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Rewitalizacja
kamienicy przy
ul. Warszawskiej 18

Ruszyły roboty budowlane w środku zabytkowego budynku. Dzięki
kompleksowej modernizacji kamienica stanie się przestrzenią aktywności kulturalnej i naukowej.
Pierwsze prace obejmują oczyszczenie i odnawianie ścian, podłóg
i sufitów. Zakończenie inwestycji
zaplanowano jeszcze w tym roku.

Prace przed
dworcem i zmiany
komunikacyjne

LISTA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH
I REMONTOWYCH
NA 2018 ROK

Rozpoczęły się roboty w centralnej części terenu przed dworcem
PKP. Nie wjeżdżają na ten obszar
autobusy, przystanki zlokalizowane są w innych, pobliskich miejscach. Samochody mogą przejeżdżać bezpośrednio obok dworca,
wyjazd możliwy jest jedynie w ul.
Sienkiewicza.

więcej str. 3
R.J.

więcej str. 3
R.J.

Modernizacja
COEK STUDIO:
wymiana elewacji

Trwa demontaż sidingu z siedziby miejskiej jednostki kultury. Budynek zostanie ocieplony, pojawi
się nowa elewacja. Prócz rozpoczętych prac na zewnątrz, prowadzone są roboty w środku. Instalacje są gotowe, na ukończeniu są
łazienki, odnawiane są ściany, modernizowane jest studio nagrań.
więcej str. 4
R.J.

Bezpłatne szczepienia
w ramach programu
profilaktyki raka
szyjki macicy

Miasto ruszyło z lokalnym programem szczepień przeciwko przyczyniającemu się do zachorowań
na raka szyjki macicy wirusowi
brodawczaka ludzkiego, czyli HPV.
Podpisana została umowa ze szpitalem w Ciechanowie, który już
przyjmuje zgłoszenia na bezpłatne
szczepienia 12-letnich dziewcząt.
więcej str. 2
R.J.

Modernizacja
ul. Kargoszyńskiej

Publikujemy spis inwestycji i remontów, które będą miały miejsce w tym roku w każdym z 12 ciechanowskich osiedli. Na liście znalazło się w sumie 118 takich zadań oraz 6 zadań wykraczających poza obszar jednego osiedla. 43 punkty z zestawienia to postulaty zgłaszane bezpośrednio
przez mieszkańców podczas tegorocznych spotkań osiedlowych z prezydentem Ciechanowa.
Lista stanowi podsumowanie zaplanowanych w budżecie miasta
na 2018 rok oraz wprowadzanych
do budżetu inwestycji i remontów.
Znalazły się tam także zadania, które już się rozpoczęły. To zarówno
potężne kosztowne inwestycje oraz
mniejsze przedsięwzięcia.
Spotkania osiedlowe były okazją
do zgłoszenia przez mieszkańców
swoich próśb. Wszystkie te, które
pod względem formalnym, finansowym, czasowym i prawnym są
możliwe do zrealizowania, zostały
uwzględnione. Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim potrzeby dotyczące nawierzchni dróg, chodników,
oświetlenia, kanalizacji. W mieście
przeprowadzony zostanie szereg remontów, przewidziane są utwardzenia nawierzchni, a dla dróg, które
wymagają kompleksowej budowy
(kanalizacja, jezdnia, chodniki),
a co za tym idzie, dużych nakładów
finansowych, opracowane zostaną
dokumentacje projektowo-kosztorysowe, co jest pierwszym krokiem
do realizacji inwestycji w kolejnych
latach. Uwzględniono także oświetlenie kolejnych ulic i nowe inwestycje kanalizacyjne, które ZWiK
dodaje do swojego planu.

Tegoroczna lista zawiera również
postulaty sprzed wielu lat, zgłaszane od dawna w różnych formach.
Takie przykłady to m.in. modernizacja ul. Kargoszyńskiej, Kwiatowej, Łukasiewicza, remont ul. Augustiańskiej, zagospodarowanie
otoczenia dworca kolejowego czy
liczne mniejsze remonty.
Sprawy istotne z perspektywy całego miasta, to rozpoczęcie budowy obwodnicy wschodniej Ciechanowa, rewitalizacja wieży ciśnień
i trwająca budowa parku nauki, budowa systemu wczesnego ostrzegania czy inwestycje związane z rozwojem i unowocześnianiem komunikacji miejskiej.
Lista zawiera również nowe place
zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji, modernizacje i kolejne etapy.
To także spis planowanych do montażu elementów infrastruktury, jak
ekrany dźwiękochłonne czy wiaty
autobusowe.
Na wiele z zadań udało się pozyskać środki zewnętrzne, które nawet w 95 procentach pokryją koszty
poszczególnych inwestycji. Dzięki
pozyskanym pieniądzom, głównie
z Unii Europejskiej, miasto mogło

wygospodarować fundusze na większą liczbę inwestycji i inicjatyw.
– Oprócz wielu zadań przedstawionych w opracowanej przez miasto liście, zrealizowane będą także inne drobne postulaty, zgłoszone na spotkaniach osiedlowych, jak
chociażby montaż koszy ulicznych
czy porządkowanie terenów zielonych – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Prezydent podkreśla, że zestawienie miejskich planów w formie listy
sprawdza się, mieszkańcy wiedzą,
czego mogą się spodziewać, a tym
samym wymagać.
– Lista to dla mnie i moich współpracowników swego rodzaju zobowiązanie. Mamy ambitne plany,
które będziemy starali się sprawnie, krok po kroku realizować.
Dziękuję wszystkim, którzy przychodzili na spotkania osiedlowe,
bo dzięki takiemu bezpośredniemu
kontaktowi i rozmowom możemy
lepiej poznać i zrozumieć potrzeby mieszkańców, można wyjaśnić
wszelkie wątpliwości i po prostu
skuteczniej oraz efektywniej pracować – dodał prezydent.
Lista zadań str. 6-7
R.J.

Zdemontowano już stare chodniki, rozpoczęło się układanie nowych. Jezdnia została sfrezowana, wytyczono ścieżkę rowerową.
Trwają intensywne roboty na modernizowanej części ul. Kargoszyńśkiej, między ul. Kraszewskiego a pętlą miejską. To jedna
z największych tegorocznych inwestycji drogowych.
więcej str. 5
R.J.

48 tys. zł
dla podstawówek
na rozwój
czytelnictwa

Miasto pozyskało środki w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoły
podstawowej nr 3, 4, 5 i 6, które zgłosiły się do projektu, otrzymają po 12 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na zakup
książek oraz konkursy, spotkania i warsztaty.
więcej str. 9
R.J.
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Przetarg na budowę
obwodnicy wschodniej
Ciechanowa

Ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

w ramach miejskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy

Na początku marca ogłoszony został przetarg na budowę drogi,
która połączy dwie drogi krajowe i będzie przebiegała od ronda Solidarności do centrum handlowego we Władysławowie.
Głównym celem inwestycji jest wyprowadzenie poza centrum
miasta ruchu samochodów ciężarowych, przemieszczających
się przez Ciechanów. Wzdłuż jezdni powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Budowa ruszy jeszcze w tym roku.

D r o g a b ę d z i e m i a ł a d ł u go ś ć
3,3 km. Ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki pojawią się po obydwu stronach jezdni. Powstaną zatoki autobusowe z peronami, zjazdy publiczne i indywidualne, kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne
i kryte oraz wybudowane będzie
oświetlenie. Nowa droga połączy drogę krajową nr 50 z drogą
krajową nr 60. W ten sposób np.
TIR-y poruszające się od strony
Płońska, omijając centrum miasta, wyjadą na drogę w kierunku
Pułtuska i odwrotnie. Nowa droga skrzyżuje się z „sześćdziesiątką” na wysokości centrum handlowego MMG Center Ciechanów
(dawniej Marcredo).
– Droga ta na pewno odciąży
ruch w ścisłym centrum miasta,
ale również wpisze się w rozbudowywaną sieć ścieżek rowerowych w Ciechanowie i okolicach. Rowerem będzie można
dotrzeć bezpiecznie i wygodnie
na Krubin, gdzie wiedzie ścieżka wybudowana przy ul. Sońskiej w ramach wspólnej inwe-

stycji z powiatem. Jest to inwestycja potrzebna i co niezwykle
istotne, jako miasto pokrywamy zaledwie 10% jej kosztów, bo
resztę pieniędzy pozyskaliśmy
– powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Inwestycja jest elementem potęż nego m iejsk iego projek t u,
obejmującego budowę park&ride, ukończoną już modernizację ul. Sienkiewicza, zakup autobusów niskoemistyjnych, w tym
elektrycznego oraz montaż systemu informacji pasażersk iej.
Na cały projekt miasto pozyskało dofinansowanie ze środków
UE w kwocie 33 303 221,50 zł.
W sumie, licząc dofinansowanie
unijne oraz dofinansowane pozyskane również z budżetu państwa na projekt rew italizacy jny, miasto poz yskało w sumie
37 466 124,19 zł. Oznacza to, że
inwestycje będą w 90% pokryte
z pozyskanych środków zewnętrznych, a jedynie 10% kosztów kwalif ikowa nych sta now i ł będ zie
wkład własny miasta.
R.J.

Miasto rozpoczyna lokalny program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV), przyczyniającego się do zachorowań na raka szyjki macicy. Podpisana została umowa
ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, który przystąpił do otwartego konkursu ofert. 12-letnie mieszkanki Ciechanowa już mogą zgłaszać się na darmowe szczepienia.
Każdego roku z bezpłatnych szczepień będzie mógł skorzystać jeden
rocznik ciechanowianek. Prezydent Kosiński, który wyszedł z inicjatywą opracowania programu, zaprosił do współpracy specjalistów
z dziedziny zdrowia. Lokalny program profilaktyki opracowany został
na 4 lata, wprowadzono go uchwałą Rady Miasta pod koniec ubiegłego roku. Udział w programie jest
w pełni dobrowolny. W tym roku zaszczepione mogą zostać dziewczęta
mieszkające w Ciechanowie, urodzone w 2006 roku. W kolejnych latach
będą mogły ze szczepień skorzystać
następne roczniki.
Szczepienia będą podawane w dwóch
dawkach. Kwalifikujące się do szczepienia dziewczynki mogą już zapisywać ich rodzice bądź opiekunowie
prawni. Zapisy prowadzi i udziela szczegółowych informacji
szpital w Ciechanowie: Podstawowa Opieka Zdrowotna
SSzW – nr tel. 23 673 02 34 oraz
Poradnia Położniczo-Ginekolog ic zna S SzW – n r tel.
23 673 02 30.
Program zakłada szeroką edukację
dzieci i rodziców. Do współpracy zaproszone zostaną szkoły. Program
na wszystkich etapach opracowania konsultowany był z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Specjalistycznym Szpitalem
Wojewódzkim, Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ. Konsultację naukową
zapewniła prof. dr hab. med. Bibiana
Mossakowska. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
– Bardzo dużo słyszy się o zachorowaniach na raka, a my jako miasto postanowiliśmy skorzystać z dostępnych nam możliwości, by tym
zachorowaniom przeciwdziałać.
To pierwszy program profilaktyczny realizowany przez Ciechanów.
Oczywiście nic na siłę, po prostu

dajemy młodym dziewczętom i ich
rodzinom wybór. W ramach programu szczepienia są całkowicie
darmowe, a nie każdego przecież
na nie stać. Na pewno warto angażować się w projekty, które mogą
pomóc uratować zdrowie a nawet
życie mieszkanek miasta – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
– „Łatwiej zapobiegać, niż leczyć”.
Myślę że, to hasło jest bardzo adekwatne do realizowanego programu. Cieszę się, że wspólnie z miastem możemy zapewnić młodym ciechanowiankom dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi
HPV. Mam nadzieję, że proponowana przez nas akcja profilaktyczna,
wpłynie pozytywnie na stan zdrowia kobiet mieszkających w Ciechanowie – powiedział Mariusz Rolewski, zastępca dyrektora ds. medycznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) w 2009 roku opublikowała
oficjalne stanowisko, uznając raka
szyjki macicy i inne choroby wywołane przez wirus brodawczaka ludzkiego za problem zdrowia publicznego
o charakterze globalnym. Rak szyjki macicy jest drugą spośród onkologicznych przyczyn zgonów wśród
kobiet. WHO rekomenduje wprowadzenie rutynowych szczepień przeciw HPV, jako części programu, za-

wierającego informację i edukującego na temat profilaktyki zakażeń
tym wirusem. Szczepienie dziewcząt zalecają m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej,
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Polska należy do krajów o średniej
zachorowalności na ten nowotwór,
ma jednak jeden z najwyższych
wskaźników zachorowalności i umieralności w Europie.
Program, poza swoim oczywistym
celem, ma m.in. wpłynąć na wzrost
poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży w zakresie
ryzykownych zachowań oraz chorób
przenoszonych drogą płciową. Ma
podnieść także poziom wiedzy na temat skuteczności działania szczepionki w redukowaniu zakażeń wirusem HPV oraz upowszechnić nawyk systematycznego wykonywania
badań profilaktycznych.
Zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych, szczepienia przeciwko
wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków znajdujących
się w budżecie Ministra Zdrowia.
Nadzór nad prawidłowością szczepień będzie prowadzony w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Ciechanowie.
R.J.

Hala targowa coraz bliżej finiszu
Zakończył się montaż elewacji, pojawiła się specjalna wykładzina
HPL. Elewacja z drewnianym motywem nawiązuje do stylistyki nowego dworca kolejowego. Całe otoczenie, łącznie z park&ride, stworzy spójną funkcjonalną i estetyczną przestrzeń. Wewnątrz hali

gotowa jest podbudowa pod posadzki oraz elektryka. W najbliższych dniach układane będą płytki. Roboty trwają w pomieszczeniach technicznych, wykańczane
są także łazienki.
Na z e w n ąt r z w i ę k s z o ś ć pr a c
brukarskich została zakończo-

na. Zamontowano już wiaty będ ąc e elementem p ow s t ając e go obok hali targow iska sezonowego.
Inwestycja powinna zakończyć się
jeszcze w pierwszej połowie tego
roku.
R.J.
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Ruszyła rewitalizacja kamienicy przy ul. Warszawskiej 18
Rozpoczęły się prace budowlane wewnątrz zabytkowego budynku, który przejdzie kompleksową modernizację oraz stanie się przestrzenią aktywności kulturalnej i naukowej. Roboty zaczęto od oczyszczenia i odnawiania ścian, sufitów i posadzek. Miejska inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Miasto na rewaloryzację pozyskało
dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Kamienicy z 1925 roku znajdującej
się w centrum Ciechanowa, wpisanej do rejestru zabytków, zostaną nadane nowe funkcje użytkowe
z przeznaczeniem na cele edukacyjne i kulturalne. W ramach prac modernizacyjnych wymieniona zostanie konstrukcja i pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne, przyłącza oraz
stolarka okienna i drzwiowa, przebudowane zostaną ściany wewnętrzne, odtworzona zabytkowa elewacja.
Wykonana będzie izolacja termiczna i przeciwwodna, budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wszystkie elementy zabytkowe czeka czyszczenie i konserwacja. Obiekt zostanie dostosowany

do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przewidziana jest likwidacja barier
architektonicznych, montaż windy
i urządzenia zwiększające dostępność obiektu. Informacje na tablicach będą również w języku Braille’a.
W kamienicy powstanie Klub Młodego Odkrywcy, w ramach którego odbywać się będą różnego rodzaju warsztaty i doświadczenia
naukowe. Kamienica stanie się
także siedzibą Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, która
przybliżać będzie mieszkańcom
i przyjezdnym historię Ciechanowa, będą organizowane wydarzenia, odczyty, spotkania. W zaplanowanej w budynku klubokawiarni i galerii artystycznej odbywać
się będą wydarzenia artystyczne,

społeczne, wystawy, spotkania,
zajęcia dla ogółu oraz poszczególnych grup odbiorców. Aktywizacji seniorów służył będzie Klub
Seniora. Stworzona zostanie dla
nich oferta obejmująca działania
prozdrowotne, usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej. Dodatkowo na poddaszu znajdą się
pokoje gościnne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności, np. dla przedstawicieli miast partnerskich, występujących artystów, organizatorów
imprez, spotkań i wystaw.
– Opuszczona przez lata kamienica niebawem będ zie tęt niła
życiem. Stanie się punktem spotkań, edukacji, nauki oraz miej-

scem otwartym i przyjaznym dla
wszystkich, którzy będą chcieli miło, ciekawie i pożytecznie
spędzić czas. Jestem przekonany, że nowe miejsce na kulturalnej mapie Ciechanowa, jakim będzie kamienica przy Warszawskiej 18 w zdecydowany sposób
zwiększy atrakcyjność centrum
miasta – powiedział prezydent
Krzysztof Kosiński.
Kamienica jest jednym z nielicznych zachowanych obiektów architektury miejskiej o konstrukcji
z tradycyjnej z cegły. Dwupiętrowy

budynek z użytkowym poddaszem
przed II wojną światową należał
do żydowskiej rodziny. Kamienica
posiada dobudowany w 1960 roku
aneks, gdzie mieściła się piekarnia. Budynek pełnił funkcje mieszkalno-usługowe, nigdy nie podlegał pracom remontowym, od kilku
lat jest wyłączony z użytkowania.
Na projekt obejmujący rewaloryzację kamienicy oraz rewitalizację wieży ciśnień miasto pozyskało w sumie 6 336 764,18 zł unijnego dofinansowania.
R.J.

Prace przed dworcem i zmiany w komunikacji miejskiej
W związku z rozpoczętymi 12 marca pracami w centralnej części obszaru przed dworcem kolejowym (skwer i przyległa jezdnia), autobusy komunikacji miejskiej nie wjeżdżają na teren przed dworcem. Ponadto, nie jest możliwy dla aut wyjazd spod dworca na skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. 17 Stycznia. Wyjeżdżać można w ulicę Sienkiewicza.
Jeżeli chodzi o komunikację miejską, pasażerowie mogą wsiadać
i w ysiadać na pobliskich przystankach. Lokalizacje przystanków zmienione zostaną w następujący sposób:
– przystanek dla linii jadących
w kierunku wiaduktu, tj. linii 1,
4, 5, 7, przeniesiono na ul. Sienkiewicza w okolice apteki
– przystanek dla linii jadących
w kierunku ul.17 Stycznia, tj.
linii 0, 4, 5, 9, przeniesiono
na ul.17 Stycznia – za skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza
– przystanek dla linii jadących
w kierunku ronda Kaprala Józefa Grzesia, tj. linii 1, 10, przeniesiono na ul. Sienkiewicza – za

skrzyżowaniem z ul. 17 Stycznia
– przystanek dla osób wysiadających z autobusów linii 0 i 7 przeniesiono na ul. Sienkiewicza – za
skrzyżowaniem z ul.17 Stycznia

(przystanek dla linii 1,10).
Z aw r ac a n ie i p o s tój d l a l i n i i
0 i 7 odbywa się na terenie dawnego bazarku (wjazd od ul. Sienkiewicza w bramę główną).

ZKM, również wprowadził zmiany
w rozkładzie jazdy autobusów. Są
one związane ze zmianami w rozkładzie jazdy pociągów – w dni powszednie kursowanie linii autobusowych „0” i „7” zostało dostosowane do tych korekt w następujący sposób:
– linia „0” – odjazd z DW. PKP
o godz. 18.00 zmieniony na godz.
18.15
– linia „0” – odjazd z DW. PKP
o godz. 19.00 zmieniony na godz.
19.05
– linia „7” – odjazd z DW. PKP
o godz. 21:15 zmieniony na godz.
21:22.
Urząd Miasta prosi kierowców
o stosowanie się do znaków drogo-

wych oraz przypomina, że nie należy parkować w całej części przed
dworcem, vis a vis budynku. Jest
jednak wciąż dostęp do obszaru
przy torach – między peronem a terenem przyległym do hali targowej.
Miejska inwestycja w teren wokół dworca kolejowego obejmuje
m.in. budowę park&ride z ponad
200 miejscami parkingowymi, odnowienie skweru z fontanną i zagospodarowanie otoczenia. Obecnie w centralnej części przed dworcem zakończyły się prace związane
z kanalizacją sanitarną, rozpoczyna się układanie okablowania pod
oświetlenie. Tworzone są podbudowy pod jezdnie.
R.J.
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Modernizacja COEK STUDIO: zaczęto wymianę elewacji
Demontowana jest dotychczasowa elewacja, pojawi się nowa, budynek zostanie ocieplony. Rozpoczęły się roboty przy zewnętrznych ścianach siedziby Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej Edukacji STUDIO, jak również kontynuowane są te w środku. Wykonano nowe instalacje, kończy się remont łazienek, remontowane są ściany w salach. Modernizację przechodzi studio nagrań.
bywają się cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia.
Stara kotłownia gazowa w obiekcie
została wymieniona na węzeł ciepłowniczy zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, przebudowana została instalacji c.o., instalacja pompy
ciepła powietrze/woda, wymienione
zostanie oświetlenia na energooszczędne typu LED. W konsekwencji
wprowadzenia tych rozwiązań nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej budynku na poziomie ponad 66%.
Znoszone są bariery architektoniczne. Planowany jest montaż urządzeń,
zwiększających dostępność obiektu
osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, min. ruchowymi, sensorycznymi, intelektualnymi
i psychicznymi. Jednym z rozwiązań
będzie montaż krzesła schodowego
na torze krzywoliniowym, co umożliwi niepełnosprawnym przemieszczanie się między kondygnacjami.
Na czas remontu pomieszczenia
miejskiej jednostce kultury udostępnił MOSiR. Znajdują się one w hali
przy ul. 17 Stycznia 60C (wejście
boczne, na końcu korytarza). Kontakt telefoniczny z COEK STUDIO:
570 809 003.
W lutym ubiegłego roku miasto pozyskało unijne dofinansowanie.
Pod koniec listopada prezydent
Krzysztof Kosiński podpisał umowę z wykonawcą. Wartość zadania
to 2 195 550 zł. W 80% koszt będzie
pokryty z pozyskanych unijnych pieniędzy. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec maja.

Wokół budynku rozstawione zostały rusztowania, demontowany jest
siding. Po ociepleniu będzie wykonana nowa elewacja. Modernizację
przejdą schody, zostaną wymienione drzwi. Obiekt będzie dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W studiu nagrań jest już nowa elektryka, zaślepione zostały okna, a ściany przygotowywane są pod ustroje
akustyczne. W najbliższych dniach
dostarczona zostanie pierwsza tura
nowego sprzętu elektronicznego.
Wszystko to przełoży się na jakość
nagrań i możliwości bardziej profesjonalnego wykorzystywania studia.
Łazienki zostały przebudowane,
na ścianach i podłogach położono
płytki, podwieszane są sufity. W pomieszczeniach skończono wentylację.
Zakończono wylewkę w sali baletowej, gdzie powstanie nowa podłoga.
Robione są tynki i gładzie na ścianach. Prace w ramach inwestycji
obejmują także galerię, pracownię
rozwijania umiejętności manualnych, pomieszczenie, które stanie
się małą salą widowiskową. Dzięki
stworzeniu sali widowiskowej, pojawi się możliwość organizowania
koncertów i przedstawień teatralnych. Będzie tam mała scena z podestem, kurtyną, oświetleniem i nagłośnieniem. Galeria zyska nowoczesne
profesjonalne wyposażenie, systemy
wystawiennicze, oświetlenie, które pozwolą na właściwą ekspozycję
prac. Wprowadzone rozwiązania pozwolą rozszerzyć jej możliwości. Poprzez zakup koniecznych mebli, remont sali plastycznej z jej zapleczem,
poprawią się warunki, w których od-

R.J.

Powstał parking w pobliżu „Klasztorka”
Na miejskiej działce w pobliżu kościoła parafii św. Tekli przy ul. Augustiańskiej zakończyły się prace związane z utworzeniem parkingu wraz z dojazdem. Powstały 32 stanowiska postojowe oraz miejsce dla karawanu. Otoczenie parkingu zostało uporządkowane, zadbano o alejki, pojawiły się ławki i kosze na śmieci.
Zarówno parking, jak i prowadzący do niego dojazd, został wykonany z zastosowaniem technologii krat parkingowych z tworzywa
sztucznego. Krata w granicach parkingu ma być przerośnięta trawą,
by wizualnie wtopiła się w otoczenie parkowe. Z kolei krata na drodze dojazdowej i na miejscu postojowym dla karawanu została wypełniona kruszywem. Miejsca parkingowe oddzielone są specjalnymi
znacznikami. Poza tym wymieniono nawierzchnię alejek – położono
nawierzchnię mineralną. Powstała również alejka zupełnie nowa
– wzdłuż wydeptanego przez pieszych szlaku. Wykonano ją z kruszyw kamiennych (zbliżona parametrami do nawierzchni stosowanych w parkach zabytkowych
np. w Łazienkach Królewskich czy
warszawskim Ogrodzie Krasińskich). Ciągi komunikacyjne zostały ograniczone betonowym obrzeżem trawnikowym, zamontowanym na poziomie gruntu, z odprowadzeniem wody opadowej na okoliczne trawniki. Na schodkach oraz
głównej alei prowadzącej do bramy

kościoła, od strony ul. Orylskiej są
nawierzchnie z płyt betonowych.
Przy alejkach zamontowano ławki
i kosze na śmieci.
Ponadto w ramach zamówienia została wykonana dokumentacja tech-

niczna obejmująca projekty, które
zostaną zrealizowane w kolejnym
etapie. Będzie to oświetlenie alejek
i parkingu (8 stylizowanych lamp),
iluminacja bramy i drzew oraz wpusty deszczowe w drodze dojazdowej

do stadionu miejskiego.
Wcześniej przeprowadzono remont zabytkowej bramy obok kościoła, gdzie także wybudowano
kamienne schody. Co do przebiegu remontu bramy, w pierwszym

etapie wzmocnione zostały fundamenty, następnie mury. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Konieczne było powstrzymanie procesu korozji cegły.
Ten proces nasilał się pod wpływem czynników atmosferycznych.
Istniejące wcześniej zaprawy spoinujące były nieszczelne i nie spełniały wymogów konserwatorskich.
W ramach renowacji uzupełniono,
oczyszczono mur, poprawiono kolorystykę i strukturę. Wykonana została izolacja fundamentu, drenaż,
roboty ziemne. Spoiny uzupełniono
i wymieniono. Wymieniono instalację elektryczną i zmieniono miejsce montażu lamp oraz uchwytów
do flag. Roboty brukarskie w przejściach bramy, w ramach których
wykonano kamienne schody, były
ostatnią częścią tego etapu inwestycji. Miasto na remont udzieliło
parafii dotacji w wysokości 50 tys.
zł. Prócz tego wsparcia, parafia pozyskała 55 tys. zł z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z jej środków własnych została pokryta jedna trzecia kosztów.
R.J.
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Trwa modernizacja ul. Kargoszyńskiej

7 marca ruszyły prace w ramach jednej z największych tegorocznych inwestycji drogowych w Ciechanowie. Na początek rozebrane zostały chodniki oraz sfrezowano jezdnię. Prowadzone są prace nad infrastrukturą podziemną, wytyczono ścieżkę rowerową, rozpoczęło się układanie nowych chodników. Roboty obejmują odcinek ul. Kargoszyńskiej od ul. Kraszewskiego do pętli miejskiej.
Na ponad półkilometrowym odcinku jezdnia zostanie wyrównana i wyasfaltowana. Jej dotychczasowa szerokość była zmienna,
docelowo ma mieć 6 m. Wzdłuż
niej, po prawej stronie (patrząc
od st rony u l. K ra szew sk iego)

budowa na jest dw u k ier un ko wa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, która będzie miała naw ier zchnią bit umiczną. Będ ą
nowe chodniki których szerokość
wyniesie od 1,5 m do 2 m, a łączna długość 915 m. Zdemontowa-

ne stare, krzywe płytki betonowe
zaczyna zastępować kostka brukowa. Wykonana zostanie zatoka
autobusowa, równoległe miejsca
postojowe, 36 zjazdów. Na przejściach dla pieszych zaplanowane
są „kocie oczka”, czyli punktowe

elementy typu LED. Przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań z drogami gminnymi, tereny przyległe
będą zagospodarowane zielenią.
W ramach inwestycji powstaje
130 m nowej i przebudowanej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi poza jezdnią.
– O remont ul. Kargoszyńskiej
mieszkańcy zabiegali od wielu
lat. Teraz kompleksowa modernizacja staje się faktem. Ta ulica ważna jest nie tylko dla osiedla „Kargoszyn”, to droga bardzo istotna dla całego Ciechanowa. Można zapomnieć o dziurawej, pofalowanej jezdni oraz
krzywych, wręcz niebezpiecznych dla pieszych chodnikach.

Ulica ta ma bezpośrednie połączenie z pętlą miejską. Warto podkreślić, że ścieżka rowerowa, która powstanie wzdłuż
ul. Kargoszyńskiej zapewni połączenie rowerowe z pętlą miejską, połączy pętlę z ul. Kraszewsk iego i dalej z 17 St ycz nia –
pow iedział prez ydent K rz ysztof Kosiński.
Inwestycję realizuje firma Strabag.
Koszt zadania to 3 674 302,01 zł.
Na przebudowę ul. Kargoszyńskiej miasto pozyskało zewnętrzne dofinansowanie w wysokości
1 830 904,55 zł w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019”.

Budowa ul. Łukasiewicza
Na gruntowej ul. Łukasiewicza na osiedlu „Słoneczne” rozpoczęły się pierwsze prace. Roboty powinny zakończyć się pod koniec czerwca.
Na odcinku 330 metrów powstanie jezdnia o szerokości 5,5 m
z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Po obydwu stronach
pojawią się chodniki. Przewidziane jest wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, przebudowana zostanie sieć
telefoniczna.
Dokumentacja projektowo kosztor ysowa opracowana zosta ła
w połow ie 2016 roku, budowa
została wpisana do tegorocznego budżetu miasta. Na początku roku przeprowadzone zostało
postępowanie przetargowe. Inwestycję realizuje firma w yło-

niona w przetargu – BRUK ARSTWO, Paweł Goc. Koszt zadania to 895 tys. zł. Cena proponowana w drugiej – niew ybranej ofercie, złożonej przez firmę
„GUTBRUK” inż. Tomasz Gutowsk i, w y nosiła 1 785 578,38 zł.
O miesiąc dłuższy niż w w ybranej ofercie byłby tak że termin
realizacji.
Miasto systematycznie prowadzi moder nizacje zaniedbanych gruntow ych dróg, zacz ynając od tych, które mają gotową dokumentację projektowo-kosztor ysową. Przykładem są
w ybudowane ulice: Prusa, Mo-

rawskiej, część Dygasińskiego,
Biel i ń sk a . W m ie ś c ie pr ow adzone są również doraźne prac e n apr aw c z e . K omple k s ow e
przedsięwzięcia w ymagają duż ych nak ładów, a dokumentacja jest podstawow ym etapem.
Podczas spotkań osied low ych
prezydent zapow iadał opracowanie dokumentacji dla k ilku
ulic, tak by poważne modernizacje móc przeprowadzić w kolejnych latach. Ta k ie zada nia
znalazły się na opracowanej liście działań inwestycyjnych i remontow ych na 2018 rok.
R.J.

R.J.
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Osiedle nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”

Osiedle nr 6 „Słoneczne”

1. Modernizacja drogi między Ciechanowem i Opinogórą, przebiegającej przez
ul. Kącką - modernizacja 6,5 km odcinka, przebudowa jezdni, budowa ścieżki
rowerowej, fragmentami chodników, kanalizacji deszczowej, uporządkowanie
przydrożnej zieleni (wspólnie finansowana inwestycja przez powiat, miasto
i gminę).
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej (od ul. Bukietowej do granic
miasta) – dokończenie zadania z 2017 roku.
3. Opracowanie dokumentacji budowy ul. Gruduskiej (droga wojewódzka); zadanie
przesunięte z 2017 roku ze względu na konieczność odstąpienia od umowy
z wykonawcą, który nie wywiązał się z terminu realizacji; miasto pokryje koszty
dokumentacji, zarządca drogi – samej budowy.
4. Opracowanie dokumentacji dla budowy parkingu na terenie po Kolumnie
Transportu Sanitarnego.
5. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Opinogórskiej.
6. Montaż wiaty przystankowej na przystanku ul. Wojska Polskiego – PWSZ.

1. Przebudowa ul. Łukasiewicza – budowa jezdni, chodników, zjazdów i kanalizacji
deszczowej.
2. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska Krubin – II etap.
3. Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzaka.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Ludowej, Spacerowej,
Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Skłodowskiej-Curie,
Nizinnej i Zagrodowej – zakończenie zadania z 2017 roku.
7. Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Piwnej i Ptasiej.
8. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Sońska Rondo (po uzyskaniu zgody
zarządcy drogi – PZD w Ciechanowie).

Osiedle nr 2 „Aleksandrówka II”
1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Harcerskiej.
2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bursztynowej.
3. Budowa chodnika przy ul. św. Franciszka od ul. Batalionów Chłopskich do
ul. Harcerskiej.
4. Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej między budynkami
5A i 7 przy ul. Batalionów Chłopskich.
5. Remont chodnika na drodze wewnętrznej od ul. Batalionów Chłopskich przy
budynku wielorodzinnym nr 19.
6. Remont chodnika od wjazdu na parking sklepu Biedronka do budynku
wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 16.
7. Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej
i Szmaragdowej.
8. Wymiana paneli ekranów akustycznych na przezroczyste przy przejściu dla
pieszych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Gwardii Ludowej WRN.
9. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Batalionów Chłopskich – Renata 02.
Osiedle nr 3 „Aleksandrówka”

LISTA ZADAŃ INW
I REMONTOWYCH
Budowa wschodniej
obwodnicy Ciechanowa

Budowa park&ride

Budowa h

1. Rozbudowa parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa – budowa chodnika oraz
montaż 3 lamp oświetleniowych.
2. Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Jeziorko II.
3. Odcinkowy remont nawierzchni ul. Sikorskiego.
4. Wymiana paneli ekranów akustycznych na przezroczyste przy przejściu dla
pieszych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i drogi wewnętrznej, zlokalizowanej
między budynkami nr 8-10 przy ul. Armii Krajowej.
Osiedle nr 4 „Śródmieście”
1. Rewaloryzacja kamienicy przy ul. Warszawskiej 18 – kompleksowa modernizacja;
budynek będzie przystosowany do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej,
powstanie klubokawiarnia i galeria artystyczna, będzie to siedziba Klubu Seniora,
Klubu Młodego Odkrywcy oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
2. Remont nawierzchni ul. Augustiańskiej.
3. Modernizacja terenu za Rossmanem.
4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją boiska.
5. Zagospodarowanie parku im. M. Konopnickiej – II etap.
6. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku komunalnego nr 13 przy
ul. Nowozagumiennej.
7. Kwiaty i zieleń na ul. Warszawskiej – instalacja kwietników na 58 latarniach oraz
ustawienie 4 wież kwiatowych; rozszerzenie projektu o nowe kwietniki na placu
Jana Pawła II. 8. Montaż wiaty przystankowej na przystanku ul. Mikołajczyka-Sąd
02 (po uzyskaniu zgody Orange Polska S.A.).

Modernizacja ul. Niechodzkiej
i Mazowieckiej

Przebudowa ul. Łukasiewicza

Kompleksowa przebudowa
ul. Kargoszyńskiej

Budowa przez TBS
nowego bloku

Osiedle nr 5 „Płońska”
1. Budowa oświetlenia ulicznego ulic św. Franciszka i św. Anny.
2. Budowa oświetlenia i chodnika w ul. Witosa – droga dojazdowa do osiedla Villa
Art. i Witosa Apartaments.
3. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada II.
4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkoły Podstawowej nr 4.
5. Remont chodnika przy ul. Szwanke na wysokości budynków wielorodzinnych nr 14-18.
6. Remont chodnika przy ul. Reutta na odcinku od ul. Szwanke do budynku
wielorodzinnego przy ul. Reutta 1.
7. Remont chodnika łączącego ul. Reutta z ul. Armii Krajowej w okolicy budynku
nr 4 przy ul. Reutta.
8. Remont nawierzchni parkingów wraz z ich poszerzeniem na wysokości budynków
wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 35 ul. i 39 (3 parkingi).
9. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Św. Stanisława Kostki.
10. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Św. Marka.
11. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Św. Marii Magdaleny.
12. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka ul. Ranieckiej od
ul. Szwanke do ul. Rzeczkowskiej.
13. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka ul. Św. Antoniego od
ul. Św. Jadwigi (fragment w kierunku północnym).
14. Poprawa poboczy drogi od ul. Szwanke w kierunku Szkoły Podstawowej nr 4.
15. Wymiana słupków na odblaskowe na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i
Harcerskiej.
16. Ustawienie tablic z nazwami ulic: ul. Księcia Konrada II, ul. Wincentego Witosa,
ul. Władysława Andersa i ul. Ignacego Mościckiego.

Osiedle nr 7 „Przemysłowe”
1. Modernizacja ul. Niechodzkiej i Mazowieckiej – nowe nawierzchnie, ścieżki
rowerowe, chodniki, oświetlenie, dodatkowa infrastruktura rowerowa.
2. Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Granicznej – budowa nawierzchni,
chodników, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej – realizacja planowana
także na 2019 rok.
3. Remont nawierzchni ul. Bojanowskiego.
4. Remont nawierzchni ul. Szczurzynek.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Ułańskiej, Górnej, Cichej, Młynarskiej,
Równej, Partyzantów, Obozowej.
6. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Szczurzynek.
7. Wymiana odcinków sieci wodociągowej wykonanej z materiałów
azbestocementowych w ul. Granicznej i Niechodzkiej.
8. Utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni ul. Wierzbowej.
9. Potrójne utrwalenie emulsją i grysami fragmentu nawierzchni ul. Pęchcińskiej na
odcinku od ul. Baranowskiego do posesji przy ul Pęchcińskiej 5.
10. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Płocka-Cedrob 02.
11. Opracowanie dokumentacji dla budowy kanalizacji deszczowej ul. Dywizjonu
305, Dziedzica i Baranowskiego.
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Osiedle nr 8 „Kwiatowe”
1. Przebudowa ul. Kwiatowej – poszerzenie pasa drogowego od strony ronda na pętli
miejskiej w kierunku Gąsek; nowe chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, przystanki autobusowe; przebudowa skrzyżowania
z ulicą Wesołą, uporządkowanie zieleni. Wspólna inwestycja miasta i powiatu.
2. Przebudowa ul. Wesołej – przebudowa jezdni, budowa chodników, oświetlenia,
przebudowa infrastruktury podziemnej.
3. Budowa wjazdu na plac zabaw przy ul. Wesołej.
4. Utwardzenie tłuczniem kamiennym odcinka nawierzchni ul. Wiśniowej
(od nawierzchni utwardzonej w kierunku pętli miejskiej).
5. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej biegnącej od ul. Towarowej.
6. Budowa fragmentu chodnika, zatoki autobusowej, zjazdów do posesji i montaż
wiaty przystankowej przy ul. Starowiejskiej.

WESTYCYJNYCH
H NA 2018 ROKU

ciepłowniczej – budynki przewidziane do przyłączenia: ul. 17 Stycznia 48,
ul. 17 Stycznia 50, ul. Okrzei 15.
10. Wykonanie i remont chodników przy ul. Sienkiewicza 9, 17/19, 35, 38/40.
11. Remont chodnika – łącznika między drogą osiedlową a ul. Moniuszki
(między budynkami nr 7 i 9).
12. Odcinkowy remont nawierzchni ul. Wyzwolenia.
13. Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie Przedszkola nr 3.
14. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych – ul. Narutowicza przy
skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia.
15. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza.
16. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej
z przepompownią.
17. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tatarskiej od ul. 17 Stycznia do Głowackiego.
Osiedle nr 10 „Kargoszyn”
1. Kompleksowa przebudowa ul. Kargoszyńskiej na odcinku między pętlą
a ul. Kraszewskiego. Modernizacja jezdni, budowa ścieżki rowerowej, chodników,
zatoki autobusowej, miejsc postojowych zjazdów. Na przejściach dla pieszych
zaplanowane są „kocie oczka”. Przebudowanych zostanie 6 skrzyżowańz drogami
gminnymi, tereny przyległe będą zagospodarowane zielenią.
2. Rozpoczęcie przebudowy ul. Asnyka – realizacja planowana na przełomie 2018 i 2019 roku.
3. Modernizacja krytej pływalni – budowa nowej zjeżdżalni.
4. Montaż zjeżdżalni wodnych na basenie odkrytym.
5. Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej –
powstanie zatoka postojowa, chodnik oraz altany.
6. Budowa niskiego parku linowego przy ul. Kraszewskiego.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Małej.
8. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Andersena.
9. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Bartołda.
10. Opracowanie dokumentacji dla budowy części ul. Dygasińskiego.
11. Montaż wiaty przystankowej na przystanku ul. Kraszewskiego/Kargoszyńska.
12. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Wyspiańskiego-SP nr 5.
13. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Sienkiewicza/Wiosenna
(po uzyskaniu zgody zarządcy drogi – MZDW w Warszawie).
Osiedle nr 11 „Podzamcze”

hali targowej

Modernizacja drogi między
Ciechanowem i Opinogórą

Rewitalizacja „krzywej hali”

Przebudowa ul. Kwiatowej

1. Remont nawierzchni ul. Juranda.
2. Remont nawierzchni ul. Zielonej.
3. Remont nawierzchni ul. Parkowej.
4. Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej.
5. Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego.
6. Budowa brakującej części chodnika przy ul. Gostkowskiej oraz przejścia dla pieszych.
7. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych – ul. Gostkowska przy
skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia - etap II.
8. Utworzenie placu zabaw między blokami przy ul. Komunalnej oraz utwardzenie
pobocza drogi.
9. Odcinkowy remont drogi wewnętrznej ul. Gostkowskiej 39 A-H.
10. Utrwalenie emulsja i grysami nawierzchni ul. Rycerskiej.
11. Utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni ul. Kmicica.
12. Utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni ul. Księcia Janusza Mazowieckiego.
13. Utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni ul. Zagłoby.
14. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia w ul. Parkowej
i Zamkowej.
15. Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i Parkowej.
16. Ustawienie słupków blokujących na przejściu dla pieszych przez ul. Gostkowską
przy bramie głównej cmentarza komunalnego.
Osiedle nr 12 „Zachód”

Rozbudowa parku aktywnej
rekreacji przy ul. Witosa

Zakup nowych autobusów,
m.in. eletrycznego

Osiedle nr 9 „Bloki”
1. Budowa park&ride na ponad 200 miejsc parkingowych wokół dworca PKP,
zagospodarowanie terenu, odnowienie skweru wraz z fontanną.
2. Budowa hali targowej, targowiska sezonowego – inwestycja w miejscu dawnego
bazarku przy dworcu PKP.
3. Rewitalizacja „krzywej hali” – zrewitalizowany zostanie budynek (instalacje, okna,
dach, elewacja, urządzenie i wyposażenie wnętrz), zagospodarowane otoczenie,
obiekt będzie przeznaczony na cele społeczno-edukacyjno-kulturalno-mieszkalne.
4. Rewitalizacja placu Piłsudskiego – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu,
m.in. nowa roślinność i elementy małej architektury.
5. Modernizacja i wyposażenie siedziby Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji
Kulturalnej STUDIO, przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Wymiana sieci wodociągowej w ulicach: Spółdzielczej, Okrzei i Wyzwolenia.
7. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy „Bloki” (I etap) - złożony
wniosek o unijne dofinansowanie termomodernizacji 7 budynków(ul. 17 Stycznia
23, 25 oraz ul. H. Sienkiewicza 17/19, 35, 38/40, 53/55, 57/59); wnioskowane
dofinansowanie – prawie 4 mln zł; wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną;
jest w trakcie oceny merytorycznej; realizacja uzależniona od pozyskania
dofinansowania;częściowo planowana także na 2019 rok.
8. Termomodernizacja budynku nr 19 przy ul. Wyzwolenia (współwłasność miasta).
9. Przyłączenie kolejnych budynków i lokali komunalnych do miejskiej sieci

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cieplińskiego
2. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.
3. Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 7 oraz zakup szafek dla uczniów i siedzisk.
4. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi wewnętrznej przy
budynkach nr 32-36 przy ul. Cieplińskiego.
Inwestycje wykraczające poza obszar jednego osiedla:
1. Budowa wschodniej obwodnicy Ciechanowa - powstanie nowa droga obwodowa z
chodnikamii ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, kanalizacją, będzie przebiegała
od ronda Solidarności do drogi krajowej nr 60 (na wysokości centrum handlowego
we Władysławowie).
2. Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki – zrewitalizowana zostanie
konstrukcja wieży ciśnień, która będzie podświetlona, zagospodarowany będzie
teren wokół niej; powstanie m.in. park nauki, zielona polana, restauracja i atrakcje
dla najmłodszych.
3. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi –
powstanie 9 nowych punktów alarmowych w oparciu o syreny elektroniczne,
planowane jest wyposażenie 1 punktu alarmowego w czujniki skażeń chemicznych
oraz 1 punktu w stację pogodową - objęcie 80% miasta zasięgiem słyszalności syren.
4. Zakup nowych autobusów – elektrycznego od spółki SOLARIS bus & coach, oraz
autobusu kategorii MINI, niskowejściowego z silnikiem Euro od spółki MMI.
5. W ramach instalacji elektronicznego systemu informacji pasażerskiej na 14
przystankach staną elektroniczne tablice, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu
autobusu na przystanek.
6. Budowa przez TBS nowego bloku – powstanie budynek z 48 mieszkaniami i parking
na 55 samochodów przy ul. Szwanke; inwestycja przy partycypacji w kosztach
przyszłych najemców i po uzyskaniu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
TBS otrzymało pozwolenie na budowę nowego bloku oraz pozytywną ocenę BGK.
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Znajdź swojego psa
w schronisku

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska

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

II etap rewitalizacji parku Konopnickiej

W ubiegłym roku, od rozebrania niszczejącej sceny
rozpoczęły się porządki w parku M. Konopnickiej. Wymieniono tam krawężniki i uzupełniono nawierzchnię
żwirową alejek, odnowiono i pomalowano ławki. Wykonano nową pergolę, pojawiły się nowe nasadzenia
i domki dla owadów. Od robót w centralnej części parku rozpoczął się II etap jego rewitalizacji. W pierwszej
kolejności usunięto stare fundamenty po wieży spadochronowej, utworzona będzie tam strefa piknikowa.
Przystąpiono też do usuwania chorych topoli. W ich
miejsce pojawią się nowe nasadzenia. Kontynuowana będzie wymiana krawężników, pojawią się alejki
i ławki na terenie, gdzie ojcowie sadzą drzewa dla swoich dzieci w ramach miejskiej akcji proekologicznej.

wa i krzewy. Zdjęto igliwo osłaniające roślinność w okresie zimowym. Całość dopełniają wygrabione trawniki
i zamiecione alejki. Uporządkowane zostały m.in. Kanały, Krubin i farska góra. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w ciągu najbliższych dni, bratkami obsadzone zostaną wieże kwiatowe, gazony i odmalowane donice.

Naprawy dróg, chodników i znaków

Kontynuowane są prace w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. Miasto stara się sukcesywnie naprawiać uszkodzone nawierzchnie. W ostatnim czasie
poprawiono stan ul.: Pęchcińskiej, Kolonijnej, Łąkowej, św. Franciszka i Kolonii Niechodzkiej. Przystąpiono też do remontów chodników i wymiany zniszczonego oznakowania pionowego.

Remonty dróg

Kopiko – 1,5-roczny wesoły, młody, przyjazny pies. Waży 10 kg. Potrafi chodzić na smyczy. Dobrze toleruje obecność innych zwierząt.
Lubi i zabawy.

W najbliższych dniach rozpoczną się pierwsze remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.
Podpisano umowy na remont ul.: Zielonej, Juranda, Parkowej (odcinek od Zamkowej do Bony) oraz
Szczurzynek.

Wodi ma 1,5 roku. Waży 8 kg. Jest
cichy, spokojny i ułożony. Chętnie
się bawi i chodzi na spacery.

Więcej zieleni w mieście

Miejskie służby sprzątają place, ulice
i skwery

Słoneczna pogoda sprzyja wiosennym porządkom.
Na zlecenie miasta pracownicy PUK sprzątają parki
i skwery, pielęgnacyjnym cięciom poddawane są drze-

Żagiel – 6 lat, waga ponad 30 kg.
To wyjątkowy, niebieskooki pies.
Posłusznie wykonuje podstawowe
komendy. Prowadzony na smyczy
często ciągnie i tego nawyku ciężko go oduczyć. Pies lepiej sprawdzi się na podwórku, niż w domu.

PUK na zlecenie miasta zaczął w centrum montaż
nowych kwietników. W sumie prawie sto kwietników
pojawi się na placu Jana Pawła II i na ul. Warszawskiej. Na deptaku staną też cztery wieże kwiatowe,
na wzór tych ustawianych przed ratuszem. Wkrótce
konstrukcje obsadzone zostaną kolorowymi pelargoniami. Jest to zwycięski projekt na osiedlu „Śródmieście” w ramach Budżetu Obywatelskiego, który
miasto rozszerzyło o plac (dotyczył ul. Warszawskiej).
P.H.

Onka – 8-letnia suczka w typie
owczarka niemieckiego. Waży
32 kg. Łagodna, ułożona i kontaktowa. Jest pozytywnie nastawiona do ludzi. Dobrze znosi też
obecność innych psów.
Pupil ma 7 lat, waży 8 kilo. To
energiczny, sympatyczny i grzeczny osobnik.

Hungry Dog Fest
Czwarty raz w Fabryce Kultury Zgrzyt zorganizowano koncert, podczas którego zbierano karmę dla psów, przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Wynik akcji to 355 kg żywności.

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

Autobusy w Święta
Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie informuje
o zmianach w kursowaniu autobusów w czasie Świąt Wielkanocnych.
31 marca
Komunikacja miejska kursuje według sobotniego rozkładu jazdy.
1 kwietnia – I dzień Świąt (niedziela)
Linie K, 0, 3, 7 kursują według rozkładu niedzielnego.
Linie 1, 2, 4, 5 kursują według rozkładu niedzielnego, do godziny 14.30.
2 kwietnia – II dzień Świąt (poniedziałek)
Komunikacja miejska kursuje według niedzielnego rozkładu jazdy.

16 marca w Zgrzycie zagrały zespoły
Cała Góra Barwinków oraz Raggabarabanda. Występy poprzedzono prezentacją dwóch organizacji działających na rzecz porzuconych czworonogów. Stowarzyszenie Pies i Spółka promowało ideę adopcji. Wolontariusze
systematycznie wyprowadzający psy
na spacery zachęcali do pomocy. Z ich
obserwacji wynika, że schroniskowe
boksy opuszcza zaledwie 1/4 przebywających w Pawłowie zwierząt. Grupa
osób, którym nie jest obojętny psi los,
co sobota w godz. 10.00-14.00 odwiedzają schronisko. Można do nich dołączyć i wnieść trochę ciepła w życie
porzuconych czworonogów.
Patronat nad tym charytatywnym
przedsięwzięciem objął prezydent
Ciechanowa.
red.
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Pozyskane 48 tys. zł dla podstawówek Zaułek poezji
na rozwijanie czytelnictwa
Sandra Pszczółkowska

Cztery podstawówki, które zgłosiły chęć przystąpienia do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, otrzymają po 12 tys. zł na zakup nowych książek oraz organizację konkursów, spotkań, zajęć warsztatowych czy „Ferii z książką”. Są to szkoły podstawowe nr: 3, 4, 5, 6.
Program służy promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w jego ramach kupowane są nowości wydawnicze. Dzięki pozyskanym środkom uatrakcyjnione zostaną księgozbiory bibliotek szkolnych, zwiększy się dostęp uczniów
do ciekawych książek o tematyce
bliskiej ich współczesnym zainteresowaniom. Zorganizowane zostaną międzyszkolne konkursy czytelnicze, cykliczne spotkania bajkowo-edukacyjne, cykl spotkań
autorskich: „Ciechanowskie Bajanie”, „Ciechanowska Jesień Po-

ezji”, „Festiwal Czytania Utworów
Pisarzy Polskich”. Planowane jest
także prowadzenie Dyskusyjnego
Klubu Książki, zajęć warsztato-

wych dla uczniów klas O i I „Książka moim przyjacielem” oraz realizacja projektu edukacyjnego „Ferie z książką”.
Wkład miasta do realizacji programu dla każdej ze szkół wynosi po 3 tys. zł.
Program ma przyczyniać się także do rozwoju współpracy pomiędzy szkołami, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami publicznymi. Wniosek miasta o pozyskanie
pieniędzy przygotowało Centrum
Usług Wspólnych.

(Do A.)

Ja, wędrowiec po rzece nadziei
piję jej wody
spragniona życia
Nie wiem, dokąd mnie kieruje nurt
Płynę w marzeniach tam, gdzie rzeka podąża
Nie ufam sobie
– ufam losowi
Woda zda się przezroczysta
Sięgam po nią obiema rękami
Chcę z niej czerpać aż do końca swoich dni

R.J.

Nachylam spragnione usta

Rozstrzygnięto konkurs
na postać do komiksu

a to… mętna
nieprzenikniona ciecz.
I znów to samo
Po raz piąty

Pierwszą edycję ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego
pt. „Narysujcie ciekawą postać do komiksu Ciechan” wygrały siostry Gabriela i Roksana Śpiegowskie-Trzcianno, za prace „Łowczyni” i „Ciechanowska syrenka”. Drugie miejsce przypadło
Mateuszowi Drelichowi, trzecie – Jakubowi Ciołkiewiczowi.
Tematem konkursu skierowanego
do uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych było narysowanie postaci, która stanie się inspiracją
do komiksu „Ciechan – Dziedzictwo Lechitów” i trafi na jego łamy.
Jak podkreślają organizatorzy, konkurs miał na celu promowanie młodych talentów, nowoczesne i wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce, propagowanie tożsamości patriotycznej oraz szerokie rozwijanie
zainteresowania komiksem wśród
najmłodszych.
Organizatorem konkursu było Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Wy-

Rzeka nadziei

i dziesiąty…
A ja nadal płynę po rzece nadziei
Spragniona…
Autorka jest mieszkanką Ciechanowa. Artystyczną pasję literacką łączy
z pasją sceniczną: jest aktorką teatru „Rozmyty Kontrast” przy Powiatowym Centrum Kultury w Ciechanowie.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”,
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwory prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

dawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents.

red.

Finał konkursu „Wydajemy własną książkę”
Do drugiej edycji powiatowego konkursu "Wydajemy własną książkę" wpłynęło 47 propozycji, które wykonało 57 uczniów. Patronat nad tym przedsięwzięciem promującym czytelnictwo
wśród dzieci objął prezydent Ciechanowa.
Pod względem literackim prace zrecenzowała Janina Janakakos-Szymańska. Walory plastyczne oceniła
Urszula Michalska. Z uwagi na wysoki poziom, jurorki nagrodziły
35 osób. Podsumowanie konkursu,
zorganizowanego przez Bibliotekę
Pedagogiczną, odbyło się 14 marca
w Szkole Podstawowej nr 4.
W kategorii literackiej najlepszymi
autorami okazali się: Lena Koncewicz z SP nr 3 w Ciechanowie, Mateusz Lewicki i Olga Chrabąszcz
z SP w Opinogórze Górnej, Aniela Stypik z SP nr 5 w Ciechanowie, Anna Bieńkowska i Monika
Radziejewicz z SP w Ościsłowie.
W kategorii plastycznej zwyciężyli: Nikola Grzymkowska, Hanna Tyszka, Zuzanna Piotrowska
z SP nr 5 w Ciechanowie, Anna

Bieńkowska, Monika Radziejewicz, Milena Duszak z SP w Ościsłowie, Patrycja Napiórkowska z SP
w Kraszewie, Julia Przybyłek z SP
w Opinogórze Górnej. Tytuł „Złotej książki” zdobyły: „Inne spojrzenie” Anieli Stypik, „Na grani-

cy wyobraźni” Anny Bieńkowskiej,
„Skrzydlata” Moniki Radziejewicz
i „Wielobarwność uczuć” Patrycji
Napiórkowskiej.
Nagrodzone prace wezmą udział
w edycji wojewódzkiej konkursu.
red.

Patronat medialny
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Kalendarz Miejskich Wydarzeń
Wiosna/Lato 2018
W pierwszej połowie kwietnia ukaże się Kalendarz Miejskich Wydarzeń Wiosna/Lato 2018 – publikacja w formie książeczki z informacjami o przedsięwzięciach organizowanych, współorganizowanych
i wspieranych przez miasto, o inicjatywach jednostek podległych,
współpracujących i akcjach społecznych.
Na najbliższe miesiące zaplanowany jest szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, edukacyjnych, rozrywkowych. W kalendarzu znajdzie się
chronologiczny spis z terminami
i miejscami. Zamieszczone będą
również plakaty.
Bezpłatny Kalendarz Miejskich
Wydarzeń dostępny będzie między innymi w ratuszu, w punktach,
do których dostarczana jest Gaze-

20 marca 28 uczniów z klas gimnazjalnych trzech miejskich szkół podstawowych odebrało
certyfikaty TOEIC Bridge, które uzyskali po lekcjach języka angielskiego, przeprowadzonych
w ramach programu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”. W ramach projektu, na który miasto pozyskało blisko półtora mln zł unijnego dofinansowania wyposażono szkoły, zorganizowano dodatkowe zajęcia oraz szkolono nauczycieli.

ta Samorządu Miasta Ciechanów,
restauracjach i hotelach. Opublikowany zostanie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta.
R.J.

KWIECIEŃ

7.04, godz. 11.00 – Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu,
pl. Jana Pawła II; godz. 12.30 – turniej piłki nożnej, kompleks sportowy, ul. 17 Stycznia 17
8.04, godz. 14.00 – Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu,
hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C
8.04, godz. 10.00 – Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne; godz. 18.30 –
gala, hala sportowa, ul. Kraszewskiego 8
12.04, godz. 17.00 – Debata „Niepodległość nie tylko warszawska”, hotel „Atena”, ul. Kolbego 76
14.04, godz. 10.00 – Mistrzostwa Ciechanowa do lat 6, 7 i 8 w szachach,
Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Wyspiańskiego 11A
14.04, godz. 17.00 – Koncert „Twórcy Niepodległej”, Szkoła Muzyczna, ul. Małgorzacka 16
15.04, godz. 12.00 – Biesiada Poetycka, siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, ul. Warszawska 4
20-22.04 – XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dzieci pod
Patronatem Honorowego Prezesa Związku Piłki Ręcznej prof. dr hab.
Janusza Czerwińskiego, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C, hala sportowa, ul. Kraszewskiego 8 oraz Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Płońska 143
22.04, godz. 10.30 – Cisowianka MTB Mazovia Marathon, błonia
zamkowe
27.04, godz. 9.30 – Turniej „Mini Siatkarski Ciechanów”, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C
28.04, godz. 9.00 – IV edycja Turnieju Siatkarski Ciechanów, hala
sportowa, ul. 17 Stycznia 60C
28.04, godz. 9.30 – Mały Wyścig Pokoju, start: pl. Jana Pawła II
29.04, godz. 12.00 – Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych, pl. Piłsudskiego; godz. 10.00 – msza św., kościół św. Józefa, ul. Ściegiennego 11

Medale dla małżeństw z 50-letnim stażem
Urząd Stanu Cywilnego zachęca
do składania wniosków o przyznanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Takimi medalami
mogą być odznaczone pary, które
przeżyły ze sobą w związku małżeńskim co najmniej 50 lat.
Wnioski dla małżonków zameldowanych na pobyt stały w Ciechanowie lub na terenie gminy Ciechanów należy składać w Urzędzie
Stanu Cywilnego (plac Jana Pawła
II 6, pokój nr 7 lub 8). Wzór wnio-

Wręczenie certyfikatów językowych
ciechanowskim uczniom

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego były jednym z wielu elementów realizowanego programu.
W zajęciach z języka angielskiego uczestniczyło 28 gimnazjalistów, obecnie kończących edukację
w Szkole Podstawowej nr 3 (Gimnazjum nr 2): Sandra Dąbrowska, Dawid Gogolewski, Małgorzata Młodzianowska, Piotr Adamski, Weronika Winnicka, Adrianna Jóźwik, Agnieszka Kamińska, Olga
Bońkowska, Szymon Chrzanowski, Kacper Mieszkowski, w Szkole Podstawowej nr 6 (Gimnazjum
nr 3): Olaf Chocholski, Zuzanna Przychodna, Adam Ropelewski, Julia Olszewska, Konrad Jakubowicz, Katarzyna Długołęcka,
Gabriela Olszewska, Piotr Bonia-

kowski, Aleksandra Orlińska oraz
w Szkole Podstawowej nr 7 (Gimnazjum nr 4): Michał Sobolewski,
Julia Prusińska, Maria Smoleńska,
Julia Agnieszka Nicman, Julia Piwnicka, Amelia Bielińska, Julia Wojciechowska, Karina Ziemińska, Dariusz Napiórkowski. Zajęcia w wymiarze 120 godzin dla grupy, zakończyły się egzaminem zewnętrznym. Wszyscy uczestnicy uzyskali
certyfikat TOEIC Bridge, stanowiący obiektywne i rzetelne narzędzie, pozwalające mierzyć efekty
dotychczasowej nauki i motywować do dalszego rozwijania umiejętności. Bridge to międzynarodowo uznany certyfikat.
20 marca w ratuszu uczniowie odebrali certyfikaty. Osiągnęli bardzo

wysokie wyniki, jedna z uczennic
– Julia Agnieszka Nicman – otrzymała maksymalną liczbę punktów.
Gratulacje złożył im prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz
dyrektor Centrum Usług Wspólnych Adam Krzemiński.
Na pr ojek t m ia s to p oz y sk a ł o
w 2016 roku 1 341 480,90 zł. We
wszystkich miejskich szkołach organizowane były zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uzdolnionych uczniów, zajęcia wyrównujące, stanowiące wsparcie dla
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym tych niepełnosprawnych. Przeszkoleni zostali nauczyciele, zakupiono pomoce
dydaktyczne.
R.J.

Spotkanie z kulturą
Wojciech Waglewski był gościem „Spotkania z kulturą” w Fabryce Kultury Zgrzyt. 15 marca założyciel zespołu Voo Voo, gitarzysta, kompozytor,
aranżer, producent muzyczny opowiadał o swojej twórczości, początkach na scenie i współpracy z innymi
artystami. Moderatorem rozmowy
była Mirosława Lewandowska-Wołosz.
Organizatorami cyklu spotkań
jest Fabryka Kultury Zgrzyt, Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO i Urząd Miasta
Ciechanów.
red.

Dzień kolorowej skarpetki
W Szkole Podstawowej nr 7, która prowadzi oddziały integracyjne, 21 marca obchodzono Dzień Kolorowej Skarpetki. Inicjatywa mająca na celu wyrabianie społecznej akceptacji dla
innych była połączona ze zlotem rodzin dzieci dotkniętych zespołem Downa.

sku jest do pobrania w Biuletynie
Informacji Publicznej, dostępne są
również w siedzibie USC.
R.J.

Pomysłodawcą zlotu jest Robert
Słupski – nauczyciel SP nr 4, ojciec Zuzi, która urodziła się z dodatkowym chromosomem.
Podczas akademii szkolnej ogłoszone zostały w yniki regional-

ne go kon k u r s u pl a s t yc z ne go
„Niepełnosprawni – tacy sami,
cz y inni?”. Wpły nęło przeszło
300 prac. Autorom najlepszych
nag rody uf undowa ł i w ręcz ył
prezydent miasta Krzysztof Ko-

siński. W programie uroczystości były występy dzieci oraz specjalny pokaz przygotowany przez
teatr ognia Maori.
red.
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Jarmark Wielkanocny

K ilka dni przed Św iętami,
24 marca, ulica Warszawska zapełniła się stoiskami handlowymi. Podczas jarmarku można było
kupić produkty regionalne, żywność, rękodzieło, w ielkanocne
symbole, ozdoby, rozmaite akcesoria. Na scenie odbywały się występy, a dla najmłodszych przygo-

towano zabawy i konkursy. Wydarzeniu towarzyszyła muzyka
ludowa. Wystąpili: zespół Zielona Melodia z Gruduska, grupa
seniorów z Dziennego Domu Seniora przy MOPS w Ciechanowie
oraz Pani Jadzia ze swoim stand-upem, Karniewiacy i LZA „Mały
Ciechanów”.

Wspólny mi si ła mi uczest nic y
jarmarku wykonanali „giga-palmę”, były również występy dzieci, które zgłosiły się do konkursu „Oj Dana”.
Jarmark zorganizował Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej
STUDIO.
P.H.

Wielkanocna Zbiórka Żywności
Tr ad y c y jn i e pr z e d Ś w i ę t a m i
Wielkanocny mi w ciechanowskich sklepach pojawiły się kosze, do których robiący zakupy
wkładali żywność dla potrzebujących. Od 16 do 17 marca w jedenastu sklepach (wszystkie Biedronki, sklepy Gram, Carrefour,
Kaufland, Elbit Przy Farze, Lidl,
POLOmarket) wolontariusze zachęcali klientów do podzielenia
się zakupami. Organizatorem akcji jak co roku był Bank Żywności. Kosze ustawione przy sklepowych kasach zapełniły się artykułami spożywczymi: cukrem,
mąką, makaronami, olejem, ryżem
i konserwami. W sumie w ciechanowskich sklepach zebrano blisko
6 ton żywności. Produkty te trafiły
najpierw do magazynów Banków
Żywności, gdzie zostały posorto-
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wane, zważone i policzone. Zostaną przekazane lokalnym organizacjom społecznym: hospicjom,
domom samotnej matki, schroniskom dla ofiar przemocy, noclegowniom dla bezdomnych, jadłodajniom dla ubogich, rodzinnym domom dziecka, świetlicom
środowiskowym.
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Mistrzostwa Taekwon-do ITF w Książenicach
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Taekwon-do ITF z ciechanowskiego klubu LKS Matsogi
podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Taekwon-do ITF, które odbyły się 17 marca w Książenicach. Zawody były jednocześnie I eliminacją makroregionalną (woj. mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie) do Mistrzostw Polski Juniorów oraz Juniorów Młodszych.
W turnieju wystartowało 154 zawodników z 10 klubów Mazowsza
oraz Warmii i Mazur, w tym 36 zawodników z LKS Matsogi Ciechanów. Wśród dzieci z roczników
2008-2009 najlepiej wypadła Natalia Kłobuszewska, która zdobyła dwa złote medale w konkurencji
układów formalnych oraz technik
specjalnych. Bardzo dobrze wypadł
również Kamil Jeziorski, który zdobył brązowy medal w technikach
specjalnych. Tuż za strefą medalową uplasowali się: Karol Wojciechowski w konkurencji układów formalnych 0-10 gup, Wiktoria Ponto oraz Dawid Bieńkowski
w układach formalnych 9-8 gup.
Wśród Juniorów młodszych (1416 lat) srebrne medale zdobyli:
Daniel Prusiński – walki do 58 kg
i Łukasz Adamiak – techniki specjalne. Brąz zdobył Jakub Sarnow-

ski – walki do 58 kg. Wśród Juniorów (17-18 lat) złoty medal zdobyła Karolina Martynowycz – walki
do 50 kg. Srebro trafiło do Jakuba
Królikowskiego – układy formalne

stopni uczniowskich 5-1 gup oraz
walki do 50 kg. Brązowy medal
zdobył Kornel Korzybski – techniki specjalne.
red.

Puchar Polski Taekwon-do ITF – Mykanów
Od 2 do 4 marca młodzi zawodnicy z Taekwon-do LKS Matsogi Ciechanów walczyli podczas turnieju, inaugurującego sezon krajow y w najbardziej prestiżowej federacji Taekwon-do ITF. W tegorocznym Pucharze Polski wystartowało ponad 283 zawodników
z 43 klubów.
Złoty medal w ywalczyła Karolina Mar t y now ycz w wa lkach
do 50 kg. Na w y różnienie zasługują również Daniel Prusiński oraz Łukasz Adamiak, którzy
zdobyli srebrne medale w walkach. Dobrze zaprezentował się
także Jakub Marczak, który zdobył brązowy medal. W Pucharze
startowali również bardziej doświadczeni zawodnicy, z których
najlepiej zaprezentował się Paweł Szwejkowski, zdoby wając
srebrny medal w układach IV-VI dan.
red.

XXIV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO
Od 23 do 25 marca na pływalni „U-Ciecha” odbywały się XXIV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W tej cyklicznej imprezie uczestniczyło blisko 500 uczestników z 37 szkół z całej Polski.
249 chłopców i 255 dziewcząt
w wieku od 7 do 16 lat, podzielonych wg. czterech grup wiekowych rywalizowało ze sobą w stylu grzbietowym, klasycznym, motylkowym, dowolnym i zmiennym,
indywidualnie oraz w sztafetach.
Jak co roku, wiele emocji dostarczyły wszystkim starty w kategorii B, w której zmierzyli się trenerzy, nauczyciele, rodzice i opiekunowie uczniów. Podobne emocje
towarzyszyły sztafecie mieszanej
4x25 metrów, w której wspólnie
popłynęli uczeń, uczennica i dwójka opiekunów.
W zawodach miasto reprezentowali uczniowie Społecznej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum STO
w Ciechanowie. W klasyfikacji
drużynowej Szkoła Podstawowa
zajęła 8 miejsce, zdobywając złoty
i brązowy medal. Gimnazjum za-

jęło 4 miejsce, ze złotym i brązowym medalem.
Organizatorem zawodów byli: Społeczne Towarzystwo Oświatowe

w Ciechanowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
A.C.

Karate Kyokushin w Zamościu
i w Zambrowie

3 marca troje zawodników Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin wzięło udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Zamościu. Organizatorem turnieju był Zamojski Klub
Karate Kyokushin wraz z Polskim
Związkiem Karate. W zawodach
uczestniczyło 203 zawodników
z 37 klubów ze wschodniej Polski.
Weronika Krzywnicka w kategorii junior do 60 kg zajęła I miejsce. Adam Chrzanowski w kategorii senior +35 lat do 85 kg zajął
III miejsce, a Aleksandra Trzepanowska w kategorii junior młodszy do 55 kg została sklasyfikowana na miejscu V-VIII.
11 marca 250 zawodników
z 5 państw: Polski, Ukrainy, Białorusi, Turcji i Rosji wzięło udział
w IV Międzynarodowym Turnieju
o Puchar Burmistrza Zambrowa
w Karate Kyokushin. Turniej skierowany był do dzieci i młodzieży
z p o d z i a ł em
na stopień zaawansowania:
dla pomarańczow ych pasów, stawiających pierwsze
kroki na macie oraz dla
zaawansowa-

nych zawodników. Najmłodsza
kadra Ciechanowskiego Klubu
Karate Kyokushin może pochwalić się sukcesami. Dziesięciu zawodników z sekcji Ciechanów
i Krasne rywalizowało w kategorii kata i kumie. Gabriela Simińska, startująca w kategorii kata
zajęła I miejsce. W kategorii kumie na podium stanęli: Krzysztof Szczepański w kategorii senior
+35 lat – I miejsce, Amanda Kicińska w kategorii kadet do 35 kg
– II miejsce, Jakub Krzyżewski
w kategorii kadet do 40 kg – II
miejsce, Michał Jakubiak w kategorii kadet do 45 kg – II miejsce,
Gabriela Simińska w kategorii kadet do 55 kg – III miejsce, Jakub
Lenart w kategorii kadet do 35 kg
– III miejsce, Mateusz Waśniewski w kategorii kadet pow yżej
55 kg – III miejsce, Bartosz Żbikowski w kategor ii kadet do 55 kg
– III miejsce. IV miejsce zajął Kam i l Niew iadomski w kategorii kadet
do 35 kg oraz
Mikołaj Dunikowski w kategorii kadet
do 45 kg.
red.

Finał Ligi Zakładowej:
Straż Pożarna zwycięzcą

Dobiegła końca trzecia edycja Ligi
Zakładowej. Po 19 kolejkach poznaliśmy najlepszą drużynę rozgrywek. Zwycięzcami zostali zawodnicy Straży Pożarnej Ciechanów, którzy zdobyli 40 punktów. Tuż za nimi
uplasowali się reprezentanci drużyn Reckitt Benckiser z 36 punktami oraz Twormetu z 35 punktami. Drużyny zajmujące kolejne
miejsca to: Metaltech, L-Ark, Fix

Store, Dachy Szymański, Cedrob,
Impost Ciechanów, Olglass, Bauer Print Ciechanów, Straż Pożarna Młock, Jawar, Browar Ciechan,
Sofidel, Piekarnia Cezar, Halo Pizza Ciechanów. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Najlepszymi strzelcami zostali: Bartosz Karczewski
(31 goli), Emil Żółtek (25 goli) i Łukasz Sepczyński (24 gole).
A.C.

