
Działania, których dotyczy projekt, 
mają na celu ożywienie obszarów 
w dzielnicy „Bloki” i centrum mia-
sta. Unijne dofinansowanie stano-
wi 80% kosztów inwestycji, a dzię-
ki pozyskaniu dodatkowych środ-
ków z budżetu państwa wkład wła-
sny Gminy Miejskiej Ciechanów 
zostanie pomniejszony do nieco po-
nad 5%. Łączna wartość pozyska-
nych środków zewnętrznych stano-
wi prawie 95% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji.
Pierwszym zadaniem składającym 
się na projekt, na który Ciechanów 
pozyskał środki, jest rewaloryzacja, 
adaptacja i wyposażenie „krzywej 
hali” – budynku przy placu Piłsud-
skiego 1 wraz z najbliższym oto-
czeniem. Prace obejmą uzupeł-
nienie ubytków tynku, wykona-
nie izolacji termicznej i przeciw-
wilgociowej zewnętrznych ścian 
piwnic, wymianę drzwi zewnętrz-
nych, wykonanie nowych naświe-
tli okien piwnic, wymianę pokrycia 
dachu dachówką ceramiczną, izola-
cję termiczną połaci dachowej, na-
prawę lukarn dachowych, wymia-
nę rynien, rur spustowych i obró-
bek blacharskich, przełożenie in-
stalacji odgromowej, skucie tynków 
i wykonanie nowego tynku reno-
wacyjnego ciepłochłonnego na ele-
wacji, wymianę przyłączy kanali-
zacji deszczowej, renowację zabyt-
kowej posadzki z klinkieru pod ar-
kadami, wykonanie podjazdów dla 
osób z niepełnosprawnościami, re-
mont schodów zewnętrznych, mo-
dernizację systemu c.w.u., systemu 
grzewczego oraz wentylacji grawi-
tacyjnej, modernizację instalacji 

elektrycznej, remont klatek scho-
dowych, izolację termiczną stropu 
nad piwnicą, oświetlenie i ilumina-
cję arkad, wykonanie nawierzchni 
wokół budynku, montaż oświetle-
nia ulicznego, nowe nasadzenia, 
montaż ławek i koszy na śmieci. 
Pomieszczenia na parterze zosta-
ną zaadaptowane do pełnienia no-
wych funkcji i doposażone. Wyre-
montowane zostaną pomieszczenia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, bu-
dynek będzie miał także przezna-
czenie na cele społeczno-eduka-
cyjno-kulturalno-mieszkalne. Bę-
dzie tam m.in. Placówka Wsparcia 
Dziennego i Klub Osiedlowy.
Drugie zadanie inwestycyjne to za-
gospodarowanie placu Piłsudskie-
go. Zostanie on zrewaloryzowany 
– planowane jest utwardzenie alei 
kostką granitową, pojawią się nowe 
nasadzenia, oświetlenie oraz ele-
menty małej architektury.
Trzecie zadanie inwestycyjne to za-
kończone już zagospodarowanie 
pasażu im. Marii Konopnickiej – 
przestrzeni obejmującej część re-
prezentacyjną oraz międzybloko-
wą (nawierzchnia z kostki brukowej 
i kamiennej, nowe elementy małej 
architektury, siłownia zewnętrzna, 
plac zabaw, parking, nasadzenia).
– Staramy się dbać o zrównoważo-
ny rozwój naszego miasta, więc po-
dejmujemy się różnego rodzaju in-
westycji, które możliwe są głównie 
dzięki funduszom unijnym. Kolejny 
raz pozyskaliśmy ogromne pieniądze 
z Unii oraz znaczne wsparcie z bu-
dżetu państwa. Inwestycje w prze-
strzeń i obiekty to tworzenie warun-
ków dla społecznej aktywności, two-

rzenie przyjaznych miejsc spotkań, 
działań, czy edukacji. Krok po kro-
ku kolejne zaniedbane miejsca zmie-
niają swoje oblicze – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Realizacja projektu jest komplek-
sowym podejściem do procesu re-
witalizacji, zakłada rewaloryzację 
przestrzeni miejskiej i infrastruk-
tury, na której możliwe będzie pro-
wadzenie działań społecznych, go-
spodarczych, edukacyjnych i kultu-
ralnych. Przyczyni się do ożywienia 
dwóch podobszarów rewitalizacji, 
określonych w Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji.
Wpis Lokalnego Programu Rewita-
lizacji do „Wykazu programów re-
witalizacji województwa mazowiec-
kiego” był najważniejszym warun-
kiem otrzymania dodatkowego do-
finansowania z budżetu państwa, 
który Ciechanów spełnił. Dzięki 
temu możliwe było aplikowanie 
do konkursu ogłoszonego dla pro-
jektów rewitalizacyjnych.
Projekt „Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych przez przy-
wrócenie i nadanie nowych funk-
cji społeczno-gospodarczych części 
obszaru dzielnicy „BLOKI” w Cie-
chanowie oraz ożywienie zmargi-
nalizowanego obszaru pasażu im. 
Marii Konopnickiej w centrum Cie-
chanowa poprzez przywrócenie 
wartości historycznych i kulturo-
wych oraz nadanie nowych funk-
cji społeczno-gospodarczych” bę-
dzie realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020.

R.J.

KRZYWA HALA  

ORAZ PL. PIŁSUDSKIEGO 
DO ODNOWIENIA W 2018 ROKU

Trwa głosowanie

Do końca września można odda-
wać głosy na zadania do Budże-
tu Obywatelskiego na przyszły 
rok. Zagłosować można papie-
rowo bądź elektronicznie. Każdy 
może oddać jeden głos na jeden 
z 18 projektów ogólnomiejskich 
oraz jeden głos na jeden z 43 pro-
jektów osiedlowych.

więcej str. 2
R.J.,A.C.

Ruszyła 
rewitalizacja wieży 
ciśnień oraz budowa 
parku nauki

Gruntowną rewitalizację przej-
dzie konstrukcja wieży. W ramach 
inwestycji zagospodarowany zo-
stanie teren wokół wieży, gdzie 
powstaną m.in. park nauki, re-
stauracja, fontanna oraz atrak-
cje dla dzieci.

więcej str. 3
R.J.

Budżet miasta 
na inwestycje 
największy 
w historii

M.in. po wprowadzeniu do bu-
dżetu 33-milionowego dofinan-
sowania unijnego, Ciechanów ma 
największy budżet w swojej hi-
storii. Wysokość środków na in-
westycje jest rekordowa, wyno-
si prawie 58 mln zł. Dwukrotnie 
zmniejszono wysokość emitowa-
nych obligacji.

więcej str. 4
R.J.

Pierwszy inwestor 
w nowej podstrefie 
ekonomicznej

Firma Chromavis Service zainwe-
stuje na jednej z działek, które zo-
stały na początku roku włączone 
do podstrefy Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Powstanie tam zakład z zaple-
czem laboratoryjnym, utworzo-
ne zostaną nowe miejsca pracy. 
Miasto sprzedało działkę za pra-
wie 700 tys. zł.

więcej str. 2
R.J.

Pasaż Konopnickiej 
w nowej odsłonie

Gruntowną modernizację prze-
szedł pasaż, który znajduje się 
między ul. Warszawską a ul. 
11 Pułku Ułanów Legionowych. 
Pojawiły się nowe elementy małej 
architektury i nowa infrastruktu-
ra oraz nasadzenia. Teren został 
uporządkowany, zyskał estetycz-
ny wygląd.

więcej str. 3
P.H.

„Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny” 
– wyprawka dla 
pierwszoklasistów

Ciechanów włączył się w kampa-
nię społeczną, w ramach której 
m.in. przekazane zostały odbla-
skowe elementy ciechanowskim 
pierwszoklasistom. Kampania 
w subregionie ciechanowskim zo-
stała zainaugurowana w ciecha-
nowskim ratuszu.

więcej str. 7
R.J.

NR 9/293
WRZESIEŃ /  
PAŹDZIERNIK 2017

Na rewaloryzację zabytkowej krzywej hali i jej otoczenia, zagospodarowanie placu Piłsudskiego 
oraz zakończoną już inwestycję w pasaż M. Konopnickiej wraz z przyległym terenem Ciechanów 
pozyskał 6 485 627,24 zł z Unii Europejskiej. Miasto otrzymało również dodatkowe środki z budże-
tu państwa w wysokości 1 216 055,10 zł. W sumie zewnętrzne dofinansowanie to 7 701 682,34 zł.
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Firma Chromavis Service kupi-
ła jedną z działek składających się 
na Kompleks 5 ciechanowskiej pod-
strefy WMSSE, znajdujący się w ob-
rębie Szczurzyn. Według obowiązu-
jącej zmiany Studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ciechanów teren położo-
ny jest w granicach obszaru obej-
mującego zabudowę produkcyjną, 
bazy, składy, magazyny oraz usługi.
W zorganizowanym 16 sierpnia 
przetargu ograniczonym mogły 
wziąć udział podmioty posiadające 
zezwolenie na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Chromavis Servi-
ce uzyskał je 20 kwietnia. W prze-
targu tylko ta firma złożyła ofertę 
oraz wpłaciła wadium w wysoko-
ści 50 tys. zł. 29 sierpnia prezydent 
Krzysztof Kosiński, członek zarzą-
du firmy Guillaume Delmon oraz 
Krzysztof Gąsior z WMSSE podpi-
sali akt notarialny.
Na kupionym przez Chromavis Se-
rvice terenie wybudowany zostanie 
nowy zakład, w którym będzie od-
bywała się produkcja wyrobów ko-
smetycznych. Powstanie tam także 
zaplecze laboratoryjne. Przedsię-
biorstwo podkreśla, że dzięki in-
westycji wprowadzi produkty, przy 
wykorzystaniu odmiennego proce-
su technologicznego oraz innowa-
cyjnych rozwiązań. Firma szacuje 
koszty inwestycji na około 30 mln 
zł oraz przewiduje zatrudnienie 
na początek co najmniej 20 nowych 
osób. Planuje, wraz z rozwojem fir-
my, tworzenie kolejnych miejsc pra-
cy. Inwestycja rozpocznie się jesz-
cze w tym roku, zakład ruszy w cią-
gu najbliższych dwóch lat.
Chromavis jest jednym z najwięk-
szych światow ych operatorów 
w branży make-up, posiada w ofer-
cie produkty do makijażu i paznok-
ci oraz pielęgnacji skóry. Chromavis 
stanowi część założonej w 1985 r. 
francuskiej Grupy Fareva, zatrud-

niającej około 10 tysięcy pracowni-
ków w 11 państwach. Zakłady pro-
dukcyjne Grupy Fareva znajdu-
ją się we Francji, Włoszech, Bra-
zylii i USA.
30 grudnia 2016 roku weszło w ży-
cie rozporządzenie Rady Ministrów 
poszerzające Warmińsko-Mazurską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną m.in. 
o tereny pod inwestycje w Ciecha-
nowie. Objęcie podstrefą miejskich 
działek to szansa na rozwój przed-
siębiorczości.
Teren włączony do podstrefy Cie-
chanów to 4,2425 ha. Są to dział-
ki miejskie stanowiące trzy kom-
pleksy pod inwestycje. Kompleks 
3 to działka w obrębie Niechodzin-
-Bielin (0,4497 ha), Kompleks 4 to 
dwie działki w tym samym obrębie 
(0,8507 ha i 1,1137 ha), Kompleks 
5 to dwie działki w obrębie Szczu-
rzyn (0,2102 ha i 1,6182 ha). To te-
reny uzbrojone, w pełni spełniają-
ce kryteria konieczne do włączenia 
do podstrefy. Są dobrze skomuni-
kowane, z infrastrukturą niezbędną 
do prowadzenia działań inwestycyj-
nych. Wcześniej w podstrefie Cie-
chanów znalazły się dwa komplek-
sy: Kompleks 1 – teren firmy Bau-
er (objęcie na samodzielny wniosek 
firmy), Kompleks 2 – obręb ewiden-
cyjny nr 40 Ujazdówek (teren poza 
granicami miasta).
Na podstawie średnich wyników 
osiągniętych na terenie WMSSE 
na koniec 2015 roku, szacuje się, 
że na włączonym terenie może zo-
stać utworzonych około 140 nowych 
miejsc pracy, przy nakładach około 
34,5 mln zł prywatnych środków.
Tereny należące do Warmińsko-
-Mazurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej przeznaczone są pod in-
westycje gospodarcze, charaktery-
zują się dobrym uzbrojeniem, po-
łożeniem, inwestujący tam, mogą 
liczyć na ulgi i wsparcie. Pomoc pu-
bliczna jest główną zachętą do in-
westowania.

R.J.

Pierwszy inwestor w nowej 
podstrefie ekonomicznej 

w Ciechanowie
Na jednej z działek, włączonych wraz z początkiem 2017 roku 
do podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, zainwestuje firma Chromavis Service. Miasto sprze-
dało działkę o powierzchni 1,6182 ha za 664 500 zł. 29 sierpnia 
został podpisany akt notarialny. Powstaną nowe miejsca pra-
cy. Firma z branży kosmetycznej wybuduje zakład wraz z za-
pleczem laboratoryjnym.

Jeden głos można oddać na projekt 
z kategorii ogólnomiejskiej (mięk-
ki lub twardy), jeden na projekt 
osiedlowy. Głosować może każdy 
mieszkaniec Ciechanowa, który 
ukończył szesnaście lat. Wniosek 
z propozycją zadania do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go na 2018 rok mógł zgłosić każ-
dy, kto ukończył 16 rok życia. Pro-
jekty muszą dotyczyć spraw, któ-
re mieszczą się w kompetencjach 
gminy. Zwycięskie zadania zostaną 
wpisane do budżetu miasta i będą 
realizowane w 2018 roku.
Głosy można oddawać w Urzędzie 
Miasta Ciechanów (od poniedział-
ku do piątku w godzinach pracy 
urzędu – od 8.00 do 16.00). Kar-
ty do głosowania oraz urny znaj-
dują się w Biurze Obsługi Intere-
santa (u. Wodna 1) oraz w ratu-
szu przy wejściu do Urzędu Stanu 
Cywilnego (plac Jana Pawła II 6).
Wyznaczone zostały punkty w róż-
nych częściach miasta, w których 
między godziną 16.00 a 18.00 tak-
że można było głosować w tra-
dycyjny sposób. W poniedziałek 
18 września głosować można było 
w Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul Broniewskiego 1, we wtorek 
19 września w Szkole Podstawo-
wej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, 
w środę 20 września w MOPS przy 
ul. Sienkiewicza 32D, w czwartek 
21 września w Szkole Podstawowej 
nr 4 przy ul. Płońskiej 143, w pią-
tek 22 września w Szkole Podsta-
wowej nr 3 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 1.
Urna wystawiona została również 
na krytej pływalni przy ul 17 Stycz-
nia 60B. Głosować można tam co-
dziennie, do końca września, w go-
dzinach, w których czynny jest ba-
sen, czyli od godz. 6.00 do 22.00.
Na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Ciechanów można głoso-
wać o każdej porze aż do 30 wrze-
śnia do północy. Link do głosowa-
nia znaleźć można na stronie głów-
nej Urzędu oraz na specjalnej stro-
nie internetowej bo.umciechanow.
pl, gdzie znajdują się wszystkie in-
formacje i szczegóły związane z Bu-
dżetem Obywatelskim.

Kartę do głosowania, która jest 
do pobrania ze strony interne-
towej Urzędu Miasta Ciechanów 
można wysłać pocztą tradycyj-
ną do urzędu (pod adres: plac 
Jana Pawła II 6, 06-400 Ciecha-
nów), z dopiskiem „Budżet Oby-
watelski”. Liczy się data stempla 
pocztowego.
Należy wybrać jeden z możliwych 
sposobów głosowania. Każdy może 
oddać dwa głosy – jeden na projekt 
z kategorii osiedlowej, drugi z ka-
tegorii ogólnomiejskiej.
Na karcie do głosowania znajduje 
się 18 projektów w kategorii ogól-
nomiejskiej. Należy zaznaczyć tyl-
ko jeden. Na karcie są również pro-
pozycje zadań dla każdego z dwu-
nastu ciechanowskich osiedli. 
W tej kategorii znajduje się łącz-
nie 25 propozycji zadań. Można 
zaznaczyć tylko jedną.
Każdy głosujący musi wpisać swo-
je imię, nazwisko oraz numer PE-
SEL. W papierowej wersji nale-
ży złożyć podpis pod oświadcze-
niem, w elektronicznej zaznaczyć 
akceptację regulaminu głosowania.
Projekty, które trafiły na kartę 
do głosowania to propozycje zgło-
szone przez mieszkańców, które zo-
stały pozytywnie zweryfikowane 
przez komisję powołaną przez pre-
zydenta Krzysztofa Kosińskiego. 
Propozycje zostały ocenione pod 
kątem formalno-prawnym, zwe-
ryfikowano koszty zadań, realność 
wykonania oraz sprawy własno-
ściowe gruntów, na których mają 
zostać zrealizowane inwestycje. 
Z wszystkich 55 zgłoszonych pro-
jektów poddanych pod głosowa-
nie jest w sumie 43. Negatywnie 
zaopiniowano 10 projektów, a po-
mysłodawcy dwóch sami wycofa-
li swoje propozycje.
Do edycji Budżetu Oby watel-
skiego na 2018 rok wprowadzo-
nych zostało kilka modyfikacji, 
których celem jest zwiększenie 
szans na realizację większej licz-
by bardziej zróżnicowanych pro-
jektów. Zdecydowano o powro-
cie do górnej kwoty 200 tys. zł 
dla projektów ogólnomiejskich. 
W poprzedniej edycji zwycięży-

ły zadania najbardziej kosztow-
ne, co wyczerpało pulę środków, 
uniemożliwiając realizację więk-
szej liczby projektów. W katego-
rii ogólnomiejskiej jest lista ran-
kingowa dla projektów miękkich 
(ze sfery kultury, sportu, eduka-
cji, polityki społecznej, zdrowia) 
oraz oddzielna dla twardych (in-
frastrukturalnych). Na pierwszej 
znalazło się 8 propozycji, na dru-
giej 10. Maksymalnie trzy projek-
ty miękkie, które zdobędą naj-
większą liczbę głosów będą prze-
znaczone do realizacji. Pojedyn-
czy projekt miękki nie może prze-
kroczyć 30 000 zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, 
w przypadku zgłoszenia wyłącznie 
jednego projektu na danym osie-
dlu, realizacja może nastąpić po 
uzyskaniu co najmniej 200 waż-
nych głosów. Gdy ta liczba będzie 
mniejsza, na osiedlu nie zostanie 
zrealizowany żaden projekt. War-
tość projektu osiedlowego nie może 
przekroczyć 100 tys. zł.
Można było składać wnioski doty-
czące budowy placów zabaw i si-
łowni, co w edycji na 2017 rok było 
zawieszone, ze względu na dużą ich 
liczbę powstałą w wyniku wcze-
śniejszych edycji.
Niezmiennie obowiązuje reguła, 
że im większa ogólna frekwencja 
w głosowaniu w ramach Budże-
tu Obywatelskiego – tym więcej 
środków zostanie zabezpieczo-
nych na realizację zwycięskich 
zadań spośród zgłoszonych przez 
obywateli projektów zakwalifiko-
wanych do głosowania. W każdym 
osiedlu będzie mógł być zrealizo-
wany jeden projekt oraz tyle naj-
popularniejszych projektów ogól-
nomiejskich, na ile pozwoli pozo-
stała kwota.
Lista projektów, opisy oraz wszel-
kie szczegóły związane z Budże-
tem Obywatelskim publikowa-
ne są na przygotowywanej przez 
Urząd Miasta Ciechanów specjal-
nej stronie internetowej bo.umcie-
chanow.pl. Szczegółowych infor-
macji udziela Wydział Kontaktów 
Społecznych.

R.J.,A.C.

Głosować można do końca września, w jeden wybrany sposób. Można to zrobić tradycyjnie – 
wrzucając prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania do urny w Urzędzie Miasta lub na kry-
tej pływalni, korespondencyjnie lub internetowo – wypełniając formularz dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Na karcie do głosowania znalazły się 43 projekty – 18 ogólnomiej-
skich i 25 osiedlowych. Wśród projektów ogólnomiejskich jest 10 „twardych” i 8 „miękkich”.
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Rewitalizacja polegała będzie 
na przystosowaniu konstrukcji wie-
ży do nowych funkcji bez ingeren-
cji w jej „matematyczny” kształt. 
Prace będą obejmowały m. in: de-
montaż poszycia i starego ocieple-
nia zbiornika oraz elementów nie-
związanych z konstrukcją zbior-
nika, wykonanie nowego poszycia 
zewnętrznego, konserwację istnie-
jącej konstrukcji wsporczej wieży 
oraz konstrukcji zbiornika wyrów-
nawczego, prace w zakresie funda-
mentów. Planowane jest wykonanie 
oddolnej iluminacji wieży w syste-
mie światła zalewowego. Teren wo-
kół wieży stanie się ogrodem sztu-
ki, stanowiącym estetyczne przed-
pole dla parku nauki.
W ramach programu funkcjonalno-
-użytkowego zaplanowano utworze-
nie fontanny z betonu architekto-
nicznego typu „dry plaza” z 16 dy-
szami prostymi wokół wieży oraz 
8 dyszami wewnątrz jej struktu-
ry nośnej wraz z podświetleniem. 
Do wieży będzie można podejść 
trzema alejkami. Powstaną także 
betonowe alejki ze spadkami umoż-
liwiającymi zabawy najmłodszym 
– latem będą to tory dla rowerów, 
rolek i deskorolek, zimą – tory sa-
neczkowe ze ślizgawką na placu pod 
wieżą. Przed frontem inwestycji zo-
stał zaprojektowany parking i po-

wierzchnie utwar-
dzone.
Teren w pobliżu wie-
ży zostanie zagospo-
darowany zielenią – 
zagajnikiem brzozo-
wym, żywopłotem.
Zaprojektowano 
przyjazne strefy re-
kreacyjne, takie jak 
zielona polana we-
wnętrzna z poten-
cjałem kina letnie-
go oraz uniwersalna 
zadaszona sień wej-
ściowa tzw. „zona 
digitale” (WI-FI). 
Strefy oraz wszyst-
kie pomieszczenia 
(z wydzieloną kawiarnią – wyspą 
włącznie) stanowić będą publicz-
ną przestrzeń otwartą dla każdego 
bez ograniczeń, w tym osób niepeł-
nosprawnych i starszych.
Zgodnie z projektem, obok wieży 
powstanie dwukondygnacyjny bu-
dynek, w dużej mierze przeszklo-
ny. Charakterystycznym elementem 
samej architektury jest jej dualny 
charakter, z jednej strony zamknię-
tej twierdzy porośniętej zimozielo-
nym żywopłotem od strony frontu 
nominalnego i uciążliwego sąsiedz-
twa i przeszklonej kaskady z pano-
ramicznym frontem rzeczywistym 

od strony wieży, z systemem galerii 
widokowych płynnie przechodzą-
cych w alejki radialne i promieniste. 
Dla zachowania bezpieczeństwa te-
ren będzie ogrodzony i monitorowa-
ny. Na poziomie podziemnym „-1” 
przewidziano foyer ekspozycyjne 
(3 sale ekspozycyjne z zapleczem), 
toalety, serwerownię, pomieszczenie 
konserwatorskie, majstrownię oraz 
maszynownie fontanny. Łączna po-
wierzchnia kondygnacji podziemnej 
wyniesie 400 m2. Co do przyziemia, 
w budynku po prawej stronie znaj-
dować się będzie ogólnodostępna 
kawiarnia z salą konsumpcyjną, bu-

fetem, zapleczem dla 
personelu. Centrum 
nauki zlokalizowane 
zostanie po lewej stro-
nie od wejścia. Będzie 
tam m.in. sala wielo-
funkcyjna, kasa oraz 
szatnia. Powierzch-
nia netto poziomu 
„0” wyniesie 212 m2. 
Ściany pomiędzy sa-
lami ekspozycyjny-
mi będą przesuwne, 
pozwalające na wy-
dzielenie lub otwar-
cie przestrzeni po-
między poszczegól-
nymi salami.
W budynku prowa-

dzone będą zajęcia i warsztaty mul-
timedialne rozwijające zaintereso-
wania matematyką, techniką i inny-
mi naukami ścisłymi, a konstrukcja 
wieży i zamknięta w niej symboli-
ka matematyczna będzie podsta-
wowym materiałem poglądowym. 
Miasto podejmuje ścisłą współpra-
cę z Centrum Nauki Kopernik oraz 
środowiskami naukowymi.
Wieża ciśnień, która została zapro-
jektowana w 1972 roku przez ar-
chitekta Jerzego Bogusławskiego 
jest jednym z najbardziej charak-
terystycznych obiektów w mieście. 
To zbiornik wyrównawczy, który 

znajduje się w najwyższym miejscu 
w mieście od lat 80-tych jest cał-
kowicie nieużytkowany. Nierucho-
mość należała do Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji. W 2015 roku 
miasto na wniosek prezydenta Ko-
sińskiego przejęło od ZWiK teren 
wraz z wieżą i przystąpiło do prac 
przygotowawczych w zakresie opra-
cowania planu rewitalizacji wieży 
ciśnień. W 2016 roku po przepro-
wadzonej ekspertyzie technicznej 
obiektu opracowany został „Pro-
gram funkcjonalno-użytkowy re-
witalizacji i modernizacji wieży ci-
śnień w Ciechanowie”.
W I półroczu 2016 r. władze miasta 
zawiązały partnerstwo z Powiatem 
Ciechanowskim oraz Politechniką 
Warszawską i złożyły wniosek o do-
finansowanie rewaloryzacji wieży 
ciśnień oraz zabytkowej kamieni-
cy przy ul Warszawskiej 18 w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020. 
Na cały projekt miasto pozyska-
ło w styczniu 2017 roku wniosko-
wane dofinansowanie w wysoko-
ści 6 336 764,18 zł. Z kolei w maju 
2017 roku została zawarta umowa 
z wykonawcą na realizację rewita-
lizacji wieży i zagospodarowania 
terenu wokół niej.

R.J.

W części reprezentacyjnej pasażu, 
na odcinku od ul. Warszawskiej 
do ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych, ułożona została nowa na-
wierzchnia z płyt i kostki kamien-
nej. W części między blokami za-
stosowano nawierzchnię z kost-

ki betonowej imitującej granit. 
Ustawiono też elementy małej ar-
chitektury: kosze na śmieci, ław-
ki, wiatę na kosze na śmieci. Po-
jawiły się nowe nasadzenia m.in.: 
klony, głogi, buki, migdałki, wi-
śnie, berberysy, tawuły, horten-

sje. Powstała siłownia zewnętrz-
na, plac zabaw, parking na 29 sa-
mochodów oraz oświetlenie na-
w iązujące st yl ist yką do lamp 
na ul. Warszawskiej. W ramach 
zamówienia, w miejscu zegara 
słonecznego na deptaku, wybu-

dowana została podświetlana 
fontanna z niecką w obudowie 
z kamienia naturalnego w for-
mie siedziska.
Ze względu na rozległy obszar 
prace prowadzone były etapowo. 
W pierwszej kolejności wykona-

ny został odcinek wokół garaży 
za budynkiem przy ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 14, a na-
stępnie teren między ul. War-
szawską a ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych.

P.H.

Pasaż Konopnickiej w nowej odsłonie
Pasaż Marii Konopnickiej znajdujący się pomiędzy ul. Warszawską a ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych przeszedł gruntowną modernizację. Teren został upo-
rządkowany, pojawiło się wiele zieleni oraz innych elementów budujących estetykę miejsca.

Rozpoczęła się rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki
Rozpoczęły się prace mające na celu rewitalizację wieży ciśnień – jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w Ciechanowie. Zagospodarowany zo-
stanie również teren wokół wieży, gdzie powstaną m.in. park nauki, zielona polana, fontanna typu „dry plaza”, restauracja i atrakcje dla najmłodszych. Inwe-
stycja potrwa do połowy 2018 roku.
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Pl a now a no  e m i s j ę  obl ig ac j i 
k o m u n a l n y c h  w  w y s o k o ś c i 
30 231 500 zł. Obecnie, dzię-
k i sk utecznemu apl ikowaniu 
o środki europejskie oraz pro-
wad zonej  oszczęd nej  gospo -

darce f inansowej, zmniejszo-
no emisję obligacji do poziomu 
15 500 000,00 zł – z przeznacze-
niem na spłatę długu z lat 2007-
2014 oraz f inansowanie miej-
skich inwestycji zgodnie z zawar-

tymi umowami z wykonawcami. 
Dalsze prace nad budżetem będą 
szły w kierunku systematyczne-
go obniżania wartości planowa-
nej na 2017 rok emisji obligacji 
komunalnych.

Dochody wynoszą 202 370 451,43 zł, 
wydatki – 217 800 304,27 zł. Ostat-
nie zmiany w budżecie, zawnioskowa-
ne przez prezydenta, polegają przede 
wszystkim na wprowadzeniu środków 
zewnętrznych pozyskanych z Unii Eu-
ropejskiej na inwestycje obejmujące 
budowę centrum park&ride, budo-
wę nowej drogi obwodowej od ron-
da Solidarności do drogi krajowej 
nr 60 na wysokości centrum han-
dlowego, na modernizację ulicy Sien-
kiewicza, zakup dwóch autobusów – 
w tym elektrycznego, oraz elektro-

niczny system informacji pasażer-
skiej na przystankach autobusowych.
O 300 tys. zł zwiększone zostały 
środki na bieżące remonty dróg. 
Pierwotny plan zakładał przezna-
czenie na te cele 2 331 000 zł, na-
stępnie 3 577 000 zl, a obecnie jest 
to kwota w wysokości 3 877 000 zł.
– Liczby mówią same za siebie. Te 
kwoty oznaczają rozwój miast i po-
zytywne zmiany w miejskiej infra-
strukturze – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

W sprawozdaniu przedstawiona została in-
formacja o przebiegu wykonania budże-
tu miasta za pierwsze półrocze 2017 roku. 
Plan na 2017 rok określał wysokość docho-
dów ogółem na 187 578 322,89 zł, z cze-
go do końca czerwca wykonanie wyniosło 
96 594 178,07 zł, tj. 51,5%. Plan wydatków 
ogółem na 2017 to 213 008 175,73 zł, wyko-
nanie do końca czerwca – 81 129 603,03 zł, 
co stanowi 38%. Przedstawiono informację 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej, w tym o przebiegu realizacji przed-
sięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r., infor-
mację o przebiegu wykonania planu finan-
sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
COEK STUDIO za pierwsze półrocze 2017 r.
Wśród uchwalonych na sierpniowej sesji klu-
czowych zmian w budżecie i Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej jest wprowadzenie pozy-
skanego ponad 33-milionowego dofinanso-
wania unijnego na inwestycje. Po zmianach, 
zawnioskowanych przez prezydenta, budżet 
miasta jest największy w historii. Planowa-
ne wydatki wynoszą 217 800 304,27 zł. Pod 
kątem zmniejszania zadłużenia istotne było 
prawie dwukrotne zmniejszenie wartości emi-
towanych obligacji komunalnych na ten rok.
Podjęta została uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian w wieloletnim planie rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cie-
chanowie. Dodane zostały trzy nowe zada-
nia inwestycyjne: wymiana odcinków sieci 
wodociągowej na terenie miasta, wykonanej 

z materiałów azbestocementowych w ul. Gra-
nicznej i Niechodzkiej, wymiana sieci wodo-
ciągowej osiedle „Bloki” w obrębie ul. Spół-
dzielczej, Okrzei, Wyzwolenia oraz przebu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkie-
wicza – od przepompowni do ul. Mławskiej. 
Uaktualnienie planu związane jest również 
z urealnieniem planowanej wartości zadań 
inwestycyjnych. Wynika to m.in. z przesu-
nięć terminów, zmian zakresów inwestycji.
Najszerzej dyskutowanym tematem była kwe-
stia nazewnictwa ulic. Konieczność zmian 

nazw ulic wynika z tzw. ustawy dekomuni-
zacyjnej przyjętej przez polski parlament. 
IPN wskazał nazwy ciechanowskich ulic, 
które należy zmienić bądź inaczej uzasad-
nić. Nad kwestiami nazewnictwa pracowa-
ła specjalna komisja powołana przez Radę 
Miasta, która opracowała zasady nadawa-
nia nazw oraz Komisja Spraw Społecznych 
i Spraw Obywatelskich, która procedowa-
ła złożone wnioski. Wśród wniosków były 
propozycje mieszkańców z listami podpi-
sów oraz propozycje grup radnych. Ostatecz-

nie Rada Miasta zdecydowała, że nazwy ulic 
17 Stycznia i Wyzwolenia mają dotychcza-
sowe brzmienie, ale zmienione zostaje uza-
sadnienie. O takie rozwiązanie postulowali 
mieszkańcy tych ulic. Przychylna była opi-
nia Instytutu Pamięci Narodowej. Zgodnie 
z inicjatywą radnych klubu PSL ulica Gwar-
dii Ludowej otrzymała nazwę Gwardii Lu-
dowej WRN, na co również została wyda-
na pozytywna opinia IPN. Przegłosowa-
ne zostały uchwały, odnoszące się do wnio-
sków grup radnych PiS. Ulica Kazimierza 
Tomaszewskiego otrzymała Stanisława Bo-
rodzicza, Osiedle Świerczewskiego – Osie-
dle Ułanów, ul. Michała Gwiazdowicza staje 
się ul. Łukasza Cieplińskiego, ul. Kazimie-
rza Pijanowskiego – ul. Zbigniewa Herber-
ta. Nie został przegłosowany inny wniosek 
grupy radnych PiS, nie dotyczył ustawy de-
komunizacyjnej, o nadanie rondu u zbiegu 
ul. Wojska Polskiego, Przasnyskiej i Grudu-
skiej nazwy Pułkownika Zygmunta Szendzie-
larza „Łupaszki”.
Ponadto przyjętych zostało 5 uchwał dotyczą-
cych zgód na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego, jedna uchwała w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 
z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyraże-
nia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 
jedna w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

R.J.,P.H.

Sierpniowa Rada Miasta: radni dekomunizowali ulice.  
Zmiany w budżecie

Radni zmienili nazwy 5 ulic z uwagi na wymogi tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Nazwy 2 ulic pozostały te same, jednak zmienione zostało ich znaczenie. Nie 
było jednomyślności. Ważnym punktem obrad sesji Rady Miasta było sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Wprowadzone zostały zmia-
ny w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmniejszono wysokość emitowanych obligacji. W sumie Rada Miasta przyjęła 18 uchwał.

Budżet miasta na inwestycje największy w historii
Na sierpniowej sesji Rady Miasta do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono pozyskane ponad 33-milionowe dofinansowanie unijne, 
dzięki czemu Ciechanów dysponuje obecnie budżetem największym w swojej historii. Rekordowe są środki przeznaczone na inwestycje – 57 781 897,80 zł. Mia-
sto w odniesieniu do pierwotnego planu prawie dwukrotnie zmniejszyło wysokość emitowanych obligacji.

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Ciechanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech miesięcy

L.p. Oznaczenie nie-
ruchomości

 Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej 

Przeznaczenie 
 nieruchomości 

i sposób jej 
 zagospodarowania

Wysokość czynszu 
 dzierżawnego (netto) 

i termin płatności

Czas  
trwania 
umowy

1

obręb ŚRÓD-
MIEŚCIE dział-
ki nr 274/4 i 274/5 ul. 
Sierakowskiego

80 m2 powiększenie 
własnej działki

200 zł rocznie 
Czynsz płatny do końca 
marca każdego roku

3 lata

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie 
z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

2. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

3. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni. 
 Z up. Prezydenta Miasta
 /-/Joanna Potocka-Rak
 Zastępca Prezydenta Miasta
Ciechanów, 2017.09.07



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      5

Prace związane z przekładaniem zabytkowej kostki obec-
nie kontynuowane są na odcinku od wysokości dworca PKS 
do skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich, łącznie 
z tym skrzyżowaniem. Fragment został zamknięty dla kie-
rowców. Wprowadzono czasową organizację ruchu.

Na czas prowadzonych prac konieczne jest zamykanie ulicy Sienkiewi-
cza, organizowanie objazdów oraz zmiany w ruchu na pobliskich uli-
cach. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o wyrozumiałość i przestrze-
ganie znaków drogowych. Przypominamy, że na ul. Sienkiewicza zakaz 
wjazdu obejmuje w sumie część od wysokości dworca PKS do ul. Spół-
dzielczej. Otwarte jest skrzyżowanie z ul. Narutowicza oraz z ul. Spół-
dzielczą. Prace na zamkniętym obecnie fragmencie potrwają najpraw-
dopodobniej do końca września. Planuje się, że z początkiem paździer-
nika będzie przejezdny odcinek od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzy-
żowania z ul. Spółdzielczą. Wówczas ruszą roboty na ostatnim frag-
mencie – między ul. Spółdzielczą a dworcem PKP. Zakończenie całej 
inwestycji planowane jest na początek 2018 roku.

W ramach inwestycji powstaje ścieżka rowerowa o nawierzchni bitu-
micznej, o szerokości 2 m i długości 1320 m. Przebudowana będzie 
jezdnia z nawierzchni z kostki kamiennej w sumie na odcinku dłu-
gości 1122 m. Kostka kamienna pochodzi z rozbiórki dotychczasowej 
drogi – jest przekładana. Nawierzchnia z kostki kamiennej nie może 
być zmieniona, ponieważ obszar objęty jest ochroną konserwatorską. 
Nowa nawierzchnia bitumiczna pojawiła się na ponad 200-metro-
wym fragmencie jezdni na wysokości dworca autobusowego. Przebu-
dowywane są chodniki po dwóch stronach ulicy (łączna powierzchnia 
to 6 500 m2, szerokość 2 m). Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia 
ulicznego, budowę 8 zatok autobusowych, postojowych, zjazdów, mon-
taż wiat przystankowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowe-
ry, wymianę wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Teren przyle-
gły zostanie zagospodarowany zielenią, wykonane będą zieleńce, na-
sadzenia żywopłotów, nasadzenia zastępcze. Prace związane z zielenią 
rozpoczęły się 19 września.

R.J.

Trwają prace, obejmujące montaż okablowania oraz słupów 
oświetleniowych przy ul. Wierzbowej. Budowa oświetlenia była 
jednym z postulatów mieszkańców osiedla „Przemysłowe”, któ-
ry znalazł się na liście inwestycji i remontów na 2017 rok, opra-
cowanej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem.

Przy ul. Wierzbowej pojawi się w sumie 8 słupów oświetleniowych z lam-
pami sodowymi. Po pracach instalacyjnych przeprowadzone zostaną pro-
cedury związane z podłączeniem do prądu i licznikiem. Lampy zaświecą 
prawdopodobnie w październiku.

R.J.

Różnica poziomu między parterem 
budynku a gruntem wynosi 1,55 m. 
Pochylnia jest 3-biegowa, jej całko-
wita długość wynosi 11,6 m, a sze-
rokość 1,2 m. Przy nachyleniu 6%, 
łączna długość pochyłych odcinków 
ma 25,8 m. Konstrukcję podzielono 
na trzy odcinki po 8,6 m każdy, po-
siada ona dwa pośrednie spoczniki 
oraz spocznik końcowy. Szerokość 
spoczników wynosi 1,4 m. Wzdłuż 
pochylni zostały zamontowane ba-
rierki ze stali nierdzewnej. Dojście 
do pochylni wykonano z kostki be-
tonowej i połączono z istniejącym 

chodnikiem. Uporządkowano po-
bliski teren.
Dzięki budowie pochylni zlikwido-
wane zostały bariery architekto-

niczne. Zadanie znalazło się na li-
ście inwestycji i remontów na osie-
dlu „Płońska”.

R.J.

Przy ul. Gwardii Ludowej wybudo-
wanych zostanie z kostki brukowej 
25 prostopadłych do jezdni miejsc 
parkingowych. Roboty zaczęły się 
od rozbiórki chodnika, który bę-
dzie przełożony. Obecnie działa tam 
ciężki sprzęt. Zadanie zostało wpi-
sane na listę inwestycji i remontów 
na 2017 r., to zwycięski osiedlowy 
projekt obywatelski zgłoszony przez 
radnego Jacka Duriasza.

R.J.

Zakończyły się prace związa-
ne z budową miejsc postojo-
wych na terenie istniejącego 
utwardzania terenu, znajdu-
jącego się przy ul. Armii Kra-
jowej, w pobliżu bloku przy 
skrzyżowaniu z ul. Ranieckiej 
i osiedlowego sklepu. Powsta-
ły dodatkowe miejsca postojo-
we, wykonany został chodnik.

Inwestycja objęła budowę 9 no-
wych miejsc postojowych z betono-
wej kostki brukowej w kolorze sza-
rym, miejsca parkingowe oddzielo-
ne zostały czerwoną kostką. Zada-
nie znalazło się na liście inwestycji 
i remontów na 2017 rok, opracowa-
nej po spotkaniach osiedlowych 
z prezydentem miasta.

P.H.

Nowe miejsca parkingowe przy ul. Armii Krajowej

Budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
przy bibliotece przy ul. Reutta

Przy wejściu do budynku przy ul. Reutta 13, w którym mieści się filia nr 3 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, została wybudowana pochylnia, przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz 
dająca łatwy dostęp do placówki rodzicom z małymi dziećmi.

Budowa 25 nowych miejsc parkingowych 
przy ul. Gwardii Ludowej

W połowie września rozpoczęły się prace związane z budową parkingu na wysokości Miejskie-
go Przedszkola nr 5. To zadanie wybrane przez mieszkańców osiedla „Aleksandrówka II” w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego.

Kolejny etap prac 
na ul. Sienkiewicza
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Chodniki zostały wyremontowane 
przy ul. Księcia Konrada II, na od-
cinku między ul. Płońską a ul. Mo-
ścickiego. W miejscu betonowych 
płyt została położona kostka bruko-

wa, wymieniono krawężniki. Chod-
niki powstały po obydwu stronach 
ulicy, łączna długość wyremontowa-
nych fragmentów to około 250 me-
trów. Na jezdni wylany został asfalt.

Zadanie znalazło się na liście inwe-
stycji i remontów na 2017 rok, spo-
rządzonej po spotkaniach osiedlo-
wych z prezydentem miasta.

R.J.

Zakończył się remont łącznika 
pomiędzy ulicami: Smorawiń-
skiego i Armii Krajowej, który 
objął jezdnię, zatokę parkingo-
wą i chodnik. Na około 115-me-
trowym odcinku jezdni oraz par-
kingu wylano asfalt. Pojawiły się 

nowe krawężniki. Chodnik zy-
skał kostkę brukową, która za-
stąpiła stare betonowe płytki. 
Zadanie znalazło się na liście 
inwestycji i remontów opraco-
wanej po spotkaniach osiedlo-
wych mieszkańców z prezyden-

tem miasta. Zgodnie z oczekiwa-
niami mieszkańców na łączni-
ku zostanie wprowadzony ruch 
jednokierunkowy (od strony ul. 
Smorawińskiego w kierunku ul. 
Armii Krajowej).

red.

Zarządca drogi zlecił remont na-
wierzchni drogi. W ramach prac 
wymieniane są krawężniki. Roboty 
obejmują też usunięcie istniejących 
spękań i wzmocnienie istniejącej 
podbudowy siatką syntetyczną oraz 
wykonanie nowej nawierzchni bitu-
micznej. Uregulowana będzie wyso-
kość istniejących zjazdów. Oprócz 
tego poprawiane są elementy kana-

lizacji deszczowej i porządkowane 
pasy zieleni. Ostatnim punktem ro-
bót będzie wykonanie nowego ozna-
kowania poziomego jezdni. Miesz-
kańcy muszą liczyć się w godzinach 
od 7.00 do 18.00 z utrudnieniami, 
związanymi z prowadzeniem prac, 
które mają potrwać do połowy paź-
dziernika.

A.C.

Wyremontowane chodniki i nawierzchnia 
ul. Księcia Konrada II

Na ul. Księcia Konrada II wykonana została nakładka asfaltowa od skrzyżowania z ul. Płoń-
ską do skrzyżowania z ul. Mościckiego. Zanim przystąpiono do prac na jezdni, wyremontowa-
no chodniki.

Wyremontowany łącznik między 

ul. Smorawińskiego a ul. Armii Krajowej
GDDKiA: Remont fragmentu  

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi re-
mont nawierzchni oraz krawężników w części ul. 11 Pułku Uła-
nów Legionowych. Pracami objęty jest półkilometrowy odci-
nek między skrzyżowaniem z ul. Pułtuską a skrzyżowaniem 
z ul. 11 Listopada.

Nowe nasadzenia
2 tys. cebul czerwonych i białych tuli-
panów posadzono w pasie zieleni w ul. 
Armii Krajowej, 9 tys. cebulicy i tysiąc 
cebul żonkili zasadzono w parku im. 
M. Konopnickiej. W parku w dalszym 
ciągu prowadzone są prace w zakresie 
zmiany nasadzeń. Na miejskich tere-
nach zielonych odbywają się prace pielęgnacyjne: pielenie, przycinanie, 
koszenie i podlewanie. Zakończyło się też koszenie skarp i dna Łydyni.

Zgłoś uszkodzoną lampę
W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym i wcześniej-
szym zapadaniem zmroku, przypominamy, że wszelkie zgłoszenia do-
tyczące np. uszkodzonych lamp można zgłaszać całodobowo do spółki 
Energa Oświetlenie pod nr 801 800 103.

Akcja „Sprzątanie świata  
– Polska 2017”
Finał tegorocznej, 21 ogólnopolskiej kam-
panii „Sprzątanie świata – Polska” pod 
hasłem „Nie ma śmieci – są surowce” od-
był się w dniach 15 – 17 września. Jak za-
wsze aktywny udział w przedsięwzięciu 
wzięło 12 miejskich szkół i przedszkoli. 
Urząd Miasta Ciechanów bezpłatnie przekazał im worki do zbierania od-
padów. Akcja miała na celu aktywizację młodych Polaków do działania 
na rzecz środowiska, a szczególnie ukazanie korzyści z segregacji odpadów.

Zgłoś padłe zwierzę
Przypominamy, że za zbieranie i utylizację zwłok padłych zwierząt z miej-
skich terenów odpowiada firma, której pełnomocnikiem jest Jan Kło-
dawski. Informacje o martwych zwierzętach należy zgłaszać pod nu-
merem telefonu 603 578 965 lub w godz. 8.00-16.00 pod numer Straży 
Miejskiej (674 92 51) i do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska (674 92 85).

P.H.

Informacje  
z Wydziału Inżynierii Miejskiej 

i Ochrony Środowiska
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Pozyskane dofinansowanie w wyso-
kości 213.640,83 zł stanowi 79,99% 
kosztów planowanej inwestycji. Pro-
jekt zakłada budowę w Ciechano-
wie 9 nowych punktów alarmowych 
w oparciu o syreny elektroniczne 
o mocy 900 W, a także wyposaże-
nie 1 punktu alarmowego w czujni-
ki skażeń chemicznych oraz 1 punk-
tu w stację pogodową. W czasie po-
koju zadaniem punktów alarmo-
wych jest ostrzeganie i alarmowa-
nie ludności o niebezpieczeństwach 
związanych z zagrożeniami terrory-
stycznymi, katastrofami naturalny-
mi, technicznymi, zjawiskami po-
gody, a w czasie wojny – ostrzega-
nie i alarmowanie ludności o zagro-
żeniach z powietrza, wystąpieniu 
skażeń chemicznych, biologicznych 
i promieniotwórczych.
Rozbudowa systemu ostrzegania 
i alarmowania usprawni reago-
wanie na pełne spektrum zagro-
żeń od sytuacji kryzysowych (po-
wodzie, wichury, burze) po sytu-
acje czasu wojny. W chwili obecnej 

Gmina Miejska Ciechanów dyspo-
nuje systemem złożonym z centra-
li i 7 punktów alarmowych, które 
obejmują zasięgiem około 25% mia-
sta. System ostrzegania i alarmo-
wania zostanie umieszczony w lo-
kalizacjach, których dotychczaso-
wy system nie obejmował swym 
zasięgiem. Zakładana lokalizacja 
syren skupia się na terenach gę-
sto zaludnionych, w szczególno-

ści miejsc użyteczności publicznej 
oraz osiedli domów jednorodzin-
nych i wielorodzinnych.
Rozszerzenie systemu o kolejne 
punkty alarmowe, stację meteoro-
logiczną oraz czujnik skażeń wpły-
ną na zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego miasta.
W dzisiejszych czasach społeczeń-
stwo nie posiada odpowiedniej wie-
dzy na temat obowiązujących sy-
gnałów alarmowych, stąd w ramach 
projektu przeprowadzone zostaną 
spotkania z mieszkańcami miasta 
nt. rodzajów alarmów, komunika-
tów ostrzegawczych, zagrożeń oraz 
działań prewencyjnych. Również 
zostaną opracowane i wydrukowa-
ne plakaty zawierające informacje 
dotyczące sygnałów alarmowych, 
które zostaną zawieszone w szko-
łach miejskich, ponadgimnazjal-
nych, uczelniach wyższych, ośrod-
kach zdrowia oraz innych miejscach 
publicznych. Projekt zaplanowany 
jest do realizacji w 2018 roku.

red.

19 września, zainaugurowa-
na została kampania społecz-
na, w ramach której uczniom 
pierwszych klas miejskich 
szkół podstawowych przeka-
zane zostały pakiety odbla-
skowych elementów. Akcję, 
w którą włączył się Urząd Mia-
sta Ciechanów zorganizował 
samorząd województwa ma-
zowieckiego we współpracy 
z ciechanowskim WORD-em 
oraz Mazowiecką Radą Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.

Inauguracja kampanii w subre-
gionie ciechanowskim odbyła się 
w Urzędzie Miasta Ciechanów. 
Przedstawione zostały główne za-
łożenia akcji oraz zaprezentowa-
no zestawy, które następnie trafiły 
do pierwszaków. Marszałek przeka-
zał opaskę sprężystą, dwie zawiesz-
ki do plecaków, opaskę odblaskową 
LED na obuwie, prezydent nato-
miast odblaskową kamizelkę oraz 
torbę ekologiczną, w którą spako-
wano pakiet. Tego typu zestawy tra-
fiły do 389 ciechanowskich uczniów.
Kampania skierowana jest głównie 
do dzieci i ich rodziców i ma na celu 
edukację w zakresie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Głów-
ny nacisk kładziony jest na uświa-
domienie zagrożeń po zapadnię-
ciu zmierzchu, np. na nieoświetlo-
nych drogach bez chodników czy 
pobocza poza miastem, podkreśla-
na jest rola odblasków, które wpły-
wają na widoczność pieszego a tym 
samym zwiększają jego bezpieczeń-
stwo. Po inauguracji w szkołach od-
były się spotkania z rodzicami cie-

chanowskich pierwszaków. Kampa-
nia zakłada także spotkania eduka-
cyjne dla uczniów z przedstawicie-
lami policji i straży pożarnej.
– To wielka kampania społeczna, 
kontynuacja kampanii prowadzo-
nej przez samorząd województwa 
mazowieckiego od 2014 roku, to jest 
od czasu kiedy obowiązek nosze-
nia odblasków został wprowadzo-
ny aktem prawnym. W tym roku 
kampania pierwszy raz skierowa-
na jest do pierwszoklasistów. Celem 
kampanii jest uświadomienie każ-
demu, że noszenie odblasków chro-
ni przed niebezpieczeństwem, przed 
wypadkiem. Z kampanią dociera-
my do dzieci i ich rodziców – po-
wiedziała radna województwa ma-
zowieckiego Wiesława Krawczyk.
– To kolejna akcja z udziałem Urzę-
du Miasta na rzecz zwiększania 
bezpieczeństwa na drodze. Stara-
my się edukować, jak również in-
westować w infrastrukturę, która 
zwiększa bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, czego przykładem są 
m.in. „kocie oczka”, czyli odblasko-

we elementy w jezdni. Komplekso-
we podejście do kwestii bezpieczeń-
stwa, wielopłaszczyznowa współ-
praca z pewnością przyniosą po-
zytywne efekty – podkreślał pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Podczas konferencji przybliżono 
szczegóły związane z szerszym za-
sięgiem kampanii oraz poprzedni-
mi edycjami.
– W poprzednich edycjach kampanii 
celem było dotarcie do dzieci i mło-
dzieży, do szkół, które usytuowane 
są w pobliżu dróg krajowych i wo-
jewódzkich. Odbywały się w tych 
szkołach panele edukacyjne – po-
kazy, pogadanki i zajęcia. W tym 
roku rozszerzono kampanię rów-
nież na obszar zabudowany. Jeże-
li ta akcja, akcja na szeroką skalę 
uratuje chociaż kilka istnień – to 
warto – powiedziała dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Ciechanowie Anna Gwoździk.
– Ważne jest uświadomienie, jak 
niebezpieczne może być porusza-
nie się po drogach po zmierzchu. 
Celem kampanii jest uświadomie-
nie rodzicom konieczności nosze-
nia elementów odblaskowych przez 
dzieci. Dotrzemy do około 160 szkół 
w całym subregionie ciechanowskim 
w pięciu powiatach, w których naukę 
rozpoczęło ponad 3 tysiące dzieci – 
dodał dyrektor delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego Rafał Woźnowski.
Na koniec konferencji wyświetlony 
został krótki film dotyczący wpły-
wu odblaskowych elementów na wi-
doczność pieszych na drodze.

R.J.

Miasto pozyskało pieniądze na system 
wczesnego ostrzegania przed katastrofami
Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na te-
renie miasta Ciechanów” po pozytywnej ocenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środ-
ków RPO WM 2014-2020.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 
– wyprawka dla pierwszoklasistów

Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie obecnie 
przebywa ponad 300 psów. Wszystkie potrzebują własnych 
domów i dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowiedzial-
nej adopcji.

Dixi to 8-miesięczna suczka ważą-
ca 9 kg. Przyjazna, trochę lękliwa.

Lara ma 1,5 roku, waży 9 kg. Ma 
łagodne usposobienie. Jest spokoj-
na, ufna, kontaktowa.

West ma 4 lata, waży 40 kg. Lubi pieszczoty i zabawy. Umie chodzić 
na smyczy.

Krezo – 5 lat, masa 34 kg. Sympatyczny, ułożony, pozytywnie nasta-
wiony do ludzi i innych zwierząt.

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

K.D.
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Na stanowiska dyrektorów zo-
stały ponownie powołane: Re-
nat a  Kow a l i k  – P r z e d sz kole 
nr 1, Barbara Derbin – Przed-
szkole nr 6 oraz Bożena Wernik 
– Przedszkole nr 10. Do grona 
nauczycieli mianowanych we-
szły: A nna Dużmańska, Mar-
ta Fabisiak oraz Ewelina Gul-
czyńska. Jubileusz swojej pra-
cy obchodzi ły tak że dyrektor 
Przedszkola nr 8 Jolanta Kra-
szewska – 35 lat pracy zawo -
dow e j  or a z  d y r e k tor  P r z e d -
szkola nr 10 Bożena Wernik – 
30 lat pracy.

P.H.

Po wspólnym czytaniu w ubiegłych 
latach „Pana Tadeusza”, dzieł Alek-
sandra Fredry, „Trylogii”, „Lalki „ 
i „Quo vadis” przyszedł czas na „We-
sele”. Utwór Stanisława Wyspiań-
skiego powstały na kanwie auten-
tycznego wesela Lucjana Rydla z Ja-
dwigą Mikołajczykówną 2 wrze-
śnia był czytany w wielu miejscach 
w kraju i na świecie. Narodowe 
czytanie odbyło się też w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Batalionów Chłopskich. Zebrali 
się tam sympatycy literatury pięk-
nej, którzy zaprezentowali wybra-
ne przez siebie fragmenty.

Akcja organizowana od 2012 roku 
przez prezydenta RP cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. 

W tym roku objęła ona nie tylko Pol-
skę, ale też 26 innych krajów świata.

K.D.

Podczas uroczystej gali w Ka-
wiarni Artystycznej odbył się 
finał konkursu poetyckiego 
„Ciechanów: Ostoja i Natchnie-
nie 2017”, zorganizowanego 
przez Towarzystwo Twórców 
Trzeciego Tysiąclecia, pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Przyznano pierw-
sze, drugie, trzecie i czwar-
te miejsce oraz cztery wyróż-
nienia.

Wydano po 200 egzemplarzy to-
mików wszystkich nagrodzonych 
osób. Powstała także publikacja 
składająca się z wierszy wszyst-
kich wyróżnionych. I miejsce zdo-
był Michał Szpojankowski – cie-
chanowianin, student polonisty-
ki. II miejsce przyznano Marty-
nie Kinickiej – księgowej z Cie-
chanowa, urodzonej w Dzboniu. 
III miejsce zajęła Anna Humięcka, 
poetka i fotografik z Ciechanowa, 
urodzona w gminie Czernice Bo-
rowe, IV – Jan Chodziński – po-
eta związany z Bałtowem i Krako-

wem. Wyróżnieni zostali: Karoli-
na Kłosiewicz – uczennica z Naru-
szewa, Mateusz Derewicz – pensjo-
nariusz DPS „Kombatant”, Bożena 
Bielska – emerytka z Szulmierza, 
której wójt gminy Regimin Lech 
Zduńczyk wręczył nagrodę spe-
cjalną i Ewa Puternicka – ciecha-

nowianka przebywająca wiele lat 
na emigracji w Grecji.
Podczas gali zaśpiewali: Eweli-
na Szambora i Adam Szczypiński 
z Działdowa oraz reprezentująca 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Glinojecku Natalia Jakubowska.

R.J.

Uroczystości związane z roczni-
cą odbyły się na cmentarzu ko-
munalnym przy Kwaterze Żoł-
nierzy Wojska Polskiego i Ofiar 
Terroru. Po mszy polowej, od-
prawionej przez proboszczy cie-
chanowskich parafii, odczytano 
apel poległych. Pod pomnikiem 
żołnierzy września 1939 r. złożo-
no kwiaty. Obchody zorganizo-
wali prezydent Ciechanowa oraz Związek Kombatantów Rzeczpospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

A.C.

17 września minęła 78. roczni-
ca agresji sowieckiej na Polskę. 
Pamięć poległych i pomordo-
wanych na Wschodzie uczczono 
przy symbolicznej mogile ofiar 
terroru na cmentarzu komunal-
nym. Na symbolicznym grobie 
złożono kwiaty. W kościele św. 
Piotra odprawiona została msza 
święta. Organizatorami obcho-
dów byli: prezydent Ciechanowa, Związek Sybiraków i Związek Więź-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej.

A.C

78. rocznica wybuchu 
II wojny światowej

Upamiętniono poległych 
i pomordowanych na Wschodzie

Awanse w miejskiej oświacie
4 września w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów prezydent Krzysztof Kosiński wraz ze swo-
im zastępcą Anną Żebrowską oraz dyrektorem Centrum Usług Wspólnych Adamem Krzemiń-
skim wręczył 3 nauczycielkom akty nadania awansu zawodowego oraz powołał nowych dyrek-
torów przedszkoli. Listy gratulacyjne otrzymali również dyrektorzy miejskich placówek ob-
chodzący jubileusze pracy zawodowej.

Narodowe czytanie „Wesela”

„Ciechanów:  
Ostoja i Natchnienie 2017”

Zaułek poezji
Maria Elward

„Moje miasto”
Gdyby królowa Bona
dziś przyjechała do Ciechanowa
nie poznałaby swego miasta
Zamek wprawdzie stoi
ale bez serca, które biło w nim kiedyś
Słońce nie pobiegnie
zwodzonym mostem
przez Łydyni wątłą wstążeczkę

I ja codziennie idąc na spacer
od nowa me miasto poznaję
bo zmienia się co dzień
Wita mnie nowy gmach
nowa ulica, której jeszcze wczoraj 
nie było
Tylko wspomnienia płyną
nad domami
unosząc dawne obrazy Ciechanowa
spowite w pamięć młodości

Maria Elward jest emerytowaną nauczycielką przedszkola, działacz-
ką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie. W prasie debiutuje.

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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Konkurs przeprowadzony przez 
Urząd Miasta sk ierowany był 
do wszystkich chętnych z klas 
gimnazjalnych. Tematem zapla-
nowanego od 27 do 30 września 
„Międzynarodowego Tygodnia 
Młodzieży” w Breźnie, w któ-
r y m wezmą udzia ł nagrodze-
ni ciechanowscy uczniowie, bę-
dzie przyszła współpraca miast 
w europejskiej przestrzeni. Je-
den z głównych celów spotkania 
to integracja młodzieży z miast 
par tnerskich i w y miana w ie-
dzy na temat reprezentowanych 
miast. Do Brezna, wraz z opieku-
nem, pojadą: Magdalena Sosnow-
ska – uczennica klasy II gimna-
zjum Szkoły Podstawowej nr 3, 
Barbara Gąsiewska – uczenni-
ca k lasy III gimnazjum Szko-

ły Podstawowej nr 1 oraz Agata 
Mysiakowska – uczennica klasy 
II gimnazjum Szkoły Podstawo-

wej TWP z Oddziałami Gimna-
zjalnymi.

R.J.

Miasto Ciechanów jest jednym 
z pierwszych miast w Polsce, z któ-
rym PKP Intercity podpisał umowę. 
Została ona zawarta na okres trzech 
lat. Na jej podstawie przewoźnik ma 
promować, w ramach dostępnych 
nośników i środków przekazu, m.in. 
informacje o mieście i odbywających 
się w nim aktualnych wydarzeniach. 
Natomiast miasto Ciechanów zobo-
wiązało się rozpowszechniać ofertę 
PKP Intercity wśród mieszkańców, 
inwestorów i turystów.
– Pasażerowie w całej Polsce mogą 
podczas podróży zobaczyć, że war-
to zrobić sobie przystanek lub spe-
cjalnie przyjechać do Ciechanowa. 
Z kolei o podróżowaniu pociąga-
mi PKP Intercity mieszkańcy mogą 
poczytać odwiedzając stronę in-
ternetową Urzędu Miasta Ciecha-

nów. Dziękuję zarządowi spółki 
za realizację naszego porozumie-
nia. Planujemy kolejne działania 

na przyszłość – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

R.J.

„Ciechanów w 2030 roku” 
Autorzy najlepszych esejów o tematyce związanej z wyobrażeniem Ciechanowa w przyszłości, 
w nagrodę pojadą na „Międzynarodowy Tydzień Młodzieży”, organizowany przez partnerskie 
miasto Brezno na Słowacji. Prezydent spotkał się 21 września w ratuszu z trzema zwyciężczy-
niami konkursu, ich rodzicami i nauczycielami.

Film promujący Ciechanów 
w pociągach PKP Intercity

W ramach współpracy między PKP Intercity a Ciechanowem, film promujący miasto wyświe-
tlany będzie bezpłatnie do połowy października w pociągach Pendolino, Flirt i Dart na trasach 
w całej Polsce. Celem zawartego na początku stycznia porozumienia jest wzajemna promocja 
oraz współpraca w zakresie dotyczącym ofert i działalności obu partnerów.

Ciechanowskie Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe szacu-
je, że w ciągu dwóch wakacyjnych 
miesięcy z kąpieliska „Krubin” sko-
rzystało około 30 tys. osób. Według 
wyliczeń MOSiR na odkryty basen 
odnotowano 5146 wejść, z krytej 
pływalni skorzystało około 13 tys. 
osób. Jeżeli chodzi o atrakcje przy-
gotowane dla mieszkańców i przy-
jezdnych na zbiornikach wodnych – 
na „Krubinie” było 2800 wypoży-
czeń kajaków i rowerów wodnych, 
natomiast na Kanałach 439. Ze zni-
żek wynikających z posiadania 
Karty Dużej Rodziny skorzystano 
przy zakupie biletów na krytą pły-
walnię 1005 razy, a na basen okry-
ty 921 razy. Uczniowie miejskich 
szkół, którzy uzyskali w ostatnim 
roku szkolnym świadectwo z czer-
wonym paskiem korzystali za dar-
mo z basenów – 149 osób z kryte-
go, a 164 z odkrytego. Na pływalni 
w zajęciach bezpłatnej nauki pły-
wania uczęszczało 180 osób. Zorga-
nizowano także lekcje dla 150 pod-
opiecznych świetlic socjoterapeu-
tycznych.
– Śmiało można powiedzieć, że na-
sze ostatnie inwestycje w kąpieli-
sko „Krubin” oraz basen odkryty 
były trafione. Na „Krubinie” chy-
ba nigdy nie widywano takich tłu-
mów, a zaniedbany wcześniej ba-
sen odżył. Zorganizowaliśmy do-
datkowe elementy uatrakcyjniają-
ce wypoczynek nad wodą, jak le-
żaki i żagle na basenie czy kajaki, 
rowery wodne, stoły i ławki na ką-
pielisku „Krubin”. Jest tam teraz 
szeroka piaszczysta plaża z praw-
dziwego zdarzenia i odnowione po-
mosty. Była możliwość wypożycza-
nia książek w ramach akcji „Pla-
żowanie i czytanie”, na życzenie 
mieszkańców. W upalne dni wy-

dłużyliśmy czas, w którym kąpie-
liska były czynne – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
– Pragnę zwrócić uwagę, że mimo 
niezbyt sprzyjającej pogody liczba 
osób, które korzystały z kąpielisk 
jest naprawdę imponująca. Nigdy 
wcześniej nie było tak dużego za-
interesowania. Na pewno można 
uznać ostatni sezon za szczegól-
nie udany. Widać ogromny pro-
gres względem ubiegłych lat. Nie 
trzeba wyjeżdżać z miasta, żeby 
zrelaksować się i spędzić czas nad 
wodą, Ciechanów ma co zaofero-
wać mieszkańcom i przyjezdnym 
w tych kwestiach – powiedział dy-
rektor MOSiR Jerzy Omieciński.
Podczas konferencji CWOPR przed-
stawił swoje działania m.in. do-
tyczące organizowanych kursów 
na ratowników. W sezonie letnim 
zatrudnionych było w CWOPR 
27 ratowników, którzy prócz cie-
chanowskiego Krubina, Kanałów, 
basenu odkrytego i krytej pływalni 
zabezpieczali kąpielisko w Nowym 
Mieście, zalew „Ruda” koło Mławy, 
baseny stelażowe w Strzegowie oraz 
pływalnie w Płońsku i Mławie.
Podkreślano, że był to bezpiecz-
ny sezon.
– Nie odnotowaliśmy żadnych uto-
nięć, było bardzo spokojnie, na-
sze interwencje dotyczyły głów-
nie pomocy w przypadku drobnych 
otarć czy skaleczeń. Tego rodzaju 
zdarzeń też było mniej. Dawniej 
przyczyniał się do uszkodzeń skó-
ry i ciała, nawet dość poważnych, 
stary zaniedbany pomost na „Kru-
binie”, a na basenie powodem ob-
rażeń były ostre krawędzie pły-
tek, które na szczęście już odeszły 
w zapomnienie – powiedział pre-
zes CWOPR Maciej Imielski.

R.J.

Podsumowanie  
sezonu letniego 

na miejskich kąpieliskach.  
Rekordowe zainteresowanie
Rekordowe statystyki korzystania ze zrewitalizowanego kąpie-
liska „Krubin” i zmodernizowanego odkrytego basenu przed-
stawili miasto, MOSiR i ciechanowski WOPR. Oprócz dużego 
zainteresowania było także bezpiecznie – podkreślali uczest-
nicy zorganizowanej w ratuszu konferencji.
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Dzieci z Placówki Wsparcia Dzien-
nego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie przez 
dwa miesiące wakacji aktywnie 
uczestniczyły w różnych ciekawych 
zajęciach, połączonych ze sportem 
i nauką. Dużym zainteresowaniem 
podopiecznych cieszyły się zajęcia 
florystyczno – plastyczne z wyko-
rzystaniem różnych technik i metod 
pracy oraz zajęcia fotograficzne or-
ganizowane w placówce i w plene-
rze. Dzieci uczestniczyły też w licz-
nych wycieczkach. Wychowanko-
wie w ramach wyjazdów zwiedzi-
li Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie, Zamek Książąt Mazowiecki 
w Ciechanowie, Łazienki Królew-
skie w Warszawie. Ogromne wra-
żenie na dzieciach wywarł pobyt 
w Centrum Nauki Kopernik z pro-
jekcją filmu w 3D w Planetarium. 
Dni wolne od wyjazdów i wycieczek 
były wykorzystywane na rozwijanie 
zainteresowań oraz talentów dzieci. 
Odbywały się mecze, zawody spor-
towe, pikniki oraz dyskoteki. Na za-
kończenie pierwszych wspólnie spę-
dzonych wakacji, wychowankowie 
wyjechali do Warszawy na zapro-
szenie Elżbiety Szymanik zastępcy 
dyrektora w Mazowieckiej Jedno-
stce Wdrażania Programów Unij-

nych w Warszawie. Spotkały się 
z marszałkiem województwa ma-
zowieckiego Adamem Struzikiem. 
Dzieci otrzymały różne prezenty, 

m.in. bilety wstępu na Stadion Na-
rodowy, ufundowane przez dyrek-
tor Szymanik.

red.

Organizatorzy akcji podkreśla-
ją, że początek roku szkolnego to 
dla wielu rodziców duże wyzwa-
nie finansowe, a dla tych mniej 
zamożnych każda pomoc jest 
na wagę złota. Podczas koncer-
tu zespołów ZAHLADA i STRZY-
GI, które wystąpiły w Zgrzycie 
25 sierpnia, darczyńcy przekaza-
li między innymi: tornistry, blo-
ki rysunkowe, f lamastry i cien-
kopisy, kredki, nożyczki, długo-
pisy, pojemniki śniadaniowe, 

piórniki z wyposażeniem, gum-
ki, l inijk i, k leje, zeszy ty, w y-
cinanki, worki na kapcie, czy-

li wszystko to, czego potrzebu-
ją uczniowie.

red.

Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji był najazd Litwinów na Ma-
zowsze. Imprezę wzbogaciły kramy 
dawnego rzemiosła i obozowiska. 
Dla najmłodszych Teatr Rozryw-
ki „Trójkąt” zagrał przedstawienie 
„Kot w butach”. Były gry historycz-
ne oraz zabawy sprawnościowe.
Spotkania odbywające się w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa przy-
gotowało Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej we współpracy z Urzędem 
Miasta i Chorągwią Rycerstwa Zie-
mi Ciechanowskiej.

K.D.

Wakacje w Placówce 
Wsparcia Dziennego

Wyprawki w ramach „Tornister Fest”
Kolejny raz Fabryka Kultury Zgrzyt we współpracy z Ciechanowskiem Ośrodkiem Edukacji Kul-
turalnej STUDIO zorganizowała zbiórkę artykułów szkolnych. Z zebranych przedmiotów Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci skomponowało wyprawki dla dziewiętnaściorga podopiecznych Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

XIII spotkania z historią
Walki rycerskie oraz pokazy konne, łucznicze i sokolnicze – to główne punkty programu XIII 
spotkania z historią, zorganizowanego 2 września na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich.

ŚDS zaprasza na obchody  
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Podopieczni ciechanowskiego Środowiskowego Domu Samo-
pomocy postanowili zaakcentować szczególny dzień jakim 
jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i zwrócić uwa-
gę miejskiej społeczności na jego ważne przesłanie. W tym 
roku tematem przewodnim jest depresja.

10 października podopieczni i kadra Środowiskowego Domu Samo-
pomocy typu A i B w naszym mieście rozpoczną obchody Światowego 
Dnia Zdrowia Psychicznego od mszy św. o godz. 8.30 w kościele far-
nym. Godzinę później w sali Powiatowego Centrum Kultury i Sztu-
ki podopieczni ŚDS zaprezentują spektakl „Samotny Wśród Ludzi”.
Organizatorzy obchodów podkreślają, że depresja to bardzo „demo-
kratyczna” choroba. Dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środo-
wisk i miejsc na kuli ziemskiej. Jest przyczyną cierpień psychicznych, 
negatywnie wpływa na zdolność do wykonywania nawet najprost-
szych codziennych czynności życiowych, niekiedy prowadzi do znisz-
czenia relacji z rodziną i przyjaciółmi, niezdolności do pracy zarobko-
wej, a nawet śmierci.
Ciechanowski ŚDS przechodzi właśnie długo oczekiwane remonty. 
Pomieszczenia stają się przytulne, nabierają domowego ciepła, co bez 
wątpienia będzie miało wpływ na efekty terapii. Prace koncentrują 
się teraz głównie w placówce przy ul. Strażackiej. Powiększono salę 
treningu kulinarnego, wygospodarowano też pomieszczenie na szat-
nię. W połowie października ma się zacząć remont podłogi i zabudo-
wy kuchennej. Estetyczne staje się również otoczenie domu. Podczas 
prac prowadzonych w parku im. Dąbrowskiego wyrównano i obsiano 
trawą teren przyległy do placówki. W dalszych planach jest remont 
pozostałych pracowni i wymiana wyposażenia na lepiej dostosowa-
ne do prowadzonych zajęć. W pierwszej połowie września ruszył re-
mont dachów na budynkach przy ul. Strażackiej i Niechodzkiej, któ-
ry wspiera m.in. prezydent Ciechanowa. Z poprawy warunków poby-
tu podopiecznych w domach, a także lepszych warunków pracy cieszy 
się kadra obu placówek.

red.

Ciechanów – Niestum – Ciecha-
nów to trasa rajdu rowerowe-
go zorganizowanego 9 września 
przez zarządy czterech osiedli: 
Bloki, Kwiatowe, Przemysłowe 
i Słoneczne. W zajeździe tury-
stycznym uczestnicy przejażdż-
ki posilili się przekąskami z gril-

la. Dla dzieci przygotowano ani-
macje, zabawy i konkursy. Upo-
minki dla najmłodszych zapew-
nił Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego oraz Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych.

red.

Rajd osiedlowy
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W niedzielę 3 i 17 września, w pa-
rafii św. Józefa w Ciechanowie od-
były się Ciechanowskie Wieczory 
Organowe. W czasie dwóch kon-
certów licznie przybyli słuchacze 
usłyszeli farskie organy w połą-
czeniu ze skrzypcami i z trąbką. 
Wykonawcami dwóch wieczorów 
z muzyką organową byli absolwen-
ci i wykładowcy Gdańskiej Aka-
demii Muzycznej. 3 września za 
organami zasiadł Adam Sadow-
ski a na trąbce grał Kamil Krucz-
kowski. 17 września na organach 
grał pierwszy organista katedry 
oliwskiej prof. Roman Perucki, 
a na skrzypcach Maria Perucka. 
Wykonane zostały utwory m.in. 
Bacha i Haendla. Dodatkowo grę 
muzyków można było obejrzeć 

na specjalnie przygotowanym 
ekranie ustawionym przy ołtarzu. 
Organizatorem cyklu koncertów 
była parafia św. Józefa w Ciecha-

nowie oraz Urząd Miasta Ciecha-
nów. Dyrektorem artystycznym 
był Adam Sadowski.

A.C.
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1 września przed ciechanowskim 
ratuszem powstała Strefa Kibica, 
w której mieszkańcy i przyjezd-
ni mogli wspólnie oglądać mecz 
reprezentacji Polski w piłce noż-

nej w ramach eliminacji do Mi-
strzostw Świata 2018. Na placu 
Jana Pawła II została wydzielona 
przestrzeń, mecz był wyświetla-
ny na wielkim ekranie. Wstęp był 

bezpłatny. Obecnym przy ogląda-
niu rozgrywek towarzyszyły duże 
emocje. Mecz zakończył się wyni-
kiem 4:0 dla Danii.

red.

Strefa Kibica przed ratuszem:  
transmisja meczu Dania – Polska

Ciechanowskie  
Wieczory Organowe

Założycielem i pierwszym prezesem 
SAP-u była Ewa Stangrodzka-Ko-
złowska. Od 2013 r. na czele zarzą-
du stoi Janina Janakakos-Szymań-
ska. Na przestrzeni lat stowarzy-
szenie wydało 20 tomików poezji 
i publikacji o charakterze regional-
nym. W swoim dorobku ma też licz-
ne promocje książek, spotkania au-
torskie, biesiady poetyckie, warsz-
taty, wystawy. Jego sztandarowe 
przedsięwzięcia to „Świętojańska 
Noc Poetów”, „Ciechanowskie Za-
duszki Poetyckie” i „Czwartkowe 
Wieczory z Poezją”.

Pretekstem do podsumowania 
10-letniej pracy była jubileuszowa 
gala, zorganizowana 22 września 
w auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. Po prezentacji najnow-
szej publikacji „Spacer po Ciechano-
wie”, w części artystycznej wystą-
pili: Wojtek Gęsicki, Joanna Kisz-
kurno, Beata Trojanowska, Robert 
Bartołd oraz formacja „Namaste”.
Wśród wielu gości na gali obecni 
byli przedstawiciele miejskiego sa-
morządu, który od lat wspiera ini-
cjatywy SAP-u.

K.D.

10-lecie SAP
Ciechanowski oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich skoń-
czył 10 lat. Z tej okazji zorganizowana została uroczysta gala. 
SAP zrzesza 36 członków. Są wśród nich poeci, malarze, rzeź-
biarze, fotograficy, prozaicy, graficy, wokaliści, dziennikarze 
oraz inne osoby zajmujące się działalnością kulturalną.
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16 września ulica Warszawska za-
pełniła się stoiskami handlowymi. 
Podczas jarmarku, zorganizowanego 
przez Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO, można 
było kupić regionalną żywność, rę-
kodzieło oraz różnego rodzaju ozdo-
by i akcesoria. Były również wystę-

py, zabawy i konkursy. Na scenie 
w pobliżu pomnika św. Piotra wy-
stąpili laureaci tegorocznej edycji 
konkursu wokalnego „O Platynowy 
Mikrofon Prezydenta Miasta Cie-
chanów”, w klimacie romskim za-
śpiewał i zatańczył zespół seniorek 
Romanca, wystąpił wokalista, kla-

wiszowiec, członek zespołu MAX 
Rafał Jabłoński oraz seniorzy wy-
konujący piosenki biesiadne – ze-
spół Zielona Melodia z Gruduska.
Organizatorem jarmarku był Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO.

red.

Jarmark na ul. Warszawskiej

W dniach 22-24 września w kościele 
poklasztornym zorganizowany zo-
stał VI Festiwal Muzyki Sakralnej. 
Koncert inauguracyjny dał Vox Vo-
cantis i Przyjaciele. Ciechanowski 
chór prowadzony przez Bogumiłę 
Nasierowską wykonał pieśni ma-
ryjne współczesnych kompozyto-
rów muzyki liturgicznej. Program 
kolejnych dni wypełniły występy 

Zespołu Mystic Ensemble z Gdań-
ska oraz Chóru Archikatedry War-
szawskiej. W repertuarze znalazły 
się utwory mistrzów: m.in. Bacha, 
Vivaldiego, Haendla, Pergolessiego.
Patronat nad koncertami objął bi-
skup płocki Piotr Libera oraz pre-
zydent Ciechanowa Krzysztof Ko-
siński.

K.D

VI Festiwal Muzyki 
Sakralnej


