
Powstanie skatepark 
i pumptrack

Miasto pozyskało 200 tys. zł z bu-
dżetu Województwa Mazowieckie-
go na obiekty, które służyć będą 
do jazdy na rolkach, deskorolce, 
hulajnodze czy rowerze. Inwe-
stycje będą realizowane w pobli-
żu stawku za kościołem Św. Pio-
tra. Teren jest już częściowo zago-
spodarowany jako przestrzeń re-
kreacyjno-sportowa.

więcej str. 2
R.J.

Park&ride blisko finiszu

Przed dworcem kolejowym zakoń-
czyło się asfaltowanie, na ukoń-
czeniu są prace brukarskie, usta-
wiono już słupy oświetleniowe. 
Odnowiona, zmodernizowana 
i podświetlona została fontanna 
na skwerze. Przeszła już pierw-
sze próby.

więcej str. 3
P.H.

COEK STUDIO pozyskał 
ponad 60 tys. zł

Środki z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prze-
znaczone zostaną na związany 
z obchodami 100-lecia niepod-
ległości projekt „11 nut dla Nie-
podległej”. 11 chórów z wojewódz-
twa mazowieckiego przygotuje 
11 utworów patriotycznych i wy-
kona je podczas finałowego kon-
certu w Ciechanowie.

więcej str. 9
R.J.

Modernizacja Mazowieckiej 
i Niechodzkiej

Ruszyła kompleksowa inwestycja, 
w ramach której powstaną nowe 
nawierzchnie, chodniki, ścieżki 
rowerowe, oświetlenie i dodatko-
wa infrastruktura rowerowa. Pra-
ce rozpoczęły się od ul. Mazowiec-
kiej, od demontażu starych kra-
wężników i płyt chodnikowych. 
Zadanie wykonywane jest dzię-
ki pozyskaniu przez miasto środ-
ków unijnych.

więcej str. 3
R.J.

Najlepsi w zarządzaniu 
finansami

Ciechanów zajął pierwsze miej-
sce w rankingu Dziennika Gaze-
ty Prawnej „Skarbnik Samorządu” 
w kategorii gmin miejskich powy-
żej 20 tys. mieszkańców. Nagro-
dę odebrała skarbnik miasta Ewa 
Szeluga podczas Kongresu Perły 
Samorządu w Gdyni.

więcej str. 4
R.J.

Kwiaty w centrum miasta

Obsadzono nowe kwietniki za-
montowane na latarniach na ul. 
Warszawskiej oraz na placu Jana 
Pawła II. Przed ratuszem i na ul. 
Warszawskiej stanęły także wieże 
kwiatowe. Dodatkowe konstruk-
cje oraz kwiaty na latarniach po-
jawiły się w ramach zwycięskiego 
projektu obywatelskiego na osie-
dlu „Śródmieście”.

więcej str. 6
R.J.
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Wykonawca na realizację inwestycji 
ma 360 dni od podpisania umowy. 
Umowa podpisana została 8 maja 
w ratuszu. Wyprowadzenie ruchu sa-
mochodów ciężarowych poza grani-
ce miasta to jeden z głównych celów 
inwestycji. Pozwoli ona zmniejszyć 
natężenie ruchu w ulicach: Płońskiej, 
Armii Krajowej i Pułtuskiej, co przy-
czyni się do ograniczenia tzw. niskiej 
emisji, a co za tym idzie – lepszej ja-
kości powietrza w mieście. Dzięki re-
alizacji inwestycji nastąpi rozbudo-
wa tras rowerowych oraz bezpośred-
nio skomunikowane zostaną osiedla: 
„Słoneczne” i „Płońska” z gminą Opi-
nogóra Górna.
– Do tej inwestycji przygotowywa-
liśmy się od 2015 roku. Będzie to 
obwodnica z prawdziwego zdarze-
nia, która wybiegnie poza miasto 
i pozwoli szerokim łukiem ominąć 
centrum. Z pewnością okaże się to 
korzystne zarówno z perspektywy 
mieszkańców, jak i kierowców, chcą-
cych sprawnie, bez ciągłego zatrzy-
mywania się na światłach, ominąć 
miasto i jechać dalej do celu swojej 
podróży. Co bardzo ważne, z budże-
tu miasta pokrywamy jedynie 10% 
kosztów, resztę pozyskaliśmy ze źró-
deł zewnętrznych – powiedział prezy-
dent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Wzdłuż jezdni powstaną chodniki 
i ścieżki rowerowe. Droga będzie mia-
ła długość 3,3 km. Ścieżki rowerowe 
o nawierzchni bitumicznej oraz chod-
niki pojawią się po obydwu stronach 

jezdni. Powstaną zatoki autobusowe 
z peronami, zjazdy publiczne i indy-
widualne, kanalizacja deszczowa, 
rowy przydrożne i kryte oraz wybu-
dowane będzie oświetlenie.
Pierwszym krokiem do realizacji in-
westycji było wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej. Za-
danie to 26 marca 2015 r. zostało 
wprowadzone na wniosek prezyden-
ta Kosińskiego do budżetu miasta. 
7-15 września 2015 r. odbył się prze-
targ, w którym złożono dwie oferty. 
29 września 2015 r. miasto zawarło 
umowę z wyłonionym w przetargu 
wykonawcą dokumentacji.
Wniosek na dofinansowanie miasto 
złożyło do Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów Unijnych 
7 marca 2017 r. Dofinansowanie zo-
stało przyznane 7 sierpnia 2017 r., 
z kolei 27 października 2017 r. zawar-
to umowę na dofinansowanie.
– Chcę bardzo pogratulować zarów-
no mieszkańcom Ciechanowa, całe-
go powiatu ciechanowskiego i użyt-
kownikom, którzy korzystają z drogi 
krajowej nr 50 i nr 60, czyli można 
powiedzieć, mieszkańcom całej Pol-
ski i pewnie też nie tylko mieszkań-
com Polski, że będą mieli ułatwiony 
ten ruch. Ta inwestycja spaja dwie 
rzeczy – jest w interesie mieszkań-
ców miasta i interesie użytkowni-
ków dróg – powiedziała Elżbieta Szy-
manik, zastępca dyrektora w Mazo-
wieckiej Jednostce Wdrażania Pro-
gramów Unijnych.

8 listopada 2017 r. miasto otrzyma-
ło zezwolenie na realizację inwesty-
cji drogowej nr 655/2017, 18 grudnia 
2017 r. decyzja stała się ostateczna.
Przetarg na wykonawcę odbył się 
6-27 marca 2018 r. Złożona została 
jedna oferta. 19 kwietnia 2018 r. do-
konano wyboru wykonawcy. W imie-
niu firmy Strabag umowę z prezyden-
tem Krzysztofem Kosińskim podpi-
sał pełnomocnik firmy Rafał Mu-
szyński, kierownik grupy budów 
Ciechanów. Kwota umowy wyno-
si 22 751 648,27 zł. Obecni w ratu-
szu przedstawiciele Strabagu zapo-
wiadali, że prace ruszą już w najbliż-
szych tygodniach.
– To kolejna inwestycja w Ciecha-
nowie, którą realizuje nasza firma. 
Musze powiedzieć, że jest to jedna 
z większych inwestycji na Mazow-
szu, jaką realizujemy dla samorzą-
dów. Jeżeli chodzi nasze założenia 
co do wykonawstwa – za siedem dni 
przekazanie terenu budowy i w za-
sadzie zaczniemy już tyczyć, w tym 
roku roboty branżowe, konstruk-
cyjne, część robót brukarskich, na-
tomiast pozostała część robót bru-
karskich i roboty bitumiczne musi 
zostać na przyszły rok – powiedział 
dyrektor oddziału Mazowsze grupy 
Strabag Marcin Zaręba.
Zgodnie z umową, za niespełna rok 
inwestycja w budowę obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa powinna 
zostać zakończona.

R.J

Miasto podpisało umowę na budowę obwodnicy wschodniej Ciechanowa z wyłonioną w prze-
targu firmą Strabag. Prace ruszą na przełomie maja i czerwca. Powstanie nowa ponad 3-kilo-
metrowa droga ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami, łącząca drogi krajowe nr 50 oraz 60, 
przebiegająca od ronda Solidarności do Władysławowa na wysokości centrum handlowego.

Startuje budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa: 
miasto podpisało umowę z wykonawcą
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Ani w mieście, ani na terenie po-
wiatu ciechanowskiego nie ma 
jeszcze tego typu obiektów spor-
towych. Skatepark umożliwi bez-
pieczną jazdę na rolkach, desko-
rolce, longboardzie czy hulajno-
dze. Pumptruck będzie miejscem 
do ćwiczeń sportów rowerowych. 
Obiekty zostaną przystosowane 
do różnych poziomów zaawan-
sowania, więc będą mogły z nich 
korzystać osoby w różnym wieku 
i o zróżnicowanych umiejętno-
ściach. Ważnym aspektem inwe-
stycji jest propagowanie aktyw-
nego, zdrowego stylu życia oraz 
stworzenie ciekawej alternaty-
wy dla młodszej części ciecha-
nowian. Do prezydenta od daw-
na trafiały prośby o wybudowa-
nie w Ciechanowie skateparku 
i pumptracku. Przede wszystkim 
pomysłem zainteresowana jest 
młodzież oraz rowerzyści. Był on 
konsultowany z przedstawiciela-
mi tych grup.
– Obiekty tego typu to nie tyl-
ko ciekawa rozrywka. Dają one 
możliwość rozwijania zaintereso-
wań i zachęcają do aktywności, 
sprzyjają także integracji. Po-
nadto mogą odciągnąć młodych 
ludzi od ekranów komputerów 
i smartfonów, jak również uży-
wek. Uprawianie sportów w od-
powiednich do tego warunkach 
jest zdecydowanie bezpieczniej-
sze niż w przypadkowych i pro-
wizorycznych miejscach. Skate-
park i pumptruck z pewnością 
będą atrakcyjnym uzupełnie-
niem rozwijającej się w Ciecha-
nowie infrastruktury sportowej 
i rowerowej – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Powierzchnia skateparku wynie-
sie 500 m2, jednocześnie będzie 
mogło z niego korzystać około 
20 osób. Pojawią się m.in. ban-
ki, quartery, murki, poręcze, plat-
formy, otwarty basen typu „Bowl” 
oraz inne elementy charakte-
rystyczne dla tego typu obiek-

tów. Wszystkie będą usytuowa-
ne w sposób umożliwiający płyn-
ną i bezpieczną jazdę. Skatepark 
z betonową nawierzchnią będzie 
miał dwa poziomy, aby ułatwić 
korzystanie z niego osobom o róż-
nych umiejętnościach.
Pumptrack będzie miał 1500 m2 
powierzchni i dwa tory. Pierwszy 
tor o długości 50 m i 1,4 m szero-
kości powstanie z myślą o dzie-
ciach. Drugi tor o długości 150 m 
i 1,7 m szerokości przeznaczony 
będzie dla młodzieży i dorosłych 
uprawiających sporty rowerowe 
na wyższym poziomie zaawanso-
wania. Obydwa tory będą umoż-
liwiały jednoczesne korzystanie 
z nich przez kilka osób. Konstruk-
cja ziemna torów będzie miała na-
wierzchnię bitumiczną. Tor dla 
młodzieży i dorosłych umożli-
wi naukę umiejętności rowero-
wych, jak skręcanie w obie stro-
ny bez konieczności zmiany kie-
runku jazdy. Skarpy torów i prze-
strzenie wewnątrz nich będą ob-
łożone trawą.
Na terenie obiektów zamontowa-
ne zostaną ławki, stojaki na ro-
wery, urządzenie serwisowe, ko-
sze na śmieci. Przewidziane jest 
oświetlenie terenu i objęcie go 
monitoringiem.
Inwestycja będzie realizowana 
przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ciechanowie.
Pod koniec maja ubiegłego roku 
na części obszaru, gdzie powsta-
nie skatepark oraz pumptrack, 
zrealizowane zostały dwa projek-
ty obywatelskie, w ramach któ-
rych powstały: plac zabaw, si-
łownia zewnętrzna, alejki oraz 
zamontowano elementy małej 
architektury. Kolejny etap zago-
spodarowania terenu (także pro-
jekt obywatelski), zakłada budo-
wę zatoki postojowej, chodnika, 
3 altan rekreacyjnych oraz mon-
taż kolejnych elementów małej 
architektury.

R.J.

W Ciechanowie powstanie 
skatepark i pumptrack. 

Miasto pozyskało 200 tys. zł
Ciechanów pozyskał dotację z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego. Na miejskim terenie przy stawku w okolicy kościo-
ła Św. Piotra wybudowany będzie skatepark i pumptrack, o co 
postulowała przede wszystkim młodzież. Zostały wszczęte pro-
cedury przetargowe. Obszar, na którym zrealizowane będą in-
westycje jest systematycznie zagospodarowywany.

Pilotażowy system Ciecha-
nowskiego Roweru Miejskie-
go będzie składał się z 4 sta-
cji: na placu Jana Pawła II, 
przy dworcu PKP, przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich oraz 
przy ul. Armii Krajowej. Każ-
da stacja będzie wyposażona 
w terminal z panelem infor-
macyjnym i sterującym oraz 
w 12 stojaków rowerowych. 
Do dyspozycji będą w sumie 
32 rowery, w tym 28 standar-
dowych, 2 tandemy i 2 dziecięce.
– Od dawna ot rz ymywałem 
mnóstwo pytań od mieszkańców 
w sprawie wdrożenia roweru miej-
skiego. Kiedy ogłosiliśmy, że mamy 
taki plan, był duży pozytywny od-
zew. Czas więc wprowadzić pomysł 
w życie. Rowery publiczne spraw-
dzają się na całym świecie, syste-
my są rozbudowywane, więc wi-
dać, że nie jest to chwilowa moda. 
W mieście wybudowaliśmy, bu-
dujemy i planujemy budowy ko-
lejnych kilometrów ścieżek. Te-
raz ci, którzy nie mają własnych 
rowerów, bądź chcą przemieścić 
się między konkretnymi punkta-
mi, nie martwiąc się o to co zro-
bić z rowerem, będą mogli korzy-
stać z miejskiej propozycji ekolo-
gicznego i z pewnością pozytywnie 
wpływającego na zdrowie i kon-

dycję środka transportu – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Korzystanie z roweru (po wcze-
śniejszej rejestracji) będzie bez-
płatne przez pierwsze 20 minut. 
Od 21 do 60 minut opłata w y-
niesie 1 zł, od 61 do 120 minut – 
2 zł, od 121 do 180 minut – 3 zł, 
od 181 do 240 minut i za każdą 
kolejną godzinę – 4 zł za godzinę. 
Maksymalna długość wypożycze-
nia roweru to 12 godzin. Wypoży-
czony rower można będzie zwró-
cić na dowolnej stacji. By wypoży-
czyć rower, trzeba będzie założyć 
indywidualne konto klienta oraz 
mieć na nim co najmniej 10 zł 
(niewykorzystane środki będą 
podlegały zwrotowi w przypadku 
rezygnacji z korzystania z syste-
mu). Wypożyczanie będzie moż-
liwe całodobowo, każdego dnia 

w tygodniu w czasie trwa-
nia pilotażu. Po jego pozy-
tywnym zakończeniu docelo-
wo rower miejski na stałe ma 
ruszyć od wiosny 2019 roku, 
z większą liczbą stacji.
– Mieszkańcy Ciechanowa 
będą mogli korzystać z naj-
lepszego i najpopularniej-
szego systemu rowerowego 
w Polsce. W tym roku rowe-
ry Nextbike można wypozy-
czać w ponad 30 polskich mia-

stach, mamy już około 1,5 mln użyt-
kowników. Co ważne, ze wszyst-
kich systemów Nextbike Polska 
można korzystać za pomocą jedne-
go konta. Mieszkańcy Ciechanowa 
zyskują więc dostęp do floty ponad 
14 tysięcy rowerów w Polsce i nie-
mal 50 tysięcy na całym świecie – 
powiedział prezes Nextbike Polska 
Tomasz Wojtkiewicz.
Rowery publiczne funkcjonują nie 
tylko w dużych miastach, jak War-
szawa, Wrocław czy Poznań, ale 
także w mniejszych ośrodkach, np. 
w Szamotułach, Konstancinie-Je-
ziornie, Kołobrzegu, Stalowej Woli.
Ciechanów w przygotowywaniu 
koncepcji wdrożenia roweru miej-
skiego podjął współpracę ze sto-
warzyszeniem Ciechanowska Gru-
pa Rowerowa.

R.J.

Autobus kategorii MINI, niskowej-
ściowy, z silnikiem spełniającym 
najwyższą normę emisji spalin Euro 
6, dostarczony został przez spółkę 
MMI. Pojazd kosztował 651 900 zł. 
Z budżetu miasta wydatkowane 
było jedynie 10% jego wartości.
– Dokładamy wszelkich starań, by 
komunikacja miejsca w Ciechano-
wie była jak najbardziej przyjazna. 
Istotne jest to, że udało nam się po-
zyskać na unowocześnienie jej bar-
dzo duże pieniądze. Przed nami 
montaż elektronicznego systemu 
informacji pasażerskiej, za nami 
wymiana części wiat przystan-
kowych i wprowadzenie nowych 
ulg, m.in. dla seniorów. Mimo, że 
prowadzimy kosztowne inwesty-
cje, nie podwyższamy cen biletów. 
Zachęcamy mieszkańców do prze-
siadania się w autobusy, co skut-
kować będzie lepszą jakością po-
wietrza w naszym mieście. Walka 
ze smogiem, gdzie istotną rolę od-
grywa rozwój transportu publicz-
nego, to jeden z naszych prioryte-

tów – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
MMI – typ IVECO 72C URBY ma 
długość 7,6 m, szerokość 2,16 m, 
15 miejsc siedzących i 21 stojących 
oraz miejsce na wózek inwalidzki 
lub dziecięcy. To pojazd dwudrzwio-
wy z niską podłogą w świetle tyl-
nych drzwi. Do wyświetlania infor-
macji zainstalowane zostały elek-
troniczne tablice typu LED, do od-
twarzania komunikatów – urzą-
dzenie głośnomówiące. Autobus 
posiada monitoring wizyjny, sys-
tem łączności alarmowej oraz sys-
tem liczenia pasażerów.
– Spółka stara się sukcesywnie 
wymieniać tabor na bardziej no-

woczesny i przede wszystkim pro-
ekologiczny. Cieszę się, że tym ra-
zem nowy pojazd przekazało nam 
miasto. My nie musieliśmy płacić 
nic, miasto dzięki dotacji – prawie 
nic. Wspólnymi siłami wychodzi-
my naprzeciw oczekiwaniom pa-
sażerów i dzięki dobrej współpra-
cy zmiany w spółce widać gołym 
okiem – powiedział prezes ZKM 
Waldemar Kiciński.
Zgodne z umową, do końca wrze-
śnia spółka SOLARIS bus & co-
ach dostarczy do Ciechanowa wart 
2 275 500 zł autobus elektryczny. 
Zakup dwóch autobusów to element 
projektu, na który miasto pozyska-
ło łącznie 37 466 124,19 zł środków 
zewnętrznych. Cały projekt, prócz 
zakupu autobusów i utworzenia 
elektronicznego systemu informa-
cji pasażerskiej, obejmuje trwają-
cą budowę centrum park&ride, za-
kończoną modernizację ulicy Sien-
kiewicza oraz startującą wkrótce 
budowę nowej drogi obwodowej.

R.J.

Rower miejski w Ciechanowie już w tym roku: 
pilotaż od 13 sierpnia

Ciechanów planuje wdrożenie systemu rowerów miejskich. By sprawdzić pomysł w prakty-
ce, uruchomiona zostanie usługa pilotażowa. Prezydent Krzysztof Kosiński podpisał z preze-
sem firmy Nextbike Polska Tomaszem Wojtkiewiczem umowę w tej sprawie. Rower z ciecha-
nowskimi motywami został zaprezentowany podczas Europejskiego Kongresu Gospodarcze-
go w Katowicach.

Miasto już ma nowy autobus niskoemisyjny
11 maja, zaprezentowany został nowy autobus niskoemisyjny. Autobus został odebrany i w peł-
ni przygotowany do kursowania. Pojazd, który powiększy tabor Zakładu Komunikacji Miej-
skiej, miasto kupiło w ramach projektu unijnego, na który pozyskało w ubiegłym roku 90% do-
finansowania. Z kolei do końca września br. dostarczony zostanie kolejny autobus, tym razem 
pierwszy elektryczny.
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Zakończony został zasadniczy etap 
prac na ul. Kargoszyńskej. 16 maja, 
na całym przeznaczonym do moder-
nizacji odcinku między ul. Kraszew-
skiego a pętlą miejską, ułożona zo-
stała ostatnia, trzecia warstwy as-
faltu. W ramach modernizacji uli-
cy powstała ścieżka rowerowa, prze-
budowano chodniki, kanalizację 
deszczową, na terenach zielonych 
zasiano trawę. Obecnie prowadzo-
ne są prace porządkowe. Ucznio-

wie pobliskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 5, wspólnie z prezydentem 
miasta, wzdłuż ulicy zasadzili drze-
wa – wiśnie japońskie. Na przeło-
mie maja i czerwca planowane jest 
wykonanie oznakowania, na przej-
ściach dla pieszych pojawią się „ko-
cie oczka”, czyli punktowe elementy 
typu LED. Środki krajowe pozyska-
ne przez miasto na modernizację ul. 
Kargoszyńskiej to ponad 1,8 mln zł.

R.J., P.H.

Ulica Kargoszyńska  
prawie gotowa

Na ul. Mazowieckiej zaczął się de-
montaż starych płyt chodnikowych 
oraz krawężników. Ul. Mazowiec-
ka i Niechodzka zostaną zmoder-
nizowane na długości w sumie po-
nad 2,1 km. Wzdłuż obydwu ulic 
powstanie łącznie prawie 3,7 km 
ścieżek rowerowych, przebudo-
wane i wybudowane zostanie po-
nad 3,8 km chodników. Pojawi 
się również infrastruktura rowe-
rowa: cztery parkingi dla rowe-
rów (w pobliżu przystanków auto-
busowych) oraz punkty samoob-
sługi rowerowej. Wymienione zo-
stanie oświetlenie ulic na bardziej 
energooszczędne. Na całą tę in-
westycję miasto pozyskało prawie 
7 mln zł unijnego dofinansowania 
(6 985 284,99 zł). Koszt inwestycji 
wynosi prawie 10,3 mln zł, realizu-
je ją firma Strabag.
Wśród głównych celów jest ogra-
niczenie niskiej emisji i zapewnie-
nie połączenia rowerowego dziel-
nicy przemysłowej z pozostałymi 
częściami miasta, poprzez połą-
czenie z pętlą miejską.
– Planując i realizując inwestycje, 
staramy się dbać o zrównoważo-
ny rozwój całego miasta, dlatego 
rozkładamy siły i nakłady na róż-
ne części Ciechanowa. Ta inwesty-
cja jest bardzo ważna dla dzielni-

cy przemysłowej. Popękane, dziu-
rawe drogi zmienią się nie do po-
znania, nierówne i wybrakowane 
chodniki staną się przeszłością. Co 
niezwykle ważne, rozbudowuje-
my ścieżki rowerowe, rowerzyści 
będą korzystać z kolejnych kilome-
trów tras oraz będą mieli do dys-
pozycji nowe dodatkowe elemen-
ty infrastruktury. Będzie bezpiecz-
nie i komfortowo. Cieszę się, że po 
uporaniu się z niezależnymi od nas 
przeszkodami, wreszcie możemy 
rozpocząć tę inwestycję – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.

Rozpoczęcie inwestycji planowane 
było na ostatni kwartał 2017 roku, 
jednak wyłoniony w pierwszym 
przetargu wykonawca, mimo za-
wartej umowy, prawie 4 miesiące 
nie przystąpił do robót. W związku 
z tym miasto odstąpiło od umowy. 
W kolejnym rozstrzygnięciu prze-
targowym wyłoniono nowego wy-
konawcę – firmę Strabag, która 
będzie również budować wschod-
nią obwodnicę Ciechanowa oraz 
kończy modernizację ul. Kargo-
szyńskiej.

R.J.

Swoje oblicze całkowicie zmienia 
teren przed dworcem kolejowym. 
Drogowcy zakończyli asfaltowa-
nie. Na ukończeniu są roboty bru-
karskie. Zamontowano też słupy 
oświetleniowe. Przeprowadzone zo-
stały próby podświetlanej fontanny, 
która została odnowiona i zmoder-
nizowana według wskazówek kon-
serwatora zabytków. Wkrótce poja-
wi się nowa roślinność. Coraz bli-
żej zakończenia jest też inwestycja 
w halę targową. Wykonano montaż 
konstrukcji do bram rolowanych, 
przewidzianych w boksach. Ukła-
dana jest nawierzchnia ciągów ko-
munikacyjnych z cegły klinkiero-
wej, montowane jest oświetlenie 
boksów oraz układna siatka nad 
każdym z nich.

Budowa park&ride realizowana jest 
przy udziale 90% dofinansowania 
zewnętrznego. P.H.

Ruszyła modernizacja Mazowieckiej i Niechodzkiej
Ruszyła kolejna miejska inwestycja z udziałem środków pozyskanych z Unii Europejskiej. 
Kompleksowa modernizacja ulic Mazowieckiej i Niechodzkiej obejmie nawierzchnię, chodni-
ki, oświetlenie, wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz pojawi się dodatkowa rowerowa 
infrastruktura. Prace rozpoczęły się od krawężników i chodników w ul. Mazowieckiej.

Park&ride blisko finiszu

Na prawie kilometrowej ul. Au-
gustiańskiej, między ul. Oryl-
ską a ul. Fabryczną, wyremon-
towana została nawierzchnia. 
Częściowo wymieniono także 
krawężniki.
Roboty obejmowały sfrezowanie 
jezdni, częściową wymianę kra-
wężników, regulację studzienek 
i wpustów kanalizacji deszczowej 
oraz ułożenie dwóch warstw asfal-
tu. Prace wystartowały 17 kwietnia 
i zakończyły się ponad dwa tygo-

dnie wcześniej, niż przewidywała 
umowa. Miasto ma zamiar w przy-
szłości przebudować most, co bę-
dzie stanowiło odrębną i kosztow-
ną inwestycję.
Na fatalny stan ul. Augustiańskiej 
mieszkańcy narzekali od wielu lat. 
Remont ul. Augustiańskiej znalazł 
się na liście inwestycji i remontów 
na 2018 rok, opracowanej po spo-
tkaniach osiedlowych z prezyden-
tem miasta.

R.J.

Zakończyła się modernizacja 
ul. Augustiańskiej
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Wyboru najlepszych skarbników 
dokonano w ośmiu kategoriach 
gmin oraz trzech kategoriach po-
wiatów (kategorie na podstawie 
wielkości jednostki). Tego typu 
ranking redakcja Dziennika Ga-
zety Prawnej przygotowała pierw-
szy raz, postanawiając uhonorować 
osoby odpowiedzialne za funkcjo-
nowanie budżetu i finansów w po-
szczególnych samorządach. Zwró-
cono w ten sposób uwagę na rolę 
skarbnika, w tym na umiejętności 
stosowania przepisów prawa, jak 

również zarządzanie zespołem fi-
nansowo-księgowym. DGP przy 
tworzeniu rankingu brał pod uwa-
gę przede wszystkim liczby. Prze-
analizowane zostały dane dotyczą-
ce działów bezpośrednio podlega-
jących skarbnikom.
Ciechanów był najlepszy i zajął 
pierwsze miejsce wśród gmin miej-
skich powyżej 20 tys. mieszkań-
ców, które uwzględnione zostały 
w rankingu.
– Cieszę się, że zostałam docenio-
na jako skarbnik. Jednak przede 

wszystkim jest to wyróżnienie dla 
miasta. Tworzymy solidny zespół, 
który jest sprawnie zarządzany 
przez prezydenta i dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób mamy świetne 
wyniki. To też motywacja do dal-
szych działań, bo przed Urzędem 
kolejne wyzwania. Przy tak waż-
nym wyróżnieniu chciałam po-
dziękować naszym współpracow-
nikom za codzienną, rzetelną pra-
cę – powiedziała skarbnik miasta 
Ewa Szeluga.

R.J.

Ciechanów najlepszy w zarządzaniu finansami
W rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Skarbnik Samorządu” Ciechanów zajął pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców. 
Ogłoszenie wyników odbyło się podczas Kongresu Perły Samorządu w Gdyni. Nagrodę odebrała skarbnik miasta Ewa Szeluga.

Podczas kwietniowej sesji pre-
zydent Krzysztof Kosiński uzy-
skał od Rady Miasta absoluto-
rium za wykonanie budżetu 
za 2017 rok. W porządku ob-
rad znalazła się ocena ubie-
głorocznych zasobów pomocy 
społecznej oraz monitorowa-
nie strategii społeczno-gospo-
darczego miasta obejmującej 
lata 2016-2020. Radni rozpa-
trzyli ponadto 15 projektów 
uchwał. Majowa sesja rozpo-
częła się od wręczenia meda-
lu „Za Zasługi dla Ciechano-
wa” Janinie Janakakos-Szy-
mańskiej. Kapituła doceniła 
jej zaangażowanie na rzecz 
propagowania i rozwoju lo-
kalnej kultury. Radni przyję-
li 9 uchwał.

Absolutorium było głównym punk-
tem kwietniowej sesji. Wyniki fi-
nansowe miasta zostały pozytywnie 
ocenione przez Komisję Rewizyjną 
i Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Dochody miasta stanowiły ponad 
185,7 mln zł. Na zadania inwesty-
cyjne w poprzednim roku wydano 
30,7 mln zł, łącznie ze środkami po-
zyskanymi z zewnętrznych źródeł. 
Oprócz tego, przedsięwzięcia inwe-
stycyjne o wartości 13 mln zł zreali-
zowały spółki miejskie. Po trzech la-
tach dług miasta został zmniejszo-
ny o prawie 6 mln zł. W 2017 roku, 
podobnie jak w ostatnich latach, nie 
było podwyżek żadnych podatków 
i opłat lokalnych, wpływających 
do budżetu miasta.
– Mamy powód do satysfakcji, bo 
godzimy wodę z ogniem. Z jednej 
strony, prężnie inwestujemy, nie 
podnosząc lokalnych podatków, 
z drugiej strony racjonalnie go-
spodarujemy publicznym pienią-
dzem, oglądamy każdą złotów-
kę i tak gospodarujemy pieniędz-
mi, że wystarcza nam na realiza-
cję potrzeb mieszkańców z każdej 
dziedziny życia: od infrastruktury 
po kulturę. Nie bez znaczenia jest 
tu oczywiście skuteczność w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych, 
ale ważna jest również oszczęd-
ność, bo wiele zadań realizujemy 
po prostu taniej niż dotychczas. 
Wydatki na administrację również 
są racjonalne – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

Prezydent w swoim wystąpieniu 
na sesji przywołał szereg zreali-
zowanych i rozpoczętych w ubie-
głym roku inwestycji, możliwych 
w większości dzięki pieniądzom 
z Unii Europejskiej oraz ze źródeł 
krajowych. Mówił o długo wycze-
kiwanej, a przeprowadzonej wspól-
nie z powiatem modernizacji ul. 
Sońskiej, o rewitalizacji kąpieliska 
„Krubin”, przebudowie ul. Sienkie-
wicza, powstającym wokół dwor-
ca kolejowego park&ride, rewita-
lizacji wieży ciśnień, modernizacji 
bieżni lekkoatletycznej, basenu od-
krytego, remontach dróg, przebu-
dowach parkingów, nowych miej-
scach rekreacji oraz większej ilo-
ści zieleni w mieście. Mocno akcen-
tował znaczenie objęcia miejskich 
terenów pod inwestycje podstrefą 
Warmińsko-Mazurskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej; na jednej 
ze sprzedanych działek wkrótce ru-
szy budowa nowego zakładu pracy. 
Prezydent zwracał również uwagę 
na podejmowane w ubiegłym roku 
decyzje i zobowiązania, mające od-
zwierciedlenie w kolejnych latach.
– Trzeba podkreślić fakt, że tylko 
w 2017 roku podpisaliśmy umo-
wy na ponad 60 mln zł unijne-
go dofinansowania. Te pieniądze 
wydajemy głównie w 2018 roku, 
część także w 2019 roku – powie-
dział prezydent Kosiński. Zazna-
czył także, że miasto może pochwa-
lić się skutecznością realizacji pla-
nów na 2017 rok. – Mamy blisko 
100% zrealizowanych bądź roz-
poczętych zadań inwestycyjnych 
w stosunku do pierwotnie plano-

wanych, co potwierdza blisko 100% 
realizacji zaplanowanych wydat-
ków majątkowych.
Prezydent zwracał uwagę na zna-
cząco większe niż pierwotnie plano-
wane wpływy podatkowe do budże-
tu miasta. – Wzrost dochodów z po-
datku od nieruchomości od osób 
fizycznych i prawnych, przy nie-
zmienianej stawce podatku, ozna-
cza, że przedsiębiorcy rozwija-
ją swoje działalności i pojawia-
ją się nowe działalności. To opty-
mistyczny trend, który widzimy, 
że będzie przybierał na sile tak-
że w 2018 roku. Wzrost wpływów 
o blisko 900 tysięcy w 2017 roku 
złotych z tytułu podatku od nie-
ruchomości pozwolił nam zreali-
zować zakładane działania inwe-
stycyjne i wpłynął na wysokość 
wolnych środków na 2018 rok, 
które przeznaczyliśmy na kolejne 
modernizacje – dodał prezydent. 
Wspomniana tendencja, świadcząca 
o tym, że lokalnie koniunktura go-
spodarcza poprawia się utrzymuje 
się od 2016 roku.
Korzystne wyniki finansowe spo-
tkały się z przychylnością radnych, 
co wyrazili w głosowaniu. 19 z nich 
opowiedziało się za udzieleniem 
prezydentowi absolutorium. Od gło-
su wstrzymały się dwie osoby – Ro-
bert Kuciński i Stanisław Talarek.
W dalszej części sesji Rada Miasta 
określiła sezon kąpielowy na miej-
skich kąpieliskach od 23 czerw-
ca do 2 września. Wyraziła rów-
nież zgodę na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy z dotychczaso-
wymi dzierżawcami nieruchomo-
ści w obrębie Podzamcza oraz zby-
cie 6 działek w dzielnicach Krubin, 
Śródmieście i Śmiecin. Samorzą-
dowcy pozytywnie przychylili się 
do udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży na rzecz najemcy sa-
modzielnego lokalu mieszkalnego 
w budynku przy ul. Sierakowskie-
go 9/ 2 i 52.
W związku z nowymi regulacja-
mi o finansowaniu zadań oświa-
towych ujednolicono tygodniowy 
obowiązek wymiaru zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych, prowadzonych w szko-
łach podstawowych i gimnazjach. 
Wynosi on 22 godziny w przypadku 
logopedów, psychologów, pedago-

gów, terapeutów i nauczycieli oraz 
20 godz. – w przypadku doradców 
zawodowych.
Radni uchwalili regulamin otwar-
tego konkursu ofert na zapewnie-
nie dzieciom zamieszkałym na te-
renie Ciechanowa możliwości ko-
rzystania z wychowania przedszkol-
nego. Bezpłatne nauczanie i opiekę 
nad dziećmi ustalono w wymiarze 
5 godzin dziennie. Za każdą dodat-
kową godzinę rodzice zapłacą, tak 
jak dotychczas, 1 zł.

Zatwierdzono regulamin oraz opła-
ty za korzystanie z hali targowej 
i miejskiego targowiska przy ul. 
Sienkiewicza. Drobne modyfika-
cje wprowadzono w uchwale doty-
czącej opłaty targowej, same staw-
ki nie uległy zmianie.
Radni przyjęli również uchwałę 
w sprawie podziału Gminy Miej-
skiej Ciechanów na stałe obwody 
do głosowania, ustalenia ich nu-
merów, granic oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych.
Jednym z punktów majowej sesji 
była ocena funkcjonowania Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Radni opowiedzieli się za mody-
fikacją Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej i budżetu na 2018 rok. 
Zmiany były związane z pozyska-
niem środków zewnętrznych na re-
nowację 7 budynków mieszkalnych 
w dzielnicy „Bloki”, zmniejszeniem 
wysokości emisji obligacji komu-
nalnych o kwotę 1 mln zł, dofinan-
sowaniem dla Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
na zakup wyposażenia i sprzętu 
do prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych (30 tys. zł) oraz za-
pewnieniem dodatkowych patroli 
policyjnych podczas wydarzeń ple-
nerowych, organizowanych na te-
renie miasta.

Radni zgodzili się na upoważnie-
nie prezydenta do złożenia wniosku 
do Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Rozwój zieleni miejskiej 
w Ciechanowie”. Projekt obejmo-
wałby I etap budowy parku miej-
skiego „Jeziorko”, utworzenie par-
ku naturalistycznego „Krubin”, łąkę 
w Dolinie Rzeki Łydyni i utworze-
nie placu zabaw wraz z nasadze-
niami w parku im. M. Konopnic-

kiej. Wnioskowana kwota to po-
nad 3 mln zł, stanowiąca 85% kosz-
tów inwestycji. Miasto pokryłoby 
z własnych środków 15%. W przy-
padku otrzymania dotacji z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, w bu-
dżecie gminy trzeba będzie wyge-
nerować 88 tys. zł rocznie na za-
bezpieczenie projektu.
Akceptację samorządowców zyska-
ły także uchwały w sprawie wstęp-
nej lokalizacji nowych przystanków 
autobusowych w pasie ul. Opino-
górskiej oraz inicjatywy utworze-
nia Muzeum Ciechanowskich Dróg 
do Wolności w budynku po byłym 
Powiatowym Urzędzie Bezpieczeń-
stwa Publicznego przy ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 21.
Radni wyrazili aprobatę na zbycie 
dwóch działek w obrębie „Podzam-
cza”, przyjęcie regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ście-
ków, zmianę Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Ciecha-
nowa reżyserowi filmowemu Arka-
diuszowi Gołębiewskiemu.

K.D., R.J.
Protokoły z sesji, uchwały,  

interpelacje, terminarz
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Kwietniowa i majowa sesja Rady Miasta. Prezydent z absolutorium
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Zgłoś swój ogród

W ramach 21. edycji konkursu ciechanowskie ogródki i balkony można 
zgłaszać do 31 lipca. Ustalono cztery kategorie: „Budynki mieszkalne wie-
lorodzinne”, „Budynki mieszkalne jednorodzinne”, „Obiekty użyteczno-
ści publicznej”, „Balkony oraz ogródki na terenach budownictwa wieloro-
dzinnego”. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne. 
Druki zgłoszenia dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Mia-
sta przy ul. Wodnej 1 i w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska przy placu Jana Pawła II 6 (parter, pok. nr 22). Formularz i regula-
min dostępne są w BIP. Najpiękniejsze ogrody mogą zgłaszać osoby fizycz-
ne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właści-
ciela posesji lub balkonu). Nie mogą być zgłaszane obiekty, które zostały 
nagrodzone i wyróżnione w 2016 i 2017 roku. Wśród celów konkursu jest 
zwiększanie estetyki miasta, promocja nowatorskich i ciekawych rozwią-
zań dekoracyjnych jak również tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom 
poprzez zwiększanie ilości roślin miododajnych.

Wyremontowany chodnik łączący ul. Reutta z ul. Armii 
Krajowej
Zmodernizowany został 84-me-
trowy chodnik, przebiegający 
na wysokości budynku nr 4 przy 
ul. Reutta. Betonowe płyty zo-
stały wymienione na betonową 
kostkę brukową. Zadanie zna-
lazło się na liście inwestycji i re-
montów na 2018 r., opracowa-
nej po spotkaniach osiedlowych 
z prezydentem miasta.

Obsadzono ostatnie ronda

Na rondzie w rejonie skrzyżowania ul. Bielińskiej z ul. Tysiąclecia poja-
wiły się: kocimiętka, kosodrzewina, rozchodniki, astry i róże. Na ron-
dzie znajdującym się na odcinku pętli miejskiej między ul. Płocką a Nie-
chodzką zasadzono tuje, iglaki i liliowce. Wszystkie ronda objęte były 
koncepcją nasadzeń, którą bezpłatnie przygotowała dla ratusza Mag-
dalena Szmit-Siewruk.

Remont chodnika na osiedlu Aleksandrówka II
Ruszył remont chodnika na odcinku między sklepem Biedronka 
a budynkiem wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 16. W miejscu 
betonowych płyt zostanie położona kostka brukowa. Chodnik zo-
stanie wyremontowany na długości 175 metrów. Zadanie znalazło 
się na liście inwestycji i remontów na 2018 rok, sporządzonej po 
spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta. Roboty potrwa-
ją około 2 tygodni.
W 2016 roku przeprowadzony został remont części chodnika od budyn-
ku nr 16 przy ul. Sikorskiego do ul. Batalionów Chłopskich na wysoko-
ści budynku na 15 A.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Wykonawca przeprowadził robo-
ty ziemne, rozbiórkowe i drogowe. 
Zdemontowana została część jezd-
ni z płyt betonowych. Jest to droga 
Gminy Miejskiej Ciechanów. Chod-
nik, który przy niej powstał ma oko-
ło 70 m długości i 2 m szerokości. 
Ułożony został z szarej betonowej 
kostki brukowej.
Nowe oświetlenie dostosowano 
do tego przy pętli miejskiej. Na słu-
pach zamontowano oprawy sodo-
we. Uruchomienie oświetlenia bę-
dzie możliwe po przeprowadzeniu 
procedur związanych z przyłącze-
niem do prądu.
Budowa chodnika i oświetlenia to 
zwycięski projekt obywatelski, wy-
brany przez mieszkańców osiedla 
„Płońska”.

R.J.

Zakończył się remont 650-me-
trowej ulicy Szczurzynek. 
W ramach prac wymieniono 
część krawężników oraz po-
łożone zostały dwie warstwy 
asfaltu.

Remont rozpoczął się od robót bru-
karskich – wymieniono część kra-
wężników przy wjazdach, następ-
nie położono warstwę wyrównaw-
czą i ścieralną nawierzchni na ca-
łej długości ulicy.
Remont nawierzchni ul. Szczu-
rzynek to przedsięwzięcie, o któ-
re od dawna postulowali miesz-
kańcy. Zostało ono wpisane na te-
goroczną listę działań inwestycyj-
nych i remontowych, opracowaną 
po spotkaniach osiedlowych z pre-
zydentem miasta.

R.J.

Na terenie Ciechanowa rozpo-
częło się usuwanie pokryć da-
chowych zawierających azbest 
oraz odbieranie odpadów 
z azbestem. W sumie w ramach 
miejskiego programu w tym 
roku zrealizowanych zostanie 
około 70 zgłoszeń. Dla miesz-
kańców jest to bezpłatne. Urząd 
Miasta złożył do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie wniosek o dofinansowanie.

Usługą zajmuje się firma wybra-
na w wyniku zapytania oferto-
wego. Ustala ona terminy działań 
z osobami, które na ten rok zgłosi-
ły chęć wymiany eternitowego da-
chu i które chcą pozbyć się znajdują-
cych się na terenie posesji wyrobów 
z azbestem. Miasto czeka na decy-
zje WFOŚiGW w sprawie dotacji 
dla samorządów.
Pod koniec 2015 roku uchwalony 
został „Program usuwania wyro-
bów zawierających azbest z terenu 
miasta Ciechanowa na lata 2016-

2032”. Zaktualizowany program 
wprowadził nowe zasady, od 2016 r. 
usuwanie prowadzone jest przez je-
den, wyłoniony na rok przez Urząd 
Miasta Ciechanów podmiot. W tym 
roku usługę świadczy firma Środo-
wisko i innowacje. Są to zgłosze-
nia głównie od osób fizycznych, jak 

również wspólnot mieszkaniowych. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Referacie Zieleni Miejskiej 
i Ochrony Środowiska w Wydziale 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska (pl. Jana Pawła II 6, parter, 
pok. 20, tel. 23 674 92 83).

R.J.

Powstał chodnik i oświetlenie przy ul. Witosa
Zakończyły się prace na drodze dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art” przy 
ul. Witosa. W ramach inwestycji wybudowany został nowy chodnik oraz stanęły trzy latarnie.

Nowa nawierzchnia na ul. Szczurzynek

Ruszyło usuwanie azbestu
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Roboty prowadzone są metodami 
bezwykopowymi, dzięki czemu pod-
czas budowy utrudnienia dla kierow-
ców są niewielkie. Budowa sieci była 
od lat wyczekiwana przez mieszkań-
ców, chcących przyłączyć się do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej.
Zakres budowy obejmuje odcinek 
sieci o długości 416 m i średnicy 
200 mm, a także przyłącza do gra-
nic posesji prywatnych o łącznej 
długości 216 m i średnicy 160 mm. 
Część prac została wykonana jesz-
cze w zeszłym roku. Roboty zakoń-
czą się prawdopodobnie w pierw-
szej połowie tego roku.
Co do przebudowy ul. Gruduskiej, 
która jest drogą wojewódzką, zgod-
nie z zawartym porozumieniem – 
miasto pokryje koszty dokumentacji, 
a za samą przebudowę odpowiedzial-

ny będzie zarządca drogi, czyli Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. R.J.

P raw ie  s to  now ych k w iet n i-
ków, które zamontowane zosta-
ły na latarniach wzdłuż ul. War-
szawskiej oraz na placu Jana 
Pawła II zostało obsadzonych 
pelargoniami i ipomeą. O plac 
rozszerzony został projekt oby-
watelski „Kwiaty i zieleń na ul. 

Warszawskiej”, któr y zw ycię-
żył w głosowaniu mieszkańców 
na osiedlu „Śródmieście”. W ra-
mach projektu pojawiło się też 
więcej wież kwiatowych. Kon-
strukcje z pelargoniami, surfi-
niami i koleusem zostały usta-
wione w pobliżu fontanny na ul. 

Warszawskiej, obok pomnika św. 
Piotra, przed ratuszem i na pla-
cu Jana Pawła II. W sumie stanę-
ło 28 wież różnej wielkości. Na-
sadzenia na zlecenie miasta wy-
konało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych.

R.J.

Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego w Ciechanowie ma do wynaję-
cia lokal użytkowy o powierzchni 
50m2, z osobnym wejściem, zlokali-
zowany na parterze budynku miesz-
kalno-usługowego przy ul. Andersa 
52 w Ciechanowie. Budynek został 
oddany do użytkowania w 2010 r. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
ciepłej wody. Składa się z pomiesz-
czenia głównego oraz zaplecza z WC.
W sąsiedztwie zabudowa mieszkal-
na jednorodzinna i wielorodzinna. 
Dojazd do budynku od strony ul. 
Płońskiej. Przed budynkiem znaj-
duje się parking.

Lokal może być przystosowa-
ny jako pomieszczenie biuro-
we lub pod dzia ła lność usłu-

go w ą .  K o nt a k t :  w  s i e d z i b i e 
spółki przy ul. Okrzei 14, tel. 
23 672 52 76.

Budowa kanalizacji w ul. Gruduskiej: 
wznowione prace po zimowej przerwie

ZWiK ruszył z kontynuacją robót, związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Gruduskiej na odcinku od ul. Bukietowej do granicy miasta. Początek prac miał miejsce pod 
koniec listopada ubiegłego roku. Na kanalizację mieszkańcy czekali od lat.

Kwiaty na latarniach i wieże kwiatowe

TBS: Lokal usługowy do wynajęcia

Prezydent Miasta Ciechanów
OGŁASZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr 228/
XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i wa-
runków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust 2. pkt 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 ze zm.) 
oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 531/XXXVIII/2017 z 30 listopada 2017 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projek tu zmiany uchwały nr 228/
XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i wa-
runków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz ro-
dzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

w dniach od 11 czerwca do 10 lipca 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Planowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 303 – II piętro) od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt uchwały dostępny jest 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl
W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, 
tj. do dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent Miasta Ciechanów zbiera uwagi do pro-
jektu zmiany uchwały nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z 28 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary-
tów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z ja-
kich mogą być wykonane.

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
/ – / Krzysztof Kosiński

Prezydenta Miasta Ciechanów
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „SZWANKE” w Ciechanowie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 ze zm.) 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów 
nr 550/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „SZWANKE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
obejmującego obszar działek nr ewid.: 20-4629/2, 20-4630/3, 20-4630/4, 20-
4631/3, 20-4631/4, 10-4631/5, 20-4632/3, 20-4632/4, 20-4633/3, 20-4633/4, 
20-4633/5, 20-4634/3, 20-4634/4, 20-4634/5, 20-4768/4, 20-4768/5, 20-
4770/4, 20-4771/4, 20-4772/2, 20-4773/2, 20-4775/2, 20-4774/2, 20-4781/5, 
20-4781/6, 20-4776, 20-4777, 20-4778, 20-4779, 20-4780/1, 20-4780/2, 20-
4781/4, 20-4782/2, 20-4783/2, 20-4784/4, 20-4801/2, 20-4802/2, 20-4803/1, 
20-4803/2, 20-4804/2, 20-4805/3, 20-4805/4, 20-4805/5, 20-4806/7, 20-
4806/8, 20-4806/9, 20-4806/10, 20-4806/11, 10-4845/1, 20-4785 oraz czę-
ści działek nr ewid.: 20-4620, 20-4635/5, 10-4845/54, 10-4845/2, 10-4629/1, 
20-4768/6, 20-4800/3 i 20-4816/2 w Ciechanowie,

w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Planowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 303, II piętro) od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się 19 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Cie-
chanów, ul. Wodna 1 (parter, pokój 104) o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie (przy czym jako uwagi wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, o których mowa 
w art.18 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 ze zm.) do Prezydenta Miasta Ciechanów, 06-
400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomo-
ści której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r.
Wniesione uwagi rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
/ – / Krzysztof Kosiński
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Znajdź swojego psa 
w schronisku

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

Ramona to roczna, młoda suka. 
Waży 22 kg. Jest przyjazna, kon-
taktowa, grzeczna. Lubi się przy-
tulać. Chętnie chodzi na spacery. 
Zachowuje się jak szkolony pies. 

Prym jest w wieku 4 lat, waży 14 kg. To wesoły, sympatyczny i zdy-
scyplinowany pies. Dużo szczeka. Świetnie nadawałby się na domo-
wego stróża.

Ciri ma 5 lat i waży niecałe 9 kg. Jest łagodna, miła, lubi kontakt z czło-
wiekiem. Na komendę podaje łapę i dobrze chodzi na smyczy.

Szarman – 6 lat, waga 25 kg. 
W schronisku od przeszło 2 lat. 
Spokojny, niekonfliktowy i rado-
sny pies. Dobrze znosi towarzy-
stwo innych psów.

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

K.D.
Informujemy, że autorką jednego ze zdjęć wykorzystanych w artykule „Znajdź swojego psa 

w schronisku”, zamieszczonym w poprzednim numerze Gazety Samorządu Miasta Ciechanów 
(nr 4/300) była Laura Tomaszewska. 

W związku z ładną pogodą oraz zain-
teresowaniem mieszkańców, MOSiR, 
który administruje miejskimi kąpie-
liskami, uruchomił wypożyczanie 
sprzętu wodnego jeszcze przed se-
zonem. Kajaki można wypożyczać 
na kąpielisku „Krubin” w soboty 
i niedziele w godzinach 10.00-18.00. 
Wypożyczalnia na Kanałach działa 
w weekendy, od godz. 11.00 do 18.00.
Można swobodnie korzystać z pla-
ży na zrewitalizowanym kąpieli-
sku „Krubin”, kąpiel jest natomiast 
przed rozpoczęciem sezonu letnie-
go (23 czerwca) niewskazana. Nad 
bezpieczeństwem wypoczywają-
cych w weekendy na kąpielisku czu-
wa ratownik.
W wakacje, gdy sezon ruszy, ką-
pielisko „Krubin” będzie czyn-

ne codziennie i wówczas będzie 
można wypożyczać także rowery 
wodne oraz korzystać ze wszyst-

kich atrakcji dostępnych w peł-
ni sezonu.

R.J.

Blisko 1000 uczniów szkół 
podstawowych i klas gimna-
zjalnych wzięło udział w mara-
tonie edukacyjnym, zorganizo-
wanym 25 maja przez Miejskie 
Biuro Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień 
oraz Straż Miejską. 

Mottem cyklu wykładów i quizów po-
prowadzonych w SP nr 3 był „Bez-
pieczny start w wakacje”. Uczestni-
cy zostali przeszkoleni z bezpiecz-
nych zachowań na drodze. Dowie-
dzieli się też, jak poradzić sobie z nie-
znajomym przypadkowo spotkanym 

w przestrzeni publicznej. W namiocie 
profilaktycznym dzieci i ich opieku-
nowie mogli porozmawiać z psycho-
logiem, zasięgnąć porad i wziąć udział 

w zabawach. Dopełnieniem zajęć był 
koncert „Wolności oddać nie umiem” 
w wykonaniu Gabriela Fleszara.

red.

Po raz kolejny, Urząd Miasta za-
prosił świeżo upieczonych ojców 
do włączenia się w akcję sadzenia 
drzew na udostępnionej dla nich 
miejskiej działce na tyłach parku 
im. Marii Konopnickiej. 12 maja oj-

cowie posadzili 26 drzew dla swo-
ich małych pociech. Tradycyjnie 
już rodzicom towarzyszył prezy-
dent miasta. Dotychczas zasadzo-
no 100 klonów i dębów. Kolejne sa-
dzenie drzew już 16 czerwca. Świe-

żo upieczeni ojcowie mogą zgłaszać 
się do Referatu Zieleni Miejskiej: 
plac Jana Pawła II 6, parter, pokój 
20 lub 22, tel. (23) 674 92 83 lub 
(23) 674 92 68.

P.H.

Kajaki na kąpielisku „Krubin” 
i na Kanałach

Sezon kąpielowy startuje pod koniec czerwca, ale ze sprzętu wodnego na kąpielisku „Krubin” 
i na Kanałach mieszkańcy i przyjezdni mogą już korzystać. Przy ładnej pogodzie, w weekendy, 
każdy może bezpłatnie wypożyczyć kajak.

Maraton edukacyjny

Ojcowie zasadzili drzewka dla dzieci
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21 kwietnia w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego rocznicę 50-le-
cia ślubu świętowali Państwo 
Franciszka i Ignacy Grabow-
scy z Ciechanowa.

Małżonkowie pobrali się 29 kwiet-
nia 1967 roku. Pani Franciszka uro-
dziła się w 1946 r. w Łagunach. Pra-
cowała w Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Zamek”. Pan Ignacy urodził 
się w 1945 r. w miejscowości Kli-
ce. Pracował w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Zygmunta Kra-
sińskiego. Po przejściu na emery-
turę, oboje z pasją zajmowali się 
uprawianiem działki. Małżonko-
wie wychowali dwoje dzieci i do-
czekali się jednego wnuka. 

Jubilaci otrzymali medal „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”. Pre-
zydent Krzysztof Kosiński wręczył 
im listy gratulacyjne oraz pamiąt-
kowe płaskorzeźby z popiersiem pa-

pieża Jana Pawła II. Miłym akcen-
tem uroczystości były też lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na dal-
sze wspólne lata.

red.

50-lecie ślubuZaułek poezji
Czesław Janowski

Miłość
  

Miłość bywa wiosenna, letnia bądź jesienna

Jest burzliwą i codzienną, i dojrzałą.

Jedno słowo jej wystarczy za miliony.

Tworzy serc harmonię czułą – doskonałą.

Jest tą pierwszą i ostatnią, i jedyną.

Niepodzielną, bo jest tylko dwojgu znana.

I nie można jej powtórzyć po raz drugi

Bo się bywa raz naprawdę zakochanym.

„Pamięć utrwalona w przestrzeni” 
to motto VIII wędrówki, która zo-
stała zorganizowana 9 maja przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. Tym 
razem spacer po Ciechanowie roz-
począł się od „Klasztorka”. Na tra-
sie znalazł się park J. Dąbrowskiego, 
pl. Kościuszki oraz ul. Ściegienne-
go i Warszawska. Przystanki i poga-
danki miały miejsce przy przydroż-
nych tablicach, rzeźbach i pomni-
kach, upamiętniających ważne dla 
historii lokalnej wydarzenia i oso-
by (także legendarne). Gościem 
wędrówki był Bernard Grzankow-
ski z Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Ciechanowskiej, który opowie-
dział kilka interesujących historii. 

red.

Dariusz „Ex Pert” Eckert był go-
ściem „Spotkania z kulturą” w Fa-
bryce Kultury Zgrzyt 26 kwietnia. 

Krakowski muzyk, pisarz, poeta, 
autor bajek dla dzieci, fotograf jak 
również murarz opowiedział zebra-

nym o swojej różnorodnej działal-
ności m.in. o artystycznych i twór-
czych projektach, w które jest i był 
zaangażowany.
17 maja w Zgrzycie zagościł Tymon 
Tymański – wokalista, muzyk, kom-
pozytor, poeta, multiinstrumenta-
lista, założyciel i lider wielu zespo-
łów. Artysta mówił m.in. o swoich 
muzycznych projektach i zespołach, 
przedsięwzięciach oraz o współpra-
cy z innymi twórcami.
Spotkania poprowadziła Mirosła-
wa Lewandowska-Wołosz. Orga-
nizatorami cyklu spotkań jest Fa-
bryka Kultury Zgrzyt, Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO i Urząd Miasta Ciechanów.

P.H..

VIII Wędrówka Miejska

Spotkania z kulturą

Czesław Janowski jest mieszkańcem Ciechanowa, jest emerytowanym 
urzędnikiem.

Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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Podczas f inałowego koncertu 
uczestnicy przedsięwzięcia za-
prezentują przygotowane utwo-
ry przed szeroką publicznością, 
a koncert uświetni występ zapro-
szonej gwiazdy.
„11 nut dla Niepodległej” to pro-
jekt mający na celu popularyzację 
historii Polski, ujętej w pieśniach 
patriotycznych, śpiewanych przez 
wiele pokoleń Polaków. Podczas 
koncertu usłyszeć będzie moż-
na m.in. utwory: „Pierwsza Ka-
drowa”, „Marsz Pierwszej Bryga-
dy”, „Pieśń o wodzu miłym”, „Bia-

łe róże” („Rozkwitały pąki białych 
róż”), „O mój rozmarynie”, „Przy-
byli ułani pod okienko”.
– Dzięki pozyskanym pieniądzom 
wzbogacimy i uatrakcyjnimy ofer-
tę dla mieszkańców, związaną z ob-
chodami 100-lecia niepodległo-
ści. Przygotowujemy wydarzenia 
w taki sposób, by zachowując swój 
patriotyczny charakter, były cie-
kawe, by ciechanowianie chętnie 
i licznie w nich uczestniczyli. Je-
stem przekonana, że taki właśnie 
będzie finałowy koncert – powie-
działa dyrektor COEK STUDIO Jo-

lanta Grudzińska.
Główną ideą projektu jest zwięk-
szenie świadomości mieszkańców 
województwa mazowieckiego na te-
mat zróżnicowanych doświadczeń 
Polaków w drodze do odzyskania 
i budowy niepodległego państwa.
Realizowany przez COEK Studio 
projekt wpisuje się w ogólnopol-
skie obchody 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
Złożono w sumie 2516 wniosków, 
dofinansowanie otrzymało 218 pro-
jektów.

R.J.

COEK STUDIO pozyskał ponad 60 tys. zł na projekt 
związany ze 100-leciem niepodległości

„11 nut dla Niepodległej” to projekt na który Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO pozyskał 60 400 zł z programu „Niepodległa 2018”, realizowanego przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu 11 chórów, działających w gminnych i miej-
skich ośrodkach kultury z województwa mazowieckiego, pod okiem instruktorów, przygotuje 
wykonanie 11 utworów patriotycznych. Finałem będzie koncert w Ciechanowie.

19 maja obiek t y Mu zeum 
Szlachty Mazowieckiej odwie-
dziło ponad 3 tys. osób. Drzwi 
otwarte były do późnych go-
dzin nocnych w związku z od-
bywającą się w całym kraju 
Nocą Muzeów.

Największym zainteresowaniem 
cieszył się Zamek Książąt Mazo-
wieckich. Tamtejsze wystawy obej-
rzało 1850 zwiedzających. Atrak-
cją było zwiedzanie Zamku wraz 
z rekonstruktorami Chorągwi Ry-
cerstwa Ziemi Ciechanowskiej. 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej 

przy ul. Warszawskiej odwiedzi-
ło 650 osób. Dla zwiedzających 
przygotowano min. wystawę cza-
sową „Świat toruńskiego pierni-

ka”. Można było również wziąć 
udział w warsztatach samodzielne-
go wypieku piernika. Muzeum Po-
zytywizmu w Gołotczyźnie przyję-
ło 850 osób. W Gołotczyźnie odbyły 
się scenki rodzajowe w wykonaniu 
SRH 79 pp nawiązujące do wejścia 
sowietów do Gołotczyzny w sierp-
niu 1920 roku. W karczmie można 
było posilić się chlebem ze smalcem 
i grochówką. Tradycyjnie między 
oddziałami muzeum kursował dar-
mowy autobus, zapewniony przez 
Urząd Miasta.

red.

W programie znalazły się starodaw-
ne zabawy i konkursy. Zainteresowani 
mogli zaciągnąć się do bractwa ciecha-
nowskich rycerzy. Zwieńczeniem próby 
pobicia rekordu była salwa armatnia.

Przedsięwzięcie zrealizował Spo-
łeczny Komitet Organizacyjny 
Imprezy VIII Ciechanów „Wrzuć 
na luz i jeszcze plus” pod przewod-
nictwem Alicji Gąsiorowskiej, we 

współpracy z Biurem Rekordów, 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
i Chorągwi Rycerstwa Ziemi Cie-
chanowskiej.

red.

Noc Muzeów

Rycerze na zamku
54 osóby przebrane za rycerzy stawiło się na Zamek Książąt Mazowieckich, gdzie 27 maja pod-
jęto próbę ustanowienia Rekordu Polski i Rekordu Guinnessa. Warunkiem uczestnictwa było 
posiadanie kostiumu i atrybutów rycerskości.

CZERWIEC
2.06, godz. 10.00 – Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka, stadion, ul. 3 Maja 7
2.06, godz. 12.00-18.00 – Dzień Dziecka, błonia zamkowe
3.06, godz. 8.00 – Piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka, Torfy
3.06, godz. 10.30 – Ogólnopolskie Zawody Pływackie, kryta pływania ul. 17 Stycz-
nia 60B
8.06, godz. 17.00 – „VIII Ciechanów wrzuć i jeszcze plus”, trasa: farska góra, ul. 
Grodzka, pl. Kościuszki, ul. Warszawska, pl. Jana Pawła II
9.06, godz. 10.00 – VII edycja Klubowego Turnieju Karate Kyokushin, hala spor-
towa przy ul. Kraszewskiego 8
9.06, godz. 14.00 – Piknik rodzinny LKS Matsogi z okazji Dnia Dziecka, restau-
racja luka lu food&fun, ul. Fabryczna 11
9.06, godz. 16.00-22.00 – Noc Bibliotek, biblioteka, ul. Batalionów Chłopskich 15
15.06, godz. 11.00 – Ciechanowski Festiwal Wolności w 100-lecie Niepodległości
16.06, godz. 9.00 – Grand Prix Ciechanowa w siatkówce plażowej mężczyzn, bo-
isko do siatkówki plażowej, ul. Parkowa
16.06, godz. 10.00 – Otwarte mistrzostwa Ciechanowa w taekwondo olimpij-
skim, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C
17.06, godz. 10.00 – III Ciechanowskie Święto Biegania, bieg na 10 km i półma-
raton, start: stadiom, ul. 3 Maja 7
19.06, godz.17.00 – Strefa Kibica przed ratuszem, mecz: Polska-Senegal
22.06, godz. 18.00 – Kupalnocka, błonia zamkowe
23.06, godz. 10.00 – Odjazdowy Bibliotekarz, ul. Warszawska
23.06, godz. 17.00 – „XI Świętojańska Noc Poetów”, Zamek Książąt Mazowieckich
23.06, godz. 18.00 – Koncertowe Dni Ciechanowa: Feel, Skaldowie, Trubadu-
rzy; festiwal kolorów, dj, konkursy, błonia zamkowe
23-24.06 – II Football Festival MKS Ciechanów, stadion, ul. 3 Maja 7
24.06, godz. 11.00-17.00 – strefa antyrak; godz. 16.00 – IV Bieg przeciwko bia-
łaczce, ul. Warszawska
24.06, godz. 11.00 – Mecz z Gwiazdami, stadion, ul. 3 Maja 7
24.06, godz. 20.00 – Strefa Kibica przed ratuszem, mecz: Polska-Kolumbia
28.06, godz. 16.00 – Strefa Kibica przed ratuszem, mecz: Japonia-Polska
30.06, godz. 10.00-16.00 – Motorownia: wystawa motocykli i pojazdów zabyt-
kowych, Zamek Książąt Mazowieckich
30.06, godz. 12.00 – XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych, pl. Jana Pawła II
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Oddział Zamknięty był gwiaz-
dą koncertu zorganizowanego 
25 maja na dziedzińcu Zamku 
Książąt Mazowieckich w ramach 
Juwenaliów, na które zaprosili 
studenci Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej oraz prezy-
dent miasta. Wystąpiły również 

zespoły MONS, DORM, a na ko-
niec na scenie pojawił się DJ Ar-
diano. Studentom, tradycyjnie, 
klucz do miasta przekazał pre-
zydent Krzysztof Kosiński. Pod-
czas koncertu zbierane były na-
krętki na rzecz chorej Oli Ka-
mińskiej.

Tego samego dnia studenci zmie-
rzyli się w zawodach strzeleckich, 
w ramach których był także rzut 
granatem. Na miejskim stadionie 
rozegrany został mecz piłki noż-
nej między studentami a pracow-
nikami PWZS.

P.H.

W dniach 1-3 maja w Ciechano-
wie odbył się szereg różnorod-
nych w ydarzeń. Największym 
zainteresowaniem mieszkańców 
cieszyły się koncerty na dzie-
dzińcu Zamku K siążąt Mazo-
wieckich. 1 maja w ystąpił Qu-
ebonafide, jeden z najpopular-
niejszych artystów polskiej sce-
ny hip-hopowej. 2 maja odbył się 

koncert „Ważne piosenki” zespo-
łu Raz Dwa Trzy.
Z okazji 227. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, na pl. Kościuszki 
pod pomnikiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej złożone zostały kwiaty.
Na błoniach zamkowych przez trzy 
dni trwał zlot food trucków, były 
też dmuchańce dla najmłodszych. 
Stanęła również wioska harcerska 

i mobilne miasteczko rowerowe.
Majówkę zorganizował Urząd Mia-
sta oraz Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO przy 
wsparciu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckie-
go. Podczas majówki mur zamku 
czwarty rok z rzędu podświetlony 
był na biało-czerwono.

P.H.

Juwenalia

Majówka w Ciechanowie

Wystawcy z różnymi gatunka-
mi kwiatów, ziół, bylin i krzewów 
wzięli udział w Jarmarku Kwia-
towym zorganizowanym 12 maja 
na ulicy Warszawskiej. Na sto-
iskach można było również kupić 
akcesoria do ogrodu i na balkon. 

Powodzeniem cieszyły się także 
rękodzieła, pieczywo, miód, sery 
i wędliny. Jarmark zorganizowa-
ło stowarzyszenie „Nasze Śród-
mieście” we współpracy z Urzę-
dem Miasta.

red.

Jarmark 
Kwiatowy

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów,  
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech miesięcy

L.p. Oznaczenie nieru-
chomości

Powierzchnia nie-
ruchomości dzier-
żawionej 

Opis nieruchomo-
ści

Przeznaczenie nie-
ruchomości i spo-
sób jej zagospo-
darowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego i ter-
min płatności

Czas trwania umo-
wy

1 o b r ę b  P O D -
Z A M C Z E  d z i a ł -
ka nr 1647 o po-
wierzchni 3731 m2

70 m2 G r un t  w bezpo -
średnim sąsiedz-
twie obiektu han-
dlowo-usługowego 
TOMAX przy ulicy 
H.Sienkiewicza 77

Dzierżawa gruntu 
pod pomieszczenie 
magazynowe z czę-
ścią biurową

5 0 9 , 3 5   z ł  n e t -
t o  m i es i ę c z n i e . 
C z y n s z  p ł a t n y 
do 10 dnia każde-
go miesiąca.

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 ze zm.).

2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Joanna Potocka-Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
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II Ciechanowska 
Sztafeta Charytatywna

Wielkim sukcesem zakończyła się II Ciechanowska Sztafeta 
Charytatywna, trwająca od 18 do 20 maja. Tym razem miesz-
kańcy Ciechanowa i przyjezdni biegli by pomóc niepełnospraw-
nej Wiktorii Krysiak.

W sobotę 19 maja w Ciechano-
wie rozbrzmiewał ryk motocyklo-
wych silników. Na błoniach zam-
kowych odbyły się XIV Ciechanow-
skie Otwarte Spotkania Motocyklo-
we. Motocykliści zaczęli zjeżdżać 
na pole namiotowe na błoniach już 
w piątek. W sobotę, po mszy polo-

wej pod Farską Górą, przez mia-
sto przejechała parada motocykli. 
Mieszkańcy mogli tego dnia podzi-
wiać pokazy stuntu motocyklowe-
go w wykonaniu czołówki polskich 
stunterów. Były też atrakcje mu-
zyczne. Na scenie wystąpił m.in. 
Blues Power, Ułani oraz Chłopcy 

z Placu Broni. Organizatorem Cie-
chanowskich Spotkań Motocyklo-
wych był klub motocyklowy Wol-
ny Wydech Ciechanów, we współ-
pracy z Urzędem Miasta Ciecha-
nów. Wydarzenie patronatem ob-
jął prezydent Krzysztof Kosiński.

A.C.

Po raz piąty w Ciechanowie, po 
raz dziesiąty w całej Polsce prze-
prowadzono charytatywną akcję 
Motoserce. 26 maja na pl. Jana 
Pawła II odbyła się zbiórka krwi, 
połączona z piknikiem rodzin-
nym. Dla najmłodszych przygo-
towano zabawy i różnego rodza-
ju atrakcje (m.in. darmowe zjeż-
dżalnie i trampoliny). Głównym 
celem przedsięwzięcia było propa-
gowanie idei krwiodawstwa. Krew 
oddawano w dwóch przystosowa-
nych do tego ambulansach. Orga-

nizatorami przedsięwzięcia byli: 
Steel Roses MC Poland i Ole Kar-

ter FG Ciechanów. Akcję patrona-
tem objął prezydent miasta.
Tego samego dnia przez miasto 
przejechały samochody terenowe 
w ramach Ciechanowskiej eXplo-
zji 4x4. Auta z samego rana ruszy-
ły z Niestumia w wyznaczoną trasę, 
przechodząc tzw. próby, czyli zdo-
bywając punkty kontrolne, gdzie 
należy wykonać zadania sprawdza-
jące możliwości auta i umiejętno-
ści kierowcy. Pierwszym z punktów 
kontrolnych był plac Jana Pawła II.

red.

W trwającej dwie doby sztafecie po-
biegło w sumie 425 uczestników: 
zawodowców i amatorów. Trzeba 
było przebiec przynajmniej jedno 
12-kilometrowe okrążenie. Tra-
sa wiodła pętlą miejską. Byli tak-
że tacy, co biegali kilka okrążeń. 
Wszystko to dało rekordowy wynik 
653 okrążeń, czyli 7836 km. Nie li-
czyły się czas i tempo, lecz sam fakt 
przebiegnięcia i tym samym realna 
pomoc chorej dziewczynce. Przeby-
ty dystans przełożył się na finanso-
we wsparcie w ramach akcji „Za-
biegaj o Pomoc”, wspierającej dal-
sze leczenie i rehabilitację Wiktorii.
Dla małej ciechanowianki po-
biegł również Tomasz Walerowicz 
– dwukrotny zwycięzca polskiej 
edycji biegu Wings For Life World 
Run, gdzie meta goni zawodników 

oraz ultramaratończyk Grzegorz 
Włodarczyk. W tegorocznej edycji 
sztafety wziął udział też Paweł Mej, 
znany też jako Bosy Biegacz, któ-
ry 2 maja biegając charytatywnie 
dla Arturka z Tczewa przemierzył 
boso ponad 93 km i ustanowił Re-
kord Polski Guinnesa na najdłuższy 
dystans boso w 24 godziny. 
Sztafeta jest inicjatywą stowarzy-
szenia Mazovia ProActiv. Orga-
nizację sztafety wsparł MOSiR. 
Sponsorzy: ERGO Hestia oraz fir-
ma KAMTRANS zapłacą za wybie-
gane kilometry, a Grupa ARNI-
CA podwoi zebraną kwotę w for-
mie zabiegów rehabilitacyjnych 
dla Wiktorii Krysiak. Wydarzenie 
odbyło się pod patronatem prezy-
denta miasta.

A.C.

XIV Ciechanowskie Otwarte  
Spotkania Motocyklowe

Motoserce
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28 kwietnia Kolarski Klub 
Sportowy Ciechanów po raz 
kolejny zorganizował „Mały 
Wyścig Pokoju” w kolarstwie 
szosowym.

Kolarze wystartowali z parkin-
gu przed halą sportową przy ul. 
17 Stycznia 60C i przemieszczali 
się w kierunku Opinogóry. Do gra-
nic miasta byli pilotowani przez 
Straż Miejską. Tam też wystarto-
wały pierwsze dwa etapy Małego 
Wyścigu Pokoju Mazowiecko-War-
szawskiego Związku Kolarskiego. 
To impreza skierowana do młodych 
miłośników kolarstwa. Zawodnicy 
rywalizowali w kategoriach wieko-
wych: młodzik i młodziczka (rocz-
nik 2004-2005), żak (2006-2007) 

i juniorki młodsze (rocznik 2002-
2003). Sportowcy mieli do pokona-
nia trasę: Opinogóra Górna –.Pa-
tory –Trętowo Pełzy – Długołęka – 

Pokojewo – Sosnowo – Załuże Im-
brzyki – Niemierzyce – Opinogó-
ra Kolonia.

red.

8 siatkarskich drużyn z Płocka, 
Ciechanowa, Krasnego, Torunia, 
Warszawy, Legionowa, Żuromina 
walczyło w turnieju Siatkarski Cie-
chanów o Puchar Prezydenta Mia-
sta Ciechanów. 28 kwietnia w hali 
sportowej MOSiR zawodnicy pro-
wadzili zacięte walki. Po wielogo-
dzinnych zmaganiach zwycięży-
ła drużyna Dremarczyków Żuro-
min, drugie miejsce zajęły Jagódki 
Toruń, a podium uzupełniła dru-
żyna UMKS Gwardia Legionowo. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Krystian Ciszkowski z Dre-
marczyków. Zawody zorganizował 
Klub Sportowy Zamek Ciechanów.

A.C.

24 maja ponad 70 uczniów wzięło 
udział w VIII Szachowych Mistrzo-
stwach Szkół Podstawowych. Roz-
grywki młodych szachistów zorga-
nizowane zostały w hali sportowej 
MOSiR. Turniej rozgrywano w kate-
goriach klas O-III i IV-VII. Odbył się 
także turniej dziewcząt. W młod-
szej kategorii najlepszy był Stani-
sław Ciułkowski z SP3. W katego-
rii klas starszych zwyciężył Michał 
Maliszewski z SP4. Wśród dziewcząt 
najlepsza była Wiktoria Kowalska 
z SP5. W kategorii szkół pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 

nr 3, drugie Szkoła Podstawowa 
STO, a trzecie Szkoła Podstawowa 
Żywioły Płońsk. Najlepsze szko-

ły otrzymały pamiątkowe pucha-
ry, a zawodnicy medale i dyplomy.

A.C.

Bieg Pomiędzy Zamkami

Mały Wyścig Pokoju

Siatkarski Ciechanów 2018

VIII Szachowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych

Dobrze spisali się zawodnicy cie-
chanowskiego klubu LKS Matso-
gi Ciechanów podczas Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Taekwon-
-do ITF Młodzików, Juniorów 
Młodszych oraz Juniorów, które 
odbyły się 21 kwietnia w Nowym 
Dworze Mazowieckim. W Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików (11-13 lat) wystarto-

wało 15 reprezentantów Matsogi. 
Najlepiej wypadły dziewczęta, zdo-
bywając medale w konkurencjach 
technicznych. W konkurencji tech-
nik specjalnych, w której wystar-
towało aż 47 zawodniczek, srebrny 
medal wywalczyła Maria Krupiń-
ska, a brązowy Aleksandra Nałęcz. 
W układach formalnych 7-6 kup 
brązowy medal wywalczyła Wik-
toria Mroczek. Brąz zdobył Kac-
per Gadomski w układach formal-
nych powyżej 5 kup. Wśród Junio-
rów młodszych (14-16 lat) złoto tra-
fiło do Łukasza Adamiaka w walce 
kat. wagowej powyżej 70 kg. Srebr-
ne medale zdobyli: Jakub Sarnow-
ski – walki do 64 kg, Karolina Kró-
likowska – walki do 50 kg i Łukasz 
Adamiak – techniki specjalne. Brą-
zowe medale zdobyli: Łukasz Ada-
miak – techniki specjalne, Tymo-
teusz Długozima – układy formal-
ne 6-2 kup i Karolina Królikowska 
– techniki specjalne. Wśród Ju-

niorów (17-18 lat) dwa złote meda-
le zdobyła Karolina Martynowycz 
w walkach do 50 kg i w technikach 
specjalnych oraz Jakub Królikow-
ski w walkach do 50 kg. Srebro wy-
walczył Jakub Królikowski w ukła-
dach formalnych stopni uczniow-
skich 5-1 kup.
Również maj okazał się pomyślny 
dla Matsogi. 11-12 maja, podczas 

XXVII Mistrzostw Polski Juniorów 
w Taekwon-do w Kłobucku, Karoli-
na Martynowycz zdobyła brązowy 
medal w technikach specjalnych, 
a Jakub Królikowski wywalczył sre-
bro w walkach do 50 kg. Z kolei pod-
czas rozgrywanych od 18 do 20 maja 
w Nowej Rudzie Słupiec Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych (zawod-
nicy w wieku 14-16 lat), gdzie wy-
startowało 274 osób z 54 klubów, 
bardzo dobrze spisał się Patryk Za-
łęski, który wygrał 4 walki i zdobył 
brązowy medal w kategorii wago-
wej do 52 kg. W noworudzkich za-
wodach wystartowali również Ka-
rolina Królikowska, Łukasz Ada-
miak i Daniel Prusiński, Tymoteusz 
Długozima i Jakub Sarnowski. Re-
prezentanci ciechanowskiego klu-
bu wygrali w sumie 8 pojedynków 
i zdobyli 15 punktów w ogólnopol-
skim systemie współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży.

red.

Sukcesy Matsogi 5 maja wystartował X Jubileuszo-
wy Bieg Uliczny Pomiędzy Zamka-
mi. Jak co roku, chętnych do prze-
bycia 10-kilometrowego dystansu 
między Ciechanowem a Opinogó-
rą nie zabrakło. W biegu wystar-
towało rekordowo 181 zawodni-
ków i zawodniczek. W tym roku 
start znajdował w Ciechanowie 
przy Zamku Książąt Mazowiec-
kich, a meta na dziedzińcu opino-
górskiego Muzeum Romantyzmu. 
Tam też każdy z zawodników ode-
brał pamiątkowy medal. Pierw-
si do mety dobiegli Konrad Nosa-
rzewski (34,16 min), Tomasz Szala 
(34,38 min) i Kamil Grendziński 

(36,27 min). Wśród pań najszybsza 
była Patrycja Bereznowska z cza-
sem 42 minuty i 4 sekundy. Orga-
nizatorem wydarzenia był TKKF 

Promyk. Wśród uczestników był 
prezydent Ciechanowa oraz wójt 
gminy Opinogóra Górna

A.C.


