
Wieża ciśnień 
odnowiona

Zdemontowane zostało już ruszto-
wanie z konstrukcji wieży. Została 
ona odnowiona. Przeszła piasko-
wanie, czyszczenie i malowanie, 
a torus zyskał nowe poszycie z bla-
chy tytanowo-cynkowej. Roboty 
prowadzone są wewnątrz znaj-
dującego się obok wieży budynku 
parku nauki. Na obiekcie powsta-
je zielony dach. Prace trwają tak-
że m.in. przy budowie parkingu.

więcej str. 2
R.J.

System  
ostrzegania 
po rozbudowie

Na modernizację systemu mia-
sto pozyskało 200 tys. zł. Prace 
zakończyły się, pojawiło się 9 no-
wych punktów alarmowych. Po 
rozbudowie jest w sumie 16 takich 
punktów. Ten na ratuszu został 
wyposażony w czujnik skażeń che-
micznych oraz stację pogodową.

więcej str. 4
R.J.

Powstaje niski park 
linowy

Zaczęto wylewać fundamenty, 
niebawem montowana będzie 
konstrukcja. Będzie to pierwszy 
w mieście niski park linowy. Budo-
wany jest przy ul. Kraszewskiego, 
obok hali sportowej. Będą mogły 
z niego korzystać dzieci w wieku 
od 3 do 13 lat. Inwestycja stanowi 
realizację jednego ze zwycięskich 
projektów obywatelskich.

więcej str. 4
R.J.

Asfaltowanie 
ul. Mazowieckiej 
i Niechodzkiej

Inwestycja dobiega końca, naj-
prawdopodobniej w połowie paź-
dziernika uda ją się całkowicie 
zrealizować. Obecnie wylewany 
jest asfalt na jezdni i ścieżkach, 
montowane są słupy oświetlenio-
we, układane są ostatnie fragmen-
ty chodników.

więcej str. 3
R.J.

Hala targowa 
otwarta

Codziennie czynna jest nowo 
wybudowana hala targowa przy 
ul. Sienkiewicza oraz sąsiadu-
jące z nią targowisko sezono-
we. Halę otwarto 31 sierpnia, 
targowisko dzień później. In-
westycja powstała w miejsce 
dawnego zaniedbanego bazaru 
osiedlowego. Razem z zagospo-
darowanym otoczeniem dworca 
tworzy spójną uporządkowaną 
przestrzeń.

więcej str. 5
R.J.

Pozyskane 90 tys. zł 
na szkolenia 
dla mieszkańców

Bezpłatne szkolenia komputero-
we dla mieszkańców zorganizo-
wane zostaną dzięki pozyskaniu 
przez miasto unijnego dofinanso-
wania. Szkoleniami objętych zo-
stanie 180 osób powyżej 25 roku 
życia. Nabór ogłoszony będzie 
w październiku.

więcej str. 6
R.J.

NR 09/305
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PAŹDZIERNIK 2018

Wzdłuż drogi wybudowane zostaną 
chodniki i ścieżki rowerowe. Ich na-
wierzchnia, zgodnie z oczekiwania-
mi rowerzystów, będzie bitumicz-
na. Długość drogi to ponad 3,3 km. 
Powstaną zatoki autobusowe z pe-
ronami, zjazdy publiczne i indywi-
dualne, rowy przydrożne i kryte. 
Wybudowane będzie oświetlenie. 
Zadanie realizuje firma Strabag. 
Zgodnie z umową, wykonawca zo-
bowiązał się do zakończenia inwe-
stycji w połowie przyszłego roku.
Zasadniczym celem inwestycji jest 
wyprowadzenie TIR-ów poza cen-
trum i granice miasta. Przebieg dro-
gi wyznaczony został od ronda „So-
lidarności”, poza Ciechanów, do kra-
jowej „sześćdziesiątki” – na wysoko-
ści centrum handlowego we Włady-

sławowie. Kierowcy jadący od strony 
Płońska w kierunku Pułtuska i od-
wrotnie, zyskają trasę, którą będą 
mogli przejechać w sposób płyn-
ny, bez sygnalizacji świetlnych. Co 
istotne dla mieszkańców, obwodni-
ca pozwoli zmniejszyć natężenie ru-
chu w ulicach: Płońskiej, Armii Kra-
jowej i Pułtuskiej, co przyczyni się 
do ograniczenia tzw. niskiej emisji, 
a co za tym idzie – lepszej jakości 
powietrza w mieście. Nastąpi tak-
że rozbudowa tras rowerowych oraz 
bezpośrednio skomunikowane zo-
staną osiedla: „Słoneczne” i „Płoń-
ska” z gminą Opinogóra Górna.
– Obserwujemy szybkie postępy 
w budowie tej drogi. Doskonale 
widać na zdjęciach z lotu ptaka, 
jak zmienia się „linia”, która po-

wstaje dosłownie w szczerym polu. 
Tego rodzaju inwestycje w znacz-
nym stopniu poprawiają komfort 
i bezpieczeństwo. Warto podkreślić 
także wzrost atrakcyjności przy-
ległych terenów pod kątem inwe-
stycji i rozwoju przedsiębiorczości. 
Każda inwestycja napędza kolej-
ne, uruchamia nowe możliwości, 
co jest kluczowe dla rozwoju mia-
sta – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Koszt całego przedsięwzięcia to 
22 751 648,27 zł. Miasto pozyska-
ło 90% dofinansowanie zewnętrz-
ne (z UE oraz budżetu państwa), 
w związku z czym z budżetu mia-
sta pokryte zostanie jedynie 10% 
kosztów.

R.J.

Na terenie największej z prowadzonych w Ciechanowie inwestycji drogowych trwają intensyw-
ne, zaawansowane prace. Nowa droga połączy dwie krajówki – nr 60 i nr 50, co odciąży ruch 
w centrum miasta, zwłaszcza ten samochodów ciężarowych. Zostało już wzmocnione podło-
że drogi, wybudowano kanalizację deszczową, na ukończeniu jest warstwa mrozoochronna. 
Wkrótce tworzona będzie podbudowa zasadnicza.

Budowa obwodnicy  
wschodniej Ciechanowa  

przyspiesza
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Wykańczane jest wnętrze dwukon-
dygnacyjnego budynku parku na-
uki. Montowane są ostatnie okna, 
układane są płytki w łazienkach, 
szlifowane posadzki, prawie goto-
we są ściany, wykonano wszystkie 
instalacje. Na ukończeniu jest zie-
lony dach. Utworzono nasypy, przy-
gotowywana jest ziemia pod zasa-
dzenie na dachu trawy.
Na poziomie podziemnym „-1” prze-
widziano m.in. foyer ekspozycyjne, 
3 sale z zapleczem, toalety oraz po-
mieszczenia techniczne. Łączna po-
wierzchnia kondygnacji podziem-
nej wynosi 400 m2. Co do przyzie-
mia, w budynku po prawej stronie 
znajdować się będzie ogólnodostęp-
na kawiarnia z salą konsumpcyjną, 
bufetem, zapleczem dla personelu. 
Centrum nauki zlokalizowane zo-
stanie po lewej stronie od wejścia. 
Będzie tam m.in. sala wielofunkcyj-
na, kasa oraz szatnia. Powierzchnia 
netto poziomu „0” wynosi 212 m2. 
Ściany pomiędzy salami ekspozy-
cyjnymi będą przesuwne, pozwa-
lające na wydzielenie lub otwarcie 
przestrzeni pomiędzy poszczegól-

nymi salami.
W budynku prowadzone będą zaję-
cia i warsztaty multimedialne roz-
wijające zainteresowania matema-
tyką, techniką i innymi naukami 
ścisłymi, a konstrukcja wieży i za-
mknięta w niej symbolika matema-
tyczna będzie podstawowym mate-
riałem poglądowym.
Dobiega końca budowa miejsc 
parkingowych przed budynkiem. 
Do wieży będzie można podejść 
trzema alejkami. Powstaną tak-
że betonowe alejki ze spadka-
mi umożliwiającymi zabawy naj-
młodszym – latem będą to tory 
dla rowerów, rolek i deskorolek, 
zimą – tory saneczkowe ze śli-
zgawką na placu pod wieżą. Te-
ren w pobliżu wieży zostanie za-
gospodarowany zielenią – zagaj-
nikiem brzozowym, żywopłotem. 
Obok wieży wybudowana będzie 
fontanna.
Na inwestycję miasto pozyskało 
zewnętrzne dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.

R.J.

W kamienicy przy ul. War-
szawskiej 18 montowane są 
okna oraz układane pły t-
ki w łazienkach. Gotowe są 
ścianki działowe, ułożono po-
sadzki. Wykonano tynki gip-
sowe na ścianach. Rozpoczę-
ły się prace związane z ele-
wacją, trwają również robo-
ty na dachu.
Miasto na rewaloryzację kamieni-
cy pozyskało dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. Kamienicy zostaną 
nadane nowe funkcje użytkowe 
z przeznaczeniem na cele eduka-
cyjne i kulturalne. Obiekt zostanie 
dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Likwidowane są 
bariery architektoniczne, zamonto-
wana zostanie winda i urządzenia 

zwiększające dostępność obiektu. 
Informacje na tablicach będą rów-
nież w języku Braille’a.
W kamienicy powstanie Klub Mło-
dego Odkrywcy, w ramach którego 
odbywać się będą różnego rodza-
ju warsztaty i doświadczenia na-
ukowe. Kamienica stanie się także 
siedzibą Pracowni Dokumentacji 

Dziejów Miasta, która przybliżać 
będzie mieszkańcom i przyjezd-
nym historię Ciechanowa, będą or-
ganizowane wydarzenia, odczyty, 
spotkania. W zaplanowanej w bu-
dynku klubokawiarni i galerii ar-
tystycznej odbywać się będą wy-
darzenia artystyczne, społeczne, 
wystawy, spotkania, zajęcia dla 

ogółu oraz poszczególnych grup 
odbiorców. Aktywizacji seniorów 
służył będzie Klub Seniora. Stwo-
rzona zostanie dla nich oferta obej-
mująca działania prozdrowotne, 
usługi w zakresie aktywności ru-
chowej, edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej.

R.J.

Wieża ciśnień odnowiona
Z wieży ciśnień po kilku miesiącach zniknęło rusztowanie. 
Konstrukcja wieży została już zrewitalizowana. Była piasko-
wana, czyszczona i malowana. Wykonano nowe poszycie to-
rusa z tytanowo-cynkowej blachy oraz zamontowano drabiny 
technologiczne. Częściowo zainstalowano elementy ilumina-
cji. Intensywne prace trwają przy budowie budynku parku na-
uki i zagospodarowywaniu otoczenia.

Zaawansowane prace w zabytkowej kamienicy
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Pumptrack prawie gotowy, 
skatepark na ukończeniu

Trwa ostatnia faza robót związanych z pumptrackiem. Te za-
sadnicze zostały już zakończone. Do ułożenia jest jeszcze tra-
wa z rolki, odbędą się także prace porządkowe. Na zaawan-
sowanym etapie jest budowa skateparku. Trwa wylewanie 
wymodelowanych niecek i szlifowanie ślizgów.

Osoby przejeżdżające przez teren 
inwestycji proszone są o cierpli-
wość i wyrozumiałość. Inwestycja 
powinna zakończyć się w połowie 
października. Na skrzyżowaniu 
ulic Mazowieckiej i Niechodzkiej 
ponownie będzie funkcjonowało 
oświetlenie. Do realizacji zosta-
ły jeszcze nasadzenia i prace wy-
kończeniowe.
Ul. Mazowiecka i Niechodzka mo-
dernizowane są na długości w su-
mie ponad 2,1 km. Wzdłuż oby-

dwu ulic powstanie łącznie pra-
wie 3,7 km ścieżek rowerowych, 
przebudowane i wybudowane zo-
stanie ponad 3,8 km chodników. 
Wykonano kanalizację deszczo-
wą, założono wpusty deszczówki. 
Utworzonych jest 7 zatok autobu-
sowych. Na chodnikach układana 
jest kostka brukowa. Prace prze-
biegają zgodnie z harmonogramem.
Ważnym aspektem inwestycji jest 
stworzenie dla dzielnicy przemysło-
wej połączenia rowerowego z pętlą 

miejską, którą można przejechać ro-
werem do każdej części miasta. W ra-
mach zadania powstanie także do-
datkowa infrastruktura rowerowa: 
cztery parkingi dla rowerów (w po-
bliżu przystanków autobusowych) 
oraz punkty samoobsługi rowerowej.
Na inwestycję miasto pozyskało 
prawie 7 mln zł unijnego dofinan-
sowania (6 985 284,99 zł). Koszt in-
westycji wynosi prawie 10,3 mln zł, 
realizuje ją firma Strabag.

R.J.

Modernizacja obejmuje liczą-
cy bl isko 670 -metrow y odci-
nek od ronda na pętli miejskiej 
w kierunku Gąsek. W pierwszej 
kolejności wybudowana zosta-
ła kanalizacja deszczowa, prze-
budowane zostały przyłącza ga-
zowe. Trwają prace energetycz-
ne oraz roboty brukarskie. Prze-

budowywane jest skrzyżowanie 
z ul. Wesołą.
Zakres kompleksowej inwesty-
cji w ul. Kwiatową to: rozbudo-
wa i poszerzenie jezdni, budo-
wa chodników, zjazdów, dwu-
kierunkowej ścieżki rowerowej, 
zatok autobusow ych, budowa 
oświetlenia ulicznego oraz za-

gospodarowanie prz ydrożnej 
zieleni.
Na realizację inwestycji pozyskano 
1 597 658,09 zł w ramach „Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019”. Przyznana kwota sta-
nowi połowę wartości inwestycji.

P.H.

Modernizacja ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej: 
asfaltowanie jezdni i ścieżek

Asfaltowanie to jeden z ostatnich etapów inwestycji. Do końca września powinny zostać wyla-
ne obydwie warstwy asfaltu – wiążąca i ścieralna. Na jezdni stosowane są wzmacniające siat-
ki stalowe. Asfaltowane są także ścieżki rowerowe, wzdłuż ulic montowane są słupy oświetle-
niowe z energooszczędnymi lampami, na ukończeniu jest układanie chodników. W związku 
z trwającymi robotami na jezdni, kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami.

Asfaltowanie ul. Kwiatowej
Kompleksowa przebudowa ul. Kwiatowej weszła w kolejną fazę. Na początku ubiegłego tygo-
dnia rozpoczęło się układanie pierwszej warstwy asfaltu. Remont tej ulicy możliwy jest dzięki 
porozumieniu pomiędzy prezydentem i starostą oraz pozyskaniu środków zewnętrznych. Pra-
ce potrwają do końca września.

Na inwestycje miasto pozyskało 
z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego 200 tys. zł dofinansowania. 
Zadania realizowane są na terenie za 
stawkiem w pobliżu kościoła św. Pio-
tra. O skatepark i pumptrack postu-
lowała przede wszystkim młodzież. 
Ani w mieście, ani na terenie powia-
tu ciechanowskiego nie ma jeszcze 
takich obiektów sportowych. Ska-
tepark umożliwi bezpieczną jazdę 
na rolkach, deskorolce, longboar-
dzie czy hulajnodze. Pumptrack bę-
dzie miejscem do ćwiczeń sportów 
rowerowych. Obiekty zostaną przy-
stosowane do różnych poziomów 
zaawansowania, więc będą mogły 
z nich korzystać osoby w różnym 
wieku i o zróżnicowanych umiejęt-
nościach. Ważnym aspektem inwe-
stycji jest propagowanie aktywnego, 
zdrowego stylu życia oraz stworzenie 
ciekawej alternatywy dla młodszej 
części ciechanowian. Do prezyden-
ta od dawna trafiały prośby o wybu-
dowanie w Ciechanowie skatepar-
ku i pumptracku, przede wszyst-
kim ze strony młodzieży oraz ro-
werzystów. Pomysł był konsultowa-
ny z przedstawicielami tych grup.
Powierzchnia skateparku to 500 m2, 
jednocześnie będzie mogło z nie-
go korzystać około 20 osób. Poja-
wią się m.in. banki, quartery, mur-
ki, poręcze, platformy, otwarty ba-
sen typu „Bowl” oraz inne elemen-
ty charakterystyczne dla tego typu 
obiektów. Wszystkie będą usytuowa-
ne w sposób umożliwiający płynną 
i bezpieczną jazdę. Skatepark z be-
tonową nawierzchnią będzie miał 
dwa poziomy, aby ułatwić korzysta-

nie z niego osobom o różnych umie-
jętnościach.
Pumptrack ma 1500 m2 powierzch-
ni i dwa tory. Pierwszy tor o długo-
ści 50 m i 1,4 m szerokości powstał 
z myślą o dzieciach. Drugi tor o dłu-
gości 150 m i 1,7 m szerokości prze-
znaczony będzie dla młodzieży i do-
rosłych, uprawiających sporty rowe-
rowe na wyższym poziomie zaawan-
sowania. Obydwa tory będą umożli-
wiały jednoczesne korzystanie z nich 
przez kilka osób.
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, 
natomiast pumptracku – VELO 
PROJEKT. Prace powinny zakoń-
czyć się w najbliższych tygodniach.
Obszar, na którym realizowane są 
inwestycje jest systematycznie za-
gospodarowywany. Pod koniec 
maja ubiegłego roku na części ob-
szaru, gdzie powstanie skatepark 
oraz pumptrack, zrealizowane zo-
stały dwa projekty obywatelskie, 
w ramach których powstały: plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, alejki 
oraz zamontowano elementy ma-
łej architektury. Kolejny etap zago-
spodarowania terenu (także projekt 
obywatelski), zakłada budowę zato-
ki postojowej, chodnika, 3 altan re-
kreacyjnych oraz montaż kolejnych 
elementów małej architektury i na-
sadzenia.

R.J.
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W pr z e d s t aw ione j  i n for m a -
cji z w ykonania budżetu mia-
sta w okresie styczeń-czerwiec 
2018 r. plan dochodów oszacowano 
na 222 394 636,52 zł. W pierwszym 
półroczu do Urzędu Miasta wpły-
nęło 102 089 373,06 zł, co stanowi 
45,90% wykonania. Plan wydatków 
stanowi 243 005 594,13 zł, wyko-
nanie – 90 596 348,40 zł (37,28%). 
Analizie poddano też Wieloletnią 
Prognozę Finansową oraz realiza-
cję budżetu Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej i Ciechanowskiego Ośrod-
ka Edukacji Kulturalnej STUDIO.
W części dotyczącej projektów 
uchwał określono zasady udzielania 
ze środków gminy dotacji celowych 
dla rodzinnych ogrodów działko-
wych. Pozyskane zasoby finanso-
we mogą być przeznaczone m.in. 
na budowę lub modernizację in-
frastruktury ogrodowej, obejmu-
jącej budynki i budowle, ogrodze-
nia, drogi i alejki ogrodowe, pla-
ce zabaw, świetlice, sieci wodocią-
gowe i energetyczne. Dotacja nie 
może przekroczyć 80% poniesio-
nych kosztów i nie może być więk-
sza niż 30 tys. zł. O wsparcie moż-
na się starać raz na 2 lata. Aby je 
uzyskać należy wypełnić i złożyć 
wniosek, który rozpatrzy komisja 
powołana przez prezydenta. Termi-
ny naboru wniosków będą podane 
do publicznej wiadomości.
Radni wyrazili zgodę na nabycie 
niezabudowanej działki znajdują-
cych się w Śródmieściu oraz zby-
cie lub wydzierżawienie 4 nieru-
chomości w obrębie Podzamcza, 
Krubina i Bielina.
Akceptację samorządowców zy-
skał miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Szwan-
ke”, obejmujący powierzchnię oko-
ło 22,62 ha. Plan zakłada budowę 
nowego przedszkola i żłobka przy 
ul. Szwanke. Przewiduje też prze-
znaczenie tego terenu pod zabu-
dowę mieszkaniową oraz usługo-
wą w celu zwiększenia atrakcyjno-
ści dla potencjalnych inwestorów. 
Powstaną tu też nowe drogi z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną.
Radni podjęli uchwałę w sprawie 
5 pomników przyrody. Wśród nich 
są: kasztanowiec zwyczajny rosną-

cy przy ul. Śmiecińskiej, 3 dęby szy-
pułkowe (ul. Sierakowskiego, Las 
Śmieciński, ul. Fabryczna) oraz 
głaz narzutowy przy ul. 17 Stycz-
nia. Drzewa oraz pomnik będą ob-
jęte ochroną i nadzorem. Ekologicz-
ny aspekt miała też uchwała doty-
cząca użytku „Bagry”. Obszar usy-
tuowany na Krubinie będzie miał 
szansę na zachowanie śródpolnego 
zbiornika wodnego, a tym samym 
na zabezpieczenie jego różnorod-
ności biologicznej.
Zasadne było uchwalenie na terenie 
Ciechanowa dwóch odrębnych ob-
wodów głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów do rad gmin, po-
wiatów i sejmików województw. Je-
den będzie zlokalizowany w Specja-
listycznym Szpitalu Wojewódzkim 
(ul. Powstańców Wielkopolskich 2), 
drugi – w Domu Pomocy Społecz-
nej (ul. Kruczej 32). Uaktualniono 
także nazwy siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji pro-
jektu „Ciechanów miastem nowo-
czesnej edukacji – II edycja”, który 
będzie realizowany przez Centrum 
Usług Wspólnych. Celem projektu 
jest wzrost potencjału edukacyj-
nego, poprawa wiedzy, kompe-
tencji i umiejętności, złagodzenie 
wpływu dysfunkcji 985 uczniów 
6 szkół podstawowych, podnie-
sienie kwalifikacji 141 nauczycie-
li oraz wyposażenie szkół w nowe 
pomoce dydaktyczne. Wartość pro-
jektu to 1,02 mln zł. Miasto pozy-
skało 871 591 zł dofinansowania 
zewnętrznego, wkład własny jest 
niepieniężny.
Za bezzasadne uznano skargi 
na działalność dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 3 i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Odbyła się również uroczysta sesja, 
podczas której honorowe obywa-
telstwo Ciechanowa otrzymał Ar-
kadiusz Gołębiewski, mający wiele 
dokonań m.in. w branży filmowej. 
Arkadiusz Gołębiewski urodził się 
w Ciechanowie, nadal związany jest 
z miastem i okolicami.

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

terminarz dostępne są w Biuletynie  
Informacji Publicznej

Czujnik skażeń posiada detektory 
i wskazuje m.in. poziom pyłu PM10, 
który powoduje zjawisko smogu. 
Wskazuje również poziom stężenia 
pyłu PM2,5, amoniaku oraz promie-
niowania jonizacyjnego (to np. promie-
niowanie powstałe w wyniku awarii 
elektrowni jądrowej). Do Modułowej 
Centrali Alarmowej, zlokalizowanej 
w Urzędzie Miasta, są przekazywane 
podstawowe informacje o mierzonych 
wartościach. Centrala połączona jest 
z systemem wojewódzkim. Wkrótce 
uruchomiona zostanie specjalna stro-
na internetowa, na której będzie moż-
na na bieżąco śledzić dane pomiarowe 
z zainstalowanych czujników.
W czasie pokoju zadaniem punk-
tów alarmowych jest ostrzeganie 
i alarmowanie ludności o nie-
bezpieczeństwach związanych 
z zagrożeniami terrorystyczny-
mi, katastrofami naturalnymi, 
technicznymi, zjawiskami po-
gody, a w czasie wojny – ostrze-
ganie i a larmowanie o zagro-
żeniach z powietrza, wystąpie-
niu skażeń chemicznych, biolo-
gicznych i promieniotwórczych. 
Rozbudowa systemu ostrzega-

nia i alarmowania usprawni re-
agowanie na pełne spektrum za-
grożeń od sytuacji kryzysowych 
(powodzie, wichury, burze) po 
sytuacje czasu wojny.
Nowy system jest zlokalizowany 
w miejscach, w których dotychcza-
sowy nie obejmował. Lokalizacje 
syren to tereny gęsto zaludnione, 
w szczególności miejsca użytecz-
ności publicznej oraz osiedla do-

mów jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych. Miejsca nowych syren 
to: ratusz, budynek filii biblioteki 
przy ul. Kicińskiego, siedziba firmy 
JAWAR przy ul. Sońskiej, siedziba 
PWSZ przy ul. Wojska Polskiego, 
budynek MOPS przy ul. Sienkie-
wicza, budynek ZDZ przy ul. Płoń-
skiej, budynki SP nr 1, SP nr 3, SP 
nr 4, SP nr 7.

R.J.

Prace budowlane rozpoczęły 
się od wylewania fundamen-
tów. Pierwszy w Ciechanowie 
niski park linowy powstaje 
przy ul. Kraszewskiego, obok 
hali sportowo-widowisko-
wej. Będzie to miejsce prze-
znaczone dla dzieci w wieku 
od 3 do 13 lat.

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 
bezpieczną zabawę na wysoko-
ści około pół metra nad ziemią. 
Proste l inowe przeszkody za-
wieszone będą między siedmio-
ma platformami, zamontowany-
mi na stalowych słupach. Znaj-

dzie się tam 12 równych, ponad 
4,5-metrowych przeszkód. Wśród 
tras będą mosty, skrzynki, dra-
biny wiszące czy wiszące wyspy. 
Konstrukcja zostanie wykonana 
z bezpiecznych i trwałych mate-
riałów. Obok obiektu ustawiona 
będzie ławka. Inwestycja zosta-

nie zrealizowana w najbliższych 
tygodniach.
Park linowy powstaje na terenie 
przyległym do hali sportowej, na-
przeciwko placu zabaw, siłowni ze-
wnętrznej oraz boiska do siatków-
ki plażowej.

R.J.

Sierpniowa sesja Rady Miasta
Kluczowym punktem 46. sesji Rady Miasta Ciechanów było 
sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 
Podczas obrad z 30 sierpnia radni przyjęli 14 uchwał. Podczas 
zorganizowanej później, uroczystej sesji, honorowe obywatel-
stwo otrzymał filmowiec Arkadiusz Gołębiewski.

Zakończona budowa systemu ostrzegania
Prace nad instalacją nowego systemu zostały zakończone. Na inwestycję miasto pozyskało 
ponad 200 tys. zł unijnego dofinansowania, co stanowi 80% kosztów. Wybudowanych zosta-
ło w Ciechanowie 9 nowych punktów alarmowych, w oparciu o syreny elektroniczne o mocy 
900 W. Dotychczasowy miejski system składał się z centrali i 7 punktów alarmowych, obej-
mując zasięgiem około 30% miasta. Finalnie, po rozbudowie, jest to 16 punktów alarmowych. 
Ponadto, punkt alarmowy na ratuszu wyposażony został w czujnik skażeń chemicznych oraz 
w stację pogodową.

Rozpoczęła się budowa  
niskiego parku linowego

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

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Ciechanowie, oznaczonych w ewidencji gruntów 
obrębu:
– PODZAMCZE, działka nr 1496/1 – grunt pod garaż;
– PODZAMCZE, działka nr 1166/3 i 1167 – grunt rolny;
– KRUBIN, działka nr 21 – grunt rolny,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy, na rzecz dotychczasowych dzierżawców 
(użytkowników).
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczony 
na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.
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Hala targowa czynna jest co-
dziennie: od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.00-18.00, w sobo-
ty w godz. 7.00-15.00 oraz w nie-
dziele w godz. 8.00-14.00. Targo-
wisko czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 6.00-18.00, w so-
boty w godz. 5.00-15.00, w niedzie-
le w godz. 7.00-14.00.
– Dociera do mnie mnóstwo po-
zytywnych sygnałów, zarówno 
ze strony kupców jak i klientów. 
Warunki, w których odbywa się 
sprzedaż, są nieporównywalne wo-
bec tych panujących wcześniej. To 
jak skok cywilizacyjny. To inwesty-
cja trafiona, oczekiwana, sprawia-
jąca, że teren, który kiedyś straszył, 
stał się wizytówką miasta – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
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, pla-
nowane rozwiązania oraz kwestie 
wielkości boksów do wynajęcia, 
na każdym etapie konsultowane 
były z kupcami. Obiekt jest wypo-
sażony w klimatyzatory z funkcją 
podgrzewania, a obok utworzono 
podziemne pojemniki na odpady.

R.J.

Dziennie zazwyczaj rejestrowanych 
było około 200 wypożyczeń. Naj-
więcej osób korzysta z rowerów pu-
blicznych w weekendy. Rekord od-
notowano w niedzielę, 19 sierpnia. 
Wówczas miały miejsce 232 wypo-
życzenia. Najpopularniejsza stacja 
to Ratusz, najpopularniejsza trasa 
– między stacjami Ratusz a Armii 
Krajowej. Średni czas wypożycze-
nia: 29:24.
– Liczby mówią same za siebie, ro-
wer miejski sprawdza się w naszym 
mieście. Stojaki rowerowe bardzo 
często są prawie puste, ponieważ 
rowery ciągle znajdują się w obiegu. 
Sygnały, które otrzymuję od miesz-
kańców to najczęściej prośby o wię-
cej stacji i więcej rowerów. Już po-
czątek pilotażu w naszym mieście 
wskazuje na to, że warto wdrożyć 
Ciechanowski Rower Miejski na sta-
łe i system rozbudowywać. W mie-
ście stawiamy na bardzo różnorod-
ne inwestycje i zrównoważony roz-
wój, odpowiadając na oczekiwania 
mieszkańców – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Pilotażowy system Ciechanowskiego 
Roweru Miejskiego składa się z 4 sta-
cji: na placu Jana Pawła II (Ratusz), 
przy dworcu PKP, przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich oraz przy ul. Ar-
mii Krajowej. Każda stacja wyposa-
żona jest w terminal umożliwiający 
wypożyczenie roweru oraz w 12 sto-
jaków rowerowych. Do dyspozycji są 
w sumie 32 rowery, w tym 28 stan-
dardowych, 2 tandemy i 2 dziecięce.
Z roweru skorzystać może każ-
dy pełnoletni użytkownik. Oso-
by niepełnoletnie, które ukończy-
ły 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 ko-
lejną godzinę – 4 zł za godzinę. Mak-
symalna długość wypożyczenia ro-
weru to 12 godzin. Wypożyczony ro-
wer można zwrócić na dowolnej sta-
cji. By korzystać z systemu, trzeba 
założyć indywidualne konto klienta 
oraz mieć na nim co najmniej 10 zł 
(niewykorzystane środki podlega-
ją zwrotowi w przypadku rezygna-
cji z korzystania z systemu). Reje-
stracja odbywa się na stronie: cie-
chanowskirower.pl.
Aby wypożyczyć rower, należy po-
stępować zgodnie z instrukcjami, 
umieszczonymi na terminalu – wpi-
sać numer telefonu, kod PIN i numer 
wypożyczanego roweru, po czym 
wypiąć rower z elektrozamka. Do-
stępna jest również bezpłatna apli-
kacja Nextbike na telefony komór-
kowe, która umożliwia m.in. wypo-
życzenie poprzez skanowanie kodu 
QR. Wypożyczanie możliwe jest ca-
łodobowo, każdego dnia w tygodniu 
w czasie trwania pilotażu.
Użytkownicy Ciechanowskiego Ro-
weru Miejskiego mają dostęp do ro-
werów Nextbike w innych miastach, 
a użytkownicy z innych miasta – 
do systemu w Ciechanowie. Rowe-
ry publiczne funkcjonują nie tyl-
ko w dużych miastach, jak Warsza-
wa, Wrocław czy Poznań, ale także 
w mniejszych ośrodkach, np. w Sza-
motułach, Konstancinie-Jeziornie, 
Kołobrzegu, Stalowej Woli.
Ciechanów w przygotowywaniu kon-
cepcji wdrożenia roweru miejskie-
go podjął współpracę ze stowarzy-
szeniem Ciechanowska Grupa Ro-
werowa.

R.J.

Największą frekwencją cieszą się 
kursy dowożące i odwożące mło-
dzież szkół średnich. Z tych prze-
jazdów jednorazowo korzysta 30- 
40 osób. Rozkład uzgodniony zo-

stał ze Starostwem Powiatowym 
w Ciechanowie, w sposób uwzględ-
niający kursy innych przewoźni-
ków. W dni robocze wykonywa-
nych jest sześć par kursów, w go-

dzinach porannych i popołudnio-
wych. Autobusy 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).
Obecnie zbierane są opinie miesz-
kańców gmin Opinogóra i Re-

gimin dotyczące rozkładu jaz-
dy. Najprawdopodobniej zosta-
ną wprowadzone drobne korek-
ty, które jeszcze bardziej dosto-
sują rozkład jazdy do potrzeb 
podróżnych.
Uruchomienie połączenia było 
możliwe dzięki podpisaniu przez 
prezydenta Ciechanowa umów 
z wójtami: Opinogóry Górnej i Re-
gimina.

P.H.

Ciechanowski Rower Miejski: 
2,4 tys. wypożyczeń w ciągu pierwszych dwóch tygodni
Ciechanowski Rower Miejski, który został uruchomiony 13 sierp-
nia, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tylko 
w pierwszych dwóch tygodniach do ciechanowskiego systemu 
zarejestrowało się około 1,1 tys. osób, a dostęp do niego mają 
także korzystający z usług świadczonych przez Nextbike w in-
nych miastach, m.in. w Warszawie.

Nowa linia nr 11 popularna wśród pasażerów
Linia nr 11, kursująca do Opinogóry i Regimina, została urucho-
miona pod koniec sierpnia i cieszy się dużym zainteresowaniem 
pasażerów. Z linii korzysta dziennie średnio od 250 do 300 po-
dróżnych, w zależności od dnia tygodnia.

Hala targowa otwarta
Nowo wybudowana hala targowa zaczęła funkcjonować od 31 sierpnia. Dzień później ruszyło 
sąsiadujące z nią sezonowe targowisko. Handel prowadzony jest codziennie, także w niedzie-
le bez handlu. Otwarciu towarzyszyły dodatkowe atrakcje.
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Wartość całego projektu wynosi 
1 022 527,20 zł, z czego przyznane 
zewnętrzne dofinansowanie to aż 
871 591,20 zł – w tym unijne dofinan-
sowanie w wysokości 818 021,76 zł 
oraz 53 569,44 zł z budżetu pań-
stwa. Wkład miasta będzie niepie-
niężny. Dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych m.in. dla 38 grup, czyli 
dla 252 uzdolnionych uczniów, zosta-
ną zorganizowane zajęcia rozwijające 
wiedzę i umiejętności. W sumie prze-
widzianych jest 2280 godzin takich 
zajęć. Jeżeli chodzi o zajęcia wyrów-
nujące, będzie to 3390 godzin – dla 
649 uczniów zostanie utworzonych 
113 grup. Powstanie także 48 grup dla 
201 uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, na co złoży się 
1440 godzin zajęć. 720 godzin zajęć 
z programowania przewidziano dla 
84 uczniów w 12 grupach. Przeszko-
lonych zostanie 141 nauczycieli – dla 
15 grup odbędzie się 114 godzin zajęć.
W ramach zadania zaplanowano 
wsparcie, obejmujące łagodzenie 
zdiagnozowanych problemów i de-
ficytów u uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Zaję-
cia 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 rozpoczęła się z począt-
kiem września, będzie trwała cały 
rok szkolny 2018/2019. Uczniowie 
otrzymają podręczniki, nauczycie-
le – materiały szkoleniowe. Zajęcia 
będą odbywały się w salach lekcyj-
nych szkół. Udostępnienie sal sta-
nowi 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. Duży nacisk będzie na pro-
gramowanie, informatykę, matema-
tykę czy robotykę.
Wśród celów są także m.in.: nauka 
twórczego rozwiązywania proble-
mów, doskonalenie logicznego my-
ślenia, rozwijanie umiejętności ma-
nualnych, nauka pracy indywidual-
nej i grupowej, a także wzmacnianie 
wiary we własne możliwości i budo-
wanie przez uczniów pewności siebie.
Wniosek o dofinansowanie przygo-
towało Centrum Usług Wspólnych. 
Projekt „Ciechanów miastem no-
woczesnej edukacji – II edycja” re-
alizowany będzie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.

R.J.

Podpisana umowa na ponad 
800 tys. zł dofinansowania 
z UE dla miejskich szkół

28 sierpnia prezydent Krzysztof Kosiński i zastępca dyrek-
tora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unij-
nych Elżbieta Szymanik podpisali umowę na dofinansowanie 
II edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej eduka-
cji”. W ramach projektu w miejskich szkołach podstawowych 
organizowane będą zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętno-
ści, zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z różnymi nie-
pełnosprawnościami. Przewidziane są również zajęcia pro-
gramowania oraz szkolenia dla nauczycieli. Zakupiony zo-
stanie sprzęt elektroniczny za ponad ćwierć miliona złotych.

Miasto pozyskało 89 140 zł 
unijnego dof inansowania 
na organizację szkoleń, któ-
rymi objętych będzie 180 osób 
powyżej 25 roku życia. Zorga-
nizowanych zostanie 15 dwu-
dniowych szkoleń, każdego 
dnia po 8 godzin, dla 12-oso-
bowych grup. Nabór ogłoszo-
ny będzie w październiku. Re-
alizacja projektu planowana 
jest do końca przyszłego roku.

Szkolenia przeznaczone są do miesz-
kańców Ciechanowa pow y żej 
25 roku życia. Co najmniej 10% gru-
py odbiorców stanowić będą oso-
by powyżej 65 roku życia oraz oso-
by z niepełnosprawnością. Zapla-
nowane są trzy moduły szkolenio-
we: „Rodzic w intrenecie” (5 grup), 
„Moje finanse i transakcje w sieci” 
(5 grup), „Działam w sieciach spo-
łecznościowych” (5 grup). Uczestni-
cy będą mieli zapewniony indywi-
dualny dostęp do komputera, ma-
teriały szkoleniowe oraz catering.
Formularz zgłoszeniowy dostęp-
ny będzie, po ogłoszeniu naboru, 

w formie papierowej w siedzibie 
Urzędu Miasta Ciechanów w Wy-
dziale Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych i Działań Strategicz-
nych oraz w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. Nabór będzie prowadzony 
w sposób ciągły, przez cały okres re-
alizacji projektu. Pierwsze szkole-
nia planowane są pod koniec 2018 r.

Środki miasto pozyskało w kon-
kursie grantowym „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województwa mazowieckie-
go”, zorganizowanym przez Funda-
cję Promocji Gmin Polskich w ra-
mach działania 3.1 Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

R.J.

4 w rześnia w siedzibie Urzę -
du Miasta Ciechanów prez y-
dent Krzysztof Kosiński wraz 
z dy rektorem Centrum Usług 
Wspólnych Adamem Krzemiń-

s k i m  w r ę c z y l i  4  n auc z y c i e -
lom akty nadania awansu za-
wodowego. Do grona nauczy-
ciel i mianowanych dołączyli: 
Bogumiła Sikorska z SP nr 6, 

Joanna Wiśniewska z SP nr 5, 
A le k s a nd r a  C z a r ne c k a  z  SP 
nr 3 oraz ks. Piotr Smoliński 
z SP nr 4.

A.C.

Miasto planuje budowę nowego 
przedszkola i żłobka przy ul. Szwan-
ke. 28 sierpnia prezydent Krzysztof 
Kosiński podpisał umowę na przy-
gotowanie dokumentacji technicz-
nej budynku. Jeszcze w tym roku 
przedstawiona zostanie wizualiza-
cja nowoczesnego i energooszczęd-
nego obiektu. Prezydent podkreśla, 
że głównym celem inwestycji jest 
zapewnienie kompleksowej opieki 
wszystkim najmłodszym ciecha-
nowianom oraz możliwość łącze-
nia przez rodziców pracy z opieką 
nad dzieckiem.

red.

Pozyskane prawie 90 tys. zł na szkolenia 
komputerowe dla mieszkańców

Awanse w miejskiej oświacie

Powstanie nowe przedszkole i żłobek
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W Szkole Podstawowej nr 3 remont 
przeszedł zniszczony parkiet w hali 
sportowej. Wymieniono uszkodzo-
ne deszczułki, wycyklinowano go 
i dwukrotnie polakierowano. Ponad-
to schody zewnętrzne hali zostały 
obłożone płytkami ceramicznymi.
W Szkole Podstawowej nr 7, dzięki 
nowej inwestycji, każdy z uczniów 
ma do dyspozycji szafkę na kod, 
w której może przechowywać książ-
ki, przybory szkolne czy buty. Cel 
to odciążenie plecaków, a co za tym 
idzie, kręgosłupów dzieci. Szafki 
montowane będą systematycznie 
również w innych miejskich szko-
łach. W „siódemce” wyremontowa-
no także pokrycie dachowe z obrób-
kami blacharskimi na zadaszeniu 
wejścia głównego bloku dydaktycz-
nego jak również schody zewnętrz-
ne przy hali sportowej.
W Szkole Podstawowej nr 4 w hali 
sportowej malowane były linie bo-
isk. Planowana jest także rozbudo-
wa placu zabaw (po przeprowadze-

niu procedur przetargowych), od-
nowiono również kilka klas lekcyj-
nych dzięki zaangażowaniu i pomo-
cy rodziców.
W Szkole Podstawowej nr 1 pomalo-
wane zostały ściany i sufity w trzech 
klasach lekcyjnych. Przy budynku 
powstanie plac zabaw oraz wyre-
montowana będzie nawierzchnia 
boiska sportowego (po przeprowa-
dzeniu procedur przetargowych).
Przy Miejskim Przedszkolu nr 1 wy-
mieniono część ogrodzenia od strony 
ul. Nadfosnej na panelowe. W Miej-

skim Przedszkolu nr 3 wymieniono 
rurociąg c. o. wraz z zaworami oraz 
ułożono podłogę z płytek ceramicz-
nych w magazynie żywieniowym. 
W Miejskim Przedszkolu nr 4 ge-
neralny remont przeszła sala zabaw 
(wymiana podsufitki, lamp na ledo-
we, malowanie). W Miejskim Przed-
szkolu nr 8 wymieniono glazurę 
w kuchni i zmywalni. W Miejskim 
Przedszkolu nr 10 usunięta została 
awaria wewnętrzna instalacji wo-
dociągowej.

R.J.

Nowe   p r z e j ś c i a 
d l a   p ie s z ych   zo -
s t a ł y   u t w o r z o -
ne na osiedlu „Za-
chód” na prośby mie-
szańców. W obrę-
bie skrzyżowania 
pasy namalowano 
w trzech miejscach.

Mieszkańcy zwracali się 
do ratusza z postulatami 

o poprawę bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu 
ul. Czarnieckiego, Jasnej 
i Widnej. Zostały nama-
lowane pasy oraz usta-
wiono również oznako-
wanie pionowe. Kierow-
cy proszeni są o dostoso-
wanie się do zmienionej 
organizacji ruchu.

R.J.

W ramach inwestycji w komunika-
cję miejską i w związaną z nią infra-
strukturę, kupionych zostało 10 ko-
lejnych przeszklonych wiat (trzy ro-
dzaje – różne wielkości), które za-
montowane zostały na wy-
znaczonych przystankach 
na ulicach: Sienkiewicza 
(Sienkiewicza/Wiosen-
na 02), Wojska Polskiego 
(Wojska Polskiego PWSZ 
01), Batalionów Chłopskich 
(Batalionów Chłopskich/
Renata 01), Mikołajczyka 
(Mikołajczyka – Sąd 01), 
Wyspiańskiego (Wyspiań-
skiego – SP nr 5 01), Kra-
szewskiego (Kraszewskie-
go/Kargoszyńska 01), Sta-
rowiejskiej (Starowiejska 
01), Płockiej (Płocka – Cedrob 02), 
Kolbego (Kolbe/Szymanowskiego 
02) oraz przy pętli miejskiej (Se-
nator Janiny Fetlińskiej 01).
W przypadku 6 lokalizacji, dotych-
czas nie było w ogóle wiat, w przy-
padku 4 – „grzybki”. Wymiary wiat 
dostosowane są m.in. do ograniczo-

nych przestrzeni poszczególnych 
przystanków i koniecznych do za-
chowania odległości od jezdni. Za-
instalowane zostały przy konstruk-
cjach także nowe ławki.

– Nowe wiaty mają przede wszyst-
kim chronić przed deszczem, wia-
trem oraz umożliwić pasażerom 
ZKM odpoczynek na ławce i kom-
fortowe oczekiwanie na autobus. 
Nowych wiat przybywa, a te sta-
re – wymieniane, ale nadające się 
do użytku – tymczasowo przesta-

wiamy w inne miejsca, by jakie-
kolwiek zadaszenia znalazły się 
przy jak największej liczbie przy-
stanków, zanim wszędzie ustawi-
my nowe wiaty. Istotny jest także 

aspekt estetyki przestrzeni 
miejskiej – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Obecnie jest w sumie na te-
renie miasta 50 przeszklo-
nych wiat nowego typu. 
Pod koniec ubiegłego roku 
zamontowano 25, pod ko-
niec 2016 i na początku 
2017 stanęło 6. Nowa wia-
ta pojawiła się przy ul. 
11 Pułku Ułanów Legiono-
wych przy okazji rewitali-
zacji pasażu Konopnickiej. 
8 nowych stylizowanych 

wiat stanęło przy ulicy Sienkiewi-
cza oraz przed dworcem kolejowym, 
w ramach przeprowadzonych tam 
kompleksowych inwestycji.
Wymiana wiat i stawianie nowych 
w miejscach, gdzie brakuje zada-
szenia, będą kontynuowane.

R.J.

Przeprowadzone remonty w szkołach
W czasie wakacji w miejskich szkołach i przedszkolach realizowane były różnego rodzaju re-
monty i naprawy. Największe wykonane zadania to remont podłogi w hali sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 3 oraz montaż indywidualnych kodowanych szafek dla uczniów w Szkole Pod-
stawowej nr 7.

Nowe przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czarnieckiego, Jasnej i Widnej

Kolejne nowe wiaty przystankowe w mieście
Zamontowano kolejnych 10 przeszklonych wiat na przystankach komunikacji miejskiej w Cie-
chanowie. Wiaty zainstalowano w miejscach, gdzie nie było zadaszenia oraz zastąpiły one sta-
re konstrukcje – przede wszystkim te typu „grzybek”. Nowe wiaty wraz z ławeczkami pojawia-
ją się w Ciechanowie systematycznie od końca 2016 roku.

Nowe drzewa w parku Konopnickiej

Coraz więcej zieleni w parku im. Marii Konopnickiej. Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zasadzili 19 drzew. To magno-
lie, świerki syberyjskie, klony purpurowe, buki kolumnowe, tulipano-
wiec oraz wiąz szczepiony. Prace wykonywane są w ramach trwające-
go w tym roku II etapu rewitalizacji parku, prowadzone są pod nadzo-
rem architekta zieleni.

Remonty ulic

Obok wielomilionowych inwestycji drogowych miasto prowadzi także sze-
reg mniejszych, ale równie oczekiwanych przez mieszkańców, remontów 
dróg osiedlowych. Intensywne prace trwają m.in. na ul. Bojanowskiego 
na osiedlu Przemysłowym. Ułożona została pierwsza warstwa asfaltu. Po-
wstają parkingi z kostki brukowej. Frezowane są nawierzchnie mniejszych 
dróg odchodzących od ulicy Bojanowskiego.
W ramach bieżącego utrzymania dróg gmin-
nych potrójnym powierzchniowym utrwale-
niem emulsją i grysami poprawiono stan m.in. 
ul.: Pęchcińskiej, św. Marii Magdaleny, św. 
Marka, św. Stanisława Kostki i św. Antoniego.

Efektowna donica przed ratuszem
Przed ratuszem stanęła wielka donica – na-
groda za zajęcie 5 miejsca na 127 miast w kon-
kursie na najpiękniej ukwiecone miasto w Pol-
sce. Na zlecenie miasta nasadzenie wykonało 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Posa-
dzone zostały chryzantemy i dichondra.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

ul. św. Marka

ul. Bojanowskiego
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Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych obchodzi w tym 
roku jubileusz 20-lecia istnie-
nia. Podczas zorganizowane-
go 14 września z tej okazji spo-
tkania, spółka podsumowała 
działalność i swoją historię. 
Zaprezentowany został film, 
były nagrody i dyplomy oraz 
tort, ponadto spółka przeka-
zała na rzecz podopiecznych 
TPD 5 tys. zł. Gratulacje za-
rządowi i pracownikom złożył 
prezydent Krzysztof Kosiński.

O rozrastającym się zakresie dzia-
łalności PUK mówił prezes Mi-
rosław Szymańczyk. Wspominał 
początki przedsiębiorstwa oraz 
jego korzenie sięgające przełomu 
lat 40. i 50., przywołał czasy, gdy 
śmieci zabierano na wozy kon-
ne. W 1951 r. powołano Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej, w 1971 r., przekształcono 
je w Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, po 
czym w 1991 r. PGKiM przekształ-
ciło się w dwa zakłady budżetowe 
– Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz Zakład Komu-
nikacji Miejskiej. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, jako spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
działa od 1998 r. Spółka powstała 
w wyniku przekształcenia zakła-
du budżetowego, jakim był „Za-
kład Usług Komunalnych i Miesz-
kaniowych”, z wyłączeniem części 
pod nazwą „Oddział Gospodarki 
Mieszkaniowej”.
Prezes PUK Mirosław Szymańczyk 
podkreślał, że na rozwój przedsię-
biorstwa składa się zaangażowanie 
wielu ludzi. – Za tę 20-letnią sym-
biozę życia z mieszkańcami Ciecha-
nowa i okolic chciałbym podzię-
kować wszystkim byłym i obec-
nym pracownikom spółki, pre-
zesom, radzie nadzorczej, związ-

kom zawodowym, władzom miast 
i gmin gdzie w codziennym tru-
dzie, wspólnie przyczyniamy się 
do tego, by nasze otocznie, nasze 
„Małe ojczyzny” były piękniejsze, 
czystsze i przyjazne środowisku 
zgodnie z hasłem „Dbamy o czy-
stość i środowisko” – powiedział 
prezes Szymańczyk.
Na dynamiczny rozwój firmy uwa-
gę zwracał prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński, który do pra-
cowników i zarządu skierował po-
dziękowania i słowa uznania. – Nie 
ma czystego, pięknego, zadbanego, 
zielonego Ciechanowa bez Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych. 
Nie ma Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych bez jego solidnych, za-
angażowanych pracowników. Nie 
ma tej firmy i sukcesów bez was. 
Jesteście wielką wartością dla Cie-
chanowa, dlatego w dniu waszego 
święta, szczerze dziękuję – powie-
dział prezydent Kosiński.

Założycielem i jedynym właści-
cielem Spółki jest Gmina Miejska 
Ciechanów. PUK działa na terenie 

miasta i powiatu ciechanowskiego. 
Świadczy szeroko rozumiane usługi 
komunalne. Podstawą działalności 
jest odbiór, transport i unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych, let-
nie i zimowe oczyszczanie ulic i pla-
ców oraz konserwacja i tworzenie 
terenów zielonych. Przedsiębior-
stwo prowadzi także schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Paw-
łowie. PUK posiada i eksploatu-
je składowisko odpadów w Woli 
Pawłowskiej. Od maja 2015 roku 
spółka prowadzi nowoczesną Re-
gionalną Instalację Odpadów Ko-
munalnych (RIPOK) w technolo-
gii MBP (mechaniczno-biologicz-
ne przetwarzanie odpadów). Jeżeli 
chodzi o moce przerobowe, w przy-
padku mechanicznej części insta-
lacji jest to 50 tys. ton rocznie od-
padów zmieszanych i 5 tys. ton 
odpadów selektywnie zbieranych. 
Część biologiczna może przetwo-
rzyć 24 tys. ton rocznie. Od 1 stycz-
nia 2016 roku PUK administru-
je cmentarzem komunalnym przy 
ul. Gostkowskiej.

R.J.

1 września, po wakacyjnej prze-
rwie, świeżo upieczeni ojcowie wró-
cili do sadzenia drzewek dla swo-
ich dzieci. Ostatnie drzewka posa-
dzone zostały na działce przy parku 
M. Konopnickiej. Nowe zasadzono 
na działce przy ul. Augustiańskiej. 
Łącznie 24 ojców zasadziło drzewka 
dla swoich pociech. Do udziału w ko-
lejnych odsłonach tej proekologicz-
nej akcji, zgłaszać mogą się panowie 
zameldowani w Ciechanowie oraz oj-
cowie dzieci, które w mieście mają 
meldunek. Zgłoszenia przyjmuje 
Referat Zieleni Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska: plac Jana Pawła II 
6, parter, pokój 20 lub 22, tel. (23) 
674 92 83 lub (23) 674 92 68.

P.H.

20-lecie PUK24 drzewka zasadzili 
ojcowie dla swoich dzieci

Pomoc dla Karego
Kary to piękny pies, przebywający od lipca w schronisku w Pawłowie. 
Do przytuliska trafił z dysfunkcją przedniej kończyny. Zwierzę ma zdefor-
mowaną lewą łapę, co uniemożliwia mu prawidłowe chodzenie. Po kon-
sultacjach w specjalistycznej klinice w Warszawie, okazało się że koniecz-
na jest operacja. Jej koszt to 3 tys. zł. Termin zabiegu wyznaczono na po-
czątek października. Trwa zbiórka pieniędzy i szukanie domu, w którym 
po operacji pies mógłby dochodzić do zdrowia.
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którym nie jest obojętny los 
Karego, o pomoc. Wpłaty można kierować na: Stowarzyszenie Wolonta-
riuszy Schroniska w Pawłowie. nr konta: 27 8213 0008 2001 0026 2323 
0001. Tytuł przelewu: cele statutowe – KARY.
Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 
509 621 189. Wolontariusze pozostają też do dyspozycji w każdą sobotę 
i niedzielę od godz. 10.30 w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Paw-
łowie. Dostępni są na Facebooku, kontaktować można się z nimi poprzez 
profil Grupa Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie.

red.
Roboty wykonywane są etapo-
wo. Teraz skupiają się na skrzy-
żowaniu ul. św. Rodziny i św. 
Antoniego. Systematycznie do-
stęp do sieci zyskają kolejne czę-
ści tych ulic. Prace prowadzone 
będą także na ul. św. Francisz-
ka. Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji realizuje także inwestycje 
w innych częściach miasta. Nie-
bawem wystartuje budowa sieci 
wodociągowej w ul. Krasińskiego. 
Pod koniec września na „Nowym 
Śmiecinie” zacznie się z kolei bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej. 
Roboty przeprowadzone zostaną 
w ul. Partyzantów. Trwają uzgod-
nienia i prace projektowe, doty-
czące ul. Widnej, Obozowej i Ci-
chej, gdzie sieć ma powstać jesz-
cze w tym roku.

R.J.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w ulicach św. Rodziny i św. Antoniego

W Ciechanowie systematycznie rozbudowywane są sieci kanalizacji wodociągowej i sanitar-
nej, tak by docelowo mieli do nich dostęp wszyscy mieszkańcy miasta. Obecnie ZWiK prowa-
dzi roboty, mające na celu uzbrojenie terenów, powiększającego się osiedla obejmującego tzw. 
„święte” ulice.
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Żeby się zapisać, należy wypełnić 
formularz, opublikowany na stronie 
umciechanow.pl. Zapisy będą pro-
wadzone do 23 września do godz. 
22.00. Kurs jest całkowicie bez-
płatny. Stanowi realizację projek-
tu, który zwyciężył w głosowaniu 
mieszkańców w ramach 
Budżetu Obywatelskie-
go. Autorem jest radny 
Michał Rząsiński, (na-
uczyciel wychowania fi-
zycznego, trener i zawod-
nik taekwon-do, wielo-
krotny Mistrz Polski), 
który wyszedł z inicja-
tywą przeprowadzenia 
w ubiegłym roku pierw-
szego kursu. W tym roku 
odbyła się już edycja wio-
senna. Kolejna, jesienna 
odsłona projektu, obej-
muje trzy rodzaje zajęć: 
dla pań które ukończyły 
jedną edycję, dla kobiet które ukoń-
czyły dwie edycje oraz dla pań, któ-
re chciałyby dopiero zacząć uczyć 
się samoobrony. Zajęcia praktyczne 
prowadzić będą trenerzy LKS Mat-
sogi Ciechanów (klub taekwon-do, 
klub wyspecjalizowanych trenerów 
i instruktorów, wielokrotnych Mi-
strzów Świata i Europy). Odbędą 
się one w cyklu 8 spotkań trenin-
gowych w każdej grupie. Zajęcia 

teoretyczne stanowić będą odręb-
ne spotkania.
Aby się zapisać, należy podać swo-
je dane, zaakceptować regulamin, 
oświadczyć brak przeciwwskazań 
zdrowotnych oraz zaznaczyć jedną 
z grup. Wstępnie ustalono cztery 

grupy (dla trzech różnych pozio-
mów zaawansowania), ich osta-
teczna liczba uzależniona będzie 
jednak od liczby zgłoszeń. Zajęcia 
będą odbywały się w hali sporto-
wej MOSiR przy ul. Kraszewskiego 
8 – dla początkujących we wtor-
ki i czwartki (do wyboru), dla ab-
solwentek jednej edycji (grupa 
średniozaawansowana) – w środy 
oraz dla absolwentek dwóch edy-

cji (grupa zaawansowana) w po-
niedziałki. Zajęcia planowane są 
w godz. 19.30-21.00. Liczba miejsc 
jest ograniczona, więc decyduje 
kolejność zgłoszeń. O ostatecz-
nym zakwalifikowaniu się do gru-
py, panie będą informowane ma-

ilowo lub telefonicznie. 
Informacje będą mo-
gły uzyskać w Wydzia-
le Kontaktów Społecz-
nych Urzędu Miasta, 
dzwoniąc pod nr tele-
fonu 23 674 92 17.
1 października o godz. 
18.00 w hali przy ul. 
Kraszewskiego 8 zapla-
nowane jest spotkanie 
organizacyjne z udzia-
łem uczestniczek oraz 
wszystkich organizato-
rów i wspierających ini-
cjatywę. Na pierwszy tre-
ning należy dostarczyć 

trenerowi wypełnione i podpisane 
oświadczenie, a w przypadku osób 
niepełnoletnich – pisemną zgodę 
opiekuna prawnego.
Internetowy formularz zapisów 
oraz druki do pobrania: oświad-
czenie, regulamin i zgoda prawne-
go opiekuna, znajdują się na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
umciechanow.pl.

R.J.

Zrewitalizowane kąpielisko 
„Krubin” oraz zmodernizo-
wany basen odkryty przy ul. 
Kraszewskiego w minione wa-
kacje cieszyły się rekordowym 
zainteresowaniem. Oszaco-
wano, że w pierwszym z tych 
miejsc było prawie 90 tys. 
wejść, w drugim odnotowa-
no ich około 12 tys. Sezon ką-
pielowy podsumowało miasto, 
WOPR i MOSiR, podkreślając 
że był udany i przede wszyst-
kim bezpieczny.

Przedstawione zostały statystyki 
od 23 czerwca do 2 września. Licz-
ba osób, korzystających z kąpielisk 
w tym roku, była znacznie więk-
sza niż przed rokiem i nieporów-
nywalnie większa względem fre-
kwencji w latach wcześniejszych 
– przed inwestycjami w obiekty. 
Rekreacji nad wodą sprzyjała po-
goda, jak również przyciągała in-
frastruktura obiektów i dodatkowe 
atrakcje. W tym roku na kąpielisko 
„Krubin” było prawie 90 tys. wejść. 
Około 12 tys. wejść było w minio-
nym sezonie na basen odkryty. Naj-
chętniej z basenu korzystały dzie-
ci – było to 8,5 tys. wejść. W ra-
mach Karty Dużej Rodziny – 1 492. 
110 uczniów miejskich szkół miało 
darmowy wstęp, dzięki świadectwu 
z „czerwonym paskiem”. Powodze-

niem cieszył się sprzęt pływający. 
Na „Krubinie” było 3 370 wypoży-
czeń kajaków i rowerów wodnych 
oraz 4 887 wypożyczeń leżaków. 
Kajakiem można było popływać 
także na „Kanałach” – miały tam 
miejsce 372 wypożyczenia.
– Był to pierwszy pełny sezon po 
przeprowadzeniu miejskich inwe-
stycji w kąpielisko „Krubin” oraz 
basen odkryty. Widać, że to inwe-
stycje potrzebne, liczby są tego naj-
lepszym dowodem. Nie trzeba wy-
jeżdżać z Ciechanowa, by podczas 
ładnej pogody zorganizować so-
bie wolny czas, popływać, poopa-
lać się, zrelaksować z rodziną czy 
przyjaciółmi – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– W tym sezonie mieliśmy piękną 
pogodę, ale doskonale wiemy, jak 
ważne są warunki wypoczynku 
i standard kąpielisk. Miejskich ką-

pielisk obecnie nie możemy się po-
wstydzić, bo jest bezpiecznie, este-
tycznie, ciekawie i komfortowo. Są 
dodatkowe elementy: leżaki, sprzęt 
pływający, żagle przeciwsłonecz-
ne czy urządzenia zabawowe dla 
dzieci – powiedział dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Jerzy Omieciński.
– Jeżeli chodzi o bezpieczeń-
stwo, jesteśmy bardzo zadowoleni 
z ostatniego sezonu kąpielowego. 
Nie było ani jednego utonięcia, co 
jest dla nas najważniejsze. Z per-
spektywy ratowników sezon był 
trudny, z uwagi na upały. Praca 
wymaga czujności, maksymalnej 
koncentracji, co w takich warun-
kach nie jest proste – powiedział 
prezes ciechanowskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego Igor Wiloch.

R.J.

„Bezpieczna ciechanowianka 3.0”:  
zapisy na bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet
Mieszkanki Ciechanowa, które ukończyły 16 rok życia, mogą uczestniczyć w cyklu bezpłat-
nych zajęć, obejmujących praktyczne treningi samoobrony. Utworzone zostaną trzy rodzaje 
grup: dla pań początkujących, dla pań które ukończyły jedną edycję kursu oraz dla absolwen-
tek dwóch edycji. Przewidziane są zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologiem, dietety-
kiem i przedstawicielami służb mundurowych. We współpracę włączy się także szpital. Zapi-
sywać można się do 23 września, poprzez stronę internetową Urzędu Miasta.

Rekordowy sezon na miejskich kąpieliskach

O tym, jak ważne jest zachowanie 
bezpieczeństwa na drodze wie każ-
dy. 10 września uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 6 otrzymali na ten 
temat sporą dawkę informacji. W ra-
mach kampanii społecznej „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny”, któ-
rej celem jest nauka odpowiednich 
zachowań w ruchu drogowym, ma-
luchy i uczniowie starszych klas 
odebrali odblaski z rąk prezyden-
ta Krzysztofa Kosińskiego, pra-
cowników Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego, ratowników 
medycznych i policji. Dużą atrak-
cją i sposobem sprawdzenia swoich 
umiejętności jazdy rowerem było 
dla uczniów pokonanie przygoto-
wanego toru rowerowego. Funkcjo-
nariusze policji omówili różne ro-
dzaje zagrożeń, na jakie młodzi lu-
dzie są narażeni w codziennym ży-

ciu i jak się przed nimi chronić. Pod 
okiem ratowników poznali też za-
sady udzielania pierwszej pomocy.

A.C.

Jesteś widoczny,  
jesteś bezpieczny

Przy placu zabaw i nowo budowanym skateparku oraz pumptracku,
za kościołem św. Piotra, trwa montaż trzech drewnianych altan rekre-
acyjnych. W obiektach zamontowane zostaną ławki oraz stoły. Konstruk-
cje są częścią wybranego przez mieszkańców zadania w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Projekt obejmuje także budowę zatoki postojowej, 
chodnika oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

P.H.

Budowa altan  
przy placu zabaw
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– Nie czas na prosty optymizm, 
że słowa „nigdy więcej wojny” są 
powszechnie zrozumiałe w cywi-
lizowanym, globalnym społeczeń-
stwie. Te słowa oznaczają oczywi-
ście przestrogę i ostrzeżenie, ale 
także wiarę w to, że wolność musi 
być lepsza od niewoli, demokra-

cja od dyktatury, miłość od nie-
nawiści, szacunek od pogardy, 
zaufanie od nieufności, solida-
ryzm od egoizmu – mówił pod-
czas obchodów 79. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej na cmen-
tarzu komunalnym w Ciechano-
wie, prezydent Krzysztof Kosiński. 

W ramach uroczystości, tradycyj-
nie organizowanej przez Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, odbyła się msza św. po-
lowa, apel pamięci oraz złożenie 
kwiatów.

red.

1 września

Spotkania z kulturą

II Ciechanowskie Wieczory Organowe

Dorota Masłowska była go-
ściem „Spotkania z kultu-
rą”, które odbyło się 6 wrze-
śn ia  w  Fabr yce  Ku l t u r y 
Zgrzyt.

Pisarka, felietonistka, laureatka 
Nagrody Literackiej Nike, kompo-
zytorka, piosenkarka, producent-
ka muzyczna opowiadała o swojej 
twórczości.
Popularność przyniosła jej, wydana 
w 2002 roku, powieść „Wojna pol-
sko-ruska pod flagą biało-czerwo-
ną”. Nike otrzymała w 2006 r. za 
„Pawia królowej”. Rozmowę mo-
derowała Mirosława Lewandow-
ska-Wołosz.

Organizatorami cyklu spotkań jest 
Fabryka Kultury Zgrzyt we współ-
pracy z Ciechanowskim Ośrod-

kiem Edukacji Kulturalnej STU-
DIO i Urzędem Miasta Ciechanów.

red.

„Poezja wielkich wieszczów” była 
tematem pierwszego z trzech kon-
certów organowych. 2 września we 
wnętrzach kościoła farnego zagrał 
Andrzej Chorosiński – organista, 
improwizator, profesor zwyczajny 
i były rektor Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, doktor honoris causa koreań-
skiego Keimyung Chopin Univer-
sity. Wiersze recytowała aktorka 
i dziennikarka Dominika Figurska.

Mottem drugiego wieczoru orga-
nowego 16 września był „Powrót 
do źródeł”. Główną rolę w koncercie 
odgrywał kompozytor i pianista Ta-
deusz Trojanowski. Pochodzącemu 
z Ciechanowa artyście towarzyszy-
li: Monika Jędrzejczyk – alt i Syl-
wester Trojanowski – organy. Był 
to jego jubileuszowy koncert. Pro-
wadziła Lidia Trojanowska.
Ostatni z koncertów, „Muzycz-
ne  r o z m o w y ”,  z ap l a no w a no 

na 30 września. Na trąbkach za-
grają: Adam Stachowiak i Kamil 
Kruczkowski, na organach – Adam 
Sadowski.
Kierownikiem artystycznym wie-
czorów jest Adam Sadowski. Za 
prowadzenie koncertów odpowia-
da Dominik Molewski. Patronat 
nad przedsięwzięciem objął pre-
zydent miasta.

red.

Zaułek poezji
Halina Komorska

Misja
Najważniejsze to Być
Zwyczajnie
Nawet zmęczoną
I bez makijażu
Ale Być
Na wyciągnięcie ręki
Gdy pragnie ciepła – ogrzać
Ukołysać
Najskrytsze zakamarki duszy
Po prostu
Być
Czuwać
I wielbić
Błogosławione uczucie
Między niewiastami
Przez Najdoskonalszą z Matek
Wyniesione na piedestał

Miłości

Od Redakcji: Zamieszczając w poprzednim numerze wiersz Ha-
liny Komorskiej pt. „Tylko mało w uśmiechu”, popełniliśmy bardzo 
przykry błąd, mający przyczynę w zawiłościach redakcji technicznej 
gazety. Pomiędzy tytułem a treścią wiersza znalazły się słowa dedy-
kacji: „pamięci mego męża Krzysztofa”, przeniesione przez nieuwa-
gę z rubryki „Zaułek poezji” z numeru 07/303 GSM, gdzie były czę-
ścią wiersza Barbary Strzałkowskiej pt. „Obraz”.
Wspomniana dedykacja mogła zostać odebrana przez czytelników 
jako treść wiersza Haliny Komorskiej, co mogło się stać przyczyną 
doznanych przez nią przykrości. Oświadczamy: słowa „pamięci mego 
męża Krzysztofa” nie były napisane przez Halinę Komorską, znala-
zły się w jej utworze przez redakcyjne niedopatrzenie, dlatego z całą 
serdecznością przepraszamy autorkę wiersza.
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31 sierpnia na zamkowym dzie-
dzińcu wystąpił zespół Brass Fe-
deracja. Sześciu instrumentali-
stów, grających na trąbkach, pu-
zonach, suzafonie i perkusji wy-
konało przeboje różnych gatunków 
muzycznych – od rocka i popu po 
reggae i funk. Nie brakowało też 

własnych kompozycji. Dodatko-
wą niespodzianką był finałowy po-
kaz tańca z ogniem, w wykonaniu 
grupy Maori. Organizatorem wy-
darzenia był Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STUDIO, 
przy współpracy z Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej.

Pierwszy raz „Jazz w STUDIO” mia-
ło miejsce 27 lipca. Wówczas wy-
stąpił zespół Cup of Time. Z uwa-
gi na modernizację siedziby miej-
skiej jednostki kultury, wydarze-
nia zorganizowane zostały w in-
nych lokalizacjach.

red.

Jazz w STUDIO: 
Brass Federacja

W programie były m.in.: turniej ry-
cerski, pokaz łucznictwa konnego, 
w wykonaniu grupy AMM ARCHE-
RY, pokaz sokolniczy, ekspozycja 
broni czarnoprochowej, widowisko 
„Czego nie wiecie o królach”, w wy-
konaniu Teatru Rozrywki Trójkąt, 
sprawnościowy pokaz konny, in-
scenizacja potyczki z Krzyżaka-
mi, gala profesjonalnych walk oraz 

warsztaty, gry i zabawy dla dzieci. 
Zainteresowaniem cieszyły się tak-
że kramy rzemieślników.
Organizatorami tego największe-
go w Ciechanowie wydarzenia hi-
storyczno-edukacyjno-widowisko-
wego było Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej, przy wsparciu Urzę-
du Miasta.

red.

Spotkania 
z historią

„Mazowsze w cieniu krzyżackiego płaszcza” to hasło XIV Spo-
tkań z historią, które odbyły się 8 września na zamkowym 
dziedzińcu i błoniach.

Przedstawienie w reżyserii Sta-
nisława Dembskiego epatowa-
ło przedwojennymi przyśpiew-
kami i tańcami. Pięciu aktorów 
(Katarzyna Lasota, Karolina Li-
chocińska, Sławomir Narloch, Ja-
kub Pawlak i Sebastian Słomiń-
ski) odegrało 18 postaci. Każda 
z nich w zabawny sposób opo-
wiedziała swoją wersję tajemni-
czej miłości Teosi i żonglera Syl-
westra. Fakty mieszały się z legen-
dami i plotkami. Aktorom akom-
paniował na akordeonie Wojciech 
Gawrych.
Pijana Sypialnia to największy 
w kraju teatr niezależny, założo-
ny 6 lat temu w Warszawie przez 
aktorów, tancerzy, muzyków i wo-
kalistów. Widowiska wystawia za-
równo w salach teatralnych, jak 
i w plenerze.
„Osmędeusze” byli czwartym i za-
razem ostatnim przedstawieniem 
z wakacyjnego cyklu, organizowa-
nego przez Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO. 
Pierwsze ze spotkań z teatrami 
ulicznymi, z udziałem Teatru Kul-
tureska, odbyło się 6 lipca, drugie – 
z udziałem Pijanej Sypialni 20 lipca, 
trzecie – z Kultureską 10 sierpnia.

red.

Spotkanie z Teatrem Pijana Sypialnia
W ostatnim z wakacyjnych „Spotkań z teatrem” wystąpił Teatr Pijana Sypialnia z Warszawy. 
31 sierpnia na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich wystawił spektakl „Osmędeusze”, 
na podstawie dramatu Mirona Białoszewskiego.
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Była to najważniejsza impreza dla 
tej kategorii wiekowej, punktowa-
na do Ogólnopolskiego Systemu 
Współzawodnictwa Sportowego, 
prowadzonego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Po raz pierw-
szy kibice lekkiej atletyki mieli 
okazję zobaczyć tego typu zawody 
na nowej bieżni wraz ze wszystki-
mi urządzeniami i specjalistycz-
nym sprzętem. Zmagania mło-
dych sportowców były dużym wi-
dowiskiem dla kibiców i samych 
zawodników. Rywalizacja odby-
wała się w konkurencjach biego-
wych: sprinty (w tym biegi przez 
płotki), biegi średnie i długie oraz 
konkurencje techniczne, m.in. rzut 
oszczepem, rzut dyskiem, pchnięcie 
kulą, skok w dal i wzwyż. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się zawod-
niczki z Ciechanowa, podopieczne 
trenera Zbigniewa Majewskiego. 
Julia Kwasieborska zajęła 3 miej-
sce w biegu na 100 metrów, a Alek-
sandra Szemplińska wywalczyła 
4 lokatę w skoku w dal.
Uroczystego otwarcia zawodów do-
konali: dwukrotny Mistrz Olimpij-
ski z Pekinu i Londynu w pchnię-
ciu kulą, Tomasz Majewski, który 
obecnie pełni funkcję Wiceprezesa 
PZLA i Prezesa Warszawsko-Ma-
zowieckiego Okręgowego Związ-
ku Lekkiej Atletyki oraz prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

A.C.

Pierwsze zawody lekkoatletyczne 
na nowej bieżni

8 września na nowej ciechanowskiej bieżni lekkoatletycznej odbyły się Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików w Lekkiej Atletyce. W imprezie uczestniczyło ponad 500 mło-
dych zawodników z 61 klubów województwa warmińsko–mazurskiego i mazowieckiego.

20 października o godz. 9.00 spod 
Zamku Książąt Mazowieckich 
wystartuje sztafeta rowerowa 
„100 km na 100-lecie odzyskania 
niepodległości”. W tym samym 
miejscu będzie meta. Planowa-
nych jest 6 sztafet, trasa jednej 
będzie wiodła przez pętlę miejską 
i wyniesie około 17 km. Do udziału 

w wydarzeniu zapraszają prezydent 
miasta i Klub Korona. Zapisywać 
można się do 10 października w re-
cepcji hotelu Korona w Ciechano-
wie. Zgłaszać mogą się osoby, któ-
re ukończyły 18 rok życia. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać, 
dzwoniąc pod nr tel. 508 245 503.

red.

Zapisy na sztafetę 
rowerową

26 sierpnia odbył się trzeci 
etap z cyklu XXXIII Grand 
Prix Ziemi Ciechanowskiej, 
zorganizowany na terenie 
gminy Grudusk. Głównymi 
organizatorami byli: Dworek 
Polanka oraz Klub Biegacza 
TKKF Promyk Ciechanów. 
Bieg patronatem objął pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

Biegi dla najmłodszych odbywa-
ły się na dystansach: 100 metrów 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
400 metrów dla dzieci z klas szkół 
podstawowych oraz 800 metrów 
dla gimnazjalistów. Dla każdego 
z uczestników organizatorzy przy-
gotowali pamiątkowy medal oraz 
słodki upominek, a najlepsi otrzy-
mali dyplomy i książki. Po zma-
ganiach młodszych biegaczy, od-
był się bieg główny na dystansach 
2,5, 5 i 10 km. Na dystansie 5 km 
najlepszy okazał się Tomasz Bud-
niak – reprezentant Klubu Biega-
cza TKKF Promyk Ciechanów, któ-
ry dobiegł do mety z czasem 19 mi-
nut i 30 sekund. Drugi na mecie 
był Marcin Tomczak z Ciechano-
wa, który przegrał ze zwycięzcą 
o 4 sekundy. Trzeci do mety do-
biegł Maciej Podlecki z czasem 
19 minut i 58 sekund, reprezen-

tant Klubu Biegacza TKKF Pro-
myk Ciechanów. Wśród kobiet naj-
lepsza była Iwona Mosiej z Klubu 
Biegacza TKKF Promyk Ciecha-
nów z czasem 25 minut i 42 se-
kund. Druga była Mariola Wiktor-
ska, która uzyskała czas 27 minut 
i 23 sekund. Z kolei trzecia Kin-
ga Kowalczyk dobiegła z czasem 
27 minut i 25 sekund. Na dystan-
sie 10 km liderem okazał się Mi-
chał Makowski z Mazovii ProAc-
tiv Ciechanów z wynikiem 35 mi-
nut i 48 sekund. Drugi był również 
zawodnik z Mazovii ProActiv Cie-
chanów – Janusz Łazarski z cza-
sem 37 minut i 50 sekund. Trzecie 
miejsce wywalczył zawodnik Pro-
myka – Andrzej Pawlak z czasem 
42 minut i 14 sekund. Wśród ko-
biet pierwsze miejsce zajęła Mo-
nika Grzymkowska, również re-
prezentantka Promyka. Jej czas 
to 45 minut i 36 sekund. Drugie 
miejsce z czasem 46 minut i 16 se-
kund zajęła Anna Urbaniak z klu-
bu Jednorożec, a trzecie, z czasem 
47 minut i 36 sekund Aneta Lu-
bińska z Promyka. Po biegu każdy 
z zawodników otrzymał pamiątko-
wy medal, a najlepszym wręczo-
no puchary.

red.

XXXIII Grand Prix  
Ziemi Ciechanowskiej


