
Instalacja paneli 
fotowoltaicznych

Trwa montaż paneli fotowoltaicz-
nych na 9 budynkach użyteczności 
publicznej. Panele montowane są 
na miejskich placówkach oświa-
towych, krytej pływalni, ZWiK, 
ZKM i Państwowej Uczelni Zawo-
dowej. Na projekt wdrażany przez 
Ciechanów wraz z trzema gmina-
mi przyznano prawie 8 mln zł.

więcej str. 3

16 mln zł 
na modernizację 
systemu 
ciepłowniczego

Miejska spółka PEC pozyska-
ła dofinansowanie w wysokości 
16 mln zł na budowę kotła paro-
wego na biomasę z turbiną parową 
oraz dwóch kogeneracji gazowych. 
Oznacza to odchodzenie od wyko-
rzystania węgla w produkcji cie-
pła w Ciechanowie.

więcej str. 3

Budowa parkingu 
na terenie 
po Kolumnie 
Transportu 
Sanitarnego

Trwa budowa 60 miejsc parkin-
gowych na terenie po byłej Ko-
lumnie Transportu Sanitarnego. 
Parking będzie bezpłatny i ogól-
nodostępny. Zostanie udostępnio-
ny jeszcze w tym roku.

więcej str. 5

Prawie 5 tys. 
odwiedzających 
Park Nauki Torus

W ciągu dwóch miesięcy od uru-
chomienia Parku Nauki Torus 
sprzedanych zostało prawie 5 tys. 
biletów wstępu na interaktywną 
wystawę oraz warsztaty. Zwie-
dzający korzystają z części wy-
stawowej, która została wyposa-
żona w 24 eksponaty usytuowane 
w trzech salach, w czterech stre-
fach tematycznych. Obiekt czynny 
jest od wtorku do piątku w godz. 
9.00-17.00 oraz w soboty i nie-
dziele w godz. 10.00-18.00.

więcej str. 11

Modernizacje 
pracowni 
informatycznych 
w szkołach 
podstawowych

Pracownie informatyczne w Szko-
le Podstawowej nr 3,6 i 7 zyskały 
nowy sprzęt informatyczny. Jesz-
cze w tym roku zmodernizowana 
zostanie pracownia w Szkole Pod-
stawowej nr 5.

więcej str. 9

Odnowiona kładka 
dla pieszych 
na Łydyni

Zakończono remont kładki dla 
pieszych przy ul. Augustiańskiej. 
W ramach zadania wymieniono 
i odnowiono zniszczone elemen-
ty konstrukcji. Zamontowany zo-
stał nowy podest z belkami. Za-
danie na zlecenie miasta wyko-
nał Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych.

więcej str. 4

NR 11/321
LISTOPAD/
GRUDZIEŃ 2019

– Montaż monitoringu wizyjne-
go jest odpowiedzią na potrzeby 
i uwagi mieszkańców, którzy zgła-
szali pojawiające się akty wanda-
lizmu w nowopowstałych, atrak-
cyjnych miejscach, mających słu-
żyć rekreacji i wspólnemu wy-
poczynkowi zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Aby zapewnić bezpie-
czeństwo mieszkańców korzysta-
jących z nowej infrastruktury, bę-
dziemy stopniowo obejmować mo-
nitoringiem kolejne części miasta. 
Na akty wandalizmu nie ma zgo-
dy, będziemy je piętnować i upu-
bliczniać – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Umowa obejmuje m.in. przygoto-
wanie terenu pod budowę, usługi 
inżynieryjne w zakresie projekto-

wania, budowę linii telekomunika-
cyjnej oraz linii zasilającej w ener-
gię elektryczną wraz z rozbudową 
o niezbędną infrastrukturę centra-
li w budynku Urzędu Miasta przy 
ul. Wodnej 1 i w budynku Komendy 
Powiatowej Policji przy ul. 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych 25. Zaku-
pione i zainstalowane zostaną urzą-
dzenia sieciowe, systemy i serwery 
informacyjne, urządzenia do nad-
zoru wideo.
Całkowity koszt tego etapu inwe-
stycji będzie wynosił 114 503,84 zł.
Dodatkowo, po zabezpieczeniu 
środków, jeszcze w tym roku za-
danie zostanie rozszerzone o ob-
jęcie monitoringiem terenu skwe-
ru przy ul. Fabrycznej (na którym 
jest zlokalizowany parowóz i utwo-

rzony zielony labirynt). Do moni-
toringu tego terenu zostanie za-
stosowana kamera szybkoobroto-
wa przeznaczona do pracy całodo-
bowej z funkcja inteligentnego śle-
dzenia oraz systemem optycznym 
gwarantującym duże przybliżenie 
i skuteczny, kompleksowy monito-
ring osób oraz mienia. Ponadto pla-
nowany jest montaż stałopozycyjnej 
kamery skierowanej na parowóz.
Wszystkie lokalizacje kamer zo-
stały wytypowane na podstawie 
wniosków i zgłoszeń mieszkań-
ców oraz służb mundurowych. 
W 2020 roku przewidziano obję-
cie monitoringiem kolejnych prze-
strzeni miejskich, w tym m.in. ką-
pielisko Krubin.

P.R.

Podpisano umowę na montaż systemu monitoringu w kolejnych lokalizacjach w mieście. Po-
jawi się 8 nowych kamer monitorujących miejsca publiczne, w tym: drewnianą kładkę na bło-
niach zamkowych, teren rekreacyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej za skateparkiem i pumptrac-
kiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku oraz sąsiadującego z nim placu za-
baw przy ul. Harcerskiej. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę komfortu i bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz zapobiegać aktom wandalizmu.

Nowe kamery miejskiego 
monitoringu
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Każdy senior lub osoba chcąca 
pomóc seniorom może podzielić 
się swoimi sprawami, problema-
mi i pomysłami. Członkowie CRS 
pełnią dyżury w Ratuszu (Pl. Jana 
Pawła II 6, pok 23) w każdy po-
niedziałek w godzinach 13:00 – 
15:00. Każdy senior może także 

uczestniczyć w otwartych posie-
dzeniach Rady odbywających się 
w każdy trzeci czwartek miesią-
ca o godz. 11:00 w budynku UM 
ul. Wodna 1. Kontakt do CSR: tel. 
23 674 92 79 (poniedziałki w godz. 
13:00 – 15:00).

P.R.

Na 13. sesji Rady Miasta przed-
łożona została informacja do-
tycząca oceny działalności 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej za 2018 rok. Podczas 
obrad, które odbyły się 31 paź-
dziernika radni rozpatrzyli 
10 projektów uchwał.

Z uwagi na planowaną w kolej-
nych latach rewaloryzację budyn-
ku po młynie przy ul. Nadrzecznej 
i nadanie mu nowych funkcji spo-
łeczno-gospodarczych koniecz-
ne było zaktualizowanie Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta 
Ciechanów na lata 2005-2023. Rad-
ni wyrazili zgodę na ustanowienie 
służebności gruntowej na dział-
ce znajdującej się w Śródmieściu 
oraz zamianę gruntów przy ul. Stra-
żackiej i parku J. Dąbrowskiego. 
Opowiedzieli się też za wniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich w formie aportu do To-
warzystwa Budownictwa Społecz-
nego. W związku z reformą syste-
mu oświaty, polegającej głównie 
na wydłużeniu cyklu kształcenia 
w szkołach podstawowych z sze-
ściu do ośmiu lat oraz wygaszaniem 
gimnazjum, zmianie uległ Statut 
Młodzieżowej Rady Miasta. Czyn-

nym i biernym prawem wyborczym 
objęto uczniów w wieku 14 – 20 lat.
Powołano również ławników na ka-
dencję 2020 – 2023. W wyniku taj-
nego głosowania do Sądu Rejono-
wego w Ciechanowie wybrano Cze-
sławę Garnowską, Macieja Kozia-
rę i Marzenę Mysiakowską, orze-
kać w sprawach z zakresu prawa 
pracy będą: Stanisław Chmieliń-
ski, Ewa Jasińska, Mariusz Króle-
wiecki, Agnieszka Leśnik, Elżbie-
ta Majewska, Barbara Olewniczak, 
Ewa Pakuszewska, Małgorzata Pen-
da, Mirosław Polakowski, Agniesz-
ka Polens, Barbara Rogalska, Bar-
bara Sierpińska, Dorota Umińska, 
Żaneta Wierzba, Maria Wróblewska 
oraz Marek Wróblewski. Do Sądu 
Okręgowego w Płocku wytypowa-
no Dorotę Kryszewską.
Radni zgodzili się na wykorzysta-
nie herbu miasta na sztandarze 5. 
Mazowieckiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej. Negatywnie rozpatrzo-
no wnioski o powołanie komitetu 
obchodów 75. rocznicy utworzenia 
przez sowietów obozu NKWD, ogło-
szenia 2020 r. Rokiem Jubileuszu 
75. rocznicy utworzenia przez so-
wietów obozu NKWD oraz zabez-
pieczenie piwnic pod budynkiem 
po byłym Powiatowym Urzędzie 

Bezpieczeństwa Publicznego.
W części przeznaczonej na inter-
pelacje Krzysztof Leszczyński 
nalegał na ponowne rozważenie, 
by ul. Smorawińskiego (na odcin-
ku od ul. Sikorskiego do ul. Armii 
Krajowej) uczynić drogą jedno-
kierunkową. Ratusz w odpowie-
dzi poinformował, że wspomnia-
na część drogi nie podlega miej-
skiemu samorządowi, lecz Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Radny wnioskował 
też o zakup niszczarki, która zo-
stałaby udostępniona mieszkań-
com do pozbywania się dokumen-
tów posiadających wrażliwe dane. 
Urządzenie wkrótce będzie do dys-
pozycji zainteresowanych w Biurze 
Obsługi Interesanta przy ul. Wod-
nej 1. Magdalena Grelik-Gro-
decka chciała naprawy drogi do-
jazdowej do garaży przy ul. S. Wy-
spiańskiego 44 i 46, wyrównania te-
renu przy ul. A. Świętochowskiego 
7 oraz 17 Stycznia 19b i 21b. Urząd 
zleci wykonanie takich prac. Sta-
nisław Jankowski zgłosił po-
trzebę wyrównania terenu i napra-
wy chodników między budynka-
mi przy ul. Nadfosnej 3 a 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 4, 6, 8 i 10. 
Ze względu na ograniczone moż-

liwości finansowe miasta zadanie 
musi poczekać. Piotr Wojcie-
chowski postulował zarezerwo-
wanie w przyszłorocznym budże-
cie pieniędzy na opracowanie pro-
jektów modernizacji ul. A. Kmici-
ca, ul. Księcia Janusza, ul. M. Wo-
łodyjowskiego i ul. J. Skrzetuskiego. 
Zadanie będzie wzięte pod uwagę 
przy wydatkowaniu wolnych środ-
ków, o ile zostaną one wygenerowa-
ne w 2020 r. Edyta Rzeplińska-
-Filipowicz zaproponowała zor-
ganizowanie na cmentarzu komu-
nalnym regału na bezpłatną wy-
mianę zniczy. Inicjatywa zostanie 
zrealizowana w najbliższych miesią-
cach. Radna poprosiła o namalowa-
nie linii akustyczno-wibracyjnych 
w ul. Szymanowskiego. Ma zostać 
to uwzględnione w przyszłorocz-
nej umowie na bieżące utrzyma-
nie dróg. Wniosła również o montaż 
słupa ogłoszeniowego przy dworcu 
kolejowym, jednak w ocenie mia-
sta stary słup wpływał negatywnie 
na estetykę odnowionej przestrzeni 
wokół dworca. Wobec czego zosta-
nie rozważony zakup nowej prze-
strzeni ogłoszeniowej. Jerzy Rac-
ki chciał stworzenia stałego punktu 

sprzedaży gadżetów nawiązujących 
do symboliki miasta. Został poin-
formowany, że taka sprzedaż jest 
prowadzona w budynku Parku Na-
uki Torus i ma on rozszerzać swoją 
działalność o kolejne nowe gadżety. 
Radny pytał także o możliwość in-
formowania mieszkańców o prze-
kroczeniu norm stężenia smogu. 
Udzielono mu odpowiedzi, iż aktu-
alne dane dotyczące jakości powie-
trza znajdują się na stronie interne-
towej urzędu oraz w specjalnej miej-
skiej aplikacji mobilnej dotyczącej 
jakości powietrza. Z kolei jego uwa-
gi związane z oświetleniem przeka-
zano do spółki Energa. Anna Smo-
lińska zwróciła się o zainstalowa-
nie monitoringu w nowo wybudo-
wanym parku na osiedlu Jeziorko, 
ustalenie właściciela działki przy 
ul. W. Andersa w celu naprawy 
ogrodzenia. Ratusz odpowiedział, 
iż montaż kamer w parku na osie-
dlu Jeziorko jest planowany. Mia-
sto zwróci się do właściciela działki 
przy ul. W. Andersa o interwencję.

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

terminarz  dostępne są  
w Biuletynie Informacji Publicznej

Październikowa sesja Rady Miasta

Wsparcie i rozwój 
seniorów

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność  

Gminy Miejskiej Ciechanów,  przeznaczonej do oddania w najem na okres powyżej trzech miesięcy

L.p. Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia 

nieruchomości 
dzierżawionej 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego i 

termin płatności

Czas 
trwania 
umowy

1.
obręb ŚRÓDMIEŚCIE
działka nr 352/24 
o powierzchni 0,4305 ha  

20 m2 najem boksu garażowego  
przy ul. Nadfosnej 

160 zł netto miesięcznie. 
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

3 lata

Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną do wynajęcia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni. 

Z up. Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Ciechanów
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów, 

przeznaczonych od oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

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 PODZAMCZE
działka nr 1414  
o pow. 0,2787 ha
ul. 17 Stycznia

11,78 m2
Teren zabudowy 

mieszkalno-
usługowej

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
dzielnicy „BLOKI” 
w Ciechanowie

Sposób 
zagospodarowania: 

kiosk handlowy 
typu RUCH

176,70 zł netto 
miesięcznie 
– zgodnie z 

obowiązującymi 
przepisami. 

Czynsz płatny do 
10 dnia każdego 

miesiąca

3 lata

2.

obręb ŚRÓDMIEŚCIE
działka nr 509/16  
o pow. 0,4577 ha
ul. Warszawska

16 m2
Teren zabudowy 

mieszkalno-
usługowej

Dla wydzierżawianego 
terenu brak jest planu 

zagospodarowania 
przestrzennego.

Sposób 
zagospodarowania: 

kiosk  handlowy 
typu RUCH

240 zł netto 
miesięcznie 
– zgodnie z 

obowiązującymi 
przepisami. 

Czynsz płatny do 
10 dnia każdego 

miesiąca

3 lata

Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone  do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2049 ze zm.)

Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni. 

Z up. Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta

Ciechanowska Rada Seniorów jest społecznym organem powo-
łanym przez Prezydenta Miasta i stanowi głos doradczy, ini-
cjatywny i konsultacyjny w sprawach dotyczących seniorów. 
W jej skład wchodzą przedstawiciele osób starszych – miesz-
kańców Ciechanowa reprezentujących wszystkie obszary mia-
sta oraz organizacje na rzecz społeczności 60+. Głównym ce-
lem działalności Rady jest poprawa jakości życia starszych 
mieszkańców miasta.
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Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Tatarskiej

Zakończyła się modernizacja chodnika wzdłuż ul. Tatarskiej, na odcinku 
między ul. Grota Roweckiego a Głowackiego. Stare płyty i obrzeża zastą-
piła kostka brukowa w dwóch kolorach, tworząca ciąg pieszo-rowerowy. 
Zadanie zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Remonty i naprawy dróg

Wykonano utwardzenie destruktem asfaltowym newralgicznych frag-
mentów ul. Zamkowej, ul. Kicińskiego, ul. Opinogórskiej, drogi we-
wnętrznej od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Błękitnej oraz drogi we-
wnętrznej odchodzącej od ul. Niechodzkiej. Poprawiono stan nawierzchni 
na rondzie Kaprala J. Grzesia. Wyrównano także nawierzchnie grunto-
we w ul. Komunalnej, odcinek ul. św. Jadwigi, odcinek ul. Błękitnej oraz 
drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Tysiąclecia. Tłuczniem podsypa-
no ul. Wiejską i Rybną. Betonową kostką brukową utwardzono dojście 
do pomnika na skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Zabezpieczona roślinność

Zakończono zabezpieczanie przed błotem pośniegowym nasadzeń 
wzdłuż ul. Mikołajczyka, Sikorskiego, Sienkiewicza, przy dworcu PKP 
oraz na rondach. Na okres zimowy zabezpieczono też rośliny na pasażu 
M. Konopnickiej, ul. Warszawskiej i przed ratuszem.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

9 budynków użyteczności pu-
blicznej, w tym miejskie pla-
cówki oświatowe, kryta pły-
walnia, ZWiK, ZKM i Pań-
stwowa Uczelnia Zawodowa 
jest wyposażanych w panele 
fotowoltaiczne.

Roboty na dachach budynków już 
w całości zostały zaplanowane, 
a prace na części z nich są w za-
awansowanym stadium realizacji. 
Budynki będą wyposażone w ogni-
wa o mocy do 40 kW. Panele za-
montowano już na dachach Szko-

ły Podstawowej nr 3 i Szkoły Pod-
stawowej nr 4. Na pozostałych bu-
dynkach (Szkoła Podstawowa nr 7, 
Przedszkole nr 10, kryta pływal-
nia, ZWiK; ZKM; PUZ – 2 budyn-
ki) trwają prace związane z reali-
zacją inwestycji.
W ramach programu, realizowa-
nego dzięki pozyskaniu unijnego 
dofinansowania, panele fotowol-
taiczne trafiły już do objętych nim 
116 gospodarstw domowych. W ra-
mach realizacji zadania w centrum 
miasta pojawi się także ładowarka 

do samochodów elektrycznych. Do-
finansowanie unijne dla miasta, to 
ponad 3,2 mln złotych.
Ciechanów jest liderem projektu 
wartego w sumie prawie 11 mln zł, 
wdrażanego w partnerstwie z gmi-
nami Glinojeck, Opinogóra Gór-
na i Strzegowo, dofinansowanego 
łączną kwotą prawie 8 mln złotych.
Kolejnym etapem realizacji inwe-
stycji będzie montaż pomp ciepła, 
który podlega oddzielnej procedu-
rze przetargowej.

P.R.

Miejska spóła PEC pozyskała 
dofinansowanie z NFOŚiGW 
w wysokości 16 mln zł na pro-
jekt modernizacji sytemu cie-
płowniczego. Dofinansowanie 
pozwoli na budowę kotła paro-
wego na biomasę z turbiną pa-
rową oraz dwóch kogeneracji 
gazowych. Oznacza to odcho-
dzenie od wykorzystania wę-
gla w produkcji ciepła w Cie-
chanowie.

Inwestycja pozwoli na wytwarzanie 
50% ciepła dostarczanego miesz-
kańcom Ciechanowa z Odnawial-
nych Źródeł Energii oraz kogenera-
cji gazowej. PEC Ciechanów uzyska 
status efektywnej sieci ciepłowni-
czej. Turbina parowa i kogeneracja 
gazowa wytworzą zarówno ciepło, 
jak i energię elektryczną.
– Stawiamy krok milowy w kierun-
ku odejścia od węgla w produkcji 
ciepła dla mieszkańców i miasta. 
To pozytywna dla środowiska i ja-
kości powietrza rewolucja. Pro-
dukcja ciepła przy obecnej cenie 
węgla i związanych z nim opłatach 
środowiskowych staje się nieopła-
calna, a dla odbiorców coraz droż-
sza. Dlatego realizacja tej inwesty-
cji będzie miała również pozytyw-
ne skutki ekonomiczne – podkre-
śla prezydent Krzysztof Kosiński.
C a łośc iow y kosz t  inwe st yc ji 
to blisko 40 mln zł. Rozpoczę-

cie realizacji projektu planowa-
ne jest w dwóch etapach: na ko-
niec 2022 i 2023 roku. Do poło-
wy 2023 roku powinny zakoń-
czyć się inwestycje w kogenera-
cję gazową.
– Miasto dba o rekreację i zaziele-
nienie przestrzeni, a my jako miej-
ska spółka o zazielenienie wytwa-
rzanej w PEC energii. Czyste po-

wietrze dzięki OZE i nowym, ni-
skoemisyjnym technologiom, to 
lepsza jakość życia i dłuższe życie 
w zdrowiu dla naszych mieszkań-
ców. Źródła węglowe będą powoli 
odchodzić na zasłużoną emerytu-
rę – powiedziała Prezes Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej w Cie-
chanowie Małgorzata Niestępska.

P.R.

Budynki użyteczności publicznej 
z panelami fotowoltaicznymi

Pozyskane 16 mln zł na modernizację 
systemu ciepłowniczego
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Oprócz nowej wzmocnionej i posze-
rzonej do 6 m nawierzchni na ca-
łym odcinku pojawiła się ścieżka 
rowerowa, a w miejscach z zabudo-
wą jednorodzinną chodnik. Wybu-
dowano 112 zjazdów do nierucho-
mości i przebudowano 12 skrzyżo-
wań. W ul. Kąckiej wykonana zo-
stała kanalizacja deszczowa. Mo-
dernizację przeszedł most na rzece 
Sonie. Uporządkowana została tak-
że przydrożna zieleń.

P.H.

Prace rewitalizacyjne terenu ob-
jęły: zerwanie starych betono-
wych elementów pokrywających 
teren za sklepem, wykopanie czę-
ści betonowych kloców, demontaż 
trylinki. Nowa nawierzchnia dro-
gi wewnętrznej, chodniki i miej-
sca parkingowe wykonane zostały 
z kostki brukowej. Zdemontowano 
także zniszczone ogrodzenie placu 
zabaw, a na terenie objętym praca-
mi pojawiły się urządzenia siłowe: 

biegacz, orbitrek i krzesło do wyci-
skania. Zainstalowano także stojak 
na rowery, ławkę i kosz na śmieci. 
Uporządkowano także i zagospo-
darowano zieleń. Na terenie obję-
tym pracami pojawiły się nowe na-
sadzenia z forsycji oraz żywotnika 
zachodniego.
Projekt został zrealizowany w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Pra-
ce trwały od połowy września br.

P.R.

Odnowiona kładka dla pieszych na Łydyni

Prace rozpoczęły się od demonta-
żu ciągów komunikacyjnych z na-
wierzchni asfaltowej. Wykonano 
alejki z płyt betonowych z ekspo-
nowanym kruszywem. Nowe alej-
ki mają szerokość 2 oraz 3,3 m. Te-
ren o powierzchni około 66 m2 zo-
stał uzupełniony humusem i obsia-
ny mieszanką traw. 
Projekt “Łąkowy zakątek” to zwy-
cięski projekt osiedlowy z ubie-
głorocznej edycji Budżetu Obywa-
telskiego. Za jego realizacją opo-
wiedziało się wówczas 233 miesz-
kańców.

red.

Prace rozpoczęto od wymiany kra-
wężnika po stronie numerów pa-
rzystych. Na ulicy pojawi się tak-
że nowa nawierzchnia bitumicz-
na i wyregulowane zostaną stud-
nie kanalizacyjne w jezdni. Ro-
boty zostaną zrealizowane przez 
ciechanowskie firmy w ramach za-
wartych umów na bieżące utrzy-
manie dróg w 2019 r., tj. KAMI-
BUD Mirosław Warzyński oraz 
Z.U.H. KOPTRANS Witold Pięt-
ka, a także Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Finalizacja przedsięwzięcia plano-
wana jest na koniec listopada, w za-
leżności od warunków pogodowych. 
Z uwagi na powyższe w takcie reali-
zacji prac mogą wystąpić utrudnie-
nia w dojeździe do posesji.
Przedsięwzięcie realizowane jest 
w odpowiedzi na wyniki cyklu co-

rocznych spotkań osiedlowych 
mieszkańców z prezydentem miasta. 
Na spotkaniach mieszkańcy dzieli-

li się uwagami i zgłaszali postulaty 
związane z ich bieżącymi potrzebami.

red.

Zakończono remont kładki dla 
piesz ych prz y ul.  August iań-
skiej. W ramach zadania zde-
montowano zniszczone elementy 

konstrukcyjne kładki na Łydyni, 
a jej konstrukcja nośna podda-
na została czyszczeniu i poma-
lowana. W miejsce zniszczone-

go podestu zamontowano nową 
konstrukcję drewnianą, opartą 
na legarach.

red.

Nowe alejki na osiedlu Bloki
W niespełna miesiąc zakończono zagospodarowywanie terenu między ul. Wyzwolenia, Okrzei 
i Spółdzielczą.

Remont ulicy Stanisława Borodzicza
Trwają prace remontowe na ul. Stanisława Borodzicza. Aktualnie wykonywana jest wymiana 
krawężników, a w najbliższych tygodniach wyregulowane zostaną studnie i pojawi się nowa 
nawierzchnia bitumiczna.

Z Ciechanowa 
do Opinogóry nową drogą

Zakończyła się budowa blisko 6,5 km drogi z Ciechanowa 
do Opinogóry. Inwestycja warta 11,4 mln zł została sfinanso-
wana przez cztery samorządy: samorząd województwa mazo-
wieckiego, powiat ciechanowski, miasto Ciechanów oraz gmi-
nę Opinogóra Górna.

Uporządkowano teren 
za Rossmannem

Na placu pomiędzy blokami ulic: Nadfosnej 4, Mikołajczyka 1, 
11 Pułku Ułanów Legionowych 12, Warszawskiej 27 powstały 
nowe miejsca postojowe, przebudowano chodniki i drogę we-
wnętrzna, wykonano także przyłącza kanalizacji deszczowej. 
Na osiedlu zagospodarowano zieleń, pojawiły się nowe urzą-
dzenia siłowe i elementy małej architektury.
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Planowana jest rozbudowa drogi 
o długości ok. 850 m, wykonanie 
chodników po obydwu stronach, 
rozbudowa 4 skrzyżowań z droga-
mi gminnymi. Po jednej stronie po-
wstanie ścieżka rowerowa. Zamon-
towane zostaną urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu oraz nowe energo-
oszczędne oświetlenie. Pojawi się 
oznakowanie pionowe i poziome 
w formie znaków drogowych. Po-
nadto wykonane zostaną zjazdy 
indywidualne i peron zatoki au-
tobusowej wyposażony w wiatę. 

W ramach inwestycji przewidzia-
na jest też budowa kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, wykonana zo-
stanie także przebudowa sieci te-
lefonicznej kolidującej z projekto-
wanym układem drogowym oraz 
zagospodarowanie zielenią terenu 
przyległego.
Ulica Leśna obecnie nie posia-
da unormowanych parametrów 
właściw ych dla drogi publicz-
nej, jest w złym stanie technicz-
nym, ma nieuregulowaną sze-
rokość. Brak jest wyznaczonych 

ciągów pieszych i rowerow ych 
oraz odpowiedniego odwodnie-
nia. Oświetlenie jest jedynie frag-
mentaryczne.
W procedurze przetargowej wpły-
nęło 5 ofert. Wybrany wykonawca 
jest zobowiązany do zrealizowa-
nia przedmiotu umowy w termi-
nie do czerwca 2020 roku. Podpi-
sanie umowy nastąpi niezwłocznie 
po uchwaleniu budżetu na przy-
szły rok przez Radę Miasta Cie-
chanów.

P.R.

Modernizacja Krzywej Hali
Ku końcowi zmierzają prace zwią-
zane z modernizacją Krzywej Hali. 
Roboty prowadzone są zarówno we-
wnątrz obiektu, jaki i na zewnątrz. 
Na ukończeniu są prace związane 
z wymianą pokrycia dachowego 
oraz malowaniem elewacji.
Swoje oblicze zmienił także plac Pił-
sudskiego. Teren został uporządko-
wany: ułożone zostały alejki dla pie-
szych, zamontowano stylowe lampy, 
ławki i kosze na śmieci. Posadzona 
została nowa roślinność. Przewi-
dziana jest iluminacja arkad.

Park na Jeziorku
Dobiega końca II etap inwestycji 
obejmującej sadzenie roślin. Posa-
dzonych zostało ponad 35 tys. ro-
ślin, w tym blisko 2 tys. drzew. Po-
jawiły się drzewa i krzewy owocu-
jące (167 i 8000 szt.), nasadzenia 
z drzew i krzewów nad zbiorni-
kiem wodnym (244 i 11 848 szt.), 
gęste nasadzenia z drzew liścia-
stych (1035 szt.), nasadzenia z drzew 
w grupach (375 szt.), krzewy i by-
liny sucholubne (4239 i 5376 szt.), 
drzewa miododajne (50 szt.), drze-
wa soliterowe na klombach (4 szt.), 
drzewa owocujące (6 szt.). Na łąkach kwietnych posiano krajowe gatunki roślin zielonych oraz roślin ozdob-
nych (4050 szt.). Utworzone zostały trawniki o łącznej powierzchni 9120 m2. Na tę część zadania miasto po-
zyskało od Samorządu Województwa Mazowieckiego 200 tys. zł.
W I etapie inwestycji powstały alejki, schody, rampy, oświetlenie elektryczne i solarne, zamontowano 48 ła-
wek z oparciem, 2 stojaki na rowery, 22 kosze na śmieci, dwa domki dla owadów, uporządkowano i przygo-
towano teren pod nasadzenia. Zainstalowanych zostanie tam także 6 ławkoleżaków. W najbliższym czasie 
teren zostanie objęty monitoringiem.

Przebudowa ulic Różanej 
i Wesołej
Na ul. Różanej dobiegło końca ukła-
danie ostatniego odcinka kanali-
zacji deszczowej. Finiszują także 
prace brukarskie. Ustawione zo-
stały krawężniki i obrzeża. Z kost-
ki brukowej układana jest jezdnia, 
chodnik oraz zjazdy. Jednocześnie 
prowadzone są roboty w zakresie 
oświetlenia. W ul. Wesołej zakoń-
czyła się budowa kolektora deszczo-
wego. Z kostki brukowej powstają 
dwustronne chodniki. Niebawem 
pojawią się dwa przystanki auto-
busowe, a na przejściach dla pie-
szych tzw. kocie oczka. Przebudo-
wane będzie skrzyżowanie. P.H.

Co nowego w miejskich inwestycjach?
Na ukończeniu są kolejne miejskie inwestycje. Łagodne warunki atmosferyczne sprzyjają 
pracom inwestycyjnym na terenie miasta. Ku końcowi mają się prace na Jeziorku, nowe ży-
cie zyskuje Krzywa Hala, modernizację przechodzą ulice Wesoła i Różana.

Wykonawca modernizacji ul. Leśnej wybrany
Inwestycję przebudowy ul. Leśnej, na miejskim odcinku między ul. Starowiejską a pętlą miejską, zrealizuje Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Ener-
getycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z Ciechanowa za kwotę 6 764 246,88 zł. Miasto wcześniej pozyskało 4 mln zł na realizację zadania z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego.

Miejsca parkingowe powsta-
ną na terenie po byłej Kolumnie 
Transportu Sanitarnego. Miej-
sca te będą udostępnione miesz-
kańcom jeszcze w tym roku, czyli 
przed wprowadzeniem strefy płat-
nego parkowania na ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. Przedsięwzię-
cie realizowane jest w odpowiedzi 
na wyniki cyklu corocznych spo-
tkań osiedlowych mieszkańców 
z prezydentem miasta. Na spotka-
niach podnoszono deficyt miejsc 
parkingowych na osiedlu.
W ramach zadania wykonane zo-
stają dwa zjazdy, odwodnienie 
do istniejącej instalacji deszczo-
wej, a teren zostanie doświetlo-
ny przez 2 ledowe słupy świetlne 
z 2 lampami każdy. Postęp prac bę-
dzie zależał od warunków atmos-
ferycznych, ale planowany termin 
ich finalizacji, to koniec miesiąca. 
Roboty są realizowane przez firmę 
Brukarstwo Paweł Goc.
W 2017 roku miasto zakupiło te-
ren po byłej Kolumnie Trans-
portu Sanitarnego od wojewódz-
twa mazowieckiego celem budo-
wy tam ogólnodostępnego par-
kingu. Koszt działki w wysokości 
1 105 742,90 zł został rozłożony 
na trzy raty. Ostatnia z rat w wy-
sokości 368 580,97 zł na wniosek 
prezydenta miasta została umo-
rzona przez zarząd województwa 
mazowieckiego, a środki finanso-
we zostały przeznaczone na reali-

zację inwestycji. Inwestycja oprócz 
zapewnienia miejsc parkingowych 
mieszkańcom osiedla, ma również 
na celu odciążenie parkingu Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Ciechanowie.
Do rozbiórki przewidziane są dwa 
budynki garażowe. Na wniosek 
osób wynajmujących garaże, od-
stąpiono od rozbiórki trzeciego 
z budynków, mieszczącego 9 bok-
sów garażowych. Uzgodniono, 
że dotychczasowi najemcy pokry-
ją koszty remontu budynku celem 
poprawy jego estetyki.
– W tym obszarze bardzo trud-
no o miejsce parkingowe, a jest 
to związane zarówno z zabudo-
wą wielorodzinną, jak i lokali-
zacją szpitala, szkoły podstawo-
wej czy dużego obiektu handlo-
wego. Doprowadziliśmy inwe-
stycję do finału, choć nie było to 
dla nas łatwe ze względu na pro-
blemy własnościowe czy sprawę 
garaży. Udało się jednak dojść 
ze wszystkimi stronami do po-
rozumienia w merytorycznym 
dialogu. Choć osobiście uwa-
żam, że budowa miejsc parkin-
gowych tworzy popyt na ko-
rzystanie z samochodu, których 
przecież w mieście powinno być 
znacznie mniej, to jednak w tym 
przypadku inwestycja jest ko-
nieczna – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński.

P.R.

Ruszyła budowa parkingu 
na terenie po Kolumnie Transportu 

Sanitarnego
Rozpoczęły się prace związane z budową bezpłatnego ogólno-
dostępnego parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 
Jeszcze w tym roku powstanie tam 60 miejsc postojowych.



Na ciechanowskim Kirkucie spo-
tkali się uczniowie Społecznej Szko-
ły Podstawowej STO z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. Ireny Sen-
dlerowej w Ciechanowie oraz wła-
dze miasta Ciechanów: prezydent 
Krzysztof Kosiński i przewodniczą-
cy Rady Miasta Krzysztof Leszczyń-
ski. Wspólnie oddali hołd ofiarom 
w rocznicę akcji likwidacyjnej getta 
i deportacji mieszkańców do obo-
zów zagłady.
Pierwsze wzmianki o osiedlaniu się 
Żydów w Ciechanowie odnotowa-
ne zostały w XVI w. Gmina żydow-
ska powstała w mieście w XVIII w. 
i służyła jako centrum dla wszyst-
kich gmin żydowskich w okoli-
cy. W XIX wieku wokół synagogi 
powstało osiedle mieszkalne, ży-
dowska szkoła powszechna Tal-
mud Tora, rozkwitał handel i rze-
miosło. W 1939 roku przed wybu-
chem II wojny światowej, szacu-
je się, że w Ciechanowie mieszka-
ło około 5 tys. Żydów, co stanowiło 
około 40% ludności.
W czasie okupacji liczba ta wzrosła 
do 7 tys., ponieważ władze hitlerow-
skie dosiedliły Żydów z okolicznych 
miejscowości, tworząc getto.
Od drugiego kwartału 1941 roku 
władze okupacyjne rozpoczęły ak-
cję skupiania Żydów w 7 wytypo-
wanych gettach na terenie rejen-
cji: w Ciechanowie, Makowie Ma-
zowieckim, Mławie, Nowym Mie-
ście, Nowym Dworze Mazowiec-
kim, Płońsku i Strzegowie. Pod 
koniec 1942 roku deportowali ich 
wprost do obozów śmierci. Trans-
port Żydów ze Strzegowa i Mławy 
trafił do Treblinki, natomiast z po-
zostałych, w tym z Ciechanowa – 
do Oświęcimia.
– Dramatyczne losy Żydów to 
nieodłączna część historii nasze-

go miasta, o której należy pamię-
tać i przekazywać kolejnym poko-
leniom. Naszym wspólnym obo-
wiązkiem jest utrwalać histo-
rię z należnym szacunkiem i tro-
ską. Jest to integralny element 
oraz część wspólnych korzeni – 
powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
W 2019 r. na ul. Warszawskiej 
zagospodarowana została, zre-
witalizowana przy udziale środ-
ków unijnych, kamienica Pian-
ki. Mieści się tam m.in. Pracow-
nia Dokumentacji Dziejów Mia-
sta oraz galeria artystyczna na-
w iązująca do histor ii miasta, 
budynku, jego pierwotnych wła-
ścicieli i kultury żydowskiej, jako 
elementu integralnie związanego 
z historią Ciechanowa, organizo-
wane są także, warsztaty i spo-
tkania edukacyjne, działa także 
Klubokawiarnia. Pierwszą wy-
stawą zorganizowaną w Galerii 
Artystycznej, uruchamianej przy 
Klubokawiarni W18, była wysta-
wa fotografii „Żydzi w burzliwej 
epoce 1914-1918”, przygotowana 
przez Stowarzyszenie Wspólnoty 
Żydowskiej z Meudon – francu-
skiego miasta partnerskiego Cie-
chanowa. 23 listopada w kamie-
nicy odbyło się spotkanie z po-
słem na Sejm RP Władysławem 
Teofilem Bartoszewskim, który 
wygłosi wykład na temat relacji 
polsko-żydowskich. 
W tym samym dniu spod Zam-
ku Książąt Mazowieckich wyru-
szył Marsz Pamięci w 77. Rocz-
nicę Likwidacji Getta w Ciecha-
nowie organizowany przez Spo-
łeczną Szkołę Podstawową STO 
im. Ireny Sendlerowej w Cie-
chanowie.

P.R.

6      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

77. rocznica likwidacji getta 
w Ciechanowie

6 listopada w 77. rocznicę likwidacji getta w Ciechanowie uczczo-
no pamięć Żydów zamordowanych w czasie okupacji. Pod po-
mnikiem na Kirkucie złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.

Dr Władysław Teofil Bartoszewski 
związany jest z uczelniami w Cam-
bridge, Oksfordzie, Londynie, War-
wick i Warszawie. Jako wykładow-
ca prowadził zajęcia z historii no-
wożytnej i polityki, był nauczycie-
lem historii Żydów na Uniwersy-
tecie Londyńskim. W 1985 r. był 
współzałożycielem Instytutu Stu-
diów Polsko-Żydowskich w Oksfor-
dzie, pełnił funkcję jego dyrektora. 
W 2015 r. został kierownikiem Ka-
tedry Władysława Bartoszewskie-
go w Collegium Civitas w Warsza-
wie. Autor, współautor i redaktor 
licznych książek i kilkudziesięciu 
artykułów naukowych. Pełnił licz-
ne funkcje związane z zarządze-

niem bankowością. Od tego roku 
jest posłem na Sejm RP IX kadencji.
Przed wykładem odbyło się uroczy-
ste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
na skwerze przy dworcu PKP, któ-
remu uchwałą z 19 czerwca 2019 r. 
Rada Miasta Ciechanów nadała 
nazwę „Skwer prof. Władysława 
Bartoszewskiego”. W uzasadnie-
niu decyzji Rada Miasta wskaza-
ła: Nadanie nazwy ważnemu miej-
scu w przestrzeni miejskiej (…) jest 
ideą, która ma łączyć naszą lokal-
ną społeczność. U jej podstaw leży 

bowiem jedna z uniwersalnych, 
choć nieco obecnie zapomnianych 
wartości – przyzwoitość. To wła-
śnie „pozostanie przyzwoitym” za-
wsze stanowiło cel i środek dzia-
łań podejmowanych przez Pana 
prof. Władysława Bartoszewskie-
go. Było dla niego obojętne, skąd 
kto pochodzi. Musiał być uczciwy 
– i to wystarczy.
Władysław Bartoszewski (1922-
2015) był historykiem, publicystą, 
dziennikarzem, pisarzem, dzia-
łaczem społecznym, politykiem 

oraz dyplomatą. Był także więź-
niem Auschwitz, żołnierzem Ar-
mii Krajowej, działaczem Polskie-
go Państwa Podziemnego i uczest-
nikiem Powstania Warszawskiego. 
Dwukrotnie pełnił funkcję mini-
stra spraw zagranicznych. Był se-
natorem IV kadencji oraz sekre-
tarzem stanu w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. Został odzna-
czony Orderem Orła Białego oraz 
tytułem Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata.

red.

Wykład o relacjach polsko-żydowskich
O relacjach polsko–żydowskich z perspektywy XXI wieku 23 listopada w Kamienicy Pianki mó-
wił dr Władysław Teofil Bartoszewski – współzałożyciel, dyrektor i członek zarządu Instytutu 
Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie, menedżer, nauczyciel akademicki, historyk, dok-
tor filozofii, obecnie poseł na Sejm RP, syn Władysława Bartoszewskiego.

Kwestowało blisko 200 wolontariu-
szy, m.in.: samorządowcy, urzędni-
cy, dziennikarze, działacze organi-
zacji religijnych, kulturalnych i spo-
łecznych. Patronat nad zbiórką ob-
jęły również wszystkie ciechanow-
skie parafie oraz Akcja Katolicka. 
Celem komitetu jest renowacja sta-
rych, wymagających remontu gro-
bów na cmentarzu przy ul. Płoń-
skiej, gdzie pochowano osoby za-
służone dla miasta. Za tegoroczne 
datki renowacji poddane zostaną 
trzy groby: ks. Marka Olszewskie-
go, ks. Aleksandra Pęskiego oraz 
Tomasza Klonowskiego. Dokoń-

czone zostaną też prace związane 
z odnową grobu rodziny Dębow-
skich i nieznanej osoby, pochowa-

nej w bliskim otoczeniu grobu ks. 
Józefa Kwiatkowskiego.

P.H.

Trzecia ciechanowska kwesta 
na ratowanie nagrobków

24 400 zł zebrali wolontariusze podczas prowadzonej na ciechanowskich cmentarzach trzeciej 
kwesty na ratowanie nagrobków i miejsc spoczynku osób zasłużonych dla miasta. Inicjatorem 
akcji był Komitet Społeczny „Wolontariat Pamięci” przy współpracy Urzędu Miasta



– Narodowe Święto Niepodległo-
ści, które uroczyście obchodzimy 
dziś w wielu miejscach w naszym 
kraju, ale i za granicą pozwala 
nam oddać cześć bohaterom walk 
wolnościowych, tym znanym i nie-
znanym.
Pozwala też chociaż przez chwi-
lę zastanowić się, czym dla nas 
współczesnych jest niepodległość, 
suwerenność, patriotyzm.
Niewątpliwie możemy stwierdzić, 
że ostatnie z wymienionych pojęć 
jest obecnie popularne, modne. 
Modnie być patriotą. Ale czy, aby 
na pewno o modę tu chodzi? Czy 
znak Polski Walczącej nadrukowa-
ny na dresie, naklejony na zderza-
ku auta czy wytatuowany na karku 
to oznaka patriotyzmu? Wykrzyki-
wanie hasła „Bóg, honor, ojczyzna” 
naprzemiennie z hasłem „Śmierć 
wrogom ojczyzny” jest smutnym 
obrazem jakości współczesnego 
patriotyzmu. Źle rozumianego, 
podszytego strachem, szukające-
go wroga i owładniętego emocja-
mi. Coraz częściej słowa mijają się 
z czynami.
Jesteśmy na odnowionym Placu Jó-
zefa Piłsudskiego, gdzie nie sposób 
nie zacytować samego marszałka, 
który mówił: – „Jedynie czyn ma 
znaczenie. Najlepsze chęci pozosta-
ją bez skutku, o ile nie pociągają 
za sobą następstw praktycznych”.
Jakże często wzniosłe słowa i wygła-
szane wartości są tylko maską, pod 
którą kryją się niecne czyny, a ka-
tolicka miłość do bliźniego jest za-
stępowana nienawiścią, tylko dlate-
go, że ten inny, nie jest taki, jak my.
Przyczyn takiego stanu rzeczy mo-
żemy szukać w małostkowości, za-
ściankowości, brakach edukacyj-
nych, łatwowierności, uleganiu 
przekazom, ale przecież to nikogo 
nie usprawiedliwia.
I znów warto posłużyć się wypo-
wiedzią Józefa Piłsudskiego:
– Obcą jest nam wszelka niena-
wiść plemienna i narodowościo-
wa. Bojownicy wolności wszyst-

kich krajów i narodów są naszy-
mi braćmi. Umiemy hołd oddać 
wszelkiej wielkiej myśli, w ja-
kimkolwiek języku się zrodziła, 
umiemy uczcić wszelkiego po-
etę i myśliciela, jakikolwiek na-
ród go wydał.
Po tych słowach, które padły jesz-
cze przed odzyskaniem przez Pol-

skę niepodległości można poznać 
męża stanu, ale i znaczenie praw-
dziwego patriotyzmu.
Wydaje się, że współczesne bycie 
patriotą, w czasie pokoju i globa-
lizacji to po prostu bycie przyzwo-
itym, uczciwym człowiekiem, który 
zamiast nienawidzić – kocha, za-
miast szydzić – rozumie.
Wspomniany już Piłsudski, a za 
nim Witos, Paderewski, Daszyń-
ski, Dmowski, Korfant y. Oni 
wszyscy – ojcowie Niepodległej, 
choć o różnych poglądach, mieli 
jeden cel – wolna, demokratyczna 
Polska. Ten cel został osiągnięty. 
My obecnie również mamy wspól-
ny, podobny cel – zrobić wszyst-
ko by wolność i demokracja za-
wsze triumfowały.
Cześć i chwała bohaterom! Niech 
żyje Polska niepodległa, wolna i de-
mokratyczna. – powiedział prezy-
dent Ciechanowa.

P.R.

Projekt Mazowieckiego Teatru Mu-
zycznego to cykl poetyckich koncer-
tów wyreżyserowanych przez Toma-
sza Gęsikowskiego. Jak podkreśla 
Teatr, reżyser pełniący jednocze-
śnie rolę narratora, zabiera widzów 
w podróż po najpiękniejszych, naj-
bardziej charakterystycznych utwo-
rach polskiej literatury muzycznej, 
które odegrały znaczącą rolę w cią-
gu ostatnich 100 lat naszej historii. 
Ze sceny brzmią piosenki legiono-
we i lwowskie szlagiery, a także nie-
zapomniane przeboje międzywoj-
nia. Jest też sporo utworów bar-
dziej współczesnych m.in. „Psalm 
stojących w kolejce” (muz. Katarzy-
na Gaertner, sł. Ernest Bryll), czy 
„Przetrwamy” (muz. Jerzy Derfel, 
sł. Wojciech Młynarski). Te wyjąt-
kowe spotkania muzyczne wypeł-
niają silne emocje. Nostalgia prze-
plata się tu z humorem i żartem, by 
ustąpić chwilami miejsca potrzeb-
nemu patosowi. Tomasz Gęsikow-
ski z wyczuciem i taktem prowadzi 
widzów przez lata trudnej historii, 
a wszyscy występujący artyści po-
ruszają najczulsze struny wrażli-
wości. Kierownictwo muzyczne nad 
projektem objął Zbigniew Rymarz, 
a do udziału w projekcie zaproszo-
no wyjątkowych aktorów, którzy 
gwarantują niesztampowe inter-
pretacje popularnych utworów mu-
zycznych. Na scenie wystąpili: To-
masz Gęsikowski, Izabella Bukow-
ska-Chądzyńska, Stanisław Górka, 

Wojciech Machnicki i Artur Gotz. 
Towarzyszył im zespół muzyczny.
Jubileuszowy projekt Mazowiec-
kiego Teatru Muzycznego przygo-
towany został z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległo-
ści oraz 20-lecia Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. W sezo-
nie 2018/2019 cykl ten nosił tytuł 
„Mazowsze w sercu Niepodległej”. 
W kolejnym sezonie artystycznym, 
dla uhonorowania jubileuszu 30-le-
cia pierwszych wolnych wyborów, 
dotychczasowy tytuł rozszerzo-
no i obecnie brzmi on „Mazowsze 
w sercu Wolnej Niepodległej”.
Uroczystości patriotyczne wspólnie 
z prezydentem miasta zorganizował 
komendant ciechanowskiego Hufca 
ZHP. Projekt honorowym patrona-
tem objął Adam Struzik, Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego.

red.

W przeddzień Święta Niepod-
ległości w ciechanowskiej Fa-
rze wystąpił Chór Victoria pod 
dyrekcją Dominika Molewskie-
go. Najstarsza w mieście forma-
cja muzyczna zaprezentowała 
program „Taki kraj…”. Wystąpi-
li: Andrzej Kaluszkiewicz, Kon-
stancja Molewska, Kacper Mo-
lewski, Marta Skibińska, Agata 

Mysiakowska, Ewa Jeziółkowska, 
Barbara Więckowska, Alicja Ka-
szubowska, Oliwia Turadek, Kor-
nelia Kuklak, Paulina Pawłow-
ska, Piotr Rzeczkowski, zespół 
„Zgrany” oraz „Skrzaty Domini-
ka” ze szkoły TWP. Koncert zo-
stał dofinansowany ze środków 
miejskiego samorządu.

K.D.
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Ciechanowie

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 10 i 11 listopada w mieści odbywały 
się uroczystości patriotyczne oraz koncerty. W dniu obchodów święta w Farze odbyła się msza 
św. za Ojczyznę. Na pl. Józefa Piłsudskiego delegacje złożyły kwiaty, a okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił prezydent Krzysztof Kosiński.

Na ścianie i wieży Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich można oglądać, 
znaną już z poprzednich lat, biało 
– czerwoną iluminację prezentują-
cą naprzemiennie wizerunki czte-
rech postaci historycznych: Józe-
fa Piłsudskiego, Wincentego Wito-
sa, Romana Dmowskiego i Ignace-
go Paderewskiego oraz biało-czer-
wone tło. W tych samych kolorach 
podświetlona jest Wieża Ciśnień.
Patriotyczna iluminacja będzie wy-
świetlana do końca listopada, kie-
dy to zastąpi ją wersja świąteczna.

K.D.

Patriotyczne iluminacje w miejskiej przestrzeni
W związku z obchodami 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy oraz 
przyjezdni goście mogą podziwiać charakterystyczne elementy architektury miasta w szcze-
gólnym wydaniu.

Jubileuszowy koncert 
patriotyczny

11 listopada w hali widowiskowej przy ul. Kraszewskiego odbył 
się koncert „Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej” w wykona-
niu Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury.

Koncert Chóru Victoria i gości 
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Kurs był całkowicie bezpłatny. 
Utworzone zostały dwie grupy. 
Zajęcia praktyczne prowadzi-
li trenerzy LKS Matsogi Ciecha-
nów Michał Korzybski oraz pomy-
słodawca kursu Michał Rząsiń-
ski. Na 2020 r. zaplanowano już 
kolejną edycję w ramach zwycię-
skiego projektu w Budżecie Oby-
watelskim.

P.H.

Dyktando dla mieszkańców 
z udziałem  

prof. Jerzego Bralczyka i aktora 
Stefana Friedmanna

16 listopada w auli Państwowej Uczelni Zawodowej odbyło się 
Piąte Ciechanowskie Dyktando o Pióro Prof. Jerzego Bralczy-
ka. Mieszkańcy rywalizowali w ośmiu kategoriach. Tekst dyk-
tował aktor Stefana Friedmann.

Tegoroczne dyktando tematycznie nawiązywało do filmu, teatru i saty-
ry. Uczestnicy podzieleni byli na 8 kategorii. W rywalizacji wzięła udział 
również sekretarz miasta Adrianna Saganek. Najlepsza ze wszystkich 
piszących okazała się Dominika Łazicka, która startowała w grupie 
„Uczniowie i Studenci”. W kategorii „Open” zwyciężyła Zuzanna Kru-
szyńska. Pierwsza w kategorii „NGO” była Ewa Stangrodzka, w grupie 
„Służby mundurowe” Radosław Kilanowski, „Nauczyciele” – Barbara 
Zagończyk, a wśród „Dziennikarzy” – Arkadiusz Kleniewski. Najlepiej 
spośród przedsiębiorców dyktando napisała Marta Sosnowska, a spo-
śród urzędników – Edyta Pawłowska. Jury nagrodziło także dwie oso-
by, które znalazły się na drugim miejscu w kategorii „Uczniowie i stu-
denci”. Wyróżnienie otrzymały Magdalena Oczek i Katarzyna Bugaj.
Zwycięzca każdej kategorii otrzymał pióro, statuetkę oraz książkę. Zwy-
cięzca całego konkursu otrzymał tablet. Odbyło się również losowanie 
książek wśród wszystkich uczestników wydarzenia. Dyktando zorga-
nizowało Społeczne Towarzystwo Oświatowe i Urząd Miasta Ciecha-
nów. Z pułapkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi zmagało się po-
nad 150 uczestników.

P.H.

Rowery zostały zabrane do prze-
chowania na okres zimowy przez 
odpowiedzialną za funkcjonowa-
nie systemu firmę Nextbike Pol-
ska. Przejdą też przeglądy.
Najpopularniejszą stacją była 
ta przy ratuszu (5625 wypoży-
czeń), a najczęściej pokonywaną 
trasą okazał się odcinek między 
MOSiR a ratuszem (965 przejaz-
dów). Średni czas wypożyczenia 
roweru w mijającym sezonie to 
niecałe 24 minuty. Kolejne sta-
cje, z których najczęściej wypo-
życzano rowery to: Armii Krajo-
wej (3853 wypożyczeń), i Plac 
Kościuszki (3560). Wśród kolej-
nych najchętniej pokonywanych 
tras była droga między stacją 
Ratusz a Armii Krajowej (905) 
oraz ten sam odcinek w odwrot-
nym kierunku (880 razy). Re-
kordow ym dniem pod wzglę-
dem wypożyczeni był 11 sierp-
nia (397 w y pożyczeń), a naj-
częściej wypożyczanym jedno-

śladem był jeden z tandemów 
(414 wypożyczeń).
System obejmuje 9 stacji i 90 jed-
nośladów, w tym rowery z foteli-
kami dla dzieci, rowery dla dzieci 
oraz tandemy.

Z wyłonionym w przetargu wy-
konawcą, f irmą Nextbike Pol-
ska, miasto umowę podpisało 
na 3 lata.

red.

Koniec sezonu Ciechanowskiego 
Roweru Miejskiego. 24 tys. wypożyczeń

W ciągu czterech miesięcy działania w Ciechanowie samoobsługowego systemu rowerów 
publicznych, jednoślady wypożyczono ponad 24 tys. razy. W systemie zarejestrowało się 
2251 nowych osób.

Zakończyła się  
„Bezpieczna ciechanowianka 4.0”

Dobiegła końca jesienna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet. Kurs dla miesz-
kanek Ciechanowa powyżej 16 roku życia ukończyło 58 pań, z czego 10 z wyróżnieniem. 
8 listopada otrzymały certyfikaty z rąk prezydenta Krzysztofa Kosińskiego i trenerów.

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 zamieszczony zo-
stał wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do przekazania w formie 
aportu (dostępny w dniach 18.11.2019 r. - 09.12.2019 r.), natomiast w dniach 
02.12.2019 r. - 23.12.2019 r. zamieszczone będą wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budynku 
przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 24 w. 224.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta
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Pracownie informatyczne 
w trzech miejskich podsta-
wówkach już zyskały nowy 
sprzęt. W czwartej szkole wy-
posażenie pojawi się jeszcze 
w tym roku.

Pracownia informatyczna w Szkole 
Podstawowej nr 6 otrzymała 15 ze-
stawów komputerowych, 15 zesta-
wów słuchawek, tablicę multime-
dialną, projektor, urządzenie wie-
lofunkcyjne i laptop. Korzystać 
z niej będą uczniowie klas I-III. 
Przestarzały sprzęt wymieniono 
także w pracowni w Szkole Pod-
stawowej nr 7 z oddziałami inte-
gracyjnymi. Do dyspozycji uczniów 
jest 16 komputerów, projektor oraz 
podłoga interaktywna Fun Flo-
or EDU. W sali realizowane będą 
zajęcia dla klas I-VIII. Komputery 
zostały wyposażone w najnowsze 
oprogramowanie MS Office 2019.
Jeszcze w tym roku zmodernizo-
wana zostanie także pracownia 

w Szkole Podstawowej nr 5, z któ-
rej korzystać będą uczniowie VII 
i VIII klas. Zakupionych zostanie 
15 komputerów z oprogramowa-
niem, drukarka, projektor i meble.
Dofinansowanie w wysokości 
94 290,99 zł dla trzech wymienio-
nych wyżej szkół miasto pozyskało 
z „Mazowieckiego Programu Do-
finansowania Pracowni Informa-
tycznych i Językowych”. Stanowi 

ono 70% całości kosztów.
Z kolei w ramach projektu „Pod-
niesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazo-
wieckiego” uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 otrzymali 12 dotyko-
wych laptopów oraz mobilną szafę 
do ich przechowywania. Sprzęt zo-
stał w 100% sfinansowany ze środ-
ków zewnętrznych.

P.H.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Koncert Szymona Kusarka w Kamienicy Warszawska 18

Magdalena Niedźwiedzka 
była gościem spotkania au-
torskiego, które miało miej-
sce 15 listopada w Oddziale 
Zbiorów Naukowych i Regio-
nalnych MBP.

Pisarka specjalizuje się w zbele-
tryzowanych biografiach i powie-
ściach historycznych. Ukończy-
ła filologię polską na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Odbyła staże 
na uniwersytetach w Mancheste-
rze i Londynie. Mieszka i pracuje 
w Białymstoku. Z wykształcenia 
jest polonistą, zawodowo związana 
z Politechniką Białostocką. Debiu-
towała książką „Królewska here-
tyczka”, w której opisała angielską 
królową Elżbietę I Tudor. W drugiej 

powieści wzięła na celownik dwu-
krotną laureatkę Nagrody Nobla, 
Marię Skłodowską-Curie. Potem 
napisała „Opowieści z angielskiego 

dworu” i „Zmierzch Jagiellonów”. 
Biblioteczne spotkanie poświęco-
ne było Królowej Bonie.

K.D.

15 listopada w Kamienicy War-
szawska 18 odbył się koncert Szy-
mona Kusarka – aktora oraz wo-
kalisty, który wykonał repertuar 
„Co nam zostało z tamtych lat…”. 
W programie znalazły się piosen-
ki okresu międzywojennego i po-
wojennego, utrzymane w nastro-
jach poezji śpiewanej, wśród któ-

rych warto wymienić m.in. „Zim-
nego drania”, „W małym kinie” 
oraz „Tango Milonga”. Cały wy-
stęp dopełniły dowcipne monolo-
gi oraz anegdotki z tamtego okre-
su, które od czasu do czasu przeła-
mywane były współczesnymi tek-
stami kabaretowymi.

red.

Czytanie nie boli – przekonały się 
o tym dzieci przebywające na od-
dziale ciechanowskiego szpitala. 
13 listopada odwiedzili ich pra-
cownicy Filii nr 2 i 3 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, którym towa-
rzyszyły bajkowe postaci: Wilk, 
prosiaczek Duduś, skaczące owce 
i Kicia Kocia. Obcowanie z książ-
kami umila małym pacjentom czas 
chorowania. To nie pierwsze takie 
spotkanie. Od września odbywają 
się one w każdą środę.

red.

Czytanie na oddziale dziecięcym szpitala

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.

Petro ma 11 lat. Waży 33 kg. Po-
chodzi z Płońska. Od roku i ośmiu 
miesięcy przebywa w schronisku. 
To starszy, spokojny i łagodny pies. 
Ma ubytki w uzębieniu, przez co 
musi dostawać miękką karmę.

Romek – 11 lat, 8 kg. Został zna-
leziony niedaleko schroniska. Był 
w bardzo złym stanie: wygłodzo-
ny, odwodniony, z mnóstwem 
kleszczy. Udzielono mu pomocy 
medycznej. Odzyskał siły. Teraz 
chętnie wychodzi z wolontariu-
szami na spacer. Dobrze sprawu-
je się na smyczy.

Cyfra – niedawno trafiła do przy-
tuliska. To młoda, półtorarocz-
na suka. Przeraża ją przebywa-
nie w zamkniętym boksie. Obcu-
jąc z człowiekiem okazuje dużo 
sympatii.

Pula jest w wieku 12 lat. Na ad-
opcję czeka już bardzo długo. Lubi 
być przytulana i głaskana. Jest 
przyjaźnie nastawiona do ludzi. 
W pierwszym kontakcie trochę 
nieśmiała.

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

Ala – 10 lat, masa 12 kg. Jest po sterylizacji. Stopniowo nabiera zaufa-
nia. Szybko się uczy. Chętnie korzysta ze spacerów.

Modernizacje pracowni informatycznych 
w Szkołach Podstawowych
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Głównym założeniem inicjatywy 
jest zawężenie dystansu między 
„artystą” a „odbiorcą”, co w konse-
kwencji miałoby zmniejszyć prze-
paść między profesjonalistami 
(osobami wykształconymi w kie-
runkach artystycznych) a ama-
torami (tj. miłośnikami sztuki). 
#SztukaDlaLudzi kładzie również 
nacisk na radość tworzenia, kolek-
cjonowania oraz na terapeutycz-
ną moc sztuki, a przy okazji ma 
na celu zaprezentowanie szerszej 
publiczności zwykłych ludzi oraz 
ich niezwykłe pasje, umiejętności 
lub kolekcje. Wszystkie spotkania 
i wernisaże będą szeroko promo-
wane, a ich zwieńczeniem będzie 
publikacja zbiorcza, która podsu-
muje całą inicjatywę.
Projektem sąsiadującym jest też 
#PogotowieKulturalne będące 
zbiórką pomysłów na inicjatywy 
lokalne z zakresu szeroko pojętej 

kultury. Za pośrednictwem hasz-
taga mieszkańcy mogą „uprzejmie 
donieść”, że znają kogoś wyjątko-
wo uzdolnionego, którego twór-
czość lub pasje warte są zapre-
zentowania.
Na ten moment odbyły się trzy spo-
tkania w ramach #SztukiDlaLu-
dzi: „Eksperyment” Patryka Bur-
deckiego (20.09), „Bajanie o lal-
kach” Jolanty Granicy-Kownackiej 
(17.10), „Pasja – Fotografia” Laury 
Tomaszewskiej (14.11).
Inicjatorem projektu jest Magda-
lena Jabłońska, a wszelkie pro-
pozycje można wysyłać za po-
średnictwem facebooka lub ema-
ila (sztukadlaludzi@coekstu-
dio.pl), lub zgłaszać telefonicz-
nie (570 809 003) lub osobiście, 
po wcześniejszym umówieniu 
(COEK STUDIO, 17 Stycznia 56 a, 
Ciechanów).

red.

#SztukaDlaLudzi  
– cykliczna inicjatywa w COEK STUDIO
Od września w galerii Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STUDIO odbywają się spotkania w ramach ak-
cji #SztukaDlaLudzi.

Klucz do uczenia się to program 
wszechstronny. Podzielony jest 
na 12 modułów tematycznych, 
z których każdy doskonali w szcze-
gólny sposób określone umiejętno-
ści, ale jednocześnie są one ze sobą 
spójne pod względem metodycz-
nym, przenikają się wzajemnie ich 
treści, przewodnie motywy. We 
wtorki i czwartki Klub Młodego 
Odkrywcy oferuje zajęcia „Desti-
nation Imagination”. To najwięk-
szy na świecie program dla dzie-
ci i młodzieży, który uczy przede 
wszystkim kreatywnego rozwią-

zywania problemów, tworzenia in-
nowacji, pracy zespołowej podczas 
podejmowania ekscytujących wy-
zwań, zarządzania czasem, zasoba-
mi ludzkimi, materiałami, finansa-
mi i pomysłami. Najbliższe zajęcia 
dla dzieci w Kamienicy Piankiego 
odbędą się 30 listopada. „Mrożące 
krew w żyłach eksperymenty”, to 
zajęcia dla dzieci od 8 do 12 lat. Za-
pisy na wszystkie warsztaty moż-
liwe są w biurze Kamienicy War-
szawska 18 (I piętro) bądź pod nu-
merem telefonu 730 513 715.

red.

Edukacja w Kamienicy
Kamienica Warszawska 18 rozwija swoją ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci. W ramach 
działalności Klubu Młodego Odkrywcy w każdą sobotę odbywają się cykliczne warsztaty 
oparte na programie edukacji przedszkolnej „Klucz do uczenia się”. Program wspiera wie-
lokierunkowo rozwój aktywności dziecka oraz gwarantuje zdobycie przez dzieci umiejętno-
ści, których będą potrzebowały, by odnieść sukces w szkole i poza nią: poznawcze, społecz-
no – emocjonalne, samoregulację i wczesne umiejętności akademickie.

14 listopada w Kamienicy War-
szawska 18 odbył się kolejny – 
i ostatni w tym roku – „Czwart-
kowy wieczór z poezją” organizo-
wany cyklicznie przez Oddział Cie-
chanowski Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich. Gościem spotkania, 
zatytułowanego „Zatrzymać chwil 
ulotność, zanim miną”, była Kata-
rzyna Folga – przasnyszanka, po-
etka, humanistka, a z zawodu pe-
dagog. Za oprawę muzyczną wyda-
rzenia odpowiedzialni byli Joan-
na Kiszkurno oraz Wojtek Gęsicki. 

red.

„Czwartkowy wieczór z poezją” w Kamienicy Warszawska 18

Akcja zorganizowana w ramach 
działalności COEK STUDIO ma 
na celu pobudzenie twórczej wraż-
liwości u mieszkańców miasta, za-
chęcenie do odkrycia rożnych form 
teatru, jak również zaprezento-
wanie szerszej publiczności grup 
działających w ośrodku. Co mie-
siąc w sali widowiskowej placów-
ki prezentuje się Scena Trzeciego 
Wieku (grupa teatralna Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku prowa-
dzona przez Bożenę Michalską) 
oraz Teatr Blenderownia (cztero-
osobowy teatr dla dzieci prowa-
dzony przez Magdalenę Jabłoń-
ską). Seniorki wystawiły już „Eg-

zamin: Szczęście i przyjaźń” oraz 
„Pchłę Szachrajkę”; z kolei młodzi 
aktorzy dwukrotnie zaprezentowa-
li „Mały Sens” – autorską sztukę 
Magdaleny Jabłońskiej, luźno in-
spirowaną animacją „W głowie się 

nie mieści” – jak również zdradzi-
li tajniki teatru improwizacji (za-
chęcali publiczność do wymyśla-
nia scenek, które potem były od-
grywane na scenie).

red.

Scena Trzeciego Wieku to grupa te-
atralna powstała w ramach warsz-
tatów Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku (aktywnie działającego w COEK 
STUDIO), zawiązana przez pa-
nią Bożenę Michalską. Z kolei za 
wsparcie merytoryczne teatru od-
powiada Magdalena Jabłońska, 
instruktor teatralny COEK STU-
DIO. Aktorki samodzielnie przy-
gotowują stroje oraz scenografię, 
które potem wykorzystywane są 
w sztukach. „Pchła Szachrajka” 

już kilkukrotnie gościła w sali wi-
dowiskowej ośrodka (m.in. w ra-
mach Teatralnych Końców Mie-
siąca) oraz na imprezach plenero-
wych (m.in. na tegorocznym Dniu 
Dziecka), ale wystawiana jest także 
w szkołach i przedszkolach. Grupa 
ma również na swoim koncie spek-
takl „Egzamin: Szczęście i przy-
jaźń”, a obecnie pracuje nad „Ca-
lineczką” na podstawie baśni Han-
sa Christiana Andersena.

red.

Teatralne Końce Miesiąca w COEK STUDIO

COEK łączy pokolenia
Scena Trzeciego Wieku, działająca w COEK STUDIO, realizuje teatralny projekt międzypo-
koleniowy skierowany do przedszkoli. W każdą środę Scena Trzeciego Wieku wystawia dla 
dzieci z „zerówek” „Pchłę Szachrajkę” – spektakl oparty o książkę Jana Brzechwy.
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Park Nauki Torus z 5 tys. 
odwiedzających i nową ofertą

Godziny Kodowania w Parku Nauki Torus
W grudniu Park Nauki Torus zaprasza na spotkania z nauką zarówno najmłodszych jak i osoby 
dorosłe. Codziennie w godzinach funkcjonowania parku można zwiedzić interaktywną wysta-
wę, ale to nie wszystko. Dzieci od 7 roku życia zapraszamy 14 grudnia o godzinie 11.00 do udzia-
łu w Godzinie Kodowania.

Wybudowany przy zrewita-
lizowanej wieży ciśnień Park 
Nauki Torus swoją systema-
tycznie rozrastającą się ofertą 
przyciąga coraz więcej osób. 
W sumie w pierwszych dwóch 
miesiącach funkcjonowania 
obiektu sprzedanych zosta-
ło prawie 5 tys. biletów wstę-
pu na interaktywną wystawę 
oraz warsztaty.

Zwiedzający korzystają z części wy-
stawowej, która została wyposa-
żona w 24 eksponaty usytuowane 
w trzech salach, w czterech strefach 
tematycznych. Od 17 września Park 
Nauki realizuje ponadto warsztaty. 
Ruszył z zajęciami chemicznymi dla 
grup zorganizowanych w ramach 
Klubu Małego AlCHemika. Uczest-
niczą w nich dzieci i młodzież w wie-
ku od 5 do 15 lat. Najmłodsi zmienia-
ją się w badaczy i odkrywają świat 
zaczarowanej chemii. Uczestnicy 
warsztatów z pomocą edukatora 
przeprowadzają doświadczenia i po-
znają wiele ciekawych zjawisk przy-
rodniczych. We wrześniu w zajęciach 
uczestniczyło łącznie 313 osób, w paź-
dzierniku 832 osoby.
W październiku Park Nauki rozpo-
czął organizację „naukowych uro-
dzin”. Dzieci mogą wybrać jeden 
z trzech motywów przewodnich uro-
dzinowej zabawy: pachnące labora-
torium, zagadki szalonego naukow-
ca oraz super lepka ciecz. W pach-
nącym laboratorium dzieci samo-
dzielnie przygotowują perfumy, któ-
re mogą zabrać ze sobą do domu. 
Dowiadują się, jak mieszać zapachy 
i jak tworzone są perfumy w najlep-
szych perfumeriach świata. Warsz-
taty z super lepkiej cieczy to popu-
larne slimy. Dzieci mogą wykonać 
je samodzielnie, tworząc swój wy-
jątkowy slime w ulubionym kolorze 
i z wybranymi przez siebie dodatka-
mi np. świecącym brokatem. Zagad-
ki szalonego naukowca to przygo-
da w świecie nauki. Najmłodsi roz-
wiązują łamigłówki przygotowane 
w oparciu o interaktywną wystawę. 
Rozwiązując poszczególne zagad-
ki trafiają również do pomieszczeń 
zamkniętych na co dzień dla zwie-
dzających. Po warsztatach i grach 

jest czas na godzinną zabawę wśród 
interaktywnych eksponatów. Ofer-
tę Parku nauki uzupełnia propozy-
cja przekąsek i zdrowych dań ofero-
wana przez znajdującą się w budyn-
ku kawiarnię Cafe Pitagoras.
Bezpłatne zajęcia dla dzieci organi-
zowane są obecnie w ramach Dzie-
cięcej Akademii Naukowych In-
spiracji. Projekt realizuje Stowa-
rzyszenie Pozytywnie Historyczni 
przy wsparciu miasta. 12 paździer-
nika odbyło się spotkanie dotyczą-
ce elektryczności, w którym wzię-
ło udział około 60 zapisanych osób. 
Kolejne zajęcia, dotyczące ropy naf-
towej, odbyły się 9 listopada.
13 listopada we współpracy z Uni-
wersytetem III Wieku w Parku Na-
uki zorganizowano spotkanie dla 
dorosłych mieszkańców miasta. 
Gościem spotkania pt. „Jak stali-
śmy się ludźmi?” była Prof. Magda-
lena Fikus, która podczas wykładu 
wprowadziła uczestników w tajniki 
ewolucji i jej efektów. Dlaczego dziś 
bolą nas stawy? Jak zmieniało się 
ciało człowieka w ciągu ostatnich 
tysiącleci? Jak powstał człowiek? – 
Na te i inne pytania odpowiadała 
znana polska biolożka, biochemicz-
ka, specjalistka w zakresie bioche-
mii i inżynierii genetycznej, profe-
sor nauk przyrodniczych, propa-
gatorka i popularyzatorka nauki. 
Udział w spotkaniu był bezpłatny.
17 listopada wystartowały natomiast 
pierwsze zajęcia z cyklu „Wiem z do-
świadczenia” pod tytułem „Po co 

nam dwoje oczu?”. Podczas zajęć 
uczestnicy warsztatów dowiedzieli 
się, jak działa i jak zbudowane jest 
oko. Dlaczego oczy czasem nas oszu-
kują? Jakie ograniczenia ma ludzki 
wzrok? Czy gdybyśmy mieli jedno 
oko, widzielibyśmy przestrzennie? 
Które oko jest okiem dominującym? 
Jak działają okulary 3D i co to jest 
anaglif? Uczestnicy zajęć stworzy-
li własne okulary do oglądania fo-
tografii stereoskopowej. Warszta-
ty w ramach projektu skierowane 
są do dzieci i młodzieży.
W budynku Parku Nauki, przy ka-
sach, uruchomiony został także 
sklepik z gadżetami opatrzonymi 
motywami z wieży ciśnień. Kupić 
można m.in. kubki, breloczki, pen-
drivy, książeczki, zakładki, smycze, 
maskotki i koszulki z wizerunka-
mi słynnych odkrywców, zawiera-
jące żartobliwą grę słów. Dotych-
czas sprzedano ponad tysiąc ga-
dżetów. Asortyment sklepiku bę-
dzie powiększany o nowe przedmio-
ty. Łączne przychody Parku Nauki 
ze sprzedaży biletów i gadżetów oraz 
wynajmu przestrzeni wyniosły do-
tychczas ok. 68 tys. zł, z kolei kosz-
ty funkcjonowania to ok. 60 tys. zł.
Park Nauki Torus czynny jest 
od wtorku do piątku w godz. 9.00-
17.00 oraz w soboty i niedziele 
w godz. 10.00-18.00. Bilety moż-
na zakupić na stronie internetowej 
www.parknaukitorus.pl lub w ka-
sie, na miejscu.

red.

Godzina kodowania to jednogo-
dzinne wprowadzenie do infor-
matyki, mające na celu demisty-
fikację „code” czyli programo-
wania – i pokazanie, że każdy 
może nauczyć się podstaw i po-
szerzyć swój udział w obszarze 
informatyki. Projekt realizowa-
ny jest w kilkudziesięciu tysią-
cach punktów na całym świecie, 
a jedno z wydarzeń będzie mia-
ło miejsce w Parku Nauki. Go-
dzina Kodowania jest organi-

zowana przez Komitety Dorad-
czy i Kontrolujący the Hour of 
Code, jak również przez ogrom-
ną światową koalicję partnerów, 

którzy wspólnie wspierają Godzi-
nę Kodowania — wśród nich Mi-
crosoft, Apple, Amazon, Google. 
Aby wziąć udział w bezpłatnych 
zajęciach wystarczy zapisać się 
i przyjść z własnym tabletem, te-
lefonem lub przenośnym kompu-
terem z dostępem do Internetu. 
Wydarzenie w Ciechanowie or-
ganizowane jest przy współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Pozytyw-
nie Historyczni i Robo Coding.

red.

Warsztaty eksperymentalne 
w Torusie

„Wiem z doświadczenia” to cykl 
warsztatów skierowanych do dzie-
ci od 6 lat podczas których, po-
przez samodzielne wykonywanie 
doświadczeń uczestnicy zgłębia-
ją tajniki nauk ścisłych. Pierwsze 
warsztaty poprowadził Paweł Ja-
skólski z wykształcenia – arche-
olog, z zawodu – popularyzator na-
uki. Przez prawie 10 lat współpra-
cował z Centrum Nauki Kopernik 
jako animator, demonstrator Gru-
py Pokazowej, trener i twórca sce-
nariuszy. Współzałożyciel zespołu 
Heweliusze Nauki, gdzie prowadzi 
pokazy, wykłady i warsztaty.
Uczestnicy spotkania „Po co nam 
dwoje oczu?” dowiedzieli się, jak 
działa i jak zbudowane jest oko, 
dlaczego oczy czasem nas oszu-
kują, jakie ograniczenia ma ludz-
ki wzrok. Młodzi naukowcy spraw-

dzali, które oko jest ich okiem do-
minującym. W dalszej części zajęć 
każdy uczestnik wykonał własne 
okulary 3D i sprawdził ich dzia-
łanie obserwując anaglify.
Kolejne warsztaty odbędą się już 
8 grudnia. Motywem przewod-
nim zajęć będzie plastik. Dzieci 
dowiedzą się jakie mamy rodza-
je plastiku i co dzieje się z plasti-
kiem, który wyrzucamy do kosza. 
Uczestnicy pod okiem dr chemii 
Marty Radomskiej samodziel-
nie wykonają plastikowe ozdo-
by świąteczne z mleka. Pokażemy 
w ten sposób jak można stworzyć 
plastik, który jest biodegrado-
walny. Przy produkcji świątecz-
nych ozdób nie zabraknie kolo-
rowych barwników i świecące-
go brokatu.

red.
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Tegoroczne obchody 101. Rocz-
n ic y  O d z y sk a n i a  Niep o d le -
głości mieszkańcy świętowa-
li także na sportowo. Dokład-
nie 101 zawodników i zawodni-
czek z całej Polski wzięło udział 
w zorganizowanym 10 listopa-
da Ogólnopolskim Biegu z Oka-
zji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Zawody rozpoczęły się 
od uroczystego wciągnięcia flagi 
na maszt. Biegacze mieli do po-
konania dystans około 5 kilome-
trów (5 okrążeń wokół zbiornika 
wodnego na Krubinie). Tego dnia 
najszybszy okazał się Mariusz 
Pawłowski, który pokonał trasę 
w 15 minut i 16 sekund. Drugie 
miejsce zajął Kamil Grendziń-

ski (16,22), a trzeci Igor Gortat 
(16,25). Wśród kobiet najlepsza 
była Karolina Nerć (21,45), druga 
Aleksandra Garlewska, a trzecia 
Edyta Borkowska. Najlepszym 
zawodnikom wręczono pucha-

ry. Dodatkowo wśród uczestni-
ków biegu rozlosowano nagro-
dy rzeczowe. Bieg Niepodległo-
ści w Ciechanowie zorganizował 
TKKF Promyk.

A.C.

Od 22 do 24 listopada w hali 
MOSiR odbyła się XIII edycja 
Międzynarodowego Turnieju 
Taekwon-do Masters Mazovia 
Cup. Tegoroczna impreza zgro-
madziła na starcie 870 zawod-
ników z 61 klubów z 10 państw. 
Ciechanów w zawodach repre-
zentowało 33 zawodników z LKS 
Matsogi Ciechanów, którzy po-
kazali, że są w bardzo dobrej 
formie. Wśród dzieci II miej-
sce zajął Szymon Kreft w wal-
kach -56 kg, a trzecie miejsce 
w kategorii walk -42 kg zajęła 
Natalia Kłobuszewska. Wśród 
kadetów brązow y medal w y-
walczył Dominik Szwąder (wal-
ki -36kg). Wśród juniorów brąz 
trafił do Karoliny Królikowskiej 
(walki -50kg), Patryka Załęskie-
go (walki -56) i Daniela Prusiń-

skiego (walki -62). Złoto w kate-
gorii seniorów wywalczył Jakub 
Królikowski w walkach -57. Za-

wody rozegrano pod patronatem 
Prezydenta Miasta Ciechanów.

A.C.

W Mistrzostwach Województwa 
Mazowieckiego Juniorów i Junio-
rek od lat 16 w podnoszeniu cięża-
rów zorganizowanych 23 listopa-
da udział wzięło 53 zawodników 
z klubów Mazowieckiego Związ-
ku Podnoszenia Ciężarów. Świetną 
formą wykazali się reprezentanci 
CLKS Mazovia (dwie zawodnicz-
ki i dwóch zawodników) osiągając 
bardzo dobre wyniki. Drużynowo 
zajęli drugie miejsce.

A.C.

Szesnasty raz zjawili się w Cie-
chanowie „ciężarowcy” z Pol-
ski i zagranicy, by wziąć udział 
w Międzynarodowym Memo-
riale Andrzeja Matusiaka i Je-
rzego Ostrowskiego w podno-
szeniu ciężarów. 22 listopada 
na pomoście w hali widowisko-
wo – sportowej przy ul. Kra-
szewskiego rywalizowali zawod-
nicy z 6 państw: Litwy, Łotwy, 
Estonii, Ukrainy, Izraela i Pol-
ski. W klasyfikacji drużynowej 
najlepsza okazała się reprezen-
tacja Ukrainy. Na drugim miej-

scu na podium znalazła się dru-
żyna Łotwy. Trzecia pozycja na-
leżała do drużyny Mazovia Cie-
chanów. Indywidualnie najlep-
sze wyniki uzyskali: zawodnik 
z Ukrainy i zawodniczka z Ło-
twy. Na drugim miejscu upla-
sowała się zawodniczka Mazo-
vii Ciechanów Milena Rutkow-
ska. Patryk Bęben zajął czwarte 
miejsce. Organizatorem Memo-
riału był Ciechanowski Ludowy 
Klub Sportowy „Mazovia” przy 
współpracy z MOSiR.

A.C.

Międzynarodowy Memoriał 
Andrzeja Matusiaka 

i Jerzego Ostrowskiego

Mistrzostwa Województwa 
Mazowieckiego w podnoszeniu ciężarów

Bieg Niepodległości

XIII Międzynarodowy Turniej Taekwon-do 
Masters Mazovia Cup 2019

II Ogólnopolski Turniej  
Karate Kyokushin  

z okazji Dnia Niepodległości
10 listopada młodzi zawodnicy 
Ciechanowskiego Klubu Kara-
te Kyokushin wzięli udział w za-
wodach w Zambrowie. Konku-
rencja była liczna. W turnie-
ju uczestniczyło 190 zawod-
ników. Ciechanowski klub re-
prezentowało 17 zawodników 
i zawodniczek. Jak zawsze po-
kazali ducha walki, co zaowo-
cowało zdobyciem 12 pucharów. 
Pierwsze miejsce zajęli: Róża 

Okrasa, Amelia Miętkiewicz, 
Mikołaj Dunikowski, Mateusz 
Waśniewski i Jakub Królicki. 
Na drugim miejscu na podium 
stanęli: Patrycja Jakubiak, Mar-
ta Grzegorczyk i Kamil Niewia-
domski. Trzecie miejsce wywal-
czyli: Gabriela Simińska, Wik-
toria Goździewska, Zofia Ero-
min, Jakub Krzyżewski i Bar-
tosz Żbikowski.

A.C.
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