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Nagroda w rankingu
inwestycji w sport

Nowe kierownictwo ratusza
Prezydent Krzysztof Kosiński, który rozpoczął swoją drugą kadencję, powołał na funkcję pierwszego zastępcy Iwonę Kowalczuk, dotychczasową kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami. Równocześnie zlikwidował stanowisko drugiego zastępcy. Nowym sekretarzem miasta została Adrianna Saganek, poprzednio kierownik Referatu Gospodarki Odpadami. Skarbnikiem miasta nadal będzie Ewa Szeluga. Nastąpił nowy podział kompetencji pomiędzy członkami kierownictwa ratusza.

Ciechanów zajął czwarte miejsce
w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” w kategorii miast do 100 tys.
mieszkańców. W ocenie brano
pod uwagę budowy i modernizacje infrastruktury, wspieranie talentów i organizowane sportowe
wydarzenia.

Pierwsza warstwa asfaltu już została ułożona. Druga pojawi się
po zimie. Nowo budowana droga
z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem połączy dwie
drogi krajowe – nr 50 i nr 60 oraz
wyprowadzi ruch samochodów
ciężarowych z centrum miasta.
Na inwestycję miasto pozyskało
90% dofinansowanie zewnętrzne.

więcej str. 2
R.J.

Ciechanowski Rower
Miejski: zakończony
pilotaż

Zakończył się program pilotażowy
publicznego roweru, który funkcjonował w Ciechanowie od połowy sierpnia. Wyniki pilotażu
świadczą o sprawdzeniu się tego
rozwiązania, w związku z tym
system w przyszłym roku zostanie wprowadzony na stałe w rozszerzonej wersji.
więcej str. 2
R.J.

Zgłoszenia
na bezpłatne
szkolenia
komputerowe

Mieszkańcy mogą zgłaszać się
do Urzędu Miasta na bezpłatne
szkolenia, organizowane w ramach
programu, na który pozyskane zostało prawie 90 tys. zł z Unii Europejskiej. Zajęcia przeznaczone
są dla osób w wieku co najmniej
25 lat. Może wziąć w nich udział
w sumie 180 uczestników. Pierwsze cykle – od grudnia do lutego.
więcej str. 4
R.J.

Asfaltowanie
obwodnicy
wschodniej
Ciechanowa

więcej str. 3
R.J.

Pozyskane 8 mln zł
na OZE
Prezydent wprowadził zmiany w organizacji Urzędu Miasta Ciechanów.
Podkreśla, że w składzie kierownictwa są fachowcy, z którymi już
współpracował w Urzędzie Miasta
w pierwszej kadencji oraz zwrócił
uwagę, że nowy podział kompetencji pomiędzy prezydenta, I zastępcę i sekretarza pozwala na zrezygnowanie z istnienia stanowiska
II zastępcy.
Iwona Kowalczuk, która została zastępcą prezydenta, w Urzędzie Miasta Ciechanów w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami od 2016 roku
pełniła funkcję kierownika Referatu
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Ukończyła studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunku
gospodarka przestrzenna, na Wydziale Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Wydziale Nauk
Ekonomicznych SGGW. Ma 30 lat.
Zgodnie z nową organizacją pracy
urzędu, zastępcy prezydenta podlegają: Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Wydział
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych wraz
z Pracownią Dokumentacji Dziejów
Miasta. Zastępca prezydenta nadzoruje trzy spółki miejskie: Zakład
Komunikacji Miejskiej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Przed-

siębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Adrianna Saganek – nowy sekretarz miasta – pracowała jako kierownik Referatu Gospodarki Odpadami w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. Jest
absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
– kierunek ochrona środowiska,
specjalizacja inżynieria ekologiczna, stypendystką międzynarodowego programu na Uniwersytecie Halmstad w Szwecji. Ma 35 lat.
Sekretarz miasta podlegają: Wydział
Gospodarki Odpadami i Ochrony
Środowiska, Wydział Organizacyjny,
Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Rady Miasta, Wydział Mieszkaniowy, jak również Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Straż Miejska,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień, Miejska Biblioteka Publiczna oraz dwie miejskie spółki: Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych i Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Część wydziałów, referatów, stanowisk i jednostek podlega bezpośrednio prezydentowi miasta, tj.: Referat ds. Zatrudnienia, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds. Spółek
Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego, Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego, Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kontaktów Społecznych oraz nadzoruje: Centrum
Usług Wspólnych, miejskie szkoły
i przedszkola, żłobek, jak również

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.
– Nowy skład kierownictwa ratusza zapewnia profesjonalizm. To osoby doskonale znające realia miasta,
kompetentne, otwarte i kreatywne. Przekonałem się, współpracując
już z nimi, że są fachowcami. Jeżeli
chodzi o II zastępcę, należy powiedzieć wprost, że istnienie tej funkcji
w Urzędzie Miasta było konsekwencją kompromisów politycznych. Dzięki ogromnemu zaufaniu mieszkańców mogę pozwolić sobie na pełną
niezależność, a tym samym rezygnację na ten moment z obsadzania stanowiska II zastępcy prezydenta. Ponadto oznacza to dodatkowe oszczędności dla budżetu miasta – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Skarbnikiem miasta pozostaje
Ewa Szeluga, która pełni tę funkcję
od 2014 roku. W tym roku przyznano jej pierwsze miejsce w rankingu
Dziennika Gazety Prawnej „Skarbnik Samorządu” w kategorii gmin
miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców. Skarbnikowi miasta podlegają Wydział Finansowo-Budżetowy oraz Wydział Podatków i Opłat.
Krzysztof Kosiński wygrał ostatnie wybory na prezydenta miasta
w pierwszej turze z 83,5% poparciem. O funkcję prezydenta ubiegało się czterech kandydatów. Frekwencja w wyborach samorządowych była rekordowa. Uprawnionych do głosownia było 35 712 osób,
zagłosowało 20 834 osób.
R.J.

Środki przeznaczone zostaną
na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla gospodarstw domowych oraz obiektów
użyteczności publicznej. Ciechanów jest liderem projektu, do którego przystąpiły gminy: Glinojeck,
Opinogóra Górna i Strzegowo.
więcej str. 2
R.J.

Parkingi i chodniki

Wybudowano miejsca parkingowe przy ul. Parkowej, wyremontowano i powiększono parkingi przy ul. Armii Krajowej.
Gotowy jest parking i chodnik
za stawkiem w pobliżu kościoła
św. Piotra, chodnik wzdłuż części ul. Harcerskiej i św. Franciszka oraz fragment przy ul.
Witosa.
więcej str. 5, 7
R.J.
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Ciechanów nagrodzony
w ogólnopolskim rankingu
za inwestycje w sport

Ciechanów pozyskał 8 mln zł na OZE
Ciechanów pozyskał dofinansowanie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła
dla gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Na projekt przyznano blisko 8 mln zł dofinansowania z UE. Ciechanów jest liderem tego przedsięwzięcia, a partnerami gminy: Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo.
Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, zwiększona została
pula środków na program dotyczący OZE. Dzięki temu dofinansowanie przyznano w sumie dla 33 projektów na Mazowszu, w tym dla
projektu, którego Ciechanów jest
liderem, a w który zaangażowały się Glinojeck, Opinogóra Górna
i Strzegowo.
Wartość tego wspólnego projektu
wynosi 10 632 198,41 zł, z czego dofinansowanie to 7 974 148,80 zł. Łącznie uwzględnione zostały 444 gospodarstwa domowe, gdzie zamontowanych zostanie 555 instalacji
do produkcji energii odnawialnej.
Pod uwagę wzięto także 16 obiektów
użyteczności publicznej. Z tego w samym Ciechanowie zamontowanych
zostanie 179 instalacji w 123 gospodarstwach domowych. W mieście instalacje fotowoltaiczne pojawią się
na 9 budynkach użyteczności publicznej. Instalacje o mocy 40 kW
na budynkach: ZWiK, ZKM, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej
nr 7, krytej pływalni, PWSZ (przy ul.
Narutowicza 9 oraz przy ul. Wojska
Polskiego 52). Na budynku Urzędu Miasta w planach jest instala-

Ciechanów znalazł się w dzies i ąt c e l au r e at ów r a n k i n g u „ A kt y w izacja spor towa
dzieci i młodzież y” Dziennika Gazety Prawnej – zajął
czwarte miejsce w kategorii
miast do 100 tys. mieszkańców. Miasto doceniono za inwestycje w budowę nowej infrastruktury sportowej, organizację sportowych wydarzeń
oraz wspieranie młodych talentów. Oficjalne ogłoszenie
wyników odbyło się podczas
konferencji 16 października
w Kielcach.
Pierwsza dziesiątka w kategorii
miast do 100 tys. mieszkańców to:
Kalisz, Legnica, Konin, Ciechanów,
Ostrów Wielkopolski, Krosno, Suwałki, Piekary Śląskie, Świdnica,
Ełk. Kwestie, które były poddane ocenie w rankingu wiązały się
z szeroko pojętą kulturą fizyczną
i sportem. Docenione zostały inwestycje w budowę nowych obiektów sportowych. W tym roku powstały m.in. skatepark i pumptrack
dla miłośników jazdy na rolkach,
deskorolce czy rowerze. W ubiegłym roku zmodernizowany został miejski stadion, gdzie wybudowano profesjonalną bieżnię lekkoatletyczną z wyposażeniem lekkoatletycznym oraz system nawodnienia boiska piłkarskiego, na co
miasto pozyskało 1,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Również w 2017 r. zrewitalizowane zostało kąpielisko „Krubin”
oraz modernizację przeszedł basen odkryty. Pod koniec 2016 roku,
także dzięki dofinansowaniu z zewnątrz, wybudowany został nowoczesny kompleks sportowy przy ul.
17 Stycznia. W 2016 roku wykonano ponadto remont krytej pływalni
z dofinansowaniem zewnętrznym
w wysokości 500 tys. zł. Mieszkańcy mają do dyspozycji boiska
do plażowej piłki siatkowej, piłki
nożnej, siłownie zewnętrzne, nowy
niski park linowy, szereg różnego
rodzaju miejsc aktywnej rekreacji.
Miasto już planuje budowę kolejnego otwartego kompleksu sportowego, który zlokalizowany będzie
przy Szkole Podstawowej nr 7. Gotowa jest koncepcja oraz podpisana
umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową. W Ciechanowie
prowadzone są inwestycje w ścieżki rowerowe oraz rowerową infrastrukturę. Pilotażowo wprowadzono Ciechanowski Rower Miejski.
Miasto organizuje i współorganizuje wydarzenia – otwarte duże
imprezy sportowe ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców
jak również turnieje, rozgrywki,
rywalizacje dla określonych drużyn. Wsparcie udzielane jest klubom sportow ym, zawodnikom,
uzdolnionym uczniom, studentom, trenerom.
– Coraz więcej osób zdaje sobie
sprawę z tego, jak pozytywnie
sport wpływa na zdrowie oraz

samopoczucie. Coraz więcej osób
uprawia różne dyscypliny sportowe – mniej lub bardziej amatorsko. Jako miasto po prostu
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy
są akt ywni. Tworzymy obiekty sportowe i miejsca aktywnej
rekreacji dla całych rodzin, co
jest też alternatywą dla wszechobecnych smartfonów czy komputerów. Zrównoważony rozwój
miasta gwarantują inwestycje
w różnego rodzaju infrastrukturę, także tę sportową. Miasto
musi być przyjazne dla mieszkańców i dawać im możliwości,
by ciekawie i zdrowo spędzali wolny czas, bez konieczności
wyjeżdżania w tym celu do innych miejscowości. Stwarzamy
infrastrukturę, ale też wspieramy młode talenty i naszych zawodników, którzy często osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej –
powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Jak podkreślają organizatorzy,
wspieranie kultury fizycznej jest
jednym z zadań samorządów, wymagających budowy terenów rekreacyjnych i sportowych oraz dofinansowywania różnego rodzaju
inicjatyw, związanych z aktywnością ruchową ogółu społeczności.
Celem rankingu było wyłonienie
wyróżniających się w tym zakresie samorządów.
W ubiegłym roku, w pierwszej edycji tego rankingu, miasto również
znalazło się w pierwszej dziesiątce
w swojej kategorii.
R.J.

cja o mocy 15 kW. Ponadto na placu Jana Pawła II zamontowana zostanie ładowarka do samochodów
elektrycznych.
Dofinansowanie dla samego Ciechanowa to 3 208 529 zł. Wkład
własny miasta – 1 069 509, 83 zł.
– Miasto przyjazne mieszkańcom to
miasto ekologiczne. Dzięki pozyskaniu środków unijnych wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii jest dla
nas opłacalne. Skorzystają obiekty
publiczne i ponad 120 gospodarstw
domowych. Pozwoli to na obniżenie rachunków, ale także korzystnie
wpłynie na środowisko – powiedział
prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent podkreśla, że niekorzystne zmiany klimatu, związane z emisją dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery, to duży
problem polskich miast, w związku z czym konieczne jest zwiększa-

nie udziału odnawialnych źródeł
energii w strukturze energetycznej.
Umowę partnerską z przedstawicielami Glinojecka, Opinogóry Górnej
oraz Strzegowa prezydent Krzysztof
Kosiński podpisał 29 lipca 2016 r.,
zobowiązując się do wspólnego aplikowania o fundusze unijne. Dzięki
pozyskaniu środków panele fotowoltaiczne i pompy ciepła zainstalowane zostaną w zgłoszonych gospodarstwach domowych mieszkańców czterech współpracujących gmin. Gmina Miejska Ciechanów w czerwcu 2016 r. informowała
mieszkańców o planowanych działaniach, m.in. zamieszczając na stronie internetowej urzędu ankiety dotyczące zapotrzebowania mieszkańców na instalacje paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła do c.w.u.
przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie
Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz
Gminy Strzegowo” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
R.J.

Ciechanowski Rower Miejski
– zakończenie programu pilotażowego
Dwa i pół miesiąca mieszkańcy i przyjezdni mogli korzystać z Ciechanowskiego Roweru Miejskiego. Wstępne wyniki programu pilotażowego pokazują, że rozwiązanie to sprawdziło się. Rowery
zostały wypożyczone ponad 6,8 tysiąca razy. Pilotaż skończył się wraz z końcem października.
Pilotażowy program Ciechanowskiego Roweru Miejskiego, który ruszył 13 sierpnia, składał się
z 4 stacji: na placu Jana Pawła II
(Ratusz), przy dworcu PKP, przy
ul. Powstańców Wielkopolskich
oraz przy ul. Armii Krajowej. Każdą stację wyposażono w terminal
umożliwiający wypożyczenie roweru oraz w 12 stojaków rowerowych.
Do dyspozycji były w sumie 32 rowery, w tym 28 standardowych,
2 tandemy i 2 dziecięce. W ramach
programu pilotażowego w Ciechanowie skorzystano z rowerów ponad 6,8 tysiąca razy. W systemie zarejestrowało się ponad 1600 osób.
– Już pierwsze dni pokazały, że
rower publiczny w naszym mieście to dobry pomysł. Mieszkańcy
od dawna zgłaszali takie postulaty. Mamy coraz więcej ścieżek rowerowych, nowe ścieżki są w budowie, kolejne już planujemy. Jest
gdzie jeździć, a nie każdy ma rower i nie każdy ma gdzie go przechowywać. Dzięki rowerowi miejskiemu, można przejechać między
wyznaczonymi punktami, tak jak
taksówką czy autobusem, można
również korzystać z roweru typo-

wo rekreacyjnie. Pilotaż utwierdził
nas w przekonaniu, że Ciechanowski Rower Miejski to słuszna koncepcja – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Miasto zamierza wprowadzić rower publiczny na stałe wiosną przyszłego roku. Zapowiada również,
że system będzie stopniowo rozbudowywany.
– Wstępne wyniki programu pilotażowego są bardzo obiecujące. Pokazują, że rower miejski to
dobre rozwiązanie dla Ciechanowa. Wkrótce przedstawimy miastu szczegółowe podsumowanie
zawierające również rekomendacje dotyczące kształtu docelowego systemu Ciechanowskiego Roweru Miejskiego – powiedział Robert Lech, prezes Nextbike Polska –
firmy, która przeprowadziła w Cie-

chanowie pilotaż.
Użytkownicy najchętniej wypożyczali rowery na stacji Ratusz. Najpopularniejszą trasą pokonywaną na rowerze miejskim była przejażdżka ze stacji Dworzec Kolejowy do stacji Ratusz. Średni czas
wypożyczenia jednego roweru wynosił 26 minut 7 sekund. Pierwsze
20 minut jest bezpłatne.
Ciechanowski Rower Miejski to jeden z ponad 45 systemów rowerów miejskich Nextbike, z których
w tym roku można było korzystać
w Polsce. Program pilotażowy, miał
na celu sprawdzenie, czy w Ciechanowie rower publiczny przyjmie się.
Podobne programy pilotażowe w poprzednich latach Nextbike przeprowadzał m.in. w Radomiu, Tychach,
czy Kędzierzynie-Koźlu. Miasta te
po zakończeniu pilotażu zdecydowały o uruchomieniu pełnowymiarowego systemu rowerowego. Podobnie jest w przypadku Ciechanowa.
Ciechanów w przygotowywaniu
koncepcji wdrożenia roweru miejskiego podjął współpracę ze stowarzyszeniem Ciechanowska Grupa
Rowerowa.
R.J.
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Asfaltowanie obwodnicy wschodniej Ciechanowa
Budowa obwodnicy wschodniej weszła w kolejną fazę, czyli asfaltowanie. Pierwsza warstwa asfaltu już została ułożona. Asfaltowanie rozpoczęło się od strony
drogi krajowej nr 60, na wysokości centrum handlowego we Władysławowie.

Pierwsza warstwa z betonu asfaltowego ma 7 cm grubości. Układanie
drugiej warstwy planowane jest po
zimie. Zakończenie całej inwestycji przewidziano na połowę przyszłego roku.
Wcześniej na całym odcinku drogi wykonano stabilizację cementową. Trwa ustawianie oporników,
zamykających konstrukcję jezdni, trwa także układanie obrzeży
i krawężników – łącznie z podbudową z kruszywa pod ścieżkę rowerową i chodnik. Układane jest
okablowanie pod oświetlenie ulicz-

ne oraz ustawiane są słupy oświetleniowe. Na ukończeniu jest przebudowa podziemnych kolizji elektroenergetycznych oraz budowa
kanalizacji deszczowej. Zakończyły się roboty związane z przebudową sieci wodociągowej, drenarskiej
i urządzeń wodnych (rowy, przepusty). Przebudowano skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 na wysokości centrum handlowego, po-

przez zwiększenie szerokości pasa
dla pojazdów skręcających w prawo. Została wykonana zatoka autobusowa (bez warstwy ścieralnej)
i chodnik dla pieszych, zapewniający bezpieczne przejście do centrum handlowego.
Nowa droga będzie miała ponad
3,3 km długości. Chodniki oraz
ścieżki rowerowe o nawierzchni
bitumicznej powstaną po obydwu

niskiej emisji, a co za tym idzie –
lepszej jakości powietrza w mieście.
Nastąpi także rozbudowa tras rowerowych oraz bezpośrednio skomunikowane zostaną osiedla: „Słoneczne” i „Płońska” z gminą Opinogóra Górna.
Koszt całego przedsięwzięcia to
22 751 648,27 zł. Miasto pozyskało 90% dofinansowanie zewnętrzne (z UE oraz budżetu państwa),
w związku z czym z budżetu miasta pokryte zostanie jedynie 10%
kosztów.
R.J.

Parowóz stanął na skwerze
przy ul. Fabrycznej

Rozbudowa cmentarza
komunalnego
Cmentarz komunalny przy ul. Gostkowskiej zostanie powiększony o obszar około 5,8 tys. m2 . Będzie przesunięte
istniejące ogrodzenie i zamontowane nowe. Prace powinny
zakończyć się pod koniec grudnia.

Na terenie przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Sienkiewicza umieszczona została
lokomotywa. Wcześniej przygotowany został fragment torów oraz odnowiono skwer.
Utworzono alejki, pojawiły
się ławki i śmietniki oraz tablica informacyjna o historii
wąskotorówki.
Parowóz, któr y zainstalowano
w połowie listopada na skwerze pochodzi z serii Ptx48, gdzie P oznacza parowóz z tendrem, x – cztery osie napędne, 48 – zatwierdzony do produkcji w 1948 r. Zanim
lokomotywa trafiła do Ciechanowa, od 1955 roku służyła w Zbiersku, Sompolnie, Krośniewicach,
Trzebnicy Gaju, Włocławku, Środzie Wielkopolskiej, Gnieźnie, Lisewie i Mławie. Ostatnie lata funkcjonowała jako eksponat. Parowóz
w czasach swojej świetności mógł
osiągnąć prędkość 35 km/h. W renowację lokomotywy zaangażowane były przedsiębiorstwa Metaltech oraz Ciechbud. Celem było
uzyskanie wyglądu z ostatnich lat
eksploatacji. Renowacja parowozu i tendra była czasochłonnym,
wymagającym precyzji procesem.
Z uwagi na fakt, że parowóz znajduje się w rejestrze zabytków, remont był wykonywany pod nadzo-

stronach jezdni. Pojawią się zatoki autobusowe z peronami, zjazdy
publiczne i indywidualne. Zadanie
realizuje firma Strabag.
Jednym z głównych celów jest wyprowadzenie ruchu samochodów
ciężarowych poza granice miasta.
Obwodnica pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu w ulicach: Płońskiej,
Armii Krajowej i Pułtuskiej, co
przyczyni się do ograniczenia tzw.

rem konserwatora zabytków. Parowóz był m.in. czyszczony, usunięto korozję, spawano wymagające
tego elementy oraz został pomalowany. Niebawem zamontowane zostaną brakujące części i tabliczki.
Stosowane były specjalne techniki
i farby. Odwzorowano historyczną
kolorystykę.
Parowóz waży ponad 20 ton, ma
długość prawie 7 m, wysokość ponad 3 m, szerokość ponad 2 m.
Łącznie z tendrem długość parowozu wynosi prawie 13 m, a waga
w stanie próżnym – 28 ton. By zainstalować go na skwerze, konieczne było użycie specjalnego podnośnika oraz wprowadzenie na kilka godzin tymczasowej organizacji ruchu.

Cel inwestycji to ożywienie przestrzeni oraz przypomnienie o funkcjonującej w przeszłości w Ciechanowie kolejce wąskotorowej. Zainstalowano szyny, wydobyte spod
nawierzchni ul. Sienkiewicza podczas przeprowadzonej w ubiegłym
roku modernizacji tej ulicy. Na około 180 m2 położono kostkę granitową. Alejki zbudowano z płyt betonowych z obrzeżami granitowymi. Łączna długość alejek wynosi około 210 m, a szerokość 1,5 m.
Na skwerze pojawiły się 4 ławki,
2 kosze na śmieci.
Jest to realizacja zwycięskiego projektu, wybranego przez mieszkańców osiedla „Przemysłowe” w ramach Budżetu Obywatelskiego.
R.J.

Nowa część cmentarza powstaje na jego tyłach – od strony Łydyni. Prace rozpoczęły się od wywozu ziemi i wyrównywania terenu. Został on tak przygotowany, by
zachować spadki, umożliwiające
właściwe spływanie wód opadowych. Budowane są alejki z kostki brukowej o łącznej powierzchni
około 460 m2. Część ogrodzenia –

około 50 m – zostanie przestawiona, a około 150 m – zdemontowana. Pojawi się nowe ogrodzenie –
około 116 m.
Miasto planuje także inwestycję
w odwodnienie cmentarza. Umowa na dokumentację została podpisana, start budowy odwodnienia przewidziany jest na wiosnę.
R.J.
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Pierwsza sesja nowej
kadencji: prezydent i radni
złożyli ślubowanie
Ślubowanie prezydenta i radnych oraz wybór prezydium to
główne punkty pierwszej sesji Rady Miasta Ciechanów VIII
kadencji, którą komisarz wyborczy wyznaczył na 22 listopada. Zdecydowano o składach komisji oraz wprowadzono zmiany w statucie.

Podczas obrad ślubowanie złożyło 21 radnych nowej kadencji,
wybranych w wyborach samorządow ych 21 października. Przez
najbliższe 5 lat w Radzie Miasta pracować będzie 12 radnych,
którzy starowali z list PSL: Michał Jeziółkowski, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Edyta Rzeplińśka-Filipowicz, Magdalena Grelik-Grodecka, Karol
Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Jankowski, Joanna Kiszkurno, Michał Rząsińśki,
Wiesław Brzozowski, Anna Smolińska; 6 z list PiS: Robert Kuciński, Jerzy Racki, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Monika
Smosarska, Agnieszka Kuźma
i 3 z Koalicji Samorządowej: Andrzej Czyżewski, Andrzej Bayer,
Zdzisław Dąbrowski. W wyborach
kandydaci z listy KW PSL otrzymali w sumie 9 372 głosy. Osoby
z listy KW PiS otrzymały łącznie
4 281 głosów a KWW Koalicja Samorządowa 2 739 głosów.
Podczas pierwszej sesji radni wybrali prezydium RM. Przewodnicząc y m rady zosta ł K rz ysztof Leszczyński, wiceprzewodniczącymi – Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński i Zdzisław
Dąbrowski.
Prezydenckie ślubowanie złożył wybrany w pierwszej turze na swoją
drugą kadencję Krzysztof Kosiński.

W dalszej części obrad ustalono
składy stałych komisji Rady Miasta. Liczbę członków każdej z nich
określono od 4 do 7 osób. Radni
spośród siebie wyłonili przewodniczących sześciu komisji. Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie – Piotr Wojciechowski, Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw
Społecznych – Magdalena Grelik-Grodecka, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Anna Smolińska,
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Wiesław Brzozowski, Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji – Karol
Makijonko.
Radni uchwalili miesięczne wynagrodzenie prezydenta. Wynosi ono w sumie 10 290 zł brutto.
Obniżenie o 1 764 zł brutto względem poprzedniej kadencji wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych.
Większością głosów Rada Miasta
przyjęła też zmodyfikowany statut
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Podczas sesji pierwszy raz korzystano z elektronicznego systemu
do głosowania imiennego, którego celem jest usprawnienie przebiegu obrad.
R.J., K.D.

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ciecha-

Mieszkańcy mogą zgłaszać się
na bezpłatne szkolenia komputerowe
Rusza nabór na szkolenia komputerowe dla mieszkańców Ciechanowa, na które miasto pozyskało 89 140 zł unijnego dofinansowania. Szkoleniami objętych zostanie 180 osób powyżej
25 roku życia. Pierwsze szkolenia organizowane będą od grudnia do lutego.
Każde dwudniowe szkolenie prowadzone będzie w godz. 8.00-16.00.
Utworzone zostaną 12-osobowe
grupy. Co najmniej 10% odbiorców stanowić będą osoby powyżej
65 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością.
Zaplanowane pierwsze terminy
szkoleń:
• „Moje finanse i transakcje w sieci” – 2018 r.: 6-7 grudnia; 2019 r.:
30-31 stycznia, 7-8 lutego;
• „Działam w sieciach społecznościowych” – 2018 r.: 11-12 grudnia; 2019 r.: 4-5 lutego, 11-12 lutego;
• „Rodzic w Internecie” – 2019 r.:
28-29 stycznia, 14-15 lutego.
Każdy chętny może skorzystać tylko z jednego wybranego modułu
szkoleniowego.
Uczestnicy będą mieli zapewniony
indywidualny dostęp do komputera, materiały szkoleniowe oraz catering. Planowane miejsce szkolenia: budynek Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Wodna 1.
Aby wziąć udział w szkoleniu nale-

ży zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz wypełnić kartę rekrutacyjną. Dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w wersji
papierowej w punkcie przyjmowania zgłoszeń.
Dopuszcza się przesłanie wypełnionej karty rekrutacyjnej pod adres:
fundusze@umciechanow.pl pod
warunkiem dostarczenia oryginału
w ciągu 5 dni od przesłania e-maila.
Punkt przyjmowania zgłoszeń: Wydział Pozyskiwania Środków Ze-

wnętrznych i Działań Strategicznych, ul. Wodna 1, I piętro, pokój 209 i 210; tel. 23 674 92 78,
23 674 92 52.
Środki miasto pozyskało w konkursie grantowym „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, zorganizowanym przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
R.J.

Usunięte prawie 123 tony azbestu
z terenu Ciechanowa

W 2018 roku, w ramach bezpłatnego dla mieszkańców
programu, z terenu Ciechanowa usunięto i przekazano do unieszkod liw ienia
122,715 ton wyrobów zawierając ych a zbe st. W su m ie
64 obiekty i posesje zostały
oczyszczone z azbestu. Azbestowe pokrycia dachowe zdemontowano z 26 budynków,
odebrano już zdemontowane
z kolejnych 38 posesji.

To rekordowa ilość w historii programu, któr y miasto realizuje
od 2008 roku. Program cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
W ubiegłym roku usunięto z terenu Ciechanowa ponad 99 ton wyrobów z azbestem, dwa lata temu
prawie 90 ton.
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 2032” został uchwalony pod ko-

niec 2015 roku – zaktualizowany
program wprowadził nowe zasady. Od 2016 r. usuwanie prowadzone jest przez jeden, wyłoniony
na rok przez Urząd Miasta Ciechanów podmiot. W tym roku usługę
świadczyła firma Środowisko i innowacje. Były zgłoszenia głównie
od osób fizycznych, jak również
wspólnot mieszkaniowych.
Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających

azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2018 roku dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 29 423,55 zł.
R.J.

nowie, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb – Podzamcze, działka nr 1936/6 –
zbiornik wodny przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczony na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

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.
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Wyremontowane parkingi
przy ul. Armii Krajowej

5

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska
PUK odebrał niepotrzebny sprzęt i stare meble

Zakończyły się prace związane
z remontem i poszerzeniem parkingów na wysokości budynków
wielorodzinnych nr 35 i 39 przy
ul. Armii Krajowej. Liczba
miejsc parkingowych zwiększyła się prawie dwukrotnie.

W październiku mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się starych mebli
oraz zepsutego sprzętu RTV i AGD. Zebrano prawie 47,5 tony śmieci wielkogabarytowych i prawie 8 ton elektrośmieci. Poza prowadzonymi cyklicznie zbiórkami, niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny osoby fizyczne mogą bezpłatnie oddawać do PSZOK-u na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83. Punkt jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 oraz w soboty od godz.
10.00 do 14.00. Zużyty sprzęt (przy zakupie nowego) przyjmują także sklepy zajmujące się sprzedażą artykułów elektrycznych i elektronicznych.

Prace zaczęły się od demontażu starych, popękanych i nierównych betonowych płyt i trylinek, teren był
częściowo systematycznie wyłączany z użytkowania. Obszar do parkowania został powiększony, ułożono
kostkę brukową w kolorze grafitowym.
Wyznaczone zostały stanowiska, które oddziela kostka w innym kolorze.
O remont i powiększenie parkingów
od dawna zabiegali mieszkańcy. Zadanie znalazło się na liście inwestycji i remontów na 2018 rok, opracowanej po spotkaniach osiedlowych
z prezydentem miasta.
R.J.

Gotowy parking przy ul. Parkowej

Zbiórka leków i strzykawek

W ramach cyklicznych odbiorów przeterminowanych leków oraz zużytych strzykawek i igieł zebrano 149 kg odpadów. Koszt odbioru i utylizacji medykamentów pokrywa urząd. Wykaz punktów, w których można je oddać znajduje się na stronie internetowej urzędu.

Wzdłuż ul. Parkowej zakońc z y ł a s ię budow a now yc h
20 miejsc parkingowych. Zadanie było kontynuacją działań ubiegłorocznych. W ubiegłym roku powstały przy ul.
Parkowej 32 miejsca, zatoka
autobusowa oraz zamontowano elementy małej architektury.
Prace obejmowały odcinek
od przepompowni do skrzyżowania z ul. Zieloną. Wykonane zostały także dwa zjazdy. Przed przystąpieniem do budowy miejsc parkingowych, konieczne było wypoziomowanie chodnika. Składająca
się na niego kostka została ułożona ponownie. Istniejący wcze-

Nowe kosze

By przestrzeń miejska pozostawała estetyczna i czysta, kosze na śmieci
są niezbędne. Systematycznie w mieście jest ich coraz więcej, pojawiają się m.in. na prośby mieszkańców. 24 stylizowane kosze uliczne zamontowane zostały w pobliżu dworca kolejowego - 14 przy hali targowej i 10 w okolicach fontanny na skwerze. 5 stanęło z kolei przy fontannie na ul. Warszawskiej.

śniej, utwardzony tłuczniem parking, zastąpiono miejscami parkingowymi z kostki brukowej. Sta-

nowiska oddzielono kostką w innym kolorze.
R.J.

Powstał parking i chodnik obok terenu
rekreacyjnego za stawkiem przy kościele św. Piotra

Parking ma około 100 m2. Szerokość
chodnika przebiegającego od parkingu do istniejącego chodnika przy
placu zabaw to 2 m. Parking i chodnik wykonano z kostki brukowej.
Wzdłuż chodnika zainstalowane
zostały 4 ławki i 4 kosze na śmieci. Inwestycja jest częścią projektu obywatelskiego, który zwyciężył
w głosowaniu mieszkańców osiedla „Kargoszyn” i który uwzględniał także instalację 3 altan.
Miejski teren za kościołem św. Piotra jest systematycznie zagospoda-

Karma dla kotów wolno żyjących

Urząd Miasta zakupił 300 kg karmy dla bezpańskich kotów. Pomoże to
zwierzętom przetrwać zimę i odciąży finansowo ich społecznych opiekunów. Od 3 grudnia, społeczni opiekunowie kotów z terenu miasta będą
mogli zgłaszać się po karmę do Referatu Inżynierii Miejskiej (pl. Jana
Pawła II 6, pokój nr 15). Szczegóły pod nr tel. (23) 674 92 85.

Od strony ul. Marii Dąbrowskiej powstał parking na osiem
sa mochodów. Wybudowany został chodnik o długości
około 140 m. Zamontowane
zostały ławki i kosze na śmieci. To kolejny etap zagospodarowania przestrzeni w pobliżu stawku. Wcześniej pojawiły się altany. Trwają ostatnie
prace porządkowe.

Zabezpieczona roślinność

Zakończono zabezpieczanie przed błotem pośniegowym nasadzeń
wzdłuż ul. Mikołajczyka, Sikorskiego, przy dworcu PKP oraz na rondach. Na okres zimowy zabezpieczono też rośliny na pasażu M. Konopnickiej, ul. Warszawskiej i przed ratuszem. Sukcesywnie z donic, kwietników i gazonów sprzątane są kwiaty jednoroczne.
P.H.

rowywany. Z początkiem października udostępnione zostały nowe obiekty – skatepark i pumptrack – przeznaczone m.in. dla miłośników jazdy
na rolkach, deskorolkach i rowerach,
wybudowane dzięki pozyskaniu dofinansowania z województwa mazowieckiego. Pod koniec maja ubiegłe-

go roku na części obszaru, gdzie powstały skatepark oraz pumptrack,
zrealizowane zostały dwa projekty obywatelskie, w ramach których
wybudowano plac zabaw, siłownię
zewnętrzną, alejki oraz zamontowano elementy małej architektury.
R.J.
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103
117
180
190
204
183
144
314
203
121
156
266
201
126
203
93
291
961
419
112
109
287
117
150
256
196
146
205
112
663
195
427
456
416
132
668
442
432
240

40

285

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

317
385
202
233
133
616
579
195
300
263
189

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania
Teren ogródków kwiatowo
– warzywnych
ogródek nr 1
ogródek nr 2
ogródek nr 3
ogródek nr 4
ogródek nr 5
ogródek nr 6
ogródek nr 7
ogródek nr 8
ogródek nr 9
ogródek nr 10
ogródek nr 11
ogródek nr 12
ogródek nr 13
ogródek nr 14
ogródek nr 15
ogródek nr 16
ogródek nr 17
ogródek nr 18
ogródek nr 19
ogródek nr 20
ogródek nr 21
ogródek nr 22
ogródek nr 23
ogródek nr 24
ogródek nr 25
ogródek nr 26
ogródek nr 27
ogródek nr 28
ogródek nr 29
ogródek nr 30
ogródek nr 31
ogródek nr 32
ogródek nr 33
ogródek nr 34
ogródek nr 35
ogródek nr 36
ogródek nr 37
ogródek nr 38
ogródek nr 39
ogródek
nr 40, 49
ogródek nr 41
ogródek nr 42
ogródek nr 43
ogródek nr 44
ogródek nr 45
ogródek nr 46
ogródek nr 47
ogródek nr 48
ogródek nr 50
ogródek nr 51
ogródek nr 52

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

Czas trwania umowy

m2

Wysokość czynszu
dzierżawnego
i termin płatności

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

Powierzchnia
nieruchomości do użyczenia

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości
poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonej od oddania w użyczenie na rzecz
dotychczasowych użytkowników

brak

5 lat

Powstaje kanalizacja sanitarna
w ul. Partyzantów
Z W i K buduje sie ć k a na l izacji sanitarnej w ul. Partyzantów, o co zwracali się
mieszkańcy osiedla „Przemysłowe” na spotkaniu osiedlowym z prezydentem miasta. W tym roku powstała już
na tym osiedlu kanalizacja
w ul. Ułańskiej. Kolejne ulice, gdzie planowana jest budowa to: Górna, Cicha, Młyn a r sk a, Rów n a, Ob oz owa
oraz Widna.
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul.
Partyzantów tworzona jest z rur
o średnicy 20 cm, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Łączna długość budowanej sieci wyniesie 375,5 m. Powstają studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
oraz wykonanych będzie 18 przyłączy do granic posesji, z rur o średnicy 16 cm.

W najbliższych miesiącach sieć kanalizacji sanitarnej rozbudowywana będzie w pobliskich ulicach.
Trwają już prace projektowe. Roboty związane z powiększaniem sie-

ci „sanitarki” prowadzone są systematycznie w różnych częściach
Ciechanowa, tak by docelowo objąć
jej zasięgiem 100% mieszkańców.
R.J.

Powstała kanalizacja deszczowa
w ul. Ranieckiej
ZWiK zakończył budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Marii Ranieckiej – na odcinku mię-

dzy ul. Szwanke a Rzeczkowską.
„Deszczówka” powstała na fragmencie około 32 metrów, wykona-

na została z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 1 metra.
R.J.

Naprawy studzienek na pętli miejskiej

1. Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną do użyczenia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Krzysztof Kosiński

Na pętli miejskiej trwają prace związane z naprawą zapadających się studzienek ściekowych z wpustami oraz studni rewizyjnych z żeliwnymi
włazami. Naprawy i ich koszty leżą po stronie wykonawcy
budowy pętli miejskiej, odbywają się na podstawie przeglądów prowadzonych przed
upływem okresu gwarancyjnego. Miasto systematycznie
zgłaszało wykonawcy liczne
usterki, jednak dopiero teraz
są one zbiorczo usuwane.
Dopóki pętla objęta była gwarancją,
miasto nie chcąc utracić gwarancji,
nie mogło prowadzić tu remontów
i napraw. Problemy z zapadającymi się studzienkami zgłaszane były
wykonawcy inwestycji (czyli firmie
Eurovia), wielokrotnie, na bieżąco.
Usterki zbiorczo zostały także wskazane podczas przeglądu gwarancyjnego całej pętli w październiku

ubiegłego roku, jak również podczas
kolejnego takiego przeglądu w tym
roku, w lipcu. Wykonawca zlecił firmie z Ciechanowa przeprowadzenie
napraw. Firma KAMIBUD Mirosław
Warzyński zaczęła prace od okolic
ronda Leśników. Jeżeli pogoda bę-

dzie sprzyjająca, zostaną one zrealizowane na całej pętli do końca
roku. W czasie trwania robót występują utrudnienia. Kierowcy proszeni są o wyrozumiałość i zachowanie
szczególnej ostrożności.
R.J.
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Nowy chodnik przy ul. Harcerskiej i św. Franciszka
Zakończyła się budowa nowego chodnika wzdłuż ul. Harcerskiej, na odcinku od parkingu
przy placu zabaw do skrzyżowania z ul. św. Franciszka i przy
ul. św. Franciszka do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich. O inwestycję postulowali
mieszkańcy pobliskich osiedli.
Chodnik powstał na długości około
224 metrów. Zbudowany jest z szarej kostki betonowej. Dodatkowo,
na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej
i ul. św. Franciszka wyznaczone zostało nowe przejście dla pieszych,
przed którym zostały zamontowane płytki w żółtym kolorze z wy-
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Znajdź swojego psa
w schronisku
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przebywa ponad 300 psów. Wszystkie chciałyby zaznać domowego
ciepła i znaleźć dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji.

pustkami, wyczuwalnymi dla stóp.
Zadanie znalazło się na liście inwestycji i remontów na ten rok. Latem,
również na prośby mieszkańców,

przy ulicach Harcerskiej i św. Franciszka oraz przy pobliskiej ul. św.
Anny wykonane zostało oświetlenie.
P.H.

Wyremontowana droga wewnętrza
od ul. Batalionów Chłopskich
Zakończył się remont nawierzchni
drogi odchodzącej od ul. Batalionów Chłopskich w kierunku bloków – między budynkami nr 5A
oraz 7. Zamiast zniszczonego, popękanego asfaltu jest tam teraz kostka brukowa. Poprawa nawierzchni
to projekt zrealizowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego na osiedlu „Aleksandrówka II”.

Kozak to 2-letni pies ważący 20 kg.
Ruchliwy, przyjaźnie nastawiony.
Potrzebuje dużo miejsca na rozładowanie drzemiącej w nim energii.

Rika – 4 lata, waga 10 kg. Drobna, grzeczna, o pogodnym usposobieniu.

Winston jest w wieku 4 lat. Waży
40 kg. Postawny, posłuszny, lubi
spacery i zabawy. Jest wesoły, zachowuje się jak szczeniak.

Kapa ma 5 lat, waży 10 kg. To suczka
przyjazna i radosna. Dobrze chodzi
na smyczy. Idealna do domu z dziećmi, ponieważ nie przejawia agresji
ani do ludzi, ani do innych psów.

Robin – półtoraroczny pogodny
pies. Nadmiar energii chętnie rozładowuje na spacerach. Lubi towarzystwo ludzi. Jest łagodny i ufny.

Dukat – 3,5 roku, waga 7 kg.
Drobny, wesoły i zwinny. Lubi biegać, skakać i bawić się. Akceptuje inne psy.

R.J.

Nowa zatoka autobusowa przy ul. Starowiejskiej
Przy ul. Starowiejskiej wybudowane zostały zatoka, fragment
chodnika, miejsca postojowe
i zjazdy do posesji. Zamontowana została przeszklona wiata
przystankowa. Wcześniej przystanek zlokalizowany był na nieutwardzonej nawierzchni.
Zatoka, chodnik i pobliskie zjazdy
do posesji oraz miejsca postojowe
zostały wykonane z kostki brukowej. Łącznie kostką wyłożono obszar o powierzchni około 650 m2.
Przyległe tereny zielone obsiano trawą. O inwestycję wnioskowali mieszkańcy osiedla „Kwiatowe”. Znalazła się ona na liście zadań inwestycyjnych i remontowych
na ten rok.
R.J.

Powstał chodnik przy ul. Witosa
Zakończyły się prace związane
z budową chodnika obok parku
aktywnej rekreacji przy ul. Witosa. Inwestycja to część zwycięskiego projektu obywatelskiego
na osiedlu „Aleksandrówka”.
Chodnik powstał na długości ponad 100 metrów, ma 2 metry szerokości. Stare nierówne i popękane
płyty betonowe zostały zastąpione
szarą kostką brukową. W ramach
zadania ustawione zostaną cztery lampy oświetleniowe. To część
projektu, który zakłada także montaż dodatkowych elementów zabawowych w parku aktywnej rekreacji oraz instalację piłkochwytów.
R.J.

Szczegółowe informacje o tych i innych czworonogach można uzyskać
pod numerem tel. (23) 611 13 59.
K.D.
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Dyktando z udziałem prof. Jerzego Bralczyka
i aktorki Grażyny Wolszczak

Zbiórka
mikołajkowa
dla schroniska

10 listopada w auli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się Czwarte Ciechanowskie Dyktando o Pióro Prof.
Jerzego Bralczyka. Mieszkańcy rywalizowali w ośmiu kategoriach. Aktorka Grażyna
Wolszczak podyktowała tekst.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, po raz kolejny zachęca do przyłączenia się do zbiórki karmy i akcesoriów dla psów. Finał akcji „Świąteczna paka dla psiaka” odbędzie się 6 grudnia w godzinach 8.00-16.00.
Psom najbardziej przyda się sucha karma. Schronisko chętnie przyjmie kasze, makarony, ryż, koce, obroże, miski metalowe, smycze, kołnierze do noszenia po zabiegach i środki czystości. Każdy, kto chciałby wesprzeć schronisko, może odwiedzić je i przekazać dary dowolnego dnia, nie tylko w Mikołajki.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery tel.
23 611 13 59, 795 479 881 lub kontaktując się za pomocą Facebooka:
www.facebook.com/schroniskopawlowo/.
red.

Blisko 180 osób w zięło udzia ł
w czwartej edycji Ciechanowskiego Dyktanda o Pióro Prof. Jerzego
Bralczyka. Tekst dyktanda pt. „Wolność jest kobietą”, przygotowanego
przez Agatę Korzeniowską ze szkoły STO w Ciechanowie, tematycznie nawiązywał do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dyktando najlepiej napisała Olga
Czarnewicz z Urzędu Miasta, która
jednocześnie zwyciężyła w kategorii
urzędników. W kategorii „open” zwyciężyła Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
wśród działaczy NGO najlepsza była
Ewa Stangrodzka, wśród nauczycieli
– Iga Butryn, z przedsiębiorców najlepiej wypadła Anna Boniakowska,
w kategorii uczniów i studentów –
Katarzyna Bugaj, z dziennikarzy –
Arkadiusz Kleniewski, z przedstawicieli służb mundurowych – Andrzej
Rybicki. Zwyciężczyni całego konkursu otrzymała laptopa. Zwycięzcy poszczególnych kategorii dostali dyplomy, pamiątkowe pióra, statuetki, najnowszą książkę profesora Jerzego Bralczyka oraz nagrody
niespodzianki. Wydarzeniu towarzyszyły również quizy z nagrodami oraz losowanie książek.
Organizatorzy Ciechanowskiego Dyktanda to: Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Ciechanowie oraz Urząd Miasta Ciechanów.
P.H.

Prezydent Miasta Ciechanów

podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonych od oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
dzierżawionej

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu
dzierżawnego
i termin płatności

Czas trwania
umowy

1

obręb ŚRÓDMIEŚCIE
działka nr 980/62
o powierzchni 150 m2
– ul. Sikorskiego

31 m2

ogródek kwiatowy

77,50 zł netto rocznie –
zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Czynsz płatny
do 31 marca każdego roku

5 lat

2

obręb PODZAMCZE
działka nr 1647
o powierzchni 3731 m2
– ul. Sienkiewicza

157 m2

obiekt handlowy

907,56 zł netto miesięcznie
– zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Czynsz płatny
do 10 dnia każdego miesiąca

5 lat

3

obręb NIECHODZIN-BIELIN
działka nr 133/2
o powierzchni 6,4260 ha
– ul. Niechodzka

2 ha

uprawy polowe

523,00 zł rocznie –
zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Czynsz płatny
do 31 marca każdego roku

3 lata

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie
z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
PREZYDENT MIASTA
/-/ Krzysztof Kosiński
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Druga kwesta na ratowanie
zapomnianych nagrobków

Prezydent nagrodził nauczycieli

16 210 zł zebrali wolontariusze podczas prowadzonej od 31 października do 2 listopada na ciechanowskich cmentarzach drugiej kwesty na ratowanie nagrobków i miejsc spoczynku osób
zasłużonych dla miasta. To o 460 zł więcej niż rok temu.
Zbiórka jest inicjatywą Komitetu
Społecznego „Wolontariat Pamięci” odbywającą się we współpracy
z Urzędem Miasta. Patronat nad
kwestą objęły również wszystkie
ciechanowskie parafie oraz Akcja
Katolicka. Wolontariusze: m.in.:
samorządowcy, urzędnicy, dziennikarze, działacze organizacji religijnych (m.in. Akcji Katolickiej, Civitas
Christiana i przedstawiciele parafii),
kulturalnych i społecznych kwestowali zarówno na cmentarzu przy ul.
Płońskiej, jak i na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej. Zebrana kwota zostanie przeznaczona
na renowację nagrobków: księdza
Wiktora Radzikowskiego, księdza
Piusa Sękusa oraz patrioty lokalnego, pierwszego w Ciechanowie aptekarza Walentego Wolskiego. Groby te znajdują się na cmentarzu przy
ul. Płońskiej. Dzięki ubiegłorocznej

zbiórce odnowiono grób założyciela cmentarza księdza Józefa Kwiatkowskiego oraz grób rozstrzelanego
przez Niemców w listopadzie 1918 r.
bohatera Polskiej Organizacji Wojskowej Stefana Smietanki. 17 paź-

dziernika odbyła się uroczystość
z udziałem biskupa pomocniczego
diecezji płockiej ks. Mirosława Milewskiego, podczas której groby zostały poświęcone.
A.C.

Spotkania z kulturą
Gośćmi dwóch ostatnich spotkań z kulturą, organizowanych przez Fabrykę Kultury Zgrzyt we
współpracy z Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STUDIO i Urzędem Miasta, byli
przedstawiciele świata muzyki.
23 października klub przy ul. Narutowicza 4A odwiedził Krzysztof
Grabowski. Współzałożyciel zespołu Dezerter, perkusista, autor
tekstów i monografii grupy opowiedział o swojej twórczości oraz
projektach, w które się angażował
i angażuje.
8 listopada z bywalcami Zgrzytu
spotkał się Piotr Strojnowski. Wokalista, współzałożyciel zespołu
DAAB, kompozytor, twórca wielu przebojów mówił o swoich doświadczeniach scenicznych i wieloletnich związkach z Ciechanowem.
Rozmowy z muzykami moderowała
Mirosława Lewandowska-Wołosz.
red.

Koncert poświęcony pamięci Roberta Brylewskiego
2 listopada w Fabryce Kultury Zgrzyt odbył się koncert poświęcony pamięci zmarłego
w tym roku Roberta Brylewskiego – wokalisty, gitarzysty, autora tekstów, realizatora, producenta, współtwórcy takich zespołów jak Kryzys, Brygada Kryzys, Armia,
Izrael, Falarek, Max i Kelner.
Robert Brylewski trzykrotnie gościł w Fabryce Kultury Zgrzyt. Był
zaprzyjaźniony ze środowiskiem
skupionym wokół Zgrzytu. Ciechanowscy artyści postanowili
uczcić jego pamięć. Na tę okazję
utworzono specjalny projekt muzyczny. Zagrali: Krzysztof Antośkiewicz (gitara), Grzegorz Gładki
(perkusja), Konrad Lusawa (saksofon), Wiesław Szczechowicz (gitara), Dariusz Święch (bas). Piosenki Brylewskiego zaśpiewało kil-

kunastu wokalistów, m.in.: Stanisław Antośkiewicz (Why Ducky?),
Tomasz Budzyński (Armia), Weronika Chrzanowska (Petrified Karma), Wojciech Gęsicki, Magdalena Jabłońska (Pod Fryzjerką), Jakub Kaczmarek (Cała Góra Barwinków), Michał Kołpaczewski (Active
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Core), Michał Korzeniowski (HighFly), Paulina Oporska (Atle Blues Band), Łukasz Podgórski (Steel Habit), Paweł Rozwadowski, Tymon Tymański.
Patronat nad koncertem objął prezydenta miasta.
red.

Tradycyjnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prezydent
Krzysztof Kosiński wręczył w ratuszu nagrody nauczycielom
miejskich szkół i przedszkoli.

Nagrody prezydenta miasta otrzymali: Jolanta Kamińska z Miejskiego Przedszkola nr 1, Ewa Wiśniewska z Miejskiego Przedszkola
nr 3, Elżbieta Prusak z Miejskiego Przedszkola nr 4, Aneta Rutkowska z Miejskiego Przedszkola
nr 6, Marianna Furma ze Szkoły Podstawowej nr 1, Małgorzata
Jaskulska, Małgorzata Urszula
Białczak i Ewa Bystrek ze Szkoły Podstawowej nr 3, Jolanta Sowińska i Krzysztof Kirzyc ze Szkoły Podstawowej nr 4, Małgorzata
Smolińska ze Szkoły Podstawo-

wej nr 5, Iwona Brulińska, Iwona Dorota Rogińska, Violetta Bożena Muzińska i Teresa Anna Sokołowska ze Szkoły Podstawowej
nr 6 oraz Marzena Beata Bystrek,
Ma rci n Józef Stępień i A n na
Rzeczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 7.
Nagrody otrzymali także dyrektorzy: Maria Trojanowska ze Szkoły
Podstawowej nr 6, Jolanta Kraszewska z Przedszkola nr 8 oraz
Bożena Wer ni k z Pr zed sz ko la nr 10.
P.H.
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Wystawa podsumowująca
IV Ciechanowski Plener Malarski

19 października odbył się w COEK
STUDIO wernisaż wystawy prac
powstałych w trakcie IV Ciechanowskiego Pleneru Malarskiego
„Lato 2018”. Przybyli na wernisaż
goście mogli zobaczyć obrazy wykonane w technice olejnej przez
20 malarzy z różnych stron kraju
i z Ukrainy, a także członków Oddziału Ciechanowskiego SAP, Klu-

bu SAP-ART przy OC SAP. Sam plener trwał od 2 do 9 sierpnia. Założeniem tegorocznego pleneru było
utrwalenie na płótnach wizerunku miasta i okolic, a także zmian
jakie zaszły w nim przez miniony
rok. Organizatorem był Oddział
Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich.
red.

Grand Prix dla Teatru Exodus
w prestiżowym konkursie
W Słupsku rozstrzygnięto 21. Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”. Główną nagrodę festiwalu zdobył Teatr Exodus.

19 października w Teatrze Rondo ciechanowski zespół wystawił swoje najnowsze przedstawienie „Jan Maciej
Karol Wścieklica”. W protokole jury
konkursu, któremu przewodniczyła
Małgorzaty Vražić czytamy: „Grand
Prix za przedstawienie teatralne
z prawdziwego zdarzenia i wściekłe
poczucie humoru nagrodę ufundowaną ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6 000 zł, pa-

terę autorstwa Hanny Jastrzębskiej
ufundowaną przez Pracownię „Ceramikarnia” oraz nagrody książkowe
ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut
Wydawniczy otrzymuje Teatru Exodus z Ciechanowa za spektakl „Jan
Maciej Karol Wścieklica” w reżyserii Katarzyny Dąbrowskiej.”
Pobyt zespołu w Słupsku dofinansował Urząd Miasta Ciechanów.
red.

Obchody 100-lecia
niepodległości
11 listopada odbyły się główne
obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy św. w kościele
farnym, uroczystości patriotyczne zorganizowano na placu Piłsudskiego. Różnorodne
inicjatywy związane z niepodległością miały miejsce również
w ciągu całego roku.
W trakcie uroczystości 11 listopada zostały wręczone żołnierzom
awanse na w yższy stopień wojskowy oraz medale i wyróżnienia
za długoletnią służbę. Odczytany
został apel pamięci i oddana salwa honorowa. Przybyli na uroczystość przedstawiciele lokalnych środowisk politycznych i społecznych
złożyli kwiaty pod pomnikiem. Organizatorami uroczystości byli Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady
Obrony Terytorialnej i Prezydent
Miasta Ciechanów.
Kilka dni wcześniej, 7 listopada,
w siedzibie COEK STUDIO została otwarta wystawa „100 dobrych
uczynków na 100-lecie Polski”,
podsumowująca konkurs fotograficzno-plastyczny, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat, przy wsparciu miasta. W czwartek, 8 listopada, także
w COEK STUDIO, miał miejsce wernisaż pokonkursowej wystawy plastycznej „Niepodległość – kocham”.
Zostało zaprezentowanych 117 prac
plastycznych, wykonanych przez
uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nagrodzono także laureatów konkursu historyczno-literackiego, którzy już niedługo zostaną wyróżnieni
również poprzez zamieszczenie prac
w zbiorczej publikacji książkowej.
W gablotach na ul. Warszawskiej zaprezentowana została wystawa przygotowana przez działającą w strukturach Urzędu Miasta Ciechanów
Pracownię Dokumentacji Dziejów
Miasta. Na wystawę złożyły się m.in.
fotografie i wycinki z gazet dotyczące lokalnej historii walk o wolność.
Poświęcona jest ona przede wszystkim walkom prowadzonym podczas
I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Zawiera zdjęcia z tego
okresu, zdjęcia grobów na cmentarzu przy ul. Płońskiej, nekrologi poległych pod Ciechanowem. Umieszczono przedruki z prasy, przedstawiające np. batalie o Ciechanów, pociąg
pancerny na linii Kolei Nadwiślańskiej, ataki zeppelinów. Są fotografie ułanów, szpitala w budynku cukrowni oraz różnych innych miejsc
i wydarzeń w mieście. Dwie z plansz
dotyczą szkoły w Sokołówku i jej patriotycznego charakteru.
W obchody 100-lecia niepodległości
wpisało się IV Ciechanowskie Dyktando o Pióro Prof. Jerzego Bralczyka, szereg wydarzeń sportowych,
akcji społecznych oraz inicjatyw
odbywało się w ciągu całego roku.
W świętowanie włączały się szkoły oraz wiele innych instytucji, jednostek, stowarzyszeń i podmiotów.
red.
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Niepodległościowe motywy
w miejskiej przestrzeni
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11 nut dla Niepodległej

Jedną z form uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości są patriotyczne iluminacje zamku i wieży ciśnień, czyli najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście oraz
wykonanie muralu na ścianie budynku przy placu Kościuszki.
Mural powstał na północnej ścianie
szczytowej budynku, znajdującego
się przy pl. Kościuszki 1/3. Obejmuje obszar od poziomu piątej kondygnacji do wysokości drugiej. Zajmuje powierzchnię około 105 m2. Prócz
elementów patriotycznych, niepodległościowych, pojawiły się motywy ciechanowskie – zamek i most
3 Maja. Zawarte jest również hasło: „W sercach noście narodowego ducha wolności”. Projekt wykonała Mariola Kujawa, zwyciężczyni konkursu zorganizowanego przez
Urząd Miasta Ciechanów.
Patriotyczna iluminacja do końca listopada wyświetlana jest na Zamku Książąt Mazowieckich. Wyświetlane są naprzemiennie wizerunki czterech postaci historycznych:
Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego
i Ignacego Paderewskiego oraz
biało-czer wone tło. Na zamku
od 2015 roku wyświetlana jest patriotyczna iluminacja podczas majówki. Miasto zainwestowało w stałe podświetlenie zamku w marcu 2016 r. – Zamek to symbol Ciechanowa, nasza główna atrakcja
turystyczna i punkt orientacyjny,
którego nie sposób pominąć. Dlatego niewątpliwie warto go eksponować i ponadto pokazywać właśnie na jego murach, że np. obchodzimy ważne historyczne rocznice. Zamek to najważniejszy zabytek miasta, stąd pomysł by swoim
wyglądem zwracał uwagę na historię – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Z kolei wieża ciśnień była podświetlona na biało-czerwono przez kilka
dni. Po zakończeniu całej inwestycji w zagospodarowanie przestrzeni wokół wieży, iluminacja – w jed-

nym kolorze – będzie funkcjonowała na stałe. Prezentacja różnych programów odbyła się 18 października.
Wokół wieży zamontowanych zostało 6 słupów z lampami, które doświetlają torus. Na samej konstrukcji pojawiło się 36 lamp. Zastosowano energooszczędne lampy ledowe.
Prace budowalne, związane z inwestycją w wieżę ciśnień i jej otoczeniem, są na końcowym etapie.

Sama konstrukcja jest gotowa –
przeszła czyszczenie i malowanie, a torus został obłożony nową
blachą tytanowo-cynkową. Wokół
wieży wybudowano fontannę. Wykańczany jest budynek, który powstał obok, dobiega końca zagospodarowywanie terenu wokół.
Cały teren stanowił będzie park
nauki, który stanie się miejscem
edukacji poprzez zabawę. Znajdą
się tam ekspozycje, interaktywne
wystawy, prowadzone będą zajęcia
i warsztaty multimedialne rozwijające zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi.
Na inwestycję miasto pozyskało
zewnętrzne dofinansowanie z Unii
Europejskiej.
R.J.

Prezydent Miasta Ciechanów

podaje do publicznej wiadomości
poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem na okres powyżej trzech miesięcy
L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
dzierżawionej

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu
dzierżawnego
i termin płatności

Czas trwania
umowy

1

obręb PODZAMCZE
działka nr 1647
ul. Henryka Sienkiewicza

630 m2

dzierżawa gruntu
na prowadzenie
działalności handlowousługowej

1 969,05 zł netto miesięcznie
Czynsz płatny do 10 dnia
każdego miesiąca

1 rok

2

obręb ŚRÓDMIEŚCIE
działka nr 942/16
ul. Powstańców Wielkopolskich

19 m2

najem boksu
garażowego nr 28

125,50 zł netto miesięcznie
Czynsz płatny do 15 dnia
każdego miesiąca

2 lata

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie
z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
2. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (pkt 1. wykazu)
3. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
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18 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kraszewskiego odbył się koncert „11 nut
dla Niepodległej”. Na scenie zapr e z entow a ł o się 11 c hór ów :
z Przasnysza, Pułtuska, Glinojecka, Gruduska, Makowa Mazow ieck iego, K ar niewa, Mławy, Sońska, Żuromina, Krasnosielca oraz Opinogór y. Wystąpiły też ciechanowskie chór y:
Victoria i Sine Nomine. W repertuarze znalazły m.in. utwory: „Przybyli ułani pod okienko”,
„Marsz Pierwszej Brygady”, „Białe Róże” czy „Boże, coś Polskę”.
Koncert zwieńczył recital Jacka
Wójcickiego.
Pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia był Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Projekt został do-

finansowany ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa”,
na k tór y placówka poz yska ła
60 400 zł.
red.
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100-lecie świętowane na sportowo

Liga Zakładowa

Niepodległość była motywem przewodnim organizowanych w listopadzie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Świętowano poprzez biegi, pływanie, czy jazdę rowerem.
80 dorosłych i 92 dzieci wzięło udział w Ciechanowskim Biegu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbył się 10 listopada
na miejskim stadionie. Dorośli
pobiegli w sztafecie 100x400 m.
Maluchy miały do pokonania dystans 100 m. Organizatorzy to:
TKKF Promyk Ciechanów, Mazovia ProActiv oraz Urząd Miasta i MOSiR.
Tego samego dnia, na krytej pływa lni K lub Pł y wack i Ciechanów zorganizował Ciechanowską
Sztafetę Pływacką. Zgłosić mógł
się do niej każdy potrafiący pływać. Liczył się udział a nie wynik. 110 uczestników przepłynęło
po 100 m, pokonując tym samym
łącznie 11 km. Dystans przepłynięto w sumie w 3 godziny 22 minuty i 27 sekund. Każdy otrzymał medal.
Rocznicę niepodległości środowisko kolarskie w Ciechanowie postanowiło uczcić wspólnym przejazdem. W mediach społecznościowych skrzyknęli się kolarze z ciechanowskich drużyn. Na treningu
zjawiły się 22 osoby. Po zrobieniu
pamiątkowego zdjęcia udali się

Liga Zakładowa 2018/19 wystartowała 2 listopada. Bierze w niej
udział 15 drużyn: Urząd Miasta Ciechanów, DPD, Reny Picot, PiB, Piekarnia Cezar, Metaltech, Twormet,
OSP Ojrzeń, L-Ark & APC, Kt-Tech,
Mikar, In Post Ciechanów, Reckitt
Benckiser, Cedrob, Olglass. Dotychczas rozegrano 4 kolejki. Na prowadzeniu są zespoły Reckitt Benckiser i L-Ark & APC, które mają po
12 punktów. Najwięcej goli strzelił
Adrian Kocięcki z Reckitt Benckiser.

Liga ma charakter amatorski. Zespoły mogą składać się z pracowników firmy zgłaszającej się do rozgrywek oraz na przykład podwykonawców bezpośrednio związanych z daną firmą. MKS na bieżąco informuje o harmonogramach
poszczególnych meczów na swojej stronie internetowej. Ligę Zakładową organizuje miasto wraz
z MKS Ciechanów, APN Olimp
oraz MOSiR.
red.

Wyciskanie sztangi leżąc
w trasę przez Opinogórę do Gruduska, aby następnie skręcić w kierunku Strzegowa. Końcówka treningu wiodła nowo wyremonto-

waną szosą z Młocka do Ciechanowa. Uczestnicy pokonali ponad 100 km.
A.C.

Międzynarodowy Turniej Taekwon-do
Masters Mazovia Cup 2018

17 i 18 listopada w hali
MOSiR odbyła się XII edycja Międzynarodowego
Turnieju Taekwon-do Masters Mazovia Cup. Tegoroczna impreza zgromadziła na starcie rekordową liczbę 623 zawodników
z 52 klubów i 7 państw:
Białorusi, Gruzji, Łotwy,
Rosji, Szwecji, Ukrainy
oraz Polski.

Miasto w zawodach reprezentowało 33 zawodników z LKS Matsogi
Ciechanów. Pierwszy raz w historii pojedynki rozgrywano na sześciu polach walki. Bardzo dobrze
zaprezentowali się ciechanowscy
młodzi zawodnicy w kategorii kade-

tów oraz dzieci. W kategorii juniorów srebro zdobyła Karolina Królikowska (walki do 50 kg kolorowe
pasy). W kategorii kadetów srebrny
medal wywalczył Filip Nowak (walki do 60 kg, stopnie 9-6 kup). W kategorii dzieci złoty medal otrzymał Karol Wojciechowski (walki
+54kg, stopnie 9-6 kup). Srebrne

medale zdobyły: Aleksandra
Nałęcz (walki do 48 kg, stopnie 9-6 kup) i Wiktoria Mroczek (walki do 30 kg, stopnie 9-6 kup). Brązowe medale wywalczyły: Nikola Chumięcka (uk łady formalne
9-6 kup oraz walki do 36 kg,
stopnie 9-6 kup), Maja Dymkowska (walki do 48 kg, stopni 9-6 kup), Kacper Gadomski (walki do 42 kg, stopni powyżej
5 kup), Aureliusz Woźniak (walki
do 48 kg, stopni 9-6 kup) i Dominik Szwąder (walki do 36 kg, stopni
9-6 kup). Zawody zorganizowano
pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów.

Szymon Kołecki i Galeria Fitness
ósmy raz zaprosili do Ciechanowa siłaczy z całej Polski na Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów.
10 listopada 44 zawodników sprawdzało siłę swych mięśni według kategorii wagowych – do 75, 85, 95,
110 oraz 125 kilogramów. Celem zawodów była popularyzacja tego rodzaju aktywności fizycznej, jako jednej z konkurencji trójboju siłowego.
W kategorii do 75 kilogramów pierw-

sze miejsce zajął Jakub Chrzanowski,
który wycisnął 192,5 kg. W kategorii do 85 kilogramów zwyciężył Tomasz Zieliński z wynikiem 220 kg.
W kategorii do 95 kilogramów niepokonany był Mariusz Marciniak
(207,5 kg). W kategorii do 110 kilogramów wygrał Bartosz Borowski
z wynikiem 227,5 kg. W najcięższej
kategorii powyżej 125 kilogramów
złoto zdobył Bartosz Kochelski, który wycisnął 257,5 kg.
A.C.

Pokaz grupy demonstracyjnej z Korei

red.

Memoriał Matusiaka i Ostrowskiego
XV Międzynarodowy Memoriał Andrzeja Matusiaka i II Jerzego Ostrowskiego w podnoszeniu ciężarów
przyciągnął wielu ciężarowców z Polski i zagranicy. 24 listopada na pomoście w hali przy ul. Kraszewskiego rywalizowali
zawodnicy z ośmiu klubów
z Polski, Ukrainy, Izraela i Łotwy. W klasyfikacji drużynowej najlepsza
okazała się reprezentacja

Łotwy. Na drugim miejscu znalazła się drużyna
z Izraela. Trzecia pozycja
przypadła ciechanowskiej
grupie Mazovii. Indywidualnie najlepszy wynik uzyskała wśród kobiet zawodniczka z Łotwy, a wśród
panów zawodnik z Izraela. Memoriał zorganizował Ciechanowski Ludowy
Klub Sportowy „Mazovia”
we współpracy z MOSiR.
A.C.

11 listopada w hali sportowej MOSiR mieszkańcy Ciechanowa mogli
obejrzeć pokaz najlepszej na świecie grupy demonstracyjnej – Kukkiwon Demo Team. Była to artystyczna prezentacja koreańskiej
sztuki walki Taekwondo.

Wydarzenie zorganizowali: Polski
Związek Taekwondo Olimpijskiego oraz klub TKKF Promyk Ciechanów. Patronat nad pokazem objął
prezydent miasta.
red.

