
Hala targowa 
przygotowywana 
do otwarcia

Jest pozwolenie na użytkowanie, 
kupcy przygotowują udostępnione 
im lokale. Hala targowa zacznie 
funkcjonować 31 sierpnia. Będzie 
czynna codziennie. Znajdujące 
się obok niej targowisko sezono-
we ruszy dzień później.

więcej str. 2
R.J.

Ciechanowski ZKM 
jeździ do Regimina 
i Opinogóry

11 to nowa linia miejskiego autobu-
su, która od 27 sierpnia kursuje mię-
dzy Regiminem a Opinogórą Górną, 
przez Ciechanów. Uruchomienie po-
łączenia było możliwe dzięki podpi-
saniu umów między prezydentem 
miasta a wójtem Gminy Regimin 
i wójtem Gminy Opinogóra Górna.

więcej str. 3
R.J.

Budowa systemu 
wczesnego 
ostrzegania przed 
katastrofami

W mieście dobiega końca montaż 
syren alarmowych. Nowy system 
wczesnego ostrzegania przed zja-
wiskami katastrofalnymi powi-
nien być gotowy jeszcze w sierp-
niu. Powstanie 9 nowych punk-
tów alarmowych, a ten ulokowa-
ny na ratuszu, wyposażony zosta-
nie w czujnik skażeń chemicznych 
oraz w stację pogodową.

więcej str. 5
R.J.

Fontanna przed  
dworcem uruchomiona, 
skwer obsadzony

Stara niszczejąca fontanna zosta-
ła odnowiona i przebudowana, 
zyskując wygląd z czasów swojej 
świetności. Woda tryska na trzech 
wysokościach, a strumienie są po-
nadto podświetlane. Remont fon-
tanny przeprowadzono w ramach 
inwestycji w park&ride. Zadbano 
także o cały skwer – wykonano 
nasadzenia i ustawiono elemen-
ty małej architektury.

więcej str. 2
R.J.

Działa już Ciechanowski 
Rower Miejski

Usługa pilotażowa została urucho-
miona 13 sierpnia. Ciechanów pla-
nuje wdrożenie roweru miejskie-
go na stałe i rozbudowę systemu. 
Na razie do dyspozycji są 32 ro-
wery i 4 stacje. By wypożyczyć ro-
wer, wystarczy się zarejestrować 
i postępować zgodnie z dalszymi 
instrukcjami. Pierwsze 20 minut 
można jeździć bezpłatnie.

więcej str. 3
R.J.

Zamontowano 
800 szafek dla 
uczniów SP nr 7

SP nr 7 jest pierwszą szkołą, w któ-
rej zamontowane zostały indywi-
dualne, kodowane szafki na książ-
ki, przybory czy buty. Docelowo 
szafki znajdą się we wszystkich 
miejskich szkołach. Idea to odcią-
żenie plecaków, a w konsekwencji 
kręgosłupów dzieci.

więcej str. 9
R.J.
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Wszystkie zadania, poza inwesty-
cją TBS-owską, prowadzone są 
przy udziale środków zewnętrz-
nych. Inwestycje w ul. Kwiatową 
i drogę do Opinogóry, obejmującą 
ul. Kącką, możliwe są dzięki współ-
pracy samorządów. Miasto nie jest 
zarządcą żadnej z tych dróg, ale 
z uwagi na to, że mieszkańcy zabie-
gali o przebudowy, a koszt był wy-
soki, porozumiało się z powiatem 
– w przypadku ul. Kwiatowej oraz 
powiatem i gminą Opinogóra Górna 
– w przypadku drogi do Opinogóry 

przez Kąty. Partycypacja w kosztach 
warunkowała wykonanie wyczeki-
wanych od lat inwestycji.
Największym z przedsięwzięć dro-
gowych jest budowa obwodnicy 
wschodniej. Droga już została wy-
korytowana, ma być gotowa w po-
łowie przyszłego roku. Na ukoń-
czeniu są roboty brukarskie na uli-
cach Mazowieckiej i Niechodzkiej. 
Za kilka tygodni wystartują prace 
bitumiczne. Błyskawicznie zmie-
nia się teren, na którym powstają 
skatepark i pumptrack. Rozpoczę-

ły się prace specjalistyczne, obiek-
ty powinny być wybudowane jesz-
cze we wrześniu.
Oprócz tych dużych kluczowych 
projektów, systematycznie prowa-
dzone są mniejsze inwestycje, re-
monty i naprawy. Kolejne zadania 
z tegorocznej listy działań inwesty-
cyjnych i remontowych będą reali-
zowane już wkrótce. Terminy uza-
leżnione są od procedur przetargo-
wych, jak również od pogody.

więcej str. 6-7
R.J., A.G.

Pora roku i pogoda sprzyjają postępom prac, które realizowane są w Ciechanowie. Duży stopień 
zaawansowania dostrzec można, patrząc na wieżę ciśnień i powstający obok budynek parku na-
uki. Sporo zostało już zrobione w kamienicy przy ul. Warszawskiej. Właściwe kształty zysku-
ją konstrukcje pumptracku i skateparku, z ziemi zaczyna wyrastać nowy mieszkalny budynek 
TBS-owski. W szybkim tempie budowana jest obwodnica wschodnia oraz przebudowywane są 
ul. Mazowiecka i Niechodzka. Roboty prowadzone są także na ul. Kwiatowej oraz Kąckiej, która 
wchodzi w skład modernizowanej drogi z Ciechanowa do Opinogóry przez miejscowość Kąty.

INWESTYCJE 
W TOKU
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Nat ychmiast po zakończeniu 
wszystkich robót i odbiorze, mia-
sto złożyło do starostwa wniosek 
o pozwolenie na użytkowanie. Or-
gan nadzoru budowlanego prze-
prowadził obowiązkową kontrolę, 
nie wzniósł uwag, decyzja została 
wydana. Do czasu zaplanowanego 
na ostatni dzień sierpnia otwarcia, 
kupcy będą przygotowywać prze-
strzeń do swojej działalności.
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. 8.00-14.00. 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.
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 handlu 
z samochodu), teren został uporząd-
kowany, w ramach komplementar-
nego zadania, jakim była budowa 
park&ride, gdzie powstało ponad 
200 miejsc parkingowych, zrewi-
talizowany został skwer z fontan-
ną, wybudowano chodniki, jezd-
nie manewrowe, oświetlenie, wy-
konano nowe nasadzenia.
Koncepcja inwestycji, projekt, 
planowane rozwiązania oraz kwe-
stie wielkości boksów do wyna-
jęcia, na każdym etapie konsul-
towane były z kupcami. Obiekt 
jest wyposażony w klimatyzato-
ry z funkcją podgrzewania, a obok 
utworzono podziemne pojemni-
ki na odpady.

R.J.

Hala targowa  
przygotowywana do otwarcia

Miasto otrzymało pozwolenie na użytkowanie nowo wybudo-
wanej hali targowej, która stanęła w miejsce starego bazaru 
nieopodal dworca kolejowego. Wszystkie procedury zostały 
już dopełnione. Kupcy aranżują udostępnione im boksy. Han-
del ruszy 31 sierpnia i będzie prowadzony codziennie.

Betonowa niecka fontanny została 
odtworzona. Wykonano nową ko-
morę, zainstalowano dysze, spra-
wiające, by woda tryskała na trzech 
wysokościach. Centralne dysze są 
podświetlone. Zmieniło się rów-
nież całe otoczenie – pojawiły się 
nasadzenia, alejki spacerowe, ścież-
ka rowerowa, elementy małej ar-
chitektury.
Fontanna budowana była pod ko-
niec lat 40-tych, w latach 50-tych 
zaczęto tworzyć skwer, teren został 
ogrodzony, sadzono rośliny, posta-
wiono ławki. Mieszkańcy wspomi-
nają, że fontanna nie działała na co 
dzień, była uruchamiana okazjo-
nalnie. Przestała działać około 
1970 roku.
Fontanna i zagospodarowanie 
skweru to część zrealizowanego 
kompleksowego projektu obejmu-
jącego całe otoczenie dworca, czyli 
budowę centrum park&ride. Kom-
plementarną inwestycją jest zakoń-
czona budowa hali targowej w miej-
scu dawnego bazarku. Hala targo-
wa oraz parkingi zostaną udostęp-
nione 31 sierpnia.
W ramach park&ride w sumie wy-
budowano ponad 200 miejsc par-
kingowych (w tym 13 dla osób nie-
pełnosprawnych), powstały nowe 
jezdnie, chodniki, ścieżka rowero-
wa oraz 40 stanowisk dla rowerów. 
Wykonano kanalizację deszczową 
i sanitarną, oświetlenie, ustawiono 
elementy małej architektury (wia-
ty przystankowe, ławki, gabloty 
ekspozycyjne) oraz wieże kwiato-
we. Pojawiły się również nowe na-
sadzenia. Wybudowano zatokę au-

tobusową i miejsca na postój tak-
sówek. Dodatkowo na dwóch przy-
stankach autobusowych zamonto-
wany zostanie system informacji 
pasażerskiej z elektronicznymi ta-
blicami z rzeczywistym rozkładem 
jazdy (w całym mieście w sumie 14). 
Ponadto obok hali powstał pierwszy 
w mieście system podziemnych po-
jemników na odpady. W ramach ko-
lejnej inicjatywy, przy dworcu zlo-
kalizowana jest stacja Ciechanow-

skiego Roweru Miejskiego (jedna 
z czterech).
Inwestycja w park&ride ma służyć 
m.in. osobom przesiadającym się 
z samochodu w pociąg czy autobus. 
Na projekt miasto pozyskało 90% 
finansowania zewnętrznego, (80% 
z Unii Europejskiej i 10% z budżetu 
państwa w ramach środków na re-
witalizację przyznawanych przez za-
rząd województwa mazowieckiego).

R.J.

Mieszkańcy i przyjezdni, czeka-
jący na pociąg, bądź spacerujący 
w okolicy dworca, dzięki wystawie 
mogą poznać ważne daty i wydarze-
nia z historii kolei w Ciechanowie. 
W czterech dwustronnych gablo-
tach znajdują się informacje o sa-
mym dworcu, stacji, budynku, po-
ciągach jak również o Kolei Nadwi-
ślańskiej. Są także treści dotyczące 
handlu, organizowanych w mieście 
jarmarków i istniejących na prze-
strzeni lat targowisk. Opisy wzbo-
gacono o stare fotografie oraz kopie 
wycinków z gazet i cytaty. W jednej 

z gablot znajdują się plany miasta 
z zaznaczonymi zabytkami, insty-
tucjami, obiektami, hotelami czy 
postojami taksówek.

Wy s t awę pr z y gotow a ł a  P r a -
cownia Dokumentacji Dziejów 
Miasta.

R.J.

Fontanna przed dworcem 
odnowiona i uruchomiona

Fontanna przed dworcem kolejowym, która od lat nie funkcjonowała i niszczała, została odno-
wiona w ramach inwestycji w zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego. 10 sierpnia 
uruchomiono ją na stałe. Odzyskała wygląd zbliżony do tego z czasów swojej świetności. Za-
montowano nowe mechanizmy oraz wzbogacono ją o podświetlenie. Zakończyły się także na-
sadzenia zieleni na skwerze.

Historyczne ciekawostki w gablotach 
na odnowionym terenie przed dworcem

Przed dworcem kolejowym, w ramach miejskiej inwestycji w modernizację otoczenia, wśród 
elementów małej architektury pojawiły się gabloty wystawiennicze. Znalazły się w nich plan-
sze ze zdjęciami oraz faktami i ciekawostkami związanymi z przeszłością dworca, kolei, han-
dlu i dawnego bazaru, w którego miejsce wybudowana została hala targowa. Są tam także 
mapy miasta.
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Autobusy wykonują sześć par kur-
sów w dni robocze, w godzinach 
porannych i popołudniow ych, 
od 27 sierpnia. Rozpoczynają kurs 
z Regimina przez Lekowo. W Cie-
chanowie linia przebiega ulicami 
Sienkiewicza, 17 Stycznia, Tatar-
ską, 3 Maja, Pl. Kościuszki, 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych, Pułtuską. 
Dalej przez Chrzanówek i Władysła-
wowo do Opinogóry (ta sama trasa 
w przeciwnym kierunku).
– Wiele osób, które mieszkają 
poza Ciechanowem, w Ciechano-
wie uczy się i pracuje. Także wielu 
mieszkańców miasta jeździ na co 
dzień poza Ciechanów. Mieliśmy 
dużo sygnałów o potrzebie zor-
ganizowania takiego połączenia, 
a przede wszystkim wolę współ-
pracy ze strony wójtów gmin. To 
duży krok w kierunku zapewnia-
nia taniej i komfortowej komuni-
kacji publicznej mieszkańcom in-
nych gmin naszego powiatu. Roz-
wijamy skutecznie miejską spółkę 
jaką jest ZKM, kupujemy nowe au-
tobusy i to pozwala myśleć szerzej 
niż dotychczas – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– Podpisana umowa to przykład 
znakomitej współpracy, jaka win-
na łączyć sąsiadujące ze sobą sa-

morządy. Dynamicznie rozwija-
jący się Ciechanów nie może funk-
cjonować bez otaczających go gmin 
i jest dla nich swoistym sercem re-
gionu. Słowa podziękowania kie-
ruję więc do władz miasta, szcze-
gólnie prezydenta Kosińskiego, za 
zrozumienie dla naszych potrzeb 
i wsparcie wysiłków, mających roz-
wiązać problemy, z jakimi borykają 
się nasze gminne „małe ojczyzny”. 
Mam nadzieję, że nowa linia auto-
busowa będzie dobrze służyć miesz-
kańcom gminy Regimin. Jest to dla 
mnie osobista satysfakcja, że udało 
się nam dopracować finalizowany 
dzisiaj projekt. Powstanie takiego 
połączenia było od lat jednym z naj-
ważniejszych postulatów zgłasza-
nych mi przez mieszkańców naszej 
gminy – powiedział wójt Gminy Re-
gimin Lech Zduńczyk.
– Od momentu rezygnacji przez fir-
mę MOBILS ze świadczenia usług 
komunikacji na terenie powiatu 
Ciechanowskiego, mieszkańcy gmi-
ny Opinogóra nie mieli możliwo-
ści korzystania z takich usług. Po-
wstał poważny problem dla osób, 
które muszą dojeżdżać do Ciecha-
nowa i ten problem niestety funk-
cjonował do chwili obecnej. Ponie-
waż mamy już pewne sprawdzone 

doświadczenia w zakresie korzy-
stania z usług ZKM w Ciechano-
wie, pojawił się pomysł reakty-
wowania linii autobusowej, która 
funkcjonowała w latach 90-tych. 
Od pomysłu do realizacji nie mi-
nęło wiele czasu. Spotkaliśmy się 
z przychylnością pana prezyden-
ta Kosińskiego i taka komunikacja 
łącząca miasto Ciechanów z gmi-
ną Opinogóra Górna została uru-
chomiona – powiedział wójt Gmi-
ny Opinogóra Górna Piotr Czyżyk
– „Jedenastka” to nowe połączenie 
wykraczające poza miasto, ale tak-
że dodatkowa opcja dla pasażerów 
przemieszczających się komunika-
cją miejską na terenie Ciechanowa. 
Jako spółka staramy się wychodzić 

naprzeciw oczekiwaniom naszych 
pasażerów i dostosowywać do ich 
potrzeb – powiedział prezes ZKM 
Waldemar Kiciński.
Rozkład uzgodniony został ze Sta-
rostwem Powiatowym w Ciechano-
wie, w sposób uwzględniający kur-
sy innych przewoźników.
– Każda inicjatywa, która zmierza 
do tego, aby usprawnić życie na-
szych mieszkańców przez samorząd 
powiatu jest przyjmowana w do-
brej wierze. Cieszę się, że samorzą-
dy porozumiały się, bo ułatwi to do-
tarcie mieszkańców gmin do miasta 
Ciechanowa i oczywiście działa to 
w obie strony. Sytuacja w którymś 
momencie była trudna – Mobilis 
przez ostatni okres czasu rezygno-
wał z kolejnych połączeń na tere-
nie powiatu, nie realizował wcze-
śniej przyjętych rozkładów i w pew-
nym momencie mieszkańcy zostali 

bez transportu zbiorowego. Podję-
liśmy działania aby wyłonić okre-
ślony podmiot i został on wyłonio-
ny, ale rynek ma to do siebie, że po-
trzebna jest zdrowa konkurencja, 
bo najważniejsze jest dobro naszych 
mieszkańców – powiedział starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski
Ceny biletów (strefa miejska i pod-
miejska) oraz katalog ulg przewozo-
wych będą identyczne jak na całej 
sieci komunikacyjnej realizowanej 
przez ZKM w Ciechanowie. Bilety 
można kupować u kierowcy autobu-
su (jednorazowe), w punkcie sprze-
daży biletów przy ulicy 11 Pułku Uła-
nów Legionowych 14 oraz w siedzi-
bie ZKM przy ulicy Gostkowskiej 83.
Dokładny rozkład jazdy dostępny 
jest m.in. na tabliczkach przystan-
kowych oraz na stronie interneto-
wej spółki: zkmciechanow.pl

R.J.

Pilotażowy system Ciechanow-
skiego Roweru Miejskiego składa 
się z 4 stacji: na placu Jana Pawła 
II (Ratusz), przy dworcu PKP, przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 
oraz przy ul. Armii Krajowej. Każ-
da stacja wyposażona jest w ter-
minal umożliwiający wypożycze-
nie roweru oraz w 12 stojaków ro-
werowych. Do dyspozycji są w su-
mie 32 rowery, w tym 28 standar-
dowych, 2 tandemy i 2 dziecięce.
– Rower miejski to rozwiązanie, 
które jest coraz bardziej popular-
ne i pojawia się w coraz większej 
liczbie miast na całym świecie. 
Krótko mówiąc – sprawdza się. 
Jestem przekonany, że mieszkań-
cy Ciechanowa będą chętnie z nie-
go korzystać, gdyż jest to funkcjo-
nalny, proekologiczny i sprzyjają-
cy kondycji oraz zdrowiu środek 
transportu. Rowerem można po-
jeździć, odstawić w innym miejscu, 
nie martwiąc się o przechowywa-
nie go, czy wnoszenie po schodach. 
A do tego można jeździć za darmo 
lub uiszczając niewielką opłatę. To 
świetna propozycja m.in. dla osób, 
które nie mają własnego roweru. 

Tym sposobem można mieć ciast-
ko i zjeść ciastko – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Z roweru skorzystać może każ-
dy pełnoletni użytkownik. Osoby 
niepełnoletnie, które ukończyły 
13 lat, muszą mieć zgodę opieku-
nów, a najmłodsi mogą korzystać 
z dziecięcych rowerów pod opie-
ką dorosłych. Korzystanie z ro-
weru (po wcześniejszej rejestra-
cji) jest bezpłatne przez pierwsze 
20 minut. Od 21 do 60 minut opła-
ta wynosi 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 wypożyczenia 
roweru to 12 godzin. Wypożyczo-
ny rower można zwrócić na dowol-
nej stacji. By korzystać z systemu, 
trzeba założyć indywidualne kon-
to klienta oraz mieć na nim co naj-
mniej 10 zł (niewykorzystane środ-
ki podlegają zwrotowi w przypadku 
rezygnacji z korzystania z systemu). 
Rejestracja odbywa się na stronie: 
ciechanowskirower.pl.
Aby wypożyczyć rower, należy po-
dejść do terminala stacji wypoży-

czeń i postępować zgodnie z instruk-
cjami – wpisać numer telefonu, kod 
PIN i numer wypożyczanego rowe-
ru, po czym wypiąć rower z elektro-
zamka. Dostępna jest również bez-
płatna aplikacja Nextbike na tele-
fony komórkowe, która umożliwia 
m.in. wypożyczenie poprzez skano-
wanie kodu QR. Wypożyczanie moż-
liwe jest całodobowo, każdego dnia 
w tygodniu w czasie trwania pilota-
żu. Po jego pozytywnym zakończe-
niu docelowo rower miejski na sta-
łe ma ruszyć od wiosny 2019 roku, 
z większą liczbą stacji.
– Cieszę się, że także w Ciechanowie 
można korzystać z rowerów miej-
skich Nextbike Polska. Użytkowni-
cy Ciechanowskiego Roweru Miej-
skiego uzyskują tym samym do-
stęp do ponad 14 tysięcy rowerów 
w Polsce. Przez najbliższe miesią-
ce będziemy badać potrzeby miesz-
kańców i gości miasta tak, aby po 
zakończeniu pilotażu przekazać ra-
port zawierający jego wyniki i reko-
mendacje – powiedział Jakub Giza 
z Nextbike Polska.
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.

Ciechanowski ZKM jeździ do Regimina i Opinogóry. 
Prezydent podpisał umowy z wójtami

Działa już Ciechanowski Rower Miejski
Ciechanów wdraża system rowerów miejskich, 13 sierpnia uruchomiona została usługa pilota-
żowa. Na początek powstały 4 stacje. Jeżeli pomysł sprawdzi się, system będzie rozbudowywany.

Między Regiminem a Opinogórą 27 sierpnia zaczęła kurso-
wać nowa linia nr 11, uruchomiona przez Zakład Komunika-
cji Miejskiej w Ciechanowie. Prezydent Ciechanowa oraz wój-
towie Regimina i Opinogóry podpisali umowy w sprawie no-
wego połączenia.



4      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Ruch na wiadukcie odbywa się w jed-
nym kierunku – można wjeżdżać 
na wiadukt z ulic Sienkiewicza, Tatar-
skiej i 3 Maja, czyli w stronę Płocka. 
Wjazd w przeciwnym kierunku jest 
niemożliwy – kierowcy jadący od stro-
ny Płocka w stronę centrum miasta, 
powinni korzystać z objazdów, skrę-
cając na rondzie na ul. Płockiej w pę-
tlę miejską. Ustawione zostały znaki, 
kierowcy proszeni są o stosowanie się 
do nich oraz o wyrozumiałość.
W związku z robotami, wprowadzo-
ne zostały zmiany w funkcjonowa-
niu autobusów linii nr 3, 4 oraz 6.
Zakład Komunikacji Miejskiej in-
formuje, że autobusy te kursują 
w następujący sposób:

Linia „3”
– w kierunku „Kolbe” bez zmian
– w k ier u n k u „G ost kow sk a” 
do przystanku „Śmiecin- Skrzy-
żowanie” bez zmian; dalej ulicą 
Czarnieckiego, Graniczną, Staro-
wiejską, tunelem na ul. Spółdziel-
czej do przystanku Sienkiewicza/
Narutowicza, Sienkiewicza, 3 Maja, 
Plac Kościuszki; dalej bez zmian.

Linia „4”
– w kierunku „Zakłady Bauer” 
bez zmian
– w kierunku „Szpital” do przy-
stanku „Mazow iecka/Płocka” 
bez zmian; dalej ulicą Granicz-
ną, Starowiejską, tunelem na ul. 

Spółdzielczej do przystanku Sien-
kiewicza/Spółdzielcza; dalej bez 
zmian.

Linia „6”
– w kierunku „Leśna” bez zmian
– w kierunku „Szpital” do przystan-
ku „Śmiecin- Skrzyżowanie” bez 
zmian; dalej ulicą Czarnieckiego, 
Graniczną, Starowiejską, tunelem 
na ul. Spółdzielczej do przystanku 
„Sienkiewicza/Narutowicza”, Sien-
kiewicza, 3 Maja, plac Kościuszki; 
dalej bez zmian.
Obowiązują wszystkie przystanki 
na trasie objazdów. ZKM udziela 
szczegółowych informacji.

R.J.

O utworzeniu w Ciechanowie ni-
skiego parku linowego, stanowiące-
go plenerową atrakcję dla najmłod-
szych, zdecydowali sami mieszkań-
cy, w głosowaniu na Budżet Obywa-
telski. Był to jeden ze zwycięskich 
projektów ogólnomiejskich.
Konstrukcja umożliwi dzieciom bez-
pieczną zabawę na wysokości oko-
ło 0,5 m nad ziemią. Proste linowe 
przeszkody zawieszone będą między 
siedmioma platformami zamontowa-
nymi na stalowych słupach. Znajdzie 
się tam 12 równych ponad 4,5-me-
trowych przeszkód. Wśród tras będą 
mosty, skrzynki, drabiny wiszące czy 
wiszące wyspy. Konstrukcja zosta-
nie wykonana z bezpiecznych i trwa-
łych materiałów. Nawierzchnia tra-
wiasta, na której budowany będzie 
park, zostanie uzupełniona. Obok 
obiektu ustawiona będzie ławka.
Park linowy zlokalizowany zosta-
nie na terenie przyległym do hali 
sportowej, naprzeciwko placu za-
baw, siłowni zewnętrznej oraz bo-
iska do siatkówki plażowej.

R.J.

Zgodnie z regulacjami ustawowy-
mi, stowarzyszenia ogrodowe, pro-
wadzące rodzinne ogrody działko-
we na obszarze danej gminy mogą 
uzyskać dotację celową z budżetu 
tej gminy. Przygotowany projekt 
uchwały daje miastu zielone świa-
tło na udzielanie takich dotacji.
Rodzinne ogrody działkowe na tere-
nie Ciechanowa będą mogły ubiegać 
się o środki na zadania związane 
z ich rozwojem. Dotacje będą mo-
gły być przeznaczone m.in. na bu-
dowę i modernizację infrastruk-
tury ogrodowej, obejmującej bu-
dynki i budowle, na ogrodzenia, 
drogi i alejki ogrodowe, place za-
baw, świetlice, sieci wodociągowe 
i energetyczne.
W przypadku podjęcia uchwały, 
udzielenie dotacji uzależnione bę-
dzie od zabezpieczenia w danym 
roku środków finansowych w bu-
dżecie miasta. Dotacja nie będzie 

mogła przekroczyć 80% kosztów 
zadania i nie będzie mogła być 
większa niż 30 tys. zł. Dany ROD 
będzie mógł otrzymać wsparcie 
raz na dwa lata. Pisemne wnio-
ski będą rozpatrywane według 
kolejności zgłoszeń, przez ko-
misję powołaną przez prezyden-
ta miasta. Terminy i wyniki na-
borów będą publikowane w BIP 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Ciechanów.
W uzasadnieniu uchwały prezydent 
podkreśla rolę rodzinnych ogrodów 
działkowych, zarówno w kontekście 
potrzeb rekreacyjnych, socjalnych, 
zdrowego czy aktywnego trybu ży-
cia mieszkańców, jak również zna-
czenie tych terenów zielonych dla 
środowiska i przyrody.
Projekt będzie przedmiotem ob-
rad najbliższej sesji Rady Miasta 
30 sierpnia.

R.J.

Dotacje dla działkowców
Projekt uchwały, umożliwiającej udzielanie dotacji dla ro-
dzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta, przygoto-
wał na najbliższą sesję Rady Miasta prezydent Krzysztof Ko-
siński. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, ogrody będą mogły ubie-
gać się o dofinansowanie z budżetu miasta.

Generalny remont wiaduktu w ul. Płockiej
Wiadukt w ul. Płockiej przejdzie remont konstrukcji, nawierzchni jezdni i chodników. Prace 
ruszyły 16 sierpnia. To poważna inwestycja GDDKiA, roboty mogą potrwać do lipca przyszłe-
go roku. Ruch na wiadukcie jest jednokierunkowy, funkcjonują objazdy. Zarządca drogi kon-
sultował m.in. z miastem organizację ruchu, tak by uciążliwości dla kierowców były możli-
wie jak najmniejsze i by uniknąć całkowitego zamknięcia wiaduktu. Inaczej kursują autobusy.

W Ciechanowie powstanie niski park linowy
W najbliższych tygodniach ruszy budowa pierwszego w mieście niskiego parku linowego. Wy-
konawca, odpowiedzialny za projekt i budowę, przedstawił wizualizację obiektu. Park prze-
znaczony będzie dla dzieci w wieku 3-13 lat. Powstanie przy ul. Kraszewskiego.

Najw ię c ej  now ych na sad zeń 
w ostatnim czasie pojawiło się 
na skwerze przed dworcem kole-
jowym. Na terenie między budyn-
kiem dworca a ul. Sienkiewicza 
zasadzono: 992 sztuki śniegulicz-
ki, 690 sztuk liliowca i 284 sztuki 
tawuły. Poza tym, systematycznie 
prowadzone są roboty polegające 

głównie na koszeniu terenów zielo-
nych, pieleniu (np. już czwarty raz 
w tym roku pielone są ronda) oraz 
podlewaniu kwiatów, drzew i krze-
wów. W ramach bieżącej konserwa-
cji rzeki i rowów obecnie prowadzo-
ne jest drugie koszenie skarp Łydy-
ni i koszenie dna rzeki.

red.

Prace związane z miejską zielenią
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Pozyskane 213 640,83 zł unijnego 
dofinansowania stanowi 80% kosz-
tów inwestycji. Wybudowanych zo-
stanie w Ciechanowie 9 nowych 
punktów alarmowych, w opar-
ciu o syreny elektroniczne o mocy 
900 W. Dotychczasowy miejski sys-
tem składa się z centrali i 7 punk-
tów alarmowych, obejmując zasię-
giem około 30% miasta. Finalnie, 
po rozbudowie, będzie to 16 punk-
tów alarmowych. Ponadto, punkt 
alarmowy na ratuszu wyposażony 
zostanie w czujnik skażeń chemicz-
nych oraz w stację pogodową. Czuj-
nik skażeń będzie posiadał detek-
tory i będzie wskazywał m.in. po-
ziom pyłu PM10, który powoduje 
zjawisko smogu. Wskaże również 
poziom stężenia pyłu PM2,5, amo-
niaku oraz promienia jonizacyjne-
go (to np. promieniowanie powsta-
łe w wyniku awarii elektrowni ją-
drowej). Do Modułowej Centrali 
Alarmowej, zlokalizowanej w Urzę-
dzie Miasta, będą przekazywane 
podstawowe informacje o mierzo-
nych wartościach. Centrala połą-
czona jest z systemem wojewódz-
kim. Dane z centrali będzie można 
na bieżąco śledzić na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta.
W czasie pokoju zadaniem punk-
tów alarmowych jest ostrzeganie 
i alarmowanie ludności o niebez-
pieczeństwach związanych z za-
grożeniami terrorystycznymi, ka-
tastrofami naturalnymi, technicz-
nymi, zjawiskami pogody, a w cza-
sie wojny – ostrzeganie i alarmo-
wanie o zagrożeniach z powietrza, 
wystąpieniu skażeń chemicznych, 
biologicznych i promieniotwór-
czych. Rozbudowa systemu ostrze-
gania i alarmowania usprawni re-
agowanie na pełne spektrum za-
grożeń: od sytuacji kryzysowych 
(powodzie, wichury, burze) po sy-
tuacje czasu wojny.
Nowy system lokalizowany jest 
w miejscach, których dotychcza-
sowy nie obejmuje. Lokalizacje 
syren to tereny gęsto zaludnione, 
w szczególności miejsca użytecz-

ności publicznej oraz osiedla do-
mów jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych. Miejsca montażu no-
wych syren, prócz SP nr 3, to: ra-
tusz, budynek filii biblioteki przy 
ul. Kicińskiego, siedziba firmy JA-
WAR przy ul. Sońskiej, siedziba 
PWSZ przy ul. Wojska Polskiego, 
budynek MOPS, budynek ZDZ przy 
ul. Płońskiej, budynki SP nr 1, SP 
nr 4, SP nr 7.
Podczas prowadzenia prac instala-
cyjnych są przeprowadzane głośne 
próby działania systemu.

Opracowane zostały plakaty, zawie-
rające informacje, dotyczące sygna-
łów alarmowych. Plakaty zostaną 
zawieszone w szkołach podstawo-
wych, średnich, na uczelniach wyż-
szych, w ośrodkach zdrowia oraz in-
nych miejscach publicznych. Ratusz 
bezpłatnie udostępnia plakaty wszyst-
kim zainteresowanym instytucjom 
i podmiotom. By odebrać plakat, nale-
ży zgłosić się do Referatu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego (pl. 
Jana Pawła II 6, I piętro, pok. nr 122).

R.J.

Zakres robót obejmuje skucie sta-
rych tynków i ułożenie nowych, jak 
również naprawę fundamentów po-
niżej terenu, z uzupełnieniem ubyt-
ków i wykonaniem (metodą iniekcji) 
izolacji pionowej i poziomej. Plano-
wany jest również remont balko-
nów, schodów zewnętrznych i wy-
miana orynnowania.
Budynek powstał około 1936 r. i jest 
wpisany do rejestru zabytków wo-
jewództwa mazowieckiego.
Pod koniec ubiegłego roku Towa-
rzystwo Budownictwa Społecz-
nego zrealizowało także inwesty-
cję w drogę dojazdową do budyn-
ku, przebiegającą od ul. Grodz-
kiej, przy budynku poczty. Wów-

czas na nieutwardzonym terenie, 
uniemożliwiającym mieszkańcom 
przy złej pogodzie dojazd i dojście 
do domu, położona została kost-
ka betonowa. Skorygowano rzęd-
ne studni rewizyjnych ciepła sys-
temowego. Zlikwidowane zostały 
trzy zbiorniki betonowe na nieczy-
stości komunalne – zastąpiła je ka-
nalizacja sanitarna.
Zarówno tegoroczne jak i ubiegło-
roczne prace to realizacja postu-
latu mieszkańców osiedla „Śród-
mieście”, zgłoszonego na spotka-
niu z prezydentem miasta. Zada-
nie znalazło się na liście inwesty-
cji i remontów.

R.J.

W sumie w ramach zadania, obej-
mującego trzy ulice, stanęły 34 la-
tarnie – aluminiowe słupy z ener-
gooszczędnymi ledowymi oprawa-
mi. Przy ul. św. Franciszka (na od-
cinku od ul. Batalionów Chłopskich 
do zabudowań za skrzyżowaniem 
z ul. św. Anny) pojawiło się 18 lamp, 
przy ul. Harcerskiej – 8, tyle samo 
przy ul. św. Anny.
Inwestycje w oświetlenie znalazły 
się na liście działań inwestycyj-

nych i remontowych, opracowanej 
po spotkaniach osiedlowych z pre-
zydentem miasta.

R.J.

Remont elewacji zabytkowego 
budynku komunalnego nr 3A 

przy ul. Grodzkiej
TBS rozpoczął remont elewacji budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Grodzkiej, o co zabiegali mieszkańcy. W ubie-
głym roku została wykonana kanalizacja sanitarna i droga do-
jazdowa do obiektu.

Uruchomiono nowe oświetlenie 
przy ul. św. Anny

Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia przy ul. 
Harcerskiej, św. Franciszka i św. Anny. Przy ostatniej z tych 
ulic lampy zaświeciły 17 sierpnia, przy poprzednich – półtora 
tygodnia wcześniej.

Budowa systemu wczesnego ostrzegania 
przed katastrofami

Na terenie Ciechanowa montowane są nowe syreny alarmowe, w ramach inwestycji w rozbu-
dowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, na który miasto po-
zyskało ponad 200 tys. zł unijnego dofinansowania. Pierwsza nowa syrena na początku sierp-
nia zainstalowana została na budynku Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Powstańców Wielko-
polskich. Jest w sumie 9 nowych lokalizacji. System będzie gotowy do końca sierpnia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ
DO ODDANIA W UŻYCZENIE
Prezydent Miasta Ciechanów

podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Ciechanów, przeznaczonej od oddania w 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 SZCZURZYN 
działka nr 4/67 
o powierzchni 1,3933 ha

240 m2 Teren ogródków 
warzywnych

Brak jest planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Spo-
sób zagospodarowania: uży-
czenie 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.
PREZYDENT MIASTA

/-/ Krzysztof Kosiński
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1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, w Ciecha-
nowie o godz. 17.00 zabrzmiały sy-
reny alarmowe. Tradycyjnie pod po-
mnikiem Powstańców Warszaw-
skich złożono kwiaty. Następnie 
na pasażu im. M. Konopnickiej od-
był się koncert „Zakazane piosenki”, 

w wykonaniu zespołu W Godzinę. 
Mieszkańcy wspólnie z artystami 
śpiewali pieśni patriotyczne. Ob-
chody zamknęła odprawiona w ko-
ściele św. Piotra msza w intencji 
uczestników Powstania Warszaw-
skiego. Organizatorami obchodów 
byli: ciechanowski obwód Świato-

wego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, Prezydent Miasta Ciechanów, 
ciechanowski hufiec Związku Har-
cerstwa Polskiego, stowarzyszenie 
„Narodowy Ciechanów” oraz Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO.

A.C.

74. rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego

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.

Krynia ma 4 miesiące, waży 6 kg. 
Jest zabawna, wesoła, ruchliwa. 
Lgnie do ludzi. Potrafi chodzić 
na smyczy.

Olisa – 1,5 roku, waga 20 kg. To 
sympatyczna, łagodna i spragnio-
na uwagi suczka. Dobrze sprawu-
je się na spacerach.

Kulka jest w wieku 2 lat. Waży zaledwie 5 kg. Drobna, kontaktowa, 
grzeczna. Nie hałasuje i nie sprawia kłopotów.

Hardy to 4-letni duży pies, ważący 25 kg. Energiczny, przyjacielski, 
pozytywnie nastawiony. Doskonale sprawdziłby się jako stróż w domu 
z ogródkiem.

Logo ma 4 lata i waży 15 kg. Jest spokojny i posłuszny. Uwielbia spa-
cery na smyczy.

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

K.D.

Odwodnienie cmentarza komunal-
nego to jedno z priorytetowych za-
dań. W tegorocznym budżecie mia-
sta zabezpieczono środki finanso-
we na opracowanie dokumentacji 
projektowej odwodnienia, które-
go wymaga część terenu cmenta-
rza komunalnego o powierzchni 
1,23 ha. Umowa została już podpi-
sana, dokumentacja ma być goto-
wa do 10 grudnia. Po jej opracowa-
niu wyłoniony zostanie wykonaw-
ca robót, tak by realizacja inwesty-
cji nastąpiła wiosną.
Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali 
miastu problem zalewania kwater. 
Administrator cmentarza, którym 
od 2016 roku jest Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, podkreśla, 
że w razie konieczności, z zalane-
go terenu woda wypompowywana 

jest do beczkowozów i wywożona 
jest do oczyszczalni ścieków. Są to 
jednak doraźne działania, przyno-
szące zaledwie krótkotrwały sku-
tek. Z uwagi na specyfikę gruntu, 
na którym zlokalizowany jest cmen-

tarz, problem istnieje od lat, nasila 
się przy dużych opadach deszczu, 
w związku z czym rozwiązaniem 
może być jedynie poważna inwe-
stycja w odwodnienie.

R.J.

Będzie odwodnienie cmentarza komunalnego. 
Miasto podpisało umowę na dokumentację

Dzięki inwestycji w odwodnienie cmentarza, zniknie istniejący od lat problem zalewania gro-
bów. Doraźne odpompowywanie wody jest mało skuteczne, stąd konieczność kompleksowych 
działań. Jest podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Miasto planuje re-
alizację inwestycji na wiosnę.
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Krew może oddawać każda doro-
sła osoba, której pozwala na to 
s t a n zd row ia .  Z ebra na k rew 
przeznaczona zostanie na potrze-
by służby zdrowia. Straż Miejska 

zorganizowała akcję we współ-
pracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa – Oddziałem Terenow ym 
w Ciechanowie. Wydarzenie od-

było się pod patronatem prezy-
denta miasta Krzysztofa Kosiń-
skiego, który od lat honorowo 
oddaje krew.

R.J.

Indywidualne, kodowane szaf-
ki na książki, przybory czy 
buty zostały zamontowane 
w Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 7. 
Takie rozwiązanie pojawiło się 
w Ciechanowie pierwszy raz, 
miasto ma zamiar docelowo 
wprowadzić szafki do wszyst-
kich miejskich szkół. Głów-
ny cel to odciążenie plecaków 
uczniów.

Szafki będą udostępnione uczniom 
od początku nowego roku szkol-
nego. Zdecydowana większość 
ze wszystkich 798 szafek zamon-
towana została w szatniach. Część 
znalazła się na parterze – przy 
i w sali, w której uczą się najmłod-
sze dzieci z zerówek. Szafki umiesz-
czone są w 133 segmentach – po 
6 szafek w każdym.
– Od wielu lat mówi się o coraz 
cięższych plecakach uczniów i bar-
dzo złym wpływie tego na kręgo-
słupy dzieci. My podjęliśmy kon-
kretne działania, które faktycznie 
sprawią, że będzie mniej do dźwi-
gania. Uczeń może śmiało część 
swoich przyborów zostawiać 
w szkole, na miejscu może mieć 
buty na zmianę, strój na WF czy 
książki. Kodowana szafka to bez-
pieczna przestrzeń na przechowy-
wanie rzeczy. Takie szafki kojarzo-

ne z amerykańskich filmów mło-
dzieżowych powinny stać się stan-
dardem w ciechanowskich szko-
łach, bo jest to bardzo praktyczne 
rozwiązanie – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– Szafki uczniowskie w mojej oce-
nie przyczynią się do polepszenia 
funkcjonowania uczniów, również 
uczniów niepełnosprawnych. To 
kolejna zniesiona bariera dla dzie-
ci, które samodzielnie będą mogły 
zadbać o bezpieczeństwo swoich 
rzeczy. Jest to doskonałe rozwią-
zanie, które zdecydowanie ułatwi 
im życie. Szafki są funkcjonalne, 
istnieje możliwość dopasowania 
ich do każdego rodzaju pomiesz-
czeń, zapewniają wysoką estety-
kę wnętrz, uniwersalność oraz 
bezpieczeństwo użytkowników 

– dodała dyrektor SP nr 7 Aldona 
Krzywicka.
Szaf ki zostały wykonane z bla-
chy stalowej i pomalowane na nie-
biesko, czerwono, zielono i żółto. 
Wewnątrz każdej szafki znajdu-
ją się dwie półki do przechowy-
wania np. przyborów i podręczni-
ków. Jest także drążek oraz dwa 
haczyki na ubrania. Szafki zamy-
kane są na zamek z kodem szyfro-
wym. W drzwiczkach znajdują się 
otwory wentylacyjne. Szafki zostały 
przykręcone do podstawy z ławką 
wykonaną z profili stalowych oraz 
z siedziskiem ze sklejki lakierowa-
nej. O montaż takich szafek zwrócił 
się do prezydenta Krzysztofa Kosiń-
skiego jeden z rodziców podczas te-
gorocznych spotkań osiedlowych.

R.J.

 „Strażnicy życia 2018” – akcja 
zbiórki krwi przed ratuszem

24 sierpnia, Straż Miejska w Ciechanowie zorganizowała zbiórkę krwi. Przed ratuszem stanął 
specjalny krwiobus. Cel inicjatywy to promowanie honorowego krwiodawstwa.

Zamontowano 800 szafek dla uczniów SP nr 7

Wsparcie obejmu-
je między innymi 
opiekę medyczną 
i fizjoterapeutycz-
ną, warsztaty edu-
kacyjne dla dzie-
ci i ich rodziców, 
zajęcia spor towe 
(g imnast yka ko -
rekcyjna oraz za-
jęc ia  na ba senie 
z f iz joterapeuta-
mi, indywidualne 
zabiegi f izjotera-
peutyczne), opiekę 
i transport na za-
j ę c i a  d l a  d z i e c i 
z niepełnospraw-
nościami, bezpłat-
ny transport na ba-
sen dla osób z te-
renów w iejsk ich 
i o niskim statusie 
materialnym. Do udziału dziec-
ka wymagana jest zgoda rodzi-
ców/opiekunów prawnych. Ilość 
miejsc jest ograniczona, w związ-
ku z czym decyduje kolejność 
zgłoszeń.
Rekrutacja do projektu rozpocznie 
się we wrześniu. Realizatorem jest 
Arnica Adam Olszewski i Wspól-
nik Spółka Jawna w partnerstwie 
z fundacją ProEdoo.

Szczegółowe informacje: tel.: 
572 069 641, 508 125 949, e-ma-
il: rekrutacja.ue@op.pl.
Biuro projektu w Ciechanowie: 
NZOZ Arnica, ul. Armii Krajo-
wej 18A; biuro projektu w Mła-
wie: NZOZ Arnica, ul. Sądowa 6.
Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach RPO WM 2014-2020.

R.J.

Projekt dla uczniów,  
dotyczący zdrowia kręgosłupa

W powiatach ciechanowskim i mławskim przez cały rok 
szkolny 2018/2019 realizowany będzie projekt skierowany 
do uczniów klas I-VI, związany z poprawą stanu zdrowia w za-
kresie chorób kręgosłupa. Zgłaszać mogą się dzieci z podej-
rzeniem choroby kręgosłupa bądź ze stwierdzoną już choro-
bą. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
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Przedstawienie było oparte na au-
torskim scenariuszu i muzyce. Ak-
torzy zaangażowali widzów w za-
bawę i przydzielili im różne za-
dania. Były zgadywanki, wspól-
ne tańce i korowód. W losy baj-
kow ych bohaterów (Biedronki 

Ilonki, Pszczółki Julki i Jelonka 
Bronka) wpleciona była tematy-
ka ekologiczna.
Po przedstawieniu, ciechanow-
ski muzyk Maciej Ostromecki po-
prowadził dla chętnych warsztaty 
perkusyjne.

Organizatorem wydarzenia był Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO. Następne spotka-
nie z teatrem już 31 sierpnia, o godz. 
17.30 – tym razem na dziedziń-
cu Zamku Książąt Mazowieckich.

red.

Spotkania z teatrem

Letni plener malarski

„Lato 2018” to temat czwartego ple-
neru malarskiego, zorganizowane-
go w dniach 2-9 sierpnia przez Cie-
chanowski Oddział Stowarzyszenia 
Autorów Polskich, przy wsparciu 
prezydenta miasta.

Przedsięwzięcie było okazją dla 
20 malarzy do uważnego przyj-
rzenia się przestrzeni miasta i oko-
lic, a następnie przeniesienia jej 
na płótno. Powstałe prace będzie 
można obejrzeć na wystawie, za-

planowanej na 28 września o godz. 
17.00 w galerii Ciechanowskie-
go Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO.

red.

Trzecie wakacyjne „Spotkanie z teatrem” odbyło się 10 sierpnia na pl. Jana Pawła II. Tego dnia 
dzieci, ich rodzice i opiekunowie obejrzeli „Bajeczną fiestę” w wykonaniu Teatru Kultureska.

Zaułek poezji
Halina Komorska

Tylko mało w uśmiechu
pamięci mego męża Krzysztofa

Jesteś

w krzyku, żalu, tęsknocie

w zabieganiu, zmęczeniu

w ciszy i zgiełku

w wierszu i piosence

w każdym słowie

zapachu i smaku

nawet tam gdzie cię nie ma

tylko w uśmiechu tak mało

ale jesteś

odbiciem w słonej tafli skrytej

pod powieką

Ciechanowianka, z wykształcenia mgr filologii polskiej; pracowała przez 
pewien czas jako nauczycielka polskiego. Obecnie zajmuje się kosmetolo-
gią, prowadzi Klinikę Zdrowia i Urody.

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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Zespół Lady Pank był gwiazdą kon-
certu na pożegnanie wakacji, któ-
ry odbył się 25 sierpnia na zamko-
wych błoniach. Artyści zagrali swo-
je największe przeboje sprzed lat, 
jak również nowsze utwory. Zespół, 
którego wokalistą jest Janusz Pana-
sewicz, założony został przez gita-
rzystę i kompozytora Jana Boryse-

wicza oraz głównego autora tekstów 
piosenek Andrzeja Mogielnickiego 
we Wrocławiu w 1981 roku. Muzycy 
w czasie swojej dotychczasowej ka-
riery wydali około 30 płyt.
Przed koncertem Lady Pank na sce-
nie pojawiły się jeszcze trzy zespoły: 
Felivers, Suczysty oraz Carol Mar-
kovsky. Ponadto odbyły się quizy 

muzyczne dla publiczności. Na bło-
niach ustawione zostały stoiska ga-
stronomiczne oraz przygotowano 
atrakcje dla dzieci.
Organizatorami koncertu byli: 
Urząd Miasta Ciechanów i Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO.

R.J.

Koncert Lady Pank

Sierpień
31.08, godz. 17.30 – Spotkania z teatrem: Teatr Pijana Sypialnia, „Osmę-

deusze”, Zamek Książąt Mazowieckich

31.08, godz. 19.30 – Jazz w Studio: Brass Federacja, Zamek Książąt 

Mazowieckich

Wrzesień
2.09, godz. 17.00 – Koncerty Organowe, parafia św. Józefa, ul. Ście-

giennego 11

6.09, godz. 18.00 – Czwartkowe wieczory z poezją, kawiarnia „Retro”, 

ul. Ściegiennego 10/55

8.09, godz. 12.00 – Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Że-

romskiego, biblioteka, ul. Batalionów Chłopskich 15

8.09, godz. 13.00-20.00 – XIV Spotkania z Historią, Zamek Książąt 

Mazowieckich

8.09, godz. 12.00 – Piknik Rodzinny z Rowerem, stadion, ul. 3 maja 7

8.09, godz. 11.00 – Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików w Lek-

koatletyce, stadion, ul. 3 Maja 7

16.09, godz. 12.00 – Biesiada Poetycka, siedziba Towarzystwa Miło-

śników Ziemi Ciechanowskiej, ul. Warszawska 4

16.09, godz. 17.00 – Koncerty Organowe, parafia św. Józefa, ul. Ście-

giennego 11

21.09, godz. 19.00 – Jazz w Studio: Tomasz Sołowiej, COEK Studio, 

ul. 17 Stycznia 56A

22-23.09, godz. 18.00 – Festiwal Sakralny, parafia św. Tekli, ul. Au-

gustiańska 3

30.09, godz. 17.00 – Koncerty Organowe, parafia św. Józefa, ul. Ście-

giennego 11
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5 sierpnia odbył się II Wakacyjny 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Pre-
zydenta Miasta. W turnieju udział 
wzięło 12 drużyn z Ciechanowa 
oraz okolic. Zawodom towarzyszy-
ło dużo sportowych emocji, a za-
wodnicy zaprezentowali świetny 
poziom gry. Zwyciężyła ekipa Ju-
trzenki Jeżewo. Na drugim miej-
scu uplasowała się drużyna Eazy 
Peazy. Podium uzupełniła druży-
na KG, pokonując w meczu o 3. 
miejsce Regimin. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju wybrany zo-
stał Mateusz Matusiak. Organi-
zatorem rozgrywek był KS Zamek 
Ciechanów.

red.

W ra mach C a r slover s ,  cz y l i 
jednego z największych wyda-
rzeń motoryzacy jnych w Pol-
sce, zorganizowanego 19 sierp-
nia w Ciechanowie, odbyły się 
pokazy, konkursy i prezentacje 
kilkuset aut z całej Polski. Wy-
darzenie to zorganizowano pią-
ty raz. Była to edycja rekordo-
wa pod względem frekwencji. 
To impreza dla fanów motory-
zacji, tuningu czy drif tu. Po-
jawiły się auta modyfikowane, 
sportowe i rajdowe, miały miej-
sce pokazy zdanie sterowanych 
modeli, pomiary mocy samocho-
dów, wydzielona została strefa 
400+ (dla aut powyżej 400 koni 
mechanicznych). Organizatorzy 
Carslovers to Krystian Żmijew-
ski i Tomasz Wilkowski, patro-
nat nad przedsięwzięciem objął 
prezydent miasta.

R.J.

II Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

W trzecim turnieju Grand Prix 
Ciechanowa w siatkówce plażo-
wej udział wzięło 8 par. 19 sierpnia 
rywalizację rozpoczęto o godzinie 
9.00 i trwała aż do 16.00. W roz-
grywkach grupowych wyłoniono 
4 pary półfinałowe: Zdrojewski/
Andrzejak, Pietrzak/Tański, So-
roka/Karwowski oraz Mroczkow-
ski/Cichocki. Najlepszą okazała się 
dwójka z Przasnysza: Pietrzak/
Tański. Na drugim miejscu upla-

sowali się Mroczkowski/Cichoc-
ki. Podium uzupełniła para Zdro-
jewski/Andrzejak. W klasyfikacji 
generalnej Grand Prix zwycięży-
li Mroczkowski/Cichocki z Puł-
tuska. Tuż za nimi znaleźli się So-
roka/Karwowski. Trzecie miejsce 
przypadło duetowi Letmanowski/
Gulczyński. Organizatorem cyklu, 
pod patronatem prezydenta mia-
sta, był KS Zamek Ciechanów.

red.

Grand Prix 
w siatkówce plażowej

19 sierpnia odbyły się zawody 
wędkarskie o Puchar Prezydenta 
Miasta Ciechanów. W zawodach 
na zbiorniku wodnym „Kanały” 
wzięło udział 49 wędkarzy, w tym 
12 juniorów. Frekwencja i pogoda 
dopisały. Trochę słabiej było z ry-
bami. Nagrody i puchary wręczył 
wędkarzom Prezes Koła PZW Cie-
chanów-Miasto Eugeniusz Nowak. 
Wszyscy uczestnicy w kategorii 

junior otrzymali nagrody rzeczo-
we. Największę rybę na zawodach 
złowił Artur Matusiak. W kate-
gorii junior pierwsze miejsce za-
jął Maciej Łaniewski, drugie Bar-
tosz Kwiatkowski, a trzecie Paweł 
Kardasiewicz. W kategorii senior 
najlepszy był Matusiak Artur, dru-
gi Mikołaj Krauze, a trzeci Konrad 
Kołakowski.

red.

Zawody wędkarskie

Carslovers


