
Zmodernizowana 
siedziba COEK 
STUDIO

Budynek został zmodernizowa-
ny i wyposażony. Dostosowano 
go także do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Wśród głównych 
celów inwestycji, na którą mia-
sto pozyskało unijne dofinanso-
wanie, było rozszerzenie oferty 
kulturalnej i zwiększenie funk-
cjonalności obiektu, który stał się 
bardziej przyjazny środowisku.

więcej str. 2
R.J.

Przebudowane 
ul. Mazowiecka 
i Niechodzka

W ramach zakończonej moder-
nizacji dwóch ulic o łącznej dłu-
gości ponad 2,1 km, wybudowa-
no ścieżki rowerowe i przebudo-
wano chodniki. Stanęło energo-
oszczędne oświetlenie, wykona-
no kanalizację deszczową, zatoki 
autobusowe i zasadzono drzewa. 
Pojawiły się także punkty samo-
obsługi rowerowej. Miasto pozy-
skało na inwestycję środki z UE.

więcej str. 3
R.J.

Ulica Kwiatowa po 
przebudowie

Droga powiatowa, jaką jest ul. 
Kwiatowa, została przebudowana 
dzięki porozumieniu starosty i pre-
zydenta oraz pozyskaniu dofinan-
sowania. Ulica przeszła moderni-
zację na blisko 670-metrowym od-
cinku od pętli miejskiej w kierunku 
Gąsek. Jest nowa jezdnia, chodni-
ki, ścieżka rowerowa, kanalizacja 
sanitarna, oświetlenie oraz zieleń.

więcej str. 2
R.J.

Bulwary nad Łydynią

Ratusz przedstawił założenia 
budowy bulwarów nad Łydynią. 
Wzdłuż rzeki, od zamku do mo-
stu 3 Maja, powstaną drewnia-
ne szlaki piesze i rowerowe. Po-
jawią się również kładki, pomo-
sty, wodny plac zabaw i park li-
nowy. Inwestycja prowadzona bę-
dzie etapami. W przyszłym roku 
opracowana zostanie dokumen-
tacja projektowa.

więcej R.J.
str. 3

Skatepark 
i pumptrack otwarte

Z pierwszych tego rodzaju obiek-
tów w Ciechanowie i okolicach 
chętnie korzystają miłośnicy jaz-
dy na rolkach, deskorolkach czy 
rowerze. Miasto pozyskało na re-
alizację dofinansowanie. Obiek-
ty powstały w pobliżu stawku za 
kościołem św. Piotra, gdzie sys-
tematycznie zagospodarowywa-
na jest przestrzeń sportowo-re-
kreacyjna.

więcej str. 5
R.J.

Elektroniczny 
system informacji 
pasażerskiej

Ruszył montaż elektronicznych 
tablic przy 14 przystankach. Ta-
blice, na podstawie GPS w auto-
busach, będą pokazywały auten-
tyczny czas do przyjazdu kursu 
danej linii. Koszty tego zadania 
inwestycyjnego w 90% pokrywa-
ją pozyskane środki.

więcej str. 3
R.J.

NR 10/306
PAŹDZIERNIK 
LISTOPAD 2018

Miasto podzielone jest na 21 obwo-
dów głosowania, ponadto obwody 
odrębne stanowią: Specjalistycz-
ny Szpital Wojewódzki w Ciecha-
nowie oraz Dom Pomocy Społecz-
nej przy ul. Kruczej. Głosowanie 
w lokalach wyborczych odbywać 
się będzie w godz. 7.00-21.00. Pe-
łen spis ulic przypisanych do po-
szczególnych obwodów oraz wy-
znaczonych dla obwodów lokali 
wyborczych dostępny jest na stro-
nach 6 i 7 oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Ciechanów pod 
linkiem: umciechanow.pl/wybory
Każdy głosujący, po okazaniu dowo-
du osobistego, otrzyma cztery kar-
ty do głosowania. Należy wskazać 

jednego kandydata na danej karcie 
– w kratce obok nazwiska postawić 
znak „X” (co najmniej dwie linie 
przecinające się wewnątrz kratki). 
Zagłosować będzie można na: jed-
nego z kandydatów na Prezyden-
ta Miasta Ciechanów, na jedne-
go z kandydatów na radnego Rady 
Miasta Ciechanów, na jednego 
z kandydatów na radnego Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego oraz jedne-
go z kandydatów na radnego Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego. 
W przypadku głosowania na prezy-
denta oraz radnego do rady powiatu 
i radnego sejmiku każdy uprawnio-
ny do głosowania mieszkaniec mia-
sta wybiera kandydata spośród tych 

samych osób. Jeżeli chodzi o kan-
dydatów do Rady Miasta – w każ-
dym z czterech okręgów, na które 
podzielone jest miasto, kandydują 
inne osoby. Okręg nr 1 to osiedla: 
Kargoszyn, Podzamcze, Powstań-
ców Wielkopolskich. Okręg nr 2 to 
osiedla: Kwiatowe, Bloki, Zachód. 
Okręg nr 3 to osiedla: Aleksandrów-
ka, Aleksandrówka II, Śródmieście. 
Okręg nr 4 tu osiedla: Płońska, Sło-
neczne, Przemysłowe. Wykaz ulic 
wchodzących w skład poszczegól-
nych osiedli dostępny jest na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
w zakładce „dla mieszkańców”, „za-
rządy osiedli”.

R.J.

Miasto zachęca wszystkich pełnoletnich mieszkańców do udziału w wyborach samorządowych, 
które odbędą się 21 października. Głosować będzie można w jednej z siedzib obwodowej komi-
sji wyborczej – w zależności od adresu zameldowania mieszkańca. Każdy będzie mógł oddać 
jeden głos na kandydata na prezydenta, jeden na kandydata do rady miasta, jeden na kandy-
data do rady powiatu i jeden na kandydata do sejmiku województwa.
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Wśród głównych ce-
lów przeprowadzonej 
modernizacji siedziby 
COEK STUDIO było 
stworzenie warunków 
do rozszerzenia i uroz-
maicenia oferty kultu-
ralnej w mieście i przy-
stosowanie budynku 
do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami.
– By prowadzić dzia-
łalność, rozszerzać 
ofertę, rozwijać się, ko-
nieczne są odpowied-
nie warunki. Siedzi-
ba miejskiej jednostki 
kultury przeszła me-
tamorfozę, dzięki cze-
mu otwierają się dla 
niej,  a t ym samym 
dla mieszkańców mia-
sta, nowe możliwości. 
Dużą wagę przywią-
zujemy do przeciw-
działania wszelkim 
wykluczeniom i do in-
tegracji osób niepełno-
sprawnych. Likwidu-
jemy bariery architek-
toniczne, zachęcając 
do czynnego udziału w kultural-
nym życiu miasta zarówno nie-
pełnosprawnych, jak i osoby star-
sze czy rodziny z małymi dziećmi 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Budynek COEK STUDIO przeszedł 
m.in. termomodernizację i wymia-
ny instalacji, został ocieplony, dzię-
ki czemu stał się bardziej przyjazny 
dla środowiska. Wymieniona zosta-
ła elewacja, przebudowano schody 
zewnętrzne i wewnętrzne, wymie-
niono drzwi. W nowoczesny sprzęt 
elektroniczny wyposażono studio 
nagrań, zostało ono także odpo-
wiednio wyciszone, co przekłada 
się na jakość nagrań i możliwości 
bardziej profesjonalnego wykorzy-
stywania studia. Prace objęły gale-
rię, salę baletową, pracownię roz-
wijania umiejętności manualnych, 
pomieszczenie, które stało się małą 
salą widowiskową. Zmodernizowa-
ne zostały łazienki. Zamontowano 

urządzenia zwiększające dostęp-
ność obiektu osobom z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności, min. 
ruchowymi, sensorycznymi, inte-
lektualnymi i psychicznymi. Jed-
nym z rozwiązań jest zainstalowa-
ne na torze krzywoliniowym krze-
sło schodowe, co umożliwi niepeł-
nosprawnym przemieszczanie się 
między kondygnacjami. Dzięki 
stworzeniu sali widowiskowej, po-
jawi się możliwość organizowania 
koncertów i przedstawień teatral-
nych. Jest tam mała scena z pode-
stem, kurtyną, oświetleniem i na-
głośnieniem. Galeria zyskała pro-
fesjonalne wyposażenie, systemy 
wystawiennicze, oświetlenie, któ-
re pozwalają na właściwą ekspo-
zycję prac. Poprzez zakup koniecz-
nych mebli, remont sali plastycz-
nej z jej zapleczem, poprawiły się 

warunki, w których 
odbywają się cieszące 
się dużym zaintereso-
waniem zajęcia.
Stara kotłownia gazo-
wa w obiekcie zosta-
ła wymieniona na wę-
zeł ciepłowniczy zasi-
lany z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, przebu-
dowano instalację c.o., 
instalację pompy cie-
pła powietrze/woda, 
wymieniono oświetle-
nie na energooszczęd-
ne typu LED. W konse-
kwencji wprowadzenia 
tych rozwiązań nastąpi 
znaczna poprawa efek-
tywności energetycznej 
budynku na poziomie 
ponad 66%.
– Dotychczas z wie-
lu  n a s z yc h  p omy -
słów musieliśmy re-
zygnować ze względu 
na brak odpowiednich 
warunków. Kreatyw-
ność i chęć wprowa-
dzania nowych wy-
darzeń i działań zde-

rzała się z rzeczywistością. Często 
przy organizacji wydarzeń wkła-
daliśmy mnóstwo trudu i wysił-
ku, stosując prowizoryczne roz-
wiązania. Po modernizacji siedzi-
by zniknęło wiele przeszkód, cały 
nasz zespół pracowników, czekał 
więc na otwarcie z niecierpliwo-
ścią. Zapraszamy mieszkańców, 
będziemy systematycznie wpro-
wadzać nowości i rozbudowywać 
naszą ofertę – powiedziała dyrektor 
COEK STUDIO Jolanta Grudzińska.
W lutym 2016 roku miasto po-
zyskało unijne dofinansowanie. 
Pod koniec listopada prezydent 
Krzysztof Kosiński podpisał umo-
wę z wykonawcą. Wartość zadania 
to 2 195 550 zł. Pozyskane unijne 
pieniądze pokrywają 80% kosztów 
inwestycji.

R.J.

Przedstawiona została wizuali-
zacja budynku nowego przed-
szkola i żłobka, który powsta-
nie prz y ul.  Szwanke. Będzie 
to energooszczędny obiekt, wy-
konany w technologii modu-
ł owej ,  k tóra  poz w a la 
znacznie skró-
cić czas pro-
wadzenia 
inwe-

stycji. W najbliższych tygodniach 
opracowana zostanie do-
kumentacja projek-

to-

wo-
-kosz-

torysowa. 
D z i ę k i  b u d o -

wie nowego żłobka 
i przedszkola miasto 

zapewni miejsca opieki dla 
prawie 200 dzieci. Obiekt bę-

dzie jednokondygnacyjny, przy-
stosowany do potrzeb niepełno-
sprawnych.

R.J.

Otwarta zmodernizowana siedziba COEK STUDIO
Budynek COEK STUDIO przeszedł kompleksową modernizację oraz został dostosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. Na inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie unijne. 
28 września na otwarcie przygotowano wystawę rysunków satyryka Andrzeja Mleczki. Moż-
na było zapoznać się z ofertą COEK-u, wziąć udział w pokazowych zajęciach oraz zapisać się 
na wybrane.

Nowe przedszkole i żłobek: wizualizacja

Moderni-
zacja objęła 
liczący bli-
sko 670-me-
trowy odci-
nek od ron-
d a  n a  p ę -
tli miejskiej 
w kierunku 
Gąsek. W pierwszej kolejności wy-
budowana została kanalizacja desz-
czowa, przebudowane zostały przy-
łącza gazowe. Przeprowadzono pra-
ce energetyczne oraz roboty bru-
karskie, wylane zostały dwie war-
stwy asfaltu. Przebudowane zostało 
skrzyżowanie z ul. Wesołą.
Zakres kompleksowej inwestycji 
w ul. Kwiatową to: rozbudowa i po-
szerzenie jezdni, budowa chodni-
ków, zjazdów, dwukierunkowej 
ścieżki rowerowej, zatok autobu-
sowych, budowa oświetlenia ulicz-
nego oraz zagospodarowanie przy-
drożnej zieleni.
11 października przeprowadzony 
został odbiór. Zarówno prezydent 
Krzysztof Kosiński, jaki i starosta 
Sławomir Morawski oraz kierow-
nik Powiatowego Zarządu Dróg Jó-
zef Borkowski podkreślali, że par-
tycypacja samorządów w kosztach 
budowy była niezbędnym warun-
kiem do realizacji.
– Ul. Kwiatowa jest drogą powia-
tową, ale znajduje się w granicach 
miasta. Mimo, że miasto nią nie 
zarządza, mieszkają tu przecież 

nasi miesz-
kańcy, więc 
postanowi-
liśmy wejść 
we współ-
pracę z po-
wiatem, by 
poprawić 
bardzo zły 

stan tej drogi i całkowicie zmie-
nić jej oblicze. To kolejny przy-
kład po modernizacji „Sońskiej”, 
gdzie mieliśmy analogiczną sytu-
ację. W miarę możliwości będzie-
my praktykować taką współpracę. 
Jednocześnie skupiamy się oczywi-
ście na prowadzonych i planowa-
nych przez miasto systematycz-
nych remontach i przebudowach 
w różnych częściach Ciechanowa 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
– Modernizacja tej ulicy jest przy-
kładem dobrej współpracy dwóch 
samorządów, z czego ogromnie się 
cieszę. To inwestycja długo wycze-
kiwana przez mieszkańców. Dzię-
kuję miastu za zaangażowanie, bo 
wspólnymi siłami, jak widać, można 
zrobić więcej – powiedział starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski.
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.

R.J.

Ulica Kwiatowa 
po przebudowie

Kompleksowa przebudowa ul. Kwiatowej dobiegła końca. In-
westycja była możliwa dzięki porozumieniu pomiędzy prezy-
dentem i starostą oraz pozyskaniu środków zewnętrznych.

Zostało już wzmocnione podło-
że drogi, wybudowano kanaliza-
cję deszczową, i warstwę mrozo-
ochronną. Tworzona jest podbudo-
wa zasadnicza. Wzdłuż drogi wybu-
dowane zostaną chodniki i ścieżki 
rowerowe. Prace brukarskie trwa-
ją. Nawierzchnia ścieżek rowero-
wych, zgodnie z oczekiwaniami 
rowerzystów, będzie bitumiczna. 
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.
Koszt całego przedsięwzięcia to 
22 751 648,27 zł. Miasto pozyska-
ło 90% dofinansowania z UE oraz 
z budżetu państwa, w związku 
z czym z budżetu miasta pokryte 
zostanie jedynie 10% kosztów.

R.J.

Prace brukarskie na obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa

Na początku października rozpoczęto układanie krawężników 
od strony drogi krajowej nr 60. Powstająca między „sześćdzie-
siątką” a „pięćdziesiątką” obwodnica wschodnia, w znacznym 
stopniu wyprowadzi ruch samochodów ciężarowych oraz od-
ciąży centrum miasta. Inwestycja, finansowana w 90% za pozy-
skane przez miasto środki zewnętrzne jest największym obec-
nie realizowanym zadaniem.
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Kolejna duża miejska inwesty-
cja drogowa została już w pełni 
zrealizowana. Ul. Mazowiec-
ką i Niechodzką modernizo-
wano na długości w sumie po-
nad 2,1 km. Wzdłuż obydwu 
ulic powstało łącznie prawie 
3,7 km ścieżek rowerowych, 
przebudowano i wybudowa-
no ponad 3,8 km chodników. 
Wykonano kanalizację desz-
czową, oświetlenie, zatoki au-
tobusowe i nasadzenia.

Ważnym aspektem inwestycji było 
stworzenie dla dzielnicy przemysło-
wej połączenia rowerowego z pętlą 
miejską, którą można przejechać 
rowerem do każdej części miasta. 
W ramach zadania powstała tak-
że dodatkowa infrastruktura ro-
werowa: cztery parkingi dla rowe-
rów (w pobliżu przystanków auto-
busowych) oraz dwa punkty samo-
obsługi rowerowej – przy ul. Ma-
zowieckiej w okolicy skrzyżowań 
z ulicami Mleczarską oraz Płocką.
– W takim punkcie można napom-
pować koło, bądź dokręcić polu-
zowaną śrubkę. Punkty są jednak 
elementami uzupełniającymi tę in-
westycję. Najważniejsze, że drogi 
i chodniki, które były w bardzo złym 
stanie, zmieniły się nie do poznania. 

Rozrasta się sieć ścieżek rowero-
wych, co odzwierciedla nasze pro-
ekologiczne podejście i konsekwent-
ne propagowanie zdrowego stylu 
życia. Dzięki inwestycji jest kom-
fortowo, estetycznie i przede wszyst-
kim o wiele bezpieczniej – powie-

dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Na zada nie mia sto poz ysk a-
ło prawie 7 mln zł unijnego do-
finansowania (6 985 284,99 zł). 
Koszt inwestycji wynosi prawie 
10,3 mln zł.

R.J.

Montaż elektronicznego 
systemu informacji pasażerskiej
Na przystankach rozpoczęła się instalacja elektronicznych 
tablic, które będą pokazywały rzeczywisty czas do przyjaz-
du poszczególnych autobusów. Systemem objętych zostanie 
14 przystanków. Na inwestycję miasto pozyskało zewnętrz-
ne dofinansowanie, pokrywające 90% kosztów.

Dwustronne ta-
bl ice elek tro -
niczne, zawiera-
ją moduł trans-
misyjny do dy-
namicznego 
wyświetlania 
rozkładu jazdy. 
Tablica umoż-
liwi wyświetla-
nie daty, godzi-
ny, numeru li-
nii, docelowego 
kierunku jazdy 
oraz oczekiwa-
nego czasu przy-
jazdu autobu-
su. Tablice będą 
miały wbudowany monitoring wi-
zyjny. Wszystkie nowe rozwiąza-
nia zsynchronizowane będą z ist-
niejącym już w ZKM systemem za-
rządzania komunikacją.
– Takie tablice istnieją w wielu 
polskich miastach i sprawdza-
ją się. Ciechanów stara się czer-
pać z najlepszych wzorców. Na-
sza komunikacja miejska staje się 
coraz bardziej przyjazna. Syste-

matyczne inwe-
stujemy w ta-
bor, nowe prze-
szklone wiaty, 
rozkład jazdy 
dostosowuje-
my do potrzeb 
mieszkańców. 
Współpracuje-
my także z są-
siednimi gmina-
mi, zwiększając 
zasięg linii auto-
busowych – po-
wiedział prezy-
dent Krzysztof 
Kosiński.
Tablice będą sys-

tematycznie pojawiać się na przy-
stankach: przy placu Jana Pawła 
II, ulicy 17 Stycznia/Warszawska, 
przy dworcu PKP, przy szpitalu, 
przy dworcu PKS, przy ul. Sien-
kiewicza, 17 Stycznia – BGŻ, przy 
placu Kościuszki, przy Armii Kra-
jowej – przy Carrefourze i Kauflan-
dzie oraz przy ul. Pułtuskiej przy 
Szkole Podstawowej nr 3.

R.J.

Temat zagospodarowania brzegów 
rzeki pojawia się od wielu lat. Mia-
sto chce wykorzystać potencjał ob-
szarów nadwodnych, tworząc dla 
mieszkańców warunki dla rekre-
acji, wypoczynku i aktywności. 
Zamierza zrobić to w taki sposób, 
by nie zaburzać naturalnego uro-
ku terenów Doliny Rzeki Łydyni. 
Koncepcja koncentruje się nie tylko 
przy rzece, uwzględnia także prze-
strzeń wokół zamku, błonia zamko-
we oraz stawy.
– Bulwary kojarzą się zwykle z za-
betonowaną przestrzenią nad 
brzegiem rzeki. W Ciechanowie 
bulwary spacerowe nad Łydynią 
wyobrażamy sobie zupełnie ina-
czej. Nie będzie betonowania, bę-
dzie ekologiczne podejście do re-
kreacji i wypoczynku nad wodą. 
Chcemy zastosować drewniane 
ciągi komunikacyjne przy rze-
ce, nad rzeką i nad „Torfami”, tak 
aby pokazać mieszkańcom bogac-
two naturalne Doliny Rzeki Łydy-
ni. Te obszary w ogromnej mierze 
są niedostępne i nieodkryte przez 
mieszkańców, a naprawdę jest co 
podziwiać. Jestem przekonany, że 
bulwary będą trasą spacerów dla 
rodzin, miejscem atrakcyjnym dla 
turystów, pozwolą być bliżej przy-
rody, będąc jednocześnie w ścisłym 

centrum miasta. Co ważne, będą 
sprzyjały aktywności i zdrowemu 
stylowi życia, gdyż powstaną tak-
że z myślą o rowerzystach. Nasza 
propozycja jest naprawdę ciekawa 
i sądzę, że spotka się z przychylno-
ścią ciechanowian i przyjezdnych 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Władze miasta zwracają uwagę, że 
utworzona na błoniach kładka, przy 
której zamontowane zostały ławki 
i tablice edukacyjne, jest swego ro-
dzaju wstępem do inwestycji w bul-

wary. Kładka ta jest chętnie uczęsz-
czana przez mieszkańców.
– Planując tak złożoną inwestycję, 
ważne jest zachowanie odpowied-

nich proporcji, tak by wprowadzo-
ne w teren zielony nowe formy – 
ciągi pieszo-rowerowe czy elemen-
ty małej architektury, nie zakłóca-
ły walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych tego wyjątkowego 
miejsca. Całość inwestycji zgod-
nie z jej naturalnym uwarunkowa-
niem, ale też zgodnie z obowiązu-
jącymi aktami prawa miejscowe-
go, zostanie podzielona na strefy. 
Obok stref do spacerów, pomostów 
na stawach i tarasów widokowych, 
pojawi się też nowy element rekre-

acyjny dla naszych najmłodszych 
mieszkańców – wodny plac zabaw. 
Ta inwestycja połączy pokolenia, 
ale też pokaże, jak piękna jest Doli-
na Rzeki Łydyni – powiedziała Jo-
anna Potocka Rak, I zastępca pre-
zydenta miasta.
Wodny plac zabaw i park lino-
wy będą zlokalizowane w pobli-
żu istniejącej k ładki. Budowa 
bulwarów wraz z dodatkowymi 
elementami zostanie podzielo-
na na etapy.

R.J.

Bulwary nad Łydynią: ratusz przedstawił koncepcję
Miasto planuje stworzenie Bulwarów nad Łydynią. 12 października zaprezentowane zostały wizualizacje. Koncepcja obejmuje stworzenie szlaków dla pie-
szych i rowerzystów wzdłuż rzeki – od jej okolic na wysokości zamku do mostu 3 Maja. W planach są drewniane kładki, w tym nad wodą, pomosty, jak również 
wodny plac zabaw i park linowy.

Zakończona modernizacja 
ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej
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W ramach drugiej edycji pro-
jektu „Ciechanów miastem no-
woczesnej edukacji”, na któ-
ry miasto pozyskało ponad 
800 tys. zł unijnego dofinan-
sowania, część sprzętu elek-
tronicznego trafiła już do miej-
skich szkół podstawowych. To 
55-calowe interaktywne mo-
nitory, iPady i laptopy. Nieba-
wem uczniowie będą korzystać 
także z robotów do programo-
wania. Dzięki projektowi, re-
alizowane są dodatkowe zaję-
cia dla uczniów, a wkrótce ru-
szą szkolenia dla nauczycieli.

Wartość sprzętu elektroniczne-
go, w który wyposażane są szko-
ły, to ponad ćwierć miliona zło-
tych. Wartość całego projektu wy-
nosi 1 022 527,20 zł, z czego przy-
znane zewnętrzne dofinansowa-
nie to aż 871 591,20 zł – w tym 
unijne dofinansowanie w wysoko-
ści 818 021,76 zł oraz 53 569,44 zł 
z budżetu państwa. Wkład miasta 
jest niepieniężny – stanowi go udo-
stępnienie sal lekcyjnych.
Zadanie zakłada wsparcie, obejmu-
jące łagodzenie zdiagnozowanych 
problemów i deficytów u uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. To 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. Organizowa-
ne są zajęcia terapii pedagogicznej 
dla uczniów, u których stwierdzono 
zaburzenia i specyficzne trudności 
w uczeniu się, czyli dysleksję rozwo-
jową ujawniającą się w formie dys-
leksji, dysortografii lub dysgrafii. 
Odbywają się zajęcia logopedycz-
ne oraz rewalidacyjne – przezna-
czone dla uczniów z niepełnospraw-
nością, posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalne-
go, np. ze względu na stwierdzony 
zespół Aspergera, autyzm, afazję. 

Duży nacisk kładziony jest m.in. 
na umiejętności uniwersalne, ta-
kie jak: umiejętności uczenia się, 
pracy zespołowej, radzenia sobie 
z uczuciami, umiejętności alterna-
tywne w stosunku do agresji, umie-
jętności radzenia sobie ze stresem.
Druga edycja projektu to konty-
nuacja działań, które realizowane 
były w pierwszej edycji. Nowością 
jest zadanie z zakresu kształtowa-
na i rozwijania kompetencji cyfro-
wych, gdzie kluczowe są na progra-
mowanie, informatyka, matema-
tyka czy robotyka. Wśród celów są 
także m.in.: nauka twórczego roz-
wiązywania problemów, doskona-
lenie logicznego myślenia, rozwi-
janie umiejętności manualnych, 
nauka pracy indywidualnej i gru-
powej, a także wzmacnianie wiary 
we własne możliwości i budowa-
nie przez uczniów pewności siebie.
Wniosek o dofinansowanie przygo-
towało Centrum Usług Wspólnych. 
Projekt „Ciechanów miastem nowo-
czesnej edukacji – II edycja” reali-
zowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020.

R.J.

Z uwagi na pozyskanie dodatkowych 
środków w wysokości 1,9 mln zł, wpro-
wadzono zmiany w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej oraz w budżecie miasta 
na 2018 rok. Radni zatwierdzili do reali-
zacji projekt grantowy, związany z pod-
niesieniem kompetencji cyfrowych 
mieszkańców. Na ten cel miasto pozy-
skało 89 140 zł unijnego dofinansowa-
nia na organizację szkoleń komputero-
wych, którymi objętych będzie 180 osób 
powyżej 25 roku życia. Nabór ogłoszony 
zostanie w październiku. Pierwsze szko-
lenia ruszą pod koniec roku. 
Radni wyrazili zgodę na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu miesz-
kaniowego w budynku przy ul. Nad-
fosnej 9. Dali też przyzwolenie na za-
mianę nieruchomości znajdujących 
się w obrębie Śródmieścia oraz wpro-
wadzenie zmian w wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych, bę-
dących w posiadaniu ZWiK na lata 
2016-2018 oraz 2019-2021. Zmianie 
uległ też Miejski Program Profilak-
tyki i rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2018 r.

Prezydent Krzysztof Kosiński, in-
formując o przejściu na emeryturę 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, podkreślał zaangażowanie 
i kompetencje Anny Suchodolskiej, 
która pracowała na tym stanowisku 
od 2000 roku. Nowo powołana dy-
rektor Alicja Wodzyńska od kilku-
nastu lat zajmuje się działalnością 
związaną z kulturą, sztuką, edu-
kacją, turystyką, promocją. Posia-
da doświadczenie na stanowiskach 
kierowniczych, ma także doświad-
czenie w organizacji wydarzeń kul-
turalnym i edukacyjnych, skierowa-
nych do różnych grup wiekowych, 
we współpracy z innymi podmiota-
mi oraz w kreowaniu strategii in-
formacyjnych i promocyjnych. Jest 
absolwentką Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej w Warszawie. Pracowa-
ła w Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej, Powiatowym Centrum Kul-
tury i Sztuki w Ciechanowie, Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze.

R.J, K.D.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, 
terminarz dostępne są  

w Biuletynie Informacji Publicznej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Ciechanowie odpowiada zarów-
no za ujęcia wody, stację uzdatnia-
nia, sieć wodociągową, sieć kana-
lizacji sanitarnej, jak również za 
oczyszczalnię ścieków z laborato-
rium. ZWiK dostarcza w ciągu doby 
średnio prawie 9 tysięcy metrów sze-
ściennych wody. W 2017 roku spółka 
sprzedała ponad 2 miliony 300 ty-
sięcy litrów wody. Sieć wodociągowa 
obecnie ma 274 km i systematycznie 
jest rozbudowywana i modernizo-
wana. Jeżeli chodzi o sieć kanaliza-
cji sanitarnej, jej budowa jest dużo 
bardziej skomplikowana i kosztow-
na niż budowa wodociągu. Obecnie 
długość sieci kanalizacji sanitarnej 
wynosi ponad 180 km.
– Jubileusz to okazja do zatrzyma-
nia się na chwilę – w tym naszym 
codziennym pędzie – i podsumo-
wania. Podsumowania 80-letniej 
historii ciechanowskich wodocią-
gów. Historii, na którą składa się 
codzienna praca bardzo wielu osób. 
Osób, które pracowały dawno temu 
i tych, które pracują teraz. By spół-
ka działała dynamicznie i spraw-
nie jako całość, każdy z nas, po-
jedynczo, musi dobrze wykonać 
swoją robotę. Dziękuję serdecznie 
każdemu z moich współpracowni-
ków – powiedział prezes ZWiK Je-
rzy Ryziński.
– Gratulują wszystkim Państwu, 
bo dzięki Wam ZWiK prężnie roz-

wija się, działając na rzecz miasta 
i jego mieszkańców. By woda popły-
nęła z kranu i nadawała się do pi-
cia, musi przejść bardzo długą dro-
gę, musi być poddana procesom, za 
które odpowiedzialne jest mnóstwo 
osób. Dziękuję bardzo za to ogromne 
zaangażowanie – powiedział prezy-
dent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
W imieniu marszałka województwa 
nagrodę „Pro Masovia” przekaza-
ła spółce wiceprzewodnicząca sej-
miku województwa mazowieckie-
go Wiesława Krawczyk. Uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 4 wręczo-
ne zostały nagrody we współor-
ganizowanym ze ZWiK konkursie 
plastycznym.
Prezydent miasta i prezes ZWiK 
wyróżnili 41 pracowników z naj-
dłuższym stażem. Od 25 do 30 lat 
w spółce pracują: Zbigniew Kar-
pik, Andrzej Kuczyński, Stefan Łu-
kasiewicz, Krzysztof Redas, Helena 

Sadowska, Kazimierz Dusiński, Je-
rzy Długołęcki, Tomasz Grzybowski, 
Krzysztof Kędzierski, Piotr Piętka, 
Roman Szerszeński, Wojciech Szcze-
pański, Jerzy Szmuniewski, Józef 
Wesołowski, Witold Iniarski, Sła-
womir Waloch, Danuta Gronczew-
ska, Joanna Kamińska, Witold Cza-
rzasty, Jan Krupiński, Jacek Rupiń-
ski. Od 31 do 35 lat: Krzysztof Wró-
blewski, Lilia Gostkowska, Małgo-
rzata Fila, Stanisław Klepczyński, 
Sławomir Oleksiński, Stanisław Te-
reszkiewicz, Jan Tereszkiewicz, Wi-
told Waśniewski, Jan Dudziński, Ire-
na Skwarska, Elżbieta Karpińska. 
Pracownicy ze stażem 36-40 lat to: 
Anna Gizińska, Alicja Gładysz, An-
drzej Królikowski, Otylia Mieszkow-
ska, Krzysztof Skwarski, Krzysz-
tof Kamiński, Małgorzata Kukul-
ska, Ireneusz Ciesielski, Waldemar 
Jankowski.

R.J.

5 października w ratuszu czworo 
najlepszych studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Cie-
chanowie otrzymało nagrody pre-
zydenta miasta. To wytypowane 
przez szkołę osoby, wyróżniające się 
bardzo dobrymi wynikami w nauce 
oraz zaangażowaniem w życie spo-
łeczne uczelni. Nagrody w wysoko-
ści 1500 zł, zostały przyznane Annie 

Makijonko – studentce ze średnią 
ocen 5,0 oraz Bożenie Antoszew-
skiej, Izabeli Kuchalskiej i Sylwii 
Tymińskiej – studentkom ze śred-
nią ocen 4,94. Wszystkie nagrodzo-
ne osoby studiują na kierunku pra-
ca socjalna. Pogratulowali im pre-
zydent Krzysztof Kosiński oraz wła-
dze uczelni.

R.J.

Studenci PWSZ nagrodzeni

Wrześniowa sesja Rady Miasta
W porządku 47. sesji Rady Miasta znalazło się sprawozda-
nie z ubiegłorocznej działalności Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji. W 2017 roku spółka wypracowała zysk w wysoko-
ści ponad 572 tys. zł. Podczas obrad 27 września radni podjęli 
8 uchwał. Prezydent Krzysztof Kosiński podziękował za wie-
loletnią pracę dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Annie 
Suchodolskiej, która przeszła na emeryturę. Jej miejsce zaję-
ła Alicja Wodzyńska.

80-lecie ciechanowskich wodociągów
ZWiK w Ciechanowie obchodzi w tym roku 80. rocznicę budowy wodociągu w mieście. Podczas 
zorganizowanego 12 paździrenika spotkania prezes spółki i prezydent miasta podziękowali pra-
cownikom za zaangażowanie i wyróżnili statuetkami osoby z najdłuższym stażem w firmie. Wy-
świetlony został film o historii i działalności zakładu, dla wszystkich gości przygotowano tort.

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

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ciechanowie, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 

Śródmieście – część działki nr 769/2 – segment pawilonu handlowego o pow. 15 m2 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 

na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów Ratusz I piętro oraz umieszczony na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

Nowoczesny sprzęt elektroniczny 
w miejskich podstawówkach
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O skatepark i pumptrack postulo-
wała przede wszystkim młodzież. 
Ani w mieście, ani na terenie po-
wiatu ciechanowskiego nie było 
dotychczas takich obiektów spor-
towych. Skatepark umożliwia bez-
pieczną jazdę na rolkach, deskorol-
ce, longboardzie czy hulajnodze. 
Pumptrack jest miejscem do ćwi-
czeń sportów rowerowych. Waż-
nym aspektem inwestycji jest pro-
pagowanie aktywnego, zdrowego 
stylu życia oraz stworzenie cieka-
wej alternatywy dla młodszej części 
ciechanowian. Pierwszymi korzy-
stającymi z otwartego skateparku 
i pamptracku były dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 5.
– Prowadząc inwestycje w Cie-
chanowie, stawiamy na różnorod-

ność, bo takie podejście jest gwa-
rancją zrównoważonego rozwo-
ju miasta. Inwestujemy w drogi, 
chodniki, kanalizację, ale także 
w innowacyjne projekty z dzie-
dziny sportu czy kultury. Staramy 
się dbać o to, by Ciechanów miał 
dla swoich mieszkańców ciekawą 
ofertę spędzania wolnego czasu, 
by nie trzeba było szukać atrakcji 
poza miastem. Te nowe obiekty to 
wynik konsekwentnej rozbudowy 
bazy sportowo-rekreacyjnej, przez 
co wspieramy aktywny i zdro-
wy styl życia. Należy podkreślić, 
że treningi w takich miejscach są 
dużo bezpieczniejsze, niż w prowi-
zorycznych warunkach – powie-

dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Powierzchnia skateparku wynosi 
500 m2, jednocześnie może z nie-
go korzystać około 20 osób. Poja-
wiły się m.in. banki, quartery, mur-
ki, poręcze, platformy, otwarty ba-
sen typu „Bowl” oraz inne elemen-
ty charakterystyczne dla tego typu 
obiektów. Wszystkie usytuowane 
są w sposób umożliwiający płyn-
ną i bezpieczną jazdę. Skatepark 
z betonową nawierzchnią ma dwa 
poziomy, aby ułatwić korzystanie 
z niego osobom o różnych umie-
jętnościach.
Pumptrack ma 1500 m2 powierzch-
ni i dwa tory. Pierwszy tor o dłu-
gości 50 m i 1,4 m szerokości po-

wstał z myślą o dzieciach. Drugi 
tor o długości 150 m i 1,7 m szero-
kości przeznaczony jest dla mło-
dzieży i dorosłych, uprawiających 
sporty rowerowe na wyższym po-
ziomie zaawansowania. Obydwa 
tory umożliwiają jednoczesne ko-
rzystanie z nich przez kilka osób. 
Konstrukcja ziemna torów ma na-
wierzchnię bitumiczną. Skarpy to-
rów i przestrzenie wewnątrz zosta-
ły obłożone trawą.
Na terenie obiektów zamontowa-
ne zostały ławki, stojaki na rowe-
ry, urządzenie serwisowe, kosze 
na śmieci. Teren został oświetlony 
i objęty monitoringiem.
Obszar, na którym realizowane są 

inwestycje jest systematycznie za-
gospodarowywany. Są tam powsta-
łe w ramach Budżetu Obywatelskie-
go: plac zabaw, siłownia zewnętrz-
na, alejki oraz elementy małej ar-
chitektury. Kolejny etap zagospo-
darowania terenu (także projekt 
obywatelski), zakłada budowę za-
toki postojowej, chodnika, 3 altan 
rekreacyjnych oraz montaż kolej-
nych elementów małej architektu-
ry i nasadzenia. Altany zostały już 
wybudowane.
Na inwestycje w skatepark i pump-
track miasto pozyskało 200 tys. zł 
dofinansowania z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego.

R.J.

Od 15 października w dni 
robocze zostały przedłu-
żone do miejscowości 
Pawłowo dwa kursy linii 
nr 1. Miasto, gmina Regi-
min oraz Zakład Komu-
nikacji Miejskiej w Cie-
chanowie porozumiały 
się w sprawie wprowa-
dzenia zmian. Spółka, po 
uruchomieniu nowej li-
nii nr 11, kursującej mię-
dzy Regiminem i Opin-
górą, kolejny raz rozszerza dzia-
łalność. Wydłużono kurs poran-

ny i popołudniowy. Autobus rano 
wyjeżdża z Pawłowa o godz. 7.23, 

natomiast po południu 
przyjeżdża do Pawłowa 
o godz. 15.03. W związ-
ku z wydłużeniem dwóch 
kursów nastąpiły nie-
znaczne korekty czaso-
we w niektórych kursach 
linii numer „1”. Szczegó-
łowe informacje znaj-
dują się na tabliczkach 
przystankowych oraz 
na stronie internetowej 
ZKM w Ciechanowie: 

zkmciechanow.pl
R.J.

Skatepark i pumptrack otwarte
Od 1 października dostępne są skatepark i pumptrack – pierwsze takie obiekty w Ciechanowie i okolicach, wybudowane przez miasto. Te komplementarne in-
westycje, zrealizowane na terenie w pobliżu stawku za kościołem św. Piotra, służą m.in. miłośnikom jazdy na rolkach, deskorolce i rowerze. Korzystać z nich 
mogą osoby w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania.

Dwa betonowe stoły do gry w pił-
karzyki, ważące po 600 kg każdy, 
stanęły na pasażu Marii Konop-
nickiej oraz przy placu zabaw przy 
ul. Parkowej. W przypadku za-
ginięcia piłeczki, po nową moż-
na zgłosić się do Urzędu Miasta 
do Biura Obsługi Interesanta przy 
ul. Wodnej 1 (parter). Na pasa-
żu zamontowano także dodatko-
wą atrakcję dla dzieci – huśtaw-
kę typu bocianie gniazdo, o któ-
rą prosili rodzice.

P.H.

Kolejne nowe atrakcje  
dla dzieci i dorosłych

„Jedynka” od 15 października jeździ do Pawłowa Nowo wybudowany niski park linowy, który powstał obok hali 
sportowej, jest pierwszym w Ciechanowie tego typu obiektem. 
To miejsce przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat.

Konstrukcja umożliwia dzieciom bezpieczną zabawę na wysokości około 
pół metra nad ziemią. Proste linowe przeszkody zawieszone są między 
siedmioma platformami, zamontowanymi na stalowych słupach. Znaj-
duje się tam 12 równych ponad 4,5-metrowych przeszkód. Wśród tras 
znalazły się mosty, skrzynki, drabiny wiszące czy wiszące wyspy. Kon-
strukcję wykonano z bezpiecznych i trwałych materiałów. Obok obiek-
tu ustawiono ławkę.
Park linowy powstał na terenie przyległym do hali sportowej, naprzeciw-
ko placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska do siatkówki plażowej.
O utworzeniu w Ciechanowie niskiego parku linowego, stanowiącego 
plenerową atrakcję dla najmłodszych, zdecydowali sami mieszkańcy, 
w głosowaniu na Budżet Obywatelski. Był to jeden ze zwycięskich pro-
jektów ogólnomiejskich.

R.J.

Gotowy niski park linowy przy 
ul. Kraszewskiego
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Wyremontowana ul. Bojanowskiego
Znajdź swojego psa 

w schronisku
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa ponad 300 psów. Wszystkie chciałyby zaznać domowego 
ciepła i znaleźć dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowie-
dzialnej adopcji.

Opia ma rok i waży 10 kg. Jest 
grzeczna, przyjazna, łagodna. Lubi 
spacery. Toleruje inne psy i jest 
do nich pozytywnie nastawiona. 
Sympatią darzy też ludzi.

Robin to młody, wesoły i duży 
pies. Jest bystr y, ży wiołow y, 
ciekaw y świata. Uwielbia być 
głaskany. Chętnie się przytula. 

Rika – 4 lata, waga niecałe 10 kg. 
To pogodna, towarzyska i zabaw-
na suczka. Z ochotą uczestniczy 
w spacerach.

Poster jest w wieku 6 lat. Waży 
32 kg. Jest miły, radosny, wdzięcz-
ny za każdą poświęcona mu chwilę.

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

K.D.

Trwają prace związane z remontem 
i poszerzeniem parkingów na wy-
sokości budynków wielorodzinnych 
nr 35 i 39 przy ul. Armii Krajowej. 
Liczba miejsc parkingowych zwięk-
szy się prawie dwukrotnie. Roboty 
zaczęły się od demontażu starych, 
popękanych i nierównych betono-
wych płyt i trylinek. Kierowcy mu-
szą liczyć się z utrudnieniami, gdyż 
teren jest częściowo systematycznie 
wyłączany z użytkowania. Doce-
lowo obszar do parkowania zosta-
nie powiększony, ułożona będzie 
kostka brukowa w kolorze grafito-
wym. Wyznaczone zostaną stano-
wiska, które oddzieli kostka w in-
nym kolorze.

Prace zakończą się prawdopo-
dobnie do końca listopada. O re-
mont i  pow ięk szenie park in-
gów od dawna zabiegali miesz-
k a ńc y.  Z ad a n ie  z n a l a z ł o  s ię 

na liście inwestycji i remontów 
na 2018 rok, opracowanej po 
spotkaniach osiedlowych z pre-
zydentem miasta.

P.H.

Na ul. Bojanowskiego uło-
żone zostały dwie warstwy 
asfaltu i wymieniono kra-
wężniki. Prace objęły tak-
że miejsca parkingowe. 
Remont przeszła cała uli-
ca oraz odchodzące od niej 
łączniki do budynków. Prze-
prowadzono go w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. 
Miasto zwiększyło pierwot-
nie planowany zakres robót. 

Prośby o wykonanie prac 
na ul. Bojanowskiego zgła-
szali mieszkańcy, z którymi 
prezydent Krzysztof Kosiń-
ski spotkał się w połowie lu-
tego. Zadanie zostało wpi-
sane na listę inwestycji i re-
montów na 2018 r., opraco-
waną po spotkaniach osie-
dlow ych z prezydentem 
miasta.

R.J.

Remont parkingów przy ul. Armii Krajowej

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 
i zużytego sprzętu RTV 
i AGD
Od 22 do 29 października na te-
renie zabudowy jednorodzinnej 
oraz 30 i 31 października na te-
renie zabudowy wielorodzinnej 
przeprowadzona zostanie jesien-
na zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych i zużytego sprzętu elek-
trycznego oraz elektronicznego. 
Odpady wielkogabarytowe (np. 
meble, dywany, deski do praso-
wania) oraz zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny należy 
wystawić przed posesją (zabudo-
wa jednorodzinna) tuż przed po-
czątkiem prowadzonej na danej 
ulicy zbiórki, wzdłuż drogi prze-
jazdu pojazdu zbierającego – tak 
by nie powodowało to utrudnień 
dla ruchu. Mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej powinni wystawić 
odpady wokół pojemników na se-
lektywną zbiórkę odpadów, na te-
renie poszczególnych osiedli. Do-
datkowych informacji udzielają 
pracownicy Referatu Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi pod 
nr tel. (23) 674 92 89.
Zabudowa jednorodzinna
22 – 29 października
Harmonogram odbioru dostępny 
na stronie umciechanow.pl w za-
kładce dla mieszkańców/środowi-
sko i infrastruktura
Zabudowa wielorodzinna
30 października – Centrum, 
Aleksandrówka, Powstańców Wiel-
kopolskich, Jeziorko, 40-lecia, 
Księcia Konrada, Krubin;
31 października – Kargoszyń-
ska, Bloki, Płocka, Niechodzka, 
Fabryczna, Przemysłowe.

Prace remontowe

W różnych częściach miasta kończą 
i rozpoczynają się kolejne prace re-
montowe zaplanowane na ten rok. 
Trwa naprawa drogi wewnętrznej 
przy ul. Batalionów Chłopskich 
między budynkami 5a i 7 oraz 
utwardzenie pobocza drogi na ul. 
Komunalnej w ramach projektu 
obywatelskiego.

Montaż progów 
zwalniających
W ul. Księcia Konrada i ul. Mościc-
kiego zamontowane zostały progi 
zwalniające. Wkrótce takie roz-
wiązanie pojawi się przy budynku 
wielorodzinnym przy ul. Gwardii 
Ludowej WRN na wysokości blo-
ku nr 18. Progi mają ostudzić za-
pędy piratów drogowych, którzy 
w tych miejscach lubili mocniej 
przycisnąć pedał gazu.

Nowe nasadzenia

Ponad 500 cebul tulipanów zasa-
dzono w pasie zieleni na ul. Armii 
Krajowej. Kwiaty zakwitną wcze-
sną wiosną, tworząc biało-czerwo-

ną flagę. Nowe nasadzenia zyskały 
też ronda oraz park im. M. Konop-
nickiej. Drzewka zasadzili ucznio-
wie SP nr 5 na terenie rekreacyj-
nym przy ul. Dąbrowskiej, w par-
ku Konopnickiej drzewko posa-
dzili uczniowie Przedszkola nr 6, 
a na terenie Przedszkola nr 1 – 
przedszkolaki.

Drzewka pojawiły się też przy 
ul. Sikorskiego i Krotowskiej. 
Prace na zlecenie miasta wyko-
nało PUK.

„Sprzątanie Świata”

P o d  h a s ł e m  „ A k c j a - s e g r e -
gacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” 
od 21 do 23 września odbyła się te-
goroczna edycja „Sprzątanie Świa-
ta”. Jak co roku do inicjatywy chęt-
nie przyłączyli się uczniowie cie-
chanowskich szkół oraz przed-
szkolaki, dając dobry przykład 
dorosłym. Koordynatorem akcji 
na terenie miasta był Referat Go-
spodarki Odpadami współpracują-
cy z Przedsiębiorstwem Usług Ko-
munalnych.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony ŚrodowiskaCiechanów z nagrodą  
za aktywność w pozyskiwaniu 

środków unijnych
Miasto za aktywne aplikowanie o środki unijne i szczególny 
wkład w rozwój regionu zostało wyróżnione nagrodą mar-
szałka województwa mazowieckiego. Statuetka została prze-
kazana podczas wizyty studyjnej w Ciechanowie, w której 
wzięli udział przedstawiciele jednostek z całej Polski, zajmu-
jących się wdrażaniem środków unijnych.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz 
jednostek z różnych części kraju odwiedzili Ciechanów, jako przykład 
miasta skutecznego w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, mogące-
go pochwalić się wieloma realizowanymi projektami. Goście przyjrzeli 
się z bliska m.in. zrewitalizowanej wieży ciśnień, par&ride przy dworcu 
kolejowym oraz hali targowej, przejechali zmodernizowaną ulicą Sien-
kiewicza, przebudowywaną Mazowiecką i Niechodzką.
Nagrodą dla Ciechanowa marszałek docenił zarówno wysokość pozy-
skanych przez miasto środków, jak również ilość i różnorodność pro-
wadzonych i przeprowadzonych już inwestycji i działań.

R.J.
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Projekt „Dzieci nasza 
wspólna sprawa”, współ-
finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zakończył 
się 30 września. Placów-
ka Wsparcia Dziennego 
będzie działać dalej, przy 
finansowaniu z budże-
tu miasta. Placówka po-
wołana w ramach struk-
tur MOPS uruchomiona 
została 1 października 
2016 r. i objęła wsparciem 
28 dzieci i ich rodziców. Podopiecz-
ni to dzieci w wieku od 8 do 13 lat, 
z rodzin borykających się z proble-
mami opiekuńczo-wychowawczy-
mi. Dzieci przychodziły do placów-
ki codziennie po szkole, odrabia-
ły lekcje, uczyły się pracy w gru-
pie, uczestniczyły w zajęciach roz-
wijających umiejętności, w grach, 

zabawach, zajęciach plastycznych, 
kółkach zainteresowań (np. foto-
graficzne, sportowe, f lorystycz-
ne). Placówka pomaga w organi-
zacji czasu wolnego, pokonywa-
niu trudności szkolnych, radzeniu 

sobie z zaburzeniami za-
chowania, prowadzi zaję-
cia dydaktyczno-wycho-
wawcze, tematyczne, so-
cjoterapeutyczne. Prócz 
zajęć w siedzibie, dla pod-
opiecznych organizowa-
ne były spotkania i wizy-
ty w instytucjach na te-
renie miasta i okolic oraz 
wyjazdy, m.in. do Warsza-
wy. Kierownictwo placów-
ki podkreśla, że po dwóch 
latach efekty wsparcia są 

bardzo widoczne – dzieci lepiej się 
zachowują, uczą, radzą sobie w gru-
pie rówieśniczej, a także odkrywa-
ją swoje silne strony, nabierają po-
czucia własnej wartości.

R. J.

25 honorowych krwio-
dawców z Ciechanowa 
otrzymało od prezyden-
ta Krzysztofa Kosińskie-
go medale. Wyróżnie-
ni to najbardziej zasłu-
żeni dawcy krwi, zrze-
szeni w klubach dzia-
łających przy Urzędzie 
Miasta, policji, Metalte-

chu, Fanarze czy ciecha-
nowskim oddziale PCK 
oraz osoby wspierają-
ce honorowe krwiodaw-
stwo. W tym roku Pol-
ski Czerwony Krzyż ob-
chodzi Jubileusz 60-le-
cia Honorowego Krwio-
dawstwa PCK.

A.C.

W pomieszczeniach 
przeprowadzono 
roboty rozbiórko-
we oraz prace bu-
dowlane. Wykona-
no posadzki, gładzie 
na ścianach, ściany 
pomalowano, za-
montowano nowe 
drz w i,  parapet y, 
umywalki i grzejni-
ki. Zrealizowane zo-
stały prace związane 
z elektryką i oświe-
tleniem. Salę wy-
posażono w stoliki, 
regały, szafę, biur-
ka, 53 krzesła, pufy, zestaw multi-
medialny, laptop, biblioteczkę, ze-
staw znaków drogowych, siedziska 
– autka (straż pożarna, policja, po-
gotowie), fantomy (dorosły, dziecko, 
niemowlę), zestaw książeczek, gry, 
plansze, przybory do rysowania.
W sali odbywać się będą zajęcia, 
które poprowadzą przeszkoleni 
przez pracowników WORD wolon-
tariusze. Będzie to nauka poprzez 

zabawę, połączona z krótkimi po-
gadankami i prezentacjami.
Wkład miasta w utworzenie sali to 
25 tys. zł. Miasto dofinansowało 
w ten sposób projekt „Kącik eduka-
cyjny BRD”, na który WORD prze-
znaczył niecałe 25 tys. zł a 8 tys. zł 
stanowią koszty szpitala. „Kącik 
edukacyjny BRD” to projekt Samo-
rządu Województwa Mazowieckie-
go i Mazowieckiej Rady Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego.

–  Mi a s to  s y s te -
matycznie udziela 
wsparcia szpitalo-
wi, choć pod mia-
sto on nie podle-
ga. W szpitalu le-
czą się mieszkańcy 
Ciechanowa, dla-
tego chcemy zadbać 
o warunki w jakich 
przebywają i przy-
czynić się do moż-
liwości rozszerza-
nia świadczonych 
usług medycznych 
przez szpital. Dla-
tego były inwestycje 

w sprzęt i narzędzia, a tym razem 
wspieramy inicjatywę na rzecz 
najmłodszych pacjentów, by prze-
bywając w szpitalu, mogli ciekawie 
i pożytecznie spędzić czas. Jednym 
z zasadniczych celów jest tu oczy-
wiście profilaktyka i przybliżanie 
zasad ruchu drogowego już od naj-
młodszych lat – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

R.J.

2 lata Placówki Wsparcia Dziennego
Placówka Wsparcia Dziennego powstała w ramach projektu unijnego, na który miasto pozy-
skało prawie pół miliona złotych. Fundusze przewidziane były na pierwsze dwa lata funkcjo-
nowania. Miasto zdecydowało jednak o kontynuowaniu działalności placówki. Realizacja pro-
jektu została podsumowana podczas spotkania, w którym wzięli udział m.in. prezydent mia-
sta Krzysztof Kosiński i zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów 
Unijnych Elżbieta Szymanik.

Medale dla krwiodawców

Nowa sala edukacyjna w szpitalu  
utworzona przy wsparciu miasta

Na Oddziale Dziecięcym powstała sala edukacyjna bezpiecznego ruchu drogowego, gdzie naj-
młodsi pacjenci mogą spędzać czas, ucząc się poprzez zabawę. By utworzyć salę, przebudowa-
ne zostały dwa pomieszczenia. Salę wyposażono w meble oraz gry, fantomy, znaki drogowe 
i książki. Miasto partycypowało w kosztach.

M i a s to  s y s -
tematycznie 
udziela wspar-
cia strażakom, 
podkreślając 
znaczenie pod-
noszenia po-
z i o m u  b e z -
pieczeństwa 
mieszkańców. 
Trójnóg ratow-
niczy z wcią-
garką to urządzenie, które pozwoli 
na szybsze i bezpieczne prowadze-
nie działań w różnego rodzaju za-
głębieniach (np. studniach, wyko-
pach) oraz ewakuację ludzi z wyso-
kości. Cztery tarcze uniwersalne – 
do cięcia różnych materiałów, np. 
stali, betonu, żelbetonu, szyn kole-
jowych, granitu – pozwolą na przy-
spieszenie działań, co często jest 
kluczowe w ratowaniu życia. Czte-
ry radiotelefony przenośne (wraz 

z oprogramo-
waniem) po-
zwolą popra-
wić łączność 
zastępów bez-
pośrednio bio-
rących udział 
w akcjach. La-
tarki akcyjne 
to latarki kąto-
we w wykona-
niu przeciw-

wybuchowym. Dzięki zastosowa-
niu najnowszej technologii LED, 
tego rodzaju latarka umożliwia 
pracę w trybach: wysokim, ni-
skim, pulsacyjnym oraz dodatko-
wo posiada tryb „moonlight”, da-
jący światło nieprzerwanie przez 
20 dni. Generuje także silne świa-
tło, o większym zasięgu, które uła-
twia strażakom pracę w dużym za-
dymieniu lub we mgle.

R.J.

Miasto przekazało Straży Pożarnej 
nowy sprzęt i wyposażenie

Trójnóg ratowniczy z wyciągarką, uniwersalne tarcze do cię-
cia m.in. betonu i stali, latarki akcyjne oraz radiotelefony 
przenośne – to sprzęt przekazany Powiatowej Komendzie 
Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przez miasto. 
3 października odbyła się krótka prezentacja nowo zakupio-
nych przedmiotów.

Kurs jest całkowi-
cie bezpłatny. Sta-
nowi realizację 
projektu, który 
zwyciężył w gło-
sowaniu miesz-
kańców w ramach 
Budżetu Obywa-
telskiego. Autorem jest radny Mi-
chał Rząsiński, (nauczyciel wycho-
wania fizycznego, trener i zawodnik 
taekwon-do, wielokrotny Mistrz 
Polski), który wyszedł z inicjatywą 
przeprowadzenia w ubiegłym roku 
pierwszego kursu. W tym roku od-
była się już edycja wiosenna. Kolej-
na, jesienna odsłona projektu, obej-
muje trzy rodzaje zajęć: dla pań któ-
re ukończyły jedną edycję, dla ko-
biet które ukończyły dwie edycje 
oraz dla pań, które chciałyby do-
piero zacząć uczyć się samoobrony.
– Wychodząc z pomysłem zorga-
nizowania takiego kursu nie spo-
dziewałem się, że będzie on cie-
szył się aż tak dużą popularno-
ścią. A teraz mamy już trzecią 
edycję i nadal ogromne zaintere-
sowanie. Widać, że jest zapotrze-
bowanie na tego rodzaju zajęcia, 
że panie chcą robić coś dla siebie, 
uczyć się nowych rzeczy, żyć ak-
tywnie i przede wszystkim czuć się 
pewniej. Dokładamy wszelkich sta-
rań, by zajęcia odbywały się na jak 
najwyższym poziomie, by były co-

raz bardziej inte-
resujące, z edycji 
na edycję coraz 
ciekawsze – po-
wiedział Michał 
Rząsiński.
Na dobr y star t 
kursu uczestnicz-

kom rozdane zostały bidony z na-
zwą kursu.
– Ten kurs nie jest, jak niektórzy 
próbują żartować, dla szukających 
zaczepki, poszukiwaczek mocnych 
wrażeń, czy osób wszczynających 
bójki, ale dla kobiet pragnących 
zwiększyć swoje poczucie bezpie-
czeństwa, pragnących poczuć się 
pewniej, pragnących nauczyć się 
unikania niebezpiecznych sytuacji 
oraz wychodzenia z tego rodzaju 
sytuacji obronną ręką – powiedział 
prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński.
Zajęcia praktyczne prowadzą trene-
rzy LKS Matsogi Ciechanów (klub 
taekwon-do, klub wyspecjalizowa-
nych trenerów i instruktorów, wie-
lokrotnych Mistrzów Świata i Eu-
ropy). Odrębne spotkania stanowią 
zajęcia warsztatowe i teoretyczne 
z psychologiem, dietetykiem, służ-
bami mundurowymi oraz pracowni-
kami zakładu pomocy doraźnej szpi-
tala w Ciechanowie, który włączył 
się we współpracę w trzeciej edycji.

R.J.

Wystartowała  
„Bezpieczna ciechanowianka 3.0”

Zainaugurowana została trzecia edycja bezpłatnego kursu sa-
moobrony dla kobiet. W zajęciach dla mieszkanek Ciechano-
wa od 16 roku życia bierze udział ponad 200 pań. 1 październi-
ka odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym były obecne 
prawie wszystkie uczestniczki oraz organizatorzy. Absolwent-
ki poprzednich edycji zaaranżowały scenkę, w której wykorzy-
stano przykładowe techniki samoobrony.
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Podczas pikniku bezpłatnie badano 
słuch oraz poziom cukru czy cho-
lesterolu. Prowadzono też pomia-
ry ciśnienia krwi i pojemności płuc. 
Eksperci udzielali porad w zakresie 
zdrowego trybu życia. Był instruk-
taż pierwszej pomocy, miasteczko 
ruchu drogowego oraz prezentacja 
sprzętu wojskowego, straży pożar-
nej i policji. Piknik uatrakcyjniły 
niespodzianki kulinarne, gry, za-
bawy, konkursy i występy.
W specjalnym autobusie można 
było oddać krew.
Współorganizatorami przedsię-
wzięcia byli: Specjalistyczny Szpital 
Wojewódzki, Urząd Miasta Ciecha-

nów, Starostwo Powiatowe, Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna, Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 
Zespół Medycznych Szkół Police-
alnych, Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego, I Liceum Ogólno-
kształcące, Zespół Szkół nr 2, 5 Ma-
zowiecka Brygada Obrony Teryto-
rialnej, Komenda Powiatowa Policji, 
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Stowarzysze-
nie na Rzecz Dzieci Niepełnospraw-
nych „Tęczowy Świat” oraz Krajo-
wy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilita-
cyjny dla Chorych na SM w Dąbku.

red.

Nagrody wręczyli prezydent Krzysz-
tof Kosiński oraz zastępca prezy-
denta Joanna Potocka-Rak. W ka-
tegorii budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych I nagrodę (500 zł) 
zdobyła „Wspólnota Kolejarzy” przy 
ul. 17 Stycznia 82. Dwie równorzęd-
ne II nagrody (400 zł) przyznano 
Wspólnocie Mieszkaniowej przy 
ul. Strażackiej 2 oraz Wspólnocie 
Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Osie-
dle Ułanów 1,2,3, 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 3,5 oraz Witosa 4 – 
ul. Osiedle Ułanów 4. III nagrodę 
(300 zł) zdobyła Wspólnota Miesz-
kaniowa nr 6 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 14.
W kategorii budynków jednoro-
dzinnych były trzy równorzędne 
I nagrody (po 500 zł), które zdo-
byli: Sławomir Czajkowski miesz-
kający przy ul. Ukośnej 13, Zofia 
Tyszkiewicz z ul. Konwerskiego 
20 oraz Urszula i Radosław Be-
tlińscy z ul. Emilii Plater 4. Czte-
ry II nagrody (400 zł) przyznano 
Krystynie Brym z ul. Konwerskie-

go 15, Teresie Grzelak z ul. Wy-
spiańskiego 21, Jadwidze Oty-
lii Koryckiej z ul. Fredry 6 oraz 
Państwu Rak z ul. Baranowskie-
go 10. W tej kategorii nie przyzna-
no III nagrody.
W kategorii obiekty użyteczności 
publicznej I nagroda (500 zł) po-
wędrowała do Miejskiego Przed-
szkola nr 5 przy ul. Gwardii Ludo-
wej WRN 12. W tej kategorii nie 
przyznano II i III nagrody.
W kategorii balkonów i ogródków 
I nagroda (300 zł) trafiła do Marii 

Elżbiety Pomaskiej z ul. Armii Kra-
jowej 20/42. Cztery równorzędne II 
nagrody (200 zł) przyznano Annie 
Zduńczyk (ul. Augustiańska 24), 
Krzysztofowi Brzozowskiemu (ul. 
Armii Krajowej 39), Kazimierze 
Roguskiej (ul. Powstańców Wielko-
polskich 28/10) oraz Joannie Gołę-
biewskiej- Delurze (ul. Krasińskie-
go 8). W tej kategorii nie przyzna-
no III nagrody.
Łączna kwota nagród w konkursie 
wyniosła 6 300 zł.

P.H.

6 października w Urzędzie Stanu Cywilnego 50-lecia 
ślubu świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Państwo Krystyna i Janusz Krysiak pobrali się 10 paź-
dziernika 1964 roku. Pani Krystyna urodziła się w 1946 r. w Cie-
chanowie. Była pracownikiem rejonowego oddziału Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz Domu Opieki nad Chorymi. Pan Ja-
nusz urodził się w 1943 r. w Kruszewie. Swoją aktywność za-
wodową związał z PKS, a następnie z PSS Społem. Małżonko-
wie wychowali troje dzieci, doczekali się czworga wnucząt i sze-
ściorga prawnucząt.

Państwo Zenona i Ryszard Stępkowscy zawarli związek 
małżeński 28 kwietnia 1968 roku. Oboje są rodowitymi ciecha-
nowianami. Pani Zenona urodziła się w 1949 r. Pracowała we 
własnym zakładzie fryzjerskim. Uzyskała kwalifikacje pedago-
giczne do nauczania zawodu. Pan Ryszard urodził się w 1937 r. 
Pracował w Zakładzie Urządzeń Elektronicznych w Warszawie. 
Od 1960 r. jest prywatnym przedsiębiorcą. Świadczy usługi taxi 
i pomocy drogowej. Prowadzi też sklep przemysłowy. Para wy-
chowała czworo dzieci, doczekała się pięciorga wnucząt.
Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Prezydent Krzysztof Kosiński wręczył im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papie-
ża Jana Pawła II. Były lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

50-lecia ślubu

Konkurs „O Złoty Klucz  
Ciechanowskiego Ratusza” rozstrzygnięty

Senioralia

Za zestaw wierszy 
pier wszą nagrodę 
Prezydenta Miasta 
Ciechanów w wyso-
kości 700 zł oraz sta-
tuetkę „Złotego Klu-
cza” otrzymał Janusz 
Mikulski. II nagroda 
w wysokości 500 zł 
trafiła do Tadeusza 

Łukaszewicza, a III 
nagrodę w wysoko-
ści 300 zł przyznano 
Bogdanowi Nowic-
kiemu. Dwa równo-
rzędne wyróżnienia 
otrzymały: Justyna 
Jastrzębska i Iwona 
Świerkula.

A.C.

Senioralia, czyli wydarzenie skie-
rowane do ciechanowskich se-
niorów, odbyły się 12 październi-
ka w hali sportowo-widowiskowej 
przy ul. Kraszewskiego 8. Było to 
pierwsze w mieście takie przedsię-
wzięcie. Zaprezentowąły się lokal-
ne kluby seniora, organizacje dzia-
łające na rzecz osób starszych oraz 
Rada Seniorów. Zorganizowany zo-
stał punkt medyczny i diabetyczny, 
pojawiły się stoiska i prowadzone 
były warsztaty. W programie zna-
lazły się pokazy taneczne i wystę-
py artystyczne. Wystąpił m.in. cie-
chanowski bard Wojciech Gęsicki. 
Ponadto można było liczyć na kawę 
i poczęstunek oraz zasięgnąć infor-

macji dotyczących Ogólnopolskiej 
Karty Seniora, obowiązującej także 
w Ciechanowie, wydawanej w Urzę-
dzie Miasta.
Organizatorami Senioraliów byłi: 
Ciechanowska Rada Seniorow oraz 

Fundacja edukacyjno-sportowa re-
Generacja wraz ze Stowarzyszeniem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pa-
tronat nad wydarzeniem objął pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

red.

Nagrody za najładniejsze posesje
2 października w ratuszu wręczone zostały nagrody za najładniejsze ogródki i balkony w zor-
ganizowanym przez Urząd Miasta 21. konkursie na najładniejszą posesję. Wpłynęło 17 zgło-
szeń w czterech kategoriach.

13 drzewek posadzili 
ojcowie dla swoich dzieci

„Piknik rodzinny 
z sercem”

W ramach obchodów Światowego Dnia Serca, 28 września przed 
ratuszem odbył się „Piknik rodzinny z sercem”. To wydarzenie 
o charakterze profilaktycznym, podczas którego wykonywane 
były różnego rodzaju badania, przeprowadzone zostały pokazy 
oraz można było skorzystać z porad ekspertów. Piknik zorgani-
zowany został przez samorząd województwa mazowieckiego.

29 września odbyło się ostatnie 
w tym roku sadzenie drzewek. 
13 dębów posadzili ojcowie dla 
swoich pociech na działce przy ul. 
Augustiańskiej. Tradycyjnie już 
rodzinom towarzyszył prezydent 
miasta. Kolejne sadzenie odbę-

dzie się wiosną, ale cały czas moż-
na zapisywać się w Referacie Ziele-
ni Miejskiej Urzędu Miasta Ciecha-
nów: 23 674 92 68. Od 2017 roku 
174 ojców posadziło drzewka swo-
im dzieciom.

P.H.
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Organizatorzy podkreślają, że 
w trakcie wykładów młodzi cie-
chanowianie zapoznają się z te-
matami z dziedziny chemii, fizy-
ki, matematyki, historii i arche-
ologii, jak również przybliżona zo-
staje im daleka Syberia. Wszystkie 
spotkania odwołują się do obcho-
dzonej w tym roku 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, dlatego każdy wykład łączony 
jest z prezentacją postaci świata nauki 
i kultury, która swoją pracą przyczy-
niła się odzyskania wolności w 1918 r. 
Wykłady odbywają się w Szkole Pod-
stawowej TWP przy ul. Kraszewskie-
go 8A, co 2 tygodnie.
Pierwszy wykład „Niech zabrzmi 
MUZYKA!” poprowadził Paweł Ja-

skólski z „Heweliuszy Nauki”. Pod-
czas interaktywnego show, widzowie 
dowiedzieli się co łączy fizykę i muzy-
kę, od czego zależy wysokość dźwię-
ków, co drga i gra w instrumentach 
muzycznych, a także w nich samych. 
Wspólnie z animatorem przeprowa-
dzili eksperymenty, związane m.in. 
z rytmem i melodią. Zobaczyli wido-

wiskowe doświadczenia nauko-
we, w których łączą się ogień 
i muzyka. Na koniec utworzy-
li orkiestrę, grającą na koloro-
wych rurkach. Podczas pierw-
szego spotkania organizatorzy 
oraz prezydent miasta przeka-
zali uczestnikom indeksy.
Kolejny wykład pt. „Żyć i prze-
żyć – ROŚLINY”, 6 paździer-

nika, wygłosił Tomasz Ruszkow-
ski. Temat najbliższego wykładu, 
20 października, to „Ciemność 
dnia, światła nocy”.
Szczegółowe informacje o projek-
cie dostępne są na stronie inter-
netowej: akademia.pozytywniehi-
storyczni.pl

R.J.

22 września ruszyła „Dziecięca Akademia 
Naukowych Inspiracji – Nauka i Kultura 

w drodze do niepodległości”
Akademia to cykl 7 bezpłatnych spotkań dla dzieci w wieku 9-14 lat. Celem projektu jest zain-
spirowanie młodych ludzi nauką i kulturą. Pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Pozytywnie Hi-
storyczni. Organizację cyklu wspiera miasto. 

Zaułek poezji
Justyna Jastrzębska

Oda do życia
Wstawanie jest trudniejsze niż się wydaje
Gdy chłód otula nasze ciała
A myśli uciekają niczym ptaki

Wypalamy się
Czasem dla zabawy
I nawet nie wiemy,
kiedy ogień pochłania nasze umysły

Jestem naga wobec wszechświata
W ciemności nasuwa się myśl
To moje ostatnie ulubione życie

W oddali
Słyszę tylko trzepot
dwóch złamanych skrzydeł
Może są twoje
Może są moje

Teatr Exodus 
od 18 lat wysta-
wia przedsta-
wienia na pod-
stawie twórczo-
ści Witkacego. 
„ Ja n  M a c i e j 
Karol Wście-
klica” to opo-
wieść o wieśniaku, który został 
prezydentem państwa. Tytułowy 
bohater ma tyle tożsamości, co 
imion. Chłop ze społecznego dołu 
robi zawrotną karierę polityczną. 
Ze świniopasa szybko awansuje 
na wójta, burmistrza, a następnie 
posła. Teraz ludzie chcą go na pre-
zydenta kraju.
Sztuka z 1922 roku to największy 
sukces teatralny Witkacego. Pra-
premiera miała miejsce za życia au-

tora, w 1925 r. 
Przedstawie-
nie Teatru Exo-
dus jest praw-
dopodobnie 
35. insceniza-
cją w Polsce.
W przedstawie-
niu występują: 

Michał Wulczyński, Mariola Jar-
czewska, Katarzyna Frankowska, 
Agata Chylińska, Tomasz Orzoł, 
Agata Kozłowska, Anna Stępień. 
Za scenografię odpowiedzialna jest 
Anna Goszczyńska, za scenariusz 
i reżyserię Katarzyna Dąbrowska.
Partnerem Teatru Exodus jest In-
stytut Witkacego z Warszawy. Re-
alizację przedstawienia wsparł 
Urząd Miasta Ciechanów.

red.

Teatr Exodus z premierowym 
przedstawieniem

„Jan Maciej Karol Wścieklica” to 12. dramat Stanisława Igna-
cego Witkiewicza w repertuarze ciechanowskiego Teatru 
Exodus. Premiera odbyła się 24 września w Fabryce Kultury 
ZGRZYT, 25 i 26 września miały miejsce kolejne wystawie-
nia. Każdego dnia widownia była pełna.

Gala najpiękniejszych utworów 
operowych, operetkowych i musi-
calowych w wykonaniu Mazowiec-
kiego Teatru Muzycznego imienia 
Jana Kiepury w Warszawie odby-
ła się 14 października w hali spor-
towo-widowiskowej przy ul. Kra-
szewskiego. Gospodarzem wieczo-
ru był Ryszard Rembiszewski. Wy-
stąpili: Wojciech Sokolnicki (tenor), 
Jakub Milewski (baryton), Domi-
nik Kujawa (bas), Aleksandra Or-
łowska-Jabłońska (sopran), Nata-
lya Gaponenko (fortepian), Kami-
la Malik (skrzypce).
Wydarzenie wpisało się w ob-
chody 20-lecia samorządu mazo-
wieckiego.

R.J.

„Co się dzieje, oszaleję!” – gala 
utworów operowych i musicalowych

Autorka, mieszkanka Ciechnowa, jest tegoroczną absolwentką stu-
diów psychologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

Festiwal odbył się 22 i 23 września 
w ciechanowskim „Klasztorku”. 
Widownia wysłuchała występów 
zespołu wokalnego Bornus Con-
sort z Zalesia Górnego pod dyrek-
cją Marcina Bornusa Szczycińskie-
go oraz Męskiego Chóru Kameral-
nego im. Bogdana Onisimowicza 
z Białegostoku, który poprowadził 
Marcin Abijski. Wysłuchano śpie-
wów kościoła wschodniego i za-
chodniego. Przy okazji festiwalu 
w kościele zorganizowano wystawę 
ikon z pracowni L’espace Honoraty 

Wojczyńskiej. Organizatorem festi-
walu była parafia św. Tekli. Patro-
nat nad wydarzeniem objęli biskup 

płocki Piotr Libera oraz prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

red.

VII Festiwal Muzyki Sakralnej

„Muz yczne roz-
mowy” to motyw 
ostatniego z trzech 
koncertów orga-
nowych, zorgani-
zowanych w ko-
ściele farnym pod 
patronatem prezydenta miasta. 
30 września na trąbkach zagrali: 
Adam Stachowiak i Kamil Krucz-

kowski, na orga-
nach – Adam Sa-
dowski. Wystąpiły 
także ciechanow-
skie solistki: Kon-
stancja Molew-
ska (śpiew) i Agata 

Mysiakowska (skrzypce). Koncert 
poprowadził Dominik Molewski.

red.

II Ciechanowskie Wieczory Organowe
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15 i 16 września odbył się 
XXVI Ciechanowski Mi-
tyng Brydżowy. W sobo-
tę rozegrano Turniej za-
liczany do cyklu rozgry-
wek o Grand Prix Mazow-
sza, który wygrała para To-
masz Winciorek i Bogdan 
Szulejewski z kieleckiego 
klubu SPS CONSTRUC-
TION. W niedzielę roze-
grano IX Memoriał im. 
Huberta Burzyńskiego o puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanów, zaliczany 

do cyklu rozgrywek o Grand Prix Zie-
mi Płocko-Ciechanowskiej. Zwycię-

żyła w nim para Krzysz-
tof Wośkowiak iMichał 
Maszenda z klubu GOK 
Bielsk. Punktację długo-
falową wygrał brydży-
sta z Ciechanowa – Kazi-
mierz Duszczyk. Więcej 
wyników można znaleźć 
na stronie Ciechanowskie-
go Związku brydża Spor-
towego. Turniej odbył się 
pod patronatem prezy-

denta Ciechanowa.
red.

M i s t r z o s t w a  t r w a -
ł y  od 5  do 7  pa źd z ier n i-
ka. W hali sportowej przy 
ul. K raszewskiego ponad 
20 0 m ł o dyc h  d z ie wc z ąt 
i  ch ł op c ów m ier z y ł o  s ię 
w 8 kategoriach wagowych: 
wśród dziewcząt – 44, 48, 
53, 58, 63, 69, 75, +75 kg, 
a wśród chłopców – 45, 50, 
56, 62, 69, 77, 85 i + 85 kg. 
Swoich sił w podnoszeniu cięża-

rów próbowali zawodnicy z ca-
łej Polski. Nie zabrakło spor-

towców z ciechanowskie-
go k lubu CLKS Mazovia. 
Klub reprezentowali: Wio-
letta Gocalińska, Dominik 
Bardczak, Wiktor Czarnow-
ski, Maciej Trzciński, Oli-
wier Klimek, Marek Mate-
usz Gugała i Szymon Ziół-
kowski. Ten ostatni wywal-
czył brązowy medal w rwa-
niu w kategorii +85kg.

A.C.

Miasto przedstawiło koncepcję kolej-
nego, po tym przy SP nr 6, ogólno-
dostępnego kompleksu sportowego, 
który zostanie wybudowany przy ul. 
Czarnieckiego 40. Umowa na opra-
cowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej została już podpisa-
na. Wiele osób podkreślało, że w tej 
części miasta brakuje ogólnodostęp-
nej przestrzeni sportowo-rekreacyj-
nej. W skład nowego kompleksu wej-

dzie boisko piłkarskie z 300-metrową 
4-torową bieżnią okólną o nawierzch-
ni syntetycznej. Obiekt będzie wypo-

sażony w skocznię do skoków w dal 
i wzwyż oraz miejsce do pchnięcia 
kulą. Obok boiska pojawi się rów-
nież trybuna dla kibiców. Powsta-
nie także boisko wielofunkcyjne – 
do piłki siatkowej, ręcznej, koszy-
kówki i tenisa. W ramach inwestycji 
zmodernizowane zostanie istnieją-
ce boisko wielofunkcyjne. Teren bę-
dzie oświetlony.

R.J.

Blisko 230 zawodników z 23 klubów 
pojawiło się 6 października w Ciecha-
nowie, by zmierzyć się w VIII Turnie-
ju Karate Kyokushin o Puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanów. Podczas 
całodniowej imprezy zawodniczki 
i zawodnicy walczyli podzieleni we-
dług klasyfikacji wiekowej i wago-
wej. Uczestnicy brali udział w kon-
kurencjach kata, team kata i w kumi-
te. Kata i team kata, czyli układy sy-
mulujące prawdziwą walkę, pojawiły 

się na turnieju pierwszy raz. Ciecha-
nowski Klub Karate Kyokushin repre-
zentowało 17 zawodników i zawod-
niczek, zarówno w kata, team kata 
i kumite. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Grzegorz Kędzierski 
z WKKK – A. i S. Sypień, a najlepszą 
zawodniczką okazała się Kinga Ku-
klińska z OSSWKK. Organizatorem 
wydarzenia był Ciechanowski Klub 
Karate Kyokushin.

A.C.

Kongres Brydża Sportowego

VIII Turniej o Puchar  
Prezydenta Miasta Ciechanów

29 września ciechanowska kryta 
pływalnia gościła młodych pły-
waków z kraju, w ramach zawo-
dów pływackich „Jesienne roz-
pływanie o puchar Książąt Ma-
zowieckich” pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Ciechanowa. Dla 
ciechanowskich pływaków ry-
walizacje zakończyły się sporymi 
sukcesami. Zawodnicy Orki wy-

pływali 7 złotych, 11 srebrnych 
oraz 7 brązowych medali, co łącz-
nie dało 25 miejsc na podium i 3. 
miejsce w klasyfikacji medalowej. 
7. miejsce w klasyfikacji medalo-
wej zdobył Ciechanowski Klub Pły-
wacki, którego zawodnicy wypły-
wali 19 medali: 5 złotych, 7 srebr-
nych i 7 brązowych.

A.C.

29 września w Ciechanowie odbył 
się inauguracyjny mecz, w którym 
piłkarze ręczni Juranda Ciecha-
nów zmierzyli się ze Stalą Gorzów. 
Mimo zawziętej walki zwyciężyli go-
ście wynikiem 29 do 27. Forma za-

wodników jest jednak wysoka. Ju-
rand nie odpuszcza, klasę pokazał 
7 października podczas 3. kolejki 
I ligi, gdy w starciu z Warmią Olsz-
tyn pokonał przeciwnika 24 do 22.

red.

28 września w Ciechanowie odbył 
się Ogólnopolski Turniej Szacho-
wy Szkół Podstawowych, uczest-
niczących w projektach „Eduka-
cja przez Szachy w Szkole” oraz 
„Szachy w mazowieckiej szkole”. 
Organizatorem był Polski Związek 
Szachowy. Do zmagań przystąpi-
ło 231 uczniów z 17 szkół podsta-
wowych z klubów z całego kraju. 
Turniej został rozegrany syste-
mem szwajcarskim, na dystansie 
6 rund z tempem 15 minut na za-
wodnika, w 6 grupach odpowiada-
jących poszczególnym oddziałom 
klasowym I – VI szkoły podstawo-
wej. Wszyscy uczestnicy, oprócz 
pamiątkowych dyplomów, otrzy-
mali zestawy upominków. Ciecha-
nów reprezentowali młodzi szachi-
ści z SP3, SP7 i STO. W klasyfika-
cji drużynowej uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 3 zajęli dru-
gie miejsce, zdobywając 45,5 pkt, 

a dzieci z STO zajęły trzecie miej-
sce z 42,5 pkt. W klasyfikacji indy-
widualnej ciechanowianie wypa-
dli bardzo dobrze. W kategorii klas 
II Adrian Parólski zajął pierwsze 
miejsce. Wśród klas IV drugie 

miejsce zajął Jakub Gołębiowski. 
Wśród piątoklasistów trzeci był 
Franciszek Kwaśniewski, a w kon-
kurencji klas VI pierwsze miejsce 
zdobył Jakub Mossakowski

red.

„Jesienne rozpływanie”

Jurand walczy w I lidze

Ogólnopolski turniej szachowy Szkół Podstawowych w Ciechanowie

Mistrzostwa Polski  
w podnoszeniu ciężarów do lat 15

Będzie nowy kompleks sportowy 
przy SP nr 7


