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Przyznano dotacje
organizacjom
pozarządowym

Rusza
termomodernizacja
„Bloków”

Miasto zakończyło rozdzielanie
środków na realizację zadań
publicznych. Po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację
zadań w 2020 r. Oferty można było
składać w ramach 8 obszarów.

Rozpoczęła się termomodernizacja
7 budynków komunalnych na
osiedlu „Bloki”. Do końca 2020 r.
odnowionych zostanie pięć budynków przy ul. Sienkiewicza i dwa
przy ul. 17 Stycznia. Miasto pozyskało na ten cel 4,6 mln zł środków
unijnych.

więcej str. 4

więcej str. 3

Reklamy w mieście

Zbliża się termin na dostosowanie
reklam, ogrodzeń i elementów
małej architektury do nowych
przepisów uchwały reklamowej.
Celem nowych regulacji jest poprawa wizerunku miasta. Jego obszar
został podzielony na pięć stref o różnych regulacjach.
więcej str. 5

10 nowych kamer
monitoringu

Spotkania osiedlowe
z prezydentem

Zakończono
rewitalizację Krzywej Hali

17 lutego rozpoczną się coroczne
spotkania prezydenta z mieszkańcami. Podsumowane będą ubiegłoroczne działania oraz zostaną
przedstawione plany. Spotkania są
okazją dla mieszkańców do podzielenia się uwagami, spostrzeżeniami,
zasygnalizowania potrzeb i zgłoszenia postulatów.
więcej str. 3

Dobiegły końca prace budowlane, a Krzywa Hala na osiedlu „Bloki” została wyremontowana
z zewnątrz zyskując nowy dach i elewację, zmodernizowano również jej wnętrza. Budynek został
zaaranżowany pod nowe funkcje użytkowe. Będzie to miejsce spotkań i kolejny punkt na kulturalnej
i edukacyjnej mapie miasta.

Miejskim monitoringiem objęte
zostały nowe obszary Ciechanowa.
Zainstalowano kolejne 10 kamer
monitorujących miejsca publiczne.
Realizacja zadania ma zapewnić
poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegać
aktom wandalizmu.
więcej str. 7

Miasto na rewitalizację obiektu
pozyskało ponad 5,5 mln zł dofinansowania. Zostały przeprowadzone
prace remontowe i modernizacyjne,
wymieniono konstrukcję i pokrycie
dachu, instalacje wewnętrzne, przyłącza i stolarkę. Przebudowano ściany wewnętrzne, oczyszczono i odnowiono ściany, sufity i posadzki, wyremontowano klatki schodowe, docieplono strop w piwnicy i na poddaszu. Zlikwidowane zostały bariery
architektoniczne. Odtworzona została zabytkowa elewacja. Za budynkiem od strony garaży wykonano oświetlenie, przebudowano nawierzchnię pieszo-jezdną, ustawiono ławki.

Pomieszczenia na parterze adaptowane są do pełnienia nowych funkcji.
W budynku funkcjonować będzie
Placówka Wsparcia Dziennego, Klub
Osiedlowy, Klub Integracji oraz
Miejska Biblioteka Publiczna.
Zrewaloryzowany został także plac
Piłsudskiego. Przebudowane i wymienione zostały nawierzchnie istniejących ścieżek pieszych wraz z obrzeżami. Pojawiły się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej
architektury. Stylistyka oświetlenia
parkowego nawiązuje do tego przy ul.
Sienkiewicza. Podświetlony został
pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. W okolicy pomnika wybudowane

zostało gniazdo zasilające, które
umożliwia m.in. nagłośnienie obchodów uroczystości patriotycznych.
Zaprojektowana przez Niemców
„Krzywa Hala” zbudowana została
w latach 1942-1943 na planie długiego łagodnego łuku. Budynek miał stanowić jedną z pierzei Nowego Miasta.
Współcześnie obiekt był w złym stanie technicznym, wymagał natychmiastowych prac renowacyjnych
i modernizacyjnych. Znaczną powierzchnię parteru zajmuje Miejska
Biblioteka Publiczna, kondygnacje
wraz z poddaszem zajmują lokale
mieszkalne.
P.H.

Odnowiony Dzienny
Dom Seniora

Miasto pozyskało pieniądze, zmodernizowało i otworzyło nowy
Dzienny Dom Senior+. Jest placówką, w której mieszkańcy miasta
w wieku 60+ mają możliwość
aktywnego spędzenia czasu.
więcej str. 5
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Grudniowa sesja
Rady Miasta
Wśród tematów 15. sesji Rady Miasta znalazły się sprawozdania
z realizacji miejskich programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem
narkomanii i przemocy w rodzinie. W trakcie obrad 19 grudnia
radni przegłosowali 12 projektów uchwał.

Pierwsza sesja Młodzieżowej
Rady Miasta V kadencji
Młodzi przedstawiciele ciechanowskich szkół uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady
Miasta Ciechanów V kadencji. Wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Przyjęto nowy plan pracy rady i jej
komisji na 2020 rok oraz 3 programy
profilaktyczne. W związku z wnioskiem miasta do Ministra Edukacji
Narodowej o zwiększenie subwencji
oświatowej na wypłatę odpraw
emerytalnych, konieczne było wprowadzenie zmian do budżetu. Odprawy wyniosły 298 tys. zł, jednak miastu przyznano 43 tys. zł, co pokrywa
zaledwie 14% wydatków. Radni zatwierdzili wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego. Poparli też inicjatywę utworzenia Dziennego Domu „Senior+”,
który będzie funkcjonował w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Sienkiewicza 32d,
na bazie dotychczasowego Dziennego
Domu Seniora. Z przekształconej placówki będą mogli korzystać nieaktywne zawodowo osoby w wieku
powyżej 60 lat i na stałe mieszkające
w Ciechanowie. Radni wyrazili zgodę
na ustanowienie służebności gruntowej na działce znajdującej się w obrębie Podzamcza. Opowiedzieli się też
za zamianą nieruchomości na
Krubinie oraz zawarciem kolejnej
umowy dzierżawy na okres powyżej
3 lat z dotychczasowym użytkownikiem gruntów usytuowanych na
osiedlu Podzamcze i Śródmieście.
W części przeznaczonej na interpelacje radna Magdalena GrelikGrodecka zwróciła się o doświetlenie odcinka ul. 17 Stycznia (od
przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Letnią) oraz ul. Leniej
(od ul. 17 Stycznia do ul. Żeromskiego). Doświetlenie obu lokalizacji
będzie wykonane na przełomie stycznia i lutego.
Joanna Kiszkurno poprosiła
o uzupełnienie brakującej części chodnika w ul. Przasnyskiej (od skrzyżowania z ul. Bukietową do Przasnyskiej 53) oraz uzupełnienie oświetlenia
na tym odcinku. Miasto nie jest zarządcą tej drogi, wobec czego sprawa
została skierowana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Robert Umiński chciał zamontowania progu zwalniającego na ul.
Wyspiańskiego na wysokości kościoła
św. Piotra. Z uwagi na to, że wskazane
miejsce znajduje się na granicy gminy
miejskiej z wiejską, interpelacja
została przekazana do Powiatowego
Zarządu Dróg.

Krzysztof Leszczyński sugerował
dostawienie ekranów dźwiękochłonnych w pobliżu budynków przy ul.
Pułtuskiej 62 i 66, postawienie
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich
i Pułtuskiej oraz uzupełnienie skrętu
od Castoramy w kierunku Alei Unii
Europejskiej. Organem właścicielskich wspomnianych miejsc jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Zgodnie z kompetencjami, do niej zostały przekazane
postulaty przewodniczącego RM.
Karol Makijonko postulował o postawienie słupa ogłoszeniowego
u zbiegu ul. Sienkiewicza i 17
Stycznia. Słup będzie kupiony i postawiony w pierwszym półroczu 2020 r.
Edyta Rzeplińska-Filipowicz
wniosła o rozszerzenie aplikacji mobilnej „Mój Ciechanów” o lokalnych
bohaterów oraz wydarzenia historyczne. Prace nad rozbudową struktury aplikacji już trwają. Radna była
zdania, że sygnalizacja świetlna
u zbiegu ul. 11 Pułku Ulanów Legionowych i Pułtuskiej powinna mieć
wydłużone cykle zmieniającego się
światła. Skrzyżowanie znajduje się w
pasie drogi krajowej nr 50 i 60.
W związku z tym sprawa została
skierowana do ponownego rozważenia przez GDDKiA.
Andrzej Bayer twierdził, że w Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów
brakuje informacji o interpelacjach
radnych. Uzyskał informację, iż opis
interpelacji wraz z odpowiedziami są
regularnie publikowane od numeru
wrzesień-październik 2019 roku.
Robert Kuciński przekazał, że
według jego wiedzy pracownicy pionu
administracyjnego i obsługi w szkołach mają być zatrudniani na niepełny etat, po to aby ominąć konsekwencje podniesienia płacy minimalnej. Uzyskał odpowiedź, że podane
przez niego informacje są nieprawdziwe. A plany takich niekorzystnych
zmian w zatrudnieniu pracowników
są omawiane przez media, ale według
zacytowanych artykułów prasowych
dotyczą gmin i miast, gdzie rządzą
politycy PiS.
K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje,
terminarz, dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Młodzieżowa Rada Miasta została
powołana 25 czerwca 2015 r. Składa
się z 21 osób – uczniów ciechanowskich szkół. Szkoły w Ciechanowie
organizują wybory, podczas których
wyłaniają swoich przedstawicieli do
Rady. Kadencja Rady trwa rok.
Funkcję członka Rady można pełnić
od czternastego roku życia.
Działalność Rady ma charakter
konsultacyjny w sprawach dotyczących młodzieży, edukacji, sportu,
kultury i rozwoju miasta. Młodzieżowa Rada Miasta może uczestniczyć
w sesjach Rady Miasta Ciechanów
jako obserwator, jest głosem doradczym dla radnych, może między
innymi zgłaszać wnioski, opiniować
projekty uchwał, współpracować
przy organizacji młodzieżowych
imprez kulturalnych i sportowych.
Jej celem są m.in. upowszechnianie
idei samorządności wśród młodzieży,
kształtowanie i utrwalanie postaw
demokratycznych, zapewnianie
aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży.
– Młodzieżowa Rada Miasta jest
szansą na prawdziwą partycypację
młodych ludzi we wspólnym
tworzeniu ich miasta. Ważne jest, by
jak najwcześniej zacząć się angażować w sprawy publiczne,

budować swoją świadomość
obywatelską, mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dla młodych
to także etap nauki. Dla pracowników samorządowych to świetna
lekcja współpracy oraz możliwość
bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i spojrzenia na pewne
projekty, które realizujemy w mieście z ich perspektywy. To bardzo
dobry znak, że działająca już piątą
kadencję Rada nadal angażuje
młodych mieszkańców i jest
wyrazem ich dążenia do utrzymania samorządności w kraju, zwłaszcza obecnie – podkreśla prezydent
Krzysztof Kosiński.
Podczas pierwszego posiedzenia,
które odbyło się 17 grudnia, radni
Młodzieżowej Rady Miasta złożyli
ślubowanie. W wyniku tajnego głosowania Rada wybrała przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza. Przewodniczącym
Młodzieżowej Rady Miasta został
Jakub Buczek z Zespołu Szkół nr 1
im. gen. J. Bema. Zastępcą przewodniczącego Michał Nawrocki
z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Z. Krasińskiego, a sekretarzem
Mikołaj Rzepliński z Zespołu Szkół
nr 1 im. gen. J. Bema.
W skład Młodzieżowej Rady Miasta
V kadencji wchodzą: Alicja

Morawska (Szkoła Podstawowa nr 3
im. Orła Białego), Oliwia Czajkowska
(Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21.
Warszawskiego Pułku Piechoty
„Dzieci Warszawy”), Zuzanna
Żakiewicz (Szkoła Podstawowa nr 5
im. W. Broniewskiego), Nicola
Błaszkowska (Szkoła Podstawowa
nr 6 im. T. Kościuszki), Anna
Stawińska (Szkoła Podstawowa nr 7
im. Jana Pawła II), Aleksander
Kraskowski (Społeczna Szkoła
Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. I. Sendlerowej), Maciej Krzemiński (Szkoła
Podstawowa Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej), Michał Nawrocki,
Henryk Pleskot, Stanisław
Bronowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego), Julia
Sosnowska i Wiktoria Wdowińska
(I Liceum Płockiego Uniwersytetu
Ludowego im. 11 Pułku Ułanów
Legionowych), Jakub Buczek
i Mikołaj Rzepliński (Zespół Szkół nr
1 im. gen. J. Bema), Wiktoria Nałęcz,
Klaudia Adamiak, Patrycja
Napiórkowska (Zespół Szkół nr 2 im.
A. Mickiewicza), Izabela Dąbrowska i
Wiktoria Stryjewska (Zespół Szkół nr
3 im. S. Staszica), Paulina Rydzewska
i Maciej Uliczny (Zespół Szkół
Technicznych im. S. Płoskiego).
P.R.

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech miesięcy

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości

1

obręb PODZAMCZE
działka nr 1647
ul. Sienkiewicza

Powierzchnia
nieruchomości
dzierżawionej

630 m2

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania
Brak planu
zagospodarowania
przestrzennego
Sposób
zagospodarowania:
dzierżawa gruntu
na prowadzenie
działalności handlowo
-usługowej

Wysokość czynszu
dzierżawnego
i termin płatności

Czas
trwania
umowy

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

5 lat

1. Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną 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 2020 r., poz. 65)
2. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
3. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta
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Rusza
termomodernizacja
„Bloków”

Rozpoczęła się termomodernizacja 7 budynków komunalnych na
osiedlu „Bloki”. Miasto pozyskało na ten cel 4,6 mln zł środków
unijnych. Do końca 2020 r. odnowionych zostanie pięć budynków
przy ul. Sienkiewicza i dwa przy ul. 17 Stycznia.
Inwestycja na osiedlu „Bloki”
obejmuje budynki nr 17/19, 35,
38/40, 53/55 oraz 57/59 przy
ul. Sienkiewicza i bloki nr 23 i 25 przy
ul. 17 Stycznia, objęte gminną
ewidencją zabytków. Zaplanowane
działania termomodernizacyjne
wynikają z przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmują części
wspólne budynków. Projekt zakłada
zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanych budynków o co najmniej 45%. Wyremontowane zostaną ściany, stropy, dachy,
fundamenty, stolarka okienna
i drzwiowa. Prace obejmą także
wejścia do budynków i klatki schodowe. Zmodernizowane zostanie oświetlenie. Zadanie przyczyni się do
zmniejszenia degradacji części wspólnych budynków i poprawy wizerunku
części podobszaru rewitalizacji.
Pojawią się także ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami, ludzi
starszych i wózków dziecięcych.
W marcu br. miasto podpisało
umowy z wykonawcą wyłonionym
w przetargu, firmą Ciechbud Sp. z o.o.
Przedsięwzięcia realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca przed przystąpieniem do
realizacji robót opracował dokumentację projektową i konserwatorską
oraz uzyskał pozwolenie na budowę
w 5 blokach. Wkrótce pozyskane
zostaną pozwolenia dla pozostałych
2 bloków.

– Zabudowania na osiedlu „Bloki” to
przede wszystkim domy mieszkalne,
z których część jest w niezadawalającym stanie technicznym. Dlatego
ubiegaliśmy się o dofinansowanie
zewnętrzne na remont budynków,
których 100% właścicielem jest
miasto. Dzięki realizacji inwestycji
poprawi się jakość życia mieszkańców, ale też estetyka przestrzeni
publicznej. Nie bez znaczenia jest
także historyczny walor tych
zabudowań. Budynki na osiedlu
„Bloki” są nieodłącznym elementem
charakterystycznej tkanki architektonicznej miasta – powiedział
prezydent Krzysztof Kosiński.
Na osiedlu „Bloki” w zasobach
komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100
jednopiętrowych budynków, które są
unikatowe w skali kraju i Europy
Środkowej, chronione w MPZP.
Zostały wybudowane w latach 19401942 przez administrację niemiecką
i miały dostosować Ciechanów do
pełnienia funkcji stolicy rejencyjnej.
Wszystkie budynki ujęte w aktualnej
inwestycji są w znacznym stopniu
zużyte i zniszczone. W przypadku pojawienia się możliwości uzyskania
dofinansowania z Unii Europejskiej,
miasto będzie ubiegać się o środki
finansowe na modernizację kolejnych
budynków wielorodzinnych znajdujących się w tej części Ciechanowa.
P.R.

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1
– II piętro oraz na stronie BIP Urzędu Miast Ciechanów zamieszczony
został wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz dostępny będzie w dniach 3-24 lutego 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro)
w budynku przy ul. Wodnej 1
lub telefonicznie: (23) 674 92 24, wew. 224.
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Spotkania osiedlowe
z prezydentem
17 lutego rozpoczną się coroczne spotkania prezydenta Krzysztofa Kosińskiego z mieszkańcami
Ciechanowa. Zaplanowano spotkania dotyczące wszystkich ciechanowskich osiedli. Podsumowane
będą ubiegłoroczne działania oraz oraz zostaną przedstawione plany.
Spotkania są okazją dla mieszkańców
do podzielenia się uwagami,
spostrzeżeniami do zasygnalizowania
potrzeb i zgłoszenia postulatów.
Prezydent podsumuje ubiegły rok,
głównie pod kątem inwestycji,
remontów, pozyskanych środków
i inicjatyw społecznych oraz przedstawi plany na najbliższe miesiące dla
każdego z osiedli.
Po pierwszych tego typu spotkaniach,
które miały miejsce w 2015 roku, przy
okazji wyborów do zarządów osiedli,
prezydent zdecydował, że spotkania
z mieszkańcami każdego z ciechanowskich osiedli odbywać się będą co roku.
– Ta formuła jest dla mnie fundamentem do wspólnego tworzenia
i ulepszania miasta. Bezpośrednia
rozmowa pozwala mieszkańcom na
wyartykułowanie potrzeb i podziele-

nie się pomysłami na jego rozwój
oraz funkcjonowanie. Pozwala na
ustalenie priorytetów, celów i obranych kierunków działań, które są
następnie w miarę możliwości realizowane. Spotkania pozwalają także
na wyjaśnienie sytuacji, na które np.
miasto nie ma wpływu lub których
zakres nie jest w gestii miasta.

Możemy przedstawić faktyczny stan
rzeczy i przede wszystkim rozmawiać. Wiele projektów zrealizowanych przez miasto w ostatnich
latach było efektem takich właśnie
spotkań osiedlowych, a to oznacza, że
przynoszą one efekty – powiedział
prezydent Krzysztof Kosiński.
P.R.
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Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych
Miasto zakończyło rozdzielanie środków na realizację zadań
publicznych. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
prezydent rozdzielił środki na realizację zadań w 2020 r.

Podczas listopadowej sesji Rady
Miasta został uchwalony budżet i program współpracy Gminy Miejskiej
Ciechanów z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Dzięki temu
możliwe było ogłoszenie konkursu
i zagwarantowanie wysokości przeznaczonych środków konkursowych
w łącznej kwocie 1 097 000 zł.
Oferty można było składać w ramach
8 obszarów: 1) kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji, 2)
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, 3) oświaty, edukacji i wychowania, 4) pomocy społecznej (włączając w ten obszar zakres działań
podejmowanych na rzecz osób wykluczonych), 5) ochrony i promocji
zdrowia, 6) rozwoju sektora pozarządowego, 7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 8) wspierania rozwoju
gospodarczego (w tym rozwoju
przedsiębiorczości).
Na zadania w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji w 2020 r. dotacje
otrzymali:
Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.
1. Towarzystwo Twórców Trzeciego
Tysiąclecia „Konkurs publicystycznoliteracki Cud nad Wisłą, cud nad
Łydynią” - 3 000 zł
2. Ciechanowskie Towarzystwo
Naukowe „Wydanie czasopisma
Zapiski Ciechanowskie nr 11/2020”
- 10 000 zł
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Ciechanowskiej „Wydanie książki pt.
Publikacje TMZC w I 1957-2019”
- 5 000 zł
4. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego „Żydowska
uliczka” - program edukacyjny i organizacja wystawy Ciechanów przed II
wojną światową: ludzie i architektura” - 8 000 zł
5. Ochotnicza Straż Pożarna
w Ciechanowie „Nauka dzieci i młodzieży na instrumentach dętych przy
orkiestrze dętej OSP” - 4 000 zł
Zadanie II. Organizacja
przedsięwzięć kulturalnych
integrujących społeczność
lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej.
1. Polski Czerwony Krzyż „PCK
kulturą łączy pokolenia” - 6 000 zł

2. Stowarzyszenie pro Musica
Scholarium „Obchody 100 rocznicy
urodzin Św. Jana Pawła II” - 7 000 zł
3. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich „Czwartkowe wieczory z poezją” - 6 000 zł
4. Stowarzyszenie Wrzuć na Luz
„Happening uliczny X Ciechanów
wrzuć na luz i jeszcze plus” - 3 000 zł
5. Stowarzyszenie Psychoart „Psycho
Art FEST 4 Edycja” - 17 000 zł
6. Stowarzyszenie Promień Sztuki „IV
Ciechanowskie Wieczory Organowe”
- 7 000 zł
7. Instytut Witkacego „20-lecie
Teatru Exodus” - 13 000 zł
8. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego „VI Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora
Jerzego Bralczyka” - 6 000 zł
9. Związek Literatów na Mazowszu „
XXV Ciechanowska Jesień Poezji”
- 4 000 zł
10. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni
„Piknik historyczny Bunt
Mazowsza” - 12 000 zł
11. Stowarzyszenie ArtystycznoKulturalne STUDIO „BANK CZASU”
- 20 000 zł
Zadanie III. Promocja dorobku
artystycznego.
1. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuk
„Wydawnictwo dla dzieci –
Ciechanów moje miasto” - 7 000 zł
Zadanie IV. Podejmowanie
działań sprzyjających
integracji społeczności lokalnych i współpracy międzynarodowej.
1. Stowarzyszenie Psychoart
„FantaAZJA – edycja II” - 5 500 zł
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dotacje otrzymali:
Zadanie I. Upowszechnianie
sportu szkolnego; szkolenie
dzieci i młodzieży; organizacja
rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży
Szkolnej”.
1. Ciechanowski Szkolny Związek
Sportowy „Ziemia Ciechanowska”
- 42 000 zł
Zadanie II. Szkolenie i udział
w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.
1. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK
(taekwondo) - 50 000 zł

2. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK
(szachy) - 4 000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI
- 50 000 zł
4. Ciechanowski Klub Bokserski
- 9 000 zł
5. Ciechanowski Klub Karate
KYOKUSHIN - 15 000 zł
6. Akademia Piłki Nożnej OLIMP
- 17 000 zł
7. Akademia Piłkarska Ciechanów
- 9 000 zł
8. Kolarski Klub Sportowy
Ciechanów - 48 000 zł
9. Ciechanowski Klub Sportowy
Jurand (kolarstwo) - 8 000 zł
10. Ciechanowski Klub Sportowy
Jurand (piłka ręczna) - 40 000 zł
11. Uczniowski Klub Sportowy NIKE
- 62 000 zł
12. Klub Pływacki Ciechanów
- 27 000 zł
13. Międzyszkolny Pływacki Klub
Sportowy ORKA - 36 000 zł
14. Klub Sportowy ZAMEK
- 22 000 zł
15. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv
- 35 000 zł
16. Ciechanowski Ludowy Klub
Sportowy MAZOVIA - 91 000 zł
17. Klub Sportowy Ciechan i Szymon
Kołecki - 10 000 zł
18. Stowarzyszenie Szachy
Ciechanów - 4 000 zł
Zadanie III. Podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.
1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe - 28 000 zł
Zadanie IV. Organizowanie
wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- 2 500 zł
2. Stowarzyszenie Mazovia ProActiv
- 2 000 zł
3. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie
Kultury Fizycznej „KRAVER” Kraver
- 1 000 zł
W zakresie oświaty, edukacji i
wychowania dotacje otrzymali:
Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
1. Uczniowski Klub Sportowy
OLIMPIKUS - 5 000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy NIKE
- 8 000 zł
3. Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA
- 15 000 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy
SPRING - 3 000 zł
5. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie
Kultury Fizycznej „KRAVER” Kraver
- 4 000 zł
Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji
historycznej, kulturalnej oraz
popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii i nowoczesnych
technik nauczania.
1. Stowarzyszenie Pozytywnie
Historyczni - 15 000 zł
Na zadania z zakresów pomocy
społecznej (włączając w ten obszar zakres działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych) dotacje otrzymali:
Zadanie I. Organizowanie

pomocy środowiskom ludzi
najuboższych.
1. Polski Czerwony Krzyż „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych” 5 000 zł
2. Fundacja Bank Żywności „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa”
- 37 000 zł
Zadanie II. Podejmowanie
działań na rzecz osób wykluczonych.
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
„Nasz Drugi Dom –TPD” - 25 000 zł
Na zadania z obszaru ochrony
i promocji zdrowia dotacje
otrzymali:
Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku
dojrzałym.
1. Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku „Uniwersytet
Trzeciego Wieku” - 26 000 zł
2. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv
„Darmowe treningi marszobiegowe
i ogólnorozwojowe dla mieszkańców
Ciechanowa” - 5 000 zł
3. Ciechanowski Klub Karate
Kyokushin „Program aktywności
ruchowej - rozwój poprzez ruch”
- 8 000 zł
4. Towarzystwo Walki z Kalectwem
„Wyjazd integracyjny dla osób
niepełnosprawnych” - 9 000 zł
Zadanie II. Organizacja zadań
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
1. Polski Czerwony Krzyż „Promocja
zdrowia i bezpieczeństwa wśród
młodzieży czerwonokrzyskiej”
- 7 000 zł
2. Fundacja Bank Żywności
„Edukacja żywieniowa podstawą
dobrego zdrowia”- 5 000 zł
2. Stowarzyszenie Autentyczni
„Maraton Zumby” - 5 000 zł
Na projekty z zakresu rozwoju
sektora pozarządowego dotacje
otrzymali:
Zadanie I. Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja wolontariatu.
1. Stowarzyszenie Ciechanowski
Wolontariat „Gala wolontariatu
i wsparcie NGO w prowadzeniu
działalności wolontariackiej”
- 14 000 zł
Na projekty z zakresu ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego
dotacje otrzymali:
Zadanie I. Opieka nad zwierzętami.
1. Stowarzyszenie Wolontariuszy
Schroniska w Pawłowie „Wioska
Staruszków” - 6 000 zł
2. Stowarzyszenie Pies i Spółka „Ptaki
– nasi sprzymierzeńcy” - 4 000 zł
Zadanie II. Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej.
1. Fundacja Łydynia „Nad Łydynią –
o przyrodzie i klimacie” - 6 000 zł
2. Fundacja Bank Żywności „Bank
Żywności w Ciechanowie nauczy każdego jak nie marnować środowiska
naturalnego” - 4 000 zł
Nie złożono żadnej oferty na zadania
z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości).
P.R.

Znajdź
swojego psa
w schronisku
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie
przebywa ponad 300 psów.
Wszystkie chciałyby zaznać
domowego ciepła i znaleźć
dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowiedzialnej
adopcji.

Toffik ma 15 lat. Urodził się
6 listopada 2004 r. Waży 7 kg. Ma
postępującą ślepotę. Od 3 miesięcy przebywa w schronisku. Znalazł się tu po śmierci swojej ukochanej właścicielki. Z kanapy trafił do zimnego boksu. Pies jest nieprzystosowany do takich warunków. Rozpaczliwie potrzebuje
pomocy kogoś, kto zapewni mu
spokój i ciepło na stare lata.

Pasta – 11 lat. To nieduża suczka.
Po sterylizacji. Ma za sobą 7 lat
w schronisku. Czeka już długo na
dom. Jest przyjazna, grzeczna
i pełna nadziei. Potrafi chodzić na
smyczy.

Olik jest w wieku 10 lat. W schronisku przebywa od kwietnia 2013
r. Tkwi tam już 7 lat. Mimo to jest
wesoły, pocieszny, pełen energii.
Dobrze sprawuje się podczas spacerów, z których chętnie korzysta.
Szczegółowe informacje o tych
i innych czworonogach można
uzyskać pod numerem telefonu
(23) 611 13 59.
K.D.
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Seniorzy z odnowiony
Dziennym Domem

Reklamy w mieście:
przypomnienie o terminach
i przepisach
2 marca 2020 r. upływa termin na dostosowanie do nowych przepisów istniejących tablic i urządzeń
reklamowych, elementów małej architektury oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Celem nowych regulacji jest poprawa
wizerunku miasta poprzez m.in. odsłonięcie witryn i budynków, uporządkowanie reklam wolnostojących,
usunięcie banerów reklamowych z ogrodzeń, a także ochronę zabytków architektury i przyrody.

Obowiązująca od stycznia 2019 r.
uchwała Rady Miasta Ciechanów
wprowadza zasady i określa warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich wielkości i materiałów, z jakich mogą być
wykonane.
Obszar miasta został podzielony na
pięć stref o różnych regulacjach sytuowania tablic reklamowych, urządzeń
reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Strefa I obejmuje tereny zieleni, ogródków działkowych i cmentarzy. Strefa II określa
tereny zabudowy historycznej, Strefa
III obejmuje tereny zabudowy
mieszkaniowej i tereny rolnicze. Strefa
IV - tereny zabudowy usługowej,
a Strefa V - teren zabudowy produkcyjno-usługowej.
W Strefie I zabronione jest stosowanie
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. W pozostałych strefach nie
można ich także instalować na
budynkach i budowlach objętych jedną
z form ochrony zabytków określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe nie mogą być także
umieszczane na ogrodzeniach, terenach cmentarzy, mostach, wiaduktach
i kładkach, na drzewach i w zasięgu ich
koron, w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji
roślin, w strefie o promieniu 20 m od
pomników przyrody ożywionej, na
budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności
takich jak: latarnie, słupy linii sieci
uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe, w pasie dzielącym jezdnie
oraz na barierkach oddzielających
jezdnie lub przystanki, jak również na
obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej.
W pozostałych strefach tablice reklamowe lub urządzenie reklamowe na
budynkach powinny zostać wkomponowane w elewację budynku, a także
w jak najmniejszym stopniu naruszać
spójność architektoniczną budynku,
powinny być proporcjonalne w stosunku do wielkości i podziałów elewacji,
nie mogą zmieniać lub zakrywać

istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak
okna, portale, balustrady, gzymsy,
zwieńczenia, artykulacja, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp.
Łączna powierzchnia ekspozycji reklamy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie może przekroczyć 25%
powierzchni każdej elewacji budynku.
Banery reklamowe nie mogą być rozpinane pomiędzy obiektami budowlanymi, roślinnością, ogrodzeniami, barierami ochronnymi, ekranami akustycznymi.
Zgodnie z ustawą, ogrodzenia powinny
być wykonane z materiałów wysokiej
jakości (takich jak: kamień naturalny,
cegła, metal, drewno), mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej
i architektonicznej, materiału, kolorystyk. Niedopuszczalne jest stosowanie ogrodzeń np. z prefabrykatów betonowych oraz tworzyw sztucznych.
Ustawa określa także zasady sytuowania ogrodzeń od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych.
Wolno stojące obiekty małej architektury, zgodnie z treścią przepisów,
powinny zostać wkomponowane
w otoczenie, nie mogą zakłócać charakteru miejsca oraz przesłaniać widoków
na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe,
miejsca pamięci narodowej, tablice
urzędowe oraz urządzenia służące do
prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej. Obiekty małej architektury powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (takich jak:
cegła, metal, szkło, drewno, tworzywo
sztuczne), mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej, materiału,
kolorystyki - dla działki budowlanej,
placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne
założenie urbanistyczne lub architektoniczne.
Sytuowanie szyldów musi następować
w sposób niezakłócający odczytanie
znaków drogowych, urządzeń służących do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej, a także w sposób nieprzesłaniający widoku na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby, fon-

tanny oraz miejsca pamięci narodowej.
Ustawa określa także dozwoloną
maksymalną powierzchnię szyldów
w poszczególnych strefach miasta.
Ostateczny termin dostosowania
istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad lub warunków
określonych w przedmiotowej uchwale
upływa 2 marca 2020 roku. Z wyżej
wymienionego obowiązku zwolnione
są jedynie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu
wejścia w życie niniejszej uchwały oraz
zrealizowane na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę, a także istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury i ogrodzenia.
Za niedostosowanie do zapisów
uchwały obowiązują kary pieniężne
uregulowane „ustawą krajobrazową”
(ustawa z 24 kwietnia 2015r. Dz. U. z
2015r., poz. 774 ze zm.), a w szczególnych przypadkach nawet kara ograniczenia wolności.
Wysokość kary pieniężnej ustala się
jako iloczyn pola powierzchni tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy,
wyrażonej w metrach kwadratowych
oraz 40-krotności maksymalnej stawki
części zmiennej opłaty reklamowej,
o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. h
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych,
powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty
reklamowej, o której mowa w art. 19
pkt 1 lit. g tej ustawy, za każdy dzień
niezgodności tablicy reklamowej lub
urządzenia reklamowego z przepisami.
Podmiot, który umieścił tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe
nie-zgodne z przepisami podlega
karze pieniężnej. Jeżeli nie jest możliwe
ustalenie tego podmiotu, karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu
lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego,
na których umieszczono tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe.
Kara wymierzana jest w drodze decyzji
administracyjnej.
„Uchwała reklamowa” jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców
Ciechanowa, które zostały wyrażone
w ankiecie przeprowadzonej na początku października 2015 roku. Projekt
poddany był dalszym konsultacjom
poprzez Platformę Konsultacji Społecznych. Ostateczny kształt regulacji
jest wynikiem szeregu przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych oraz
zbieranych opinii.
Wszelkie pytania mieszkańców
dotyczące realizacji przepisów można
kierować do Urzędu Miasta
tel. 23 674 92 00.
P.R.

Miasto pozyskało pieniądze, odnowiło i otworzyło nowy Dzienny
Dom Senior+, który działa przy ulicy H. Sienkiewicza 32D
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferta placówki
kierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.
Zmodernizowany Dom Seniora jest
placówką, w której mieszkańcy
miasta w wieku 60+ mają możliwość
aktywnego spędzenia czasu. Placówka jest przeznaczona dla 30 osób,
czynna od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00 – 16.00. Odbywają się
w niej zajęcia z zakresu terapii
zajęciowej, muzykoterapii, zajęcia
usprawniania ruchowego i wiele
innych przedsięwzięć przygotowywanych dla seniorów. DDS+ jest
miejscem aktywizacji seniorów, a jego głównym założeniem jest podtrzymywanie kontaktów społecznych.
Oprócz tego zapewnia seniorom
pomoc w codziennych czynnościach,
takich jak kąpiel czy pranie odzieży.
Obiekt wyposażony jest w kuchnię
i można w nim zjeść ciepły posiłek.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stworzyliśmy
miejsce przyjazne seniorom, zapewniające bezpieczeństwo i ciepłe
domowe warunki. Rozpoczynając
remont przyświecał na jeden cel:
DDS+ jak sama nazwa wskazuje
ma być Domem. Dlatego staraliśmy
się, począwszy od kolorów ścian po
wyposażenie, zapewnić ten domowy, ciepły klimat. Seniorzy dzisiejszych czasów to ludzie którzy mają
sprecyzowane oczekiwania, co do
świadczonych dla nich usług. Dlatego oprócz dotychczasowego zakresu usług wprowadzamy cykliczne
spotkania z dietetykiem, zajęcia z
fizjoterapeutą oraz możliwość
korzystania z podstawowych czynności pielęgniarskich – powiedziała
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciechanowie
Monika Lemanowicz.
W nowym Dziennym Domu Seniora
jedno pomieszczenie o charakterze
ogólnodostępnym zostało wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcje
jadalni i sali spotkań. Pomieszczenia
kuchenne wyposażone zostały
w sprzęty, urządzenia oraz naczynia
do przygotowania i spożywania posiłków. Jedno pomieszczenie zaadaptowano do utrzymania i zwiększenia
aktywności ruchowej poprzez wyposażenie w podstawowy sprzęt, przys-

tosowany do potrzeb i sprawności seniorów (m.in. materac, drabinki,
leżanka, rowerki, rotory). Powstało
także pomieszczenie pełniące funkcję
szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami oraz pomieszczenie
socjalne dla pracowników. Łazienka
z dwiema toaletami (męską i damską) wyposażona została w umywalkę i prysznic z urządzeniami ułatwiającymi ich obsługę seniorom. W placówce jest też pokój zabiegowo-pielęgniarski oraz pomieszczenie klubowe
wyposażone w biblioteczkę z książkami i prasą, telewizor oraz komputer
z dostępem do Internetu.
- To bardzo ważne, aby w mieście
istniała wyspecjalizowana jednostka organizacyjna wspierająca
osoby starsze w ich codziennym
funkcjonowaniu. Dom jest tam,
gdzie są bliscy i gdzie dzieje się
wspólne życie. Domy Seniora pozwalają na budowanie prawdziwych
więzi międzyludzkich i wspólną
aktywność, która czasami wymaga
wsparcia i pomocy. Dlatego też niezmiernie cieszę się tym, że w naszym
mieście seniorzy nie tylko otrzymali
to piękne miejsce, wspaniale wyposażone, ale także że mogą tutaj
korzystać ze specjalistycznego poradnictwa i bogatej oferty zajęć.
Jeszcze rok temu wnętrza tego miejca można było skojarzyć z klimatem
okresu PRL, teraz jest schludnie,
komfortowo i nowocześnie – powiedział Krzysztof Kosiński.
Dzienny Dom Senior+ powstał na bazie
istniejącego od 1990 roku Dziennego
Domu Seniora. Dzięki pozyskanym
przez miasto 300 tys. zł z programu
Senior+ wykonano remont wszystkich
pomieszczeń oraz modernizację windy.
Ze środków własnych miasta powstał
ogródek dla seniorów z wiatą biesiadną.
W kolejnym roku, wraz z nadejściem
wiosny, pojawią się także drewniane
donice i nasadzenia.
Gotowy do użytkowania i wyremontowany obiekt otworzyli 18 grudnia
wraz z seniorami prezydent miasta
Krzysztof Kosiński oraz dyrektor
MOPS Monika Lemanowicz.
P.R.
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Informacje z Wydziału Inżynierii
Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury
Drogowej oraz
Wydziału Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska

Zakończono budowę odwodnienia
cmentarza komunalnego
Roboty ziemne związane z odwodnieniem cmentarza zakończyły się po dwóch miesiącach prac. Objęły
teren o powierzchni 1,23 ha. Inwestycja niweluje istniejący od lat problem zalewania grobów
i umożliwia odwodnienie terenu przeznaczonego pod kolejne kwatery cmentarza.

Regały na znicze do ponownego użytku na cmentarzu
Na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w pobliżu bram
zamontowane zostały cztery regały na znicze. Osoby odwiedzające groby
mogą teraz pozostawiać na półkach niezniszczone, ale już niepotrzebne

znicze, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Umożliwia to
wielokrotne używanie nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze oraz
przyczynia się do ograniczania ilości odpadów. Koszt zakupu i montażu
metalowych regałów to blisko 5 tys. złotych. Zarządca cmentarza apeluje
o pozostawianie czystych i kompletnych osłon oraz o nie ustawianie zniczy
na ziemi wokół regału.

Usunięte prawie 90 ton azbestu z terenu Ciechanowa
W 2019 roku, w ramach bezpłatnego dla mieszkańców programu, z terenu
miasta usunięto 88,92 ton
wyrobów zawierających azbest.
Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Ciechanowa w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji, w kwocie 21 000,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono środki
w wysokości 47 379,55 zł.

Prace wykonał ZWiK w Ciechanowie
na zlecenie Urzędu Miasta. Na terenie
cmentarza komunalnego wybudowano kanalizację deszczową o długości
519 m. Na części zalewanej przez wody
opadowe wykonano odwodnienia
liniowe, które odprowadzaą wodę
kanałem średnicy 315 mm do prze-

pompowni zlokalizowanej przy
ul. Prymasa Tysiąclecia. Z uwagi na
specyfikę gruntu, na którym zlokalizowany jest cmentarz, problem zalewania kwater istniał od lat i nasilał się
przy dużych opadach deszczu. Do tej
pory sytuację każdorazowo rozwiązywał administrator cmentarza, którym

od 2016 roku jest Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych. W razie konieczności, z zalanego terenu woda była wypompowywana do beczkowozów i wywożona do oczyszczalni ścieków. Były
to jednak działania doraźne, przynoszące jedynie krótkotrwały skutek.
P.R.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 141 m
(cała ul. Cicha). Rozpoczęto prace ziemne.
Kolejnym etapem prac jest wykonanie przewiertu podziemnego metodą
bezwykopową, który wykona firma
Hoster Sp. z o.o. z Wejcherowa.
Roboty związane z powiększaniem
sieci „sanitarki” prowadzone są systematycznie w różnych częściach
Ciechanowa, tak by docelowo objąć
jej zasięgiem 100% mieszkańców.
Kanalizacja sanitarna w ul. Cichej,
na wniosek prezydenta miasta, została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ZWiK.

Choinka za odpady
Organizowana po raz czwarty świąteczna akcja Urzędu Miasta
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, w ramach której makulaturę lub
elektrośmieci mieszkańcy mogli wymienić na choinkę w doniczce, cieszyła

P.R.

ZWiK rozbudowuje sieci w mieście
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył budowę sieci wodociągowej w ul. Szczęsnego i części alei
Unii Europejskiej. W styczniu rozpoczęły się także prace ziemne w ul. Biegasa, gdzie powstanie sieć
wodociągowa i kanalizacyjna.

się ogromnym zainteresowaniem. Ciechanowianie w ciągu jednego dnia
w ramach akcji oddali w sumie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych 5 886 kg makulatury i 3 200 kg elektrośmieci. Rozdanych
zostało 400 świerków serbskich.

Bieżące utrzymanie dróg i chodników
Miasto częściowo wyłoniło firmy, które w tym roku zajmą się bieżącym
utrzymaniem miejskich dróg. O stan dróg gruntowych zadba
ciechanowski KOPTRANS. O chodniki zatroszczy się Zakład Robót
Inżynieryjno-Drogowych KAMIBUD, też z Ciechanowa.
P.H

ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. zakończył
budowę sieci wodociągowej na 500 m
odcinku w ul. Szczęsnego i w części
alei Unii Europejskiej. Kolejnym

etapem realizacji projektu będzie
badanie wody na zlecenie ZWiK przez
Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Mieszkańcy mogą już

składać wnioski o wydanie warunków
w celu podłączenia do sieci swoich
gospodarstw. Wnioski można pobrać
ze strony internetowej
www.zwikciechanow.pl, należy je
składać w sekretariacie ZWiK przy
ul. Gostkowskiej 81. Kolejną inwestycją, jaką przeprowadzi Zakład
Wodociągów i Kanalizacji będzie
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Biegasa. Sieć
wodociągowa zostanie zbudowana na
odcinku 121,5 metra, a kanalizacyjna
na odcinku 98,5 metra. Nie przewiduje się wstrzymania ruchu na ul.
Biegasa w czasie trwania robót.
P.R.
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Miejskie wodociągi z nowoczesną
inwestycją w jakość wody
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Nowe miejsca objęte
miejskim monitoringiem

Stacja Uzdatniania Wody Tysiąclecia została wyposażona w nowoczesną lampę UV przeznaczoną do
dezynfekcji wody. Dzięki urządzeniu nie będzie konieczne stosowanie środków chemicznych, jak
podchloryn sodu. Dezynfekcja lampą stosowana będzie czasowo, w okresach zwiększonego ryzyka
pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody i zastąpi oczyszczanie chemiczne.
Dezynfekcja wody pitnej za pomocą
ultrafioletu w zakresie UVC jest
najlepszą metodą dezynfekcji, która
spełnia wymagania, zachowując
naturalne właściwości wody, gdyż nie
zmienia się jej naturalny smak,
zapach, czy skład mineralny. Dzięki
użyciu lampy UVC do dezynfekowanej wody nie dodaje się chemikaliów, jak w przypadku stosowania
podchlorynu sodu. Nie zanieczyszcza
się środowiska, a proces oczyszczania
nie prowadzi do powstania produktów ubocznych i pozostałości,
w szczególności chloroformu i THM,
nie ma także ryzyka związanego
z przedawkowaniem substancji chemicznej użytej do dezynfekcji wody.
Dezynfekcja promieniami UVC jest
czysto fizycznym procesem, którego
naturalny sposób działania przedstawia słońce. Zasadnicze działanie

W mieście zainstalowano kolejne 10 kamer monitorujących
miejsca publiczne. Monitoringiem objęto błonia zamkowe, teren
rekreacyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej ze skateparkiem i pumptrackiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku
wraz z sąsiadującym z nim placem zabaw przy ul. Harcerskiej oraz
skwer, na którym umiejscowiony jest parowóz.
dezynfekujące promieni ultrafioletowych na mikroorganizmy opiera
się na działaniu bogatego w energię
światła UVC. Promienie UVC uszkadzają DNA (nośnik informacji genetycznej) znajdujących się w wodzie
bakterii i wirusów. Dochodzi do dez-

aktywacji mikroorganizmów i w końcu do obumarcia komórek. Światło
UVC zabija tym samym w ciągu kilku
sekund chorobotwórcze mikroorganizmy i zapobiega ich dalszemu
rozmnażaniu.
P.R.

Wybrany wykonawca
rozbudowy ul. Gruduskiej
Modernizacja ul. Gruduskiej jest możliwa dzięki porozumieniu miasta z zarządcą drogi, na podstawie
którego miasto w 2019 r. opracowało dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na realizację
inwestycji. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wybrał wykonawcę, który za blisko
3 mln zrealizuje inwestycję.
W ramach inwestycji powstanie ciąg
pieszo-rowerowy o długości 833 m
i szerokości 2,5 m, wykonany z kostki
i oddzielony od jezdni pasem zieleni.
Przy ulicy ułożone będzie ponad
800 m chodników z kostki betonowej. Na całym odcinku zniesione
będą bariery architektoniczne. Na
ulicy położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni wykonana z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, o szerokości 7 m. Istniejąca nawierzchnia
bitumiczna zostanie wykorzystana
jako dolna warstwa podbudowy. Na
drodze wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z nowym projektem stałej organizacji
ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane bądź
przebudowane skrzyżowania. Wykonane zostaną także zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na pola.
Zjazdy indywidualne na posesje zostaną dostosowane do szerokości
istniejących bram, wykonane z czerwonej kostki betonowej, a zjazdy na
pola z betonu asfaltowego.Projekt
zakłada także odwodnienie drogi
poprzez budowę systemu kanalizacji
deszczowej w terenie zabudowanym
w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi. Planowany termin zakończenia robót wraz
z pozwoleniem na użytkowanie to
koniec 2020 roku. Ponadto miasto
ze środków własnych w ramach
zadania wybuduje również nowe
oświetlenie uliczne. Projekt zakłada

na całym odcinku rozbudowywanej
drogi, budowę 24 szt. słupów oświetleniowych z lampami typu LED.
- Pracując nad dokumentacją
techniczną dla przebudowy ul.
Gruduskiej zależało mi w szczególoności na stworzeniu bezpiecznego
ruchu dla rowerzystów i pieszych.
Dlatego budowa ciągu pieszo-rowerowego była priorytetem. Samo
projektowanie i uzyskiwanie wymaganych zgód trwało niestety bardzo
długo. Wynikało to jednak z przyczyn obiektywnych i niezależnych od
miasta. Procedury biurokratyczne
na szczęście są już za nami. Zarządca mógł wybrać wykonawcę,
a my jako miasto przeprowadzimy

jeszcze budowę nowego oświetlenia
ulicznego – powiedział prezydent
Krzysztof Kosiński. W oparciu
o przekazaną przez miasto dokumentację MZDW w Warszawie przeprowadził postępowanie przetargowe
i wyłonił wykonawcę robót. Prace
budowlane wykona konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki oraz
„ALTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki za kwotę
brutto 2 992 643,19 zł. Pozostali
uczestnicy przetargu zaoferowali
kwoty zdecydowanie wyższe
(4 127 988,15 zł oraz 6 549 750,00 zł).
P.R.

Dwa miesiące po podpisaniu umowy
z wykonawcą wszystkie 10 kamer
monitoringu wizyjnego zostało
zainstalowanych. Umowa obejmowała m.in. przygotowanie terenu pod
budowę oraz usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania i montażu
kamer. Projekt zapewnił także rozbudowę infrastruktury centrali
umieszczonej w budynku Urzędu
Miasta przy ul. Wodnej 1 oraz w budynku Komendy Powiatowej Policji
przy ul. 11 Pułku Ułanów
Legionowych 25. Powstała nowa
linia telekomunikacyjna oraz linia
zasilająca centralę w energię elek-

tryczną, zakupione i zainstalowane
zostały urządzenia sieciowe, systemy
i serwery informacyjne oraz urządzenia do nadzoru wideo. Realizacja
zadania ma zapewnić poprawę
komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegać aktom
wandalizmu. Wszystkie lokalizacje
kamer zostały wytypowane na podstawie wniosków i zgłoszeń mieszkańców oraz służb mundurowych.
W 2020 roku przewidziano objęcie
monitoringiem kolejnych przestrzeni
miejskich, w tym m.in. kąpielisko
Krubin.
P.R.

Trwa budowa nowego
oświetlenia ulic
Parkowej, Gostkowskiej
i Zamkowej

Trzy ulice na osiedlu „Podzamcze” zyskają nowoczesne oświetlenie. Na ulicach zamontowane zostanie 45 lamp ledowych. Znikną
stare wysłużone słupy energetyczne.
Inwestycja pozwoli na zmoderZamkowej. W pierwszym etapie prac
nizowanie dwóch linii: przestarzałej
zabezpieczono kable zasilające do
sieci abonenckiej oraz linii oświetnowych słupów oświetlenia poprzez
leniowej na trzech ulicach w pobliżu
montaż rur osłonowych do kabli
ciechanowskiego zamku.
energetycznych i oświetlenia uliczW ziemi zbudowana zostanie linia
nego. Po wybudowaniu sieci
dostarczająca energię, co pozwoli na
podziemnej wraz ze złączami kablozdemontowanie nieestetycznego
wymi nastąpi usunięcie starych
okablowania i przestarzałych słupów.
słupów energetycznych i przewodów
Istniejąca infrastruktura powstała
napowietrznych. Następnie wykow drugiej połowie lat 80-tych. Roznawca będzie mógł przystąpić do
dzielone zostaną linie: abonencka
dalszych etapów prac związanych
(która zapewnia dostawy energii do
z realizacją projektu, w tym posadoposzczególnych gospodarstw domowienie fundamentów i ustawienie
wych) oraz nowa linia miejskiego
słupów wraz z wysięgnikami i lamoświetlenia. Oświetlenie miejskie
pami.
ul. Parkowej, ul. Gostkowskiej
Postęp prac zleconych przez miasto
i ul. Zamkowej zostanie wykonane
jest uzależniony od wykonania zakrepoprzez montaż lamp ledowych na
su robót przez Energa-Operator S.A.,
45 aluminiowych słupach.
która odpowiada m.in. za prace
Aktualnie trwają prace ziemne,
związane ze skablowaniem linii
montowane jest okablowanie nowej
elektroenergetycznej nN 04kV.
sieci oświetleniowej w ulicy
red.
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Wieczór z poezją
Gościem 52 czwartkowego wieczoru z poezją w Kamienicy W 18 był Piotr Olszewski.
Był to pierwszy autorski wieczór
poetycki Piotra Olszewskiego.
Spotkanie pt. "Taki jestem" zorganizował Oddział Ciechanowski
Stowarzyszenia Autorów
Polskich, który na ten cel otrzymał
wsparcie miejskiego samorządu.
Wydarzenie prowadziła Joanna
Kiszkurno, a oprawę muzyczną
spotkania zapewnił duet wokalny
"Jacek i Jarek".
red.

Wykład w Pracowni
Dokumentacji
Dziejów Miasta

Teatr pantomimy dziecięcej
Dziecięca pantomima pt. „Kopciuszek” została wystawiona po raz pierwszy przez podopiecznych
Placówki Wsparcia Dziennego.

Malowniczy spektakl w wykonaniu
dzieci i młodzieży zauroczył

publiczność nie tylko grą aktorską,
ale także złożoną scenografią i dosko-

nale dobraną muzyką. Placówka
Wsparcia Dziennego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje od października 2016 r. i powstała w ramach projektu „Dzieci –
nasza wspólna sprawa”, na który
miasto pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach zajęć w placówce, dzieci
uczą się m.in. odgrywania ról teatralnych i prezentują swoje osiągnięcia. Zajęcia prowadzone są w dni
powszednie i zapewniają opiekę
i inspirację dla ponad 50 dzieci.
Do placówki początkowo uczęszczało
28 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Od
stycznia 2019 roku zwiększono liczbę
miejsc w placówce do 52.
red.

Teatr TAK w STUDIO
W styczniowej ofercie Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO znalazły się 2 interaktywne przedstawienia Teatru Tak. Z seansów skorzystały przedszkolaki oraz dzieci z rodzicami.

7 stycznia artyści z Radomia
trzykrotnie zaprezentowali spektakl
ekologiczny „Śmieciaki ratują świat”.

Poruszał on ważny temat dotyczący
ekologii. Akcja rozegrała się w niedalekiej przyszłości, w której na świecie

żyją już tylko tytułowe Śmieciaki. Od
nich mali widzowie dowiedzieli się
jak kiedyś wyglądał świat, dlaczego
wszystko się zepsuło i co zrobić, żeby
naprawić szkody.
15 stycznia dzieci obejrzały przedstawienie „W 7 dni dookoła bajek”.
Wykorzystano w nim fragmenty
wierszy Jana Brzechwy takie jak
„Smok”, „Leń”, „Żuk”, „Kaczka
Dziwaczka”, „Czerwony Kapturek”,
„Katar”, „Tańcowała igła z nitką”.
Powstała z nich zabawna opowieść
o Smoku Smokowskim, którego rozgniewana mama wysyła w podróż po
świecie bajek.

W ramach inauguracji współpracy Pracowni Dokumentacji
Dziejów Miasta oraz Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego
w Kamienicy Warszawska 18 odbył się wykład dr Zbigniewa
Ptasiewicza pt. „Niemiecka wizja przebudowy Ciechanowa jako
Zichenau na początku lat 40-tych XX wieku”.
Wykład rozwinął tematykę książki autorstwa prelegenta pt.
„Regierungsbezirk Zichenau.
Rejencja ciechanowska 1939-1945”
i zorganizowany był w 7 rocznicę
wydania publikacji. Autor jest regionalistą, prezesem Ciechanowskiego
Towarzystwa Naukowego, samorządowcem i nauczycielem akademickim, laureatem nagrody im.
Franciszka Rajkowskiego, przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
Pracownia Dokumentacji Dziejów
Miasta gościła prezesa CTN-u nieprzypadkowo, a spotkanie inaugurowało rozpoczęcie oficjalnej współpracy PDDM i CTN-u. W październiku
ubiegłego roku miejski samorząd
podpisał w tej sprawie porozumienie,
na mocy którego towarzystwo jest
wsparciem merytorycznym pracowni, m.in. przy redagowaniu kwartalnika „Klucz do miasta” oraz współorganizuje przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o dziejach
Ciechanowa. Warto przypomnieć, że

porozumienie określiło także nową
siedzibę Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego i po wielu zmianach
lokalizacji CTN, wraz z bogatym archiwum, znalazło ono swoją siedzibę
w Kamienicy Warszawska 18.
Kolejna prelekcja historyczna odbędzie się w marcu br. Dr Zbigniew
Ptasiewicz przedstawi na niej wybrane okupacyjne wspomnienia mieszkańców Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej. Od lutego rozpocznie się
cykl spotkań „Piątek z historią” organizowany przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta przy współpracy z Kamienicą Warszawska 18.
Spotkania przybliżą najmłodszym
mieszkańcom Ciechanowa historię
miasta i będą wspaniałą okazją do
rozbudzania w dzieciach pasji badawczych i poznawczych. Wszystkich
chętnych zapraszamy 7 lutego br. o
godz. 16.30 w Kamienicy W18 (II
piętro) przy ul. Warszawskiej 18.
Zajęcia skierowane będą do dzieci
w wieku 7 – 12 lat.
red.

Spotkanie Kobiet Nowej Ery

red.

Bezpłatne badania na Dzień Babci i Dziadka
W Hali Targowej „Bloki” z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka zorganizowano bezpłatne badania dla
seniorów.
Seniorom mieszkającym w mieście
umożliwiono wykonanie bezpłatnych
badań diagnostycznych. Można było
zbadać poziom cukru, ciśnienia tętniczego
oraz zasięgnąć porady dietetyka. W prezencie seniorzy otrzymali także miód z ratuszowej pasieki. Badania wykonywali
wykwalifikowani pracownicy Grupy
Arnica.
red.

W Klubokawiarni W18 po raz
kolejny spotkały się ciechanowianki skupione wokół
ogólnopolskiej akcji Ery
Nowych Kobiet.
Gościem była Sandra Panuś –
trenerka z Płocka, autorka bloga
o zrównoważonej modzie i życiu

w spełnieniu. Tematem spotkania
były zmiany. Przy aromatycznej
kawie uczestniczki zastanawiały się,
dlaczego zmiany są trudne, jak je
zaplanować i przeprowadzić. Był to
też czas na rozmowy oraz wymianę
spostrzeżeń i dobrej energii.
red.
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Na czas zimowego wypoczynku, od 10 do 23 lutego miejskie
placówki i jednostki współpracujące z miastem przygotowały dla
dzieci i młodzieży propozycje spędzenia wolnego czasu w ferie.
Ciekawe propozycje muzeów, placówek kultury, bibliotek, obiektów
sportowych i instytucji kulturalnych pozwolą uczestnikom na
poszerzanie swoich zainteresowań i aktywny wypoczynek. Na
chętnych czekają warsztaty, zajęcia sportowe, muzyczne, edukacyjne oraz spotkania.
Park Nauki Torus
Podczas ferii warto przyjść do Parku
Nauki Torus. Na dzieci od 7 lat czeka
tam specjalny program zajęć.
Każdego dnia od wtorku do piątku
odwiedzający będą mogli skorzystać z
wszystkich atrakcji interaktywnej
wystawy, ale też wziąć udział w zajęciach w pracowni. We wtorki edukatorzy zapoznają ich z magnetycznym
przyciąganiem. Uczestnicy zajęć
dowiedzą się jakie są podstawowe

właściwości magnesów, dlaczego
magnesy przyciągają się i odpychają.
Z kolei środy to czas na warsztat chemiczne z suchym lodem, który idealnie służy do poznawania tajemnic
zjawisk fizycznych i chemicznych.
W czwartki uczestnicy zajęć poznają
tajemnicze pismo i samodzielnie przeprowadzą czary z atramentem. Na koniec tygodnia prawdziwa dawka energii. Dzieci wykonają ogniwa elektryczne m.in. z cytryny. Zaplanowano dwa

turnusy: I turnus od 11 do 14 lutego, II
turnus od 18 do 21 lutego.
Koszt dwugodzinnych zajęć to
20zł/dzień. Zapisy na zajęcia w okresie ferii prowadzone są telefonicznie
pod numerem tel. 23 674 93 13 lub
w kasie Parku Nauki Torus.
Kamienica WARSZAWSKA 18
W odrestaurowanej kamienicy w sercu miasta przygotowano zajęcia kreatywne, warsztaty, zajęcia muzyczne
oraz interaktywne. Wszystkie skierowane do dzieci w wieku 7-10 lat. W
pięknych wnętrzach będzie można
bawić się i uczyć. W ramach zajęć
m.in. „Dijajowe cukierki karnawałki”
– warsztaty z kreatywności, Zajęcia
muzyczne z Łukaszem
Juszkiewiczem, czy walentynkowe
warsztaty quilingu. Od 11 do 13 lutego
w Kamienicy zajęcia będą odbywały
się w godz. 8.00-12.00. Koszt
trzydniowych zajęć to 30 zł. Szczegóły
w placówce lub pod numerem
tel. 730 513 715.
COEK STUDIO
W Centrum Edukacji Kulturalnej
STUDIO zaplanowano zimowe ferie
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Warsztaty z wyobraźni, przygoda
z rysunkiem oraz akademia twardziela
odbędą się 18,19 i 20 lutego. Zajęcia
będą prowadzone przez pracowników
COEK STUDIO. w godz. 8.00-12.30.
Koszt trzydniowych zajęć to 30 zł.
Zapisy pod numerem tel.: 570 809
003. Ponadto dostępna będzie stała
oferta zajęć popołudniowych w tym:
zajęcia plastyczne „Studio Kredka”,
joga dla dzieci i dla dorosłych, czynne
będzie także studio nagrań.

dzinach od 10.00 do 12.00. Zapisy
pod nr tel. 23 672 28 88.
Zajęcia kreatywne będą odbywały się
także we wszystkich bibliotecznych
filiach. W Bibliotece Głównej na
ul. Batalionów Chłopskich 15 będzie
można „zamknąć” zimę w papierowej
śnieżnej kuli, tropić dinozaury i rycerzy, skleić bałwana, czy zrobić slajma.
Zajęcia w godzinach 10.00-12.00,
zapisy pot nr tel. 23 673 26 10.
W Filii nr 1 (ul. Kicińskiego 21/23)
wybrane zajęcia kreatywne odbędą się
13 i 20 lutego. Zapisy pod nr tel. 23
673 87 30. W Filii nr 3 (ul. Reutta 13)
natomiast zajęcia odbędą się 11 i 18
lutego. Zapisy pod numerem tel. 23
673 26 30.
Muzeum Szlachty Mazowieckiej
Dla ciekawych świata młodych adeptów historii Muzeum przygotowało
tematyczne zajęcia podczas których
będą mogły nie tylko zwiedzić wnętrza
muzealnych oddziałów, ale również
uczestniczy w tematycznych warsztatach i lekcjach muzealnych. Bezpłatne
zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (I turnus 10-14.02.,
II turnus -17-21.02. w godzinach:
10.00-14.00 w Ciechanowie oraz
10.00-13.00 w Gołotczyźnie).
Szczegółowe informacje dostępne są
u organizatora pod numerem tel. 23
672 55 87.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPD organizuje zajęcia dla wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej
TPD, w których weźmie udział
40 wychowanków. Zajęcia odbywać
się będą od 8:30 do 15:00.
P.R.

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech miesięcy

Miejski Orszak
Trzech Króli

L.p.

6 stycznia ulicami miasta po raz czwarty przeszedł Orszak
Trzech Króli. Wydarzenie współorganizowane było przez
miasto oraz proboszczów ciechanowskich parafii. Organizację
Orszaku wsparli także ciechanowscy harcerze.

1

2

Przed wymarszem, na scenie na placu Jana Pawła II zaprezentowana
została przygotowana przez Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni
scenka rodzajowa. Następnie
orkiestra dęta OSP Ciechanów
zagrała kolędy, a uczestnicy Orszaku
otrzymali korony i śpiewniki. Orszak

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Do aktywnych ferii zachęca MOSiR,
który udostępnia swoją bazę sportowo-rekreacyjną, w tym krytą pływalnię, lodowisko oraz halę sportową.
Uczniowie ciechanowskich szkół podstawowych będą mogli uczestniczyć w
bezpłatnych zajęciach nauki pływania
(klasy I-III) i jazdy na łyżwach (klasy
IV-VIII).
W czasie ferii, od poniedziałku do
piątku, w godz. 08.00-09.30, 12.0013.30, 14.00-15.30 uczniowie miejskich szkół będą mieli bezpłatny
wstęp na lodowisko. Obiekt będzie
czynny od godz. 8.00 do 21.30
(z wyjątkiem przerw technicznych).
Uczniowie mogą korzystać z krytej
pływalni, która jest czynna codziennie
od 6.00 do 22.00. W hali sportowej
przy ul. Kraszewskiego będzie można
pograć w tenisa stołowego oraz
hokeja. Kontakt do MOSiR:
tel. 23 672 55 01.
Miejska Biblioteka Publiczna
Tradycyjnie o urozmaicenie czasu
wolnego zadbają ciechanowskie
biblioteki. Pierwszy raz zajęcia odbędą
się w zrewitalizowanej Krzywej Hali
przy pl. Piłsudskiego, która po remoncie zyskała nowy blask i nowoczesne pomieszczenia do pełnienia
nowych funkcji użytkowych.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbędą się m.in. zabawy masą
porcelanową oraz inne zajęcia kreatywne, m.in. Galeria smoków, Białe
i czarne koty, W karnawale czas na
bale, czy Zimowe pejzaże. Zajęcia
odbywać się będą codziennie w go-
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przeszedł w towarzystwie trzech
mędrców konnych ulicami
Warszawską i ks. Piotra Ściegiennego, docierając do kościoła farnego,
gdzie jego uczestnicy mogli złożyć
pokłon Świętej Rodzinie, a następnie
odbyła się uroczysta Msza Święta.

Oznaczenie nieruchomości

obręb 30-PODZAMCZE
działka nr 1374/9
2
o powierzchni 2005 m

obręb 30-PODZAMCZE
część działki nr 1533
2
o powierzchni 286 m

3

obręb 90-NIECHODZIN BIELIN
część działki nr 160
o powierzchni 1,3321 ha

4

obręb 60-KRUBIN
część działki nr 106/3
o powierzchni 4,2016 ha

5

P.R.

obręb 60-KRUBIN
część działki nr 106/3
o powierzchni 4,2016 ha

Powierzchnia
nieruchomości

396,78 m2

250 m

2

Opis
nieruchomości

Lokale użytkowe
na parterze
budynku przy
pl. Piłsudskiego 1

Teren
zabudowy
mieszkalno
-usługowej

Teren rolny
1,3321 ha

1,8300 ha

2,3716 ha

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Teren
obiektów
usługowo mieszkalnych

Sposób
zagospodarowania:
użyczenie lokalu
na rzecz Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Ciechanowie
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
dzielnicy BLOKI
w Ciechanowie
Sposób zagospodarowania:dzierżawa
gruntu na własny
użytek dzierżawcy
Brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
KRUBIN II
w Ciechanowie
Sposób zagospodarowania: uprawy polowe
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
KRUBIN II
w Ciechanowie
Sposób zagospodarowania: uprawy polowe
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obręb 30-PODZAMCZE
działka nr 1134/3
2
o powierzchni 264 m

44 m2

Plac C zabudowany
tymczasowym
obiektem handlowym
przy ul. Prymasa
Tysiąclecia
w Ciechanowie

Czas trwania
umowy

brak

3 lata

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
dzielnicy BLOKI
w Ciechanowie

Sposób
zagospodarowania:
uprawy polowe

Teren
obiektów
usługowo mieszkalnych

Wysokość czynszu
dzierżawnego
i termin płatności

Brak planu
zagospodarowania
przestrzennego.

625 zł netto
rocznie– zgodnie
z obowiązującymi
przepisami
Czynsz płatny
do końca marca
każdego roku

3 lata

87 zł rocznie –
zgodnie z obowiązującymi przepisami
Czynsz roczny
płatny do 31 marca
każdego roku

3 lata

298 zł rocznie –
zgodnie z obowiązującymi przepisami
Czynsz roczny
płatny do 31 marca
każdego roku

3 lata

390 zł rocznie –
zgodnie z obowiązującymi przepisami
Czynsz roczny
płatny do 31 marca
każdego roku

3 lata

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

3 lata

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia/ użyczenia 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.) .
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta
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Koncert Noworoczny
Tradycyjny Koncert Noworoczny odbył się 5 stycznia 2020 r. w Hali Widowiskowej przy
ul. Kraszewskiego 8. Nowy Rok mieszkańcy miasta przywitali w operowych, operetkowych
i musicalowych nastrojach. Na scenie wystąpił Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury.

W repertuarze znalazły się „Habanera” z opery „Carmen” G. Bizeta,
słynna pieśń neapolitańska „O sole
mio”, czardasz z operetki „Księżniczka Czardasza” I. Kálmána, a także

„Gdybym był bogaczem” z musicalowego hitu „Skrzypek na dachu”
z muzyką J. Bocka. Zabrzmiały także
utwory rodziny Straussów, w tym
utwór, bez którego nie może odbyć

się żaden koncert noworoczny –
„Marsz Radetzkiego”.
Na scenie wystąpili soliści i orkiestra
Mazowieckiego Teatru Muzycznego
im. Jana Kiepury pod dyrekcją
Mieczysława Smydy. Wśród wykonawców znaleźli się: Renata Drozd –
sopran (solistka m.in. Filharmonii
Dowcipu, znana z programów
telewizyjnych z muzyką operową),
Magdalena Idzik – mezzosopran
(solistka m.in. Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej, ale śpiewała
również koncert m.in. z Andrea
Bocelli), Wonhyeok Choi – tenor
(zwycięzca Turnieju Tenorów
w Szczecinie, solista Opery
Wrocławskiej) i Jakub Milewski –
baryton (solista współpracujący
z teatrami operowymi i filharmoniami w Polsce, kierownik artystyczny
MTM). Koncert poprowadził Piotr
Gąsowski (aktor, prezenter telewizyjny).
P.R.

Obchody rocznicy
17 stycznia
17 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę zamordowania przez hitlerowców
polskich patriotów na dziedzińcu ciechanowskiego ratusza oraz na ul. Śląskiej.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów, admini-

stracji państwowej, ciechanowskich
instytucji, organizacji kombatanc-

kich i szkół. Kwiaty złożono pod tablicą na ratuszu, upamiętniającą te
tragiczne wydarzenia oraz pod tablicą pamiątkową przy ul. Śląskiej.
Wartę honorową zaciągnęli uczniowie ciechanowskich klas mundurowych.
W trakcie najbliższej sesji Rady
Miasta Ciechanów, 30 stycznia
2020 r. pod głosowanie poddana
zostanie kwestia powołania zespołu do opracowania zaktualizowanych treści tablic upamiętniających
zamordowanych w nocy z 16/17
stycznia 1945 roku na dziedzińcu
ciechanowskiego ratusza i na podwórzu domu przy ulicy Śląskiej 7.
red.

Jarmark Bożonarodzeniowy
i Wigilia przed ratuszem

Jarmark Bożonarodzeniowy przed ratuszem trwał trzy dni: od
20 do 22 grudnia. Na placu Jana Pawła II można było m.in.
zakupić ozdoby świąteczne, wyroby gastronomiczne, rękodzieło
i upominki. Przygotowano liczne atrakcje, odbyły się występy
zespołów, pokazy i spotkania z Mikołajem. Trzeciego dnia
Jarmarku tradycyjnie odbyła się też Wigilia dla mieszkańców.
Pierwszego dnia Jarmarku przed
ratuszem rozstawiono stoiska z szerokim asortymentem wystawienniczym (rękodzieło, ozdoby świąteczne, swojskie sery i wędliny,
świąteczne wyroby gastronomiczne,
ręcznie robione zabawki i upominki). Poza świątecznymi zakupami odbywały także atrakcje sceniczne: występ uczniów Szkoły TWP,
koncert zespołu "Pod Fryzjerką",
występ dzieci i młodzieży pt.
"Duety" autorstwa Łukasza
Juszkiewicza, spotkanie ze Świętym
Mikołajem. Dzieci z miejskich
przedszkoli ubrały choinki zdobiące
scenę. W sobotę mieszkańcy mogli
robić zakupy przy dźwiękach
muzyki oraz wysłuchać programów
muzycznych przygotowanych przez:
Chór Sine Nominie, Chór
Uniwersytetu III Wieku, uczniów
szkoły Forte-Piano oraz programu
Gminnego Ośrodka Kultury
w Opinogórze. W niedzielę na scenie
wystąpiła Orkiestra Dęta OSP
Ciechanów, Łukasz Juszkiewicz
i Adam Wełna, Joanna Kiszkurno
oraz zespół Żywioły ART. Tradycyjnie w ostatnim dniu Jarmarku
odbyła się Wigilia dla Mieszkańców

miasta, podczas której przygotowano potrawy wigilijne. Z mieszkańcami Ciechanowa podczas Wigilii
spotkał się także poseł na Sejm RP
Władysław Kosiniak-Kamysz.
W okresie trwania Jarmarku
w mieście podziwiać można było
także świąteczne iluminacje. Światłem lampek rozbłysły główny
miejski plac przed ratuszem
i ul. Warszawska. Świąteczna iluminacja pojawiła się także na Zamku
Książąt Mazowieckich, podświetlono także Wieżę Ciśnień przy Parku
Nauki Torus. Przed ratuszem stanęła pokaźnych rozmiarów miejska
choinka, a korony latarniowe na
słupach oraz cały reprezentacyjny
deptak w centrum miasta ozdobiono kolorowym lampkami.
W trzydniowym wydarzeniu wzięło
udział blisko 40 wystawców.
Jarmark Bożonarodzeniowy został
zorganizowany przez Urząd Miasta
Ciechanów i Ciechanowski Ośrodek
Edukacji Kulturalnej STUDIO we
współpracy z MOSiR. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął
Marszałek Województwa Mazowieckiego.
P.R.
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Weekendy w TORUSie
dla najmłodszych
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10 tysięcy zwiedzających
w Parku Nauki Torus

Ostatnia odsłona warsztatów „Wiem z doświadczenia” w Parku Nauki Torus skierowana była do
najmłodszych odkrywców. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami uczestniczyły w zajęciach
pn. „Kolorowa piaskownica”. Uczestnicy zajęć bawili się piaskiem o szczególnych właściwościach
fizycznych.

Zajęcia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, wzięło w nich
udział ponad 60 dzieci. Odpowiadając na tak duże zainteresowanie
pracownicy Parku Nauki Torus

stworzyli dodatkowe grupy, aby każde dziecko mogło wziąć udział w warsztatach.
Zajęcia pn. „Kolorowa piaskownica”
dedykowane były w szczególności

małym dzieciom, gdyż zabawa
piaskiem świetnie oddziałuje na
zmysł dotyku u małego dziecka,
a więc korzystnie wpływa na integrację sensoryczną. Dodatkowo tego
rodzaju zabawy stymulują koordynację wzrokowo-ruchową i ćwiczą
sprawność manualną. Po dodaniu
kilku składników chemicznych
zwykły piasek przestał być sypki, co
więcej zaczął lekko się poruszać.
Dzieci stworzyły też księżycowy
piasek z mąki z dodatkiem oleju
i kolorowego brokatu. Kolejne
zajęcia z cyklu „Wiem z doświadczenia” odbędą się 16 lutego i będą
dotyczyły szyfrów. Uczestnicy będą
szyfrować, kodować oraz przekazywać tajne wiadomości. Zajęcia
skierowane będą do dzieci od 7 roku
życia.
red.

Destination Imagination w Kamienicy
Dwie drużyny z Ciechanowa, pracujące w programie rozwijania kreatywności Destination
Imagination, przygotowują się do XV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.

W styczniu gościnnie ćwiczyły razem
w Parku Nauki Torus. Jedna
z drużyn to DIJATORZY (dzieci w
wieku 8-12 lat) którzy regularnie
rozwijają swoje kompetencje, krea-

tywność oraz umiejętność niestandardowej współpracy w zespołach
podczas regularnych zajęć w Kamienicy "Warszawska 18" pod
kierunkiem Jolanty Szlagowskiej

i Alicji Zajkowskiej. Druga drużyna to
POKOKI przygotowujące się do
olimpiady w Społecznej Szkole
Podstawowej STO pod okiem Moniki
Biedrzyckiej-Gładkiej i Jolanty
Szlagowskiej. Obie drużyny dzieliły
się swoimi dotychczasowymi umiejętnościami, trenowały techniki
generowania pomysłów oraz brały
udział w Wyzwaniach. Dzięki integracji i wspólnej zabawie młodzież
poznała się bliżej. Wkrótce obie drużyny razem będą reprezentować
miasto na XV Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Kreatywności
DESTINATION IMAGINATION
WROCŁAW’2020, która potrwa od
22 do 25 marca.
P.R.

Ciechanów gra z WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Ciechanowie po raz 28. w. Oprócz finałowej kwesty
organizowane były liczne wydarzenia artystyczne, sportowe, atrakcje dla dzieci i dorosłych. W ramach WOŚP wylicytować można było m.in. obiad z prezydentem oraz wejście na więżę ciśnień.
W sobotę 11 stycznia w hali
sportowej przy ul.
Kraszewskiego odbyły się
dwa bale: Charytatywny Bal
Małych Przebierańców oraz
Charytatywny Bal Przebranych za Siebie, podczas
którego prowadzone były
licytacje i zbiórka dobrowolnych datków do puszek
wolontariuszy. W niedzielę na
kąpielisku Krubin można
było spotkać ciechanowskich
morsów. Na placu przed
ratuszem podziwiać można
było pojazdy militarne i zabytkowe
oraz motocykle, rozstrzygnięto
konkurs „Odlotowy pojazd z ża-

glem”, można było także wziąć udział
w Wielkim Ciechanowskim Przytulasie. Tradycyjnie w dniu finału

wspólnie puszczono także
Światełko do Nieba.
Finał w Ciechanowie wsparło miasto. W ramach licytacji, z której dochód będzie przeznaczony na zapewnienie najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, możliwe było wylicytowanie obiadu z prezydentem w Cafe Pitagoras
w Parku Nauki Torus, a do
końca stycznia trwa nadal
internetowa licytacja wejścia na
więżę ciśnień.
red.

W styczniu 2020 r. Park Nauki Torus gościł 10-tysięcznego
zwiedzającego. Był nim 8 letni Piotr z Ciechanowa. Nie była to
pierwsza wizyta Piotrka w parku nauki i - jak sam mówił - nie
ostatnia.
Park Nauki Torus rozpoczął swoją
działalność 30 sierpnia ubiegłego
roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy stał się ważnym obiektem turystycznym na mapie Ciechanowa.
W dni powszednie park nauki odwiedzają przede wszystkim wycieczki
szkolne. Uczniowie zwiedzają wystawę złożoną z ponad 20 interaktywnych eksponatów usytuowanych
w czterech strefach tematycznych.
Poprzez zabawę poznają podstawowe
prawa fizyki i matematyki takie jak
twierdzenie Pitagorasa, prawo Bernoulliego czy zasady działania ferromagnetyków. Następnie uczestniczą
w warsztatach chemicznych prowadzonych przez dr Martę Radomską –

pracownika parku nauki. Weekendy
w Parku Nauki Torus to czas dla
całych rodzin. Interaktywna wystawa
edukacyjna, prezentowana w salach
ekspozycyjnych, zachęca do zabawy
zarówno małe dzieci jak i osoby dorosłe. Po odwiedzeniu wystawy i uczestnictwie w dodatkowych zajęciach, rodziny korzystają z oferty Cafe Pitagoras, która w menu ma zdrowe i smaczne przekąski oraz napoje. 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
można zakupić na stronie internetowej www.parknaukitorus.pl lub
w kasie, na miejscu.
red.
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Turniej hokejowy
na miejskim lodowisku

Orka z medalem

19 stycznia na ciechanowskim lodowisku odbył się IV Turniej
Hokejowy o Puchar Prezydenta Ciechanowa.

Adrian Krzywnicki, podopieczny trenera Zbigniewa Grochowskiego, został brązowym medalistą
w konkurencji 100 m stylem motylkowym oraz 9 zawodnikiem Open w Polsce. Adrian został także
członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego.
Podczas Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 1718 lat Ostrowcu Świętokrzyskim
Adrian nie tylko zdobył brąz, ale
także, jako pierwszy zawodnik w historii ciechanowskiego pływania,
awansował do Finału A Mistrzostw
Polski seniorów. W trwających od 18

W turnieju wzięły udział drużyny:
Borsuki Olsztyn, Diabły Grabce, Orły
Przasnysz, Stalowe Rekiny
Działdowo, Torpeda Warszawa i Ice
Team Ciechanów. Drużyny grały
systemem każdy z każdym. Spotkania były bardzo emocjonujące.
Zwycięzcą turnieju, została drużyna
Diabły Grabce. Drugie miejsce zajęły
Borsuki Olsztyn. Na trzecim miejscu

uplasowały się Stalowe Rekiny
z Działdowa. Drużyna gospodarzy Ice
Team Ciechanów mimo zajętego IVgo miejsca, nie poległa bez walki.
Turniej zorganizowany został przy
współpracy Urzędu Miasta
Ciechanów, MOSiR w Ciechanowie
oraz Ciechanowskiego Stowarzyszenia Hokeja na Lodzie.
A.C.

do 22 grudnia Mistrzostwach
walczyło 603 zawodników ze 120
klubów. W styczniu 2020 r.
zawodnik Orki został oficjalnie
powołany do Kadry Narodowej
Polskiego Związku Pływackiego
rocznik 2001/2002.
red.

Turniej szachowy o puchar prezydenta
Najmłodsi szachiści z miasta rozegrali blisko 200 partii szachowych podczas Świątecznego Turnieju
Szachowego o Puchar Prezydenta. Na turnieju rozegrano także partię dużych szachów w ramach
ubiegłorocznej akcji miasta dla WOŚP.
Blisko 90 uczniów i przedszkolaków
spotkało się w hali sportowowidowiskowej przy ul.
Kraszewskiego 8, aby wspólnie grać
w szachy. Turniej zorganizowany był
przez Szachy Ciechanów. W ramach
wylicytowanej dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy partii wielkoformatowych szachów, z prezydentem miasta zmierzył się Mateusz
Czyżewski, uczeń szkoły Szkoły
Podstawowej STO z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Ciechanowie.
Wszyscy młodzi uczestnicy turnieju
otrzymali także upominki, a zwycięzcy puchary.

Morsy licytowały
dla WOŚP

red.
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Jak co roku Morsy z Ciechanowskiego klubu wsparły Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Podczas coniedzielnego spotkania miłośników
kąpieli w lodowatej wodzie odbyła się
tez licytacja na rzecz WOŚP. Chęt-

nych nie zabrakło, dzięki czemu
licytującym udało się zebrać ponad
6 tysięcy złotych. Po licytacji odbyła
się tradycyjna rozgrzewka i wejście
do wody.
A.C.
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