję rezerwowego.

Nowa śmieciarka to pojazd z przednim załadunkiem na podwoziu 3-osio-
wym marki SCANIA z zabudową FAUN o pojemności 33m3. Samochód 
jest obsługiwany przez jedną osobę – kierowcę. Został wyposażony w sys-
tem monitorowania GPS i ewidencji pojemników wykorzystujący technolo-
gię RFID oraz 2 kamery z przodu i z tyłu. Koszt zakupu to ponad 900 tys. zł.
Spółka podkreśla, że system przedniego załadunku nie jest w Polsce jeszcze 
mocno rozpowszechniony, stosują go głównie duże firmy sieciowe. W Ciecha-
nowie to rozwiązanie sprawdza się od kilku lat, jest ekonomiczne ze wzglę-
du na jednoosobową obsługę. Pod warunkiem prawidłowego ustawienia 
pojemników kierowca nie musi wychodzić z kabiny, praca przebiega szyb-
ko i sprawnie.
Pojazd zamiennie może służyć do odpadów zmieszanych jak i zebranych se-
lektywnie. PUK dysponuje jeszcze dwiema tego typu śmieciarkami. Klasycz-
nych śmieciarek, czyli z tylnym załadunkiem, obsługiwanych przez trzyoso-
bowe ekipy jest w spółce 8: 3 wykorzystywane są na terenie miasta, 2 słu-
żą do obsługi innych gmin, 3 funkcjonują jako pojazdy rezerwowe. Jeden 
z nich posiada myjkę do mycia pojemników. 2 pojazdy o mniejszych gabary-
tach sprawdzają się w trudniej dostępnych miejscach, m.in. w wąskich ulicz-
kach. Do obsługi kontenerów i przewozu odpadów budowlanych służą trzy 
specjalne auta. Dwa samochody skrzyniowe – jeden większy, drugi mniej-
szy wykorzystywane są do selektywnej zbiórki odpadów. Jest jeszcze jeden 
taki pojazd starszego typu, działający jako rezerwowy.
– Dobry sprzęt jest niezbędny do prawidłowej działalności spółki. Systema-
tyczne inwestycje gwarantują bezpieczeństwo, wysoką jakość usług, cią-
głość pracy. Śmieciarki są ważnymi narzędziami w naszej działalności, są 
one bardzo mocno eksploatowane, wymagają systematycznych przeglą-
dów, bieżących napraw, musimy być gotowi na każdą sytuację, nie może-
my sobie pozwolić na opóźnienia. Niedopuszczalna byłaby sytuacja, w któ-
rej ze względu na brak sprzętu nie moglibyśmy odebrać śmieci od miesz-
kańców. Działamy w specyficznej branży – powiedział prezes PUK Miro-
sław Szymańczyk.
Spółka rozstrzygnęła również przetarg nieograniczony na dostawę pojem-
ników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 
o pojemnościach od 120 l do 2200 l. Zakupiono około 2,3 tys. sztuk. Sukce-
sywne dostawy zabezpieczą potrzeby spółki w zakresie bieżących wymian 
pojemników i realizacji nowych zleceń do końca 2017 roku.
W tym roku PUK planuje zakup podnośnika koszowego do prac związanych 
z zielenią miejską oraz robót montażowych. Pod koniec roku prawdopodob-
nie zakupiona zostanie także koparko-ładowarka.

R.J.

Nowa śmieciarka PUK
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Budowa ulicy Bielińskiej to 
jedno z zadań, o które najbar-
dziej postulowali mieszkańcy 
osiedla „Słoneczne”. Na długo-
ści ponad 800 metrów powsta-
je z betonowej kostki nowa na-
wierzchnia, chodniki po oby-
dwu stronach jezdni oraz zjaz-
dy do posesji. Wcześniej ZWiK 
wybudował tam kanalizację 
sanitarną.

Inwest ycja obejmuje rów nież 
100-metrowy fragment łącznika 
od ul. Bielińskiej w kierunku ul. 
Okopowej (wzdłuż nowo powsta-
łego placu zbaw) oraz fragment ul. 
Łukasiewicza (przy skrzyżowaniu 
z ul. Bielińską). W ramach zada-
nia przyległy teren zostanie upo-
rządkowany.
Inwestycja była wpisana na listę 
działań inwestycyjnych i remonto-

wych. Pierwsze, głównie podziemne 
prace, ruszyły w grudniu. Po zimie 
możliwe było przystąpienie do ko-
lejnych robót. Obecnie kontynuowa-
ne są prace związane z budową ka-
nalizacji deszczowej. Przystąpiono 
tez do robót nawierzchniowych – 
od strony ronda Honorowych Daw-
ców Krwi układana jest nawierzch-
nia i chodniki z kostki brukowej.

P.H.

Trwają ostatnie prace przy bu-
dowie blisko 500-metrowego 
chodnika przy ul. Kasprza-
ka – od wiaduktu kolejowe-
go w ul. Kasprzaka w kierun-
ku Krubinka, w stronę ronda 
przy ul. Skłodowskiej i Bieliń-
skiej. Nowo powstały chodnik 
polepszy system komunikacji 
pieszej oraz znacząco popra-
wi komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców osiedla „Sło-
neczne”.

Na ukończeniu jest układanie chod-
nika z kostki brukowej oraz budo-
wa dwóch zatok autobusowych. 
W ramach inwestycji powstanie 
też przejście dla pieszych. Wcze-
śniej ZWiK wybudował tam kana-
lizację deszczową.

W ramach I etapu inwest ycji 
w 2015 roku powstał 230-metro-
wy chodnik od ul. Płońskiej (na wy-
sokości SP nr 4) do wiaduktu w ul. 

Kasprzaka, wraz z kanalizacją desz-
czową. Wykonano 6 zjazdów i za-
montowano barierki ochronne.

P.H.

Wiosenne porządki

Łagodniejsza aura sprzyja porządkowaniu miasta. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych na zlecenie miasta przycina drzewa i krzewy w pa-
sach dróg oraz na miejskich placach i skwerach (radykalne cięcia obser-
wowane na terenie miasta nie są prowadzone na terenach należących 
do gminy miejskiej). Odsłaniane są krzewy i byliny. Posadzonych zosta-
ło ok 800 szt. bratków przy pomniku AK, kwiaty pojawiły się też w ga-
zonach. Opracowywany jest projekt nasadzeń wzdłuż ul. Sikorskiego 
i Mikołajczyka. Pozimowym doczyszczaniem dróg, chodników i skwe-
rów zajmują się pracownicy PUK oraz pracownicy fizyczni zatrudnieni 
w ramach prac interwencyjnych (6 osób) oraz w ramach prac społecznie 
użytecznych (18 osób pracujących po 10 godzin tygodniowo).

Równanie dróg
Kontynuowane są prace w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.
Miasto stara się sukcesywnie naprawiać nawierzchnie. W pierwszej ko-
lejności wypełnianie są głębokie ubytki mogące spowodować zagroże-
nie w ruchu drogowym. Prace prowadzone są na bieżąco.

Darmowa kastracja kotów wolno żyjących zakończona
Dzięki darmowej kastracji finansowanej ze środków urzędu miasta, 
opiekunom kotów wolno żyjących wydano 43 zlecenia na kastrację ko-
curów i 69 zleceń na zabiegi dla kotek. Kolejna tego typu akcja za rok.

Zmiany na cmentarzu komunalnym

W głównej alei cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej zosta-
ła zamontowana nowa mapa terenu nekropolii oraz nowy regulamin. 
W kwietniu zostanie ustawionych 231 betonowych słupków z tabliczka-
mi poszczególnych numerów kwater.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Trwa budowa ulicy Bielińskiej

Budowa chodnika przy ul. Kasprzaka

TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy o po-
wierzchni 50m2 z osobnym wejściem, zlokalizowany na par-
terze w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Ander-
sa 52 w Ciechanowie. Szczegóły pod numerem tel. (23) 
672 52 76 lub 672 59 80.

TBS: lokal  
do wynajęcia
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Osiedle nr 1 
„Powstańców Wielkopolskich”

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pol-
skiej Organizacji Wojskowej

2. Przesunięcie stacji trafo przy nowej dro-
dze łączącej pętlę miejską z ul. Powstań-
ców Wielkopolskich

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Opinogór-
skiej (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. Kąc-
kiej)

4. Opracowanie dokumentacji na przebudo-
wę drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie 
Ciechanowa – ul. Gruduska.

5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Gruduskiej (odcinek od ul. Bukie-
towej do granic miasta)

6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Plene-
rowej w miejscu, gdzie do tej pory braku-
je uzbrojenia

7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rowe-
rowej w miejscu, gdzie do tej pory braku-
je uzbrojenia

8. Remont nawierzchni asfaltowej ul. 17 Stycz-
nia (dolny odcinek – od placu Jana Pawła 
II do drogi krajowej nr 60)

Osiedle nr 2 
„Aleksandrówka II”

1. Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. 
Gwardii Ludowej na wysokości Miejskie-
go Przedszkola nr 5

2. Budowa oświetlenia w ul. Św. Anny
3. Budowa oświetlenia w ul. Św. Franciszka 

(od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. 
Anny)

4. Budowa oświetlenia w ul. Harcerskiej

5. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami ul. Pogodnej.

6. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami odcinka ul. Błękitnej (od ul. Puł-
tuskiej do ul. Lazurowej).

7. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami odc. ul. Św. Jadwigi (od ul. Św. 
Franciszka do ul. Św. Antoniego) oraz odc. 

ul. Św. Mateusza (od ul. Św. Jadwigi do po-
sesji nr 21)

8. Potrójne utrwalenie nawierzchni emul-
sją i grysami odc. ul. Św. Anny(od ul. 
Rzeczkowskiej do nawierzchni utwar-
dzonej)

9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Złotej

Osiedle nr 3 
„Aleksandrówka”

1. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla sa-
mochodów wzdłuż ul. Sikorskiego na wyso-
kości budynków nr 2, 4, 6 – II etap na wy-
sokości budynku nr 4

2. Remont nawierzchni chodnika wzdłuż 
budynku mieszkalnego ul. Armii Kra-
jowej 10 – droga wewnętrzna łącząca 
ul. Armii Krajowej i ul. Smorawińskie-
go

3. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
na drodze wewnętrznej łączącej ul. Smo-
rawińskiego z ul. Armii Krajowej

4. Remont nawierzchni asfaltowej jezdni i za-
toki parkingowej ulicy łączącejul. Smora-
wińskiego z ul. Armii Krajowej

5. Remont nawierzchni zatoki parkingowej 
przy ul. Smorawińskiego (w rejonie ga-
raże – kiosk „RUCH”) – wymiana na na-
wierzchnię z kostki brukowej

6. Remont parkingu i chodnika przed budyn-
kiem ul. Pułtuska 20A oraz drogi wyjazdowej 
do ul. Smorawińskiego – równoległa do Puł-
tuskiej (współfinansowanie SML-W Zamek)

Osiedle nr 4 
„Śródmieście”

1. Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy 
ul. Warszawskiej 18 oraz nadanie jej no-
wej funkcji edukacyjno-kulturalnej

2. Przebudowa kompleksu lekkoatletycz-
nego na miejskim stadionie przy ul. 
3 Maja

3. Zagospodarowanie pasażu M. Konopnic-
kiej wraz z przyległym terenem i przenie-
sieniem stacji trafo

4. Budowa parkingu przy Klasztorku
5. Realizacja projektu „Park przyjazny dzie-

ciom – park Jarosława Dąbrowskiego”
6. Modernizacja terenu za Rossmannem
7. Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskie-

go przy bloku nr 5

8. Prace konserwatorskie i restauratorskie 
zabytkowej dzwonnicy na wzgórzu farnym 
(współfinansowanie)

9. Przyłączenie do sieci CO budynków przy 
ul. Augustiańskiej 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24 i 26, budowa pomieszczeń wę-
zła CO oraz pionów i poziomów

10. Wykonanie elewacji i izolacji poziomej 
w budynku przy ul. Grodzkiej 3A wraz 
z budową drogi dojazdowej do tego bu-
dynku

11. Przyłączenie do sieci CO budynku przy 
ul. Małgorzackiej 14 wraz z budową po-
mieszczeń węzła CO oraz pionów i po-
ziomów

12. Remont ciągu pieszo-jezdnego (prze-
łożenie nawierzchni z kostki) od placu 
Kościuszki do ul. Orylskiej 22 (przej-
ście wykorzystywane przez młodzież 
ZS nr 2)

13. Utwardzenie miejsc postojowych w szczy-
cie budynku ul. Mikołajczyka 7

Osiedle nr 5  
„Płońska”

1. Rozbudowa parkingu przy ul. Armii Kra-
jowej (w pobliżu bloku przy skrzyżowaniu 
z ul. Raniecką)

2. Opracowanie dokumentacji projekto-
wej wraz z budową sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ra-
nieckiej

3. Budowa chodnika na części pasa dro-
gi gminnej dojazdowej do osiedli „Wito-
sa Apartaments” oraz „Villa Art.” przy ul. 
Witosa

4. Remont chodnika przy ul. Reutta wzdłuż 
budynku mieszkalnego ul. Szwanke nr 10 – 
strona prawa od ul. Szwanke

5. Ustawienie wiaty przystankowej w miejsce 
„grzybka” przy przedszkoluna ul. Szwanke

6. Remont chodnika przy ul. Księcia Kon-
rada II (od ul. Płońskiej do ul. Mościckie-
go).

7. Wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Ks. 
Konrada II na odcinku od ul. Płońskiej 
do ul. Mościckiego

8. Budowa pochylni dla osób niepełnospraw-
nych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul Reutta

Osiedle nr 6 
„Słoneczne”

1. Budowa ul. Sońskiej (inwestycja wspólna 
z powiatem)

2. Budowa ulic na osiedlu Słoneczne – Bielin 
– I etap ul. Bielińska

3. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego zbiornika wodnego – kąpie-
liska Krubin – rodzinne i bezpieczne miej-
sce letniej rekreacji

4. Opracowanie koncepcji budowy kładki nad 
torami na Krubinku

5. Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy 
ul. Kruczej

6. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dobrej
7. Montaż barierek przy rowie wzdłuż pętli 

miejskiej na Bielinie – dokończenie zada-
nia z 2016 r

8. Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi 
wewnętrznej od ronda Honorowych Daw-
ców Krwi w kierunku południowym – odc. 
ok. 100 mb

INWESTYCJE I REMONTY W 2017 ROKU. LISTA Z PODZIAŁEM NA OSIEDLA
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9. Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę ul. Skłodowskiej, Nizin-
nej i Zagrodowej

Osiedle nr 7 
„Przemysłowe”

1. Rewitalizacja wieży ciśnień oraz nadanie 
jej nowych funkcji edukacyjno-kultural-
nych

2. Budowa ulicy Niechodzkiej i Mazowiec-
kiej (uwarunkowane pozyskaniem środ-
ków z UE)

3. Budowa chodnika w ul. Tysiąclecia

4. Przebudowa ul. Spokojnej
5. Budowa oświetlenia w ul. Wierzbowej
6. „Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewi-

talizacja skweru przy ul. Fabrycznej
7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia 

Niechodzka
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 

Ułańskiej w miejscu, gdzie do tej pory bra-
kowało uzbrojenia

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Granicznej. Dokończenie budowy rozpo-
czętej w 2016 r.

10. Naprawa nawierzchni ul. Dywizjonu 
305 od ul. Baranowskiego do ul. Dzie-
dzica – utwardzenie tłuczniem kamien-
nym

11. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami odcinka ul. Pęchcińskiej (od ul. 
Płockiej do ul. Baranowskiego)

12. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami drogi wewnętrznejod Al. Nie-
podległości

13. Montaż lustra drogowego na ul. Gra-
nicznej przy skrzyżowaniu z ul. Ułań-
ską.

Osiedle nr 8 
„Kwiatowe”

1. Przebudowa gazociągu w ul. Wiśniowej 
i Wesołej

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska na tere-
nie placu zabaw przy ul. Wesołej

3. Opracowanie dokumentacji ul. Kwiatowej
4. Montaż lampy solarnej przy przystanku 

na ul. Leśnej
5. Montaż lustra drogowego przy wyjeździe 

z ulicy Astrowej w ulicę Leśną
6. Ustawienie wiaty przystankowej na dz. 

49 przy ulicy Starowiejskiej

Osiedle nr 9 
„Bloki”

1. Budowa centrum park & ride w rejonie 
dworca kolejowego wraz z przebudową ulicy 
Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca 
PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów 
(budowa ścieżki od dworca PKP do dwor-
ca PKS)

2. Budowa hali targowej wraz z targowi-
skiem miejskim w sąsiedztwie dworca 
PKP

3. Modernizacja przepompowni kanali-
zacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza – 
rozbiórka istniejącego budynku prze-
pompowni i budowa nowej, podziem-
nej przepompowni na terenie targowi-
ska

4. Modernizacja i wyposażenie budynku 
COEK STUDIO

5. Realizacja projektu „Zaciszny kącik 
na Blokach przy ul. Świętochowskie-
go”

6. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 3

7. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Spół-
dzielczej do dworca PKP

8. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej 
w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej

9. Przyłączenie do sieci CO budynku przy ul. 
Hallera 13/15, budowa pomieszczenia wę-
zła CO oraz pionów i poziomów

10. Remont dachu budynku przy ul. 17 Stycz-
nia 50

11. Remont dachu budynku przy ul. Sienkie-
wicza 7

12. Przyłączenie do sieci CO budynku przy 
ul. Sienkiewicza 7 oraz budowa po-
mieszczeń węzła CO oraz pionów i po-
ziomów

13. Przyłączenie do sieci CO budynku przy 
ul. Sienkiewicza 34/36 oraz budowa po-
mieszczeń węzła CO oraz pionów i pozio-
mów

14. Wykonanie drogi dojazdowej i remont 
chodnika przy budynku przy ul. Sienkie-
wicza 56

15. Remont nawierzchni ulicy Świętochow-
skiego na odcinku od ul. 17 Stycznia do 
ul. Okrzei

16. Potrójne powierzchniowe utrwalenie emul-
sją i grysami drogi wewnętrznej wzdłuż 
bloku nr 11 przy ul. Okrzei

17. Wykonanie oświetlenia przejść dla pie-
szych na ul. Narutowicza i ul. Gostkow-
skiej przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia

18. Modernizacja ul. 17 Stycznia od ul. Sien-
kiewicza do ul. Tatarskiej (wykonanie 
przez zarządcę drogi)

Osiedle nr 10 
„Kargoszyn”

1. Modernizacja basenu odkrytego przy 
ul. Kraszewskiego

2. Realizacja projektu „Sportowo-rekreacyjny 
park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół) osie-
dle Kargoszyn”

3. Budowa „Miejskiego parku rekreacyjnego 
na Podzamczu (placu zabaw i terenu rekre-
acyjnego)

4. Budowa chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (od-
cinek od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego)

5. Przebudowa sieci kanalizacji deszczo-
wej w ul. Waryńskiego (dokończenie prac 
z ubiegłego roku)

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Waryńskiego (dokończenie prac z ubiegłe-
go roku)

7. Remont chodnika na ul. Wyspiańskiego 
(po prawej stronie) od ul. Kraszewskiego 
do ul. Reymonta

8. Remont chodnika na ulicy Tomaszewskie-
go.

9. Remont nawierzchni ul. Bema (odc. od ul. 
Żeromskiego do ul. Fredry).

10. Budowa rowów odwadniających w ciągu 
pętli miejskiej w rejonie ul. Wiosennej 
i Wierzbowej

Osiedle nr 11 
„Podzamcze”

1. Budowa „Elementów małej architektury 
wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i bu-

dowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej”
2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ul. Bony. Dokończenie prac z ubiegłego 
roku

3. Potrójne utrwalenie ul. Komunalnej na od-
cinku od istniejącej nawierzchni asfalto-
wej do końca posesji nr 19

4. Remont nawierzchni jezdni i chodników 
na ul. Zbyszka i Danusi

5. Ustawienie wiaty przystankowej w miej-
sce „grzybka” na ul. Komunalnej.

6. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. 
Gostkowską przy bramie głównej cmenta-
rza komunalnego

7. Ustawienie barierek ochronnych na skrzy-
żowaniu ul. Kmicica z ul. Parkową (przy 
rowie RŁ 14)

Osiedle nr 12  
„Zachód”

1. Budowa boiska do siatkówki plażowej na te-
renie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2

2. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami odcinka ul. Hubala(odc. od ul. 
Przyleśnej do posesji nr 10)

3. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami ul. Przyleśnej

4. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami ul. Patriotów

5. Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Widnej 
(odc. od ul. Starowiejskiejdo ul. Czarnieckiego)

6. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Czar-
nieckiego (odc. od ul. Szymanowskiego 
do ul. Granicznej)

INWESTYCJE I REMONTY W 2017 ROKU. LISTA Z PODZIAŁEM NA OSIEDLA
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25 marca, o 20.30 wybiła „Go-
dzina dla Ziemi”. Symbolicz-
nie na godzinę uczestnicy ak-
cji gasili światło. Do inicjaty-
wy kolejny raz przystąpił rów-
nież Urząd Miasta Ciechanów 
– na sześćdziesiąt minut wyłą-
czone zostało oświetlenie ra-
tusza. Tegoroczna akcja mia-
ła również zwrócić uwagę 
na „Królową Polskich Rzek”, 
czyli Wisłę.

Akcja WWF „Godzina dla Ziemi” 
poza swoim oczywistym proeko-
logicznym globalnym przesła-
niem ma również lokalny w y-
miar. Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Godzina dla Wi-
sły”, nawiązując do uchwały Sej-
mu, na mocy której rok 2017 zo-
stał ogłoszony Rokiem Rzeki Wi-
sły. Organizatorzy podkreślają, że 

Wisła to królowa polskich i eu-
ropejskich rzek i jako taka jest 
dla Polski unikatową wartością 
przyrodniczą. Jest także jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich symboli.
Pierwszy raz akcja odbyła się 
w 2007 roku, w 2008 roku zaczę-

ły się w nią włączać także polskie 
miasta. Rok temu zgaszono oświe-
tlenie 12 700 zabytków i pomni-
ków na całym świecie. Zaangażo-
wali się mieszkańcy 178 państw. 
W Polsce w akcji wzięło udział 
75 miast.

P.H.

W sobotę, 25 marca, w Fabryce 
Kultury Zgrzyt odbył się kon-
cert połączony z akcją infor-
macyjną. Celem wydarzenia 
było zwrócenie uwagi na pro-
blem bezdomności zwierząt. 
Bilet wstępu stanowiła karma. 
Pojawiły się specjalne stoiska 
przy których można było po-
rozmawiać m.in. z przedsta-
wicielami schroniska i leka-
rzem weterynarii.

Była to trzecia edycja akcji Hun-
gry Dog Fest. Fabryka Kultury 
Zgrzyt zaprosiła do współpracy 
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych w Ciechanowie, patro-
nat nad przedsięwzięciem objął 
prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński. Organizatorzy duży 
nacisk położyli na charakter in-
formacyjny wydarzenia. Oprócz 
części muzycznej przygotowane 

zostały stoiska, gdzie przedsta-
wiciele schroniska mówili o pro-
cedurach adopcyjnych zwierząt, 
o korzyściach wynikających z ad-
opcji. Lekarz weterynarii zapo-
znał uczestników m.in. z tema-
tem sterylizacji zwierząt. Na sce-

nie pojawili się: Tokarz Inferno-
-noise, We Hate Roses, Pies Ma-
zowiecki oraz Belial. Zebraną 
podczas koncertu karmę orga-
nizatorzy przekażą do schroni-
ska w Pawłowie.

R.J.

Z inicjatywy osób świeckich związanych z kościołem powstał Społeczny Komitet „Wolontariat 
pamięci”. Jego celem jest renowacja grobów na cmentarzu przy ul. Płońskiej, gdzie pochowa-
no 13 kapłanów związanych z Ciechanowem. Groby są stare i wymagają remontu.

W pierwszej kolejności komitet 
zajmie się najbardziej zniszczo-
nymi nagrobkami. Po dokonaniu 
technicznej oceny za takie uzna-
no grób ks. Józefa Kwiatkowskie-
go (1809-1865), ks. Piusa Sęku-
sa (1864-1889), ks. Wiktora Ra-
dzikowskiego (1839-1908), ks. 
Wacława Ozdobińskiego (1876-
1952) i ks. Aleksandra Pęski 
(1890-1953). Osoby posiadają-
ce wczesne zdjęcia tych grobów 
proszone są o ich udostepnienie 
w celu uzupełnienia dokumenta-
cji. Fotografie można dostarczać 
do Czytelni Regionalnej Powia-
towej Biblioteki Publicznej (ul. 
Pułtuska 20 A, blaszak, I piętro).
Staraniem duchownych i para-
fian odnowiono już miejsce po-
chówku ks. Remigiusza Jankow-

skiego. Koszt tego typu prac to 
około 22 tys. zł. Na zaplanowa-
ny w tym roku remont grobu ks. 
Sękusa zebrano 1/4 potrzebnej 
kwoty. Datki zbierane są do pu-
szek po nabożeństwach kościel-
nych. Finansowe wsparcie można 
okazać wpłacając dowolną sumę 
pieniędzy na konto 68 8230 0007 
3001 7533 2000 0002 z dopi-
skiem „Wolontariat pamięci”. 
Przedsięwzięcie popierają cie-
chanowscy proboszczowie i dusz-
pasterze.
Komitet tworzy 16 członków. 
W skład prezydium weszli: Ma-
ria Pszczółkowska (przewodni-
cząca), Roman Niesiobędzki, 
Ryszard Wesołowski, Barbara 
Bielasta i Krzysztof Zaporowski.
 red.

Na ratunek niszczejącym grobom

Każdego dnia do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Paw-
łowie trafia kilkanaście psów. Tylko niektóre z nich znajdują 
nowego właściciela. Zachęcamy do włączenia się w akcję szu-
kania domów dla czworonogów.

Dżaga ma około 
2 lat. Waży 18 kg. 
W schronisku prze-
bywa od 3 miesię-
cy. Suczka jest ła-
godna, ma pogod-
ne usposobienie, 
dobrze znosi to -
warzystwo innych 
psów. Lubi spacery. 
Z utęsknieniem cze-
ka na wolontariu-
szy, którzy ją przy-
tulą i wyprowadzą 
z boksu.

Ogin to półtora-
roczny, wesoły, miły 
i łagodny pies. Waży 
9 kg. Do schroni-
ska trafił w grudniu 
2016 roku. Chodze-
nie na smyczy spra-
wia mu trochę trud-
ności, ale szybko się 
uczy.

K l o p s i k  m a 
4,5 miesiąca. Waży 
4,5 kg. Został pod-
rzucony na parkin-
gu przed gabine-
tem weterynaryj-
nym. Był zaniedba-
ny, brudny, z raną 
na szyi. Szczeniako-
wi udzielono pomo-
cy. Z jego zdrowiem 
i formą już wszyst-
ko jest w porząd-
ku. Mimo okrucień-
stwa, jakie go spo-
tkało zachował ra-
dosne i ufne nasta-
wienie do ludzi.

L e n e k  m a  r ok . 
W a ż y  3 2  k g . 
W schronisku prze-
bywa od 3 miesię-
cy. Jest przyjazny. 
Lubi być głaskany 
i przytulany. Zacze-
pia łapką i skomle, 
aby zwrócić na sie-
bie uwagę.

Szczegółowe informacje o psach i formalnościach adopcyjnych moż-
na uzyskać pod numerem tel. (23) 611 13 59. Podopiecznym schroniska 
można pomagać na różne sposoby. Zawsze przyda się przekazana kar-
ma, koce i miski. Osoby, którym psi los nie jest obojętny mogą zostać 
wolontariuszami. W każdą sobotę w godz. 10.00-14.00 wolontariusze 
wyprowadzają psy na spacer.

K.D.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

„Godzina dla Ziemi”

Hungry Dog Fest – koncert na rzecz psów 
ze schroniska w Pawłowie



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      9

W miejskich gimnazjach uru-
chomione zostały zajęcia doty-
czące historii miasta i regionu. 
To lekcje, spotkania, wyjazdy, 
zajęcia w terenie, których or-
ganizacji na zlecenie miasta 
podjęło się Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Ciechanow-
skiej. Inicjatywa władz miasta 
ma na celu rozbudzenie zain-
teresowania młodych ciecha-
nowian lokalną historią.

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej miasta rozpoczę-
ło cykl dziesięciu zajęć w każdym 
z czterech gimnazjów. Dla każdej 
grupy zaplanowana jest jedna go-
dzina tygodniowo. Tematyka obej-
muje historię lokalną od połowy 
XIX do XX wieku. Poruszone będą 
między innymi kwestie związa-
ne z ochroną zabytków, upamięt-
nianiem ludzi, miejsc i zdarzeń 
na ziemi ciechanowskiej. Tema-
tem będzie powstanie stycznio-
we na ziemi ciechanowskiej, Cie-
chanów na starej fotografii, cie-
chanowska droga do niepodle-
głości (szkolnictwo, harcerstwo, 
POW), 11 Pułk Ułanów Legiono-
wych im. Marszałka Rydza-Śmi-
głego w latach 1919-1939 (wojna 
polsko-bolszewicka 1920), Cie-

chanów w latach 1939-1945 (oku-
pacja niemiecka, wejście wojsk ra-
dzieckich) jak również romantycz-
na Opinogóra (Z.Krasiński), pozy-
tywistyczna Gołotczyzna (A. Bą-
kowska, A. Świętochowski) oraz 
ciechanowskie nekropolie, Ciecha-
nów w okresie II Rzeczypospolitej, 
patroni ciechanowskich ulic (zna-
ni ciechanowianie).
W sumie liczba uczestniczących 
obecnie w cyklu zajęć uczniów to 
prawie 70 osób. Lekcje, które pro-
wadzone będą w szkołach oraz poza 
nimi, potrwają do końca roku szkol-

nego. Ich formuła będzie dopraco-
wywana i rozszerzana.
– Zależy nam na tym, żeby mło-
dzież zaciekawić, żeby uczniowie 
chcieli poznawać lokalną histo-
rię, mieć wiedzę o tym co działo się 
kiedyś w mieście, w którym teraz 
żyją. Odbywają się pierwsze takie 
dodatkowe lekcje. Jest to pewien 
początek, zajęcia będą modyfiko-
wane i organizowane w taki spo-
sób, by jak najlepiej spełniały swo-
ją funkcję – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński. 

R.J.

W marcowej ofercie kultural-
nej wspieranej przez miejski 
samorząd znalazły się spo-
tkania z twórcami kabareto-
wymi i interesującą wokalist-
ką. Na „Spotkanie z kulturą” 
do Ciechanowa przyjechali 
Szymon Jachimek i Wojciech 
Tremiszewski. Wojtek Gęsic-
ki na zaułkowej scenie gościł 
Agatę Ślazyk.

Uczestnicy trzeciego w tym roku 
„Spotkania z Kulturą” mogli posłu-
chać o początkach kabaretu Limo, 
o pracy i życiu po pracy w kaba-
recie. Satyrycy pokazali też swoje 
możliwości w krótkiej improwiza-
cji kabaretowej. Spotkanie prowa-
dziła Edyta Szewczyk.
Propozycją dla miłośników muzy-
ki był koncert Agaty Ślazyk, która 
16 marca śpiewała na „Scenie Za-
ułek”. Wokalistka promowała swoją 
najnowszą płytę „Nie daj się zjeść”. 
W muzycznej podróży towarzy-
szył jej pianista i kompozytor To-
masz Kmiecik. Wielorakość mu-
zyczna mogła zaspokoić różne gu-
sta słuchaczy.
Dobra wiadomość, dla tych, którzy 
czują niedosyt i tych, którzy nie mo-
gli posłuchać artystki w ZGRZY-
CIE. Agatę Ślazyk będzie można 
usłyszeć 2 maja podczas koncer-

tu w Zamku Książąt Mazowiec-
kich. Wystąpią wtedy: Michał Ba-
jor, Grzegorz Tomczak, zespół pod 
kierownictwem Rafała Grząki oraz 
Wojtek Gęsicki.
Wkrótce kolejne kulturalne wy-
darzenia. 6 kwietnia o 20.00 or-
ganizatorzy zapraszają na spotka-
nie z Grzegorzem Kalinowskim – 
pisarzem, nauczycielem historii, 
który przez ostatnich 25 lat pra-
cował w mediach. Następny kon-
cert na zaułkowej scenie zaplano-
wano na 20 kwietnia, a gościem 
będzie znany bard piwniczny Le-
szek Wójtowicz. To propozycja dla 

dojrzałej publiczności, ceniącej 
dobry tekst i nastrojową muzy-
kę oraz bliski, emocjonalny kon-
takt z twórcą.
Cykl Spotkań z kulturą organizowa-
ny jest we współpracy z Ciechanow-
skim Ośrodkiem Edukacji Kultural-
nej STUDIO oraz Urzędem Miasta 
Ciechanów. Projekt „Scena Zaułek” 
przy wsparciu Urząd Miasta reali-
zuje Stowarzyszenie Ciechanow-
skie Forum Muzyczne Sine Nomi-
ne. Spotkania odbywają się w nowej 
siedzibie Fabryki Kultury ZGRZYT 
przy ul. Narutowicza 4A.

A.G.

Wystartowały zajęcia 
z lokalnej historii

„Spotkanie z kulturą” 
i „Scena Zaułek”

12 marca w kościele parafialnym św. Piotra Apostoła odby-
ło się kolejne spotkanie społeczno-edukacyjne organizowa-
ne dzięki współpracy miasta i parafii. Gościem był Jarosław 
Wajk – wokalista, autor tekstów, kompozytor.

Ideą całego cyklu jest 
uwrażliwienie i edu-
kacja mieszkańców 
na temat problemów 
uzależniań i przemocy 
domowej. Spotkania 
skierowane są do ro-
dzin borykających się 
z różnego rodzaju pro-
blemami związany-
mi z uzależnieniami 
i przemocą, jak rów-
nież do wszystkich 
ciechanowian. Jak 
podkreślają organi-
zatorzy, każdy powi-
nien wiedzieć, jak re-
agować i jak pomóc 
osobom, które znala-
zły się w trudnej sytu-
acji życiowej.
Gość ostatniego spotkania – Jarosław Wajk współpracował z zespoła-
mi Dżem, Daab, Collage, Lizard’s Day, związany był z grupą Oddział Za-
mknięty. W latach 90. popadł w uzależnienie od narkotyków. Jest po te-
rapii, wyciąga narkomanów z dworców i pomaga im wyjść z uzależnie-
nia. Jeździ po Polsce z programem mówiącym o samotności, o potrze-
bie wsparcia, o rodzinie i przyjaźni. Jego program, jak mówi, to krzyk 
przeciwko narkomanii i obojętności wobec drugiego człowieka. Opowia-
da o własnym zagubieniu w „wielkim świecie” i o tym, że relacje z rodzi-
ną to najważniejsze relacje w życiu młodego człowieka. Porusza temat 
samotności młodych ludzi, braku rozmowy we własnym domu, obojęt-
ności rodziców i wybaczania. Ma to odzwierciedlenie w jego utworach, 
takich jak „Rzeka”, „Ten wasz świat”, „Gdyby nie ty”, czy napisany dla 
brata – alkoholika „Dom”.
Gościem kolejnego spotkania, 2 kwietnia o godz. 13.00 będzie model-
ka, bizneswoman, założycielka i prezes Fundacji „Niezapominajka” oraz 
obecnie „Instytutu Miłości” Ilona Felicjańska.

R.J.

„Nieobojętni”: 
Jarosław Wajk
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8 marca, w Dzień Kobiet, zo-
stał oficjalnie otwarty kurs 
samoobrony, na który zapisa-
ło się prawie 250 mieszkanek 
Ciechanowa. Podczas inaugu-
racyjnego spotkania omówio-
no najważniejsze sprawy zwią-
zane z zajęciami oraz odbył się 
pokaz samoobrony. Pod ko-
niec paniom rozdano słodkie 
babeczki.

Z inicjatywą zorganizowania kur-
su wyszedł radny Michał Rząsiński, 
nauczyciel wychowania fizycznego, 
trener i zawodnik taekwon-do, wie-
lokrotny Mistrz Polski.
Cykl bezpłatnych zajęć obejmuje 
praktyczne treningi samoobrony 
oraz zajęcia warsztatowe i teore-
tyczne z psychologiem, dietetykiem 
i przedstawicielami służb mundu-
rowych. Kurs jest całkowicie bez-
płatny. Zajęcia praktyczne prowa-
dzą: Michał Korzybski, Andrzej Re-
duch, Paweł Szwejkowski oraz Mi-
chał Rząsiński – trenerzy LKS Mat-
sogi Ciechanów (klub taekwon-do, 
klub wyspecjalizowanych trenerów 
i instruktorów, wielokrotnych Mi-
strzów Świata i Europy). Zakłada-
no utworzenie trzech trzydziesto-
osobowych grup, jednak zaintere-
sowanie kursem było tak duże, że 
liczbę grup zwiększono do 8. Każ-
da grupa ma zajęcia raz w tygodniu, 
odbywają się one według ustalone-
go harmonogramu w salach sporto-
wych Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
nr 3 oraz w hali sportowej MOSiR 
przy ul. Kraszewskiego 8.
W spotkaniu inauguracyjnym wzię-
ły udział wszystkie uczestniczki 
oraz przedstawiciele organizatorów 
i wspierających inicjatywę.
– Widać, że pomysł organizacji 
kursu był strzałem w dziesiątkę. 
Miasto jest otwarte na realiza-
cję tego typu inicjatyw. Poczucie 
bezpieczeństwa jest bardzo waż-
ne, dlatego jestem przekonany, że 
takie szersze podejście do tematu 
sprawi, że panie po tym kursie zdo-
będą nowe umiejętności – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
– Zainteresowanie kursem samo-
obrony przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Można powie-
dzieć, że kurs w Ciechanowie pod 
tym względem to fenomen na ska-
lę ogólnopolską. Ideą kursu jest to, 
żeby panie czuły się pewnie i bez-
piecznie w każdym miejscu. Chodzi 
również o zachęcenie do aktywno-
ści fizycznej i zdrowego trybu ży-
cia – powiedział Michał Rząsiński.
Klub Matsogi przygotował specjal-
ny pokaz. Młoda dziewczyna wcie-
liła się w rolę atakowanej i stosując 
odpowiednie chwyty, powaliła „na-
pastników” na ziemię. Po pokazie 
czekał na panie poczęstunek – każ-
da dostała od prezydenta i trenerów 
na Dzień Kobiet słodką babeczkę.
Przedsięwzięciu „Bezpieczna cie-

chanowianka” wsparcia finanso-
wego udzieliło Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. 
Do współpracy włączył się Urząd 
Miasta, prezydent Krzysztof Kosiń-
ski objął kurs honorowym patrona-
tem. Organizacji zajęć praktycznych 
podjął się LKS Matsogi Ciechanów 
Bloki tematyczne związane z bez-
pieczeństwem i zdrowiem przygo-
towała Komenda Powiatowa Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Ciecha-
nowie, Komenda Powiatowa Policji 
w Ciechanowie oraz Straż Miejska. 
O zasadach zdrowego, racjonal-
nego odżywiania opowiada diete-
tyk dr Aleksandra Czarnewicz-Ka-
mińska, sposoby zwalczania stre-
su i wzmacniania poczucia pewno-
ści siebie przybliża psycholog Mi-
lena Załuska.

R.J.

Wręczenie stypendiów 
i nagród w ramach programu 

SKS – Szkoła Królowej 
Sportu

Pięć ciechanowskich uczennic otrzymało stypendia, sprzęt 
i odzież sportową w ramach programu organizowanego przez 
Fundację Kamili Skolimowskiej i Fundację PZU. Podczas spo-
tkania w ratuszu 15 marca podziękowano również wolonta-
riuszom, biorącym udział w ubiegłorocznym Athletics Camp.

Celem projektu SKS – Szkoła Królowej Sportu jest wyszukiwanie 
i wspieranie utalentowanych sportowo dzieci w wieku 9-13 lat. Jed-
norazowe stypendium w wysokości 1 000 zł oraz zestaw sprzętu lek-
koatletycznego i odzieży sportowej trafiły do Julii Chodkowskiej, Mai 
Wiśniewskiej, Natalii Jabłeckiej, Aleksandry Lewandowskiej i Natalii 
Falejczyk. W sumie w ramach programu SKS – Szkoła Królowej Sportu 
wyróżniono 20 uczniów z całej Polski – z miast, w których w 2016 roku 
odbyły się cztery campy lekkoatletyczne.
Prezes Fundacji Kamili Skolimowskiej, Robert Skolimowski, pogra-
tulował utalentowanym dziewczętom.
– Bardzo ważne jest wspieranie talentów sportowych, rozwijanie 
umiejętności od najmłodszych lat. Campy lekkoatletyczne są oka-
zją do ćwiczeń pod okiem mistrzów oraz zaprezentowania się mło-
dych ludzi, których chcemy docenić i motywować – powiedział Ro-
bert Skolimowski.
– Cieszę się, że mieliśmy możliwość współpracy z Ciechanowem 
i współpraca będzie kontynuowana również w tym roku. Wkrótce 
ustalimy wszystkie szczegóły związane z Athletics Camp 2017 – do-
dała koordynator projektu Anna Herba.
Prezydent Krzysztof Kosiński zapowiedział, że kolejny Athletics Camp 
w Ciechanowie odbędzie się na miejskim stadionie, gdzie niebawem 
ruszy inwestycja.
– Sport wspieramy poprzez organizowanie w mieście wydarzeń oraz 
rozbudowę infrastruktury. Jedno z drugim idzie w parze. Miejski sta-
dion z nową profesjonalną bieżnią i wyposażeniem lekkoatletycznym 
będzie idealnym miejscem dla różnego rodzaju przedsięwzięć sporto-
wych. Mamy od niedawna nowoczesny obiekt przy Gimnazjum nr 3, 
gdzie trenują i zdrowo spędzają czas ludzie w każdym wieku – po-
wiedział prezydent.
Prezydentowi i przedstawicielkom stowarzyszenia Ciechanowski Wo-
lontariat Marzenie Lentowszczyk i Dorocie Jezierskiej prezes Robert 
Skolimowski oraz koordynator projektu Anna Herba przekazali po-
dziękowania za włączenie się w ubiegłoroczny Athletics Camp. Doce-
niono również zaangażowanie wolontariuszek: Klaudii Kuczyńskiej, 
Joanny Owczarek, Weroniki Cieślińskiej, Marty Gorczyńskiej, Wero-
niki Zagórskiej, Marii Krystkiewicz.

R.J.

Ruszył bezpłatny kurs 
samoobrony dla kobiet 

„Bezpieczna ciechanowianka”
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Z pojęciem „zapożyczenia” 
w sztuce zmierzyły się uczest-
niczki zajęć plastycznych „Art 
i ja”, prowadzonych przez Ur-
szulę Michalską w Ciechanow-
skim Ośrodku Edukacji Kul-
turalnej STUDIO. Efekt twór-
czych zmagań z materią można 
zobaczyć na wystawie „Po-
życz Pan sztukę (czyli o zapo-
życzeniach w sztuce)”, otwar-
tej 9 marca w siedzibie COEK 
STUDIO.

– Podczas zajęć, na których przy-
gotowywałyśmy prezenty świą-
teczne przekonałam się, że panie, 
które przychodzą na zajęcia chcą 
nie tylko odtwarzać, ale też two-
rzyć. Pomysł, by zająć się zapoży-
czeniami podpatrzyłam w war-
szawskiej Zachęcie. To tam widzia-
łam fantastyczną wielowątkową 
wystawę „Kanibalizm w sztuce”. 
Dziewczyny szybko ujawniły swo-
je zamiłowanie do sztuki. Co wię-
cej, sięgając do różnych artystów, 
tworząc nowe dzieła doskonale 
wplotły w nie swoją osobowość, 

zainteresowania, potrzeby i filo-
zofię – mówiła Urszula Michalska.
Rzeźby prezentowane na wysta-
wie zostały wykonane z papieru 
i kleju. Twórczynie ambitnie wzię-
ły na tapetę dzieła Wincenta van 
Gogha, Edwarda Muncha, René 
Magritte oraz rzeźbę starożytną. 
Swoje prace zaprezentowały: Be-

ata Bogdan, Monika Goździew-
ska, Jolanta Granica-Kownacka, 
Ewa Stangrodzka, Agata Kozłow-
ska, Beata Szczepkowska i Urszu-
la Michalska.
Wystawę można oglądać od ponie-
działku do piątku, w godzinach pra-
cy STUDIA od 8.00 do 20.00.

A.G.

Pod koniec marca ukaże się 
Kalendarz Miejskich Wyda-
rzeń Wiosna/Lato 2017 – pu-
blikacja w formie książecz-
ki z informacjami o przed-
sięwzięciach organizowa-
nych, współorganizowanych 
i wspieranych przez mia-
sto, o inicjatywach jedno-
stek podległych, współpra-
cujących i akcjach społecz-
nych. Mieszkańców i przy-
jezdnych czekają koncerty, 
m.in. Michała Bajora, Hap-
pysad. W ramach Dni Cie-
chanowa odbędzie się Mecz 
z Gwiazdami i Discopolowa-
nie. Planowane są tradycyj-
nie Otwarte Spotkania Mo-
tocyklowe oraz Ciechanow-
skie Święto Biegania i Stre-
fa Kibica.

W kalendarzu znajduje się chrono-
logiczny spis z terminami i miej-
scami koncertów, jarmarków, róż-
nego rodzaju przedsięwzięć kultu-

ralnych czy sportowych. Zamiesz-
czone są również plakaty.
– W tej książeczce znajdą coś dla 
siebie fani muzyki, sportu, sztuki, 
rekreacji. To trzecia nasza tego 
typu publikacja. Stanowi ofertę 
dla ludzi w każdym wieku, o róż-
nych zainteresowaniach. Zachęca-
my do częstego zaglądania do tego 
kalendarza i zapraszamy na wy-
darzenia – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Kalendarz Miejskich Wydarzeń do-
stępny będzie między innymi w ra-
tuszu i w punktach, do których do-
starczana jest Gazeta Samorządu 
Miasta Ciechanów. Opublikowa-
ny zostanie również w wersji elek-
tronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta.

R.J.

Pożycz Pan sztukę

Kalendarz Miejskich Wydarzeń 
Wiosna/Lato 2017

1.04, godz.10.00 – Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanów, godz.18.30 – gala, hala sportowo-widowi-
skowa, ul. Kraszewskiego 8
2.04, godz. 9.00 – Finał XXIII Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu 
Szkół STO, kryta pływalnia, 17 Stycznia 60B

2.04, godz.11.00 – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, 
hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C

2.04, godz.13.00 – Spotkanie społeczno-edukacyjne „Nieobojętni”, 
gość: Ilona Felicjańska, kościół św. Piotra Apostoła, ul. Wyspiańskiego 25

5.04, godz.11.00 – Mecz z jajem, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C

6.04, godz. 20.00 – Spotkania z kulturą, gość: Grzegorz Kalinowski, 
Fabryka Kultury ZGRZYT, ul. Narutowicza 4A

7.04, godz. 19.30 – Gala na zakończenie Ligi Zakładowej, hala sporto-
wa, ul. Kraszewskiego 8

8.04, godz.10.00-14.00 – Jarmark Wielkanocny, ul. Warszawska

15.04, godz. 9.00 – III edycja turnieju „Siatkarski Ciechanów”, hala 
sportowa, ul. 17 Stycznia 60C

21-23.04 – XXIII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dzieci pod 
Patronatem Honorowego Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce prof. 
dr hab. Janusza Czerwińskiego, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C, Szko-
ła Podstawowa nr 4,ul. Płońska 143

22.04, godz. 10.00 – IV Mistrzostwa Ciechanowa do lat 6, 7 i 8 o Pu-
char Dyrektora CUW w szachach, Społeczna Szkoła Podstawowa STO, 
ul. Wyspiańskiego 11A

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
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W Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Taekwon-do ITF, 
które odbyły się 18 marca 
w Ciechanowie wystartowa-
ło 163 zawodników z 9 klu-
bów Mazowsza oraz Warmii 
i Mazur, w tym 37 zawodni-
ków z LKS Matsogi Ciechanów.

Wśród młodych zawodników Ta-
ekwon-do ITF z ciechanowskie-
go klubu LKS Matogi z roczników 
2007-2008 najlepiej wypadła Alek-
sandra Nałęcz, która zdobyła zło-
ty medal w technikach specjal-
nych. Brązowy medal w technikach 
specjalnych wywalczył Dominik 
Szwąder. Wśród Juniorów młod-
szych (14-16 lat) złote medale zdo-
byli: Karolina Królikowska (walki 
do 42 kg), Karolina Martynowycz 
(techniki specjalne), Natalia Ka-
nia (walki do 50 kg) i Natan Haj-
duk (walki do 70 kg). Jakub Mar-

czak wywalczył srebro w walkach 
do 58 kg. Brązowe medale zdobyli: 
Daria Dzilińska (walki do 46 kg), 
Jakub Marczak (układy formal-
ne stopni uczniowskich), Daniel 
Prusiński (walki do 58 kg) i Łu-
kasz Adamiak (techniki specjalne).
Wśród Juniorów (17-18 lat) trzy 
złote medale zdobył Mateusz Sad-

kowski (układy formalne stop-
ni uczniowskich, walki do 75 kg 
i techniki specjalne). Kornel Ko-
rzyński zdobył srebrny medal 
w układach formalnych stop-
ni uczniowskich i  w walkach 
do 68 kg, a brąz w technikach spe-
cjalnych.

red.

Po kolejnej rundzie rozgrywek L-ARK po-
zostaje niepokonany. Za nim na podium 
uplasował się Jawar i Straż Pożarna. Ze-
spół Urzędu Miasta Ciechanów z 27 punk-
tami na swoim koncie znalazł się na szó-
stej pozycji. W klasyfikacji króla strzel-
ców prowadzi Łukasz Sepczyński, który 
wyprzedził Damiana Matusiaka i Bar-
tosza Karczewskiego z drużyny Jawar. 
Przed nami jeszcze dwie kolejki: 31 mar-
ca i 5 kwietnia. 7 kwietnia odbędzie się 
oficjalna gala zakończenia ligi.

red.

Międzywojewódzkie  
Mistrzostwa Taekwon-do ITF 

w Ciechanowie

Liga zakładowa: L-ARK niepokonany

Jak połączyć przyjemne z poży-
tecznym, dowiedziało się około 
70 uczestników Charytatywnego 
Maratonu Fitness. Celem akcji, 
która odbyła się 4 marca w hali 
MOSiR była zbiórka pieniędzy 
dla półtorarocznego Filipka Bu-
gajewskiego. Podczas trzech go-
dzin intensywnych ćwiczeń pro-
wadzonych przez Annę Leśniew-
ską i Natalię Szafrańską zebrano 
ponad 2,5 tys. zł na rehabilitację 

chłopca. W ramach imprezy odby-
ły się bloki z różnego rodzaju ćwi-
czeniami. Zawodnicy Mazovii za-
prezentowali pokaz podnoszenia 
ciężarów. Krzysztof Człapski po-
prowadził zajęcia jogi. Dodatko-
wo wśród uczestników rozloso-
wano nagrody, ufundowane przez 
sponsorów wydarzenia. Wydarze-
nie zorganizowała CLKS Mazovia 
Ciechanów oraz Fitness Mazovia.

red. 

5 kwietnia o godz. 11.00 w hali spor-
towej przy ul. 17 Stycznia 60C od-
będzie się „Mecz z Jajem” pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Cie-
chanów. Rozgrywki prowadzone 
będą między przedstawicielami 
lokalnego biznesu i polityki, grają-
cymi w drużynach „białych” i „nie-
bieskich”. Jak co roku warunkiem 
uczestnictwa jest przekazanie arty-
kułów żywnościowych, które zosta-
ną przekazane do Banku Żywności 
w Ciechanowie i przed Wielkanocą 
trafią do potrzebujących. Kibico-
wać będą między innymi ucznio-
wie ciechanowskich szkół. Orga-
nizatorem meczu jest Zespół Placó-
wek w Dziarnie. Mecz tradycyjnie 
jest związany z coroczną Wielkanoc-
ną Zbiórką Żywności, która w tym 

roku odbędzie się w dniach 31 mar-
ca-1 kwietnia. W ciechanowskich 
sklepach (wszystkie Biedronki, skle-
py Gram, Carrefour, Kaufland, Elbit 
Przy Farze, POLOmarket) pojawią 
się kosze, do których robiący zaku-
py będą wkładali żywność. Organi-
zatorem akcji jest Bank Żywności. 
W poprzedniej edycji w Ciechano-
wie zebrano 4,5 ton żywności, któ-
ra trafiła najpierw do magazynów 
Banków Żywności, a potem zosta-
ła przekazana lokalnym organiza-
cjom społecznym: hospicjom, do-
mom samotnej matki, schroniskom 
dla ofiar przemocy, noclegowniom 
dla bezdomnych, jadłodajniom dla 
ubogich, rodzinnym domom dziec-
ka, świetlicom środowiskowym.

A.C.

Charytatywny  
Maraton Fitness

Mecz z Jajem 
i Wielkanocna Zbiórka 

Żywności

W Gliwicach w Mistrzostwach 
Polski Juniorów 16 lat wystarto-
wało 443 zawodników z 131 klu-
bów. ORKĘ Ciechanów repre-
zentowali: Adrianna Załęska, 
Dawid Dłużniewski, Oskar Je-
miel ita ,  Adr ian K rz y w nick i , 
Mateusz Rejniak. W sumie za-
wodnicy ustanowili 15 rekordów 

życiowych. Pływali w 7 finałach 
i zdobyli 4 medale. Multimeda-
lista Adrian Krzywnicki w sty-
lu motylkowym zdobył 3 meda-
le. Na dystansie 50 metrów wy-
walczył srebrny medal, a na dy-
stansie100 i 200 metrów zdo-
był dwa brązy. Oskar Jemielita 
wystartował 3 razy w stylu do-

wolnym. Po pierwszym f inale 
na 50 metrów i 200 metrów zajął 
4 miejsca. W finale zaprezentował 
się od najlepszej strony i wyni-
kiem 50,92 s zdobył złoty medal. 
W klasyfikacji klubowej ORKA 
Ciechanów zdobyła 81 pkt. co 
dało 11 miejsce w Polsce.

A.C.

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat 
w Gliwicach


