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W wyniku głosowania mieszkań-
ców w ramach BO w przyszłym 
roku zostanie zrealizowanych 
10 projektów osiedlowych oraz 
9 projektów ogólnomiejskich, 
z czego 6 będą stanowiły projek-
ty „twarde”, a 3 „miękkie”. Koszt 
zadań zakwalifikowanych do re-
alizacji wynosi ponad 2 mln zł. 
Ważne głosy oddały 5902 osoby.

więcej str. 2-3
A.C.

Ciechanów 
na 2. miejscu 
w ogólnopolskim 
rankingu

Wśród 267 miast powiatowych 
Ciechanów był 2. w rankingu Pi-
sma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. Prezydent Krzysz-
tof Kosiński odebrał wyróżnie-
nie podczas Gali Inwestorów Sa-
morządowych, zorganizowanej 
w ramach XVII Samorządowego 
Forum Kapitału i Finansów w Ka-
towicach.

więcej str. 5
R.J.

Trwające inwestycje

W tok u są powa ż ne,  cza so -
chłonne inwestycje. Miasto re-
alizuje je głownie przy udzia-
le środków pozyskanych z ze-
wnątrz. Rewitalizowana jest 
Krzywa Hala, przebudowywa-
ne są ul. Wesoła i Różana, mo-
dernizowany jest teren za Ros-
smannem, montowane są pa-
nele fotowoltaiczne, powstaje 
park na Jeziorku.

więcej str. 7
P.H.

Przygotowania 
do zagospodarowania 
Kanałów

Miasto ogłosiło przetarg na do-
kumentację projektowo-koszto-
rysową zagospodarowania Kana-
łów, czyli terenu między ul. Kra-
szewskiego, Kargoszyńską i Gost-
kowską. Pojawi się amfiteatr, nowe 
alejki, wymieniona będzie kładka, 
powstanie oświetlenie oraz ilumi-
nacja drzew. Przy ul. Kraszewskie-
go planowany jest parking.

więcej str. 5
R.J.

Nowy kompleks 
sportowy przy SP7

Otwarty został wybudowany przy 
SP nr 7 ogólnodostępny kompleks 
sportowy. Powstało boisko do pił-
ki nożnej, okólna bieżnia lekko-
atletyczna, zmodernizowano bo-
isko wielofunkcyjne. Wykonano 
odwodnienie, oświetlenie tere-
nu, zamontowano elementy małej 
architektury. Na otwarcie zorga-
nizowano mecz, który komento-
wał dziennikarz telewizyjny Bo-
żydar Iwanow.

więcej str. 5
R.J.

Miejska aplikacja 
mobilna

Aktualne informacje z życia mia-
sta dostępne są od ręki dzięki no-
wej mobilnej interaktywnej apli-
kacji MIASTO CIECHANÓW. 
Aplikacja jest już do pobrania 
na smartfony. Pozwala być na bie-
żąco z tym, co dzieje się w Ciecha-
nowie, jak również sięgnąć do hi-
storii. Korzysta z zamontowanych 
na obiektach nadajnikach.

więcej str. 10
R.J.
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Odwodnienie cmentarza komunal-
nego to jedno z zadań prioryteto-
wych. W ubiegłym roku wykona-
na została dokumentacja projekto-
wa. Budowa powinna zakończyć się 
jeszcze w tym roku. Pracami obję-
ta będzie wymagająca odwodnienia 
część terenu o powierzchni 1,23 ha. 
Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali 
miastu problem zalewania kwater. 
Administrator cmentarza, którym 
od 2016 roku jest Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, podkreśla, 
że w razie konieczności, z zalane-
go terenu woda wypompowywa-
na jest do beczkowozów i wywo-
żona do oczyszczalni ścieków. Są 
to jednak doraźne działania, przy-
noszące zaledwie krótkotrwały sku-
tek. Z uwagi na specyfikę gruntu, 

na którym zlokalizowany jest cmen-
tarz, problem istnieje od lat, nasila 
się przy dużych opadach deszczu, 
w związku z czym rozwiązaniem 
może być jedynie poważna inwe-
stycja w odwodnienie.
– Zdajemy sobie sprawę, jak waż-
na i potrzebna jest ta inwestycja. 
Widok zalewanych grobów jest 
bardzo przykry i bolesny dla ro-
dzin zmarłych. Realizowane obec-
nie prace powinny rozwiązać pro-
blem. Na cmentarzu komunalnym 
systematycznie prowadzone są 
różnego rodzaju roboty. W tym 
roku cmentarz został rozbudowa-
ny, wcześniej były wykonane m.in. 
remonty alejek, oznaczenia kwa-
ter, wprowadzony został interneto-
wy system wyszukiwania grobów 

– powiedział prezydent Ciechano-
wa Krzysztof Kosiński.
Rozbudowa cmentarza trwała od li-
stopada ubiegłego roku do początku 
lutego. Cmentarz został powiększo-
ny o obszar około 5,8 tys. m2. Prze-
sunięto istniejące ogrodzenie oraz 
zamontowano nowe. Nowa część 
cmentarza powstała na jego tyłach 
– od strony Łydyni. Teren został tak 
przygotowany, by zachować spad-
ki, umożliwiające właściwe spły-
wanie wód opadowych. Wybudo-
wane zostały alejki z kostki bru-
kowej o łącznej powierzchni około 
460 m2. Część ogrodzenia – około 
50 m – została przestawiona, a oko-
ło 150 m – zdemontowana. Pojawiło 
się nowe ogrodzenie – około 116 m.

R.J.

Roboty ziemne wystartowały w połowie października. Prace na zlecenie miasta realizuje Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki inwestycji w odwodnienie cmentarza zniknie istniejący 
od lat problem zalewania grobów. Doraźne odpompowywanie wody jest mało skuteczne, stąd 
konieczność kompleksowych działań.

Inwestycja w odwodnienie 
cmentarza komunalnego
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Oddano 6278 głosów, z czego 
376 było nieważnych. W głosowa-
niu internetowym wzięły udział 
6244 osoby, z czego 5872 odda-
ły ważny głos. Do urn ustawio-
nych w ratuszu i w różnych punk-
tach w mieście, po wylegitymowa-
niu się, wrzucono w sumie 34 kar-
ty (4 nieważne). Nieważność głosów 
wynikała z faktu, iż głosujący podał 
błędne dane (333 głosy), głosujący 
oddał głos w wersji papierowej i in-
ternetowej (8 głosów) oraz z powo-
du oddania głosu za osobę zmarłą 
(35 głosów).
W tegorocznej edycji o wysokości 
środków przeznaczonych na za-
dania zgłoszone w ramach Budże-
tu Obywatelskiego nie decydowa-
ła frekwencja. Wysokość środków 
finansowych stanowi 1% wykona-
nych wydatków gminy z poprzed-
niego roku, a nie jak dotychczas wy-
konanych dochodów.
Jeżeli chodzi o projekty ogólno-
miejskie, największą popularność 
wśród mieszkańców zyskał pro-
jekt dotyczący zakupu i posadze-
nia na miejskich działkach w róż-
nych częściach Ciechanowa co naj-
mniej 200 drzew. Drugie miejsce 
zajął projekt dotyczący rewitali-
zacji i zagospodarowania terenu 
rekreacyjnego zbiornika wodne-
go – kąpieliska „Krubin”. Spośród 
poddanych pod głosowanie pro-
jektów „miękkich” zrealizowane 
zostaną trzy: wsparcie szkolenia 
piłkarskiego dzieci i młodzieży 
oraz drużyny seniorów, Bezpiecz-
na ciechanowianka – bezpłatny 
kurs samoobrony dla kobiet oraz 
wspomaganie szkolenia piłki ręcz-
nej dzieci, młodzieży oraz drużyny 
seniorów 1 ligi ZPRP. Największą 
liczbę głosów spośród projektów 
osiedlowych zdobył projekt: Mo-
dernizacja placu zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. „Pluszo-
wego Misia” przy ul. Wyrzykow-
skiego 4 (osiedle „Śródmieście”).
Nie zostanie zrealizowany pro-
jekt na osiedlu: „Aleksandrówka” 
(brak realizacji wynika z braku 
wymaganej w regulaminie ilości 
minimum 200 ważnych głosów) 
i „Kargoszyn” (nie zgłoszono żad-
nych projektów).

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY 
OSIEDLOWE
ALEKSANDRÓWKA II
1. Nowe oblicze placu zabaw przy Miej-

skim Przedszkolu nr 5 w Ciechano-
wie (ul. Gwardii Ludowej 12).

Doposażenie istniejącego placu 
zabaw w nowe urządzenia. Mon-
taż m.in. zestawów sprawnościo-
wych, bujaka, zestawów dla ma-
luchów oraz elementów eduka-
cyjnych: kółko i krzyżyk, sklepik, 
stolik do gry w szachy.
Pomysłodawca: Łukasz Kacprzak
Koszt: 99 036,50 zł

BLOKI
1. Budowa miejsc park ingowych 

na ul. Hallera, za budynkiem wie-
lorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29.

Budowa ok.10-12 nowych miejsc 
parkingowych wraz z miejscem 
dla niepełnosprawnych, przy za-
chowaniu istniejącego w tym ob-
szarze drzewostanu.
Pomysłodawca: Mariusz Grodecki
Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE
1. Wymiana nawierzchni na placu za-

baw przy ul. Wesołej.
Utworzenie na placu zabaw na-
wierzchni poliuretanowej.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA
1. Rozbudowa ogólnodostępnego placu 

zabaw pomiędzy ul. Karola Szwan-
ke i Jana Reutta.

Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznej 
nawierzchni z piasku, montaż urzą-
dzeń do zabawy oraz uporządkowa-
nie istniejących urządzeń siłowych.
Pomysłodawca: Lena Koniecka, 
Przemysław Szymański
Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE
1. Opracowanie projektów moderniza-

cji ul. Rycerskiej i Zagłoby.
Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej, obejmującej wykonanie 
infrastruktury drogowej: jezd-
ni, pobocza, chodników i oświe-
tlenia.
Pomysłodawca: Piotr Wojcie-
chowski
Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH
1. Budowa parkingu przy ul. Powstań-

ców Wielkopolskich w północnej 
części bloku nr 13.

Budowa ok. 29 miejsc parkingo-
wych z kostki brukowej, w tym 
miejsca dla niepełnosprawnych 
oraz wykonanie fragmentu chod-
nika, utwardzenie miejsca pod 
śmietniki i naprawa istniejącej na-
wierzchni asfaltowej.
Pomysłodawca: Karolina Lewan-
dowska
Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE
1. Modernizacja placu zabaw przy Miej-

skim Przedszkolu nr 8 w Ciechano-
wie.

Usunięcie starych i zniszczonych 
zabawek oraz montaż w ich miej-
sce nowych urządzeń zabawowych, 
m.in. zestawu integracyjnego, dom-
ku, sprężynowca.
Pomysłodawca: Małgorzata Rzecz-
kowska
Koszt: 94 290,57 zł

SŁONECZNE
1. Rozbudowa placu zabaw o boisko 

wielofunkcyjne na Bielinie.
Zakup działki i utworzenie na niej 
boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni trawiastej oraz wypo-
sażenie boiska w 2 bramki do pił-

Pełniąca od blisko 5 lat funkcję 
rzecznika prasowego Urzędu 
Miasta Ciechanów Renata Je-
ziółkowska odchodzi z ratusza 
ze względu na nowe plany za-
wodowe. Z początkiem grud-
nia zastąpi ją Paulina Ryb-
czyńska.

Nowa rzecznik od ponad 2,5 roku 
pracowała w Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze – jako główny 
specjalista ds. edukacji, kierow-
nik Działu Edukacji oraz pełni-
ła obowiązki kierownika Działu 
Promocji. Wcześniej pracowała 
w Warszawie, zajmowała się mar-
ketingiem, PR, reklamą. Ukoń-
czyła podyplomowe studia me-
nedżerskie na SGH, studiowała 
stosunki międzynarodowe gospo-
darcze i polityczne na Uniwersy-
tecie Łódzkim, uczyła się na Uni-
wersytecie Gandawskim w Belgii. 
Biegle posługuje się językiem an-
gielskim.
Dotychczasowa rzecznik Rena-
ta Jeziółkowska zdecydowała się 
na przyjęcie nowej oferty pracy – 
zostanie rzecznikiem prasowym 
Okręgowej Izby Lekarskiej w War-
szawie. Na rzecznika prasowego 
Urzędu Miasta Ciechanów prawie 
5 lat temu powołał ją prezydent 
Krzysztof Kosiński. Wcześniej pra-
wie 7 lat pracowała jako dziennikar-
ka w TVP w redakcji Teleexpressu, 
współpracowała także z kilkoma in-
nymi programami.
– Decyzja o odejściu z Urzędu Mia-
sta była dla mnie bardzo trudna, 
ponieważ jako rzecznik w wyko-
nywaną pracę zawsze wkłada-
łam całe serce i angażowałam się 

na 100 procent. Funkcja rzeczni-
ka to coś więcej niż obowiązki za-
wodowe, gdyż 24 godziny na dobę 
należy żyć życiem miasta. Ostat-
nie 5 lat było dla mnie niezwykle 
ważnym doświadczeniem. Teraz 
idę dalej, korzystając z nowych 
możliwości, które przede mną się 
otwierają. Dziękuję wszystkim 
osobom, z którymi miałam okazję 
współpracować. Dziękuję przede 
wszystkim prezydentowi Krzyszto-
fowi Kosińskiemu za to, że obdarzył 
mnie tak dużym zaufaniem, uwie-
rzył we mnie, polegał na mnie, dał 
szansę na rozwijanie umiejętności. 
Życzę prezydentowi kolejnych suk-
cesów w pracy na rzecz naszego 
miasta. Oczywiście powodzenia 
życzę pani Paulinie Rybczyńskiej, 

która wkrótce przejmie moje obo-
wiązki – powiedziała Renata Je-
ziółkowska.
– Chyba każdy widział, że w ostat-
nich prawie 5 latach Renata Je-
ziółkowska należała do grona tych 
osób, które miastu i pracy w Urzę-
dzie oddały najwięcej serca i po-
święcenia. Dziękuję jej za świetną 
współpracę. Teraz w nowym miej-
scu będzie wykorzystywać wie-
dzę i umiejętności zdobyte m.in. 
w Urzędzie Miasta. Jestem też 
przekonany, że doświadczenie za-
wodowe i kompetencje pani Pauli-
ny Rybczyńskiej pozwolą jej szyb-
ko odnaleźć się w nowej roli rzecz-
nika Urzędu Miasta Ciechanów – 
powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.

Zmiana na stanowisku rzecznika 
prasowego Urzędu Miasta

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Ciechanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech miesięcy

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej 

Opis nieruchomości
Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego i 

termin płatności

Czas 
trwania 
umowy

1.
obręb 30-PODZAMCZE 
działka nr 1134/3 
o powierzchni 264 m2

58 m2

Plac A – zabudowany 
tymczasowym obiek-
tem handlowym przy 
ul. Prymasa Tysiąc-
lecia w Ciechanowie

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

2 700 zł netto mie-
sięcznie. Czynsz 
płatny do 10 dnia 

każdego miesiąca.

3 lata

2.
obręb 30-PODZAMCZE 
działka nr 1134/3 
o powierzchni 264 m2

44 m2

Plac B – zabudowany 
tymczasowym obiek-
tem handlowym przy 
ul. Prymasa Tysiąc-
lecia w Ciechanowie

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

350 zł netto mie-
sięcznie – zgodnie 
z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz 
płatny do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

3 lata

3.
obręb 30-PODZAMCZE 
działka nr 1134/3 
o powierzchni 264 m2

50 m2

Plac C – zabudowany 
tymczasowym obiek-
tem handlowym przy 
ul. Prymasa Tysiąc-
lecia w Ciechanowie

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

440 zł netto mie-
sięcznie – zgodnie 
z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz 
płatny do 10 dnia 

każdego miesiąca.

3 lata

4.
obręb 60-KRUBIN 
działka nr 46/4 
o powierzchni 9913 m2

9 913 m2 Teren rolny

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego.Nie-
ruchomość przeznaczo-
na pod uprawy polowe.

350 zł rocznie – 
zgodnie z obowią-
zującymi przepi-

sami. Czynsz płat-
ny do 31 mar-

ca każdego roku.

10 lat 

UWAGA!
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. 2204 ze zm.)
2. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
3. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta

Wyniki głosow  ania na Budżet Obywatelski 2020
Na projekty do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 
2020 ważne głosy oddały 5902 osoby. Zrealizowanych zosta-
nie 10 projektów osiedlowych oraz 9 projektów ogólnomiej-
skich: 6 „twardych” i 3 „miękkie”. Koszt zakwalifikowanych 
do realizacji projektów wynosi 2 023 093 zł.

Renata Jeziółkowska, Paulina Rybczyńska



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      3

ki nożnej, dwa kosze do koszyków-
ki, 2 słupy do badmintona.
Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE
1. Modernizacja placu zabaw przy Miej-

skim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. „Pluszowego Misia” 
w Ciechanowie (ul. Wyrzykowskiego 4).

Wyposażenie placu zabaw w urzą-
dzenia spełniające również potrze-
by dzieci niepełnosprawnych rucho-
wo. Montaż m.in. karuzeli, zjeżdżal-
ni, drabinek.
Pomysłodawca: Anna Jankowska
Koszt: 99 760 zł

ZACHÓD
1. Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz 

sportowy na Zachodzie.
Modernizacja placu zabaw u zbie-
gu ul.: Solskiego, Wieniawskiego, 
Ogińskiego, Ostrewy – stworze-
nie tam kącika rekreacyjno-za-
bawowego i sportowego z oświe-
tleniem, elementami małej ar-
chitektury oraz nowymi nasa-
dzeniami.
Pomysłodawca: Edyta Rzepiń-
ska-Filipow icz, Mariusz K ra-
szewski
Koszt: 99 910 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY 
OGÓLNOMIEJSKIE
PROJEKTY TWARDE
1. Urządzenia integracyjne na ciechanow-

skich osiedlach służące rekreacji tak-
że osobom z niepełnosprawnościami.

Montaż na istniejących placach za-
baw urządzeń integracyjnych dla 
osób z niepełnosprawnościami: in-
stalacja 2 huśtawek dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich, 
9 bujaków, 2 karuzel i 11 piaskownic.
Pomysłodawca: Jadwiga Paprocka, 
Krzysztof Sękowski
Koszt: 200 000 zł

2. Wodne tory przeszkód na ciecha-
nowskich kąpieliskach.

Budowa na basenie odkrytym wod-
nego toru przeszkód: Aquatrack 
i Kids Run. Możliwa również in-
stalacja na krytej pływalni lub ką-
pielisku Krubin.
Pomysłodawca: Teresa Kamińska
Koszt: 90 097,54 zł
3. Drzewa dla Ciechanowa.
Zakup i posadzenie na miejskich 
działkach w różnych częściach Cie-
chanowa co najmniej 200 drzew: 
lip, klonów, wiązów i dębów.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł

4. Rewitalizacja i zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego zbiornika wod-
nego – Kąpieliska Krubin – III etap

Instalacja kamer z podłączeniem 
do miejskiego monitoringu, mon-
taż 8 słupów oświetleniowych, ze-
stawu zabawowego, budowa pomo-
stów widokowych, montaż elemen-
tów małej architektury przy ciągach 
pieszych. Projekt zakłada również 
wynajem kontenera sanitarnego 
od kwietnia do października.
Pomysłodawca: Wiesław Brzo-
zowski
Koszt: 200 000 zł

5. „Kwiecisty Ciechanów”.
Założenie łąk kwietnych na tere-
nie działek miejskich o łącznej po-
wierzchni ok. 1,4 ha.
Pomysłodawca: Paweł Malinowski
Koszt: 200 000 zł

6. Wsparcie zajęć modelarskich dla 
dzieci i młodzieży.

Zakup narzędzi i materiałów nie-
zbędnych podczas zajęć w klubie 
modelarskim.
Pomysłodawca: Krzysztof Kaczo-
rowski
Koszt: 50 000 zł

PROJEKTY MIĘKKIE
1. Wspomaganie szkolenia piłki ręcz-

nej dzieci, młodzieży oraz drużyny 
seniorów 1 ligi ZPRP.

Dofinansowanie zgrupowań szko-
leniowych, udziału w turniejach 
przygotowawczych drużyny, udzia-
łu zawodników w rozgrywkach oraz 
zakup odzieży sportowej. Objęcie 
wsparciem stowarzyszenia SCKS 
JURAND oraz Klubu UKS NIKE.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

2. Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – 
bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet początkujących i zaawansowa-
nych powyżej 16 roku życia.

Przeprowadzenie kolejnej edycji 
kursu samoobrony dla kobiet, któ-
rego celem jest podniesienie spraw-
ności fizycznej uczestniczek, popra-
wa stanu zdrowia oraz zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa i wiary we 
własne siły. Oprócz zajęć sporto-
wych kurs obejmuje zajęcia warsz-
tatowe i teoretyczne z psychologii, 
dietetyki oraz pierwszej pomocy.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński
Koszt: 30 000 zł

3. Wsparcie szkolenia piłkarskiego 
dzieci i młodzieży oraz drużyny se-
niorów.

Pokrycie kosztów związanych 
z obowiązkowym uczestnictwem 
drużyn piłkarskich w rozgryw-
kach l igow ych, promocją, za-
kupem strojów, piłek i akceso-
riów do gry, treningów oraz ob-
sługą administracyjną i opieką 
trenerów.
Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł

A.C.

Wyniki głosow  ania na Budżet Obywatelski 2020
KATEGORIA I 

PROJEKTY OSIEDLOWE

LP. Osiedle/nazwa projektu
Liczba 
głosów 

ważnych

Liczba 
głosów 

nieważnych
ALEKSANDRÓWKA

1 Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Sikor-
skiego 2 85 7

ALEKSANDRÓWKA II

1 Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 5 (ul. Gwardii Ludowej 12) 697 41

2
Hasanka – modernizacja placu zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 10 (ul. Batalionów Chłop-
skich 4)

375 21

BLOKI

1
Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za 
budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycz-
nia 29

207 16

KWIATOWE

1 Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. 
Wesołej 402 22

PŁOŃSKA

1 Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw po-
między ul. Karola Szwanke i Jana Reutta 386 23

2 Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I etap 121 13
PODZAMCZE

1 Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycer-
skiej i Zagłoby 470 13

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

1 Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielko-
polskich w północnej części bloku nr 13 274 13

PRZEMYSŁOWE

1 Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 8 229 13

2 Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Płoc-
kiej i Kazimierza Żórawskiego 74 7

SŁONECZNE

1 Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunk-
cyjne na Bielinie 339 41

2 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wylewanej 
na placu zabaw na Bielinie 56 8

ŚRÓDMIEŚCIE

1
Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Plu-
szowego Misia” (ul. Wyrzykowskiego 4)

944 46

2 Fiku-myku – modernizacja placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 1 (ul. Nadfosna 12) 780 69

ZACHÓD

1 Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy 
na Zachodzie 264 18

2 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zy-
skuje nowy blask 154 0

3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieniawskie-
go na osiedlu Zachód 45 1

KATEGORIA II

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

– PROJEKTY „TWARDE”

LP. NAZWA ZADANIA
Liczba 
głosów 

ważnych

Liczba 
głosów 

nieważnych

1 Drzewa dla Ciechanowa 1245 133

2
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Kru-
bin – III etap

1136 33

3 Wodne tory przeszkód na ciechanowskich ką-
pieliskach 508 19

4
Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osie-
dlach służące rekreacji także osobom z niepeł-
nosprawnościami

468 23

5 Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i mło-
dzieży 441 59

6 „Kwiecisty Ciechanów” 299 16

– PROJEKTY „MIĘKKIE”

LP. NAZWA ZADANIA
Liczba 
głosów 

ważnych

Liczba 
głosów 

nieważnych

1 Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzie-
ży oraz drużyny seniorów 530 39

2
Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – bezpłatny kurs 
samoobrony dla kobiet początkujących i zaawan-
sowanych powyżej 16 roku życia

341 18

3 Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, mło-
dzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP 335 8

4

Obchody „Światowego Dnia Świadomości Au-
tyzmu w Ciechanowie” połączone z warsztata-
mi edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci auty-
stycznych i ich rodzin

259 13

5 III Ciechanowski Zlot Rodzin Dzieci z Zespołem 
Downa oraz Gala Niepełnosprawności 251 10

6 W Ciechanowie jeździmy bezpiecznie – dosko-
nalenie umiejętności jazdy z Leszkiem Kuzajem 89 1

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:
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Zmianie u leg ł budżet miasta 
na 2019 rok. Modyfikacje zwią-
zane były z pozyskaniem pomocy 
finansowej z Województwa Ma-
zowieckiego na doposażenie pra-
cowni informatycznych w Szko-
le Podstawowej nr 5, 6 i 7 oraz do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na pokrycie kosztów usu-
wania azbestu. W związku z wpro-
wadzonymi przez rząd i parlament 
zmianami w ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz 
brakiem rekompensaty dla samo-
rządów tytułem utraconych wpły-
wów z udziałów w PIT, zrezygnowa-
no z przeprowadzenia w tym roku 
inwestycji w iluminację kościoła 
farnego oraz ograniczono nakłady 
na bieżące remonty dróg.
Do Strefy Płatnego Parkowania 
włączono ul. Sierakowskiego i Po-
wstańców Wielkopolskich. Celem 
jest zwiększenie rotacji pojazdów. 
Wprowadzono także karty Hono-
rowego Dawcy Krwi uprawniające 
do bezpłatnego parkowania (dot. 
osób, które oddały co najmniej 20 l. 
krwi). Zmiany w SPP będą obowią-
zywały od 1 stycznia 2020 r.
Zmieniono uchwałę dotyczącą 
opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim. Opłatę za wyżywienie 
podniesiono z 6 do 8 zł. Podwyżka 
związana jest ze znacznym wzro-
stem cen artykułów spożywczych, 
który nastąpił w ostatnich miesią-
cach. Opłata obejmuje 4 pełnowar-
tościowe posiłki.
Radni wyrazili zgodę na ustalenie 
lokalizacji budowy wielorodzinne-
go budynku mieszkalnego z częścią 
usługową przy ul. Kolbe. Przychy-
lili się też do prośby mieszkańców 
osiedla „Płońska”, którzy zwróci-
li się o zmianę nazwy ulicy Bole-
sława Mariana Kuźmińskiego-Le-
siowskiego na Paryską. Mieszkańcy 
podkreślali, że zarząd osiedla po-
przedniej kadencji nie konsulto-
wał z nimi propozycji pierwotnej 
nazwy ulicy.
Samorządowcy dali przyzwolenie 
na zawarcie kolejnych umów dzier-

żawy w trybie bezprzetargowym 
na okres powyżej 3 lat z dotych-
czasowymi dzierżawcami 3 nieru-
chomości przy ul. Tysiąclecia oraz 
działki polowej na Krubinie. Zde-
cydowali też o nabyciu niezabudo-
wanych terenów w obrębie Śmie-
cina, znajdujących się poza miej-
scowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego.
Radni nie uwzględnili wniosku p. 
Jakuba Sobierajskiego, który po-
stulował zmianę uchwały w spra-
wie zasad i warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych oraz ich gaba-
rytów i standardów jakościowych. 
Przedłożone dokumenty wraz z ar-
gumentacją uznano za bezzasadne.
W części przewidzianej na interpe-
lacje radna Edyta Rzeplińska-Fili-
powicz poprosiła o przegląd lamp 
oświetleniowych w ul. Ogrodowej, 
uprzątnięcie nieużywanego samo-
chodu zalegającego na ul. Olcho-
wej, modernizację ul. Kolego, Pla-
ter, Skrajnej, Wiklinowej, Kaczeń-
ców oraz budowę ścieżki rowero-
wej łączącej ul. Wesołą z Towaro-
wą. Przegląd lamp został zgłoszony 
do konserwatora sieci oświetlenio-
wej. Nieświecące zostaną wymie-
nione na nowe. Wraku pojazdu 
w ul. Olchowej już nie ma. Popra-
wa nawierzchni wspomnianych ulic 
została wpisana do zadań inwesty-
cyjnych na kolejne lata.
Radny Robert Umiński zapropo-
nował zamontowanie sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniu pę-
tli miejskiej z ul. Wierzbową. Dzia-
łania w sprawie stałej organizacji 
ruchu w tym miejscu zostały już 
podjęte.
Radny Jerzy Racki sugerował, by 
Straż Miejska dokonała monitorin-
gu porzuconych samochodów, które 
szpecą miasto. Strażnicy na bieżą-
co kontrolują takie sytuacje i podej-
mują stosowne interwencje.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały,  

interpelacje, terminarz
dostępne są  

w Biuletynie Informacji Publicznej

Pozyskane dofinansowanie do modernizacji 
pracowni informatycznej w SP nr 6

Środki w wysokości 44 tys. zł, które pokryją 70% kosztów modernizacji pracowni informa-
tycznej w Szkole Podstawowej nr 6 miasto pozyskało z budżetu województwa mazowieckiego. 
11 października w ratuszu prezydent Krzysztof Kosiński podpisał umowę z marszałkiem Ada-
mem Struzikiem.

Konsultacje dotyczą dokumentu, 
jakim jest Program Współpracy 
Gminy Miejskiej Ciechanów z or-
ganizacjami pozarządowymi dzia-
łającymi na terenie Miasta Cie-
chanów oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, na 2020 rok. Projekt po-
wstał na podstawie wniosków zło-
żonych przez organizacje pozarzą-
dowe oraz uwag wniesionych przez 
Ciechanowską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. Na spotka-
niu został on omówiony, była także 
możliwość zgłaszania uwag.
Kolejnym etapem procedury będzie 
analiza projektu programu przez 
komisje problemowe Rady Mia-
sta, z uwzględnieniem wielkości 
środków finansowych zagwaran-
towanych w budżecie na 2020 rok. 
Uchwała w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy 

zostanie poddana pod głosowanie 
Rady Miasta Ciechanów do 30 li-
stopada 2019 roku.
Ponadto część spotkania 21 paź-
dziernika stanowiła szkolenie do-
tyczące nowych zasad ubiegania się 
o dotacje na realizację zadań pu-
blicznych. Składanie ofert w kon-
kursach na realizacje zadań publicz-
nych na 2020 rok będzie odbywa-

ło się na nowych zasadach, obowią-
zywały będą także nowe druki oraz 
nowe wytyczne w kwestii sprawoz-
dawczości. Miasto wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom organiza-
cji pozarządowych zorganizowało 
szkolenie przy udziale Mazowiec-
kiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej subregion ciechanowski.

R.J.

Pozyskane pieniądze pozwolą na za-
kup niezbędnego sprzętu oraz mo-
dernizację instalacji internetowej 
w pracowni informatycznej w „szó-
stce”. Kupionych zostanie 15 zesta-
wów komputerowych, tablica mul-
timedialna, projektor, 15 zesta-
wów słuchawek, urządzenie wie-
lofunkcyjne, laptop, pakiet opro-
gramowania.
Środki dla SP nr 6 miasto pozyska-
ło w ramach „Mazowieckiego Pro-
gramu Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych”. 
W ramach tego samego programu 
wcześniej pozyskane zostały pienią-
dze także dla Szkoły Podstawowej 
nr 5 (43 tys. zł) oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 7 (47 tys. zł) na wyposaże-
nie sal informatycznych. Ogłoszo-
ny został przetarg dotyczący mo-
dernizacji pracowni w tych trzech 

placówkach. Realizacja przewidzia-
na jest jeszcze w tym roku.
– W obecnej sytuacji politycznej, 
gdy miasta są obciążane konse-
kwencjami finansowymi rządo-
wych pomysłów, coraz mniej środ-
ków z własnego budżetu jesteśmy 
w stanie przeznaczać na inwesty-
cje, dlatego tak ważne jest dla nas 
wsparcie z innych źródeł. Kolejny 
raz mogliśmy liczyć na samorząd 
województwa mazowieckiego, któ-
ry docenia dobre projekty. W przy-
padku pracowni informatycznych, 
kluczowy jest nowoczesny, spełnia-
jący aktualne standardy sprzęt, 
dzięki któremu dzieci mogą uczyć 
się, nadążając za postępem techno-
logicznym – powiedział prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński. 
W ratuszu w Ciechanowie 11 paź-
dziernika podpisanych zostało 

w sumie 28 umów między mar-
szałkiem a przedstawicielami gmin 
z powiatów ciechanowskiego, żu-
romińskiego, mławskiego, płoń-
skiego, przasnyskiego i pułtuskie-
go oraz starostwami ciechanow-
skim, żuromińskim, mławskim 
i przasnyskim. W trakcie spotka-
nia zostały również wręczone cer-
tyfikaty Cenny Zabytek Mazowsza. 
Otrzymało je 6 zabytków z subre-
gionu ciechanowskiego: kościoły 
w Szreńsku, Czerwińsku nad Wi-
słą, Chamsku, Kucicach, a tak-
że Ołtarz Matki Boskiej Śnież-
nej w kościele pw. św. Antoniego 
w Ratowie oraz park podworski 
w Stupsku. Na prace remontowe 
i konserwatorskie samorząd Ma-
zowsza łącznie przeznaczył ponad 
pół miliona złotych.

R.J.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych
21 października w ramach konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
miasto zorganizowało spotkanie, podczas którego omawiano punkty zawarte w projekcje do-
kumentu. W Urzędzie Miasta miało miejsce również szkolenie dotyczące nowych zasad ubie-
gania się o dotacje.

Wrześniowa sesja Rady 
Miasta

W porządku obrad 12. sesji Rady Miasta znalazło się spra-
wozdanie z ubiegłorocznej działalności Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji. W 2018 roku spółka wypracowała zysk w wyso-
kości blisko 810 tys. zł. Podczas sesji 30 września radni pod-
jęli 11 uchwał.
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W ramach otwarcia odbył się mecz 
z dwiema 30-minutowymi poło-
wami. W każdej z drużyn grało 
po 11 osób, funkcjonowały zmiany 
hokejowe. Drużyna Urzędu Miasta 
wygrała z Policją 2-1. Odbył się tak-

że trening lekkoatletyczny uczniów.
– Zapraszam mieszkańców do ko-
rzystania z nowego obiektu, pierw-
szego takiego w tej części miasta. 
Inwestując w nowe miejsca słu-
żące aktywnemu spędzaniu cza-

su, reagujemy na potrzeby i ocze-
kiwania ciechanowian, którzy co-
raz chętniej uprawiają sport – po-
wiedział prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński.
W ramach inwestycji powstało 
boisko do piłki nożnej (o wymia-
rach 70 m na 45 m) z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy. Zamontowano 
piłkochwyty o wysokości 6 m oraz 
ustawiono bramki o wymiarach 2 m 
na 5 m. Wokół boiska utworzona zo-
stała poliuretanowa 300-metrowa 
4-torowa bieżnia okólna o szeroko-
ści toru 122 cm.
Istniejące wielofunkcyjne z na-
wierzchnią sportową zostało prze-
budowane i rozbudowane oraz zy-
skało nawierzchnię poliuretanową. 
Zostały wrysowane linie boiskowe, 
obiekt wyposażono w sprzęt spor-
towy (tuleje, słupki, siatki). Boisko 
to będzie służyło do gier zespoło-
wych. Zainstalowano przy nim pił-
kochwyty. Wykonano oświetlenie 

terenu, wybudowano system ka-
nalizacji deszczowej oraz drenażo-
wej, pojawiły się skocznie, rzutnia 
do pchnięcia kulą i elementy ma-
łej architektury. Ustawiono sto-
jak z wiatą na rowery, pojawiły się 
ławki, kosze na śmieci, utworzono 
utwardzone dojścia do boiska i po-
zostałych obiektów sportowych.
Nowy kompleks sportowy jest więk-

szy od tego wybudowanego przy 
ul. 17 Stycznia. Większe jest boisko, 
dłuższa bieżnia. Boisko to spełnia 
licencyjne wymogi do rozgrywa-
nia meczów mistrzowskich drużyn 
młodzieżowych. Bieżnia jest trze-
cią w mieście profesjonalną bież-
nią okólną. Wszystkie te bieżnie po-
wstały w ciągu trzech ostatnich lat.

R.J.

Ranking został opracowany przez 
prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza 
z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Podstawę opracowania rankingu 
stanowiła analiza wydatkowania 
przez samorządy dotacji unijnych 
w głównej mierze przeznaczonych 
na inwestycje transportowe. Ze-
stawienie dotyczy lat 2014-2018.
– Inwestycje i działania podejmo-
wane dzięki pozyskaniu środków 
unijnych to wizytówka Ciechano-
wa. Wyróżniamy się wśród innych 
i kolejny raz zostaliśmy docenie-
ni. Wyniki obiektywnego zesta-
wienia potwierdzają naszą sku-

teczność i prężny rozwój miasta. 
Przypomnę, że dzięki środkom 
unijnym mieszkańcy mogą cie-
szyć się m.in. zagospodarowanym 
na nowo otoczeniem dworca ko-
lejowego, korzystać z obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa, czyli alei 
Unii Europejskiej, ze zmodernizo-
wanych ulic Sienkiewicza, Ma-
zowieckiej i Niechodzkiej, jeździć 
pierwszym elektrycznym autobu-
sem. Poza inwestycjami w drogi 
czy ścieżki rowerowe, mamy sze-
reg innych inwestycji za pozyska-
ne przez miasto unijne fundusze, 
jak chociażby zrewitalizowane 

wieża ciśnień i kamienica Pianki 
czy będąca na ukończeniu rewi-
talizacja Krzywej Hali – powie-
dział prezydent Kosiński.
Wyniki rankingów, poparte anali-
zami i wzbogacone o komentarze 
ekspertów opublikowane zostały 
w 20. numerze „Wspólnoty”. Przed 
Ciechanowem w zestawieniu upla-
sował się tylko Biłgoraj. Za Ciecha-
nowem w pierwszej dziesiątce znala-
zły się: Legionowo, Nowa Sól, Nakło 
Nad Notecią, Nowy Dwór Mazowiec-
ki, Kołobrzeg, Stalowa Wola, Staro-
gard Gdański i Wyszków.

R.J.

Ciechanów drugi w Polsce w rankingu 
„Wykorzystanie środków z funduszy UE  

– inwestycje transportowe”
Ciechanów zajął 2. miejsce na 267 miast powiatowych w rankingu Pisma Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota”. Wyróżnienie podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, 
zorganizowanej 2 października w ramach XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach odebrał prezydent Krzysztof Kosiński.

Zakończona budowa nowego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7
W ramach inwestycji zrealizowanej przy ul. Czarnieckiego 40 powstało m.in. boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, zmodernizowane zostało boisko 
wielofunkcyjne. Obiekt oświetlono, zamontowano elementy małej architektury. 20 października na terenie nowo wybudowanego ogólnodostępnego komplek-
su sportowego reprezentacja Urzędu Miasta Ciechanów rozegrała mecz otwarcia z drużyną Policji. Komentował dziennikarz sportowy Bożydar Iwanow.

Dokumentacja ma uwzględniać po-
dział na trzy etapy robót: dotyczą-
ce budowy amfiteatru, kładki oraz 
alejek wokół zbiornika.
Amfiteatr z zadaszoną sceną ma 
mieć około 2 tys. miejsc na wi-
downi oraz posiadać pełne zaple-
cze sceniczne i sanitarno-technicz-
ne. Powstaną ciągi komunikacyjne 
(preferowana nawierzchnia mine-
ralno-epoksydowa) oraz drewnia-
ne alejki wokół zbiornika wodne-
go i bezpieczne zejścia w pobli-
że zbiornika w formie schodków. 
Starą kładkę zastąpi nowa, drew-
niana. Pojawią się elementy ma-
łej architektury oraz nowa zieleń. 
Dotychczasowy drzewostan będzie 
zachowany. Teren będzie oświetlo-
ny, drzewa zyskają iluminację. Po-
nadto przewidziany jest parking 
dla samochodów osobowych przy 
ul. Kraszewskiego.

– Teren Kanałów ma ogromny 
potencjał, który zamierzamy 
wykorzystać. Naturalne walo-
ry połączymy z estetycznymi, 
funkcjonalnymi rozwiązaniami. 
Amfiteatr będzie miejscem kon-
certów, może służyć jako kino 
letnie, przestrzeń do organizo-
wania dużych wydarzeń. Za-
niedbany obszar Kanałów zy-
ska drugie życie, z pewnością 
będzie atrakcyjną przestrzenią 
rekreacji dla mieszkańców – po-
wiedział prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński.
Miasto zakłada, że dokumenta-
cja gotowa będzie w przyszłym 
roku i wówczas, po szacowaniu 
wszystkich kosztów, możliwe bę-
dzie przystąpienie do realizacji za-
dania. Inwestycja prowadzona bę-
dzie etapami.

R.J.

Miasto ogłosiło przetarg 
na dokumentację 

zagospodarowania Kanałów
Na terenie między ul. Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gost-
kowską wybudowany zostanie amfiteatr, powstaną nowe alejki, 
wymieniona będzie kładka, pojawi się oświetlenie oraz ilumi-
nacja drzew. Przy ul. Kraszewskiego planowany jest parking. 
Miasto 16 października ogłosiło przetarg na dokumentację 
projektowo-kosztorysową. Wyłoniony wykonawca najpierw 
przygotuje do wyboru trzy koncepcje wraz z wizualizacjami.

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 zamieszczo-
ny będzie w dniach 30.10 – 19.11. 2019r. wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do zamiany.Dodatkowe informacje można uzyskać w po-
koju nr 306 (II piętro) w budynku przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: 
(23) 674 92 24 w. 224.



Zakończyły się prace, w ra-
mach których na nowe miej-
sce wypoczynku zagospoda-
rowany został miejski teren 
między ulicami: Armii Krajo-
wej, Palińskiego i Rzeczkow-
ską na osiedlu „Płońska”. In-
westycja stanowiła realizację 
zwycięskiego ogólnomiejskie-
go projektu obywatelskiego. 
„Brzozowy zakątek” to skwer 
sensoryczny, czyli zawiera-
jący elementy oddziałujące 
na zmysły wzroku, dotyku, 
zapachu.

Wykonawca w pierwszej kolejno-
ści przeprowadził prace porządko-
we, następnie ułożył krawężniki. 
Na nowo zagospodarowanym te-
renie ułożone zostały nawierzch-
nie sensoryczne (m.in. z kamie-

ni i żwiru), wybudowano oświe-
tlenie, wykonano trawnik, nowe 
nasadzenia. Zamontowane zo-
stały elementy małej architektu-
ry i budki lęgowe. Powstała tak-

że samoobsługowa stacja napra-
wy rowerów. Przy skwerze wybu-
dowanych zostało 7 miejsc par-
kingowych.

R.J.

Zagospodarowany zostanie 
teren między ul. Wyzwolenia, 
Okrzei i Spółdzielczą. Wybu-
dowane zostaną nowe alej-
ki oraz zasiana będzie trawa.

Prace rozpoczęły się w połowie paź-
dziernika od demontażu ciągów ko-
munikacyjnych z nawierzchni as-
faltowej. Wykonane zostaną alejki 

z płyt betonowych z eksponowa-
nym kruszywem. Nowe alejki będą 
miały 2 oraz 3,3 m szerokości. Te-
ren o powierzchni około 66 m2 zo-
stanie uzupełniony humusem i ob-
siany mieszanką traw. Zadanie re-
alizowane jest w ramach projektu 
obywatelskiego.

R.J.

W pierwszej kolejności został na-
prawiony najbardziej newralgicz-
ny odcinek zniszczonej i pozapa-
danej jezdni. Trylinkę wymienio-
no na kostkę brukową na obszarze 
około 600 m2. Pojawiły się także 
nowe krawężniki. Kolejne odcinki 
będą remontowane w następnych 

etapach. O remont od wielu lat po-
stulowali przedsiębiorcy prowadzą-
cy działalność na przyległych dział-
kach. Zadanie znalazło się na tego-
rocznej liście inwestycji i remon-
tów, opracowanej po spotkaniach 
osiedlowych z prezydentem miasta.

R.J.
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P race w yst a r towa ł y 18 pa źd z ier n i k a. 
W ramach zadania przewidziano wymia-
nę i odnowienie zniszczonych elementów 
konstrukcji kładki na Łydyni. Roboty po-
trwają do końca listopada, w tym czasie 
kładka będzie wyłączona z użytkowania.

W pierwszej kolejności zdemontowany zostanie istniejący 
podest wraz z belkami lagerowymi. Konstrukcja kratow-
nicowa kładki będzie oczyszczona i pomalowana. Zamon-
towany zostanie nowy podest z belkami. Zadanie na zlece-
nie miasta wykonuje Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

P.H.

Remont kładki dla pieszych przy ul. Augustiańskiej

Wyremontowana nawierzchnia drogi 
wewnętrznej przy budynku Urzędu 

Celnego (przy ul. Gostkowskiej)
Prace już się zakończyły. Rozpoczęły się pod koniec sierpnia, 
od wjazdu w drogę wewnętrzną z ul. Gostkowskiej – pierwsze-
go po lewej stronie, patrząc od ronda Meudon, przed budyn-
kiem Urzędu Celnego. Stara zdegradowana nawierzchnia zo-
stała zastąpiona nową.

Przy ul. św. Stanisława Kost-
ki na osiedlu „Płońska” uło-
żono okablowanie i ustawio-
no 7 latarni. Na aluminiowych 
słupach zamontowane zosta-
ły energooszczędne oprawy le-
dowe. oświetlenie zostało uru-
chomione.

W rozbudowującej się części osie-
dla „Płońska” systematycznie pro-
wadzone są inwestycje w oświetle-
nie. W ubiegłym roku latarnie po-
jawiły się przy ul. Harcerskiej, św. 
Anny i św. Franciszka (na odcin-
ku od ul. Batalionów Chłopskich 
do zabudowań za skrzyżowaniem 
z ul. św. Anny).

R.J.

Powstało oświetlenie  
przy ul. św. Stanisława Kostki

Gotowy „Brzozowy zakątek”,  
czyli skwer sensoryczny

Ruszyło zagospodarowanie kolejnego terenu 
na „Blokach”

Ruch jednokierunkowy na ul. Sierakowskiego
Nową organizację 
ruchu na ul. Siera-
kowskiego mia-
sto wprowadzi-
ł o  n a  w n i o s e k 
mieszkańców. 
Od 27 września 
ruch jednokierun-
kowy obowiązuje 
od ul. Małgorzac-
kiej do ul. Wyrzy-
kowskiego. Wzdłuż 
ul. Sierakowskiego wyznaczone zostały miejsca do parkowania równo-
ległego.

Prace na cmentarzu komunalnym
Przeprowadzo-
ne zostały roboty 
związane z popra-
wą infrastruktu-
ry cmentarza ko-
munalnego. Kost-
ką brukową po-
chodzącą z roz-
biórki chodników  
ul. Sienkiewicza 
utwardzono oko-
ło 300 m² ciągów 
pieszych. Trwa naprawa ogrodzenia przy bramie wejściowej od strony 
ul. Prymasa Tysiąclecia.

Naprawy i malowanie oznakowania
Sukcesywnie naprawiane lub wymieniane są zniszczone znaki drogo-
we. Odnawiane są także oznakowania poziome. Uzupełniono wybite 
szyby we wiatach przystankowych w ul. 17 Stycznia, Wojska Polskie-
go i Ceramicznej.

Nowe nasadzenia
Zakończyły się prace związane z jesiennym sadzeniem kwiatów cebulo-
wych na miejskich terenach. 24 tys. cebul biało-pomarańczowych narcy-
zów i pomarańczowych tulipanów zasadzono w pasie zieleni w ul. Jani-
ny Fetlińskiej w pętli miejskiej. Kwiaty zakwitną wczesną wiosną. Przy-
stąpiono do grabienia liści i zabezpieczania rośliny na okres zimowy.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska



Rewitalizacja Krzywej Hali

Obiekt przechodzi gruntowną modernizację. Roboty trwają zarówno wewnątrz jaki na ze-
wnątrz. W budynku wykonywane są gładzie gipsowe, malowanie podkładem oraz instalacje 
elektryczne i sanitarne. Zamontowane zostały drewniane witryny łukowate oraz drzwi do kla-
tek schodowych. Wymieniane jest pokrycie dachowe oraz malowana elewacja. Krzywa Hala 
będzie przeznaczona na cele społeczno-edukacyjno- kulturalno-mieszkalne.

Zagospodarowanie placu Piłsudskiego

Modernizacja placu Piłsudskiego została zakończona. Teren uporządkowano, pojawiło 
się wiele zieleni oraz innych elementów wpływających na estetykę miejsca. Utwardzo-
ne zostały alejki płytami betonowymi z obrzeżami z kostki granitowej. Zamontowano 
10 energooszczędnych lamp nawiązujących stylistyką do tych z ul. Sienkiewicza. Usta-
wiono elementy małej architektury: 21 ławek z oparciem i 10 koszy na śmieci. Pojawiły 
się nowe nasadzenia m.in. liliowce, lipy drobnolistne, białe i czerwone róże oraz berberys.

Przebudowa ul. Wesołej i Różanej

Na ul. Różanej ustawiane są krawężniki, obrzeża, układana jest kostka chodnikowa oraz 
zjazdy. Jednocześnie prowadzone są roboty w zakresie oświetlenia. Dobiega końca układa-
nie ostatniego odcinka kanalizacji deszczowej. Równolegle realizowane są prace związane 
z budową kolektora deszczowego w ul. Wesołej. Przebudowane będzie skrzyżowanie. Poja-
wią się dwa przystanki autobusowe, a na przejściach dla pieszych tzw. kocie oczka.

Nasadzenia w parku na Jeziorku
      

Obszar o powierzchni 2,6 ha pomiędzy ul. Armii Krajowej, ul. Harcerską, ul. Św. Anny, 
a ul. Św. Floriana zmienia oblicze. II etap inwestycji obejmuje wykonanie nasadzeń. Pojawi 
się 35 tys. roślin, w tym blisko 2 tys. drzew. I etap inwestycji został zakończony. Powstały 
alejki, schody, rampy, wykonano oświetlenie elektryczne i solarne, zamontowano 48 ławek 
z oparciem, 2 stojaki na rowery, 22 kosze na śmieci, dwa domki dla owadów, uporządkowano 
i przygotowano teren pod nasadzenia. Zainstalowanych zostanie tam także 6 ławkoleżaków.

Montaż paneli fotowoltaicznych

Trwa montaż systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaicz-
ne pojawiły się już w 80% gospodarstw domowych objętych projektem na terenie Ciechano-
wa. Wkrótce instalacje zamontowane zostaną także na 9 budynkach użyteczności publicz-
nej: na dachu Urzędu Miasta, ZWiK, ZKM, Szkoły Podstawowej nr 3, 4 i 7, krytej pływalni, 
PUZ – przy ul. Narutowicza i ul. Wojska Polskiego. Oprócz montażu paneli ten etap zada-
nia uwzględnia zlokalizowanie w centrum miasta ładowarki do samochodów elektrycznych. 
Na kolejny etap, związany z montażem pomp ciepła, ogłoszony został przetarg.

Zagospodarowanie terenu za Rossmannem

W połowie września rozpoczęła się modernizacja terenu za Rossmannem. W ramach inwe-
stycji wykonane zostały przyłącza kanalizacji deszczowej, powstały miejsca postojowe, prze-
budowane zostały chodniki i droga wewnętrzna. Zamontowano elementy małej architektury. 
W ramach zadania przewidziano montaż urządzeń siłowych oraz zagospodarowanie zieleni.

P.H.
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Trwające inwestycje
W Ciechanowie prowadzony jest szereg poważnych, czasochłonnych inwestycji, realizowanych głównie przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Nowe 
życie zyskuje zabytkowa Krzywa Hala z placem Piłsudskiego, modernizowane są ul. Wesoła i Różana, przebudowywany jest teren za Rossmanem, montowane 
są panele fotowoltaiczne u mieszkańców. Od podstaw tworzony jest park na Jeziorku.
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Pierwsze drzewo wkopali prezy-
dent Ciechanowa Krzysztof Ko-
siński i prezes Polskiego Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowie 
Andrzej Kopeć. Pozostałe rośliny 
sadzili m.in. pracownicy, klien-
ci, partnerzy PBS. Miasto chęt-
nie podjęło współpracę dotyczą-
cą tej inicjatywy, mającej wymiar 
proekologiczny. Drzewa zakupił 
bank, miasto dało mu do dyspo-
zycji teren, miejska spółka PUK 
przygotowała dołki i pomogła 
w sadzeniu.

– Tyle nowych drzew ile lat dzia-
łalności – to doskonały pomysł 
na uczczenie rocznicy, przyczy-
niający się do wzbogacenia kra-
jobrazu miasta o kolejne zielone 
przestrzenie. My jako miasto po-
dejmujemy z myślą o środowisku 
i o poprawie jakości powietrza 
mnóstwo działań oraz realizuje-
my szereg inwestycji, ale też popie-
ramy wszelkie tego typu niemiej-
skie inicjatywy. Akcja Polskiego 
Banku Spółdzielczego w Ciecha-
nowie może być także przykładem 

dla innych instytucji, firm, stowa-
rzyszeń, grup mieszkańców. Jeżeli 
ktoś będzie chciał zasadzić drzewa, 
z pewnością udostępnimy na to 
miejski teren – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Przy każdym drzewie pojawiła się ta-
bliczka. Na każdej tabliczce znajdu-
je się jedno słowo będące wartością 
spółdzielczą, np. zaangażowanie, lo-
kalność, odpowiedzialność, uczci-
wość, współpraca, równość, szacu-
nek, otwartość, zaufanie, tolerancja.

R.J.

17 października w ratuszu 
wręczone zostały nagrody za 
najładniejsze ogródki i balko-
ny w zorganizowanym przez 
Urząd Miasta 22. konkur-
sie na najładniejszą posesję. 
Wpłynęło 25 zgłoszeń w czte-
rech kategoriach.

Nagrody w ręcz yl i  prez ydent 
Krzysztof Kosiński oraz sekre-
tarz Adrianna Saganek.
W kategorii budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych I nagro-
dę (500 zł) zdobyła Wspólnota 
Mieszkaniowa nr 1 w nierucho-
mościach przy ul. Osiedle Uła-
nów 1, 2, 3, ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 3, 5, ul. Wincente-
go Witosa 4 za teren przy ul. Win-
centego Witosa 4. Drugą nagro-
dę (400 zł) zdobyła Wspólnota 
Mieszkaniowa nr 1 w nieruchomo-
ściach przy ul. Osiedle Ułanów 1, 
2, 3, ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych 3, 5, ul. Wincentego Wito-
sa 4 za teren przy ul. Osiedle Uła-
nów 2. III nagrodę (300 zł) zdobyła 
Wspólnota Mieszkaniowa nr 2 przy 
ul. Gwardii Ludowej WRN 14.
W kategorii budynków jednoro-
dzinnych było pięć równorzędnych 
I nagród (po 500 zł), które zdobyli: 
Ryszard Kaliszewski mieszkający 
przy ul. Grota Roweckiego 9, Ali-
na Krupińska z ul. Romana Kon-
werskiego 13, Zbigniew Nowakow-
ski z ul. Maksymiliana Marii Kol-
be 42, Joanna i Krzysztof Czaplic-

cy z ul. Cukrowniczej 31 oraz Izy-
dor Zbonikowski z ul. Parkowej 47. 
Sześć II nagród (400 zł) przyznano 
Annie Lachowskiej z ul. Adolfa Dy-
gasińskiego 33, Dorocie i Michałowi 
Garstce z ul. Zuzanny Morawskiej 
23, Magdalenie Walczak z ul. Boha-
terów Września 16, Ewie Dworzyń-
skiej z ul. św. Jadwigi 13, Dorocie 
Umińskiej z ul. Parkowej 63 oraz 
Renacie Mikulskiej z ul. Lawendo-
wej 21. Trzy równorzędne III na-
grody (300 zł) przyznano Elżbiecie 
Podgórskiej z ul. Górnej 7, Barbarze 
Lipińskiej z ul. Pęchcińskiej 1 oraz 
Paulinie Grzelak z ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 21A. Wyróżnienie 
w tej kategorii przyznano Ludwi-
kowi Bralczykowi z ul. Zacisze 4.
W kategorii obiekty użyteczno-
ści publicznej wyróżnienie powę-

drowało do Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku 
Piechoty „Dzieci Warszawy” przy 
ul. Płońskiej 143. W tej kategorii 
nie przyznano I, II i III nagrody.
W kategorii balkonów i ogródków 
I nagroda (300 zł) trafiła do Kata-
rzyny Stempskiej z ul. Stanisława 
Moniuszki 4/3. Trzy równorzęd-
ne II nagrody (200 zł) przyzna-
no Annie i Józefowi Ściechulskim 
(ul. Henryka Sienkiewicza 42/1), 
Wandzie Myszkowskiej (ul. Osada 
Fabryczna 1/9) oraz Mirosławie Za-
wistowskiej (ul. Michała Bojanow-
skiego 4/6). Dwie równorzędne III 
nagrody trafiły do Teresy Zygner-
skiej (ul. Karola Szwanke 14/49) 
oraz Zbigniewa Kuźmy (ul. Armii 
Krajowej 41/1).

P.H.

Nagrody za najładniejsze posesje

Kąpielisko Krubin, pasaż im. M. Konopnickiej oraz place 
zabaw przy ul. Kraszewskiego i przy ul. Harcerskiej to miej-
sca, w których zamontowane zostały plenerowe przewija-
ki. Każdy z przewijaków stanowi element zadaszonej kon-
strukcji z trzema ściankami oraz ławką.

Plenerowe przewi-
jaki umożliwiają ro-
dzicom bezpieczne, 
komfortowe i dys-
kretne przewijanie 
dzieci podczas spa-
cerów. Ażurowe kon-
strukcje o wysokości 
190 cm, wraz z prze-
wijakami i ławkami 
w ykonane zostały 
z drewna zabezpie-
czonego lazurą.
Montaż plenerowych przewijaków zrealizowany został w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Pierwszą część tego zadania stanowiła insta-
lacja przewijaków w obiektach użyteczności publicznej. W lipcu po-
jawiły się w Urzędzie Miasta (jeden zamontowano w toalecie w ra-
tuszu na parterze, a drugi w toalecie za Biurem Obsługi Interesan-
ta w budynku przy ul. Wodnej), w hali sportowo-widowiskowej przy 
ul. Kraszewskiego, w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia oraz w sie-
dzibie COEK STUDIO.

R.J.

Plenerowe przewijaki 
w czterech punktach miasta

120 drzew na 120-lecie Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowie

W ramach obchodów 120-lecia Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zasadził na udo-
stępnionej przez miasto działce 120 kasztanowców czerwonych. Akcja sadzenia drzew 
miała miejsce 4 października wzdłuż pętli miejskiej, na odcinku między ul. Kargoszyń-
ską a ul. Wierzbową

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.

Klakier to 12-latek ważący 10 kg. 
Jest temperamentny, grzeczny 
i otwarty na spacerowe przygo-
dy. Bardzo chciałby zamieszkać 
z kimś, kto da mu spokój i sta-
bilność.

Regis – 2 lata, waga 15 kg. To 
energiczny, pocieszny i towarzy-
ski pies. Mimo trudnych przejść 
jest przyjaźnie nastawiony do lu-
dzi. Pilnie potrzebuje bezpieczne-
go miejsca.

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

Toffin ma 12 lat, waży 12 kg. Mimo swojego zaawansowanego wie-
ku jest żywiołowy i pogodny. Lubi spacery. Dobrze byłoby uchronić go 
przed zimowymi chłodami.
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Senioralia odbyły się 22 paź-
dziernika w hali widowisko-
wej przy ul. Kraszewskie-
go. Wydarzenie składało się 
z dwóch części: medyczno-
-edukacyjnej oraz artystycz-
no-warsztatowej.

W hali przy ul. Kraszewskiego 
część przestrzeni została zaaran-
żowana dla potrzeb prowadzenia 
badań i konsultacji z lekarzami. 
Były one związane z profilaktyką 
cukrzycy i chorób współistnieją-
cych, jak nadciśnienie, choroby 
naczyniowe. Można było ponadto 
zasięgnąć porad dotyczących diety, 
pielęgnacji ciała i zdrowego stylu 
życia. Prowadzono m.in. badania 
krwi (cukier, glikemia przygodna 
i hemoglobina glikowana), pomia-
ry ciśnienia, wagi i wzrostu, wy-
liczano współczynniki BMI oraz 
współczynnik talia-biodro.
Senioralia otworzyła zastępca 
prezydenta Ciechanowa Iwona 
Kowalczuk. Lokalnym partne-
rom Ogólnopolskiej Karty Se-
niora wręczone zostały podzięko-
wania. Zaprezentowano Ciecha-

nowską Radę Seniorów. Następ-
nie wystąpił Ambasador Zdro-
wego Stylu Życia „Głosu Seniora” 
dr inż. Marek Pilch. W części ar-
tystycznej na scenie pojawili się 
kolejno: Joanna Kiszkurno, chór 
Legato z Uniwersytetu III Wie-
ku, Łukasz Juszkiewicz. Odbyły 
się warsztaty z blogerem modo-
wym Janem Adamskim. Na ko-
niec wystąpili Julia Węgrowicz 
i Marek Połynko.

W czasie wydarzenia można było 
złożyć wniosek i otrzymać Ogólno-
polską Kartę Seniora, wziąć udział 
w konkursach z nagrodami.
Miasto zorganizowało Senioralia 
drugi raz. W tym roku partnerami 
przedsięwzięcia byli: Wojewódzki 
Szpital Bródnowski, Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO, Ciechanowska Rada 
Seniorów, magazyn Głos Seniora.

R.J.

ZKM: Zmiany w kursowaniu 
linii autobusowej nr 2

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie informuje, 
że od 14 października, obowiązują zmiany w funkcjonowaniu 
linii nr 2. Trasa wybranych kursów została wydłużona do pętli 
w Nasierowie Dolnym, zmienił się także przebieg trasy na od-
cinku między Ciechanowem a Ropelami.

Studenci Państwowej Uczelni 
Zawodowej nagrodzeni

Trasa linii nr 2 została wydłużo-
na do pętli w Nasierowie Dolnym 
na wniosek wójta Gminy Gołymin-
-Ośrodek. Zmiany dotyczą wybra-
nych kursów:
– odjazd z przystanku „Asnyka” 

o godz. 6.19 – przyjazd do Na-
sierowa o godz. 6.52 

– odjazd z Nasierowa o godz. 6.54 – 
przyjazd do przystanku „Asny-
ka” o godz. 7.30

– odjazd z przystanku „Asnyka” 
o godz. 15.27 – przyjazd do Na-
sierowa o godz. 16.02

– odjazd z Nasierowa o godz. 
16.04 – przyjazd do przystanku 
„Asnyka” o godz. 16.38

Na wniosek wójta Gminy Ciecha-
nów została wprowadzona zmia-
na przebiegu trasy do Ropel i z Ro-
pel do Ciechanowa. Autobusy li-
nii nr 2 jeżdżą ulicami Gminy Cie-
chanów: Osiedlową, Wierzbową 
i Wiejską.

R.J.

Czworo najlepszych studentów 
Państwowej Uczelni Zawodo-
wej im. Ignacego Mościckie-
go w Ciechanowie otrzymało 
nagrody prezydenta miasta. 
To wytypowane przez szkołę 
osoby, wyróżniające się bardzo 
dobrymi wynikami w nauce 
oraz zaangażowaniem w ży-
cie społeczne uczelni.

Nagrody prezydenta miasta, w wy-
sokości 1500 zł, zostały przyznane 
Annie Zadrożnej, (kierunek eko-
nomia), Monice Zubie (kierunek 
inżynieria środowiska), Izabeli 
Kuchalskiej (kierunek praca so-
cjalna) – studentkom ze średnią 
ocen 5,0 oraz Joannie Zimowskiej 

(kierunek praca socjalna) – stu-
dentce ze średnią ocen 4,97. Na-
grodzonym pogratulowali prezy-

dent Krzysztof Kosiński oraz wła-
dze uczelni.

R.J.

25 drzewek posadzili 
ojcowie dla swoich dzieci

20 października odbyło się ostatnie w tym roku sadzenie drzewek. 25 dę-
bów, klonów i lip posadzili ojcowie dla swoich dzieci na działce przy 
ul. Augustiańskiej. Rodzinom towarzyszyła zastępca prezydent miasta 
Iwona Kowalczuk. Kolejne sadzenie odbędzie się wiosną, ale cały czas 
można zapisywać się w Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta Ciechanów: 23 674 92 68. Od 2017 roku 269 ojców 
posadziło drzewka swoim dzieciom. Została już zapełniona druga z wy-
znaczonych działek.

P.H.

Tradycyjnie, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, prezy-
dent Krzysztof Kosiński wrę-
czył w ratuszu nagrody na-
uczycielom miejskich szkół 
i przedszkoli.

Nagrody prezydenta miasta otrzy-
mali: Wioletta Tobolska z Miejskie-
go Przedszkola nr 1, Marzena Ci-
cholska z Miejskiego Przedszkola 
nr 3, Agata Szczepańska z Miej-
skiego Przedszkola nr 4, Renata 
Robak z Miejskiego Przedszkola 
nr 6, Stanisława Granoszek z Miej-
skiego Przedszkola nr 8, Małgorza-
ta Urbańska z Miejskiego Przed-
szkola nr 10, Dorota Maria Sach-
macińska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Ewa Lewicka, Wojciech 
Marcin Zalewski, Renata Anna 
Piotrowska i Małgorzata Mikołaj-
czak ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
Dariusz Czesław Bralski i Kamila 

Pszczółkowska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4, Dorota Elżbieta Olej-
nik ze Szkoły Podstawowej nr 5, 
Agata Maliszewska i Grzegorz Hof-
fman ze Szkoły Podstawowej nr 6, 
Małgorzata Szpejna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7.
Nagrody otrzymali także dyrek-
torzy i wicedyrektorzy: Joanna 

Cywińska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4, Aneta Głuszniewska 
i Beata Szczepańska ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, Wioletta Ka-
zimierska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7, Renata Kowalik z Przed-
szkola nr 1 oraz Ewa Kaczyńska 
z Przedszkola nr 3.

P.H.

Prezydent nagrodził nauczycieli

II Ciechanowskie Senioralia
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Zostanie przyznana jedna nagro-
da główna oraz wyróżnienia w po-
szczególnych kategoriach. Zwy-
cięzca każdej kategorii otrzyma 
pióro, statuetkę, książki oraz inne 
nagrody rzeczowe. Zwycięzca ca-
łego konkursu dostanie specjal-
ną nagrodę niespodziankę. Bę-
dzie również losowanie książek 
wśród wszystkich uczestników 
wydarzenia. Z ortografią będą 
zmagać się urzędnicy, radni, pra-
cownicy urzędów, miejskich spół-
ek i podległych miastu jednostek. 
Przewidziane są także kategorie 
dla nauczycieli, przedsiębiorców, 
dziennikarzy, członków organiza-
cji pozarządowych, służb mundu-
rowych oraz uczniów i studentów. 
Stworzono też kategorię „open”, 
dla każdego spoza wymienio-
nych grup. Prace będą kodowa-
ne, do publicznej wiadomości zo-
staną podane jedynie nazwiska 
zwycięzców.
Zapisy potrwają do 14 listopada. 
Można zapisywać się przez inter-
net, wypełniając formularz do-
stępny na stronie internetowej 
Urzędu Miasta, bądź wysyłając 
wiadomość pod adres: stodyktan-
do@gmail.com. Można także za-
dzwonić do sekretariatu Społecz-
nej Szkoły STO w Ciechanowie 
pod numer telefonu 23 672 28 69. 
Należy podać imię, nazwisko, za-
wód, nazwę kategorii, adres e-
-mail i numer telefonu oraz wy-
razić zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych. Organizatorzy 
gwarantują udział w konkursie 
pierwszym 150 osobom. Wszy-
scy uczestnicy powinni przybyć 
do budynku Państwowej Uczel-
ni Zawodowej im. Ignacego Mo-
ścickiego w Ciechanowie co naj-
mniej 30 minut przed rozpoczę-
ciem wydarzenia.

Szczegółowe informacje i cieka-
wostki związane z przygotowa-
niami do konkursu udostępnia-
ne będą na bieżąco na Facebo-
oku na profilu Społecznej Szko-
ły Podstawowej STO w Ciecha-
nowie. Stworzone zostanie tam 
specjalne wydarzenie. STO udo-
stępnia również regulamin (opu-
blikowany jest także na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Cie-
chanów).
Dyktando, które odbędzie się 
w auli Państwowej Uczelni Zawo-
dowej przy ulicy Wojska Polskiego 
51, organizowane jest przez Urząd 
Miasta Ciechanów oraz Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe – Koło 
Terenowe nr 76 w Ciechanowie. 
Patronat nad wydarzeniem objął 
prezydent miasta Krzysztof Kosiń-
ski. Pierwsze tego typu wydarze-
nie odbyło cztery lata temu. Wów-
czas tekst czytał dziennikarz Ma-
ciej Orłoś. Trzy lata temu dyktował 
aktor Wojciech Malajkat, dwa lata 
temu dyktowała dziennikarka Pau-
lina Chylewska, a rok temu aktor-
ka Grażyna Wolszczak.

R.J.

Dyktando z udziałem  
prof. Bralczyka i Stefana Friedmanna

Mieszkańcy mogą już zapisywać się na Piąte Ciechanowskie 
Dyktando o Pióro Prof. Jerzego Bralczyka. Dyktando odbę-
dzie się 16 listopada o godzinie 10.00. Zaplanowano rywali-
zację w ośmiu kategoriach. Dyktando tematycznie nawiązy-
wać będzie do filmu, teatru i satyry. Aktor Stefan Friedmann 
podyktuje tekst, prof. Jerzy Bralczyk wygłosi wykład.

Organizowane przez Urząd 
Miasta Ciechanów i Koleje Ma-
zowieckie ćwiczenie ratowni-
czo-kryzysowe służb i instytu-
cji podczas niebezpiecznych 
zdarzeń kolejowych odbyło 
się 4 października na boczni-
cy przy ul. Towarowej w Cie-
chanowie. Przygotowano dwa 
epizody, czyli inscenizacje 
dwóch niebezpiecznych kry-
zysowych sytuacji.

Podczas ćwiczenia straż pożarna, 
policja, wojsko oraz służby ratow-
niczo-sanitarne wspomagane przez 
instytucje publiczne zaprezento-
wały pokaz reakcji i współdziała-
nia w czasie zagrożeń występują-
cych w katastrofach kolejowych. 
W ramach I epizodu zainscenizo-
wane zostało zderzenie samocho-
du osobowego z pociągiem pasażer-
skim. Epizod II skupiał się na dzia-

łaniach Policji związanych z zatrzy-
maniem uzbrojonych niebezpiecz-
nych sprawców napadu na bank, 
przemieszczających się pociągiem 
rejsowym Kolei Mazowieckich.
Ćwiczenie miało na celu dosko-
nalenie współpracy i koordynacji 

działań służb, in-
spekcji, straży, woj-
ska i innych podmio-
tów oraz sprawdze-
nie wypracowanych 
wcześniej procedur 
współpracy.
W ćwiczenie zaanga-
żowani byli: Urząd 
Miasta Ciechanów, 
Koleje Mazowieckie-
-KM sp. z o.o., PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A, Komen-
da Powiatowa PSP w Ciechanowie, 
Komenda Powiatowa Policji w Cie-
chanowie, Samodzielny Pododdział 
Kontrterorystyczny Policji KWP zs. 
w Radomiu, 5 Mazowiecka Brygada 
Obrony Terytorialnej, grupa pozo-
racji – PUL w Ciechanowie, grupa 
pozoracji i przygotowania – Pań-
stwowa Uczelnia Zawodowa w Cie-
chanowie, Komenda Regionalna 
Straży Ochrony Kolei w Warszawie, 
Straż Miejska w Ciechanowie, Car-
gotor Grupa PKP Cargo, Specjali-
styczny Szpital Wojewódzki w Cie-
chanowie – Zakład Pomocy Doraź-
nej – Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne Ciechanów.

R.J.

Ćwiczenie ratowniczo-kryzysowe 
„Kolej-Ciechanów 2019”

Mobilna, interaktywna apli-
kacja MIASTO CIECHANÓW 
przekazuje aktualne informa-
cje z życia miasta. Dzięki syste-
mowi powiadomień użytkow-
nik będzie na bieżąco z datami 
i miejscami wydarzeń kultu-
ralnych czy sportowych. Przy 
pomocy aplikacji można rów-
nież sięgnąć do historii.

Podczas spaceru ulicami Ciecha-
nowa, użytkownik aplikacji bę-
dzie miał na wyciągnięcie ręki in-
formacje o znajdujących się w po-
bliżu m.in. zabytkach, ośrodkach 
kultury, obiektach sportowych. 
Na budynkach zamontowano na-
dajniki z danymi. Po zainstalowa-
niu aplikacji wszystkie ciekawe in-
formacje „wpadają” na smartfon.

Aplikacja poprowadzi np. po śre-
dniowiecznym trakcie, opowie 
o jego historii, wskaże kluczowe 

miejsca z nim związane i przeka-
że wiele ciekawostek z życia lu-
dzi w dawnych czasach.
Interaktywny przewodnik pokaże 
gościom np. miejsce noclegowe lub 
podpowie, gdzie można coś zjeść 
czy wypić kawę.
Korzystający z aplikacji uzyska-
ją informacje na temat zakątków, 
które warto odwiedzić, bazy spor-
towej, miejsc wypoczynku i bieżą-
cych wydarzeń kulturalnych, spo-
łecznych i sportowych.
Zachęcamy mieszkańców do współ-
tworzenia aplikacji,  czekamy 
na uwagi, sugestie, tak by móc ją 
udoskonalać.
Aplikację MIASTO CIECHANÓW moż-
na pobrać w Google Play i App Store

R.J.

Miejska aplikacja mobilna

Zaułek poezji
Jacek Duczmalewski

Zakochani
Nieprawdą jest, że zakochani
Nie widzą niczego
Poza sobą
Zakochani widzą motyle
Zauważą kwiaty na łące
Śpiewające ptaki, zachodzące słońce

Nieprawdą jest, że zakochani
Nie czują niczego
Poza sercem
Zakochani czują powiew wiatru
Tęsknotę w samotną godzinę
Zapach świeżo skoszonej trawy,
kilkudniowego chleba

Nieprawdą jest, że zakochanym
Nie smakuje nic poza miłością
Zakochani przełkną
nawet gorzkie wiadomości
Byle były z kraju czy ze świata
I nie zagrażały ich miłości

I nieprawdą jest, że zakochani
Widzą słonie.

Autor jest ciechanowianinem, z zawodu nauczycielem.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

15 października prezydent Krzysz-
tof Kosiński spotkał się z przedsta-
wicielami CTN – Zbigniewem Pta-
siewiczem, Andrzejem Kaliszew-
skim i Aleksandrem Kociszewskim 
oraz dyrektor miejskiej jednostki 
kultury Jolantą Grudzińską. Pod-
pisane zostało porozumienie do-
tyczące promocji dziedzictwa kul-
turowego i historycznego miasta.
CTN będzie wspierać merytoryczne 
pracownię i angażować się w reda-

gowanie kwartalnika „Klucz 
do miasta”. Będzie korzystać 
z pomieszczenia biurowe-
go znajdującego się na dru-
gim piętrze kamienicy oraz 
z tamtejszej piwnicy, która 
pomieści część archiwum. 
Ponadto CTN zobowiązał się 
do przygotowywania prelek-
cji tematycznych i wznowie-
nia wydawania czasopisma 
„Zapiski ciechanowskie”.

K.D.

Porozumienie z CTN
Urząd Miasta podjął ścisłą współpracę z Ciechanowskim Towarzystwem Naukowym. Dzięki niej 
samorząd będzie rozwijać Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta, mieszczącą się w zrewita-
lizowanej kamienicy przy ul. Warszawskiej 18.
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Festiwal Muzyki Sakralnej  
i koncert organowy

Jubileusze SP nr 3 i SP nr 4

Poplenerowa wystawa w STUDIO

W dniach 27-29 września w ra-
mach Festiwalu Muzyki Sakralnej 
w kościele klasztornym wystąpili: 
Dziewczęcy Chór Szkoły Katedral-
nej „Kosy” z Poznania, Chór Pueri 
Et Puellae Cantores Polocences 
z Płocka oraz Chór Centrum My-
śli Jana Pawła II z Warszawy. Pod-
czas trzech wieczorów sympatycy 
muzyki sakralnej wysłuchali pieśni 
wykonanych przez utytułowanych 
śpiewaków, laureatów międzynaro-
dowych konkursów. W repertuarze 

znalazły się chorały gregoriańskie, 
dzieła klasyczne oraz utwory współ-
czesnych kompozytorów. Organi-
zatorami festiwalu byli: Bogumiła 
Nasierowska oraz Ośrodek Port we 
współpracy z proboszczem Parafii 
św. Tekli kanonikiem Wojciechem 
Hubertem. Patronat nad wydarze-
niem objęli Starosta Ciechanow-
ski i Prezydent Miasta Ciechanów.
Z kolei „Koncert maryjny” zakończył 
cykl wieczorów organowych odbywa-
jących się w Farze. 29 września wy-

stąpili: Angelika Podwojska (sopran), 
Aleksandra Kołodziejczyk (mezzo-
sopran) i Patryk Podwojski (orga-
ny). Podczas wcześniejszych koncer-
tów mieszkańcy wysłuchali arii oraz 
utworów czterech epok. Kierownic-
two artystyczne i organizacyjne nad 
wydarzeniami sprawowali Adam Sa-
dowski i Dominik Molewski. Przed-
sięwzięcie we współpracy z miastem 
zorganizowali: parafia św. Józefa oraz 
Stowarzyszenie Promień Sztuki.

K.D.

Szkoła Podstawowa nr 4 skończy-
ła 50 lat. 30 września w zorganizo-
wanej z tej okazji gali uczestniczyli 
m.in. dawni nauczyciele i dyrekto-
rzy placówki. Trzydziestka stuknęła 
natomiast Szkole Podstawowej nr 3. 
Jubileusz świętowano 15 paździer-
nika wraz z Dniem Nauczyciela. Ży-
czenia uczniom i nauczycielom obu 
placówek złożył prezydent Krzysz-
tof Kosiński. W prezencie od miej-
skiego samorządu szkoły dostały 
wielofunkcyjne drukarki.

red.

Park Nauki Torus ze zrewita-
lizowaną wieżą ciśnień, skwer 
przy ulicy Fabrycznej, ratusz, 
zamek i wiele innych ciecha-
nowskich obiektów przenie-
sionych na płótno można po-
dziwiać w galerii Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kul-
turalnej STUDIO. Wernisaż 
poplenerowej wystawy odbył 
się 4 października.

W siedzibie miejskiej jednost-
ki kultury eksponowane są obra-
zy, które powstały podczas V Cie-
chanowskiego Pleneru Malarskie-
go „Malowniczy sierpień”, zorga-
nizowanego przez lokalny oddział 
Stowarzyszenia Autorów Polskich 
przy wsparciu Urzędu Miasta. 

Efektów twórczej pracy gratulo-
wał artystom prezydent Krzysz-
tof Kosiński. Wystawa obejmu-
je prace olejne i akrylowe 23 ma-
larzy z różnych stron Mazowsza, 

jak też gości z zagranicy – z Gre-
cji, Niemiec i Ukrainy. Wernisaż 
uatrakcyjniła wokalnie Angelika 
Wójcicka.

red.

Spotkanie Kobiet Nowej Ery
Kobiety biznesu, panie domu, ak-
tywistki… Ciechanowianki łączą 
siły w ramach ogólnopolskiej ini-
cjatywy Era Nowych Kobiet. Głów-
ną ideą projektu Joanny Przetakie-
wicz jest wzajemne wspieranie się, 
inspirowanie, motywowanie, prze-
łamywanie stereotypów, wzmac-
nianie poczucia własnej wartości.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 
5 października w Klubokawiarni 
W18, znajdującej w zrewitalizowa-
nej kamienicy Pianki przy ul. War-
szawskiej 18. Gościem była Karoli-
na Dołęgowska, trenerka mental-
na, która wygłosiła prelekcję „Ko-
biety mogą więcej”.

K.D.
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Od 24 do 27 października w Cie-
chanowie odbywały się Mistrzo-
stwa Polski w podnoszeniu cię-
żarów do lat 15. W hali sportowej 
przy ul. Kraszewskiego rywalizo-
wało ponad 250 dziewcząt i chłop-
ców w wieku od 13 do 15 lat. Dziew-
częta zmagały się w 8 kategoriach 

wagowych: 45, 49, 55, 59, 64, 71, 
76, +76, a chłopcy w 10 katego-
riach wagowych: 45, 49, 55, 61, 67, 
73, 81,89,96 i +96 kg. Swoich sił 
w podnoszeniu ciężarów próbowa-
li zawodnicy z całej Polski. Wśród 
nich byli sportowcy z ciechanow-
skiego klubu CLKS Mazovia. Klub 

reprezentowali Gabriela Kamińska, 
Zuzanna Piskorska, Wiktoria Gro-
chowska, Patryk Kiwit, Dominik 
Bartczak, Damian Nawrocki, Wik-
tor Czarnowski, Maciej Trzciński, 
Marek Gaguła, Marcin Ziółkowski 
i Szymon Ziółkowski.

A.C.

28 września na ciechanowskiej 
pływalni odbyły się I Integracyj-
ne Zawody Pływackie o Puchar 
Książąt Mazowieckich – Razem 
Sprawniej. Udział w nich wzię-
li młodzi zawodnicy z 17 klubów 
z Polski. Nasze miasto reprezen-
towały: Klub Pływacki Ciechanów, 
którego podopieczni wywalczy-
li 34 medale (11 złotych, 9 srebr-
nych i 14 brązowych) oraz MPKS 
Orka Ciechanów, który zdobył 

50 medali (22 złote, 18 srebrnych 
i 10 brązowych). Organizatorami 
wydarzenia byli: Urząd Miasta 

Ciechanów, Klub Pływacki Cie-
chanów i MOSiR.

A.C.

19 i 20 października odbył się 
XXVII Ciechanowski Mityng Bry-
dżowy. Pierwszego dnia w zmaga-
niach uczestniczyło 45 par. Zwycię-
żyła para z Ciechanowa: Andrzej 
Niewiadomski i Wojciech Adam-
kiewicz. W drugim dniu rozegra-
no turniej o nagrodę Prezydenta 
Miasta Ciechanów. Zagrało 49 par. 
Był to dziesiąty jubileuszowy tur-
niej, Memoriał Huberta Gburzyń-
skiego – założyciela Ciechanow-
skiego Związku Brydża Sportowe-
go. Najlepszymi graczami okazali 
się: Leszek Hejne i Maciej Boczar. 
W ramach Mityngu prowadzona 
była łączna „kongresowa” punk-
tacja, stanowiąca sumę punktów 

długofalowych uzyskanych w oby-
dwu turniejach. Zwycięzcą łącznej 
punktacji został Leszek Hejne. Wy-

darzenie patronatem objął prezy-
dent Ciechanowa.

A.C.

W turnieju organizowanym 5 października przez cie-
chanowski klub Karate Kyokushin wzięło udział blisko 
200 zawodników z 20 klubów zrzeszonych w organizacji 
IKO. Zawodniczki i zawodnicy walczyli podzieleni we-
dług klasyfikacji wiekowej i wagowej. Brali udział w kon-
kurencjach kata, team kata i w kumite. Karate Kyoku-
shin reprezentowało 21 osób. Ciechanowscy sportowcy 
zdobyli w sumie 6 pierwszych miejsc, 5 drugich i 8 trze-
cich, co pozwoliło im uplasować się na III pozycji w kla-
syfikacji drużynowej. Zawodnikiem turnieju został Da-
mian Sadlak z Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin, 
a zawodniczką turnieju Gabriela Simińska z CKKK.

A.C.

III semestr zainaugurował Łu-
kasz Niewiadomski ze Stowa-
rzyszenia Pozytywnie, który po-
kazał studentom, jak można się 
uczyć, wykorzystując znaną i lu-
bianą grę komputerową Mine-
craft. Drugi wykład był dosłow-
nie elektryzujący. Paweł Jaskó-
łowski z Heweliuszy Nauki poka-
zał doświadczenia z elektrosta-
tyki i piorunujące eksperymenty 
z generatorem van de Graaffa. 
Wykład o wulkanach 26 paź-
dziernika w siedzibie stowarzy-
szenia Pozytywnie Historyczni 
poprowadził edukator Łukasz 

Mędrzycki. Na spotkanie 9 li-
stopada, które odbyło się w Par-
ku Nauki Torus, animator Lu-
cjan Staszewski przygotował te-
mat „Ropa naftowa – czarne zło-
to”. Kolejne wykłady będą miały 
miejsce w zrewitalizowanej ka-
mienicy przy ul. Warszawskiej 
18. 23 listopada na temat „Gdzie 
ptaki zimują. Magia Sudanu” bę-
dzie mówić „Archeolożka Zosia” 
Zofia Kowalska. Wykład o „Pira-
midach, mumiach i archeologii” 
7 grudnia poprowadzi Wojciech 
Ejsmund.

red.

Dziecięca Akademia 
Naukowych Inspiracji

Ruszyła III edycja Dziecięcej Akademii Naukowych Inspi-
racji, realizowana przez Stowarzyszenie Pozytywnie Hi-
storyczni przy wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów. To cy-
kle bezpłatnych spotkań dla dzieci w wieku 6-12 lat. Mło-
dzi studenci mają indeksy, uczą się, bawią, rozwijają swo-
je zainteresowania. Zapoznają się z tematami z dziedziny 
chemii, fizyki, matematyki, historii i archeologii.

VIII Turniej Karate Kyokushin o Puchar 
Prezydenta Miasta Ciechanów

Mistrzostwa Polski 
w podnoszeniu ciężarów do lat 15

Integracyjne Zawody Pływackie

Mityng Brydża Sportowego

Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego

Promocja zdrowia, profilaktyka zaburzeń, przeciwdzia-
łanie stygmatyzacji to podstawowe założenia Światowego 
Dnia Zdrowia Psychicznego obchodzonego 10 październi-
ka. Tego dnia podopieczni Środowiskowego Domu Samo-
pomocy typu A i B w sali widowiskowej PCKiSz wystawili 
spektakl „Historia Tańca”.

Publiczność była pod wrażeniem 
poruszającego występu. O ko-
nieczności wspierania osób do-
tkniętych chorobami, wzajem-
nym zrozumieniu i integracji spo-
łecznej mówił prezydent Krzysz-
tof Kosiński, dziękując pod-
opiecznym i pracownikom ŚDS.

Zaburzenia psychiczne dotyczą 
aż 20% ludzi. Najpowszech-
niejsza jest depresja – cier-
pi na nią 100 milionów osób 
na całym świecie i co dziesią-
ty Polak.

red.


