
Inwestycję zrealizował Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji. Wykonany 
został odcinek o długości 1252 m 
i średnicy 160 mm, łączący ul. Kąc-
ką i Pułtuską. ZWiK wykonał także 
przyłącze wodociągowe do Rodzin-
nych Ogródków Działkowych, dzięki 
czemu działkowcy otrzymali dostęp 
do bieżącej wody w nieograniczo-
nych ilościach. Ze względu na stale 
obniżający się poziom wód grunto-
wych, działkowcy mieli do tej pory 
duże problemy z dostępem do nie-
zbędnej do upraw wody.
Woda z nowego wodociągu popłynę-
ła z kranu przed bramą nr 1. Symbo-
liczny kran odkręcił prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński. Ofi-
cjalne otwarcie wodociągu odby-
ło się podczas obchodów 35-lecia 
„Sony” i Dnia Działkowca.
– Zdecydowana większość dział-
kowców to mieszkańcy Ciechanowa, 
dlatego ta inwestycja była niezwy-
kle ważna z perspektywy miasta. 
Tej inwestycji nie widać na pierw-
szy rzut oka, infrastruktura znajdu-

je się pod ziemią, ale jej efekty będą 
z pewnością bardzo mocno odczu-
walne – tylko i wyłącznie w pozy-
tywny sposób – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– Jak bardzo ważna jest to inwe-
stycja – nie trzeba udowadniać. 
Głosy oddane przez działkowców 
na projekt w Budżecie Obywatel-
skim, mówią same za siebie.
– Dziękujemy prezydentowi, który 
od początku mocno wspierał, dora-
dzał oraz monitorował wykonanie 
całości inwestycji, aż do zakończe-
nia. O podłączenie wody do ogrodu 
staraliśmy się od 2000 roku i zde-
rzaliśmy się z barierami i odmowa-
mi. Teraz wody nie zabraknie, bę-
dzie o każdej porze dnia, więc moż-
na być spokojnym o uprawy na na-
szych działkach. Bardzo dziękuje-
my również ZWiK-owi – zarządowi 
i pracownikom – mówił prezes ROD 
„Sona” Krzysztof Wróblewski.
Inwestycja była realizowana meto-
dą tradycyjnego wykopu otwarte-
go oraz metodami bezwykopowy-

mi. Przewierty sterowane, zgodnie 
z decyzjami zarządców dróg, zostały 
wykonane w ul. Kąckiej i w poprzek 
ul. Pułtuskiej. Dzięki zastosowaniu 
metod bezwykopowych na tych od-
cinkach nie było potrzeby rozkopy-
wania jezdni. – Zakończona budo-
wa nowej sieci pozwoli także uzbro-
ić w wodę wiele przyległych do ul. 
Opinogórskiej i Kąckiej działek, co 
jest szczególnie ważne ze względu 
na obserwowany wzrost zaintere-
sowania tymi terenami pod roz-
wój budownictwa mieszkaniowe-
go, dzięki inicjatywie działkow-
ców oraz bardzo dobrej współpra-
cy między naszą spółką a Urzędem 
Miasta, ta oczekiwana od wielu lat 
inwestycja została szybko i spraw-
nie zrealizowana – podkreśla wice-
prezes ZWiK Jerzy Ryziński.
Rodzinne Ogrody Działkowe „Sona” 
to piąty co do wielkości Rodzinny 
Ogród Działkowy w Polsce. Znajdu-
je się na nim 1019 działek, zajmują-
cych około 40 hektarów.

R.J.

Składanie  
projektów do końca 
lipca

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego można składać projekty 
do 31 lipca. Formularz dostęp-
ny jest w Urzędzie Miasta oraz 
na stronie internetowej ratusza. 
Można złożyć maksymalnie dwa 
projekty – po jednym w kategorii 
osiedlowej i ogólnomiejskiej. Trze-
ba mieć skończone 16 lat.

więcej str.2
R.J.

Fontanna na ulicy 
Warszawskiej 
uruchomiona

Została uruchomiona nowa fon-
tanna, wybudowana na ulicy War-
szawskiej w miejsce zdemonto-
wanego zegara słonecznego. Jest 
podświetlana, woda przy zmie-
niających się odcieniach tryska 
na różne zaprogramowane spo-
soby. Na fontannie można siąść.

więcej str. 3
R.J.

Budowa kogeneracji 
gazowej 
w Ciechanowie

Trwa inwestycja, której efektem 
będą korzyści ekonomiczne i eko-
logiczne. Do PEC dostarczono 
agregat kogeneracyjny. Kogene-
racja to jednoczesne wytwarza-
nie energii elektrycznej i cieplnej. 
Ciepło będzie wytwarzane na po-
trzeby miasta, a energia elektrycz-
na na potrzeby PEC.

więcej str. 3
R.J.

Nowa kanalizacja 
deszczowa  
w ul. Bony, prace 
na ul. Waryńskiego

Po zakończeniu pierwszego eta-
pu w ul. Bony, ZWiK przystąpił 
do przebudowy kanalizacji desz-
czowej i budowy kanalizacji sani-
tarnej w ul. Waryńskiego. Ta dwu-
etapowa miejska inwestycja, za-
kończy się we wrześniu.

więcej str. 5
R.J.

„Plażowanie 
i czytanie”

Na kąpielisku Krubin udostęp-
niony został mieszkańcom re-
gał z książkami, przekazanymi 
przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną. Każdy może poczytać na pla-
ży oraz oddawać własne książki, 
wzbogacając ogólnodostępne zbio-
ry. Akcja ma na celu promowanie 
czytelnictwa.

więcej str. 8
R.J.

Lato na basenie 
i kąpielisku Krubin

Mieszkańcy w upalne dni chętnie 
odpoczywają na zrewitalizowa-
nym kąpielisku Krubin oraz zmo-
dernizowanym odkrytym base-
nie przy ul. Kraszewskiego. Oby-
dwa obiekty zostały wyposażone 
w dodatkowe atrakcje. Na base-
nie są m.in. leżaki i zjeżdżalnie, 
a na Krubinie kajaki, rowery wod-
ne, stoły piknikowe. 

więcej str. 12
R.J.
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DZIAŁKOWCY Z NIEOGRANICZONYM DOSTĘPEM DO WODY.

WODA POPŁYNIE DO 1000 DZIAŁEK

W sobotę, 22 lipca, oficjalnie otwarta została sieć wodociągowa, przebiegająca w rejonie ul. Opi-
nogórskiej, Kąckiej i Pułtuskiej, zasilająca w wodę m.in. Rodzinne Ogrody Działkowe „Sona”. 
O inwestycji zdecydowali mieszkańcy Ciechanowa. To jeden ze zwycięskich projektów ogólno-
miejskich w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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Na remontowanym odcinku, ZWiK 
przeprowadził prace związane 
z przebudową sieci wodociągowej. 
Ul. 17 Stycznia jest drogą wojewódz-
ką. Jej zarządca – Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich zaplano-
wał prace na fragmencie o długości 
1,331 km (od miejsca na wysokości 
Gimnazjum nr 3 do skrzyżowania 
z ul. Sienkiewicza). Wymienione zo-
staną uszkodzone krawężniki, prze-
widziane jest frezowanie nawierzch-
ni bitumicznej. Zaplanowana jest re-
gulacja istniejącego odwodnienia ka-
nalizacji deszczowej, regulacja frag-
mentów chodników oraz zjazdów. 
W obrębie skrzyżowania z ul. Go-
jawiczyńskiej w miejsce dotychcza-
sowych wygrodzeń na łuku pojawi 
się pas zieleni. Przy użyciu geosiatki 
punktowo wzmocnione i naprawio-
ne będą spękania. Ułożona zostanie 
warstwa wyrównująco-wiążąca oraz 
warstwa ścieralna. Odnowione bę-
dzie oznakowanie poziome. Na czas 
remontu nawierzchni wraz z robo-
tami towarzyszącymi opracowano 
projekt czasowej organizacji ruchu 
kołowego, który przewiduje wyko-
nanie prac etapami z częściowym 
zajęciem jezdni i ręcznym sterowa-
niem ruchem pojazdów.

Kierowcy proszeni są o wyrozumia-
łość. Zarządca drogi zachęca do ko-
rzystania z alternatywnych dróg. 
Należy brać również pod uwagę wy-
łączenie z ruchu części ulicy Sien-
kiewicza, która przechodzi kom-
pleksową modernizację.
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 prace związane z przebu-
dową istniejącej sieci wodociągowej 

oraz przyłączeniem mieszkańców 
do nowej sieci.
Miastu przez Województwo Mazo-
wieckie zostanie przekazany destrukt 
asfaltowy pozyskany podczas remon-
tu ul. 17 Stycznia, na co już podpisa-
na została umowa i w związku z czym 
podjęto uchwałę. Przekazane zosta-
nie 1100 ton destruktu, który będzie 
przeznaczony na utwardzenie dróg 
gminnych na terenie Ciechanowa. 
Szacuje się, że pozyskana ilość wystar-
czy na remont 1 km nawierzchni ulic.

R.J.

W związku z kompleksową mo-
dernizacją ul. Sienkiewicza, 
od 31 lipca do połowy września, 
niedostępny dla ruchu będzie 
odcinek między ul. Narutowi-
cza a ul. Spółdzielczą. Ruch 
na ul. Wyzwolenia – od ul. Spół-
dzielczej do ul. Narutowicza bę-
dzie dwukierunkowy. Będzie 
tam zakaz parkowania. Parko-
wać nie będzie można też na ul. 
Spółdzielczej – między ul. Sien-
kiewicza a Narutowicza. Przez 
około 3,5 tygodnia ul. Sienkie-
wicza będzie nieprzejezdna 
między ul. Powstańców War-
szawskich a Spółdzielczą. Od-
cinek między ul. Powstańców 
Warszawskich a ul. Narutowi-
cza zostanie otwarty pod ko-
niec sierpnia.

Objazdy organizowane są w taki 
sposób, by zminimalizować uciąż-
liwości dla kierowców. Właściciele 
parkujących aut oraz wszyscy prze-
mieszczający się w okolicy moderni-
zowanych fragmentów ul. Sienkie-
wicza proszeni są o wyrozumiałość 
i cierpliwość. Częściowe zamykanie 
ul. Sienkiewicza jest niezbędne, wa-
runkuje sprawne i szybkie przepro-
wadzenie inwestycji. Urząd Miasta 
podkreśla, że ratusz oraz wykonaw-
ca dokładają wszelkich starań, by 
utrudnienia, które zawsze pojawiają 
się podczas prowadzenia prac, były 
jak najmniejsze.

Ulica Sienkiewicza przebudowana 
zostanie od placu przed dworcem 
kolejowym do wlotu skrzyżowa-
nia z ul. Płocką. Zostanie przełożo-
na nawierzchnia z kostki, powstaną 
nowe chodniki, ścieżka rowerowa, 
zjazdy, elementy małej architektu-
ry, oświetlenie, zagospodarowana 
zostanie zieleń. Zakończenie całej 
inwestycji planowane jest na począ-
tek 2018 roku. Inwestycja obejmie 
swym zakresem budowę ścieżki ro-
werowej o nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 2 m i długości 1320 m 
oraz prace związane z niezbędną in-
frastrukturą. Przebudowana będzie 
jezdnia z nawierzchni z kostki ka-
miennej na odcinku 1122 m. Kostka 
kamienna będzie pochodziła z roz-
biórki istniejącej drogi – zostanie 
przełożona. Nawierzchnia z kostki 

kamiennej nie może być zmieniona, 
ponieważ obszar objęty jest ochroną 
konserwatorską. Pojawiła się nowa 
nawierzchnia bitumiczna na ponad 
200-metrowym fragmencie jezdni 
na wysokości dworca autobusowe-
go. Przebudowane zostaną chodni-
ki po dwóch stronach ulicy (łączna 
powierzchnia to 6 500 m2, szerokość 
2 m). Zadanie obejmuje wymianę 
oświetlenia ulicznego, budowę 8 za-
tok autobusowych, postojowych, 
zjazdów, montaż wiat przystanko-
wych, ławek, koszy na śmieci, sto-
jaków na rowery, wymianę wpustów 
ulicznych kanalizacji deszczowej. Te-
ren przyległy zostanie zagospodaro-
wany zielenią, wykonane będą zie-
leńce, nasadzenia żywopłotów, na-
sadzenia zastępcze.

R.J.

Modernizacja ul. 17 Stycznia
Należy liczyć się z utrudnieniami na ul. 17 Stycznia. Na odcinku między ul. Tatarską a Sien-
kiewicza zarządca drogi rozpoczął remont. Roboty zakończą się w połowie sierpnia. Będą one 
przebiegały etapowo, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Prace ruszyły od ul. 
Tatarskiej. Województwo Mazowieckie przekaże miastu destrukt asfaltowy pozyskany pod-
czas remontu.

Kolejny etap prac na ul. Sienkiewicza. 
Zamknięcie odcinka od ul. Narutowicza do ul. Spółdzielczej

Urząd Miasta przypomina, że 31 lipca mija termin, do które-
go można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatel-
skiego 2018. Autor musi mieć ukończone 16 lat. Może złożyć 
maksymalnie dwa projekty – jeden w kategorii ogólnomiej-
skiej, jeden w osiedlowej. Formularz można pobrać ze stro-
ny internetowej Urzędu Miasta, papierowa wersja dostęp-
na jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1.

Do edycji Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wprowadzonych zosta-
ło kilka modyfikacji, których celem jest zwiększenie szans na realiza-
cję większej liczby bardziej zróżnicowanych projektów.
Zdecydowano o powrocie do górnej kwoty 200 tys. zł dla projektów 
ogólnomiejskich. W poprzedniej edycji zwyciężyły zadania najbardziej 
kosztowne, co wyczerpało pulę środków, uniemożliwiając realizację 
większej liczby projektów.
W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów 
miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdro-
wia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie 
trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą 
przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może prze-
kroczyć 30 tys. zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie 
jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzy-
skaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniej-
sza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Wartość pro-
jektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co 
w edycji na 2017 rok było zawieszone, ze względu na dużą ich liczbę 
powstałą w wyniku wcześniejszych edycji.
Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja 
w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środ-
ków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spo-
śród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do gło-
sowania. W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden pro-
jekt oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile 
pozwoli pozostała kwota.
Zgłaszane propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kom-
petencjach gminy. Propozycje do końca sierpnia będą analizowane przez 
powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane 
do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i me-
rytorycznej. We wrześniu zostanie ogłoszona lista pozytywnie zwery-
fikowanych zadań, następnie odbędzie się głosowanie. Głosować bę-
dzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok ży-
cia. Głosować będzie można internetowo oraz w wyznaczonych punk-
tach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt 
osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Zwycięskie zadania zostaną 
wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2018 roku.
Wszelkie szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim publikowa-
ne są na przygotowywanej przez Urząd Miasta Ciechanów specjalnej 
stronie internetowej bo.umciechanow.pl.

R.J

Składanie projektów  
do końca lipca
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Agregat kogeneracyjny w zabudo-
wie kontenerowej zostanie zainsta-
lowany na terenie Centralnej Cie-
płowni przy ul. Tysiąclecia 18 i bę-
dzie włączony w sieć ciepłowniczą 
oraz wewnętrzną sieć energetycz-
ną ciepłowni. Do listopada potrwają 
prace instalacyjne, montażowe oraz 
nastąpi uruchomienie. Agregat zo-
stał dostarczony 19 lipca. Na pla-
cu budowy z zarządem spółki oraz 
pracownikami spotkał się prezy-
dent Krzysztof Kosiński. Tydzień 
wcześniej zarząd wraz ze specja-
listami uczestniczył w próbnym 
uruchomieniu agregatu w siedzibie 
dostawcy. Agregat był sprawdzany 
w zakresie dotrzymania parame-
trów pracy przy pełnym obciąże-
niu i przeszedł te próby pomyślnie.
– Kogeneracja gazowa będzie 
stanowiła nowe źródło ciepła dla 
mieszkańców miasta podłączonych 
do PEC Ciechanów i jest pierw-
szym krokiem na drodze dywer-
syfikacji paliwowej. W kolejnych 
2 latach planowana jest realizacja 
kolejnych inwestycji w źródła cie-
pła wykorzystujące zarówno pali-
wa gazowe jak i ciekłe jako alter-
natywne dla węgla. Należy przy 
tym podkreślić, że instalacje wę-
glowe będą również sukcesywnie 
modernizowane oraz uzupełniane 
o instalacje oczyszczania spalin. Po-
prawi to znacząco bezpieczeństwo 
w zakresie pewności dostaw pali-
wa oraz elastyczność w zakresie 
kosztów zakupu, co stało się obec-
nie bardzo istotne z uwagi na po-
stępujące od początku 2017 r. zmo-
nopolizowanie rynku węgla w Pol-
sce, skutkujące znaczącym wzro-
stem cen” – powiedziała prezes PEC 
Małgorzata Niestępska.
To co stanowi straty energii pod-
czas tradycyjnych procesów, dzięki 

kogeneracji, będzie w maksymalny 
możliwy sposób wykorzystywane. 
Prezes PEC dodaje, że poza wyko-
rzystaniem przez PEC wytworzo-
nej w procesie kogeneracji energii 
elektrycznej, nadmiar tej energii 
będzie sprzedawany do sieci elek-
troenergetycznej. Ciepło zasili sys-
tem ciepłowniczy miasta.
Spółka zwraca uwagę, że ogra-
niczenie kosztów zakupu energii 
elektrycznej zostanie uwzględnio-
ne w taryfach z korzyścią dla od-

biorców. Po zakończeniu inwesty-
cji udział ciepła w sieci pochodzą-
cego z ekologicznej kogeneracji ga-
zowej osiągnie 15% co przekłada się 
na czystsze powietrze w mieście.
Wykonawcą zadania inwestycyjne-
go pod nazwą “Rozwój systemu cie-
płowniczego poprzez budowę źró-
dła kogeneracyjnego na paliwo ga-
zowe o mocy do 550 kWe” jest fir-
ma Horus-Energia Sp. z o.o. War-
tość kontraktu to ponad 2 mln zł.

R.J.

Budowa chodnika, pięciu 
miejsc postojowych, zjazdu pu-
blicznego na działkę, na któ-
rej znajduje się plac zabaw 
oraz poprawa dojazdu to prace 
w ramach inwestycji, wybra-
nej przez mieszkańców. Jest 
to nowe zadanie, które uzu-
pełnia projekt przegłosowa-
ny we wcześniejszej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego, którym 
było utworzenie placu zabaw.
Mieszkańcy osiedla „Słoneczne” 
ponownie skorzystali z narzę-
dzia jakim jest Budżet Obywa-
telski, by powstały przed rokiem 
plac zabaw, wzbogacić o chodnik, 
pięć miejsc postojowych, wjazd 
oraz utwardzony dojazd. Droga 
dojazdowa zostanie poprawiona 
i utwardzona kruszywem natu-
ralnym zagęszczonym mechanicz-
nie. Chodnik, wjazd, miejsca po-

stojowe będą wykonane z kostki 
brukowej. Autorem projektu jest 
radny Wiesław Brzozowski. Pro-
jekt ten obejmuje również rozbu-
dowę placu zabaw przy ul. Dobrej 

o urządzenia siłowe, ławki, stoja-
ki na rowery i kosze na śmieci. Ta 
część projektu będzie zrealizowa-
na wkrótce.

R.J.

Budowa fontanny to kolejne działanie, którego celem jest ożywienie uli-
cy Warszawskiej. Tego typu konstrukcja ma uatrakcyjnić deptak, zachę-
cić mieszkańców do spacerów, przyciągnąć rodziny z dziećmi. Fontan-
na zastąpiła zegar słoneczny, na temat którego do ratusza płynęło wiele 
krytycznych opinii i ocen, że była to bezużyteczna zabetonowana prze-
strzeń. Prezydent Kosiński podkreśla, że realizacja inwestycji definityw-
nie oznacza zachowanie obecnego charakteru ulicy – deptaku oraz brak 
możliwości wprowadzenia tam ruchu kołowego. Fontanna powstała w ra-
mach rewitalizacji pasażu im. Marii Konopnickiej.
Fontanna z niecką i dyszami w zbiorniku żelbetowym wzbogacona jest 
o podświetlenie energooszczędne typu LED RGB. Woda tryska w 16 mi-
lionach odcieni, przygotowane zostały cztery programy wizualizacyjne.
Średnica lustra wody wynosi 9 m. Powstał murek w formie siedziska 
o szerokości 60 cm i wysokości 45 cm, wykonany z szarych płyt granito-
wych. Takimi płytami wyłożona została także niecka.
Fontanna wyposażona jest w zespół trzech strumieni pionowych central-
nych, podświetlanych, cztery zespoły trzech dysz spieniających – rów-
nież każdy zespół wyposażony w lampę podświetlającą strumienie oraz 
16 dysz bocznych, podzielonych na cztery zespoły, także z lampą pod-
świetlającą strumienie. W każdym zespole są po cztery dysze punktowe 
z możliwością regulacji kierunku strumienia skierowanego na środek 
niecki. Zainstalowano czujniki poziomu wody w niecce, w razie spadku 
poziomu wody uruchomi się automatycznie system dopełniania wody. 
Woda jest uzdatniana.

R.J.

Budowa kogeneracji gazowej w Ciechanowie. 
Korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej został dostarczony kompletny agregat kogeneracyj-
ny. Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Ciepło będzie wy-
twarzane na potrzeby miasta, a energia elektryczna na potrzeby PEC.

Ruszyła budowa dojazdu do placu zabaw 
przy ul. Kruczej

Działa już nowa fontanna  
na ulicy Warszawskiej

Została uruchomiona nowa fontanna, wybudowana na ulicy 
Warszawskiej w miejsce zdemontowanego zegara słoneczne-
go. Fontanna jest podświetlana, można na niej usiąść. Kilka 
dni wcześniej testowano mechanizmy i efekty wizualne oraz 
regulowano dysze.
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Jednym z punktów 33. sesji Rady Miasta Ciechanów było spra-
wozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. 
W 2016 roku spółka osiągnęła zysk w wysokości ponad 1,4 mln 
zł. Podczas obrad radni rozpatrzyli 20 projektów uchwał.

W obliczu reformy oświaty, która wejdzie w życie 1 września, konieczne 
było wyrażenie zgody na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów 
miejskich szkół podstawowych i przedszkoli. Zmianie uległy też regu-
lacje związane z realizacją obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych. Wymiar zajęć pedagogów wspo-
magających i doradców zawodowych określono na 20 godzin w tygodniu.
Radni opowiedzieli się za udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży 
na rzecz 15 najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, którzy zde-
cydowali się na wykup.
Dyskusję wywołała uchwała przygotowana przez radnych klubu PiS, do-
tycząca zapewnienia warunków do osiedlenia się w Ciechanowie rodziny 
repatriantów polskiego pochodzenia z terenu byłego Związku Radziec-
kiego. Uchwalę poparło 11 radnych, 10 wstrzymało się od głosu. Radni 
klubu PSL, Razem dla Ciechanowa oraz dwóch radnych niezależnych, 
którzy wstrzymali się od głosu podkreślali, że nie są przeciwni idei, 
lecz ich zdaniem najpierw należałoby dopracować szczegóły i wypraco-
wać mechanizmy, dzięki którym możliwa byłaby faktyczna pomoc ta-
kiej rodzinie. Zaznaczali także, że w pierwszej kolejności należy zadbać 
o mieszkańców Ciechanowa, oczekujących na mieszkania komunalne.
Radni zgodzili się na przyjęcie pomocy rzeczowej od Województwa Ma-
zowieckiego. Przekazane 1 100 ton destruktu asfaltowego zostanie wy-
korzystana do utwardzenia dróg gminnych. Na prośbę mieszkańców 
przyjęli również uchwalę dotyczącą usytuowania przy ul. Kolbego no-
wego przystanku komunikacji miejskiej.
W kontekście zmian nazw ulic, do czego obliguje samorządy tzw. usta-
wa dekomunizacyjna, ustalono, że do 10 lipca odbędzie się nadzwyczaj-
ne posiedzenie zajmującej się tą tematyką Komisji Spraw Społecznych 
i Spraw Obywatelskich.

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

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

W ratuszu w poniedziałki odbywają się dyżury Ciechanowskiej Rady Se-
niorów. Seniorzy chcący podzielić się swoimi sprawami, mogą spotkać się 
z przedstawicielem Rady Seniorów w godzinach od 13.00 do 15.00 w po-
koju nr 23 w ratuszu. Więcej informacji pod numerem (23) 674 92 82.

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego rozpoczęło re-
mont dachu na wielorodzin-
nym budynku przy ul. 17 Stycz-
nia 50. Wymienione zostanie 
pokrycie dachowe oraz rynny.

Pokrycie dachu, mimo bieżących na-
praw, uległo znacznemu zniszczeniu 
i wymagało wymiany. Budynek po-
siada dach czterospadowy z ośmio-
ma lukarnami. Podczas remontu 
zostanie usunięte skorodowane de-
skowanie, a cała drewniana kon-
strukcja będzie oczyszczona i zabez-
pieczona roztworem solnym. W bu-
dynku, przed przystąpieniem do re-
montu pokrycia dachu, naprawiono 
kominy oraz wykonano schody ze-
wnętrzne z podjazdem dla osób nie-

pełnosprawnych. Zakończenie robót 
przewidziane jest do końca sierpnia.
Budy nek zosta ł w ybudowany 
w 1941 roku. Posiada dwie kon-
dygnacje mieszkalne i częściowo 

użytkowe poddasze. Znajduje się 
w nim 11 mieszkań, jest podpiwni-
czony. Ma powierzchnię użytkową 
426,00 m2.

R.J.

Różnica poziomu między parte-
rem budynku a gruntem wynosi 
1,55 m. Pochylnia będzie 3-biego-
wa, jej całkowita długość wynie-
sie 11,6 m, a szerokość 1,2 m. Przy 
nachyleniu 6%, łączna długość po-
chyłych odcinków wyniesie 25,8 m. 
Konstrukcję podzielono na trzy od-
cinki po 8,6 m każdy, będzie ona 
posiadała dwa pośrednie spoczni-
ki oraz spocznik końcowy. Szero-
kość spoczników wyniesie 1,4 m. 

Wzdłuż pochylni zostaną zamon-
towane barierki ze stali nierdzew-
nej. Dojście do pochylni będzie wy-
konane z kostki betonowej i połą-
czone z istniejącym chodnikiem.
Dzięki budowie pochylni zlikwido-
wane zostaną bariery architekto-
niczne. Zadanie znalazło się na li-
ście inwestycji i remontów na osie-
dlu „Płońska”. Zakończenie robót 
przewidziane jest pod koniec lipca.

R.J.

Obydwa budynki w pierwszej po-
łowie ubiegłego roku przeszły re-
mont, w ramach którego wyko-
nano nowe ocieplenie i elewację 
oraz obróbkę blacharską parape-
tów. Postulat w sprawie remontu 
był zgłoszony podczas spotkania 

mieszkańców osiedla „Przemysło-
we” z prezydentem. Obiekty zo-
stały wybudowane w 1941 roku. 
Służyły pracownikom chłodni, 
od 1960 roku pełnią funkcję bu-
dynków socjalnych.

R.J.

Na ulicy Zbyszka i Danusi re-
montowana jest jezdnia oraz 
chodniki, przebiegające po jej 
obydwu stronach. Na jezdni uło-
żona będzie nawierzchnia as-
faltowa, a stare chodnikowe za-
stępowane są kostką brukową.

Prace obejmujące całą ulicę o dłu-
gości około 140 metrów, rozpoczę-
ły się 7 lipca. O remont ulicy Zbysz-
ka i Danusi postulowali mieszkań-
cy. Pod koniec ubiegłego roku pi-
smo z ich podpisami złożył do ratu-
sza przewodniczący zarządu osiedla 
„Podzamcze”, Piotr Wojciechowski. 
Zadanie znalazło się na liście inwe-
stycji i remontów na 2017 rok.

R.J.

Trwa remont ulicy Zbyszka i Danusi

Remont dachu na budynku TBS

Przy bibliotece przy ul. Reutta powstanie 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Przy wejściu do budynku przy ul. Reutta 13, w którym mieści się filia nr 3 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, rozpoczęły się prace związane z budową pochylni, przystosowanej dla osób niepeł-
nosprawnych oraz dającej łatwy dostęp do placówki rodzicom z małymi dziećmi.

Odwodnienie i nowe ogrodzenie budynków 
socjalnych przy ul. Niechodzkiej

TBS ukończył prace, które objęły wykonanie odwodnienia, wymianę ogrodzenia, utworze-
nie dojścia do chodnika i wyrównanie terenu przy dwóch budynkach socjalnych przy ul. Nie-
chodzkiej 3 i 3A.

Czerwcowa sesja  
rady miasta

Dyżury Ciechanowskiej 
Rady Seniorów



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      5

To drugi etap miejskiej inwestycji, 
w pierwszym powstała kanaliza-
cja deszczowa w ul. Bony. Obecnie 
prowadzone prace obejmują obszar 
ronda Meudon i ul. Waryńskiego. 
Wprowadzona została zmieniona 
organizacja ruchu. ZWiK, podob-
nie jak w pierwszym etapie, przebu-
duje istniejącą kanalizację deszczo-
wą, a także wybuduje nowy odcinek 
kanalizacji sanitarnej. Nowa kana-
lizacja deszczowa pozwoli w przy-
szłości na podłączenie zlewni ulic 
Leśmiana i Dąbrowskiego, zaś ka-

nalizacja sanitarna odprowadzi 
ścieki bytowe z przyległych pose-
sji do miejskiego systemu kanali-
zacji sanitarnej. Prace zakończą się 
najprawdopodobniej we wrześniu.
Nowa sieć kanalizacji deszczowej 
zostanie wykonana z rur polipro-
pylenowych o średnicy 400 mm 
i łącznej długości 180 m. W tej sa-
mej technologii zostanie wykona-
ny również odcinek sieci kanaliza-
cji sanitarnej o średnicy 200 mm 
i długości 81 m.

R.J.

Pierwszy etap prac objął wymianę 
istniejącego odcinka sieci kanali-
zacji deszczowej w ulicy Bony. Pro-
blem złego stanu kanalizacji desz-
czowej zgłaszali mieszkańcy. Pod-
czas deszczowej pogody dotychcza-
sowa infrastruktura nie była w sta-
nie przyjąć wszystkich opadów, 
przez co woda wypływała na ulice.
Nowa sieć została wykonana z rur 
polipropylenow ych o średnicy 
500 mm i łącznej długości 267 m. 
Odprowadzenie wód opadowych 
odbywa się w sposób grawitacyj-
ny do istniejącego rowu biegnącego 
wzdłuż ulicy Parkowej. Bezpośred-
nio przed wylotem do rowu zamon-
towano wysokosprawny separator 

lamelowy z osadnikiem. Pozwala 
on na oczyszczanie odprowadza-
nych wód, co korzystnie wpłynie 
na środowisko.
ZWiK odtworzył nawierzchnię 
asfaltową i przywrócił stałą or-
ganizacje ruchu. Spółka podkre-
śla, że efekty nowej kanalizacji już 
są widoczne – podczas czerwco-
wych ulewnych deszczy kanaliza-
cja sprawnie odebrała duże ilości 
wody. Zauważyli to m.in. miesz-
kańcy ulicy Tomaszewskiego, któ-
rzy dotychczas przy podobnej po-
godzie byli zalewani wodą.
ZWiK przystąpił do drugiego etapu 
inwestycji – w ulicy Waryńskiego.

R.J.

Utrwalenia nawierzchni dróg miejskich
W ramach bieżącego utrzymania dróg, systematycznie na-
prawiane są nawierzchnie miejskich ulic. W czerwcu po-
trójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją 
i grysami wykonano na 320-metrowym odcinku ul. Huba-
la, 270-metrowym odcinku ulicy Przyleśnej, na 230-me-
trowym fragmencie ul. Komunalnej, na 214-metrowym od-
cinku ulicy Patriotów, 200-metrowym odcinku ulicy Błę-
kitnej. Utrwalono również w ten sposób 150-metrowy od-
cinek drogi od Alei Niepodległości do działek usługowych, 
130-metrowy odcinek ul. Pęchcińskiej, 120-metrowy odci-
nek drogi od ronda Honorowych Dawców Krwi (skrzyżowa-
nie pętli z ul. Bielińską) w kierunku południowym, 112-metrowy odcinek ulicy Pogodnej. Część prac wy-
konano także na ul. św. Anny (200-metrowy fragment od ul. Rzeczkowskiej do nawierzchni utwardzo-
nej). Wkrótce prace wykonane zostaną na ulicach św. Jadwigi, św Mateusza i na około 30-metrowym od-
cinku ul. Okrzei – na wysokości budynku nr 11.

Zgłoś swój ogród w konkursie
Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą posesję, 
ogłoszonym po raz 20. przez prezydenta Ciechanowa. Do te-
gorocznej edycji zgłoszono dotychczas 16 obiektów. Termin 
składania wniosków upływa 31 lipca. Konkurs odbywa się 
w 4 kategoriach: budynki mieszkalne jednorodzinne, wielo-
rodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz balkony. Wa-
runkiem udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia. 
Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne (właścicie-
li lub użytkowników nieruchomości), osoby prawne (zakła-
dy pracy, hotele, lokale gastronomiczne, szkoły, przedszkola, 
banki, itp.), przewodniczących zarządów osiedli lub inne osoby (np. sąsiadów, jednak za wiedzą i zgodą wła-
ściciela nieruchomości lub balkonu).
Druki zgłoszenia dostępne są w Biurze Obsługi Interesan-
ta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1 i w Wydziale Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowiska przy placu Jana Pawła II 
6 (parter, pok. nr 21).

Kolejne rondo z nową roślinnością
Na rondzie im. kaprala Józefa Grzesia, w ulicy Mławskiej, 
pojawiły się nowe rośliny. Posadzono kalinę japońską, cztery 
rodzaje bylin – kocimiętkę, liliowiec Stella De Oro, rozchod-
nik okazały w odmianie Matrona i Brillant oraz sosnę gór-
ską. Rondo zostało zaprojektowane i obsadzone przez Szkół-
kę Szmit, na jej koszt.

Ukwiecony park Konopnickiej
W parku im. M. Konopnickiej trwa sadzenie nowej roślinno-
ści. Do tej pory posadzono około 2 tys. sztuk bylin. To m.in. 
bergenie, hosty, irysy, ligularie. W ostatnich dniach pojawi-
ły się również tawuły, żurawki, liliowce dalie, szałwie i koci-
miętki. Jedną z alej uzupełniono o 7 klonów. Do przygoto-
wania terenu pod nasadzenia wykorzystywany jest kompost 
z Woli Pawłowskiej, powstały z odpadów zielonych. W ostat-
nich miesiącach w parku poprawione zostały alejki, wymie-
niono krawężniki, odnowiono ławki i kosze na śmieci.

Nowa kostka na cmentarzu komunalnym
Na zlecenia Urzędu Miasta Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych wykona szereg prac związanych z poprawą infrastruk-
tury cmentarza komunalnego. W połowie lipca rozpoczęły się 
prace przy kwaterze poległych żołnierzy. W pierwszej kolejno-
ści wykonana zostanie tam podbudowa. Kostka brukowa wy-
mieniona będzie na powierzchni 321 m2. Kolorystycznie do-
brana kostka, ma współgrać z wymienionymi w zeszłym roku 
schodkami przy bocznym wejściu oraz palisadą. Ponownie 
ustawione zostaną ozdobne kamienne obrzeża. Wiosną do-
czyszczono elementy kamienne znajdujące się w tej kwaterze.
Wymiana kostki to tylko jeden z wielu etapów prac zaplanowanych na ten rok. W sierpniu rozpoczną się robo-
ty polegające na utwardzeniu istniejących już alejek gruntowych, poprzez ułożenie kostki pochodzącej z uli-
cy Sienkiewicza, a następnie prace naprawcze utwardzonych już alejek.

Prośba o reakcje na akty wandalizmu
Coraz częściej place zabaw, nowe nasadzenia są niszczone 
przez wandali. Na placu zabaw przy ul Dobrej na Krubinie 
notorycznie wyrywane jest ogrodzenie. Z parku J. Dąbrow-
skiego skradzione zostały nowe nasadzenia. Naprawy po-
krywane są z miejskiej kasy. Serdecznie prosimy mieszkań-
ców o zwracanie uwagi na akty wandalizmu oraz zgłaszanie 
ich na Policję.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Zakończono budowę  
kanalizacji deszczowej  

w ul. Bony
ZWiK zakończył pierwszy etap prac związanych z budową ko-
lejnej miejskiej inwestycji, w ramach której powstała nowa ka-
nalizacja deszczowa w ulicy Bony na odcinku od ul. Parkowej 
do ronda Meudon.

Przebudowa kanalizacji deszczowej 
i budowa kanalizacji sanitarnej  

w ul. Waryńskiego
ZWiK przystąpił do robót związanych z przebudową przesta-
rzałej kanalizacji deszczowej i wybudowaniem nowego odcin-
ka kanalizacji sanitarnej w ul. Waryńskiego.



6      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Odbyła się druga odsłona ak-
cji Urzędu Miasta, do której za-
proszeni zostali świeżo upie-
czeni ojcowie. Tatusiowie sa-
dzą drzewa na udostępnio-
nej dla nich miejskiej działce 
na tyłach parku im. Marii Ko-
nopnickiej. Podczas akcji 8 lip-
ca zasadzono 5 klonów.

Każdy z obecnych mężczyzn za-
sadził drzewko w przygotowanym 
wcześniej przez PUK dołku. Przed 
drzewkami zostały umieszczone 
tabliczki z imionami i nazwiska-
mi dzieci oraz datami urodzenia. 
Systematycznie drzewa będą do-
sadzane, cała przestrzeń na tyłach 
parku stanowiła będzie ojcowski 
lasek, na którym zmieści się około 
200 drzew. Następnie będzie wy-
znaczona kolejna lokalizacja.

Akcja została ogłoszona w Dzień Zie-
mi, wówczas drzewa w parku sadzili 
uczniowie ciechanowskich podstawó-
wek. Pierwsze sadzenie przez ojców 
odbyło się 24 czerwca, tuż pod Dniu 
Ojca. Zasadzono wtedy 10 drzewek.
Zgłaszać mogą się panowie za-
meldowani w Ciechanowie oraz 

ojcow ie d z iec i ,  k tóre w mie -
ście mają meldunek. Zgłoszenia 
przyjmuje Referat Zieleni Miej-
skiej i Ochrony Środowiska: plac 
Jana Pawła II 6, parter, pokój 
20 lub 22, tel. (23) 674 92 83 lub 
(23) 674 92 68.

R.J.

W parku prowadzono prace monta-
żowe oraz wykonywano nasadzenia. 
Wśród zamontowanych elementów 
znajduje się stolik i siedziska do gry 
w szachy, osiem ławek z oparciem, 
sześć grzybków – słupków do balan-
sowania, stojak na rowery, trzy bujaki 
na sprężynie – konik, piesek, zebra, 
cztery kosze na śmieci i dwa na psie 
odchody. W ramach projektu wcze-
śniej wyrównano i uporządkowano 
alejki, wykonano i uzupełniono obrze-
ża. Ponadto na około 80 m2 powstała 
nawierzchnia z płyt imitujących ka-
mień naturalny, 7 000 m2 zostało ob-
siane trawą. Wykonano darnowanie 
skarp trawą z rolki na 240 m2, z zasa-
dzeniem na skarpach kwiatów. W ra-
mach nasadzeń, na terenie inwestycji, 
pojawiło się 500 stokrotek.

R.J.

Kolejni ojcowie zasadzili drzewka dla dzieci

Park Dąbrowskiego parkiem 
przyjaznym dzieciom

Ukończone zostało zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, 
które zakładało zagospodarowanie terenu, znajdującego się w parku im. Jarosława Dąbrow-
skiego. Wyrównane zostały alejki, pojawiły się nowe nasadzenia oraz elementy małej archi-
tektury i zabawki.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

Tak jak w poprzednich numerach Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów, zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji psów prze-
bywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Paw-
łowie. Oto kolejne porzucone czworonogi pilnie potrzebują-
ce kochającego właściciela i nowego domu.

Gaja ma 4 lata, waży 6 kg. Jest 
drobną, przyjazną suczką. Cieszy 
się na widok człowieka. Lubi być 
głaskana i przytulana.

Rysio ma 3 lata, waży 23 kg. To 
wesoły, towarzyski pies. Idealnie 
nadaje się do domu z ogródkiem.

Gilza jest wieku 4 lat, waży 43 kg. Piękna, w typie rasy bernardyn. Ła-
godna, pozytywnie nastawiona do otoczenia.

Oksana to 7-letnia, spokojna suczka o wadze 7 kg. Ma zaćmę w jednym 
oku. Jest trochę zdezorientowana swoim pobytem w schronisku. Trafi-
ła do niego niedawno. Prawdopodobnie wcześniej przebywała w domu.

Szczegółowe informacje o tych i innych czworonogach można uzyskać 
pod numerem tel. (23) 611 13 59.

K.D.
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Tematyka pracy musi być zwią-
zana z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. Udział w konkur-
sie może wziąć każdy. Powołana 
przez prezydenta miasta komisja 
konkursowa będzie oceniała walo-
ry artystyczne oraz zgodność z te-
matyką konkursu.
Prace należy dostarczyć do 30 wrze-
śnia do Urzędu Miasta Ciechanów 
do Biura Obsługi Interesanta przy 
ul. Wodnej 1, bądź przesłać pocztą 
z dopiskiem „Konkurs na mural”. 
Praca konkursowa powinna za-
wierać plik z projektem na nośni-
ku cyfrowym wraz z wydrukiem 
oraz wizualizację muralu na ścia-
nie. Szczegóły określa regulamin, 
dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Miasta. Informacji udziela 
Wydział Planowania Przestrzenne-
go i Gospodarki Nieruchomościami 
(tel. 23 674 93 08). Oficjalna pre-
zentacja zwycięskiego projektu oraz 
przedstawienie jej autora odbędzie 

się podczas uroczystości 11 listopa-
da 2017 roku.
Mural powstanie na północnej ścia-
nie szczytowej budynku, znajdu-
jącego się przy pl. Kościuszki 1/3. 
Obejmie obszar od poziomu piątej 
kondygnacji w dół – do wysoko-

ści drugiej lub trzeciej. Zajmie po-
wierzchnię około 105 m2.
Z inicjatywą w sprawie patriotycz-
nego muralu wystąpiło do prezy-
denta stowarzyszenie „Narodowy 
Ciechanów”.

R.J.

Konkurs adresowany jest do dzie-
ci i młodzieży z dwóch grup wie-
kowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat. Wa-
runkiem udziału jest samodzielne 
przygotowanie pracy plastycznej 
w formacie A3, w dowolnej tech-
nice. Każdy uczestnik może złożyć 
jedną pracę. Prace należy składać 
do Urzędu Miasta Ciechanów (ul. 
Wodna 1, pokój 209) do 4 sierpnia. 
Złożenie pracy jest równoznaczne 
z akceptacją regulaminu konkursu 
i zgodą na związane z nim przetwa-
rzanie danych osobowych. Konkurs 
zostanie rozstrzygnięty 11 sierpnia. 
Oceny prac dokona komisja, któ-
ra będzie brała pod uwagę zgod-
ność pracy z tematem, walory arty-
styczne, kreatywność, samodziel-
ność. W każdej kategorii wiekowej 
nagrodzone zostaną trzy pierwsze 
miejsca. Za pierwsze miejsce na-

grodą jest kask ochronny na rower, 
plecak, torba sportowa, za drugie 
i trzecie – plecak i torba sportowa. 
Laureaci zostaną telefonicznie po-
wiadomieni o miejscu ogłoszenia 
wyników i wręczenia nagród.
Szczegółowe informacje dostępne 
są w regulaminie konkursu, do-
stępnym w Biuletynie Informacji 
Publicznej UM Ciechanów.
W ramach projektu, z którym zwią-
zany jest konkurs, zakupionych i za-
montowanych zostanie 100 sztuk 
tzw. kocich oczek, czyli aktywnych 
punktowych elementów odblasko-
wych typu LED, przy 14 przejściach 
dla pieszych na drogach 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. Ponadto 
wśród uczestników ruchu drogo-
wego realizowane będą działania 
edukacyjne w ramach zadań wła-
snych: przez policję, straż pożar-
ną,WORD. Straż Miejska będzie 
prowadziła działania edukacyjne, 
m.in. wśród osób starszych.
Na wniosek prezydenta Krzyszto-
fa Kosińskiego pozyskano dofinan-
sowanie w ramach rządowego pro-
gramu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej” im. Władysława Sta-
siaka na lata 2016 i 2017. Kwota do-
finansowania z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji to 
43 400 zł, która stanowi 96% kosz-
tów projektu. Szacowany całkowity 
koszt zadania to 45 120 zł. Projekt re-
alizowany będzie do końca września.

R.J.

Powstanie mural  
na 100-lecie odzyskania 

niepodległości
Miasto przygotowuje szereg wydarzeń, związanych z przyszłorocznymi obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z elementów uczczenia rocznicy będzie mu-
ral patriotyczny. Miasto na projekt muralu ogłasza konkurs. Prace można składać do 30 wrze-
śnia. Nagroda dla autora zwycięskiej propozycji to 3 tys. zł. Mural powstanie na budynku przy 
pl. Kościuszki 1/3, projekt zostanie oficjalnie zaprezentowany 11 listopada bieżącego roku.

Miejska pasieka znajdzie się pod 
opieką wykwalifikowanych pszcze-
larzy. Miód, który powstanie, bę-
dzie umieszczany w słoiczkach 
i stanie się produktem promują-
cym miasto, przekazywanym mie-
szańcom i przyjezdnym.
W przyszłym roku miasto planuje 
również wydzielenie specjalnych 
enklaw dla pszczół, czyli miejsc 
gdzie będą zasadzone m.in. kwia-
ty, krzewy i drzewa, szczególnie 
wabiące pszczoły.
– Powszechnie wiadomo, że pszczo-
ły giną i jest to ogromny problem 
dla całego ekosystemu. Tworząc 
miejskie pasieki i enklawy, Ciecha-
nów zaangażuje się w ratowanie 
pszczół, ale też będzie to pretekst 
do szerszej dyskusji, co przynie-
sie efekty edukacyjne” – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent dodaje, że pasieki two-
rzy coraz więcej miast, także tych 
dużych. Jest wśród nich Warsza-

wa, Kraków, Lublin, Bydgoszcz.
Nad pasieką będą czuwać specjali-
ści. Jeżeli chodzi o same pszczoły, 
w ulach na ratuszu będą matki ła-
godnych ras. Współpracę w zorga-
nizowaniu miejskiej pasieki i opie-
ki nad nią zadeklarował Regional-
ny Związek Pszczelarzy Północ-
nego Mazowsza Powiatowe Koło 
Pszczelarzy w Ciechanowie. Pre-
zydent Krzysztof Kosiński spo-
tkał się z wiceprezes koła Wandą 
Kołakowską oraz z przedsiębiorcą, 
Krzysztofem Petrykowskim, który 
założył na terenie miasta pasiekę 
– na dachu swojej firmy przy uli-
cy Mazowieckiej 12. Zaprezentował 
Urzędowi Miasta ule, które znaj-
dują się na załączonej fotografii.
Dach ratusza (nowsza część, przy-
legająca do zabytkowej), to pierw-
sza lokalizacja. Miasto nie wyklu-
cza w przyszłości wytypowania ko-
lejnych obiektów.

R.J.

Pasieka na dachu ratusza 
i enklawy dla pszczół

Około pięciu uli pojawi się na dachu ratusza wiosną przyszłe-
go roku. Dodatkowo w kilku miejscach miasta stworzone zo-
staną enklawy dla pszczół. Są to działania na rzecz ginących 
owadów, podejmowane w trosce o środowisko oraz w celach 
edukacyjnych.

Wystartował, organizowany przez miasto, konkurs plastyczny skierowany do dzieci i mło-
dzieży z Ciechanowa. Jest to przedsięwzięcie w ramach projektu, zakładającego zamontowa-
nie na przejściach dla pieszych m.in. „kocich oczek”, na który miasto pozyskało dofinanso-
wanie. Prace można składać do 4 sierpnia.
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Miasto, na wniosek środowisk 
senioralnych, przygotowało 
broszurę dla starszych osób, 
która zawiera praktyczne in-
formacje, porady, ważne dane 
teleadresowe. Pierwsze porad-
niki trafiły do seniorów 15 lip-
ca, podczas otwarcia nowej sie-
dziby Osiedlowego Klubu Se-
niora na „Blokach”.

W poradniku seniorzy mogą zna-
leźć informacje o przysługujących 
im rodzajach wsparcia, zasiłkach, 
zniżkach, instytucjach, placów-
kach, ośrodkach zdrowia, ośrod-
kach wsparcia, formach opieki oraz 
pomocne wskazówki. Publikacja 
zawiera informator teleadresowy. 
Jej celem jest również wskazanie 
miejsc, w których seniorzy mogą 
spęczać czas oraz zachęcenie do ak-
tywności i działania.
Poradnik dystrybuowany będzie 
głównie przez Ciechanowską Radę 
Seniorów i kluby seniora. Dostęp-
ny jest również w ratuszu (plac 
Jana Pawła II 6, Wydział Kon-
taktów Społecznych, parter, pok. 
nr 4) oraz w wersji elektronicz-
nej na stronie internetowej Urzę-
du Miasta.

Pierwsze egzemplarze osobom 
st a r sz y m w rę cz ył  prez ydent 
Krzysztof Kosiński podczas uro-
czystego otwarcia nowej siedziby 
Osiedlowego Klubu Seniora, przy 

ul. 17 Stycznia 49 (dawny budy-
nek Zespołu Placówek Oświato-
wych). Spotkanie 15 lipca zorga-
nizował Osiedlowy Klub Senio-
ra z przewodniczącą Hanną Do-
mańską. Współorganizatorem był 
zarząd osiedla „Bloki” z przewod-
niczącą Magdaleną Grelik-Gro-
decką. Działalność klubu wspie-
rają wszystkie zarządy pozosta-
łych osiedli. Ich przedstawicie-
le również byli obecni na uroczy-
stości. W spotkaniu uczestniczyła 
także Elżbieta Szymanik, zastęp-
ca dyrektora ds. EFS w Mazowiec-
kiej Jednostce Wdrażania Progra-
mów Unijnych.

R.J.

Na terenie kąpieliska Krubin 
ustawiony został regał z książ-
kami, przekazanymi przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Każdy, kto odpoczywa na pla-
ży na Krubinie, może sięgnąć 
po dowolną książkę i czy-
tać na miejscu. Organizato-
rzy przedsięwzięcia zachęca-
ją mieszkańców do przekazy-
wania swoich niepotrzebnych 
książek, które wzbogacą ogól-
nodostępny księgozbiór. Akcja 
Urzędu Miasta, biblioteki oraz 
MOSiR ma na celu promowa-
nie czytelnictwa.

Książki na Krubinie wypożyczać 
do czytania na miejscu może każ-
dy. Czytelnik otrzyma zakładkę, 
dzięki której będzie mógł zazna-
czyć miejsce, w którym przerwał 
lekturę i łatwo wróci do niej na-
stępnym razem. Książkę może po-
życzyć do czytania w domu, pod 
warunkiem pozostawienia w za-
mian innej – z własnych zasobów.
– Nasza akcja „Plażowanie i czy-
tanie”, jak sama nazwa wskazu-
je, ma zachęcać do odpoczynku 
również poprzez czytanie. Zachę-
camy też mieszkańców do bezpo-
średniego wkładu w budowanie 
biblioteki na Krubinie i przeka-
zywanie swoich książek, które 
są dawno przeczytane i kurzą się 
na półkach – niech zyskają drugie 
życie i niech ktoś je jeszcze prze-
czyta. Warto dzielić się, pożyczać 
od innych oraz innym i poznawać 
kolejne książki. Książki są w za-
sięgu ręki, wystarczy tylko po nie 
sięgnąć. Czytanie świetnie uzupeł-
nia się z relaksem i aktywnością 

– powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Na początek księgozbiór stanowią 
książki „uwolnione” przez filie MBP. 
To ponad sto tytułów, m.in. krymi-
nały, reportaże, książki podróżni-
cze i obyczajowe oraz literatura dla 
dzieci w różnym wieku.
– Przekazane przez nas książki są 
raczej lekkie, wakacyjne. Nie jest to 
najnowsza literatura, udostępnili-
śmy jednak możliwie dużo tytułów. 
Liczymy, że dzięki zorganizowa-
niu takiej biblioteki pod chmurką 
latem, w ciągu całego roku miesz-
kańcy będą chętniej odwiedzać na-
sze placówki i więcej czytać – po-
wiedziała dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Anna Suchodolska.

Książki, które trafią na kolorowy 
regał na Krubinie, można przeka-
zywać bezpośrednio na kąpielisku, 
bądź oddać do dowolnej placów-
ki Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Regał wystawiony jest codziennie, 
w godzinach 10.00-18.00 w pobliżu 
pawilonu ratowników. Został ozna-
czony specjalną tabliczką „Plażowa-
nie i czytanie”. Punkt z książkami 
koordynowany jest przez pracow-
ników MOSiR.
Organizatorzy podkreślają, że liczą 
na uczciwość wypożyczających oraz 
zaangażowanie. Prawdopodobnie 
„Plażowanie i czytanie” wkrótce bę-
dzie miało miejsce także na basenie 
odkrytym przy ul. Kraszewskiego.

R.J.

24 czerwca ciechanowscy bibliotekarze i sympatycy książki wzięli udział 
w rajdzie rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”. Ogólnopolska inicjaty-
wa mająca na celu promowanie czytelnictwa była pretekstem do aktyw-
nego spędzenia czasu. Rajd ruszył spod lokalu Wypożyczalni Głównej 
przy ul. Warszawskiej 54. Stamtąd uczestnicy pojechali do Opinogóry 
Górnej. W tamtejszej bibliotece gminnej przeprowadzono akcję „Uwol-
nij książkę”, polegającą na wymianie prywatnych zbiorów. W progra-
mie były też: zwiedzenie z przewodnikiem Muzeum Romantyzmu, kon-
kursy literackie oraz grill.

red.

„Odjazdowy Bibliotekarz” Ciechanowscy seniorzy z nową siedzibą 
i poradnikiem

„Plażowanie i czytanie”  
na kąpielisku KrubinZaułek  

poezji
Anna Humięcka

„Skała”
to tylko skała mówisz
szara porośnięta mchem
nikomu niepotrzebna

twarda jak serce kobiety
gotowej by odejść

a jednak ona buduje
stawia opór
niszczącej sile uderzenia
i chroni
dwoje ludzi

przed upadkiem w przepaść

Anna Humięcka jest ciechanowianką, magistrem politologii. Członki-
ni Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Laureatka kon-
kursów literackich, współautorka almanachów poetyckich.

Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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1 i 2 lipca na dziedzińcu Zam-
ku K siążąt Mazow ieckich już 
trzeci raz gościli właściciele za-
bytkowych motocykli ze swoimi 
pięknymi maszynami. Najstar-
szy motocykl pochodził z 1934 r., 
najmłodszy mógł mieć najwyżej 
32 lata. Najwięcej było jednak 
jednośladów z lat 60-tych i 70-
tych ubiegłego wieku. Swoje ma-
szyny na wystawę mogli również 
przyprowadzić właściciele moto-
cykli bardzo oryginalnych. Co 
ważne wstęp był wolny zarów-
no dla motocyklistów jak i zwie-
dzających, a frekwencja jednych 
i drugich z powodu rangi i cy-
kliczności wystawy była niema-
ła. Wielu odwiedzających z sen-
tymentem oglądało pochodzą-
ce z czasów ich młodości WSK-
-i, WFM-ki, Jawy i Junaki. 2 lip-
ca na zamku odbyło się także V 
Spotkanie Kolekcjonerów i Mo-
delarzy.

Wystawa motocykli odbyła się 
dzięki Montowni Ciechanów oraz 
wsparciu Muzeum Szlachty Ma-

zowieckiej i pod patronatem pre-
zydenta Ciechanowa.

A.G.

Na Zamku Książąt Mazowiec-
kich odbyły się już trzy z zapla-
nowanych ośmiu „Spotkań z hi-
storią ożywioną”. Miłośnicy histo-
rii mogą zobaczyć i jednocześnie 
uczestniczyć w różnych aspektach 
życia średniowiecznego. Czekają 
na nich m.in. warsztaty, insceni-
zacje, pokazy rzemiosła, gry i za-
bawy oraz walki rycerskie. Letni 
cykl, zaplanowany na każdą nie-
dzielę wakacji, przygotowało Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej we 
współpracy z lokalnymi grupa-
mi rekonstrukcyjnymi. Kolejne 
spotkanie odbędzie się 30 lipca, 
w godz. 11.00-16.00.

P.H.

Niezwykłe motocykle na zamku

„Spotkania z historią ożywioną”

1.08 – Rocznica Powstania Warszawskiego:
– godz. 16.30 – III Ciechanowski Marsz Powstania Warszawskiego, ul. 

Warszawska – pomnik św. Piotra
– godz. 17.00 – uroczystości pod pomnikiem Powstańców Warszaw-

skich
– godz. 17.30 – „Powstańcze śpiewo-granie” na ul. Warszawskiej
– msza św. w kościele Św. Piotra

3-10.08 – III Ciechanowski plener malarski „Uroki Ciechanowskiej 
Ziemi”

5.08, godz. 22.00 – Kino Letnie „Interstellar”, błonia zamkowe

6,13,20,27.08, godz. 11.00-18.00 – Niedzielne „Spotkania z historią 
ożywioną”, Zamek Książąt Mazowieckich

12.08, godz. 9.00 – Grand Prix Ciechanowa w siatkówce plażowej męż-
czyzn, boisko do siatkówki plażowej, ul. Parkowa

25.08, godz. 17.00 – „Spotkania z teatrem”, ul. Warszawska, pomnik 
św. Piotra

26.08, godz. 19.00 – II Ciechanowski Nocny Turniej FIFA 16, hala spor-
towa, ul. 17 Stycznia 60C
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14 lipca na deptaku w pobliżu po-
mnika św. Piotra wystąpił Teatr 
Pinezka Przemysława Grządzieli 
ze spektaklem „Pinezkologia”. Po 
przedstawieniu odbył się malow-
niczy pokaz tańca z ogniem gru-
py MAORI. Teatr Pinezka łączy 
w swoich występach wiele różno-
rodnych środków wyrazu: klauna-

dę, pantomimę, taniec, akrobacje, 
użycie masek, marionetek, szczu-
deł, żonglerki po improwizację ru-
chową z publicznością. Ta różno-
rodność środków wyrazu pozwala 
ominąć słowo. Aktorzy, nie używa-
jąc słów, porozumiewają się z pu-
blicznością w każdym wieku. Po-
trafią przenieść ją w świat dzie-

ciństwa i bajek. Teatr Pinezka wy-
stępował na wielu zagranicznych 
i polskich festiwalach, był wielo-
krotnie nagradzany.
Kolejne przedstawienie w ramach 
„Spotkań z teatrem” odbędzie się 
25 sierpnia. Wystąpi wtedy Teatr 
na Walizkach.

A.G.

Kino Letnie

Pierwszy wakacyjny seans „Na skraju jutra”, w doborowej obsadzie 
(Tom Cruise oraz Emily Blunt) i reżyserii Douga Limana, odbył się 
8 lipca, przy niezbyt sprzyjającej pogodzie. Widzowie, siedząc pod 
wielkimi parasolami w strugach deszczu, obejrzeli historię żołnierza 
zamkniętego w pętli czasowej. Większość kinomanów skorzystała jed-
nak z możliwości oglądania seansu z auta.
Kolejny film już 5 sierpnia o godz. 22.00. Tym razem widzowie ruszą 
w podróż po kosmosie wraz z Matthew McConaugheyem oraz Anne 
Hathaway w głośnej produkcji „Interstellar” Christophera Nolana. Film 
otrzymał w 2015 roku Oscara za najlepsze efekty specjalne.
Przed projekcją filmu widzom udostępnione będą koce i leżaki, a w przy-
padku złej pogody zaaranżowane zostanie kino samochodowe. Dźwięk 
w radiu będzie dostępny na częstotliwości 88,7.

A.G.

Wakacyjne spotkania 
z teatrem

Teatralne atrakcje pełne humoru i dobrej zabawy, w ramach wakacyjnych „Spotkań z teatrem”, 
przygotował dla dzieci i dorosłych Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.
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8 lipca po raz drugi odbył się tur-
niej Grand Prix Ciechanowa w siat-
kówce plażowej o Puchar Prezyden-
ta Ciechanowa. Był to drugi turniej, 
w którym zostały wyłonione najlep-
sze pary zawodników. Niepokonaną 
parą graczy okazali się Paweł An-
drzejak i Marcin Kosiński. W kla-
syfikacji generalnej zawodnicy zdo-
byli 23 punkty. Drudzy na podium 
stanęli Michał Drajer i Kacper Wi-
śniewski z 15 punktami. Trzecią 
parą z kolei byli Bartek Zdrojew-
ski i Paweł Staszczak z 10 punkta-
mi. Następne zawody już 12 sierp-
nia. Organizatorem cyklu pod pa-
tronatem prezydenta miasta jest 
KS Zamek Ciechanów.

A.C.

Na boisku do piłki plażowej moż-
na ćwiczyć pod okiem instrukto-
ra. Zajęcia organizuje Klub Sporto-
wy Zamek Ciechanów wraz ze sto-
warzyszeniem Mazovia ProActiv, 
we współpracy z MOSiR i Urzę-
dem Miasta. Godzinne ćwiczenia 
na piaszczystym boisku przy ul. 
Parkowej prowadzi Marlena Kule-
sza. Panie spotykają się w czwartki 
o 18.30. Wstęp jest bezpłatny. Or-
ganizatorzy zapraszają do udziału 
wszystkich ciechanowian.

A.C.

Ponad 100 biegaczy wystartowało 
2 lipca w 37. edycji biegu Ciecha-
nowska Piętnastka. Organizato-
rem tej imprezy biegowej był Klub 
Biegacza przy Miejskim Ognisku 
TKKF Promyk w Ciechanowie. 
15-kilometrowa trasa prowadzi-
ła przez Władysławowo, Opino-
górę, Kąty, ulicami Ciechanowa 

do stadionu przy ulicy 3 Maja, 
gdzie usytuowana była meta. Zwy-
ciężyła grupa z Olsztyna: Paweł 
Pszczółkowski (52,27) i Mario-
la Sudzińska (1:02,30). Drugie 
miejsca zajął Michał Makowski 
(53,34) z Ciechanowa i Ewa Li-
sek (1:03,15) z Nidzicy. Na trze-
cim stopniu podium stanęli Artur 

Kamiński (53,36) z Płocka i Moni-
ka Grzymkowska (1:07,19) z Cie-
chanowa. W ramach „Piętnast-
ki” rozegrane zostały również 14. 
Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Ognisk TKKF. Zwyciężył TKKF 
Promyk Ciechanów, a drugie miej-
sce zajął TKKF Płock.

A.C.

II turniej z cyklu  
Grand Prix Ciechanowa zakończony

Fitness na plaży

Ciechanowska Piętnastka

W dniach 24-25 czerwca odbył się 
Football Festival. Była to pierwsza 
tego typu impreza w Ciechanowie. 
W ogólnopolskim turnieju piłkar-
skim wzięło udział osiem drużyn 
z rocznika 2002: AP Talent Biały-
stok, ŁKS Łomża, Korona Ostro-
łęka, Wisła Płock, Jeziorak Iła-
wa, Mławianka Mława oraz Start 
Otwock i MKS Ciechanów. Młodzi 
zawodnicy zmierzyli się w 40 me-
czach, a zwyciężył zespół Talent 
Białystok, który w finale pokonał 
MKS Ciechanów. Turniej odbył się 
pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Ciechanów.
Ważnym wydarzeniem dla MKS 
był rozegrany 7 lipca mecz z dru-
żyną Pogoni Lwów. Spotkanie wpi-
sało się w jubileusz 90-lecia tra-
dycji piłkarskich w Ciechanowie. 
Na mecz licznie przybyli mieszkań-
cy Ciechanowa, którzy głośno do-
pingowali obydwie grające druży-

ny. Spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 4:3 dla gości. Zawodnikom 
obu drużyn wręczono pamiątkowe 
grawerunki, zespoły wspólnie po-
zowały do zdjęć. Patronat nad me-
czem objął prezydent miasta.
Wiele emocji towarzyszyło również 
8 lipca młodym i starszym zawod-
nikom MKS Ciechanów. Na stadio-
nie MOSiR odbył się Piłkarski Pik-
nik Rodzinny. Impreza rozpoczę-
ła się wspólnym treningiem dzie-
ci i rodziców. Starsi zawodnicy 
z roczników 2002 i 2003 rozegra-
li wewnętrzny turniej. Odbył się też 
tradycyjny turniej „Ojciec i Syn”, 
w którym w dwóch konkurencjach 
– starszej i młodszej – zmierzyli 
się ojcowie ze swymi pociechami. 
Ciekawostką dla dzieci były pokazy 
Straży Pożarnej z KPP w Ciechano-
wie. W spotkaniu wzięli też udział 
zawodnicy ze Lwowa.

A.C.

Piłkarskie lato z MKS
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Na odkrytym basenie, w ramach 
modernizacji niecki, skute zostały 
stare kafelki. Powstała nowa war-
stwa wyrównująca i uzupełniająca, 
co ma wpływ na bezpieczeństwo ko-
rzystających z basenu. Zmodernizo-
wana została również powierzchnia 
wokół basenu. Wymieniono pod-
budowę plaży basenowej, pojawiła 
się tam kostka brukowa. Odnowio-
ne zostały tereny zielone. Na plaży 
basenowej zamontowano nowe na-
tryski i przebieralnie, do dyspozy-

cji są toalety typu „toi toi”. Obiekt 
wyposażony został w 6 żagli prze-
ciwsłonecznych, dwie zjeżdżalnie 
do wody dla dzieci i 40 plastiko-
wych leżaków. Ceny biletów i go-
dziny otwarcia nie uległy zmianie. 
Basen jest czynny w godz. 10.00-
18.00, codziennie, przez całe wa-
kacje. Bilet normalny kosztuje 
5,40 zł, ulgowy 3,25 zł. Bilet upo-
ważnia do jednorazowego wejścia. 
Wstęp bezpłatny mają uczniowie 
miejskich szkół, którzy ukończyli 

rok szkolny ze świadectwem z czer-
wonym paskiem (wystarczy jedno-
razowo w kasie okazać świadectwo 
i legitymację szkolną).
Obiekt w dotychczasowym kształcie 
funkcjonował od 1988 roku i od tego 
czasu nigdy nie przeszedł kapital-
nego remontu. Wykonywane były 
jedynie bieżące prace naprawcze.
Ciechanowianie w upalne dni 
na miejsce wypoczynku wybierają 
również Krubin. W ramach rewi-
talizacji na kąpielisko nawieziono 

czysty miękki piasek, plaża zosta-
ła poszerzona. Poszerzony i odno-
wiony został pomost. Konstrukcję 
oczyszczono, pomalowano i zabez-
pieczono przed korozją, zamonto-
wano nowe deski. Od strony lasu 
powstało piaszczyste boisko do siat-
kówki z niezbędną infrastruktu-
rą. Na terenie kąpieliska znajduje 
się nowy pawilon dla ratowników, 
do którego utworzono zjazd. Nowe 
elementy to również przebieralnie, 
przenośne toalety, stojak na dwana-

ście rowerów, ławki, kosze na śmie-
ci. Do dyspozycji są cztery kajaki, 
cztery rowery wodne i pięć stołów 
piknikowych. Zamontowana zosta-
ła „pajęczyna” – konstrukcja zaba-
wowa dla dzieci, sześć żagli prze-
ciwsłonecznych i maszt flagowy.
Rewitalizacja i zagospodarowanie 
kąpieliska Krubin to zwycięski pro-
jekt ogólnomiejski, zgłoszony w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego przez 
radnego Wiesława Brzozowskiego.

R.J.

Lato na zmodernizowanym 
basenie i kąpielisku Krubin

7 lipca został udostępniony mieszkańcom basen odkryty, który pierwszy raz przeszedł kompleksową modernizację oraz został wyposażony w dodatkowe ele-
menty. Mieszkańcy chętnie wypoczywają także na zrewitalizowanym kąpielisku Krubin, gdzie powstała szeroka plaża z miękkim piaskiem, oczyszczony został 
teren, odnowiony pomost, pojawiły się rowery wodne, kajaki i inne atrakcje.


