
Ponad 700 szafek dla 
uczniów w SP nr 5

Szafki, które zamontowano w SP 
nr 5, służące do przechowywania 
m.in. książek, przyborów i butów, 
mają odciążyć plecaki uczniów. 
Z indywidualnych, kodowanych 
szafek będzie można korzystać 
od początku roku szkolnego. Szaf-
ki funkcjonują od ubiegłego roku 
szkolnego w SP nr 7.

więcej str. 2
R.J.

Gotowa inwestycja 
w ramach projektu 
Eko-klasa

W ramach Eko-klasy, zwycię-
skiego projektu obywatelskiego 
na osiedlu „Płońska”, na nowo za-
gospodarowanym terenie przy SP 
nr 4, będą odbywały się plenerowe 
lekcje. Zakończyła się inwestycja 
obejmująca budowę ogrodzenia, 
wykonanie nasadzeń, montaż ele-
mentów małej architektury i przy-
rządów edukacyjnych oraz budo-
wę miejsc parkingowych.

więcej str. 5
R.J.

„Spotkania 
z teatrem”

Miejska jednostka kultury zreali-
zowała cykl „Spotkań z teatrem” 
przed ratuszem. Trzy plenero-
we przedstawienia wystawione 
w sierpniu przez Teatr Gry i Lu-
dzie spotkały się z bardzo dużym 
zainteresowaniem najmłodszych 
mieszkańców miasta. Cykl sta-
nowił jedną z letnich propozycji 
COEK STUDIO.

więcej str. 10
red.

Trwające  
inwestycje

W mieście kontynuowane są duże 
zadania inwestycyjne. Na zaawan-
sowanym etapie jest budowa ogól-
nodostępnego kompleksu przy 
SP nr 7. Intensywnie przebiegają 
roboty związane z rewitalizacją 
Krzywej Hali i placu Piłsudskie-
go. Szybko postępują również pra-
ce związane z tworzeniem parku 
miejskiego na „Jeziorku”.

więcej str. 3
P.H.

Prawie 16 tys. 
wypożyczeń roweru 
miejskiego

W ciągu dwóch miesięcy od uru-
chomienia Ciechanowskiego Ro-
weru Miejskiego jednoślady wy-
pożyczono 15 537 razy. Najczęściej 
wybierano trasę między ratuszem 
a stacją przy ul. Armii Krajowej, 
natomiast średni czas wypożycze-
nia wyniósł prawie 25,5 minuty. 
W systemie zarejestrowało się po-
nad 1,8 tys. nowych osób.

więcej str. 2
R.J.

Dożynki 
Województwa 
Mazowieckiego

Tegoroczne Dożynki Wojewódz-
twa Mazowieckiego odbędą się 
8 września w Ciechanowie na bło-
niach zamkowych. Oprócz trady-
cyjnych dożynkowych wydarzeń 
i obrzędów w programie są kon-
certy zespołów ludowych i gwiazd 
muzyki pop. Wystąpią Varius 
Manx i Kasia Stankiewicz oraz 
Ania Dąbrowska.

więcej str. 9
R.J.

NR 8/318
SIERPIEŃ/ 
WRZESIEŃ 2019

19 sierpnia uruchomiona została 
oficjalna strona Parku Nauki Torus 
parknaukitorus.pl, fanpage na fa-
cebooku (Park Nauki Torus w Ciecha-
nowie) oraz instagram (parknaukito-
rus). Bilety można już kupić online: 
bilety.parknaukitorus.pl. Bilet nor-
malny kosztuje 12 zł, ulgowy 8 zł, 
bilet rodzinny 40 zł, grupowy 7 zł 
(od osoby). Bilet ulgowy przysługuje 
dzieciom uczęszczającym do przed-
szkola, dzieciom i młodzieży szkol-
nej (w wieku 4-19 lat), studentom 
oraz doktorantom (do 26 lat), oso-
bom niepełnosprawnym i ich opie-
kunom (po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego zniżkę – legity-
macja, dowód osobisty, orzeczenie). 
Bilet rodzinny przysługuje co naj-
mniej 3-osobowej rodzinie: 2 doro-
słych opiekunów + min. 1 dziecko, 
maks. 7 dzieci). Obowiązują ulgi 
dla posiadaczy Karty Dużej Rodzi-
ny. Bilet normalny z tą kartą kosz-
tuje 11 zł, ulgowy 7 zł. Bilet grupo-
wy dotyczy osób w grupach co naj-
mniej 15-osobowych i maksymalnie 
50-osobowych.

Bilet trzeba zakupić, chcąc wejść 
do zaaranżowanej w podziemnej kon-
dygnacji części z interaktywnymi eks-
ponatami. Kasa wraz z szatnią zloka-
lizowana jest w lewej części budynku. 
Zwiedzający będą mogli wejść na te-
ren wystawy o każdej pełnej godzinie, 
jednocześnie zwiedzać będzie mogło 
maksymalnie 50 osób. Będzie moż-
na skorzystać z opcji z przewodni-
kiem lub bez. Część wystawowa zo-
stała wyposażona w 24 eksponaty 
usytuowane w trzech salach, w czte-
rech strefach tematycznych: mate-
matyka i fizyka, technika, iluzja oraz 
architektura. Nauka za pomocą do-
świadczeń stanowić będzie podstawę 
oferty, kierowanej przede wszystkim 
do dzieci i młodzieży. Odwiedzający 
Park Nauki Torus będą mogli samo-
dzielnie badać zjawiska, poszukiwać 
ciągów przyczynowo-skutkowych, wy-
ciągać wnioski. Będzie można m.in. 
sprawdzić na jakiej zasadzie działają 
wieże ciśnień, przekonać się o prak-
tycznym zastosowaniu równań Ber-
noulliego, czy doznać iluzji i złudzeń 
optycznych.

– Bardzo solidnie przygotowywali-
śmy się do utworzenia Parku Nauki 
Torus. Podpatrywaliśmy rozwiąza-
nia w innych centrach naukowych, 
szukaliśmy inspiracji i jednocześnie 
wprowadzaliśmy nowe pomysły oraz 
wyjątkowe sposoby ujęcia danych 
tematów. Oferta Parku Nauki Torus 
z pewnością będzie ciekawa dla osób, 
które w tego typu miejscach nigdy nie 
były, jak również dla tych, które od-
wiedzały inne takie obiekty. Park Na-
uki Torus wybudowaliśmy dla miesz-
kańców, jak również turystów. Wieża 
ciśnień z parkiem nauki to z pewnoś-
cią niebanalna atrakcja turystyczna 
– powiedział prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński.
W ofercie Parku Nauki Torus będą 
warsztaty i zajęcia skierowane prze-
de wszystkim dla grup uczniów, jak 
również dla dorosłych, rozwijają-
ce zainteresowania matematyką, 
techniką i innymi naukami ścisły-
mi. Przeznaczona do tego sala wie-
lofunkcyjna znajduje się także w le-
wej części budynku.

Bilety można kupić przez internet, na nowej stronie parknaukitorus.pl. W kasach będą dostęp-
ne po otwarciu obiektu. Powstały przy zrewitalizowanej wieży ciśnień Park Nauki Torus, miej-
sce interaktywnej edukacji poprzez zabawę, czynny będzie od wtorku do piątku w godz. 9.00-
17.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-18.00. W pierwsze dwa dni funkcjonowania zor-
ganizowany zostanie piknik naukowy.

Park Nauki Torus w Ciechanowie 
otwarty od 30 sierpnia.  

Ruszyła sprzedaż biletów

dokończenie na str. 2
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Kolejne stacje, z których najczęś-
ciej wypożyczano rowery to: Ar-
mii Krajowej (2 789 wypożyczeń), 
Plac Kościuszki (2 057), Powstań-
ców Wielkopolskich (1 853), MOSiR 
Kryta Pływalnia (1 848). Najmniej-
szą popularnością cieszyła się nato-
miast stacja PKP Ciechanów Prze-
mysłowy (581). Wśród najchętniej 
pokonywanych tras była droga mię-
dzy stacją Ratusz a Armii Krajowej 
(620 razy) oraz ten sam odcinek 
w odwrotnym kierunku (611 razy).
Za wdrożenie oraz obsługę Cie-
chanowskiego Roweru Miejskie-
go odpowiada f irma Nextbike 
Polska. System obejmuje 9 sta-
cji i 90 jednośladów, w tym ro-
wery z fotelikami dla dzieci, ro-
wery dla dzieci oraz tandemy. Sy-
stem Ciechanowski Rower Miej-
ski jest dwukrotnie większy niż 
w ubiegłym roku, gdy wprowa-
dzono go pilotażowo. Do stacji, 
zlokalizowanych na placu Jana 
Pawła II (Ratusz), przy dworcu 
PKP, przy ul. Powstańców Wielko-
polskich oraz przy ul. Armii Kra-
jowej, dodano stacje: Kąpielisko 
Krubin, MOSiR Kryta Pływalnia, 
Placu Kościuszki, PKP Ciechanów 
Przemysłowy. Ponadto dodatko-
wą, dziewiątą stację, która znaj-
duje się przy ul. Gostkowskiej, 
przy skrzyżowaniu z pętlą miej-
ską, zorganizowało Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych.
Zwiększyła się także liczba rowe-
rów. Do dyspozycji jest ich obecnie 
90 – 82 standardowe, 2 tandemy, 
4 rowery z siedziskiem dla dziecka 
i 2 dziecięce.
System Ciechanowski Rower Miej-
ski umożliwia bezobsługowe wypo-
życzanie jednośladów przez całą 
dobę – we wszystkie dni tygodnia, 
w okresie jego funkcjonowania, 
czyli do końca października. Rowe-
ry można wynajmować bezpłatnie 
do 20 minut. Maksymalny czas wy-
najmu to 12 godzin. Aby móc wypo-
życzyć rower, należy zarejestrować 
się na stronie www.ciechanowski-

rower.pl i dokonać opłaty inicjalnej 
w wysokości minimum 10 złotych. 
Opłata ta podlega zwrotowi z chwi-
lą wyrejestrowania użytkownika 
z systemu, o ile wcześniej nie zo-
stała wykorzystana na przejazdy. 
Po zaksięgowaniu wpłaty możliwe 
jest już dokonywanie wypożyczeń. 
Ważne: konto użytkownika jest ak-
tywne (umożliwia wynajmy) tylko 
wtedy, gdy znajduje się na nim co 
najmniej 10 zł.
Od 21 do 60 minut opłata w y-
nosi 1 zł, od 61 do 120 minut – 
2 zł, od 121 do 180 minut – 3 zł, 
od 181 do 240 minut i za każdą ko-
lejną godzinę – 4 zł za godzinę. 
Opłaty sumują się. Wypożyczony 
rower można zwrócić na dowol-
nej stacji.
Aby wypożyczyć rower, należy po-
dejść do terminala stacji wypoży-
czeń i postępować zgodnie z in-
strukcjami – wpisać numer tele-
fonu, kod PIN i numer wypożycza-
nego roweru, po czym wypiąć ro-
wer z elektrozamka. Dostępna jest 
również bezpłatna aplikacja Nextbi-
ke na telefony komórkowe, która 
umożliwia m.in. wypożyczenie po-
przez skanowanie kodu QR. Ciecha-
nowski Rower Miejski jest kompa-
tybilny z systemami w innych mia-
stach, obsługiwanymi przez firmę 
Nextbike Polska.
Szczegóły dotyczące CRM zawarte 
są w regulaminie, opublikowanym 
na stronie www.ciechanowskirower.
pl. W razie pytań można kontakto-
wać się z Biurem Obsługi Klienta 
– pod nr tel.: 23 680 43 43 (koszt 
połączenia zgodny z taryfami ope-
ratorów). Zapytania można także 
wysyłać pocztą elektroniczną pod 
adres: bok@ciechanowskirower.pl.
Z wyłonionym w przetargu wy-
konawcą, firmą Nextbike Polska, 
umowę podpisano na 3 lata. Zgod-
nie z nią w 2020 i 2021 roku sy-
stem wystartuje 1 kwietnia. Każ-
dego roku będzie działał do końca 
października.

R.J.

Prawie 16 tys. wypożyczeń roweru 
miejskiego w pierwszych dwóch miesiącach
W ciągu dwóch miesięcy działania w Ciechanowie samoobsłu-
gowego systemu rowerów publicznych, rowery wypożyczono 
15 537 razy. W systemie zarejestrowało się 1 829 nowych osób. 
Najpopularniejszą stacją była ta przy ratuszu (3 580 wypoży-
czeń), a najczęściej pokonywaną trasą okazał się odcinek mię-
dzy ratuszem a ul. Armii Krajowej (620 przejazdów). Śred-
ni czas wypożyczenia roweru to prawie 25 minut 29 sekund.

Szafki będą udostępnione uczniom 
od początku nowego roku szkolnego. 
Wszystkie 702 szafki zamontowane 
zostały w szatniach. Umieszczone 
są w 117 segmentach – po 6 szafek 
w każdym. Zostały wykonane z bla-
chy stalowej, pomalowano je na nie-
biesko i żółto. Wewnątrz każdej szaf-
ki znajdują się trzy półki do przecho-
wywania np. przyborów, podręczni-
ków, butów. Jest także drążek oraz 
dwa haczyki na ubrania. Szafki za-
mykane są na zamek z kodem szy-
frowym. W drzwiczkach znajdują 
się otwory wentylacyjne.
– Chcemy jak najszybciej wprowa-
dzić szafki do wszystkich miejskich 
szkół, jednak z uwagi na duże ob-
ciążenia finansowe dla samorzą-
dów, związane z innymi wydatka-
mi na oświatę, musimy tego typu 
inwestycje rozłożyć w czasie. Tym 
bardziej, że takie zadania finansuje-
my wyłącznie z własnych pieniędzy. 
Państwowa subwencja oświatowa 
w coraz mniejszym stopniu starcza 
na zabezpieczenie podstawowych 
spraw, jak chociażby wynagrodze-

nia nauczycieli, dlatego z roku na rok 
coraz potężniejsze pieniądze miasto 
musi przeznaczać na finansowanie 
oświaty. Inwestycje w infrastruktu-
rę szkolną są potrzebne, jako mia-
sto bardzo dużą wagę przywiązu-
jemy do tego, by szkoły były przy-
jazne uczniom. Szafki w szkołach 
odciążają plecaki, a tym samym 
kręgosłupy dzieci, więc planujemy 
wprowadzenie szafek w innych pla-
cówkach stopniowo w kolejnych la-
tach – powiedział prezydent Ciecha-

nowa Krzysztof Kosiński.
Subwencja oświatowa przekazana 
miastu przez rząd w 2017 r. wyno-
siła 30 782 493 zł, w 2018 roku było 
to 32 339 724 zł, a w 2019 r. wynosi 
33 700 291 zł. Z kolei znacznie szyb-
ciej niż subwencja rosną wydat-
ki miasta z własnego budżetu kie-
rowane na oświatę. W 2017 roku 
było to 13 361 673 zł, w 2018 roku 
15 622 361 zł, a w planie na 2019 rok 
jest to aż 19 122 001 zł.

R.J.

– Zabawa jest najlepszym sposobem 
na zainteresowanie dzieci nauką, 
a szczególnie naukami ścisłymi. Oba-
lamy w ten sposób błędne przekona-
nie, że fizyka czy matematyka muszą 
być nudne. Nauka to przecież nie tylko 
wzory i teorie. Matematyka i fizyka 
są obecne w naszym codziennym ży-
ciu, co pokazujemy w naszym parku 
nauki – powiedziała kierownik Parku 
Nauki Torus Marzena Lentowszczyk.
Z kolei w prawej części budynku funk-
cjonowała będzie kawiarnia Cafe Pi-
tagoras, serwująca przekąski i napo-
je, wpisująca się ze swoją ofertą w kli-
mat naukowy oraz stawiająca głównie 
na zdrowe, naturalne produkty.
Ogólnodostępny jest teren obok bu-
dynku. Wokół wieży ciśnień urucho-
miona zostanie podświetlana fontan-
na. Do wieży, która również jest pod-

świetlana, można podejść alejkami, 
przy których zamontowano ławki. 
Obszar w pobliżu wieży został zago-
spodarowany zielenią. Trawę zasia-
no na dachu budynku. Przed budyn-
kiem utworzono miejsca parkingowe.
Na otwartej przestrzeni przy wieży 
na piątek 30 sierpnia i sobotę 31 sierp-
nia w godzinach 10.00-18.00 zaplano-
wano piknik naukowy. Przewidzia-
ne są pokazy, zabawy edukacyjne dla 
dzieci oraz punkty, w których przepro-
wadzane będą doświadczenia.
Inspiracją do nadania obiektowi nazwy 
Park Nauki Torus był element składowy 
wieży ciśnień. Nazwa podkreśla mate-
matyczny i naukowy charakter budyn-
ku i samej wieży. Wieża i jej specyfika 
stanowiły punkt wyjścia do realizacji 
kompleksowej inwestycji. Na rewita-
lizację niszczejącej wieży ciśnień mia-
sto pozyskało unijne dofinansowanie 

w wysokości 2,7 mln zł. Wieża zosta-
ła oczyszczona i pomalowana, na toru-
sie pojawiło się nowe pokrycie z blachy 
tytanowo-cynkowej, konstrukcję pod-
świetlono. Nie ograniczono się do re-
montu wieży, a zdecydowano o utwo-
rzeniu parku nauki i zagospodarowa-
niu całego terenu wokół.
Na uruchomienie Parku Nauki To-
rus w budynku przy wieży ciśnień 
władze miasta pozyskały w tym roku 
886 320,09 zł od samorządu woje-
wództwa mazowieckiego.
Wieża ciśnień z parkiem nauki 
w 2019 roku została Top Inwestycją 
Komunalną. Ciechanowska inwesty-
cja znalazła się wśród dziesięciu na-
grodzonych w konkursie organizo-
wanym przez serwis portalsamorza-
dowy.pl. Ponadto w głosowaniu inter-
nautów zdobyła trzecie miejsce.

R.J.

Wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok 2019/2020 moż-
na będzie składać w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej od 1 do 15 września. Tam też 
od 15 sierpnia wydawane są formu-
larze. Na stronie internetowej jed-
nostki udostępniona została do po-
brania wersja elektroniczna. Sty-
pendium szkolne to wsparcie dla 
najbiedniejszych, więc większość 
beneficjentów stanowią osoby po-
bierające inne świadczenia w MOPS. 

Ulokowanie tu obsługi stypendiów 
szkolnych oznacza dla większości 
wnioskujących skrócenie i uprosz-
czenie procedury.
Dotychczas kwestie związane ze sty-
pendiami szkolnymi koordynowało 
Centrum Usług Wspólnych. Benefi-
cjenci innych świadczeń musieli za-
łączać do wniosków zaświadczenia 
z MOPS, co wiązało się z załatwia-
niem sprawy w kolejnym miejscu. 
Przejęcie obsługi przez MOPS sta-
nowi ułatwienia dla wnioskujących.

Stypendium szkolne przyznawa-
ne jest uczniom z rodzin, gdzie do-
chód na jedną osobę jest nie wyż-
szy niż 528 zł.
Szczegółowych informacji udzie-
la Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (ul. Sienkiewicza 32D, 
tel .  23 672 20 91).  W pokoju 
nr 31 na pierwszym piętrze będą 
przyjmowane wnioski oraz wyda-
wane formularze.

R.J.

Zamontowano ponad 700 szafek 
dla uczniów SP nr 5

Indywidualne, kodowane szafki na książki, przybory czy buty zostały zamontowane w Szkole 
Podstawowej nr 5. Takie rozwiązanie zastosowano w Ciechanowie drugi raz. W ubiegłym roku 
szafki wprowadzono w SP nr 7, a docelowo mają trafić do wszystkich miejskich szkół. Główny 
cel to odciążenie plecaków uczniów.

Ułatwienia dla ubiegających się o stypendia szkolne  
– wnioski przyjmuje MOPS

Park Nauki Torus w Ciechanowie otwarty od 30 sierpnia.  
Ruszyła sprzedaż biletów

dokończenie ze str. 1
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Rewitalizacja Krzywej Hali
Modernizacja Krzywej Hali nabiera tempa. Roboty trwają zarówno wewnątrz obiektu jak 
i na zewnątrz. Wewnątrz układane są gładzie gipsowe oraz instalacje elektryczne i sanitar-
ne. Wymieniane jest pokrycie dachowe. Ułożony został nowy tynk ciepłochronny. W budyn-
ku będzie funkcjonować m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Placówka Wsparcia Dziennego 
i Klub Osiedlowy. Swoje oblicze zmienia także plac Piłsudskiego. Układane są nawierzchnie 
alejek dla pieszych. Wcześniej zamontowane zostały stylowe lampy. Przewidziana jest ilu-
minacja arkad, nowe nasadzenia, montaż ławek i koszy na śmieci.

Budowa parku miejskiego na Jeziorku
Teren został uporządkowany. Z kostki brukowej ułożonych zostało 90% ciągów pieszo-rowe-
rowych. Wybudowano schody, na ukończeniu są rampy. Wkrótce pojawią się ławki z opar-
ciem, ławkoleżaki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, a także domek dla owadów oraz nowa 
roślinność. Zasadzone zostanie ponad 35 tys. sztuk roślin. Przewidziane jest zarówno oświet-
lenie elektryczne, jak i lampy solarne.

Trwające inwestycje

Budowa 
kompleksu 
sportowego  
przy SP 7

Tr wają prace zw ią-
zane z utworzeniem 
w pobliżu budy nku 
szkoły nowoczesne-
go kompleksu z boi-
skiem do piłki noż-
nej, bieżnią lekkoat-
letyczną, skoczniami 
i rzutnią do pchnięcia 
kulą. Wylany został 
beton pod nawierzch-
nię oraz przygotowa-
ne zosta ło pod łoże 
pod boisko. Pojawią 
się element y ma łej 
architektury. Teren 
zostanie oświetlony. 
Ku końcowi zmierzają 
prace związane z mo-
dernizacją istniejące-
go boiska wielofunk-
cyjnego.

P.H.
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Mo d e r n i z a c j a  c h o d n i k a 
wzdłuż ul. Tatarskiej, na od-
cinku między skrzyżowaniem 
z ul. 17 Stycznia a Głowackiego, 
rozpoczęła się od demontażu 
starych płyt i obrzeży. Zastą-
pi je kostka brukowa w dwóch 
kolorach, tworząca ciąg pie-
szo-rowerowy.

Prace rozpoczęły się 21 sierpnia 
i potrwają najprawdopodobniej 
około 2 tygodni. Etap ten uwzględ-
nia utworzenie ciągu pieszo-rowe-
rowego przy ul. Tatarskiej na wy-
sokości terenu Szkoły Podstawo-
wej nr 6. Zadanie realizuje Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.

R.J.

Od 20 sierpnia, po remon-
cie górnej części wiaduktu 
w ul. Płockiej kierowcy mogą 
w pełni z niego korzystać. 
Uruchomiony został przejazd 
w obydwu kierunkach. Przy-
wrócono także kursy miej-
skich autobusów. Na czas re-
montu wprowadzony został 
ruch jednokierunkowy.

Prace dotyczące jezdni i chodni-
ków już się zakończyły. Wiadukt zo-
stał całkowicie dopuszczony do ru-
chu. Prowadzone są jeszcze roboty 
w dolnej części wiaduktu (planowa-
ne zakończenie do końca listopada). 
To inwestycja Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Pod-
czas otwarcia wiaduktu na miejscu 
obecni byli kierownik mławskiego 
rejonu GDDKiA oraz zastępca pre-
zydenta Ciechanowa Iwona Kowal-
czuk. Przez przystąpieniem do re-
montu zarządca drogi konsultował 
m.in. z miastem organizację ruchu, 
tak by uciążliwości dla kierowców 
były możliwie jak najmniejsze i by 
uniknąć całkowitego zamknięcia 
wiaduktu.
Ruch na wiadukcie od rozpoczę-
cia prac odbywał się w jednym kie-
runku – umożliwiono wjazd z ulic 
Sienkiewicza, Tatarskiej i 3 Maja, 
czyli w stronę Płocka. Wstrzymany 

został przejazd w przeciwnym kie-
runku – kierowcy jadący od strony 
Płocka w stronę centrum miasta ko-
rzystali z objazdów, skręcając na ron-
dzie na ul. Płockiej w pętlę miejską.
Obecnie nie ma już żadnych utrud-
nień w ruchu, a kontynuowane 
w dolnej części wiaduktu prace nie 

powodują ograniczeń dla pieszych 
i kierowców.
Zakład Komunikacji Miejskiej 
21 sierpnia wznowił kursy wiaduk-
tem w stronę centrum linii „3,” „4,” 
oraz „6”. Spółka udziela szczegóło-
wych informacji.

R.J.

Całkowicie dostępny wiadukt w ul. Płockiej

Modernizacja odcinka ul. Gostkowskiej

Przy ul. Tatarskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy

Prace wystartowały 22 sierp-
nia. Remont obejmuje odci-
nek ul. Gostkowskiej między 
skrzyżowaniem z ul. 17 Stycz-
nia a skrzyżowaniem z ul. Kar-
goszyńską i Topolową. W cza-
sie robót obowiązuje ruch jed-
nokierunkowy oraz zakaz po-
stoju wzdłuż ul. Gostkowskiej.

Zadanie zakłada sfrezowanie i uło-
żenie nowego asfaltu na 200-metro-
wym odcinku jezdni. Kierowcy mu-
szą liczyć się z utrudnieniami w ru-
chu. Ruch jednokierunkowy obo-
wiązuje od strony ul. 17 Stycznia 
w kierunku skrzyżowania z ul. Kar-
goszyńską i Topolową. Kierowcy 
i mieszkańcy proszeni są o wyro-
zumiałość i stosowanie się do zna-
ków drogowych. Podczas układa-
nia mieszanki mineralno-asfalto-

wej występują chwilowe wyłączenia 
fragmentów jezdni z użytkowania
Remont naw ierzchni odcinka 
ul. Gostkowskiej to jedno z za-

dań na liście inwestycji i remon-
tów opracowanej po spotkaniach 
osiedlowych z prezydentem miasta.

R.J.

Prezydent Miasta Ciechanów
działając na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

o g ł a s z a
pisemny przetarg ograniczony do oddania w najem trzy boksy garażowe nr 
25, 28, 29 o powierzchni 16,74 m2 każdy, usytuowane w budynku murowa-
nym, położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 
ŚRÓDMIEŚCIE, jako działka nr 942/16.

1. Ograniczenie przetargu polega na możliwości uczestniczenia w nim wy-
łącznie osób posiadających tytuł prawny do użytkowania boksów garażo-
wych, usytuowanych w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów obrębu 10-ŚRÓDMIEŚCIE jako działka nr 222/6, prze-
znaczonym do rozbiórki w celu budowy ogólnodostępnego parkingu samo-
chodowego.

2. Oznaczenie nieruchomości:
 Działka zabudowana budynkiem garażowym, składającym się z 9 boksów 

garażowych nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, w tym trzy nr: 25, 28, 29 
będące przedmiotem przetargu o powierzchni 16,74 m2 każdy.

3. Przeznaczenie nieruchomości:
 Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego „Powstańców Wielkopolskich”w Ciechanowie, oznaczona sym-
bolem 2U – zabudowa usługowa.

4. Cena wywoławcza:
 Oferowana kwota netto miesięcznego czynszu za najem każdego garażu nie 

może być niższa niż 125,50 zł.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
25 zł w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2019 r. (włącznie) na 
rachunek bankowy Gminy Miejskiej Ciechanów w Banku BGŻ BNP PARIBAS 
Oddział w Ciechanowie nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 w tytule 
podając numer garażu oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestni-
czyć w przetargu. Za wpłacenie wadium na rachunek bankowy uważa się 
datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej do 
dnia 26 września 2019 r. włącznie, na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dwie zaklejone koperty:
– jedna z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym 

ograniczonym – Najem garażu (nie otwierać koperty)”, która winna 
zawierać: imię, nazwisko, adres oferenta, zgodę na udział w przetar-
gu, numer garażu użytkowanego do końca lipca 2019 r., kopię dowodu 
wniesienia wadium, podpis;

– druga z napisem „Oferta na przetarg – Najem garażu (nie otwierać 
koperty)”, która winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę 
sporządzenia oferty, oferowaną kwotę netto miesięcznego czynszu za 
najem garażu nr ……,podpis.

3. Komisja Przetargowa w dniu 30 września 2019 r. wywiesi na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 (II piętro), li-
stę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

4. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową odbędzie się w dniu 1 paździer-
nika 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów 
przy ul. Wodnej 1.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczo-
ne na poczet czynszu, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej 
Ciechanów w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy. Po-
zostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na 
rachunek, z którego wpłynęło na konto Urzędu Miasta.

6. Najemca, umową najmu, otrzyma w najem przedmiot przetargu (boks ga-
rażowy) w stanie istniejącym.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta
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Teren wydzielono ogrodzeniem pa-
nelowym. Zasadzone zostały rośli-
ny: żywotnik zachodni, tuja szma-
ragdowa, sosna karłowata, brzoza 
karłowata, forsycja, trawy ozdob-
ne. Zamontowano trzy stoliki okrą-
głe z ławkami oraz kosz na śmieci. 
Pojawiły się również trzy budki lę-
gowe dla ptaków i trzy karmniki. 
Wśród przyrządów edukacyjnych 
są: stacja meteorologiczna z wypo-
sażeniem, deszczomierz i tablica 
kredowa. Na zagospodarowanym 
terenie będą odbywały się zajęcia 
dla dzieci. Ponadto zadanie obej-
mowało budowę dziesięciu miejsc 
parkingowych.

R.J.

Zakończyła się inwestycja w ramach 
projektu Eko-klasa

Przy Szkole Podstawowej nr 4 zagospodarowany został teren, na którym prowadzone 
będą plenerowe lekcje. W ramach zadania wybudowano ogrodzenie, wykonano nasadze-
nia, zamontowano elementy małej architektury oraz przyrządy edukacyjne, jak również 
wykonano miejsca parkingowe. Eko-klasa to zwycięski projekt obywatelski na osiedlu 
„Płońska”.

Prace wystartowały 22 sierp-
nia. Rozpoczęły się od wjazdu 
w drogę wewnętrzną z ul. Gost-
kowskiej – pierwszego po lewej 
stronie, patrząc od ronda Meu-
don, przed budynkiem Urzę-
du Celnego. Stara zdegrado-
wana nawierzchnia zostanie 
zastąpiona nową.

Obecnie jezdnia jest zniszczona i po-
zapadana. W pierwszej kolejności 
zostanie naprawiony najbardziej ne-
wralgiczny odcinek. Trylinka będzie 
wymieniana na kostkę brukową. 
O remont od wielu lat postulowali 
przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność na przyległych działkach. Za-
danie znalazło się na tegorocznej li-
ście inwestycji i remontów, opraco-
wanej po spotkaniach osiedlowych 
z prezydentem miasta.

R.J.

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej  
przy budynku Urzędu Celnego (przy ul. Gostkowskiej)

25 zgłoszeń w konkursie na najładniejszą posesję

Termin zgłoszeń do konkursu na najładniejszą posesję minął 31 lipca. 
Wpłynęło 25 propozycji. Wkrótce komisja konkursowa obejrzy wszyst-
kie zgłoszone obiekty, następnie wyłoni laureatów.

Pielęgnacja miejskiej przestrzeni

Na miejskich terenach prowadzone są prace pielęgnacyjne. Wykasza-
ne są trawniki w pasach dróg, zieleńcach, parkach, na boiskach i pla-
cach zabaw. Sukcesywnie podlewane są rośliny ozdobne w donicach 
i gazonach oraz te rosnące w parkach. Pielęgnacyjnym cięciom pod-
dawane są rozrastające się krzewy. Ozdobne trawy i rudbelie dosadzo-
ne zostały w donicach na placu Jana Pawła II. Na zlecenie miasta pra-
ce wykonuje PUK.

Sprzątanie świata
Miasto włącza się w 25 edycję ogól-
nopolskiej akcji. W tym roku od-
będzie się ona pod hasłem „Nie 
śmiecimy – sprzątamy – zmienia-
my!”. 21 września w Ciechanowie 
planowane jest wspólne sprząta-
nie na błoniach zamkowych, gdzie 
odbędzie się piknik ekologiczny. 
Sprzątanie przewidziano w różnych 
częściach miasta, we współpracy 
z zarządami osiedli. Akcję koordy-
nuje Fundacja Łydynia, która zachę-
ca do udziału. Szczegóły wkrótce.

Naprawy dróg i znaków
Kontynuowane są prace w ramach bieżącego utrzymania dróg gmin-
nych. Miasto stara się sukcesywnie naprawiać uszkodzone nawierzch-
nie. Przystąpiono też do wymiany zniszczonego oznakowania piono-
wego.

Zgłoś padłe zwierzę
Przypominamy, że za zbieranie i utylizację zwłok padłych zwierząt z miej-
skich terenów odpowiada firma, której pełnomocnikiem jest Jan Kło-
dawski. Informacje o martwych zwierzętach należy zgłaszać pod nume-
rem telefonu 603 578 965 lub pod numer Straży Miejskiej (674 92 51) 
i do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogo-
wej (674 92 85).

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
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Modernizacja 
ul. Wesołej i Różanej  

– tymczasowa organizacja ruchu
W związku z trwającymi pracami budowlanymi miasto wprowa-
dziło tymczasową organizację ruchu na ul. Wesołej. W ul. We-
sołą nie można wjechać od strony ronda na pętli miejskiej. 
Droga ta jest zamknięta od skrzyżowania z ul. Różaną. Zmie-
nione zostały trasy miejskich autobusów.

Na ul. Wesołej trwa frezowanie nawierzchni, wykonawca prowadzi rów-
nież prace związane z kanalizacją deszczową. Roboty wymagają częś-
ciowego wyłączenia ulicy z ruchu. Roboty kanalizacyjne prowadzone są 
na ul. Różanej, gdzie także należy liczyć się z niewielkimi utrudnienia-
mi dla mieszkańców przyległych posesji.
Z uwagi na prowadzone prace linie autobusowe ZKM „9” i „10” kursują 
trasą objazdową. Linia „9” – do przystanku „Śmiecińska/Siewna” trasa 
bez zmian, dalej pętlą miejską do przystanku „Sienkiewicza/Wiosen-
na” i dalej bez zmian. Linia „10” – do przystanku „Gąsecka” trasa bez 
zmian, dalej pętlą miejską do przystanku „Śmiecińska/Siewna” i dalej bez 
zmian. Szczegółowych informacji udziela Zakład Komunikacji Miejskiej.
Inwestycja polegająca na przebudowie ulic Wesołej i Różanej rozpoczę-
ła się od ul. Różanej. Pod koniec lipca wystartowały tam prace związa-
ne z budową kanalizacji deszczowej. Przebudowa obydwu ulic powin-
na zakończyć się pod koniec grudnia. Na warte 8 730 479,95 zł zadanie 
miasto pozyskało 4 mln zł dofinansowania od samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego.
Wybudowane zostaną w sumie 1382 m dróg. Powstaną także chodni-
ki, odwodnienie, przebudowane będzie skrzyżowanie, pojawią się dwa 
przystanki autobusowe, a na przejściach dla pieszych tzw. kocie oczka. 
Ul. Wesoła i Różana mają zdegradowaną, fragmentaryczną nawierzch-
nię asfaltową. W 2018 roku wykonano już w ul. Wesołej gazociąg i ka-
nalizację.
Modernizację ulic realizuje firma GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski. Sa-
morząd województwa mazowieckiego przyznał miastu dofinansowanie 
w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

R.J.

W pierwszej połowie sierp-
nia rozpoczęły się prace, w ra-
mach których na nowe miej-
sce wypoczynku zagospoda-
rowany zostanie miejski teren 
między ulicami: Armii Krajo-
wej, Palińskiego i Rzeczkow-
ską na osiedlu „Płońska”. In-
westycja stanowi realizację 
zwycięskiego ogólnomiejskie-
go projektu obywatelskiego. 
„Brzozowy zakątek” będzie 
skwerem sensorycznym, czy-
li zawierającym elementy od-
działujące na zmysły wzroku, 
słuchu, dotyku, zapachu.

Wykonawca wszedł na plac budo-
wy, w pierwszej kolejności przepro-
wadził prace przygotowawcze i po-
rządkowe. 12 sierpnia przystąpił 
do układania krawężników. Kon-
cepcja zadania zakłada zagospo-
darowanie terenu poprzez stwo-
rzenie nawierzchni sensorycznych 
(m.in. z kamieni i żwiru), budowę 
oświetlenia, wykonanie trawnika, 
nowe nasadzenia. Zamontowane 
zostaną elementy małej architek-
tury, budki lęgowe i dzwonki me-
talowe. Powstanie także samoob-
sługowa stacja naprawy rowerów. 
Przy skwerze wybudowanych zo-
stanie 7 miejsc parkingowych.

R.J.

Budowa „Brzozowego zakątka”, 
czyli skweru sensorycznego

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

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 
– II piętro oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów zamieszczone 
zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ustnym 
przetargu nieograniczonym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 306 (II piętro) w bu-
dynku przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie (23) 674 92 24 w. 224.

Projekt uwzględniał w ymia-
nę star ych elementów ogro -
d zenia z siat k i  na nowe pa-
nele ogrod zeniowe ora z za-
go sp o d a r ow a n ie  t r aw n i k a . 
Wzdłuż ogrodzenia pojawiło 
się 200 tuj.

Poprzednią inwestycją zreali-
zowaną na terenie MP nr 3 była 
moder n i zac ja  plac u zabaw, 
p r z e p r o w a d z o n a  w  2 017  r. 
Wówczas część starych urzą-
dzeń została zdemontowana, 
a wśród now ych znalazły się 

dwie huśtawki, karuzela, buja-
ki, mini samochód, gra w kół-
ko i krzyżyk, zestaw zabawowy. 
Pojawiła się nowa bezpieczna 
nawierzchnia, zmodernizowa-
no również altanę.

R.J.

Nowe ogrodzenie na terenie 
Miejskiego Przedszkola nr 3

W ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 wybudowa-
no ogrodzenie oraz zagospodarowana została zieleń. To realizacja osiedlowego projektu 
na „Blokach”.
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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.

Proza ma niecały rok. Jak przystało na szczeniaka lubi być w centrum 
uwagi, zawsze skora do zabawy, pocieszna. 

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

K.D.

Waksi ma 3 lata 
i waży 23 kg. To 
kontaktowa i we-
soła suka. Co so-
bota wolontariusze 
wyprowadzają ją 
na spacer. Najlepiej 
byłoby jej w domu 
z ogrodem, gdzie 
mogłaby się w y-
biegać.

Mori jest w wieku 7 lat, waży 25 kg. Jest żywiołowa, ufna, pozytyw-
nie nastawiona do ludzi. Dobrze chodzi na smyczy.

Czapik to 11-letni pies, który pilnie szuka domu. Źle znosi pobyt 
w schronisku. Jest spokojny i przyjazny.

Grupa 19 świeżo upieczonych oj-
ców posadziła kolejne drzewka 
na miejskiej działce. 10 sierpnia 
tatusiowie uczcili w ten sposób 
narodziny swych dzieci. W to-
warzystwie najbliższych, czasem 
z pomocą starszych dzieci, pano-
wie posadzili klony, dęby i lipy 
w przygotowanych wcześniej 
przez PUK dołkach. Przed drzew-
kami zostały umieszczone tablicz-
ki z imionami i nazwiskami dzie-
ci oraz datami urodzenia. Akcja 
rwa. Nadal mogą zgłaszać się pa-
nowie zameldowani w Ciecha-
nowie oraz ojcowie dzieci, które 
w mieście mają meldunek. Zgło-
szenia przyjmuje Referat Ziele-
ni Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska: plac Jana Pawła II 6, parter, 
pokój nr 22, tel.  (23) 674 92 68.

red.

Ojcowie sadzili drzewka
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Letni plener malarski

„Malowniczy sierpień” to temat piątego pleneru malarskiego, zorgani-
zowanego w dniach 8-15 sierpnia przez Ciechanowski Oddział Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich, przy wsparciu prezydenta miasta. Przed-
sięwzięcie było okazją dla 24 malarzy z Polski i zagranicy do przyjrze-
nia się przestrzeni miasta i okolic, a następnie przeniesienia jej na płót-
no. Każdy wykonał po trzy prace. Na obrazach znalazły się m.in. zamek, 
ratusz, wieża ciśnień z Parkiem Nauki Torus. Powstałe prace będzie 
można obejrzeć na dwóch poplenerowych wystawach, zaplanowanych 
4 października w galerii Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kultural-
nej STUDIO oraz na przełomie listopada i grudnia w siedzibie Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

P.H.

15 sierpnia w Święto Wojska Pol-
skiego władze miasta uczciły pa-
mięć żołnierzy, którzy walczyli 
o wolność ojczyzny. Pod pomni-
kiem na ul. Armii Krajowej w Cie-
chanowie kwiaty złożyli: zastępca 
prezydenta miasta Iwona Kowal-
czuk, przewodniczący Rady Miasta 
Krzysztof Leszczyński oraz harce-
rze z ciechanowskiego hufca ZHP.

red.

W hołdzie żołnierzom

1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego w Ciecha-
nowie o godz. 17.00, czyli godzinie 
„W” zabrzmiały syreny alarmowe. 
Tradycyjnie pod pomnikiem Po-
wstańców Warszawskich odbyło 
się złożenie kwiatów, a następnie 
w kościele św. Piotra odprawiona 
została msza św. w intencji uczest-
ników Powstania Warszawskie-
go. Obchody zakończył wieczor-
ny koncert w COEK STUDIO. Pio-
senki powstańcze wykonał zespół 
W Godzinę.
W upamiętnienie rocznicy wybu-
chu powstania włączyło się rów-
nież stowarzyszenie Mazovia Pro-
activ. Tego dnia odbył się trening 
biegowy, który zakończył się pod 
pomnikiem Powstańców Warszaw-
skich. Tam biegacze oddali hołd 
walczącym.
Organizatorami obchodów byli: 
ciechanowski obwód Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, Prezydent Miasta Ciecha-
nów, ciechanowski hufiec Związ-
ku Harcerstwa Polskiego oraz Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO.

A.C.

75. rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego
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Na zaproszenie prezydenta 
miasta w Ciechanowie odbędę 
się tegoroczne Dożynki Woje-
wództwa Mazowieckiego. Wy-
darzenie zaplanowano na bło-
niach zamkowych. Oprócz 
tradycyjnych dożynkowych 
obrzędów w programie są kon-
certy zespołów ludowych oraz 
gwiazd muzyki pop. Na scenie 
pojawią się m.in. Varius Manx 
i Kasia Stankiewicz oraz Ania 
Dąbrowska.

Dożynki odbędą się 8 wrześ-
nia, początek będzie miał miejsce 
o godz. 11.30 na placu Jana Pawła 
II, gdzie zbiorą się delegacje wień-
cowe i przeprowadzony zostanie 
konkurs na najpiękniejszy wieniec. 
O godz. 13.30 korowód dożynko-
wy przejdzie na błonia zamkowe. 
Tam o godz. 14.00 odprawiona zo-
stanie uroczysta Msza Święta, od-
śpiewany będzie hymn państwowy, 
następnie przewidziano ceremo-
nię dzielenia chlebem oraz zakoń-
czenie konkursów i wręczenie na-
gród. O godz. 18.00 wystąpią: Lu-
dowy Zespół Artystyczny Ciecha-
nów i Zespół Ludowy „Jabłoniacy”. 
O godz. 20.00 wystartuje koncert 
Varius Manx i Kasi Stankiewicz. 
O godz. 21.30 zaśpiewa Ania Dą-
browska. Na błoniach rozstawio-
ne zostaną stoiska gastronomiczne, 
wystawiennicze, jak również punk-
ty z atrakcjami dla dzieci.
W organizację wydarzenia oprócz 
Urzędu Miasta Ciechanów zaan-
gażowani są Urząd Marszałkow-

ski Województwa Mazowieckiego 
oraz Starostwo Powiatowe w Cie-
chanowie. R.J.

8 września w Ciechanowie 
Dożynki Województwa 

Mazowieckiego

Każda z podróży w czasie poświę-
cona była innej tematyce. Moty-
wami przewodnimi spotkań były: 
drukarnia historyczna, świat Wi-
kingów, armia pruska i poczta po-
lowa, artyleria średniowieczna, 
rycerze ziemi ciechanowskiej, rok 
1920 na Mazowszu, dawne łucz-
nictwo, a ostatnio warsztaty bła-
zeńskie.

red.

Zamkowe podróże w czasie
W wakacyjne niedziele sympatycy historii mogli uczestniczyć w wydarzeniach organizowa-
nych na zamkowym dziedzińcu. Inicjatywa Muzeum Szlachty Mazowieckiej to cykl edukacyj-
nych spotkań wspieranych przez miejski samorząd.

Zaułek poezji
Wiesława Palewska

Kwiat na deszczu
Jestem jak kwiat na deszczu

smutków gradem obita.

lecz gdy zaświeci słońce

w pełni rozkwitam

czuję się czasem jak ten pąk

przesytem wody nękany

gdy nie ustanie padać łza

nic po mnie nie zostanie

miłości słów potrzeba mi

umiaru trosk i chorób

i gonić szczęście pragnę dziś

beztrosko pobiec drogą

nad rzeką pochylam się

by ujrzeć duszy wnętrze

tam niebo prześle uśmiech mi

niczego nie chcę więcej

Autorka mieszka w Mławie. Jest związana z Oddziałem Stowarzysze-
nia Autorów Polskich w Ciechanowie, bierze udział w jego pracach. 
Jej hobby to historia Mławy i regionu.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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Wszystkie przedstawienia przy-
ciągały liczną publiczność, przede 
wszystkim dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. „Koty Trzy” 
to wesoły, barwny interaktywny 
spektakl, którego akcja dzieje się 
w pełnym zabawnych i niezwy-
kłych historii kocim świecie. Bo-
haterami są niesforne, rozśpiewa-
ne i roztańczone kociaki: Pazurek, 
Chrupek i Kitka.
W „Morskich opowieściach Kapita-
na Guliwera” zawarte są różne for-
my teatralne. Jest żywy plan, poja-
wiają się maski i pacynki, nie bra-
kuje żeglarskich piosenek i ukła-
dów choreograficznych. Spektakl 
przykuwa uwagę także kolorową 
scenografią i dynamiczną akcją. 
Przygody Kapitana Guliwera i jego 
załogi mają miejsce na pokładzie 
statku, jak również na lądzie.
„Opowieści wagantów” „ to pró-
ba odtworzenia średniowiecz-

nego spektaklu lalkowego. Tru-
pa wędrujących lalkarzy, tytuło-
wych Wagantów, jeździ ze swo-
im wozem występując dla dzieci 
i dorosłych. Spektakl składa się 
z dwóch części, będących adapta-
cją bajek braci Grimm. Pierwsza to 
bajka o dziecku szczęścia – chłop-
cu, który wyrusza do piekła po trzy 
złote włosy z głowy diabła. Druga 
to bajka o córce młynarza, która 
przez pychę ojca trafia do królew-
skiego lochu.
Te at r  Gr y  i  L ud z ie  p ow s t a ł 
w 1997 roku. W repertuarze ma 
przedstawienia plenerowe, rea-
lizacje sceniczne oraz spektakle 
dla dzieci. Jest zespołem podró-
żującym, występującym w kraju 
i za granicą. Jego scena mieści się 
w zabytkowym budynku dawne-
go dworca kolejowego w Katowi-
cach – Dąbrówce Małej.

red.

Plenerowe „Spotkania z teatrem”
9,16 i 23 sierpnia Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO zaprosił mieszkańców na plenerowe przedstawie-
nia w ramach wakacyjnego cyklu „Spotkań z teatrem”. Wystą-
pił Teatr Gry i Ludzie ze spektaklami: „Koty Trzy”, „Morskie 
opowieści Kapitana Guliwera” oraz „Opowieści wagantów”.

Prezydent Miasta Ciechanów
o g ł a s z a

II ustny przetarg nieograniczony na udostępnienie placów handlo-
wych przy cmentarzu komunalnym w Ciechanowie przy ul. Gost-
kowskiej w okresie od 26 października do 2 listopada 2019 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

Wywoławcza kwota netto wynosi:
– plac nr 10 – 500 zł
– plac nr 34 – 400 zł
– plac nr 37 – 100 zł
Do wylicytowanej opłaty zostanie doli-
czony podatek VAT w wysokości 23%.

Osoba przystępująca do przetargu win-
na wpłacić wadium w kwocie:
– plac nr 10 – 100 zł
– plac nr 34 – 89 zł
– plac nr 37 – 20 zł

Wadium płatne do 30 września 2019 r. w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub na rachu-
nek Urzędu Miasta Ciechanów: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. w Ciechanowie nr: 97 1600 
1462 1837 0686 3000 0004.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet opła-
ty, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów w razie uchylenia się tego 
uczestnika od zawarcia „umowy najmu”.

Zezwolenie na wykorzystanie placu dla prowadzenia działalności handlowej otrzyma uczest-
nik przetargu, który zaoferuje najwyższą kwotę opłaty na wskazany plac.

„Umowy najmu” będą wydawane w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, po okazaniu dowodu wpłaty.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta
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Carslovers
W ramach Carslovers, czyli jednego 
z największych wydarzeń motory-
zacyjnych w Polsce, zorganizowa-
nego 11 sierpnia w Ciechanowie, 
fani motoryzacji mogli podziwiać 
auta sportowe, modyfikowane, raj-
dowe oraz klasyczne. Organizato-
rzy – Krystian Żmijewski i Tomasz 
Wilkowski – przygotowali pokazy 
i konkursy. Odbył się pomiar mocy 
samochodów i drift taxi. Wydarze-
nie zorganizowano szósty raz. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem objął 
prezydent miasta.

red.

Wrzesień
1.09, godz. 17.00 – Koncert Orga-
nowy, parafia św. Józefa, ul. Ście-
giennego 11
5.09, godz.18.00 – Czwartkowe 
wieczory z poezją, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A
7.09, godz.11.00 – Rajd rowerowy, 
start: pl. Jana Pawła II
7.09, godz. 12.00 – Bicie rekordu 
Polski w ilości ludzi przebranych 
za rycerzy, Zamek Książąt Mazo-
wieckich
7.09, godz.15.00 – Narodowe czy-
tanie, biblioteka, ul. Batalionów 
Chłopskich 15
7.09, godz.13.00 – XV Spotkania 
z Historią, Zamek Książąt Mazo-
wieckich
8.09, godz. 15.00 – Dożynki Wo-
jewództwa Mazowieckiego, bło-
nia zamkowe
13.09, godz.18.00 – Jazz w Studio, 
COEK Studio, ul. 17 Stycznia 56A

14.09, godz.11.00 – Mistrzostwa 
Mazowsza w Lekkiej Atletyce  
– U-16, stadion, ul. 3 Maja 7
15.09, godz. 9.30 – IV Ciecha-
nowskie Święto Biegania, bieg 
na 5 km,10 km i półmaraton, start: 
stadion ul. 3 Maja 7
15.09, godz. 17.00 – Koncert Orga-
nowy, parafia św. Józefa, ul. Ście-
giennego 11
21-22.09, godz. 18.00 Festiwal Sa-
kralny, parafia św. Tekli, ul. Augu-
stiańska 3
25.09, godz.18.00 – Spotkanie 
z Sylwią Winnik, biblioteka, ul. Si-
korskiego 7
28.09, godz. 9.00 – Puchar Ksią-
żąt Mazowieckich w pływaniu, 
kr y ta pły walnia, ul. 17 Stycz-
nia 60B
29.09, godz. 17.00 – Koncert Or-
ganowy, parafia św. Józefa, ul. Ście-
giennego 11
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Trasa zaproponowana została przez 
miejscowe środowisko rowerowe, 
zaangażowane w organizację cie-
chanowskiej odsłony cyklu. Wiod-
ła ul. Sienkiewicza następnie Spół-
dzielczą, Starowiejską, Leśną, przez 
Rutki Borki, Chotum, Wolę Pawłow-
ską, Gorysze, a później z powro-

tem do Ciechanowa, od zachodu, 
ul. Kwiatową, Gąsecką, Sienkiewi-
cza. Jedno takie okrążenie wynio-
sło 24,1 km. Uczestnicy startowali 
na dystansach obejmujących, jed-
no, dwa, trzy lub cztery okrążenia. 
Kobiety i mężczyźni podzieleni zo-
stali na kategorie wiekowe. Nasze 

miasto licznie reprezentowali za-
wodnicy z drużyn Jurand Ciecha-
nów oraz T4B Bike Team.
Wydarzenie organizowało Żyrar-
dowskie Stowarzyszenie Cyklistów 
we współpracy z miastem oraz cie-
chanowskim MOSiR-em.

red.

Wyścig wystartował 3 sierpnia spod hali targowej przy ul. Sienkiewicza. Tam też zlokalizowa-
na była meta. Był to jeden z etapów w ramach tegorocznego cyklu, odbywającego się w czter-
nastu miejscowościach. W Ciechanowie rywalizacja ta miała miejsce pierwszy raz. Przewi-
dziane były różne dystanse i kategorie.

A kademia Pi łkarska Ciecha-
nów wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 
18 sierpnia zorganizowała na base-
nie odkrytym sportowy event od-
bywający się pod hasłem „Z boi-
ska na basen”. W imprezie udział 
mógł wziąć każdy. Zawodnicy APC 

zaprezentowali swoje umiejętności 
podczas pokazowego treningu. Dla 
chętnych nie zabrakło piłkarskich 
wyzwań, takich jak bramki celnoś-
ciowe oraz konkurencji sprawdza-
jących technikę piłkarską. Do wy-
grania były nagrody.

red.

Piłka nożna na basenie Wyścig ŻTC Bike Race 
pierwszy raz w Ciechanowie

Towarzyskie zawody wędkarskie
4 sierpnia na zbiorniku wodnym 
„Kanały” odbyły się towarzyskie 
zawody wędkarskie o Puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanowa, zali-
czane do Grand-Prix o tytuł naj-
lepszego wędkarza 2019 r. W za-
wodach wzięło udział 33 wędka-
rzy, w tym 4 juniorów. Uczestnicy 
złowili łącznie ponad 31 kg ryb. Te 
po zważeniu wróciły do wody. Naj-
większa rybę złowił Sławomir Ku-
rzęcki. W kategorii junior najlep-
si byli: Patrycja Purzycka, Karol 
Mikłowski i Bartosz Daszczyński. 
W kategorii senior: Robert Kra-
kowski, Andrzej Piwniczki i An-
drzej Wysocki.

red.


