
Pozyskane 900 tys. zł 
z UE dla miejskich 
szkół

Dofinansowanie do II edycji pro-
jektu „Ciechanów miastem nowo-
czesnej edukacji”, zapewni zor-
ganizowanie zajęć rozwijających 
i wyrównujących dla uczniów, 
dodatkowe zajęcia dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, warsztaty programowa-
nia, szkolenia dla nauczycieli oraz 
zakup sprzętu elektronicznego.

więcej str. 2
R.J.

Budowa skateparku 
i pumptracku

Budowa obiektów dla miłośników 
sportów rowerowych, jazdy na rol-
kach, deskorolce czy longboardzie 
rozpoczęła się w pobliżu stawku 
za kościołem św. Piotra. Będzie to 
pierwszy w kraju kompleks składa-
jący się ze skateparku i pumptrac-
ku. Miejsce dostosowane będzie 
dla osób na różnych poziomach 
zaawansowania. Miasto pozyskało 
na nie 200 tys. zł dofinansowania.

więcej str. 3
R.J.

Trwające inwestycje

Rewitalizowana jest wieża ciśnień, 
obok niej powstaje budynek parku 
nauki. Dużo dzieje się w zabytkowej 
kamienicy przy ul. Warszawskiej. 
Postępy widać w budowie obwodni-
cy wschodniej, nowy wygląd i funk-
cjonalności zyskują ul. Mazowiecka, 
Niechodzka i Kwiatowa, przebudo-
wywana jest droga do Opinogóry 
przez Kąty. Szczegóły zawiera ra-
port z aktualnych robót w mieście.

więcej str. 5
P.H., R.J.

Łóżka szpitalne dzięki 
wsparciu miasta

Szpital w Ciechanowie został wy-
posażony w 45 nowych łóżek, któ-
rych zakup sfinansowało miasto. 
Szpitalowi przekazało na ten cel 
200 tys. zł. Wyposażenie trafi-
ło na Oddział Onkologiczno-He-
matologiczny oraz Wewnętrzny. 
W zestawach z łóżkami są krzesła 
oraz szafki z wysuwanym blatem.

więcej str. 2
R.J.

Blisko 5 mln zł 
dofinansowania 
do 7 budynków 
na „Blokach”

Podpisana została umowa na do-
finansowanie, dzięki któremu sie-
dem budynków mieszkalnych przej-
dzie termomodernizację. Pozyska-
ne przez miasto środki pokryją 85% 
kosztów. W tym roku, w pierwszym 
etapie zostaną odnowione dwa bu-
dynki przy ul. Sienkiewicza, w przy-
szłym – trzy przy ul. Sienkiewicza 
i dwa przy ul. 17 Stycznia.

więcej str. 3
R.J.

Pierwsze podziemne 
pojemniki

Miasto pierwszy raz zastosowało 
innowacyjne rozwiązanie, jakim 
są podziemne pojemniki. Konte-
nery chowane są pod powierzch-
nię na dwóch elektronicznie ste-
rowanych platformach. Wpływa to 
na oszczędność przestrzeni i este-
tykę. System, który wybudowano 
obok hali targowej przy ul Sienkie-
wicza gotowy będzie w sierpniu.

więcej str. 7
R.J.
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Hala targowa powstała w miej-
sce starego zaniedbanego bazaru 
przy dworcu kolejowym. Jej wy-
gląd nawiązuje do nowego dwor-
ca, tak by przestrzeń tworzyła 
spójną całość. Hala jest budowlą 
ze szklanymi i drewnianymi ele-
mentami. To konstrukcja hybry-
dowa, żelbetowo-stalowo-drew-
niana. Powierzchnia zabudowy 
wynosi 2 296,50 m2, powierzch-
nia użytkowa 2 145,89 m2 (dłu-
gość 78,54 m, szerokość 29,24 m, 
wysokość 10,36 m). Budynek hali 
został zaprojektowany na planie 
prostokąta o wymiarach 28,4m 
x 78,54 m, jego kubatura wynosi 
20 506,79 m3. Przestrzeń została 
podzielona na część handlową – 
pawilony dla kupców (39 pawilo-
nów o różnych wielkościach), głów-
ną otwartą część wystawienniczą – 
foyer (337,8 m2) oraz toalety i po-
mieszczenia techniczne. Są cztery 
wejścia. Parterowy obiekt pozba-
wiony jest barier dla osób niepeł-
nosprawnych. Do potrzeb niepeł-
nosprawnych zostały dostosowa-
ne wszystkie pomieszczenia han-
dlowe i sanitarne.
Zagospodarowane zostało całe oto-
czenie. Obok hali pojawiło się targo-

wisko sezonowe (zadaszenia z pod-
świetleniem i stanowiska do han-
dlu z samochodu), teren został upo-
rządkowany, w ramach komple-
mentarnego zadania, jakim była 
budowa park&ride powstało ponad 
200 miejsc parkingowych, zrewita-
lizowany został skwer z fontanną, 
wybudowano chodniki, jezdnie ma-
newrowe, oświetlenie, wykonano 
nowe nasadzenia. Koncepcja inwe-
stycji, projekt, planowane rozwią-
zania oraz kwestie wielkości bok-
sów do wynajęcia, na każdym eta-
pie konsultowane były z kupcami. 
Obiekt jest wyposażony w klima-
tyzatory z funkcją podgrzewania, 
a obok utworzono podziemne po-
jemniki na odpady.
– Budowa hali targowej była wy-
magającym zadaniem, chcieliśmy 
by jak najlepiej spełniała swoją 
rolę, czyli odpowiadała oczekiwa-
niom kupców i kupujących. Wa-
runki na dawnym bazarze były 
fatalne, a teraz będą one podobne 
do tych w galeriach handlowych. 
Komfort będzie nieporównywal-
nie lepszy, na handel nie będzie już 
miała wpływu pogoda. Zamiast 
bazaru mamy i estetyczne targo-
wisko sezonowe „na powietrzu”, 

i funkcjonalny budynek. Otoczenie 
dworca całkowicie zmieniło swo-
je oblicze, teren ten jest teraz wi-
zytówką miasta. Halę otworzymy, 
gdy tylko będziemy mieli taką for-
malną możliwość, czyli otrzymamy 
pozwolenie na użytkowanie i gdy 
przygotowane będą przez kup-
ców boksy. Już teraz zapraszam 
na otwarcie 31 sierpnia – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Pod koniec lipca został złożony 
wniosek o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie obiektu. 
Decyzja powinna zostać wydana 
w ciągu 21 dni od złożenia wnio-
sku po przeprowadzeniu przez or-
gan nadzoru budowlanego obowiąz-
kowej kontroli.
Hala targowa czynna będzie co-
dziennie: od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.00-18.00, w soboty 
w godz. 7.00-15.00 oraz w niedzie-
le w godz. 7.00-14.00. Również co-
dziennie otwarte będzie sezonowe 
targowisko obok hali. Zacznie ono 
funkcjonować od 1 września. Czyn-
ne będzie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 6.00-18.00, w sobo-
ty w godz. 5.00-15.00, w niedziele 
w godz. 7.00-14.00.

R.J.

Budowa hali targowej w pobliżu dworca kolejowego została zakończona. Dopełniane są pro-
cedury związane z pozwoleniem na użytkowanie, po jego uzyskaniu kupcy będą mogli aran-
żować udostępnione im boksy, a 31 sierpnia zacznie funkcjonować handel. Hala będzie czyn-
na codziennie.

Zakończona budowa 
hali targowej 

Otwarcie 31 sierpnia
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Wartość całego projektu wyno-
si 1 022 527,20 zł, z czego przy-
znane unijne dofinansowanie to aż 
871 591,20 zł. Wkład miasta bę-
dzie niepieniężny. Dzięki pozyska-
niu środków zewnętrznych m.in. dla 
38 grup, czyli dla 252 uzdolnionych 
uczniów, zostaną zorganizowane za-
jęcia rozwijające wiedzę i umiejęt-
ności. W sumie przewidzianych jest 
2280 godzin takich zajęć. Jeżeli cho-
dzi o zajęcia wyrównujące, będzie to 
3390 godzin – dla 649 uczniów zosta-
nie utworzonych 113 grup. Powsta-
nie także 48 grup dla 201 uczniów 
ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, na co złoży się 1440 godzin 
zajęć. 720 godzin zajęć z programo-
wania przewidziano dla 84 uczniów 
w 12 grupach. Przeszkolonych zosta-
nie 141 nauczycieli – dla 15 grup od-
będzie się 114 godzin zajęć.
W ramach zadania zaplanowano 
wsparcie, obejmujące łagodzenie 
zdiagnozowanych problemów i de-
ficytów u uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia 
specjalistyczne będą służyły wy-
równaniu dysproporcji edukacyj-
nych w trakcie procesu kształcenia. 
Planowane są zajęcia korekcyjno-
-kompensacyjne, które mają na celu 
usprawnianie funkcji spostrzega-
nia wzrokowego, funkcji słuchowej, 
orientacji przestrzennej, koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej, funkcji mo-
torycznych; rozwijanie pozytywnej 
motywacji do pracy. Organizowane 
będą zajęcia terapii pedagogicznej 
dla uczniów, u których stwierdzo-
no zaburzenia i specyficzne trudno-
ści w uczeniu się, czyli dysleksję roz-
wojową ujawniającą się w formie dys-
leksji, dysortografii lub dysgrafii. Od-
bywać się będą zajęcia logopedyczne 
oraz rewalidacyjne – przeznaczone 
dla uczniów z niepełnosprawnością, 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, np. ze wzglę-
du na stwierdzony zespół Aspergera, 
autyzm, afazję. Kształtowane będą 
m.in. umiejętności uniwersalne, ta-
kie jak: umiejętności uczenia się, pra-
cy zespołowej, radzenia sobie z uczu-
ciami, umiejętności alternatywne 
w stosunku do agresji, umiejętności 
radzenia sobie ze stresem.

Projekt zakłada zakup monitorów 
interaktywnych, laptopów, zesta-
wów iPadów i robotów dla nauczy-
cieli i uczniów. Przeznaczone na to 
zostanie 236 320 zł.
Realizacja rozpocznie się z począt-
kiem września, będzie trwała cały 
rok szkolny 2018/2018. Uczniowie 
otrzymają podręczniki, nauczycie-
le – materiały szkoleniowe. Zajęcia 
będą odbywały się w salach lekcyj-
nych szkół. Udostępnienie sal stano-
wi wkład własny miasta.
To kontynuacja działań, które reali-
zowane były w pierwszej edycji. No-
wością jest zadanie z zakresu kształ-
towana i rozwijania kompetencji cy-
frowych.
– We współczesnym świecie coraz 
bardziej powszechna jest nowocze-
sna technologia. Narzędzia IT wpły-
wają na nasz sposób komunikowa-
nia się, pracę, naukę zabawę, towa-
rzyszą nam w bardzo wielu sferach 
życia, stąd w drugiej edycji projektu 
edukacyjnego duży nacisk na pro-
gramowanie, informatykę, matema-
tykę, czy robotykę. Zajęcia z pewno-
ścią będą ciekawe i sprawią, że cie-
chanowscy uczniowie będą na bieżą-
co z technologią i nauki ścisłe okażą 
się dla nich lepiej zrozumiałe i bliż-
sze. Projekt jest bardzo szeroki, skie-
rowany zarówno do słabiej jak i bar-
dzo dobrze radzących sobie z nauką 
uczniów. Ważne jest wsparcie dla 
uczniów, którzy borykają się z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawno-
ści, którzy wymagają więcej uwagi, 
bardziej indywidualnego podejścia 
i niestandardowych metod naucza-
nia – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Wśród celów są także: nauka twór-
czego rozwiązywania problemów, do-
skonalenie logicznego myślenia, roz-
wijanie umiejętności manualnych, 
nauka pracy indywidualnej i grupo-
wej, a także wzmacnianie wiary we 
własne możliwości i budowanie przez 
uczniów pewności siebie.
Projekt „Ciechanów miastem nowo-
czesnej edukacji – II edycja” realizo-
wany będzie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020.

R.J.

Ciechanów pozyskał  
prawie 900 tys. zł z UE  

dla miejskich szkół
Dofinansowanie dotyczy II edycji projektu „Ciechanów miastem 
nowoczesnej edukacji”, w ramach którego w miejskich szkołach 
podstawowych organizowane będą zajęcia rozwijające wiedzę 
i umiejętności, zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z róż-
nymi niepełnosprawnościami. Przewidziane są również zaję-
cia programowania oraz szkolenia dla nauczycieli. Zakupiony 
zostanie sprzęt elektroniczny za ponad ćwierć miliona złotych.

5 lipca został zaprezentowany nowy 
sprzęt. Prócz wygodnych i bezpiecz-
nych łóżek kupione zostały krzesła 
oraz szafki przyłóżkowe z wysuwa-
nym blatem, przy którym można spo-
żywać posiłki. Dotychczas w szpitalu 
było 537 łóżek, a z czego wiele ma już 
prawie 30 lat. Nowe łóżka oznacza-
ją zdecydowanie lepszy standard dla 
walczących z chorobami pacjentów.
– Dzięki tym nowym łóżkom pa-
cjentom będzie choć trochę łatwiej 
wracać do zdrowia oraz znosić 
choroby, z którymi się zmagają. 
Ważny jest tu ich komfort, ale rów-
nież bezpieczeństwo. Wspieranie 
szpitala, poprzez tego rodzaju za-
kupy, to wsparcie dla mieszkańców 
Ciechanowa, którzy są pacjentami 
szpitala. Szpital nie podlega mia-

stu, ale miasto nie może pozosta-
wać obojętne wobec jego licznych 
potrzeb – powiedział prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
– W imieniu swoim i pacjentów 
dziękuję miastu za to wspar-
cie. Prezydentowi za życzliwość 
i uwzględnienie w proponowanych 
zmianach do budżetu miejskiego 
dotacji dla szpitala oraz radnym 
za zagłosowanie za tymi zmiana-

mi. To kolejna bardzo istotna po-
moc. Łóżko to podstawowy mebel 
dla każdego człowieka, a dla szpi-
tala najliczniej występujący ele-
ment wyposażenia, będący czymś 
więcej, bo urządzeniem medycz-
nym – powiedział dyrektor Specja-
listycznego Szpitala Wojewódzkie-
go w Ciechanowie Andrzej Kamasa.
Uchwała uwzględniająca dotację 
dla szpitala została przyjęta pod-
czas marcowej sesji Rady Miasta.
Pod koniec ubiegłego roku miasto 
przekazało szpitalowi sprzęt me-
dyczny, na który udzieliło dotacji, 
również w wysokości 200 tys. zł. 
Za środki te kupiony został sprzęt 
do badań diagnostycznych i zabie-
gów operacyjnych.

R.J.

Wartość umowy, dotyczącej samej 
„Krzywej Hali” to 5 819 387 zł. Za-
gospodarowanie placu Piłsudskiego 
realizowane będzie za 680 000 zł.
Zaprojektowana prze Niemców 
„Krzywa Hala” zbudowana została 
w latach 1942-1943 na planie dłu-
giego łagodnego łuku. Budynek 
miał stanowić jedną z pierzei No-
wego Miasta. Obiekt jest w złym 
stanie technicznym, wymaga na-
tychmiastowych prac renowacyj-
nych i modernizacyjnych. Znaczną 
powierzchnię parteru zajmuje Miej-
ska Biblioteka Publiczna, część jest 
wyłączona z użytkowa-
nia, pozostała przestrzeń 
oraz pozostałe kondygna-
cje wraz z poddaszem zaj-
mują lokale mieszkalne.
„Krzywa Hala” znajdują-
ca się przy pl. Piłsudskie-
go 1 przejdzie generalny 
remont. Zadanie realizo-
wane będzie w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj”. Inwestycja polegać 
będzie na termomodernizacji oraz 
adaptacji części parteru z przezna-
czeniem na cele społeczno-eduka-
cyjne wraz z wyposażeniem i nie-
zbędną infrastrukturą techniczną.
Remont obejmie m.in. instalacje, 
dach, okna, elewację. Urządzone 
i wyposażone zostaną wnętrza, za-
aranżowane będzie otoczenie. Pra-
ce, związane z inwestycją w „Krzy-
wą Halę”, obejmą uzupełnienie 
ubytków tynku, wykonanie izola-
cji termicznej i przeciwwilgociowej 

zewnętrznych ścian piwnic, wymia-
nę drzwi zewnętrznych, wykonanie 
nowych naświetli okien piwnic. Pla-
nowana jest wymiana pokrycia da-
chu dachówką ceramiczną, izolacja 
termiczna połaci dachowej, napra-
wa lukarn dachowych, wymiana 
rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich, przełożenie instala-
cji odgromowej. Zostaną skute tyn-
ki i wykonany będzie nowy tynk re-
nowacyjny ciepłochłonny na ele-
wacji. Przewidziana jest wymiana 
przyłączy kanalizacji deszczowej, 
renowacja zabytkowej posadzki 

z klinkieru pod arkadami, wyko-
nanie podjazdów dla osób z niepeł-
nosprawnościami, remont schodów 
zewnętrznych, modernizacja syste-
mu grzewczego oraz wentylacji gra-
witacyjnej i instalacji elektrycznej. 
Przeprowadzony zostanie remont 
klatek schodowych, wykonana bę-
dzie izolacja termiczna stropu nad 
piwnicą, oświetlenie i iluminacja ar-
kad, wykonana zostanie nawierzch-
nia wokół budynku, montaż oświe-
tlenia ulicznego, nowe nasadzenia, 
montaż ławek i koszy na śmieci. Po-
mieszczenia na parterze zostaną za-

adaptowane do pełnienia nowych 
funkcji i doposażone. Wyremonto-
wane zostaną pomieszczenia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, budy-
nek będzie miał także przeznacze-
nie na cele spoleczno-edukacyjno-
-kulturalno-mieszkalne. Będzie tam 
m.in. Placówka Wsparcia Dzienne-
go i Klub Osiedlowy.
Jeżeli chodzi o sam plac Piłsud-
skiego, zostanie on zrewaloryzo-
wany – planowane jest utwardze-
nie alei, pojawią się nowe nasa-
dzenia, oświetlenie oraz elementy 
małej architektury. Przebudowa-

ne i wymienione zostaną na-
wierzchnie istniejących ście-
żek pieszych wraz z obrzeża-
mi; część zostanie zlikwido-
wana. Stylistyka oświetlenia 
parkowego nawiązywała bę-
dzie do tego przy zmodernizo-
wanej ul. Sienkiewicza. Pod-
świetlony zostanie pomnik 

marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W okolicy pomnika wybudowane 
zostanie gniazdo zasilające (umoż-
liwiające m.in. nagłośnienie obcho-
dów uroczystości patriotycznych).
Projekt dotyczący „Krzywej Hali”, 
placu Piłsudskiego oraz zakończo-
nej rewitalizacji pasażu Konop-
nickiej wraz z otoczeniem uzyskał 
dofinansowanie ze środków UE 
w wysokości 6 485 627,24 zł oraz 
1 216 055,10 zł z budżetu państwa. 
Łączna suma pozyskanych środ-
ków to 7 701 682,34 zł.

R.J.

Nowe łóżka szpitalne dzięki 
wsparciu od miasta

Miasto przekazało szpitalowi w Ciechanowie 200 tys. zł na zakup 45 nowych komfortowych łó-
żek szpitalnych. Z mebli już mogą korzystać pacjenci, trafiły one na Oddział Onkologiczno-He-
matologiczny oraz Wewnętrzny.

Jest wykonawca odnowienia „Krzywej Hali”  
i placu Piłsudskiego

Miasto podpisało umowę z wyłonionym w przetargu Przedsiębiorstwem Budowlanym „CIECH-
BUD”, które odpowiedzialne będzie za rewitalizację, adaptację i wyposażenie najbardziej cha-
rakterystycznego zabytkowego budynku w dzielnicy „Bloki”, wraz z zagospodarowaniem jego 
najbliższego otoczenia. Wykonawca zajmie się także zagospodarowaniem placu Piłsudskiego. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy przyszłego roku. Będzie przeprowadzona dzię-
ki pozyskanym przez miasto środkom zewnętrznym.
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Podpisana umowa z blisko 
5 mln zł dofinansowania 
na termomodernizację 

7 budynków na osiedlu „Bloki”
20 lipca w ratuszu marszałek województwa mazowieckiego 
i prezydent Ciechanowa podpisali umowę na dofinansowa-
nie, które pokryje 85% kosztów modernizacji siedmiu ponie-
mieckich budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. W tym 
roku rozpocznie się odnowa dwóch budynków przy ul. Sien-
kiewicza, w przyszłym roku – trzech przy ul. Sienkiewicza 
i dwóch przy ul. 17 Stycznia. Na pierwszy, tegoroczny, etap 
ogłoszony został przetarg.

Ani w mieście, ani na terenie powia-
tu ciechanowskiego nie ma jeszcze ta-
kich obiektów sportowych. Skatepark 
umożliwi bezpieczną jazdę na rol-
kach, deskorolce, longboardzie czy 
hulajnodze. Pumptrack będzie miej-
scem do ćwiczeń sportów rowero-
wych. Obiekty zostaną przystosowa-
ne do różnych poziomów zaawanso-
wania, więc będą mogły z nich korzy-
stać osoby w różnym wieku i o zróżni-
cowanych umiejętnościach. Ważnym 
aspektem inwestycji jest propago-
wanie aktywnego, zdrowego stylu 
życia oraz stworzenie ciekawej al-
ternatywy dla młodszej części cie-
chanowian. Do prezydenta od daw-
na trafiały prośby o wybudowanie 
w Ciechanowie skateparku i pump-
tracku, przede wszystkim ze strony 
młodzieży oraz rowerzystów. Pomysł 
był konsultowany z przedstawiciela-
mi tych grup.
– Będzie to inwestycja innowacyjna, 
coś czego w Ciechanowie dotychczas 
nie mieliśmy i co z pewnością przy-
ciągnie i zachęci do aktywności całe 
rodziny. Będzie to atrakcyjne miej-
sce, które wzbogaci infrastrukturę 
rekreacyjno-sportową w mieście, 
w tym rowerową. Budujemy ko-
lejne ścieżki rowerowe, pracujemy 
nad wdrożeniem roweru miejskiego 
i staramy się z tych wszystkich ele-
mentów tworzyć spójną różnorodną 
ofertę dla aktywnych oraz chcących 
zacząć żyć aktywnie mieszkańców. 
Podkreślić należy tu kwestie bezpie-
czeństwa, bo korzystanie z profesjo-
nalnych obiektów zamiast z prowizo-
rycznych rozwiązań to zdecydowa-
nie mniejsze ryzyko urazów – powie-

dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Powierzchnia skateparku wyniesie 
500 m2, jednocześnie będzie mogło 
z niego korzystać około 20 osób. Po-
jawią się m.in. banki, quartery, mur-
ki, poręcze, platformy, otwarty basen 
typu „Bowl” oraz inne elementy cha-
rakterystyczne dla tego typu obiek-
tów. Wszystkie będą usytuowane 
w sposób umożliwiający płynną i bez-
pieczną jazdę. Skatepark z betonową 
nawierzchnią będzie miał dwa pozio-
my, aby ułatwić korzystanie z niego 
osobom o różnych umiejętnościach.
Pumptrack będzie miał 1500 m2 po-
wierzchni i dwa tory. Pierwszy tor 
o długości 50 m i 1,4 m szerokości 
powstanie z myślą o dzieciach. Dru-
gi tor o długości 150 m i 1,7 m szero-
kości przeznaczony będzie dla mło-
dzieży i dorosłych, uprawiających 
sporty rowerowe na wyższym po-
ziomie zaawansowania. Obydwa tory 
będą umożliwiały jednoczesne korzy-
stanie z nich przez kilka osób. Kon-
strukcja ziemna torów będzie mia-
ła nawierzchnię bitumiczną. Skarpy 
torów i przestrzenie wewnątrz nich 
będą obłożone trawą.

Na terenie obiektów zamontowa-
ne zostaną ławki, stojaki na rowe-
ry, urządzenie serwisowe, kosze 
na śmieci. Przewidziane jest oświe-
tlenie terenu i objęcie go monito-
ringiem.
Wykonawca skateparku jest firma 
ALTRAMPS Tomasz Brzozowski, na-
tomiast pumptracku – VELO PRO-
JEKT. Prace powinny zakończyć się 
do końca września.
Obszar, na którym zrealizowane 
będą inwestycje jest systematycz-
nie zagospodarowywany. Pod ko-
niec maja ubiegłego roku na czę-
ści obszaru, gdzie powstanie skate-
park oraz pumptrack, zrealizowa-
ne zostały dwa projekty obywatel-
skie, w ramach których powstały: 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, 
alejki oraz zamontowano elementy 
małej architektury. Kolejny etap za-
gospodarowania terenu (także pro-
jekt obywatelski), zakłada budowę 
zatoki postojowej, chodnika, 3 al-
tan rekreacyjnych oraz montaż ko-
lejnych elementów małej architek-
tury i nasadzenia.

R.J.

Wielorodzinny budynek będzie miał 
cztery kondygnacje naziemne i pod-
piwniczenie. TBS podkreśla, że bę-
dzie to obiekt zaprojektowany w no-
woczesny i funkcjonalny sposób, jed-
nocześnie nawiązujący wyglądem 
do otaczającej zabudowy. Powierzch-
nia użytkowa mieszkań wyniesie 
2896,78 m2. Wielkość i liczba pokoi 
poszczególnych lokali uzależniona 
jest od samych najemców, którzy 
wcześniej zgłaszali zainteresowanie 
partycypacją w kosztach inwestycji.
TBS pozwolenie na budowę no-
wego bloku otrzymało pod koniec 
sierpnia ubiegłego roku. Na po-
czątku tego roku spółka znalazła 
się na opublikowanej przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w War-
szawie liście kredytobiorców, któ-
rzy uzyskali pozytywną ocenę wia-
rygodności kredytowej. Wyłoniono 
wykonawcę, umowa o kredyt z BGK 
została podpisana, podpisano tak-
że umowy z przyszłymi najemcami.
– Gdy tylko pojawiła się informa-
cja o planach związanych z tą in-

westycją, reakcje mieszkańców 
były błyskawiczne. Natychmiast 
zgłosili się chętni, stworzyliśmy 
także długą listę rezerwową. Wi-
dzimy, że taki rodzaj inwestycji 
mieszkaniowych to słuszny kieru-
nek, więc w tym kierunku będzie-
my iść – powiedział prezes TBS Łu-
kasz Lewandowski.

W związku z dużym zapotrzebo-
waniem, spółka niebawem ogłosi 
przetarg na dokumentację kolej-
nego bloku. Ostatni budynek TBS 
wybudowany na zasadach par-
tycypacji w kosztach przyszłych 
najemców – inwestorów powstał 
w 2006 roku.

R.J.

Rozpoczęła się budowa skateparku i pumptracku
Na terenie za stawkiem w pobliżu kościoła św. Piotra wystartowała inwestycja w skatepark 
i pumptrack. To komplementarne zadania, które złożą się na pierwszy w Polsce taki kompleks 
sportowy. Ciechanów pozyskał na ten cel 200 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
O skatepark i pumptrack postulowała przede wszystkim młodzież.

Powstaje budynek TBS z 48 mieszkaniami
Przy ul. Szwanke ruszyła nowa inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Teren zo-
stał ogrodzony, rozpoczęto prace ziemne oraz szalunki pod fundamenty. Pod koniec przyszłe-
go roku powstanie blok z 48 mieszkaniami oraz parking na 55 samochodów. Zadanie realizo-
wane jest przy partycypacji w kosztach przyszłych najemców i dzięki uzyskaniu kredytu z BGK.

Na pozyskaną przez miasto kwo-
tę składa się wsparcie z Unii Eu-
ropejskiej oraz środków krajo-
wych. Ciechanowski projekt zna-
lazł się na pierwszym miejscu li-
sty projektów, którym przyznano 
dofinansowanie. Ciechanów pozy-
skał kwotę o którą się ubiegał, czy-
li dokładnie 3 843 071,40 zł środ-
ków unijnych oraz 823 515,30 zł 
z budżetu państwa w ramach 
rew italizacji, co daje łącznie 
4 666 586,70 zł. Całkowity koszt 
zadania to 5 547 666,00 zł. Wkład 
własny miasta wyniesie zaled-
wie 15%.
– Ciechanów, dzięki pozyskiwa-
nym pieniądzom, wyraźnie zmie-
nia się na lepsze. Przyjeżdżając tu, 
trudno przeoczyć te zmiany. Wie-
le inwestycji już powstało, kolejne 
właśnie są realizowane, a w pla-
nach są już następne projekty. Te-
raz czas na modernizację ponie-
mieckich budynków, które stano-
wią wyjątkową w Polsce i Europie 
zabudowę. Cieszę się, że Ciecha-
nów tak dobrze radzi sobie z po-
zyskiwaniem i wykorzystywa-
niem środków – powiedział mar-
szałek Adam Struzik.
– Ze swojej strony mogę dodać, 
że nie zamierzamy zwalniać tem-
pa, nadal będziemy mocno „wyci-
skać brukselkę” i czerpać z wszel-
kich możliwych źródeł. Dodatko-
we pieniądze dla miasta to zawsze 
gwarancja rozwoju. Osiedle „Blo-
ki” doskonale obrazuje wykorzy-
stanie pieniędzy z zewnątrz, bo już 
mamy zmodernizowaną zabytko-
wą ulicę Sienkiewicza, na ukoń-
czeniu jest park&ride z halą tar-
gową, niebawem ruszy rewitali-
zacja „Krzywej Hali” i placu Pił-
sudskiego. Dużo dzieje się oczy-
wiście także w innych rejonach 
miasta – podkreślał prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Inwestycja w osiedlu „Bloki”, obej-
mująca siedem mieszkalnych bu-
dynków wielorodzinnych, zo-
stała podzielona na dwa etapy. 
W pierwszym – tegorocznym – 
robotami objęte zostaną bloki 
nr 53/55 oraz 57/59 przy ul. Sien-
kiewicza. Zostały na to zabezpie-
czone środki w budżecie miasta 
oraz ogłoszono przetarg. Pozosta-
łe budynki, czyli nr 17/19, 35 oraz 
38/40 przy ul. Sienkiewicza jak 
również bloki nr 23 i 25 przy 
ul. 17 Stycznia, będą objęte pra-
cami w przyszłym roku.
Zaplanowane działania termo-
modernizacyjne wynikają z prze-
prowadzonych audytów energe-
tycznych i obejmują części wspól-
ne budynków – m.in. ściany, stro-
py, fundamenty, stolarkę okienną 
i drzwiową, modernizację oświetle-
nia. Wyremontowane będą dachy, 
klatki schodowe, wejścia do blo-
ków, powstaną podjazdy dla osób 
z niepełnosprawnościami, dla dzie-
ci w wózkach, czy też ludzi star-
szych. Projekt zakłada zwiększe-
nie efektywności energetycznej 
termomodernizowanych budyn-
ków o co najmniej 45%.
Na osiedlu „Bloki” w zasobach ko-
munalnych oraz wspólnot miesz-
kaniow ych znajduje się około 
100 jednopiętrowych budynków, 
które są unikatowe w skali kra-
ju i Europy Środkowej, chronio-
ne w MPZP. Zostały wybudowa-
ne w latach 1940-1942 przez ad-
ministrację niemiecką i miały do-
stosować Ciechanów do pełnie-
nia funkcji stolicy regencyjnej. 
Wszystkie budynki ujęte w pro-
jekcie, którego dotyczy dofinanso-
wanie są w znacznym stopniu zu-
żyte i zniszczone. Łącznie znajdu-
je się w nich 60 lokali zamieszka-
łych przez 150 osób.

R.J.
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W przypadku zamiarów realizacji 
jakichkolwiek inwestycji na dział-
kach, zgodnie z dotychczasowym, 
obowiązującym od 15 lat, miejsco-
wym plan zagospodarowania prze-
strzennego „PŁOCKA”, potencjal-
ny inwestor ma zablokowane moż-
liwości działań. Wynika to z zapi-
sów planu, który zakazuje lokaliza-
cji nowych obiektów budowlanych 
do czasu przeprowadzenia długo-
trwałej i skomplikowanej procedu-
ry scaleń i podziałów. Takie zapisy 
skutkują brakiem ruchu budowla-
nego na tym obszarze.
Projekt nowego planu znosi ko-
nieczność przeprowadzenia proce-
dury scaleń i podziałów, co za tym 
idzie, ułatwi mieszkańcom i poten-
cjalnym inwestorom możliwości 
zagospodarowania działek. Dzięki 
temu tereny te będą lepiej dostęp-
ne i staną się bardziej atrakcyjne.
Problemy wynikające z zapisów, 
obowiązującego od 2003 roku 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „PŁOCKA”, 
wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy. 
Do projektu nowego planu miesz-
kańcy do 31 sierpnia mogą wnosić 
uwagi. Projekt planu dostępny jest 
do wglądu do 10 sierpnia w Refera-
cie Planowania i Zagospodarowania 
Przestrzennego (budynek przy ul. 
Wodnej 1, pok. 303, II piętro) oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

R.J.

Rada Miasta opowiedziała się za 
modyfikacją Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i budżetu na 2018 r. 
Zmiany objęły dostosowanie har-
monogramu rewitalizacji „krzywej 
hali” i zagospodarowania placu Pił-
sudskiego. Uwzględniono też pozy-
skane dotacje: 200 tys. zł na budo-
wę skateparku i pumptracku oraz 
37,8 tys. zł na rozwój instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Plan 
wydatków miasta wynosi obecnie 
242,7 mln zł. Uaktualnieniu pod-
dano także wykaz ulic w granicach 
jednego z obwodów głosowania.
Radni wyrazili zgodę na wniesienie 
niepieniężnego wkładu do Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w celu pod-
wyższenia kapitału zakładowego 
spółki. Podobne przesłanki skłoniły 
ich do wniesienia 330 tys. zł do Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji. 
Kwotę tę ZWiK przeznaczy na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w pa-
sie drogi wojewódzkiej 615.
Przychylność miejskich samorzą-
dowców zyskały uchwały dotyczą-
ce udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży na rzecz 2 najemców sa-
modzielnych lokali mieszkalnych 
(ul. Sienkiewicza 31 i Mikołajczyka 
1), którzy zdecydowali się na wykup. 
Radni nie mieli również obiekcji co 
do zbycia nieruchomości znajdują-
cych się w obrębie Podzamcza, Śmie-
cina i Śródmieścia.
Rada Miasta zgodziła się na wyko-
rzystanie herbu miasta przez Cie-
chanowskie Stowarzyszenie Krót-
kofalowców w publikacjach orga-
nizacji promujących walory Ciecha-
nowa oraz na oficjalnej karcie QSL.
Większością głosów przyjęto uchwa-
łę regulującą zasady usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napo-
jów alkoholowych na terenie miasta. 
Punkty oferujące alkohol nie będą 
mogły być usytuowane w odległo-
ści mniejszej niż 70 m od obiektów 

kultu religijnego (kościoły, kapli-
ce, związki wyznaniowe), placówek 
oświatowych (szkoły, przedszkola, 
żłobki, kluby dziecięce), placówek 
oświatowo-wychowawczych (inter-
naty, bursy) oraz placówek opiekuń-
czych. Odległość ta została zwięk-
szona ponad dwukrotnie względem 
wcześniej obowiązującej odległości 
(dotychczas wynosiła 30 m). Ustalo-
no również maksymalną liczbę ze-
zwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgod-
nie ze zmianami w ustawie o wycho-
waniu w trzeźwości, został ustalony 
limit koncesji na alkohol, uwzględ-
niający podział na trzy kategorie. 
Dotychczas regulacje dotyczyły li-
mitu punktów, obecnie dotyczą li-
mitu koncesji na poszczególne ro-
dzaje alkoholu. Obecnie alkohole 
do 4,5% oraz piwo podlegają limi-
towi koncesyjnego, wcześniej nie 
były limitowane. Biorąc pod uwa-
gę te różnice, wprowadzone na dzi-
siejszej sesji limity zmniejszają ilość 
koncesji, które mogą być wydawane 
na alkohol. Nie wprowadzono ogra-
niczeń w nocnej sprzedaży alkoho-
lu, mimo iż wnioskowała o to część 
radnych klubu PiS.
Na wniosek prezydenta do porząd-
ku obrad został wprowadzony pro-
jekt uchwały, dotyczący obniżenia 
jego wynagrodzenia. Jest to związa-
ne z nowym rozporządzeniem Rady 
Ministrów regulującym wynagro-
dzenia wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów. Radni większością głosów 
odrzucili jednak tę uchwałę, pozo-
stawiając wynagrodzenie na tym sa-
mym, ustalonym w 2014 roku na po-
czątku kadencji, poziomie.
Podczas obrad radna Edyta Rze-
plińska-Filipowicz poinformowała 
o swoim odejściu z klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, terminarz
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Czerwcowa sesja  
Rady Miasta

Jednym z punktów 45. sesji Rady Miasta Ciechanów było spra-
wozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. 
W 2017 roku spółka osiągnęła zysk w wysokości ponad 2,2 mln zł. 
Podczas obrad 28 czerwca radni rozpatrzyli 14 projektów uchwał.

Nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „PŁOCKA” – ułatwienia 

dla właścicieli i inwestorów
Ratusz przygotował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”, 
obejmujący obszar między ulicami: Płocką, Kolbego, Szymanowskiego, Czarnieckiego i Gra-
niczną. Dokument został wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta do 10 sierpnia. 
Nowy projekt oznacza koniec ze skomplikowaną procedurą, utrudniającą mieszkańcom i in-
westorom zagospodarowywanie działek.

Prezydent Miasta Ciechanów
i n f o r m u j e

że w dniach 01 – 21.08.2018r. tj. przez 21 dni, wywieszone będą na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 – II piętro oraz 
umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, 
ustnego przetargu ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budynku 
przy ul.Wodnej 1 lub telefonicznie: (23)-674-92-40 lub (23)-674-92-24.

Ciechanów, 17.07.2018r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ/UŻYCZENIE

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

Gminy Miejskiej Ciechanów, przeznaczonych od oddania w dzierżawę/użyczenie

L.p.
Oznaczenie  

nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas 
trwania 
umowy

1 obręb ŚRÓDMIEŚCIE  
działka nr 431 
o powierzchni 1095 m2

157 m2 Teren zieleni 
parkowej

Brak jest planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Sposób zagospodarowania: 
użyczenie zabudowanej 
nieruchomości 

brak  3 lata

2 obręb PODZAMCZE  
działki nr 1398/4 
o powierzchni 1787 m2

6 m2 Teren zieleni 
publicznej

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
„BLOKI” w Ciechanowie 
Sposób zagospodarowania: 
dzierżawa gruntu pod 
tymczasowy garaż

30,00 zł netto 
miesięcznie – zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami.  
Czynsz płatny 
do 10 dnia każdego 
miesiąca 

3 lata

3 obręb SZCZURZYN  
działka nr 4/67 
o powierzchni 1,3933 ha

300 m2 Teren ogródków 
warzywnych

Brak jest planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. Sposób 
zagospodarowania: 
ogródki działkowe

brak – użyczenie 
na rzecz działkowców 

3 lata 

4 obręb SZCZURZYN 
działka nr 4/67  
o powierzchni 1,3933 ha 

579 m2 Teren ogródków 
warzywnych

Brak jest planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. Sposób 
zagospodarowania: użyczenie 
na rzecz działkowców

 brak 3 lata 

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia/użyczenia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 usta-
wy 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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Trwające inwestycje
W Ciechanowie trwa szereg poważnych, czasochłonnych inwestycji, realizowanych głównie przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Prowadzo-
ne są prace drogowe, rewitalizacje obiektów i budowy. Nowe życie zyskuje wieża ciśnień, zabytkowa kamienica przy ul. Warszawskiej 18, modernizowa-
ne są ul. Mazowiecka i Niechodzka oraz przebudowywane, we współpracy z innymi samorządami, ul. Kwiatowa i Kącka. Od podstaw tworzona jest ob-
wodnica wschodnia Ciechanowa.

Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki
Torus wieży pokrywany jest nową blachą tytanowo-cynkową, a jej konstrukcja jest ma-
lowana. Prace trwają także na dachu budynku parku nauki. Będzie on porośnięty zie-
lenią. Dużo dzieje się również wewnątrz – na ukończeniu są prace związane z wyko-
naniem właściwej akustyki budynku oraz roboty tynkarskie. Na starcie są te związane 
z posadzkami i montażem ogrzewania podłogowego. W znacznej części budynku wy-
konano instalacje elektryczne podtynkowe.

Budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa
Ciężki sprzęt pracuje zarówno od strony drogi krajowej nr 60, na wysokości centrum 
handlowego we Władysławowie, jak i od krańca sięgającego krajowej „pięćdziesiątki”. 
W większości droga jest już wykorytowana. Wykonane zostały nasypy. Trwają roboty 
melioracyjne i montaż studni. Usunięte zostały podziemne kolizje. Inwestycja obejmu-
je budowę jezdni, obustronnych ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia.

Przebudowa ul. Kwiatowej
Ulica jest drogą powiatową, jej modernizacja realizowana jest we współpracy miasta 
i powiatu. Trwają prace brukarskie – budowany jest chodnik z kostki brukowej oraz 
obrzeża drogowe. Powstaje kanalizacja deszczowa. W ramach inwestycji pojawi się 
dwukierunkowa ścieżka rowerowa, powstaną zatoki autobusowe, zagospodarowana 
zostanie zieleń.

Rewaloryzacja kamienicy Piankiego
Wzmacniane są fundamenty budynku. Trwają prace na dachu, w najbliższych tygo-
dniach będzie on pokrywany blachą. Wewnątrz budynku budowana jest nowa klatka 
schodowa wraz z szybem windowym. Ułożone są podtynkowe instalacje elektryczne 
i na bieżąco wykonywane są tynki gipsowe.

Modernizacja ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej
Wzdłuż obydwu ulic powstają już nowe chodniki – układana jest kostka brukowa. 
Wcześniej wykonano obrzeża drogowe, wytyczono ścieżki rowerowe, kontynuowa-
ne są prace brukarskie. Częściowo wykonano kanalizację deszczową, układane są ka-
ble energetyczne.

Przebudowa ul. Kąckiej i drogi do Opinogóry
W ramach inwestycji, realizowanej przy udziale finansowym miasta, powiatu, gminy 
Opinogóra Górna, dzięki wsparciu województwa mazowieckiego, przebudowywana 
jest droga między Ciechanowem i Opinogórą Górną, wiodąca przez ul. Kącką i miej-
scowość Kąty. Prace zaczęły się od przebudowy mostu na rzece Sonie, obecnie prze-
niosły się na odcinek od mostu w stronę Ciechanowa. Budowana jest kanalizacja desz-
czowa i poszerzana droga. Modernizacja obejmuje budowę jezdni, ścieżki rowerowej, 
chodników i zagospodarowanie zieleni.

P.H., R.J.
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Zniszczona nawierzchnia, czę-
ściowo bitumiczna oraz częściowo 
z kostki brukowej, zostanie wymie-
niona na nową. Remont obejmu-
je całą ul. Bojanowskiego. Prośby 
o wykonanie prac zgłaszali miesz-
kańcy, z którymi prezydent Krzysz-
tof Kosiński spotkał się w poło-
wie lutego. Zadanie zostało wpisa-
ne na listę inwestycji i remontów 
na 2018 r., opracowaną po spotka-
niach osiedlowych z prezydentem 
miasta.
Ul. Bojanowskiego w czasie remon-
tu może być chwilowo całkowicie 
wyłączana z ruchu. Kierowcy pro-
szeni są o wyrozumiałość oraz par-
kowanie aut w innych miejscach.

R.J.

W ramach bieżącego utrzy-
mania dróg, na osiedlu „Pod-
zamcze” wykonano utrwalanie 
emulsją i grysami nawierzch-
ni czterech ulic. Pracami obję-
to ul. Kmicica, Zagłoby, Księ-
cia Janusza Mazowieckiego 
i Rycerską.

Miasto prócz dużych inwestycji dro-
gowych i remontów prowadzi na uli-
cach prace naprawcze. Niedawno 
odbyły się m.in. na „Podzamczu”, 
planowane są również w innych 
częściach Ciechanowa. Zadania te 
znalazły się na liście inwestycji i re-
montów, opracowanej po spotka-
niach osiedlowych z prezydentem.
W ostatnim czasie na osiedlu 
„Podzamcze” wylano asfalt oraz 

wymieniono krawężniki w ul. Ju-
randa, Zielonej i części ul. Par-
kowej. W najbliższych miesią-
cach, w ramach Budżetu Oby-

watelskiego, planowana jest roz-
budowa parkingu przy ul. Par-
kowej.

R.J.

Chodnik ma długość około 120 m. 
Prośby o jego remont zgłaszali 
mieszkańcy pobliskich bloków, jak 

również Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Zadanie zostało wpi-
sane na listę inwestycji i remontów, 

opracowaną po spotkaniach osiedlo-
wych z prezydentem miasta.

R.J.

Remont ul. Bojanowskiego
Na ul. Bojanowskiego 10 lipca rozpoczęły się prace obejmujące remont nawierzchni i wymia-
nę krawężników. Roboty potrwają prawdopodobnie do połowy sierpnia. Kierowcy powinni li-
czyć się z utrudnieniami.

Naprawy nawierzchni na „Podzamczu”

Wyremontowany chodnik  
przy ul. Batalionów Chłopskich 19

Remont zakończył się na początku lipca. Chodnik znajduje się na drodze wewnętrznej od ul. Ba-
talionów Chłopskich przy budynku wielorodzinnym nr 19. Prace zaczęły się od rozbiórki znisz-
czonej nawierzchni betonowej i krawężników. Ułożona została nowa betonowa kostka brukowa.

Pielęgnacja miejskiej zieleni
Na miejskich terenach prowa-
dzone są prace pielęgnacyj-
ne. Wielokrotnie wykaszane 
były trawniki w pasach dróg, 
na boiskach i placach zabaw, 
zieleńcach czy parkach. Ro-
śliny w parkach, jak również 
ozdobne kwiaty w gazonach 
i donicach są sukcesywnie. 
Odbywają się także niezbęd-
ne częste pielenia oraz cię-
cia rozrastających się krze-
wów. Na zlecenie miasta pra-
ce wykonuje PUK.

Remonty i naprawy
Na bieżąco naprawiane są 
nawierzchnie miejskich ulic. 
W ostatnim czasie popra-
wiono stan ul.: Wyzwolenia, 
Mikołajczyka, Skłodowskiej 
i Nadrzecznej. Tłuczniem be-
tonowym utwardzono odci-
nek ul. św. Rodziny i św. An-
toniego. Pod pilotażowy sys-
tem rowerów miejskich, kost-
ką brukową utwardzono teren 
w pasie drogowym przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 
i ul. Armii Krajowej. Wymieniono uszkodzone deski w kładce dla pie-
szych przy ul. Augustiańskiej oraz zdemontowano uszkodzone witacze 
przy ul. Kasprzaka, Płockiej i Gruduskiej.

Wymiana wkładów w feromonowych pułapkach
W związku z drugim sezonem 
wegetacyjnym (w sezonie wy-
stępują przeważnie trzy poko-
lenia) szrotówka kasztanow-
cowiaczka – szkodnika ataku-
jącego kasztanowce – wymie-
nione zostały wkłady feromo-
nowe i lepy w zawieszonych 
wiosną pułapkach. Pułapki 
stanowią nową, alternatyw-
ną naturalną metodę ochro-
ny kasztanowców, która jest 
nieinwazyjna i nieszkodliwa 
dla drzew i środowiska.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

W ramach bieżącego utrzyma-
n i a  d r ó g  p opr aw iony  z o s t a ł 
s t a n  n aw ie r z c h n i  c z ę ś c i  u l . 
Cieplińskiego. Jezdnię potrój-
nie utrwalono emulsją i grysa-
mi. Roboty obejmowały około 

57-metrową odnogę od g łów-
nego c iąg u u l .  C iepl ińsk iego 
do posesji nr 32A.
O polepszenie nawierzchni wnio-
skowali mieszkańcy.

R.J.

Prace na ul. Cieplińskiego
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Miasto pod koniec ubiegłego roku 
rozpoczęło systematyczną wymia-
nę starych, zniszczonych i zde-
molowanych śmietników, znaj-
dujących się przy drogach i na te-
renach Gminy Miejskiej Ciecha-
nów. Wówczas zamontowano 
329 koszy. Od początku lipca in-
stalowana była kolejna część – 
57 ze 130 nowo zakupionych po-
jemników. Teraz już wszystkie 
czerwone „tulipany” zastąpione 
zostały estetycznie wyglądający-
mi śmietnikami. Kosze pojawiły 
się także w miejscach, gdzie do tej 
pory ich brakowało. Przygotowy-
wane są kolejne zlecenia.
Nowe kosze składają się z ciem-
nobrązowej obudowy oraz me-
talowej wkładki. Są wkopywane 
w podłoże. Ich wygląd jest spój-
ny m.in. ze stylistyką nowych wiat 
przystankowych. Przy planowa-
niu lokalizacji uwzględniane były 
prośby mieszkańców, zgłaszane 
przede wszystkim podczas spo-
tkań osiedlowych. Postulaty do-
tyczyły np. potrzeby dodatkowych 
koszy w pobliżu restauracji McDo-
nald’s, przy ul. Sońskiej (lokaliza-
cja ta ujęta będzie w kolejnym zle-
ceniu) czy przy tzw. blaszaku przy 
ul. Pułtuskiej.
Wymienionych zostało 25 sta-
rych koszy przy drogach krajo-
wych (w porozumieniu z zarząd-
cą dróg) – przy ul. Pułtuskiej, 
ul. 17 Stycznia, ul. Tatarskiej, ul. 
Płockiej i ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych, ul. Płońskiej, ul. Ka-
sprzaka. Wymieniono kosz przy 
ul. Przytorowej (wejście/zejście 
na kładkę pieszo-rowerową) oraz 
kosz przy ul. Pułtuskiej 20 A (przy 
schodach).
Po dwa nowe kosze stanęły przy 
ul. Ludowej, ul. Dobrej, przy par-
kingu na ul. Pułtuskiej (obok „bla-
szaka”), jak również przy łączniku 
pieszo-rowerowym między ul. Kol-
bego a Czarnieckiego. Nowy kosz 
pojawił się przy skrzyżowaniu ul. 
Krubińskiej z ul. Ceramiczną, ul. 
Nowokolejowej, przy skrzyżowa-
niu ul. Bohaterów Września z ul. 
Chopina, przy ul. Starowiejskiej 
(przystanek autobusowy na od-

cinku od ul. Konwaliowej do ul. 
Śmiecińskiej), przy skrzyżowa-
niu ul. Powstańców Wielkopol-
skich z ul. Pułtuską, przy ul. Wi-
tosa (droga wewnętrzna do „Vil-
la Art”), przy skrzyżowaniu ul. 
św. Anny z ul. Rzeczkowską, przy 
skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej 
z ul. św. Anny, przy ul. Armii Kra-
jowej (na odcinku od ul. Św. Anny 
do ul. Ranieckiej), ul. Sikorskiego 
(nowy chodnik obok kiosku – ul. 
Gwardii Ludowej WRN 4, ul. Ba-
talionów Chłopskich 15A/ul. Gwar-
dii Ludowej WRN 10, ul. Powstań-
ców Wielkopolskich, przy skrzyżo-
waniu ul. Grota Roweckiego z ul. 
Tatarską, przy ul. Tatarskiej (obok 
żółtych słupków zabezpieczają-
cych przy wejściu na teren szko-
ły), ul. Herberta, ul. Smorawiń-
skiego, przy skrzyżowaniu ul. Ba-
talionów Chłopskich z ul. Gwar-
dii Ludowej WRN, przy ul. Skło-
dowskiej-Curie, ul. Bielińskiej, ul. 
Łukasiewicza, przy skrzyżowaniu 
ul. Piwnej z ul. Ptasią oraz przy ul. 
Wrzosowej.
Nowe kosze stanowią również ele-
menty prowadzonych przez mia-
sto inwestycji, instalowane są 
także np. w ramach moderniza-
cji ulic, czy zagospodarowywania 
przestrzeni.
Przewidziane są kolejne montaże 
oraz wymiana koszy, na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców. Po jednym 
nowym koszu zostanie wymienio-
nym przy ul. Strażackiej i Kargo-
szyńskiej, nowe pojawią się: przy 
ul. Kargoszyńskiej (2 szt.), ul. Mle-
czarskiej (2 szt.), ul. Okrzei, ul. 
Gwardii Ludowej WRN (2 szt.), 
ul. Głowackiego, ul. Spółdzielczej, 
przy skrzyżowaniu ul. Księcia Kon-
rada II z ul. Płońską, ul. Bojanow-
skiego oraz drodze wewnętrznej 
między ul. Powstańców Wielko-
polskich a pętlą miejską.
Mieszkańcy wciąż mogą zgłaszać 
do Urzędu Miasta propozycje loka-
lizacji. Należy zwrócić się do Wy-
działu Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska (pl. Jana Pawła II 6, 
parter, pok. nr 19, e-mail: imios@
umciechanow.pl).

R.J.

Ponad 100  
nowych koszy ulicznych

Na początku lipca rozpoczął się montaż kolejnych koszy ulicz-
nych na terenie miasta. Zakupiono 130 śmietników, zlecono 
instalację prawie połowy. Kosze pojawiły się głównie w no-
wych lokalizacjach, które zgłaszali mieszkańcy m.in. podczas 
tegorocznych spotkań osiedlowych z prezydentem. Mieszkań-
cy mogą składać propozycje następnych lokalizacji.

Podziemne pojemniki na od-
pady stałe zamontowane zo-
stały przy ul. Sienkiewicza, 
obok nowej hali targowej. Go-
towe będą już w sierpniu. To 
innowacyjne rozwiązanie, 
pierwszy raz stosowane przez 
miasto.
Wybudowane są dwa punkty se-
lektywnej zbiórki odpadów przy 
w y kor z y s t a n iu  p oj e m n i ków 
na odpady, w wersji trzystano-
wiskowej, umieszczone na wy-
noszonej platformie. Platforma 
sterowana jest elektronicznie, 
czujniki wskażą stan zapełnienia 
kontenerów, co monitorowało bę-
dzie Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych.
Podziemne śmietniki mają popra-
wić estetykę przestrzeni publicz-

nej, gdyż dzięki ich zastosowa-
niu nie będzie konieczne ekspo-
nowanie dużych kontenerów. Za-

lety ukrytych pod ziemią zbiorni-
ków o dużej pojemności to także 
oszczędność powierzchni oraz mi-
nimalizacja kosztów odbioru odpa-
dów. Umieszczenie pojemnika pod 
ziemią zapewnia przechowywanie 
odpadów w niższej niż na zewnątrz 
temperaturze, przez co zostaje spo-
wolniony proces gnilny. Pozwala 
to ograniczyć m.in. nieprzyjem-
ne zapachy.
Miasto traktuje inwestycję jako pi-
lotażowy projekt, z możliwością za-
stosowania go w przyszłości w ko-
lejnych lokalizacjach. Takie rozwią-
zanie wdrażane są w dużych mia-
stach, np. w Warszawie, Wrocławiu, 
Gdańsku czy Toruniu. Sprawdzają 
się za granicą, m.in. w Niemczech, 
Hiszpanii czy Szwajcarii.

R.J.

Na terenie Ciechanowa dobie-
ga końca malowanie pasów 
na przejściach dla pieszych. 
Odświeżone zostaną wszyst-
kie przejścia na drogach za-
rządzanych przez miasto. Pra-
ce prowadzone są głównie wie-
czorami i nocami, by były jak 
najmniej uciążliwe dla kie-
rowców. Roboty uzależnione 
są od pogody.

Miasto zleciło wykonanie robót 
w taki sposób, by zminimalizować 
utrudnienia drogowe. W pierwszej 
kolejności prowadzone są w cen-
trum miasta, systematycznie od-
bywają się na kolejnych osiedlach. 

Malowanie pasów zlecane jest raz 
na rok. W tym roku ruszyło w dru-
gim tygodniu lipca. Utrudnienie 

w realizacji zadania stanowi desz-
czowa pogoda.

R.J.

Dystrybutory stanęły już przy ul. 
Batalionów Chłopskich (obok blo-
ku nr 15A), przy skrzyżowaniu ul. 
Kargoszyńskiej i Kraszewskiego 
(przy zejściu na Kanały), na pla-
cu Piłsudskiego, przy ul. Dobrej 
i Krubińskiej. Kolejny dystrybu-
tor pojawi się przy ul. Bojanow-
skiego (w pobliżu sklepu Gram), 
po zakończeniu jej remontu. Wy-

znaczone zostaną jeszcze miejsca 
dla 4 pozostałych.
Na problemy psich nieczystości 
zwracali uwagę mieszkańcy mia-
sta. Podczas spotkań osiedlowych 
z prezydentem wskazywali miejsca, 
w których spaceruje najwięcej osób 
z psami i gdzie dystrybutory mogą 
być najbardziej przydatne.

R.J.

Pierwsze w Ciechanowie 
podziemne pojemniki

Malowanie przejść dla pieszych

Montaż dystrybutorów z torebkami na psie nieczystości
Miasto kupiło 10 nowych dystrybutorów z torebkami na psie nieczystości. Konstrukcje zostały 
już ustawione w 5 lokalizacjach na terenie Ciechanowa. Prośby o dystrybutory zgłaszali miesz-
kańcy podczas spotkań osiedlowych z prezydentem.
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30 czerwca i 1 lipca na dziedziń-
cu Zamku Książąt Mazowieckich 
oraz na zamkowych błoniach po raz 
czwarty gościli właściciele zabytko-
wych pojazdów i motocykli ze swo-
imi maszynami. Ciechanowianie 

i przyjezdni mieli okazję podziwiać 
kilkadziesiąt pojazdów różnej pro-
dukcji, z przestrzeni wielu lat. Pre-
zentowane były motocykle wypro-
dukowane do 1985 roku oraz samo-
chody z roczników od 1984 do1993.

Wystawa odbyła się dzięki Moto-
rowni Ciechanów, przy wsparciu 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 
pod patronatem prezydenta Cie-
chanowa.

P.H.

Zabytkowe pojazdy na zamkuZnajdź 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.

Kozak to półtoraroczny pies, 
ważący 20 kg. Energiczny, chęt-
ny do zabaw, otwarty na przyjaźń 
z człowiekiem.

Pesto jest w wieku 3 lat. Waży 
12 kg. Z radością daje się oprowa-
dzać. Jest otwarty na nowe zna-
jomości.

Pipi ma 2 lata i wagży niecałe 10 kg. Jest łagodna, lubi być głaskana i przytu-
lana. Cieszy się z obecności dzieci. Nienagannie zachowuje się na spacerach.

Kaja ma 2 lata i waży 20 kg. Jest bardzo kontaktowa, spokojna, pozy-
tywnie nastawiona do innych. Dobrze chodzi na smyczy.

Cekin ma 4 lata, waży 25 kg. Jest w typie wyżła. Opanowany, posłusz-
ny, łagodny.

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

K.D.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ/NAJEM/UŻYCZENIE

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonych od oddania w dzierżawę/najem  

na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców

L.p.
Oznaczenie  

nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas 
trwania 
umowy

1 obręb ŚRÓDMIEŚCIE  
działka nr 942/16  
o powierzchni 2322 m2

19 m2 Nieruchomość 
zabudowana 
budynkami 
garażowymi 

M i e j scow y p l a n  z a -
gospodarowani pr ze-
strzennego „POWSTAŃ-
C Ó W  W I E L K O P O L-
SKICH” w Ciechanowie  
Sposób zagospodarowa-
nia: najem boksu garażo-
wego nr 37

125,00 zł netto 
miesięcznie  
Czynsz płatny 
do 15 dnia każdego 
miesiąca

3 lata

2 obręb SRÓDMIEŚCIE  
działka nr 524/51  
o powierzchni 3528 m2

12,50 m2 Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem 
wielorodzinnym

Brak planu. 
Sposób zagospodarowa-
nia: dzierżawa gruntu pod 
ogródek gastronomiczny

62,50 zł netto 
miesięcznie  
Czynsz płatny 
do 10 dnia każdego 
miesiąca

Powyżej 
3 m-cy

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia/najem powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgod-
nie z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

2. Wydzierżawienie/najem nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców/
najemców.

3. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
Z up. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Joanna Potocka-Rak
Zastępca Prezydenta Miasta
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Zaułek poezji
Barbara Strzałkowska

Obraz
pamięci mego męża Krzysztofa

chcę uciec donikąd

pamięć ciepłem ogrzeję

ulotnie patrzę w dal

stoję wciąż w zadumie

niewidzialny dotyk oczu

on wciąż istnieje

chcę uśmierzyć ból słowami

nie potrafię

nie umiem

rozmyślam szeptem

skrzętnie skrywam co czuję

drzemie we mnie gorycz

odkrywam scen obrazy

znużona i zmęczona

zasypiam w milczeniu

we snie szukam zmierzchu

i spokoju oazy

6 lipca na placu Jana Pawła II Te-
atr Kultureska z Trzemeśni poka-
zał plenerowy spektakl „Mapa ma-
rzeń”. Przygody bajkowych boha-
terów: Żabki Beatki, Mysi Gabry-
si i Osiołka Olka przeplatane były 
piosenkami i interaktywnymi za-
bawami. Tematyka przedstawienia 
związana była z ochroną środowi-

ska, segregacją odpadów i troską 
o przyrodę. Dodatkową atrakcją 
Spotkań są warsztaty perkusyj-
ne poprowadzone przez ciecha-
nowskiego muzyka Macieja Ostro-
meckiego.
20 lipca przed ratuszem wystąpił 
Teatr Pijana Sypialnia z Warsza-
wy. Jego „Sztuczki” zagrane w kon-

wencji komedii dell’arte i z muzy-
ką na żywo niejednego widza roz-
bawiły do łez.
Kolejne przedstawienia odbędą się 
10 i 31 sierpnia o godz. 17.30. Te-
atr Kultureska wystawi „Bajeczną 
fiestę”, a Teatr Pijana Sypialnia – 
„Osmędeuszy”.

red.

W każdą niedzielę wakacji, 
od 1 lipca do 26 sierpnia, Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej 
organizuje cykl „Spotkań z hi-
storią ożywioną”. Na dzie-
dzińcu Zamku Książąt Mazo-
wieckich grupy rekonstruk-
cyjne odtwarzają warunki 
życia ludzi w różnych okre-
sach historycznych. Z okazji 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w in-
scenizacjach znajdziemy wie-
le odniesień do tematyki wol-
nościowej.

Spotkania mają charakter otwar-
tych bezpłatnych warsztatów. To 
żywe lekcje historii, które o wie-
le łatwiej trafiają do wyobraźni 
uczestników, niż wiedza czerpana 
z podręczników. Początkowe Spo-
tkania poświęcone były wiekom 
średnim. Na strzelnicy historycz-
nej rycerska brać uczyła strzelać 
z łuku walijskiego i kuszy, odbył się 
pokaz ładowania hakownicy. Moż-
na było zobaczyć średniowieczną 

artylerię – bombardę grunwaldz-
ką XIV w oraz organki na lawecie 
kołowej XV w.
Grupy rekonstrukcyjne interesują 
się nie tylko średniowieczem i ry-
cerstwem. Jedna z niech, tym ra-
zem składająca się z ludności cy-
wilnej, przygotowała inscenizację 
z I połowy XX wieku.

Kolejny temat Spotkań – powstanie 
styczniowe i motyw Księstwa War-
szawskiego – wzbogacono o prezen-
tację artylerii z czasów Księstwa.
Na koniec będzie można podziwiać 
techniki drukarskie w drukarni wy-
budowanej specjalnie na okolicz-
ność „Spotkań z historią ożywioną”.

red.

Teatry przed ratuszem
Ruszył wakacyjny cykl „Spotkania z teatrem”. To jedna z wielu letnich propozycji Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. Zaplanowane zostały cztery plenerowe przed-
stawienia. Dwa już się odbyły.

Historia ożywiona na zamkowym dziedzińcu

Autorka jest mławianką, związana jednak z Ciechanowem rodzinnie. 
Jest członkinią SAP w Ciechanowie.

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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Na pierwszym miejscu ex aequo 
sklasyfikowano Młodzieżową Or-
kiestrę Dętą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gozdowie i Młodzie-
żową Orkiestrę Dętą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mońkach. Jak 

podkreśliło jury, wysoki poziom 
artystyczny prezentowały również 
cztery pozostałe zespoły: Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ciechanowie, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Pułtusku, Orkiestra Dęta 
„Quantum” Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rychwale oraz Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Polance Wielkiej.

P.H.

Przegląd Orkiestr OSP

SIERPIEŃ
1.08, godz. 18.00 – Koncert „Zakazane piosenki”, zespół W Godzinę,
Pasaż M. Konopnickiej
2.08, godz. 10.00 – II Turniej Beach Soccer 2018 dla dzieci, boisko 
do piłki plażowej, ul. Parkowa
2-9.08 – IV Ciechanowski Plener Malarski „W blasku księżyca, w bla-
sku ognia”
4.08, godz.15.00 – Biesiada Kasztelańska: Cleo, Sylwia Grzeszczak, 
błonia zamkowe
5,12,19.08, godz. 11.00-18.00 – Niedzielne spotkania z historią oży-
wioną, Zamek Książąt Mazowieckich
10.08, godz. 17.30 – Spotkania z teatrem: Teatr Kultureska, „Bajecz-
na fiesta”, pl. Jana Pawła II
18.08, godz. 9.00 – Grand Prix Ciechanowa w siatkówce plażowej męż-
czyzn, boisko do siatkówki plażowej, ul. Parkowa
18.08, godz. 17.00-22.00 – Zlot motoryzacyjny Cars Lovers, Budmat 
Auto 2, ul. Sońska 2
19.08, godz. 6.00 – Towarzyskie zawody w wędkarstwie spławiko-
wym, łowisko „Dziady”
19.08, godz. 12.00-18.00 – Zlot motoryzacyjny Cars Lovers, Budmat 
Auto 2, ul. Sońska 2
24.08, godz. 9.00-13.00 – Akcja oddawania krwi „Strażnicy życia 
2018”, pl. Jana Pawła II
25.08, godz.18.00 – Pożegnanie Wakacji, gwiazda wieczoru: Lady 
Pank, błonia zamkowe
25.08, godz. 21.00 – IV Ciechanowski Nocny Turniej FIFA, hala spor-
towa, ul. 17 Stycznia 60C
31.08, godz. 17.30 – Spotkania z teatrem: Teatr Pijana Sypialnia, „Osmę-
deusze”, pl. Jana Pawła II
31.08, godz. 19.30 – Jazz w Studio: Brass Federacja, Zamek Książąt 
Mazowieckich

30 czerwca odbył się XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzię-
ło w nim udział sześć orkiestr. Zespoły przemaszerowały od skweru św. Piotra na plac przed 
ratuszem, gdzie odbyły się koncerty konkursowe oraz pokaz musztry paradnej.



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      11

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
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, Paulina Huzar, Katarzyna Dąbrowska, 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.

„Plażowanie i czytanie”
Na terenie kąpieliska „Krubin” oraz na odkrytym basenie ustawione zostały regały z książka-
mi, przekazanymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Każdy, kto odpoczywa na plaży na Krubi-
nie lub przy basenie przy ul. Kraszewskiego, może sięgnąć po dowolną książkę i czytać na miej-
scu. Organizatorzy przedsięwzięcia zachęcają mieszkańców do przekazywania swoich niepo-
trzebnych książek, które wzbogacą ogólnodostępny księgozbiór.

Akcja Urzędu Miasta, biblioteki 
oraz MOSiR ma na celu promowa-
nie czytelnictwa. Książki na Krubi-
nie i na basenie wypożyczać do czy-
tania na miejscu może każdy. Książ-
kę można wypożyczyć do domu, pod 
warunkiem pozostawienia w za-
mian innej – z własnych zasobów.
Księgozbiór stanowią książki „uwol-
nione” przez filie MBP. To m.in. kry-
minały, reportaże, książki podróż-
nicze i obyczajowe oraz literatura 
dla dzieci w różnym wieku. By prze-
kazać własne książki, które trafią 
na kolorowy regał na Krubinie czy 
basenie, należy zgłosić się do do-
wolnej placówki Miejskiej Biblio-
teki Publicznej lub przynieść bez-
pośrednio na kąpielisko.
Regał wystawiony jest codziennie, 
w godzinach 11.00-19.00. Został 
oznaczony specjalną tabliczką „Pla-
żowanie i czytanie”. Punkt z książ-

kami koordynowany jest przez pra-
cowników MOSiR.
Organizatorzy podkreślają, że li-
czą na uczciwość wypożyczają-
cych oraz zaangażowanie. „Pla-

żowanie i czytanie” zainicjowane 
zostało w ubiegły roku na Krubi-
nie, w tym roku rozszerzono akcję 
o basen odkryty.

R.J.

Cup of Time grupa czworga mu-
zyków, w jej skład wchodzą: Ry-
szard Borowski (f let), Agnieszka 
Cypryk (skrzypce), Rafał Grząka 
(akordeon), Krzysztof Lenczow-
ski (wiolonczela). Zespół powstał 
w 2008 roku. Artyści łączą muzy-
kę klasyczną z jazzem, wpisując się 
w tzw. trzeci nurt.
Z uwagi na modernizację siedziby 
miejskiej jednostki kultury, wy-
darzenie odbyło się w restauracji 
Luka lu food & fun. Jazzowy cykl 
to element tegorocznej oferty COEK 
STUDIO. Kolejne spotkanie w ra-
mach „Jazzu w STUDIO” zaplano-
wane jest 31 sierpnia na dziedziń-
cu Zamku Książąt Mazowieckich. 
Wystąpi Brass Federacja. Wstęp 
jest bezpłatny.

red.

Jazz w STUDIO
27 lipca odbyło się pierwsze z cyklu spotkań „Jazz w STUDIO”, organizowanego przez Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Wystąpił zespół Cup of Time.
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7 lipca na terenie basenu odkry-
tego przy ul. Kraszewskiego od-
było się Fitness Party, zorganizo-
wane przez stowarzyszenie Ma-
zovia ProActiv. Wszystko trwało 
prawie 6 godzin, do wyboru były 
zajęcia na trampolinach, zajęcia 
na trampolinach w wodzie, zum-
ba oraz fitness body ball. Udział 
był możliwy po wcześniejszej reje-
stracji i opłacie w wysokości 10 zł. 
W sumie we wszystkich treningach 
wzięło udział ponad 100 osób. Tego 
dnia wstęp na basen był darmowy.
Fitness Party współfinansował 
Urząd Miasta Ciechanów.

A.C.

20-22 lipca odbyła się w Gliwicach 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
Mistrzostwa Polski 17-18 lat. Ciecha-
nowską ORKĘ reprezentowali: Ad-
rian Krzywnicki, Dawid Dłużniew-
ski, Mateusz Rejniak, Maxymilian 
Kowalski, Mikołaj Adamski i Oskar 
Jemielita. Adrian Krzywnicki zdo-
był brązowy medal w konkurencji 
100m stylem motylkowym. W histo-
rii klubu jest to pierwszy medal zdo-
byty na Olimpiadzie Młodzieży. Za-
wodnicy wzięli udział w sztafetach: 
4x100 stylem dowolnym i 4x100 sty-
lem zmiennym. Chłopcy w sztafecie 
zmiennej zajęli 7 miejsce.

red.

Fitness Party na basenie odkrytym

Sukcesy ORKI w Gliwicach

Ponad 130 biegaczy wystartowa-
ło 7 lipca w 38. edycji biegu Cie-
chanowska Piętnastka. Organi-
zatorem tej corocznej imprezy jest 
Klub Biegacza przy Miejskim Ogni-
sku TKKF Promyk w Ciechanowie. 
15-kilometrowa trasa wiodła przez 
Władysławowo, Opinogórę, Kąty, 
ulicami Ciechanowa do stadionu 
3 Maja, gdzie usytuowana była 
meta. Wśród panów najlepszy był 
Kamil Młynarz z Łęcznowoli z wy-
nikiem 50:53. Wśród pań pierwsza 
dobiegła Justyna Śliwiak z czasem 

1:00:16. Drugie miejsce zajęli Ka-
mil Artyszuk (51:33) z Warszawy 
i Monika Grzymkowska (1:06:50). 
Najniższy stopień na podium przy-
padł Aleksandrowi Krzempkowi 
z Bielsko-Białej (52:06) oraz Ane-
cie Szafrańskiej (1:09:52). W ra-
mach Ciechanowskiej Piętnastki 
rozegrano także 15. edycję druży-
nowych mistrzostw Polski ognisk 
TKKF. Trzy pierwsze miejsca za-
jęły składy KB TKKF Promyk Cie-
chanów.

A.C.

Ciechanowska 
Piętnastka


