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Raport: inwestycje
w obiekty

4,6 mln zł na termo
modernizację
budynków
na „Blokach”

Trwają wielomilionowe inwestycje w: halę targową, kamienicę przy ul. Warszawskiej 18,
siedzibę COEK STUDIO, wieżę
ciśnień i park nauki. W większości te zadania realizowane
są dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym. Przedstawiamy
bieżący stan prac.

Miasto pozyskało środki z UE oraz
wsparcie krajowe, dzięki czemu
7 poniemieckich budynków komunalnych w dzielnicy „Bloki” zostanie zmodernizowanych. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów inwestycji. Dwa obiekty będą odnowione w tym roku, pięć kolejnych
w przyszłym.

więcej str. 2
P.H.

Nowe chodniki

więcej str. 3
R.J.

Prace kanalizacyjne

Miasto w yremontowało część
chodnika przy ul. Reutta oraz
f r a g ment pr z y u l. Sz w a n ke.
Trwa budowa chodnika przy ul.
Witosa, prowadzącego do osiedli „Witosa Apartaments” oraz
„Villa Art”. Staną tam również
latarnie. Remontowany jest także chodnik łączący ul. Reutta
z ul. Armii Krajowej za budynkiem przy ul. Reutta nr 4.
więcej str. 2
P.H.

Ule na ratuszu

Ule z prawie 100 tys. pszczół zainstalowane zostały na dachu budynku Urzędu Miasta. Obok pasieki powstał zielony dach. Z myślą o pszczołach tworzona jest
na zamkow ych błoniach łąka
kwietna. Idea związana z ulami to
sposób na włączenie się w ochronę tych ginących pszczół. Ma także sens edukacyjny.
więcej str. 5
R.J.

Trwają liczne budowy i remonty dróg, na które mieszkańcy czekali od wielu lat. Szybciej niż
planowano przebiega modernizacja ul. Kargoszyńskiej, dużo dzieje się wokół dworca kolejowego, gdzie powstają parkingi. Trwa modernizacja m.in.: Augustiańskiej, Szczurzynek, Łukasiewicza, Zielonej. To jednak nie koniec, bo wkrótce rozpoczną się kolejne prace, m.in. na Mazowieckiej, Niechodzkiej, Kwiatowej. Ruszy też budowa wschodniej obwodnicy Ciechanowa.
Coraz bliżej finiszu jest inwestycja
w park&ride. W centralnej części przed
dworcem zakończyły się prace związane z kanalizacją sanitarną, trwa układanie okablowania pod oświetlenie.
Tworzone są podbudowy pod jezdnie
i układane krawężniki. Rozpoczęły
się prace przy fontannie – będzie ona
odnowiona. Podczas prowadzenia
prac występują utrudnienia w ruchu
i w zależności od wykonywanych robót, zmieniana jest organizacja ruchu.
Jest to inwestycja realizowana dzięki
pozyskaniu przez miasto 90% pieniędzy zewnętrznych.
Swoje oblicze całkowicie zmienia ul.
Kargoszyńska. Inwestycja obejmuje
przebudo-wę jezdni, chodników, budowę ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej i miejsc posto-jowych, roboty związane z kanalizacją deszczową,
zagospodarowanie zieleni. Na przejściach dla pieszych zaplanowane są
„kocie oczka”, czyli punktowe elementy typu LED. W części między skrzyżowaniem z ul. Kraszewskiego a skrzyżowaniem z ul. Asnyka ułożone zostały dwie warstwy asfaltu, na części tej
można już jeździć. Wykonane zostały
tam również wszystkie prace brukarskie a na terenach zielonych zasiana została trawa. Wyłączony został dla ruchu odcinek między ul. Asnyka i pętlą
miejską, gdzie rozpoczyna się asfalto-

wanie. Asfalt pod koniec kwietnia pojawi się również na ścieżce rowerowej.
Prawdopodobnie w połowie maja na
całej objętej in-westycją części ul. Kargoszyńskiej wylana zostanie ostatnia,
czyli ścieralna warstwa asfaltu. Środki krajowe pozyskane na przez miasto
na modernizację ul. Kargoszyń-skiej to
ponad 1,8 mln zł
Remont przechodzi ul. Łukasiewicza.
Mieszkańcy narzekali na brak chodnika i nierówną gruntową nawierzchnię.
W 60% została już wykonana kanalizacja deszczowa. Po przeprowadzeniu
tych prac po obydwu stronach pojawią się chodniki i równa nawierzchnia. Prace powinny zakończyć się pod
koniec czerwca.
W najbliższych dniach ruszy modernizacja ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej.
Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, dodatkowa infrastruktura rowerowa. Dofinansowanie z Unii Europejskiej, które pozyskało miasto wynosi
prawie 7 mln zł.
Niebawem podpisana będzie umowa
na budowę ponad 3,3-kilometrowej
wschodniej obwodnicy Ciechanowa.
Inwestycja w nową obwodnicę polegała będzie na budowie jezdni, ścieżek
rowerowych i chodników, oświetlenia,
zatok autobusowych. Głównym celem
drogi łączącej dwie krajówki (50 i 60),

jest wyprowadzenie TIR-ów poza centrum miasta.
Remont trwa na ul. Augustiańskiej –
w całej jej części. Wymienione zostaną krawężniki i wylana zostanie nowa
nawierzchnia. Kończy się układanie
nawierzchni na ul. Szczurzynek, niebawem rozpocznie się na ul. Zielonej,
a następnie na Juranda i części Parkowej. Systematycznie remontowane są
również chodniki oraz prowadzone jest
uzupełnianie pozimowych ubytków.
– Roboty przebiegają dynamicznie
i sprawnie. Dobra i bezpieczna infrastruktura to podstawa, dlatego
bardzo mocno skupiamy się na drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, starając się przy tym pozyskiwać pieniądze ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu, zostaje więcej środków w budżecie i można tym samym
więcej zdziałać także w innych obszarach – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Niebawem będą widoczne efekty
współpracy miasta z innymi samorządami. Za kilka tygodni ruszy przebudowa ul. Kwiatowej – drogi powiatowej, na którą udało się pozyskać środki z budżetu państwa. W tym roku rozpocznie się także inwestycja w drogę
między Ciechanowem a Opinogórą,
wiodącą przez ul. Kącką.
R.J.

Nowa sieć wodociągowa powstała
w ul. Kruczej. Obecnie trwa tam
budowa kanalizacji sanitarnej.
II etap budowy sanitarki prowadzony jest w ul. Ułańskiej. ZWiK
przystępuje do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Górnej, Cichej, Młynarskiej, Równej, Obozowej i Partyzantów. Inwestycje zaplanowane
są na ten rok.
więcej str. 4
R.J.

Akcja sadzenia
drzew

Po jesienno-zimowej przerwie
miasto wznowiło inicjatywę, w ramach której świeżo upieczeni ojcowie sadzą na tyłach parku M.
Konopnickiej drzewka dla swoich dzieci. 14 kwietnia zasadzone
zostały 34 klony. Panowie, którzy
chcą wziąć udział w kolejnych akcjach, mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta.
więcej str. 10
A.C.
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Raport z dużych miejskich inwestycji
W trakcie jest realizacja kilku poważnych, wielomilionowych inwestycji, na które w większości miasto pozyskało środki zewnętrzne. Pogoda sprzyja intensywności prac. Prawie gotowa jest hala targowa, roboty prowadzone są w środku kamienicy Piankiego oraz wewnątrz i na zewnątrz siedziby COEK STUDIO. Coraz
większe postępy widać na wieży ciśnień i przy budowie parku nauki.

Hala targowa

Układana jest elektryka i płytki wewnątrz hali. Roboty trwają w pomieszczeniach technicznych, wykańczane są łazienki. Na zewnątrz
większość prac brukarskich została
zakończona. Zamontowano już wiaty będące elementem powstającego
obok hali targowiska sezonowego.
Inwestycja zakończy się w pierwszej połowie tego roku. Jest to zadanie komplementarne względem
tworzonego wokół dworca kolejowego centrum park&ride.

COEK Studio

Zdemontowana została stara elewacja, a budynek został ocieplony. Zdemontowano połamane płytki na zewnętrznych schodach. Modernizację
przechodzą wszystkie pomieszczenia. Kończy się remont łazienek, robione są tynki i gładzie na ścianach.
Wymieniana jest stolarka drzwiowa.
Modernizację przechodzi studio nagrań. W sali baletowej jest nowa podłoga. 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 zostało oświetlenia na energooszczędne. Obiekt dostosowywany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec.

Kamienica Piankiego

Roboty zaczęto od oczyszczenia
ścian, sufitów i posadzek. W ramach prac modernizacyjnych wymieniona zostanie konstrukcja
i pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne oraz stolarka okienna
i drzwiowa, przebudowane zostaną ściany wewnętrzne, odtworzona zaby tkowa elewacja. Wykonana będzie izolacja termiczna
i przeciwwodna, budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wszystkie elementy zaby tkowe czeka czyszczenie i konserwacja. Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Wieża ciśnień i park nauki

Trwają prace przy wieży ciśnień.
Przez wysokie rusztowania i zza
siatki zabezpieczającej widać prowadzone roboty spawalnicze. Wymieniane są skorodowane elementy konstrukcji. Budynek parku nauki, powstający obok wieży ma już
gotowe wszystkie ściany i strop.
W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren wokół. Powstaną m.in. zielona polana, restauracja
i atrakcje dla najmłodszych. Planowane jest wykonanie oddolnej iluminacji wieży w systemie światła
zalewowego. Inwestycja potrwa
do połowy roku.
P.H.

Nowe chodniki na osiedlu „Płońska”
Osiedle nr 5 wzbogaciło się o nowe
chodniki. Wyremontowana została część chodnika przy ul. Reutta,
przebiegająca na wysokości budynku
mieszkalnego nr 1. To około 50-metrowy fragment po lewej stronie, patrząc od ul. Szwanke. Metamorfozę
przeszedł też ok 220- metrowy fragment chodnika przy ul. Szwanke,
między budynkami wielorodzinnymi
nr 14-18. W miejscu betonowych płyt
została położona kostka brukowa,
wymienione zostały też krawężniki.
W trakcie budowy jest około 70- metrowy chodnik prowadzący do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa
Art” przy ul. Witosa. Ustawione zostaną tam też 3 latarnie. Na tym samym
osiedlu na ukończeniu jest remont
chodnika łączącego ul. Reutta z ul.
Armii Krajowej za budynkiem wielorodzinnym przy ul. Reutta nr 4.
W 2016 roku przeprowadzony został remont fragmentów chodnika po
obydwu stronach ulicy Reutta na wysokości bloku nr 4, a w 2017 roku
odcinek chodnika przy ul. Reutta,
przebiegający na wysokości budynku mieszkalnego Szwanke 10.
Miasto przygotowuje się do realizacji kolejnych zadań z opracowanej pod koniec marca listy działań inwestycyjnych i remontowych
na 2018 rok.
P.H.
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Ruszyła modernizacja ul. Augustiańskiej
Na prawie kilometrowej ul. Augustiańskiej, między ul. Orylską a ul. Fabryczną, wyremontowana zostanie nawierzchnia. Prace rozpoczęły się 17 kwietnia od wymiany krawężników.
Roboty obejmują sfrezowanie jezdni, częściową wymianę krawężników oraz ułożenie asfaltu. Prace ruszyły od strony skrzyżowania z ul.
Orylską. Na początek wymieniane są krawężniki po prawej stronie. Na fatalny stan ul. Augustiańskiej mieszkańcy narzekali od wielu lat. Miasto ma zamiar w przyszłości przebudować most, co będzie stanowiło odrębną i kosztowną
inwestycję.
– Ul. Augustiańska niewątpliwie
wymagała interwencji. Doraźne „łatanie dziur” to za mało, konieczne jest położenia na tej drodze asfaltu. Mieszkańcy od dawna się o to upominali, więc cieszę się, że w tym roku uda nam
się przeprowadzić remont. Systematycznie staramy się, w miarę
możliwości finansowych, zmieniać oblicze miejskich ulic – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Zadanie za 735 861,60 zł realizuje przedsiębiorstwo Drogi i Mosty. Była to jedna z trzech złożo-
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Pozyskane 4,6 mln zł
na termomodernizację
7 budynków na osiedlu
„Bloki”
Miasto pozyskało unijne dofinansowanie oraz wsparcie ze środków krajowych, co w sumie pokryje 85% kosztów modernizacji siedmiu poniemieckich budynków komunalnych w dzielnicy „Bloki”. W tym roku zostaną odnowione dwa budynki przy
ul. Sienkiewicza, w przyszłym roku – trzy przy ul. Sienkiewicza i dwa przy ul. 17 Stycznia.

nych w postępowaniu przetargowym ofert – najtańsza oraz zapewniająca najdłuższy, bo 72-miesięczny okres gwarancji. Roboty zostaną
wykonane najprawdopodobniej
do końca maja.
Podczas prowadzenia prac występują utrudnienia. Ulica będzie czasowo wyłączana z ruchu. Kierow-

cy proszeni są o wyrozumiałość
i w miarę możliwości korzystanie
z alternatywnych dróg.
Remont ul. Augustiańskiej znalazł
się na liście inwestycji i remontów
na 2018 rok, opracowanej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.
R.J.

Remont ul. Zielonej, Juranda i Parkowej
Na ul. Zielonej rozpoczęła się wymiana krawężników. Jezdnia zostanie sfrezowana i pojawi się
nowa nawierzchnia. Takie prace będą niebawem przeprowadzone także na ul. Juranda i fragmencie ul. Parkowej.
Wykonawca będzie prowadził poszczególne roboty systematycznie
na każdej z tych trzech ulic, znajdujących się na osiedlu „Podzamcze”.
Prace na 377-metrowej ul. Zielonej
wystartowały od strony skrzyżowania z ul. Jesionową. Obejmą także
185-metrową ul. Juranda, a na ponad 283-metrowej części ul. Parkowej (między ul. Zamkową a ul. Zieloną) wykonane będą po zakończeniu planowanej przy ul. Parkowej
inwestycji w rozbudowę parkingu.
Remonty nawierzchni ulic zostały
wpisane na listę zadań inwestycyjnych i remontowych na 2018 rok,
opracowanej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.
R.J.

Roboty na ul. Szczurzynek: powstaje nowa nawierzchnia
Kończy się remont 650-metrowej ulicy Szczurzynek. W ramach prac wymieniono część krawężników oraz układany jest asfalt.
Remont zaczął się od prac brukarskich – wymieniono część krawężników przy wjazdach. Nawierzchnia zostanie wymieniona na całej
długości ulicy. Ułożono warstwę
wyrównawczą, niebawem pojawi
się warstwa ścieralna. Kierowcy
muszą liczyć się z utrudnieniami,
prosimy o wyrozumiałość.
Remont nawierzchni ul. Szczurzynek to przedsięwzięcie, o które od dawna postulowali mieszkańcy. Zostało ono wpisane na tegoroczną listę działań inwestycyjnych i remontowych, opracowaną
po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.
R.J.

Wniosek złożony przez prezydenta miasta okazał się skuteczny,
ciechanowski projekt znalazł się
na pierwszym miejscu listy projektów, którym przyznano dofinansowanie. Ciechanów pozyskał kwotę
o którą się ubiegał, czyli dokładnie
3 843 071,40 zł środków unijnych
oraz 823 515,30 zł z budżetu państwa
w ramach rewitalizacji, co daje łącznie
4 666 586,70 zł. Całkowity koszt zadania to 5 547 666,00 zł. Wkład własny miasta wyniesie zaledwie 15%.
Inwestycja obejmująca siedem
mieszkalnych budynków wielorodzinnych, zostanie podzielona
na dwa etapy. W pierwszym – tegorocznym etapie – robotami objęte zostaną bloki nr 53/55 oraz
57/59 przy ul. Sienkiewicza. Zostały już na to zabezpieczone środki w budżecie miasta. Pozostałe budynki, czyli nr 17/19, 35 oraz
38/40 przy ul. Sienkiewicza jak
również bloki nr 23 i 25 ul. 17 Stycznia, będą wyremontowane w przyszłym roku.
Zaplanowane działania termomodernizacyjne wynikają z przeprowadzonych audytów energetycznych
i obejmują części wspólne budynków – m.in. ściany, stropy, fundamenty, stolarkę okienną i drzwiową, modernizację oświetlenia. Wyremontowane będą dachy, klatki
schodowe, wejścia do bloków, powstaną podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci
w wózkach, czy też ludzi starszych.
Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanych budynków o co najmniej 45%.

– Charakterystyczne zabudowania dzielnicy „Bloki” należy traktować jako architektoniczne perełki Ciechanowa. Nie chodzi o sam
wygląd, bo mogą się podobać
lub nie, ale o unikatowość. Wiele z tych budynków jest niestety w opłakanym stanie, a są to
przecież budynki mieszkalne. Zewnętrzne dofinansowanie otwiera
nam nowe możliwości inwestycji
w odnowienie tych obiektów, tak
by odzyskały swój dawny blask.
Miasto zmienia się, a na przykładzie dzielnicy „Bloki” – poprzez
modernizację ul. Sienkiewicza, zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca i niebawem w inwestycję w „Krzywą Halę”, plac Piłsudskiego oraz budynki mieszkalne – jest to bardzo widoczne i odczuwalne – powiedział prezydent
Krzysztof Kosiński.
W dzielnicy „Bloki” w zasobach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100 jednopiętrowych budynków, które są
unikatowe w skali kraju i Europy
Środkowej, chronione w MPZP. Zostały wybudowane w latach 19401942 przez administrację niemiecką i miały dostosować Ciechanów
do pełnienia funkcji stolicy regencyjnej. „Bloki” są obecnie jedną
z najbardziej zdegradowanych materialnie i społecznie dzielnic miasta. Wszystkie budynki ujęte w projekcie, którego dotyczy dofinansowanie są w znacznym stopniu zużyte i zniszczone. Łącznie znajduje
się w nich 60 lokali zamieszkałych
przez 150 osób.
R.J.
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Marcowa sesja
Rady Miasta

II etap budowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Ułańskiej

Na 42. sesję przygotowano sprawozdania z 2017 roku na temat wspierania rodzin, działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji programów współpracy gminy z podmiotami pożytku publicznego.

ZWiK prowadzi prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułańskiej. I etap robót został zrealizowany w zeszłym roku.
II etap inwestycji w ul. Ułańskiej
obejmuje odcinek o długości około 208 m oraz włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej. Nowa sieć
zostanie wykonana z rur polietylenow ych o średnicy 200 mm.
W związku z tym, że ul. Ułańska
jest wąską drogą jednokierunkową, konieczne jest czasowe całkowite zamknięcie jej dla ruchu sa-

mochodowego. Zakład Wodociągów i Kanalizacji podkreśla, że
m.in. z tego względu prace pro-

wadzone są metodami bezwykopowymi, co znacznie przyspiesza
i ułatwia proces budowy.
Spółka niebawem prz ystąpi
do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Górnej, Cichej, Młynarskiej, Równej,
Obozowej i Partyzantów. Inwestycje te ZWiK zamierza zrealizować
w tym roku.
R.J.

Wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Kruczej
Podczas obrad, które odbyły się
29 marca, radni rozpatrzyli 17 projektów uchwał. Opowiedzieli się za
modyfikacją Wieloletniej Prognozy
Finansowej i budżetu na 2018 rok.
M.in. wprowadzone zostały nowe
zadania inwestycyjne i remontowe, które zgłaszali mieszkańcy podczas spotkań osiedlowych i które uwzględnione zostały w opublikowanej przez miasto liście działań na ten rok. Ponadto w budżecie pojawił się zapis o przekazaniu
szpitalowi w Ciechanowie 200 tys.
zł na zakup łóżek dla pacjentów.
Radni zgodzili się też na udzielenie
pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego, polegającej
na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej przebudowy drogi
nr 616 obejmującej ul. Gruduską.
W związku z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do 3 lat konieczne było dokonanie
zmian w statucie Żłobka Miejskiego.
Radni zaakceptowali zamysł przystąpienia gminy do realizacji projektu „Pomocna dłoń – usługi opiekuńcze PCK dla osób niesamodzielnych”. Wsparcie otrzyma 60 osób
mieszkających w Ciechanowie.Rada
Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą
Budżetu Obywatelskiego. Prezydent przygotował projekt, do którego następnie wprowadził zapisy,
zgłaszane przez radych i mieszkańców. Zmiany względem ubiegłego
roku związane są z koniecznością
poparcia zgłaszanego projektu podpisami mieszkańców (20 podpisów
mieszkańców osiedla w przypadku
projektu osiedlowego oraz 50 podpisów mieszkańców miasta w przypadku projektu ogólnomiejskiego).
Nie będzie możliwości zgłaszania
placów zabaw i siłowni zewnętrznych, brane pod uwagę mogą być
jedynie projekty modyfikacji istniejących już tego typu obiektów.
Otwarte będą prace komisji weryfikacyjnej projekty, pomysłodawcy w przypadku decyzji negatywnych będą mieli 3 dni na odwołanie się. Przy głosowaniu internetowym konieczne będzie posiadanie
skrzynki mailowej, by potwierdzić
oddanie głosu, będzie także możliwość wglądu w oddany przez sie-

bie głos. Głosujący papierowo przy
wrzucaniu karty do urny będzie legitymowany przez urzędnika. Pracom komisji liczącej głosy przyglądać będą się radni – po jednym
z każdego klubu. Projekty będzie
można zgłaszać w maju, w czerwcu będą one weryfikowane przez
komisję, w lipcu odbędzie się głosowanie, w sierpniu ogłoszone zostaną wyniki.
Samorządowcy przyjęli uchwałę
w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zdecydowano o utworzeniu
4 okręgów. Wyrażono też zgodę
na nabycie od PKP prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej dojście z ul. Świętochowskiego do zrewitalizowanego
skweru. Aprobatę rady zyskał zamysł podpisania kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości w dzielnicy Podzamcze oraz zbycia działki w obrębie Szczurzyna.
Radni uchwalili nowy wzór wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Ciechanowa. Zatwierdzili
także zmiany Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Względy prawne spowodowały, że
trzeba było zmodyfikować Regulamin Cmentarza Komunalnego.
Wprowadzono konieczne modyfikacje, opłaty pozostały bez zmian.
W związku z przebudową drogi
z Ciechanowa do Opinogóry, przez
miejscowość Kąty, radni zgodzili się na udzielenie dotacji Powiatowi Ciechanowskiemu w wysokości 1,5 mln zł. Na dofinansowanie
prac w ul. Kwiatowej przekazano
powiatowi ponad 798 tys. zł. Obydwie inwestycje realizowane będą
w tym roku, dzięki porozumieniu
samorządów.
Radni przyjęli rezygnację Tomasza Podsiadlika z pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
red.
Protokoły z sesji, uchwały,
interpelacje, terminarz dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej

ZWiK zakończył budowę sieci
wodociągowej w ul. Kruczej.
Obecnie spółka miejska buduje tam kanalizację sanitarną.

nie dok umentacja techniczna
budowy tej drogi. Sama budowa
będzie mogła zostać w ykonana
w kolejnych latach. Dokumentacje budow y dróg w poszczególnych ciechanowsk ich osiedlach zostały ujęte w opublikowanej przez Urząd Miasta liście
zadań inwestycyjnych i remontow ych na 2018 rok.

Sie ć wo do c i ą gow a m a ł ąc z n ą
d ługość 382 m. D ługość sieci
kanalizacji sanitarnej w yniesie
90,5 m. Nie są to jedyne prace
dot yczące ul. K ruczej. Jeszcze
w tym roku opracowana zosta-

R.J.

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW

działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.121 ze zm.)

ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości
Przedmiotem przetargu są niezabudowane nieruchomości położone w Ciechanowie:
1. przy ul. Św. Antoniego (obręb Scalenie), oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
– 4748/2 – pow. 0,0701 ha – cena wywoławcza: 70 000, zł – wysokość wadium: 8 000 zł
– 4748/5 – pow. 0,0676 ha – cena wywoławcza: 67 600 zł – wysokość wadium: 8 000 zł
– 4748/7 – pow. 0,0683 ha – cena wywoławcza: 68 300 zł – wysokość wadium: 8 000 zł
– 4748/9 – pow. 0,0771 ha – cena wywoławcza: 77 100 zł – wysokość wadium: 8 000 zł
– 4748/11– pow. 0,0759 ha – cena wywoławcza: 75 900 zł – wysokość wadium: 8 000 zł
2. przy ul. Św. Rodziny (obręb Scalenie), oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
– 4748/10 – pow. 0,0771 ha – cena wywoławcza: 77 100 zł – wysokość wadium: 8 000 zł
– 4748/12 – pow. 0,0766 ha – cena wywoławcza: 76 600 zł – wysokość wadium: 8 000 zł
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00024218/7. Nieruchomości są o regularnym kształcie i płaskiej konfiguracji. Położone są przy drogach gminnych o nawierzchni gruntowej. Zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Jeziorko II” położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT (aktualnie wynosi 23%).
I przetarg przeprowadzono w dniu 27.02.2018r.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.06.2018 r., o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy
ul. Wodnej 1.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w nieprzekraczalnym terminie do 4.06.2018 r.(włącznie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów w BGŻ BNP PARIBAS Oddział
w Ciechanowie nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004, w tytule podając nr działki oraz nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestniczyć w przetargu. Za wpłacenie wadium na rachunek bankowy uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet ceny, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na rachunek, z którego wpłynęło
na konto Urzędu Miasta.
Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady
ukryte przedmiotu przetargu.
Wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości wyłoniony w przetargu nabywca wykonuje we
własnym zakresie i na własny koszt.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Wodna
1 pok.305, tel.: (23) 674-92-24, 674-92-40, e-mail: geodezja@umciechanow.pl.
Ciechanów, 18.04.2018 r.
WPPGN-GN.6840.9.2018
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Ule na dachu ratusza

Znajdź swojego psa
w schronisku

Na ciechanowskim ratuszu pojawiło się 5 uli z prawie 100 tys. pszczół. Wkrótce pszczół będzie
około 350 tys. Na powierzchni 30 m2 powstał zielony dach. Inicjatywa ma służyć ochronie ginących owadów, które zapewniają równowagę w ekosystemie. Ma również znaczenie edukacyjne.

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

Beti – 5-miesięczna suczka, masa
6 kg. Drobna, przyjazna. Nadaje
się do mieszkania w bloku.

5

Luśka ma 1,5 roku. To posłuszna i pogodna suczka. Jest trochę
w ychudzona. Uczy się chodzić
na smyczy.

W ulach znajdują się matki łagodnych ras. W organizacji pasieki
pomógł miastu Regionalny Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Ciechanowie oraz przedsiębiorca Krzysztof Petrykowski, który wcześniej zainstalował ule na dachu swojej firmy. Miejska pasieka
funkcjonuje pod opieką wykwalifikowanego pszczelarza Pawła Kołakowskiego.
Pomysł pasieki na dachu Urzędu
Miasta służyć ma przede wszystkim ochronie środowiska, jak również zwracać uwagę na problem wymierania pszczół.
– Pszczoły to pożyteczne owady,
które odgrywają ogromną rolę
w życiu człowieka. W końcu to
od nich zależy istnienie wielu pokarmów, które spożywamy. Ciechanów aktywnie angażuje się
w ratowanie pszczół. Jedna pasieka oczywiście nie rozwiązuje problemu, jednak chcemy w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę. Zakładając pasiekę, zwracamy uwagę
na pewne niepokojące zjawisko,
co mam nadzieję da efekt eduka-

cyjny wśród mieszkańców, przede
wszystkim tych najmłodszych. Ciechanów czerpie z dobrych wzorców, bo miejskie pasieki stworzyły np. Warszawa, Kraków, Lublin
i Bydgoszcz – powiedział prezydent
Krzysztof Kosiński.
Miód, który powstanie w ratuszowych ulach, będzie umieszczany
w słoiczkach i stanie się produktem
promującym miasto, przekazywanym mieszańcom i przyjezdnym.

Dach ratusza (nowsza część, przylegająca do zabytkowej), to pierwsza lokalizacja. Miasto nie wyklucza w przyszłości wytypowania kolejnych obiektów.
Miasto t worz y rów nież enk lawy dla pszczół, zagospodarowuje zieleń, stosując rośliny miododajne. Takimi obsadzane są
rond a, pa s y z ieleni pr z y d ro gach, parki.
R.J.

Pułapki feromonowe na kasztanowcach

Blaki – wiek – 3 lata, waga –
25 kg. W typie mniejszego labladora. To pies wesoły, ułożony, pozytywnie nastawiony do innych.

Poter ma 4 lata, waży 13 kg. Jest
miły, radosny, ufny. Słucha poleceń i chętnie chodzi na spacery.

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

Łąka kwiatowa

W ramach walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
– szkodnikiem atakującym
kasztanowce, miasto kupiło 400 pułapek feromonow ych. W połow ie kw ietnia
rozpoczęto rozwieszanie ich
na drzewach. To element projektu obywatelskiego „Ratujmy ciechanowsk ie k asztanowce”, któr y uwzględniał
również budki lęgowe.
Zakupione pułapki feromonowe
służą do w yłapy wania samców
szrotówka kasztanowcowiaczka,
przyczyniającego się do obumierania kasztanowców. Kupionych
zostało także 1200 wkładek feromonowych oraz feromony wabiące
do wymiany. W pierwszej kolejności pułapki rozwieszono na drzewach przy „Klasztorku” i na placu
Kościuszki. Systematycznie pojawiają się na kasztanowcach w różnych częściach miasta.
W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego występuje kilka pokoleń

(przeważnie trzy) szrotówka kasztanowcowiaczka. Według obserwacji i badań, najbardziej efektywne jest zawieszanie pułapek:
od połowy kwietnia do końca maja,
od połowy czerwca do końca lipca
oraz od połowy sierpnia do połowy września.
Miasto w tym roku w walce ze szrotówkiem nie stosuje metody oklejania drzew opaskami nasączonymi lasolepem, co mogło uszkadzać
korę drzew; pułapki feromonowe
stanowią nową, alternatywną naturalną metodę, która jest, niein-

wazyjna i nieszkodliwa dla drzew
i środowiska.
Również w tym roku kupione zostały budki lęgowe. Część z nich
rozwieszono właśnie na kasztanowcach z myślą o sikorkach, które żywią się larwami szrotówka
kasztanowcowiaczka. Zarówno zakup budek jak i pułapek feromonowych zakładał jeden ze zwycięskich
projektów ogólnomiejskich, wybranych przez mieszkańców Ciechanowa podczas ubiegłorocznego głosowania.

Ławko-leżaki na Warszawskiej
Nowa łąka kwiatowa powstaje
na błoniach zamkowych. Obsiane zostanie około 2 tys. metrów
kwadratow ych terenu. PUK na
zlecenie miasta rozpoczął obsiewanie. Pojawi się około 50 gatunków roślin – kwiaty, trawy,

zioła. Podobnie, jak w przypadku wielu prowadzonych w ostatnim czasie nasadzeń, gdzie brane są pod uwagę pszczoły, łąka
będzie bogata w rośliny mio dodajne.
R.J.

W pobliżu fontanny na ul. Warszawskiej pojawiło się 5 ławko-leżaków. Są to nowe elementy małej architektur y, które natychmiast przyciągnęły mieszkańców,
zwłaszcza tych najmłodszych. Po
jesienno-zimowej przerwie uruchomione zostały obydwie miejskie fontanny: ta na ul. Warszawskiej, jak również na placu Jana
Pawła II.
A.C.

R.J.
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Debata „Niepodległość nie tylko warszawska”

X Subregionalne
Targi Edukacji i Pracy

Kilkudziesięciu wystawców wzięło
udział w X Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się 19 kwietnia w Ciechanowie.
W hali sportowej przy ul. 17 Stycznia swoje oferty zaprezentowały
szkoły średnie, uczelnie wyższe,
placówki zajmujące się pośrednictwem i poradnictwem zawodowym, jednostki szkoleniowe, pod-

Miasto wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną 12 kwietnia zorganizowało debatę, wpisującą
się w lokalne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do dyskusji zaproszeni zostali znani profesorowie, a temat niepodległości omawiany był m.in. w kontekście
małych ojczyzn i samorządności. Debacie przysłuchiwało się ponad 100 osób.

mioty gospodarcze, instytucje oraz
urzędy. W trakcie imprezy prowadzono warsztaty dla młodzieży.
Były pokazy, występy i prezentacje. Organizatorem targów było
Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy. Przedsięwzięcie
patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
red.

„Czwórka”
do Władysławowa

W debacie wzięło udział pięciu prelegentów: prof. dr hab. Ryszard Bugaj z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, dr
hab. Mikołaj Cześnik – prof. Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu
SWPS, Paweł Dobrowolski – główny ekonomista Polskiego Funduszu
Rozwoju, prof. dr hab. Hubert Izdebski – dyrektor Instytutu Pra-

wa Uniwersytetu SWPS oraz prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Dyskusję prowadziła Barbara Kasprzycka, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety
Prawnej”. Relacja pojawiła się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.
Debata oscylowała wokół pięciu głównych zagadnień: „Polska niepodległość nie rodziła się tylko w stolicy –
rola regionów i Polski lokalnej w od-

budowie państwowości po 1918 r.”,
„Polski gen przedsiębiorczości: o biznesie, bez którego niepodległość toczyłaby się na jałowym biegu”, „Małe
ojczyzny – fundament współczesnego patriotyzmu”, „Zadania i rola samorządów terytorialnych w budowie silnej państwowości w XXI wieku”, „Ciążenie ku centralizacji: czy
słychać dziś głos Polski lokalnej?”.

Twórcy Niepodległej
Od 3 kwietnia, w dni robocze, wydłużone zostało kursowanie linii
nr 4 do Władysławowa. Przyjazdy do Władysławowa: godz. 7.10,
13.50, 15.08; odjazdy z Władysławowa: godz.7.14, 13.54, 15.12. ZKM

udziela szczegółowych informacji.
Wydłużenie kursów możliwe było
dzięki porozumieniu prezydenta miasta z wójtem gminy Opinogóra Górna.

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

red.

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Ciechanowie, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:
– PODZAMCZE, działka nr 1647 – obiekt usługowo-handlowy;
– PODZAMCZE, działka nr 1647 – grunt pod wiatę;
– PODZAMCZE, działka nr 1398/4 – grunt pod garaż 18 m2
– PODZAMCZE, działka nr 1398/4 – grunt pod garaż 19 m2
– PODZAMCZE, działka nr 1398/4 – grunt pod garaż 18 m2
– ŚRÓDMIEŚCIE, działka nr 21/3 – grunt pod ogródek warzywny
(dzierżawa);
– ŚRÓDMIEŚCIE, działki nr 222/3 i 942/14 – grunt na powiększenie działki sąsiedniej,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy.
Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczony
na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Joanna Potocka-Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

„Twórcy Niepodległej” – to tytuł
koncertu, który odbył się 14 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej. Wystąpili w nim młodzi śpiewacy, recytatorzy i muzycy będący
laureatami lub kandydatami do tegorocznego stypendium artystycznego, ustanowionego przez prezydenta Ciechanowa. W repertuarze
znalazły się patriotyczne utwory.
Prezentacjom towarzyszyła wystawa fotografii Edyty Makowskiej. Zwieńczeniem koncertu był
recital chóru Sine Nomine, który
poprowadziła Joanna Makijonko.
Wydarzenie zorganizował COEK
STUDIO we współpracy ze Szkołą Muzyczną.
red.

Przedszkolaki recytują wiersze
11 kwietnia w Miejskim Przedszkolu nr 3 odbył się przegląd recytatorski. Mali autorzy recytowali napisane wspólnie z rodzicami
wiersze, których tematem był Ciechanów. Tańczyły i śpiewały dzieci z zespołu ludowego „Mały Ciechanów”. Wszyscy kilkuletni poeci otrzymali gromkie brawa i nagrody – książeczki z recytowanymi tego dnia wierszami i upominki
z Urzędu Miasta.
A.C.

R.J.
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50-lecia ślubu
14 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego 50. rocznicę ślubu
świętowały cztery pary z Ciechanowa.
Państwo Helena i L ech Sadk ow s c y p obr ali się 24 czer wca
1967 roku. Pani Helena urodziła się
w 1947 r. w Glinojecku. Zajmowała
się domem i wychow y waniem dzieci. Pan Lech urodził się w 1941 r.
w Nużewie. Pracował w cegielni. Małżonkowie wychowali troje dzieci, doczekali się trojga wnucząt.

Kwiecień to światow y miesiąc wiedzy na temat autyzmu.
W akcję po raz kolejny włączył
się Ciechanów. 7 i 8 kwietnia
odbyło się wiele różnorodnych w ydarzeń, które miały zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby
osób z autyzmem.
Obchody odbyły się w kilku miejscach miasta. Na placu Jana Pawła II pojawiły się stoiska edukacyjne, gdzie udzielano porad i konsultacji. Na plenerowej scenie zorganizowano występy i konkursy. Były
dmuchańce, malowanie buziek, gry,
zabawy i grill. W samo południe
w niebo wypuszczono niebieskie
balony z helem z biało-czerwonymi wstążeczkami, jako nawiązanie
do 100-lecia niepodległości.
Na miejscu pojawili się motocykliści oraz wielkie maskotki. Odbył się
pokaz walk rycerskich. Na nowym
boisku przy Szkole Podstawowej
nr 6 (dawne Gimnazjum nr 3) przy
ul. 17 Stycznia rozegrany został turniej w piłkę nożną o „Niebieski Puchar”, w którym zwyciężyła drużyna Urzędu Miasta. W hali sportowej
rozegrany został turniej szachowy
i maraton zumby. Po maratonie, odbył się pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Maori.
Obchody stanowiły jeden ze zwycięskich miękkich projektów, wybranych przez mieszkańców Ciechanowa w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodawcą i głównym organizatorem było Stowarzyszenie Autentyczni. Patronat objął
prezydent Krzysztof Kosiński.
P.H.

Państwo Bożena i Ryszard
Dwojaccy zawarli zw iązek małżeński 13 stycznia
19 68 rok u. Pa n i
Bożena urodziła się
w 1947 r. w miejscowości Trzaski.
Była zawodową
księgową. W Izbie
Skarbowej pracowała na stanowisku starszego komisarza. Pan Ryszard urodził się w 1946 r. w Żurominie.
Był oficerem i inżynierem pożarnictwa. Pracował w Komendzie Głównej
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Znakiem Związku OSP
oraz Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Przeciw Pożarowej”. Para
wychowała troje dzieci, doczekała się pięciorga wnucząt.
Państ wo Eliza
i Ma rcin St r ycz y ńscy zw iązali się ze sobą
15 kwietnia
19 68 rok u. Pa n i
Eliza urodziła się
w 1946 r. w miejscowości Marusy.
Pracowała w ciechanowskim szpitalu, a następ nie w Poliklinice
MSWiA. Pan Marcin urodził się w 1947 r. w Brzegu. Był pracownikiem Zakładu Energetycznego, Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, Zakładu Maszyn i Urządzeń Geologicznych oraz Metaltechu. W latach 1986-1990, 1994-1998 i 2000-2002 sprawował urząd prezydenta Ciechanowa. Został odznaczony Krzyżem Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Małżonkowie
mają dwoje dzieci, czworo wnucząt i jednego prawnuka.
Państwo Cecylia i Stanisław
G łosek pobrali się 15 kwietnia
19 68 rok u. Pa n i
Cecylia urodził a s i ę w 19 47 r.
w m ie j s c ow o ś c i
Kadzidło. Była nauczycielką. Pracowała w Szkole Społecznej STO. Pan
Stanisław urodził
się w 1942 r. w Bagatelach. Jako zawodowy żołnierz był zatrudniony
w Jednostce Wojskowej. Para wychowała troje dzieci i doczekała się
siedmiorga wnucząt.
Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Prezydent
Krzysztof Kosiński wręczył im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Miłym akcentem uroczystości były też lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.
K.D.
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Zakończenie „Bezpiecznej ciechanowianki 2.0”
W piętek, 13 kwietnia, odbyło się zakończenie drugiej edycji bezpłatnego kursu samoobrony
dla kobiet. 160 paniom, które ukończyły kurs, wręczono certyfikaty.
Cykl bezpłatnych zajęć obejmował praktyczne treningi samoobrony. Utworzone zostały cztery
grupy – jedna dla pań zaawansowanych, które ukończyły ubiegłoroczną edycję kursu oraz trzy grupy dla pań początkujących. Odbywały się zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologiem, dietetykiem
i przedstawicielami służb mundurowych. Zajęcia praktyczne, w cyklu 8 spotkań treningowych dla
każdej grupy, prowadzili trenerzy
LKS Matsogi Ciechanów (klub taekwon-do, klub wyspecjalizowanych trenerów i instruktorów, wielokrotnych Mistrzów Świata i Europy). Zajęcia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, podwojono liczbę pierwotnie planowanych grup.
Kurs „Bezpieczna ciechanowianka
2.0” to zwycięski projekt obywatelski, zgłoszony przez radnego Michała Rząsińśkiego (nauczyciel wychowania fizycznego, trener i zawodnik
taekwon-do, wielokrotny Mistrz Polski), który był pomysłodawcą ubiegłorocznej pierwszej edycji.
R.J.

Zaułek poezji
Bożena Bielska

Cisza
Usiądź i wsłuchaj się w ciszę
Ja zaś wynucę ci ciszą
piękno mojego świata
Uczuciem otulę kłopoty

Którędy do nieba?
Którędy do nieba? – to myśl przewodnia występu dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych
w świetlicy przy parafii św. Piotra.
12 kwietnia podopieczni wspieranej przez miasto świetlicy zaprezentowali program słowno-muzyczny, ukazujący drogę człowieka
do doskonałości. Odbiorcy chwalili grę młodych aktorów. Docenili
też dekoracje i kostiumy. Ks. proboszcz Eugeniusz Graczyk podziękował nauczycielom za ich trud
włożony w wychowywanie dzieci
i młodzieży.
red.

Wiarą rozpalę nadzieję
Pomogę ci serce otworzyć
Na przyszłe spokojne lata
Abyś nektarem życia upajał marzenia
Nauczył się dziękować za ciszę
i skromne dary życia.

Autorka jest członkinią koła
Stowarzyszenia Autorów Polskich
w Ciechanowie. W prasie debiutuje.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”,
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwory prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na udostępnienie placów handlowych przy cmentarzu komunalnym w Ciechanowie przy
ul. Gostkowskiej w okresie od 26 października do 2 listopada 2018 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1. Wywoławcza
kwota netto wynosi:
plac od nr 1 do nr 13 – 500 zł
plac od nr 14 do nr 26 – 600 zł
plac od nr 27 do nr 36 – 400 zł
plac od nr 37 do nr 71 – 100 zł
Do wylicytowanej opłaty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w kwocie:
za każdy plac od nr 1 do nr 13 po 100 zł
za każdy plac od nr 14 do nr 26 po 120 zł
za każdy plac od nr 27 do nr 36 po 89 zł
za każdy plac od nr 37 do nr 71 po 20 zł
Wadium płatne do 28 maja 2018 r. w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub na rachunek bankowy prowadzony przez Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Oddział w Ciechanowie nr: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet opłaty, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej
Ciechanów w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia „umowy najmu”.
Zezwolenie na wykorzystanie placu dla prowadzenia działalności handlowej otrzyma uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą kwotę
opłaty na wskazany plac.
Umowy najmu” będą wydawane w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1,
po okazaniu dowodu wpłaty.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Joanna Potocka-Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
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Ogólnopolskie Konfrontacje
Taneczne
Ponad 60 par z 27 klubów rywalizowało w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. Turniej odbył się 8 kwietnia.
Na parkiecie w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8 zaprezentowali się tancerze
z polskich szkół tańca towarzyskiego m.in. z Warszawy, Kobyłki,
Brwinowa, Mławy, Góry Kalwarii,
Torunia, Białegostoku, Garwolina, Sulejówka, Płocka, Płońska,
Olsztyna, Białej Podlaskiej i Szydłowca. W wieczornej gali wzięli
udział finaliści.
Pierwsze miejsca zdobyli: Antonina Droganowska i Jakub Bazy-

lewicz (kategoria 14-15 lat, klasa
C, styl standard), Adrianna Gruszczyńska i Maciej Zinkiewicz (kategoria 14-15 lat, klasa C, styl latin),
Katarzyna Radzińska i Bartłomiej
Kurzac (kategoria powyżej15 lat,
klasa C, styl standard), Julia Popławska i Bruno Brzeski (kategoria powyżej15 lat, klasa C, styl latin), Izabela Rosińska i Piotr Zyglarski (kategoria powyżej15 lat,
klasa B, styl standard) oraz Weronika Olczyk i Przemysław Łopat-

ka (kategoria powyżej15 lat, klasa B, styl latin).
W trakcie gali zaprezentowały się
również dzieci z ciechanowskiej
Formacji Artystycznej FreakShow, prowadzonej przez Agnieszkę Grzejdę.
Orga ni zatorem konf ront ac ji
było Polskie Towarzystwo Taneczne, Formacja Artystyczna
FreakShow oraz Urząd Miasta
Ciechanów.
K.D.
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Ojcowie sadzili drzewka

MAJ

1-3.05, godz. 10.00-16.00 – Zlot Food Trucków, błonia zamkowe
1.05, godz.10.00-18.00 – Wolna Majówka: mobilne miasteczko rowerowe, widowisko akrobatyczne, reflex game, wioska harcerska, błonia zamkowe
1.05, godz. 19.00 – Koncert Quebonafide, Zamek Książąt Mazowieckich
2.05, godz. 18.00 – Koncert „Ważne Piosenki”, zespół Raz Dwa Trzy,
Zamek Książąt Mazowieckich
5.05, godz. 11.00 – X Ogólnopolski Bieg Pomiędzy Zamkami, Ciechanów-Opinogóra, start: błonia zamkowe
6.05 – Piłkarski piknik rodzinny MKS Ciechanów, stadion miejski,
ul. 3 Maja 7
9.05, godz. 17.00-19.00 – VIII wędrówka miejska „Pamięć utrwalona
w przestrzeni miejskiej”, pl. Jana Pawła II
10.05, godz. 18.00 – Czwartkowe wieczory z poezją, kawiarnia „Retro”, ul. Ściegiennego 10/55
11-13.05 – I Ciechanowskie Dni Promocji Zdrowia, hala sportowa,
ul. Kraszewskiego 8, stadion, ul. 3 Maja 7
17.05, godz. 9.00 – Szachowe Mistrzostwa Ciechanowa, hala sportowa przy ul. Kraszewskiego 8
18-20.05, godz. 18.00 – II Ciechanowska Sztafeta Charytatywna,
40 okrążeń pętli miejskiej, start: ul. Armii Krajowej 24
19.05, godz. 16.00 – XIV Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe, błonia zamkowe; godz. 14.00 – msza św. polowa przy Farze
19.05, godz. 18.00-23.00 – Noc Muzeów, Zamek Książąt Mazowieckich, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
20.05, godz. 12.00 – Biesiada Poetycka, siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, ul. Warszawska 4
25.05, godz.19.00 – Juwenalia, gwiazda wieczoru: Oddział Zamknięty, Zamek Książąt Mazowieckich
26.05, godz. 08.00-17.00 – Ciechanowska Explozja 4x4, start i meta:
Niestum, przejazd przez pl. Jana Pawła II
26.05, godz.10.00 – Motoserce, pl. Jana Pawła II
30.05, godz. 9.00 – Piknik ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych klas 1-5 i przedszkolaków, pl. Jana Pawła II

D u ż a g r upa , b o a ż 3 4 ś w ie ż o
upieczonych ojców, posadziła kolejne drzewka w parku im. Marii
Konopnickiej. 14 kwietnia tatusiowie uczcili w ten sposób narodziny swoich dzieci. W towarz yst w ie najbliższ ych, czasem
w spól n ie ze st a r sz y m i d z ie ć mi, panow ie posadzili 34 k lony w pr z ygotowa nych wcze śniej przez PUK dołkach. Przed
drzewkami zostały umieszczone
tabliczki z imionami i nazwiskami dzieci oraz datami urodzenia. Miejska działka, na której

ojcow ie sadzą drzewa, zyskała
w ostatnich tygodniach alejki,
schody, podjazd i ławeczki. Panow ie zameldowani w Ciechanowie oraz ojcowie dzieci, które w m ie ście mają meldu nek ,
by wziąć udział w akcji, powinni zg łosić się do Ur zędu Miasta. Zgłoszenia prz y jmuje Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska: plac Jana Pawła II 6, parter, pokój 20 lub 22,
tel. (23) 674 92 83 lub 674 92 68.
A.C.

Szachowe Mistrzostw Ciechanowa do lat 8
11 kwietnia 29 młodych zawodników wzięło udział w Szachowych
Mistrzostwach Ciechanowa, zorganizowanych w Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa
Oświatowego. Turniej rozegrany był
w trzech kategoriach wiekowych:
dzieci do lat 6, 7 i 8. Wśród sześciolatków najlepszy był Gabriel Wojciechowski. W kategorii siedmiolatków zwyciężył Mateusz Zacierki.
W najstarszej grupie wiekowej najlepszy był Adrian Parólski. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy. Zwycięzcom nagrody wręczył dyrektor
CUW Adam Krzemiński.
A.C.

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech miesięcy

L.p.
1

Oznaczenie nieruchomości
obręb SRÓDMIEŚCIE
działka nr 295/2
o powierzchni 204 m2

Powierzchnia
nieruchomości
dzierżawionej
37,60 m2

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Nieruchomość
Dzierżawa lokalu
zabudowana obiektem – pomieszczenie
handlowo-usługowym magazynowe
przy ul. Warszawskiej
10A w Ciechanowie

Wysokość czynszu
dzierżawnego i termin
płatności
188 zł netto
miesięcznie.
Czynsz płatny
do 10 dnia każdego
miesiąca.

Czas trwania umowy
3 lata

1. Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121).
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Joanna Potocka-Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
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Cisowianka Mazovia MTB Marathon
22 kwietnia na błoniach zamkowych kolejny raz odbył się Cisowianka Mazovia MTB Marathon
– wydarzenie z największego cyklu maratonów rowerowych MTB w Polsce. Impreza skupiła
w Ciechanowie setki miłośników jazdy na dwóch kółkach – starszych i młodszych. Na linii startu stanęli amatorzy i profesjonalni kolarze. Do wyboru były cztery dystanse: Hobby (6 km), Fit
(22 km), 1/2 PRO (43 km) i PRO (68 km). Najmłodsi ścigali się w wyścigu MiniMini+ Mazovia.

Najd łu ż szą t ra sę – dyst a ns
PRO – z najlepszym w ynikiem
02:20:27 pokonał Damian Perkowski. Wśród kobiet najszybciej dojechała Urszula Luboińska z czasem
02:43:51. Na dystansie 1/2 PRO
pierwsza linię mety przekroczyła
Katarzyna Radziszewska (01:50:40).

Pierwszy w tej kategorii wśród mężczyzn był Dominik Jakubowski
(01:32:05). Na trasie Fit zwyciężyli:
Jarosław Tarasiński (00:37:16) i Maria Chrzanowska (00:41:34). Na najkrótszym dystansie Hobby pierwsza do mety z czasem 00:15:29 minut dojechała Kamila Klaus. Wśród
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panów pierwszy linię mety przekroczył Filip Surdyk z czasem 00:14:44.
Atrakcją dla najmłodszych był wyścig MiniMini+ Mazovia, w którym
ścigały się maluchy w wieku do 8 lat
na rowerkach biegowych i na rowerach tradycyjnych.

Redakcja:
Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 674 93 02, fax (23) 672 29 63,
e-mail: r.jeziolkowska@umciechanow.pl
Redagują:
Renata Jeziółkowska – redaktor naczelny, Katarzyna Dąbrowska, Paulina Huzar, Agnieszka Czarnewicz, Anna Goszczyńska
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.
Wydawca: Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, Skład: A-Z Media, Druk: EDYTOR sp. z o.o.

A.C.
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Finisz Ligi Zakładowej
2017/2018
Zakończyła się trzecia edycja Ligi Zakładowej, w której zagrało 17 drużyn reprezentujących lokalne firmy i instytucje. Uroczyste zakończenie i podsumowanie rozgrywek odbyło się
14 kwietnia w hali im. I. Palińskiego.

Zw ycięzcami zostali zawodnicy Straży Pożarnej Ciechanów,
którzy zdobyli 40 punktów. Drugie miejsce zajął Reckitt Benckiser (36 pkt), trzecie – Twormet
(35 pkt). Kolejne pozycje z tabeli to: Metaltech, L-Ark, Fix Store,
Dachy Szymański, Cedrob, Impost Ciechanów, Olglass, Bauer
Print Ciechanów, Straż Pożarna
Młock, Jawar, Browar Ciechan,

Sofidel, Piekarnia Cezar i Halo
Pizza Ciechanów.
Najlepszymi strzelcem rozgrywek
został Bartosz Karczewski, który
strzelił 31 goli.
Sponsorem głównym tegorocznych
rozgrywek była firma AGGsport, organizatorami – Urząd Miasta, MKS
Ciechanów oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
red.
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KP Ciechanów w Rypinie i Pułtusku
Sobota 14 k w ietnia obf itowała w medale dla reprezentantów
Klubu Pływackiego Ciechanów.
Zawodnicy brali udział w rywalizacjach w Rypinie i w Pułtusku.
Łącznie Klub Pływacki Ciechanów
reprezentowała tego dnia grupa
19 osób. Wszyscy bardzo dzielnie walczyli, uzyskując swoje życiowe czasy. W Rypinie, w konkurencjach indywidualnych, pierwsze i trzecie miejsce zdobyła Hanna Jurska (1 miejsce – 25 m stylem
grzbietowym i 3 miejsce – 25 m
st ylem dowol ny m). 3 m iejsc e
wywalczył również Błażej Mańkowski, płynąc 25 m stylem klasycznym.
W Pułtusku również padło wiele
życiówek i młodzi pływacy zdobyli 4 medale. Krążki wypływali: Roksana Zarzecka – 2 srebra

(100 m stylem zmiennym i 50 m
s t y l e m m o t y l k o w y m), Ł u c j a
Kochmańska – brąz (100 m stylem zmiennym) i Wiktor Szcze-

Jurand w I lidze

pański – brąz (50 m stylem klasycznym)
red.

Jurand Ciechanów awansował
do I ligi piłki ręcznej. 15 kwietnia
ciechanowska drużyna zwyciężyła 36:28 z KKS Włókniarz Konstantynów i tym samym przypieczętowała zasłużony awans. Mecz
odbył się w ciechanowskiej hali

Orka na fali

sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C.
Awans oznacza wyjazdowe mecze
w różnych zakątkach kraju, dlatego też miasto jeszcze przed nowym
sezonem zakupi dla szczypiornistów busa.
red.

XXIV Ogólnopolski Turniej Mini
Piłki Ręcznej Dzieci

Młodzi zawodnicy ciechanowskiej
Orki Adrian Krzywnicki i Mikołaj
Adamski, wrócili z odbywających
się 14 kwietnia w Poznaniu Ogólnopolskich Zawodów Pływackich
z sześcioma medalami. Adrian wywalczył dwa złote medale na dystansach 50 i 100 m stylem motylkowym oraz srebro, tym samym
stylem, na 200 m. Mikołaj zdobył
trzy srebrne medale na dystansach
50, 100 i 200 m stylem klasycznym.

Dobre w y nik i osiągnę ło też
14 kwietnia 11 zawodników Orki
podczas III Ogólnopolskich Zawodów Pły wackich w Rypinie.
Młodzi pływacy powrócili z 11 indywidualnymi medalami, które
zdobyli: Amelia Jemielita, Mar ia Zielińska, Michał Choroś,
Alexander Kowalski, Adam Łoboda, Tymoteusz Łoboda, Karol
Włoczewski. Medal wywalczyła
też sztafeta zmienna mieszana

w składzie: Tymoteusz Łoboda,
Marcelina Ciemiewska, Alexander Kowalski i Amelia Jemielita. W klasyfikacji na najlepszego zawodnika zawodów w swoich
kategoriach wiekow ych na podium stawali: Maria Zielińska
– 1 miejsce, Karol Włoczewski
– 3 miejsce, Alexander Kowalski – 3 miejsce, Adam Łoboda
– 2 miejsce.
A.C.

Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF 2018 – Maribor
Od 12 do 15 kwietnia odbywały się
XXXIII Mistrzostwa Europy Seniorów w Taekwon-Do ITF. W Mistrzostwach wzięło udział 495 seniorów
i juniorów reprezentujących łącznie
30 państw. Polska reprezentacja zajęła V miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywając 56 medali, w tym
6 złotych, 13 srebrnych oraz 15 brązowych. W 62-osobowym składzie Reprezentacji Polski znalazła się dwójka wychowanków trenera Michała
Korzybskiego – bracia Piotr i Paweł
Szwejkowscy. Paweł wraz z drużyną
zdobył srebrny medal w konkurencji
drużynowych układów formalnych
seniorów, natomiast Piotr, oprócz
srebrnego medalu w konkurencji
drużynowych układów formalnych,
zdobył drugie srebro w konkurencji
drużynowych testów siły.
red.

Ciechanów dwudziesty czwarty raz
gościł uczestników Ogólnopolskiego
Turnieju Mini Piłki Ręcznej. W zawodach od 20 do 22 kwietnia wzięli udział chłopcy i dziewczęta – osoby urodzone w 2007 roku i młodsze. Do Ciechanowa zawitało ponad 500 dzieci. Zawody rozgrywane były w hali MOSiR i w hali w SP4.
Na boiskach drużyny występowały
w składzie: 4 zawodników w polu i

bramkarz. W klasyfikacji końcowej
pierwsze miejsce zdobyła drużyna
UKS 23 Płock. Drugie miejsce zajął UKS 50 Białystok, a trzecie UKS
Niedźwiadek Węgrów. Pamiątkowe
statuetki, dyplomy i atrakcyjne nagrody odebrali też wyróżniający się
zawodnicy. Organizatorami zawodów byli CKS Jurand Ciechanów
oraz UKS Olimpikus Ciechanów.
A.C.

