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Tak będzie wyglądał
odnowiony młyn
przy ul. Nadrzecznej

Prezydent Krzysztof Kosiński
spotkał się w Warszawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Adamem Bodnarem. Rozmowa
dotyczyła wsparcia przez RPO dla
starań miasta o odzyskanie ponad
6 mln zł z tytułu poniesionych
kosztów samorządu na wykonywanie zadań zleconych przez
administrację rządową.

Nowy miejski park
powstanie przy
ul. Augustiańskiej

Nowy miejski park powstanie na
niezagospodarowanym
terenie
nad
rzeką
Łydynią
przy
ul. Augustiańskiej. Na obszarze
ponad 2 ha nasadzone zostanie
ponad 12 tys. roślin, wytyczone
będą nowe ciągi komunikacyjne
dla pieszych i rowerzystów,
a teren zostanie oświetlony.

więcej str. 3

więcej str. 5

Miejska Biblioteka
Publiczna wznowiła
prace w Krzywej Hali

Ruszała modernizacja
ul. Gruduskiej

W zrewitalizowanej Krzywej Hali
na osiedlu „Bloki” na nowo otwarta
została biblioteka. Już można
korzystać ze zbiorów oraz z wyremontowanej czytelni. W MBP będą
także organizowane spotkania
edukacyjne i kulturalne dla dzieci
i dorosłych.
więcej str. 7

Od marca nowe
eksponaty w Parku
Nauki Torus

Na wystawie interaktywnej
w Torusie pojawi się 7 nowych
interaktywnych stanowisk o tematyce związanej z muzyką i fizyką
dźwięku. Nowa wystawa będzie
dostępna przez 4 miesiące od
3 marca 2020 r. Oferta kierowana
jest nie tylko do osób indywidualnych, ale także do grup zorganizowanych.
więcej str. 11

Miasto rozstrzygnęło konkurs architektoniczny na koncepcję rewitalizacji i rozbudowy budynku po
młynie przy ul. Nadrzecznej. W Parku Kultury „Młyn” znajdą się m.in.: wielofunkcyjna sala, restauracja, bar letni, pomieszczenia edukacyjne i artystyczne oraz miejsce na start-upy. Za budynkami
powstanie zielona przestrzeń z alejką prowadzącą nad rzekę Łydynię, zwieńczona drewnianym
pomostem i widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Do połowy 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.
– Rewitalizacja zabytkowego młyna
to inwestycja w samym sercu miasta
– 200 metrów od ratusza, 200 metrów od ciechanowskiego zamku.
Będzie to kolejny zabytkowy obiekt,
który odnowimy. Budynek nowej
rozbudowywanej części ma przywrócić miejscu dawny charakter
zabudowy pierzejowej małego miasteczka. Cały kompleks ma pełnić
nowe funkcje społeczne, kulturalne
i gospodarcze. Wykorzystujemy zaplecze historyczne i walory naturalne tego miejsca do wykreowania
nowego potencjału dla miasta, jego
mieszkańców i turystów – powiedział prezydent Ciechanowa
Krzysztof Kosiński.
Po rewitalizacji i rozbudowie obiekt
będzie składał się z 3 części: odnowionego budynku młyna, nowego
wielofunkcyjnego obiektu oraz dwukondygnacyjnego przeszklonego
łącznika. Na potrzeby urządzonej
zieleni zagospodarowany zostanie
także teren całej działki z ekspozycją
na Zamek Książąt Mazowieckich.
W obiekcie znajdzie się m.in. duża
wielofunkcyjna, dwukondygnacyjna
sala z przeznaczeniem na przestrzeń
artystyczną, służąca do realizacji

konferencji, wydarzeń kulturalnych
oraz eventów biznesowych. Możliwe
będzie jej przearanżowanie lub
częściowe wydzielenie przestrzeni
w zależności od potrzeb. Pojawi się
także strefa historyczno-wystawowa.
W Parku Kultury „Młyn” znajdą się
też: pomieszczenie dla start-upów,
pomieszczenia biurowe, socjalne,
kompleks szatni z łazienkami,
charakteryzatornia, a także bar letni
z wyjściem na taras. W obiekcie
zlokalizowana będzie też dwupoziomowa restauracja. Na dachu wielofunkcyjnej sali znajdzie się obszerny
taras, będący bardzo dobrym punktem widokowym na zamek. Przestrzenie obiektów na każdej kondygnacji będą w pełni dostępne dla osób
niepełnosprawnych, w tym stara
część młyna, gdzie wprowadzona
zostanie winda.
Założeniem wybranej koncepcji
architektonicznej jest m.in. wykorzystanie jak największej części terenu jako strefy zielonej, wolnej od
barier, a jednocześnie zachęcającej do
spędzania wolnego czasu, integrowania różnych grup społecznych
i wiekowych. Projekt zakłada znalezienie właściwych relacji pomiędzy

architekturą zastaną a nową oraz
stworzenie „pomostu” łączącego
przeszłość z przyszłością, historyczny
budynek z nowoczesną przestrzenią.
Otoczenie zewnętrzne budynku ma
służyć jako zielona przestrzeń odpoczynku, rekreacji, zabaw i ma być
odskocznią od codziennego życia
mieszkańców.
Z budynku do Zamku Książąt
Mazowieckich będzie prowadziła
ścieżka biegnąca wzdłuż całej działki,
kierująca na drewniany pomost nad
Łydynią. Na terenie zielonym pojawi
się strefa odpoczynku i rekreacji
z drewnianymi altankami, leżakami
i stolikami nieopodal rzeki. Będą tam
także strefy zabaw dla dzieci, strefa
sadów owocowych oraz strefa relaksu
z nawierzchnią utwardzoną i ławkami, gdzie można w ciszy kontemplować naturę. Strefy te będą poprzedzielane między sobą nawierzchniami trawiastymi, roślinnością ozdobną, zmieniającą się w zależności od
pór roku. Na wewnętrznym podwórzu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, znajdzie się też parking dla
gości i obsługi technicznej.
więcej str. 3
P.R.

Rozpoczęła się modernizacja
ul. Gruduskiej. Koszt inwestycji, to
prawie 3 mln. Trwają prace
budowlane. W ramach przebudowy
drogi wprowadzona została czasowa organizacja ruchu na okres od
17.02.2020 r. do 15.06.2020 r.
więcej str. 4

Rozbudowany system
monitorowania
jakości powietrza

W mieście zamontowano 2 nowe
czujniki mierzące jakość powietrza
zlokalizowane na budynku Hali
Targowej przy ul. Sienkiewicza 75
oraz na budynku przy ul. Pułtuskiej
49. Aplikacja mobilna dla mieszkańców została rozbudowa o nowe
funkcjonalności.
więcej str. 5
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Bezpłatna
księgowość dla NGO

Styczniowa sesja Rady Miasta
Na 16. sesji przedłożone zostało sprawozdanie z ubiegłorocznych prac komisji Rady Miasta
Ciechanów. Podczas obrad, które odbyły się 30 stycznia, radni podjęli 12 uchwał.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców mogą
skorzystać z bezpłatnego wsparcia w prowadzeniu swojej
księgowości w 2020 r. Usługi będą świadczone przez Stowarzyszenie
Ciechanowski Wolontariat.

Stowarzyszenie pozyskało na ten cel
środki z miasta z otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w ramach zadania w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego.
W ramach projektu 7 organizacji
pozarządowych będzie mogło skorzystać z bezpłatnego księgowania
dowodów finansowych oraz przygotowania rocznego sprawozdania
finansowego wraz z deklaracją CIT.
Wparcie skierowane jest przede
wszystkim do małych organizacji,
które nie mają środków na korzystanie z profesjonalnych usług księgowych. Zgodnie z regulaminem,
wsparciem w ramach projektu mogą
zostać objęte wyłącznie organizacje
nieprowadzące działalności gospo-

darczej, niezatrudniające pracowników na umowy o pracę oraz posiadające wpis do KRS lub ewidencji
stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym.
Zgłoszenia przyjmowane były do 12
lutego 2020 r. Są one weryfikowane
zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa organizacji pozarządowej we
wsparciu w ramach projektu”.
W pierwszej kolejności do projektu
będą rekrutowane organizacje, które:
posiadają status Organizacji Pożytku
Publicznego, działają (są zarejestrowane) krócej niż 24 miesiące. Część
z przedstawionych zadań będzie
realizowana w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
P.R.

Stypendia za
osiągnięcia artystyczne
Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się dziś w ratuszu z młodymi
artystami. Wręczone zostały stypendia na 2020 r. za wybitne
osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej.

O stypendia mogą ubiegać się
uczniowie ciechanowskich szkół lub
mieszkający w Ciechanowie, szczególnie uzdolnieni w zakresie twórczości artystycznej, wyróżniający się
talentem artystycznym, którzy swoimi osiągnięciami promują Miasto
Ciechanów. Mają one na celu wspieranie rozwoju uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.
Co roku przyznawane są pięciu
uczniom szkół podstawowych i średnich na okres 10 miesięcy, od stycznia do grudnia, z wyłączeniem dwóch
miesięcy wakacyjnych.

O przyznanie stypendium mogą
ubiegać się same osoby zainteresowane (jeśli są pełnoletnie), rodzice
lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także instytucja
kultury lub stowarzyszenie twórcze.
Tegorocznymi stypendystami prezydenta zostali: Kaja Grzelak i Aniela
Stypik – uczennice Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego
oraz Alicja Szemplińska, Filip
Czyżykowski i Piotr Lusawa uczniowie I LO im. Z. Krasińskiego.
P.R.

Do kategorii dróg gminnych
włączono al. Unii Europejskiej (od
ronda Solidarności w kierunku
północno–wschodnim), ul. Towarową (od ul. Śmiecińskiej do
Kwiatowej wraz z odcinkiem w kierunku zachodnim, z wyjątkiem drogi
wzdłuż bocznicy kolejowej) oraz ul.
Płońską (od ul. Mickiewicza do drogi
krajowej nr 50).
W celu zapewnienia rodzicom zwrotu
kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do przedszkola, oddziału przedszkolnego,
ośrodka wychowawczego, czy szkoły
określono średnią cenę paliwa.
Stawkę za benzynę bezołowiową PB
95 oszacowano na 4,99 zł/litr,
benzynę bezołowiową PB 98 – 5,29
zł/litr, olej napędowy – 5,12 zł/litr,
LPG – 2,37 zł/litr.
Uchwalono też nowy program opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania ich bezdomności.
Radni wyrazili zgodę na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy na okres
powyżej 3 lat z czterema dotychczasowymi dzierżawcami użytkującymi
nieruchomości w dzielnicy Krubin,
Podzamcze i Niechodzin-Bielin.
Uzupełniono nazwę ronda położonego w rejonie skrzyżowania ul.
Gostkowskiej z ulicą Stefana
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa
Tysiąclecia. Nosi ono imię Generała
Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
Radni powołali zespół do opracowania treści tablic upamiętniających
Polaków zamordowanych w nocy z 16
na 17 stycznia 1945 r. na dziedzińcu
ciechanowskiego ratusza i podwórzu
domu przy ul. Śląskiej 7.
Miejscy samorządowcy przyjęli nowy
regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie
Ciechanowa. Skargę na dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 4 uznali za
bezzasadną. Zgodzili się także, by z
usług Środowiskowego Domu
Samopomocy Typu „A i B”
w Ciechanowie mogli korzystać
mieszkańcy Gminy Ojrzeń.
W części przeznaczonej na interpelacje radna Magdalena GrelikGrodecka zwróciła się o postawienie

kosza na śmieci przy ul. Starowiejskiej, zamontowanie lustra
drogowego u zbiegu ul. Okrzei i Świętokrzyskiej, naprawę nawierzchni
drogi dojazdowej do posesji przy
ul. Sienkiewicza 23 oraz usunięcie
dwóch niesprawnych samochodów
zalegających na ul. Świętochowskiego. W kwestii zgłoszonych
postulatów podjęto już odpowiednie
działania.
Joanna Kiszkurno chciała, by
miejskim monitoringiem objąć
fontannę przy ul. Warszawskiej.
W odpowiedzi uzyskała informację, iż
kamery będą obserwować całe
skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul.
11 Listopada.
Radni Anna Smolińska i Jerzy Racki
poprosili o poziome oznakowanie
skrzyżowania ulic: Orylskiej, 3 Maja
i Augustiańskiej. Ratusz odpowiedział, iż modyfikacje dotyczące
poprawy bezpieczeństwa ruchu
w tym obszarze będą wykonane
wiosną.
Piotr Wojciechowski nalegał na
zamontowanie ławek na kładce przy
zamkowych błoniach oraz wybudowanie chodnika wewnętrznej drogi
łączącej dojście do bloków przy ul.
Powstańców Wielkopolskich 5 i 7.
Władze miasta poinformowały, iż
nowe elementy małej architektury
przy kładce zostaną ustawione
wiosną. Z kolei budowa chodnika we
wskazanym miejscu jest w tej chwili
niemożliwa i wymaga projektu
przebudowy drogi.
Wiesław Brzozowski interweniował
w sprawie zawalających się piwnic
w obrębie Starego Krubina. W odpowiedzi podjęto działania rozbiórkowe
obiektów.
Stanisław Jankowski zgłosił do
poprawy wystające studzienki techniczne znajdujące się po prawej
stronie chodnika od ul. Narutowicza
do Powstańców Warszawskich 11. Po
przeprowadzonej kontroli sprawę
przekazano do firmy Orange.
Agnieszka Kuźma sugerowała
wyrównanie nawierzchni ul. Okopowej. To droga gruntowa, która tak
jak inne poprawiana jest w ramach
bieżącego utrzymania i będzie to

zrealizowane przy sprzyjających
warunkach pogodowych.
Edyta Rzeplińska-Filipowicz ponowiła prośbę o upamiętnienie 100lecie Bitwy Warszawskiej z uwzględnieniem lokalnego wątku dotyczącego przejęcia radiostacji sowieckiej. Prezydent poinformował, iż
miasto dofinansuje wydanie i promocję publikacji naukowej „Ciechanów 1920”. Ponadto radna wyszła
z inicjatywą propagowania ciechanowskiej kranówki. Miasto jest
w trakcie opracowywania strategii
zachęcającej do picia wody z kranu.
Michał Rząsiński zwrócił się
o utrwalenie potrójną emulsją
i grysami nawierzchni ul. Andersa, na
odcinku od ul. Księcia Konrada i ul.
Rozy Roboty. Otrzymał odpowiedź,
że utwardzenie jej destruktem nie jest
możliwe ze względu na obiekty
budowlane znajdujące się w pasie
drogi. Jednakże stan drogi zostanie
poprawiony.
Krzysztof Leszczyński nalegał na
uszczelnienie systemu opłat za wywóz
nieczystości. Opłata zależy od ilości
osób mieszkających na terenie danej
nieruchomości. Sekretarz miasta
odpowiedziała, że informacje meldunkowe dotyczące zabudowy
jednorodzinnej są systematycznie
weryfikowane przez Referat Gospodarki Odpadami. Natomiast kontrola
stanu mieszkańców zabudowy
wielorodzinnej jest obowiązkiem
zarządcy, nie Urzędu Miasta. Radny
chciał też wiedzieć, jakie plany ma
miasto na zagospodarowanie opustoszałych budynków przy ul. Fabrycznej
2, ul. Powstańców Warszawskich 22
i ul. 3 Maja 8. Radny został poinformowany, iż obiekt przy ul. Fabrycznej
będzie w przyszłości zrewitalizowany
i zyska nowe funkcje użytkowe. Wiążące informacje dotyczące drugiego
z wymienionych budynków ratusz
przekaże w drugiej połowie br., z kolei
dla trzeciego została opracowana
ekspertyza techniczna.
K.D.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, terminarz, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Tak będzie wyglądał odnowiony
młyn przy ul. Nadrzecznej

Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się w Warszawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rozmowa
dotyczyła wsparcia przez RPO dla starań miasta o odzyskanie
ponad 6 mln zł z tytułu poniesionych kosztów samorządu na wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową. W tej
sprawie w 2019 roku miasto złożyło pozew przeciwko Skarbowi
Państwa.

Stawką jest 6 016 447,37 zł
dodatkowych kosztów (wraz z ustawowymi odsetkami), jakie z własnego budżetu poniósł miejski samorząd w Ciechanowie w związku
z wykonywaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
w latach 2008-2017. Realizacja zadań
zleconych jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego i nie
mają one możliwości odmowy ich
wykonania. Jednakże dotacje z budżetu państwa przyznane na ten cel
pokrywają zaledwie część wydatków,
które te zadania generują.
W marcu 2019 r. Ciechanów złożył
pozew przeciwko Skarbowi Państwa.
W grudniu poprzedniego roku odbyła
się pierwsza rozprawa. Kolejny termin został wyznaczony na maj 2020 r.
Prezydent Krzysztof Kosiński zabiegał
w Warszawie o wsparcie ze strony
Rzecznika Praw Obywatelskich dla
działań miasta. Rzecznik Adam
Bodnar zadeklarował wystąpienie do
Wojewody Mazowieckiego ws.
nieadekwatności środków przekazywanych przez niego samorządom
na realizację zadań zleconych przez
administrację rządową. RPO skieruje
również pismo do Sądu Okręgowego
w Warszawie, przed którym toczy się
postępowanie, ukazujące problematykę prawną i faktyczną finansowania
zadań zleconych oraz wnioskujące
o przedstawienie stanu postępowania
sądowego.
Zdaniem prezydenta Ciechanowa
dotacja celowa powinna być (a nie
była) adekwatna do realnie poniesionych przez miasto kosztów i powinna
pokryć je w całości. Dochodzone
roszczenie związane jest z nieadekwatnością dotacji celowej, o której
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
przyznanej miastu przez budżet

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań z tego zakresu
zleconych na podstawie ustaw przez
kolejne rządy w latach 2008-2017
w stosunku do rzeczywiście poniesionych przez miasto kosztów. Według
miasta wysokość dotacji powinna być
tak wyliczona, by przekazane środki
zapewniały pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych. W pozwie
miasto przytaczało także wyrok Sądu
Najwyższego oraz Konstytucję RP.
Ponadto – jak wskazuje prezydent
Kosiński – nieadekwatne dopłaty nie
tylko uniemożliwiają rzetelne i terminowe wywiązanie się z zadań zleconych. Mają także doniosły wpływ na
skalę i możliwości realizacji inwestycji, czy innych własnych projektów w gminie.
– Mieć sojusznika w osobie RPO dla
tej sprawy to rodzaj realnego
wsparcia dla każdego mieszkańca,
który chce być przez lokalny
samorząd obsłużony profesjonalnie.
Jeśli samorząd ma zrealizować
zadanie zlecone mu przez rząd, jak
chociażby te związane z rejestracją
stanu cywilnego czy wydaniem
dowodu osobistego, to powinien
otrzymać na ten cel pieniądze. To
wynika z przepisów prawa. Dotacja
z budżetu państwa powinna
pokrywać koszty w 100 %. Aktualnie
to samorządy dopłacają do zadań
zleconych przez rząd, co jest irracjonalne – z roku na rok coraz więcej.
Gdybyśmy przeznaczali na zadania
zlecone tylko tyle, ile dostajemy z budżetu państwa, to jakość świadczonych usług byłaby dramatycznie
niska, a co za tym idzie, godziłoby to
w prawa obywa-telskie i powodowało niezałatwianie spraw
mieszkańców – powiedział prezydent
Kosiński.
P.R.

ciąg dalszy ze str. 1
W starej części młyna wymienione
zostanie pokrycie dachowe, stolarka
okienna i drzwiowa, odnowiona
zostanie elewacja, przywrócone będą
pierwotne otwory okienne. Ściany
w starej części budynku zgodnie z założeniami konserwatorskimi zostaną
odnowione, cegła wyczyszczona,
pokrycie dachowe będzie wykonane
zgodnie z zaleceniami konserwatora,
z zachowaniem unikalnej konstrukcji
drewnianej wewnątrz. Bryła budynku
nowoprojektowanego jest prostokątem z dużym tarasem od strony
wewnętrznej działki i ma dwuspadowy dach. Wykończona jest z zewnątrz
drewnianymi żaluzjami, które osłaniają wnętrze przed słońcem, a jednocześnie nawiązują materiałami wykończenia do historycznego budynku.
Wysokość gzymsu, zgodnie z wytycznymi konserwatora, dochodzi do
wysokości attyki segmentu pierwszego budynku młyna. Dla spójności
całego założenia zastosowana zostanie
ograniczona ilość materiałów, które
powtarzają się wewnątrz i na zewnątrz
budynku (cegła, drewno, beton, szkło,
i stal). Nowy budynek pokryty będzie
tynkiem w kolorze antracytowym,
a bryła od strony ulicy Nadrzecznej
obłożona drewnianymi żaluzjami na
całej powierzchni ścian i dachu. Ta
minimalistyczna, oszczędna forma
nawiązuje kształtem do starego

drewnianego budynku drewnianego,
istniejącego w tym miejscu na początku XX wieku. Również z drugiej
strony budynku pojawi się drewno
– na tarasie. Wszystkie rozwiązania
materiałowe dobrane zostały ze
względu na ich trwałość i ponadczasowość rozwiązań, ale również ze
względu na ekonomiczność wykonania z uwzględnieniem możliwości
przearanżowania każdej przestrzeni.
Dokumentacja techniczna projektu
zostanie sfinalizowana do połowy
2021 roku. Miasto będzie zabiegało
o pozyskanie środków zewnętrznych
na realizację inwestycji.
Obszar, gdzie zlokalizowany jest
zabytkowy młyn
znajduje się w centrum miasta przy ul.
Nadrzecznej 17 i obejmuje teren o powierzchni około 5 tys. m2.
Aktualnie znajduje się
na nim stary budynek
po dawnym młynie
oraz niskie budynki
parterowe, gospodarcze i garażowe, a jego
część jest wykorzystywana jako parking.
Budynek po dawnym
młynie składa się
z dwóch segmentów
pochodzących z początku XX wieku: jeden

położony bezpośrednio przy ulicy,
parterowy otynkowany, a drugi położony za nim ceglany ma trzy kondygnacje nadziemne i płytką piwnicę.
Przed wojną młyn skupował i mielił
żyto oraz pszenicę. Po wojnie został
opuszczony około 1949 roku.
W latach 80 i 90 XX wieku, wznowiono jego działalność, lecz na krótko
i znów został zamknięty, tym razem na
stałe. Budynek po młynie znajduje się
w gminnej ewidencji zabytków miasta
Ciechanów. Z tego względu koncepcja
rozbudowy zachowuje jego zabytkową
wartość oraz uwzględnia jego historyczne położenie w śródmieściu.
P.R.

Spotkania osiedlowe z prezydentem
Trwa cykl corocznych spotkań osiedlowych prezydenta Krzysztofa Kosińskiego z mieszkańcami
Ciechanowa. Zaplanowano spotkania dotyczące wszystkich ciechanowskich osiedli. Część spotkań już
się odbyła. Podsumowane są ubiegłoroczne działania, zostały także przedstawione plany.

Spotkania są okazją dla mieszkańców
do podzielenia się uwagami,
spostrzeżeniami, 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.
Odbyły się już spotkania na osiedlach
„Powstańców Wielkopolskich”, „Płoń-

ska”, „Śródmieście”, „Kargoszyn”,
„Podzamcze”, „Słoneczne” i „Bloki”.
Na 25 lutego 2020 r. o godz. 17.00
zaplanowane jest spotkanie z mieszkańcami osiedli „Aleksandrówka”
oraz „Aleksandrówka II” (miejsce:
Miejskie Przedszkole nr 10, ul.
Batalionów Chłopskich 4), a na 26
lutego 2020 r. o godz. 16.30
z mieszkańcami osiedli „Zachód” oraz
„Kwiatowe” (miejsce: Szkoła
Podstawowa nr 7, ul. Czarnieckiego
40). Tego samego dnia (26 lutego
2020 r.) o godz. 18.30 odbędzie się
ostatnie spotkanie w ramach tegorocznych wydarzeń – z mieszkańcami
osiedla „Przemysłowe” (miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Czarnieckiego 40).
P.R.
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Ruszyła modernizacja ul. Gruduskiej
Rozpoczęła się modernizacja ul. Gruduskiej. W połowie miesiąca ruszyły prace pomiarowe oraz prace ziemne związane z budową
kanalizacji deszczowej. W ostatnim tygodniu lutego planowane są prace brukarskie. W związku z modernizacją drogi
wprowadzona jest czasowa zmiana organizacji ruchu.

W ramach przebudowy drogi
wprowadzona została czasowa
organizacja ruchu na okres od
17.02.2020 r. do 15.06.2020 r.
Obowiązuje ograniczenie prędkości

do 40km/h oraz - w zależności od
postępujących prac - lewo lub prawostronne zwężenie drogi. W przypadku
zajęcia pobocza, chodnika lub pasa
ruchu, wprowadzone będzie ręczne

kierowanie ruchem na drodze.
Wykonawca przedsięwzięcia rozpoczął już prace, których efektem będzie
modernizacja ul. Gruduskiej. Droga
będzie miała 7 m szerokości. Na ulicy
położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni, 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. W ramach inwestycji
powstanie także ciąg pieszo-rowerowy, a przy ulicy ułożone będzie
ponad 800 m chodników. Na całym
odcinku zniesione będą bariery
architektoniczne.
Projekt zakłada także odwodnienie
drogi poprzez budowę systemu
kanalizacji deszczowej w terenie

zabudowanym w celu odprowadzenia
wód opadowych z powierzchni drogi.
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.
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.
Wykonawcę robót, w oparciu o przekazaną przez miasto dokumentację,
wyłonił Miejski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Koszt
przedsięwzięcia, to blisko 3 mln zł.
Planowany termin zakończenia robót
wraz z pozwoleniem na użytkowanie
to koniec 2020 roku.
P.R.

Prace ZWiK w ulicach: Widnej i Biegasa

Rozpoczęły się prace ziemne w ul. Widnej i ul. Biegasa. W pierwszej powstanie sieć kanalizacji sanitarnej, w drugiej oprócz
sanitarki także sieć wodociągowa. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył już budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej.
Kolejnymi pracami realizowanymi
przez Zakład Wodociągów i Kana-

lizacji w lutym są budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Widnej

oraz budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w ul. Biegasa. Sieć na
ul. Widnej o średnicy 200 mm
zostanie zbudowana na odcinku 123,5
m, natomiast na ul. Biegasa pojawią
się zarówno kanalizacja (odcinek 98,5
m), jak i sieć wodociągowa (odcinek
121,5 m).
ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. zakończył
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na
140 m odcinku ul. Cichej. 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.
W ramach prac ZWiK planowane są
także: realizacja kolejnego etapu
budowy odcinków sieci wodnokanalizacyjnej na osiedlu Płońska
w częściach ulic: św. Rodziny,

św. Antoniego, św. Mateusza, św.
Jadwigi, św. Franciszka oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:.
Wiosennej, Obozowej i Młynarskiej.
Aktualnie trwa opracowanie projektu
wymiany sieci wodociągowej
w ul. Powstańców Wielkopolskich
(nr 6, 8, 10, 12, 14) oraz ul. Żytniej.
W planach jest też opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla ulic: Rowerowej, Plenerowej oraz Polskiej Organizacji Wojskowej, Przyleśnej, Hubala, Wąskiej,
Husarskiej, Kosynierów i Krasińskiego. Sieć kanalizacji sanitarnej ma
także powstać w ulicach Szmaragdowej, Bursztynowej, Komunalnej,
Rybnej i Wiejskie oraz Towarowej
i Sławika. Opracowano także projekt
budowlany budowy sanitarki w części
ul. Kacprzaka, trwa procedura
uzyskania pozwolenia na budowę.
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.

Zygi to brązowo-czarny mieszaniec. Ma 14 lat i 5 miesięcy. Waży
30 kg. Pochodzi z gminy Żuromin.
W schronisku przebywa już 7 lat.
Jest łagodny, przyjazny, kontaktowy. Lubi spacery.

Toffin – 13-letni kundelek o biało-brązowym umaszczeniu. Waży
12 kg. Jest spokojny, pozytywnie
nastawiony do innych, ale jak
zaistnieje taka potrzeba odstraszy
obcego. Do schroniska trafił
w marcu 2011 r. Jest zaczipowany.
Posiada niezbędne szczepienia.

Bezpłatne usuwania azbestu w 2020 roku
Można składać wnioski o usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz odbieranie odpadów z azbestem. Mieszkańcy
mogą wnioskować o bezpłatne usunięcie azbestu przez miasto. Osoby i podmioty (osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy ogrodów działkowych) zainteresowane usunięciem wyrobów z azbestem w
tym roku powinny złożyć wiosek o przystąpienie do realizacji programu w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 r.
Złożenie wniosku jest konieczne do
ujęcia w bilansie planowanej do
usunięcia ilości wyrobów zawierających azbest, a tym samym stanowi
podstawę zabezpieczenia środków
finansowych na usunięcie i unieszkodliwienie ww. wyrobów.
Usługą zajmie się firma wybrana
w wyniku zapytania ofertowego.
Ustali ona z osobami, które na dany
rok zgłoszą chęć wymiany eternitowego dachu lub chcą pozbyć się
znajdujących się na terenie posesji
wyrobów z azbestem konkretne
terminy demontażu i odbioru tych
wyrobów.
Wniosek można pobrać w Biurze

Podawczym przy ul. Wodnej 1 lub
Wydziale
Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska, Plac Jana
Pawła II 6, pokój nr 20 w godzinach
od 8.00 do 16.00. Szczegółowe
informacje udzielane są pod nr tel.
( 23) 674 92 83 i (23) 674 92 68.
Pod koniec 2015 r. uchwalony został
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Ciechanowa na lata 2016-2032”.
Zaktualizowany program wprowadził
nowe zasady. Od 2016 r. usuwanie
prowadzone jest przez jeden podmiot, wyłoniony na rok przez Urząd
Miasta Ciechanów.
P.R.

Kojot waży 40 kg. To silny i energiczny pies. Pochodzi z Ciechanowa. Jest zabawny i pogodny.
Chętnie się bawi i z niecierpliwością czeka na cotygodniowe
spacery z wolontariuszami.
Szczegółowe informacje o tych
i innych czworonogach można
uzyskać pod numerem telefonu
(23) 611 13 59.
K.D.
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Nowy miejski park powstanie przy ul. Augustiańskiej
Wiosną ruszą prace przy tworzeniu kolejnego nowego miejskiego parku. Powstanie na niezagospodarowanym terenie położonym nad rzeką Łydynią przy ul. Augustiańskiej.
Na obszarze o powierzchni ponad 2 ha nasadzone zostanie ponad 12 tys. roślin, wytyczone będą nowe ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów, a teren zostanie oświetlony.
W nowym parku stworzony zostanie
wygodny dla spacerujących układ
komunikacyjny: powstaną ciągi
pieszo-rowerowe, które pozwolą na
dobrą komunikację z sąsiedztwem.
Pojawi się sieć ścieżek o powierzchni
blisko 2 tys. m2 wewnątrz parku.
Przewidziane są trzy wejścia od strony
ul. Augustiańskiej. Posadzone będzie
ok. 700 drzew, w tym 459 w ramach
akcji sadzenia drzew przez ojców
nowonarodzonych dzieci. Ozdobą
parku będzie 14 sztuk charakterystycznych drzew o wyjątkowym
pokroju bądź ozdobnych liściach, które
będą przyciągały wzrok oraz będą
stanowiły ciekawą kolekcję dendrologiczną. Cały teren zyska ponad 20
tys. m2 powierzchni trawiastej, na
którym posadzone będą kępy z roślin
kwitnących.
Obszar poddany zagospodarowaniu
zostanie wzbogacony o nasadzenia:
utworzone będą 4 koliste klomby,
obsadzone drzewami alejowymi.
Klomby i kępy o łącznej powierzchni
3 tys. m2 będą wykonywane tak, jak
było to praktykowane w parkach XIXwiecznych. Każdy klomb będzie
otaczała inna odmiana drzew

liściastych - o różnym pokroju oraz
kolorze liści. Na środku każdego
z klombów zostaną posadzone pojedyncze drzewa soliterowe o atrakcyjnym wizualnie pokroju (iglaste oraz
liściaste), które będą jednocześnie
stanowiły ważne punkty orientacyjne
w terenie. Tło dla nich będą tworzyć
gęste nasadzenia z drzew, sadzonych
przez ojców wzdłuż granicy parku.
Wzdłuż wybranych fragmentów
ciągów komunikacyjnych pojawią się
elementy małej architektury. Teren
zostanie wyposażony w 29 ławek oraz
odpowiednią ilość koszy na śmieci.
Pojawią się także nowoczesne stojaki
rowerowe i pergole na pnącza.
Park będzie oświetlony – zamontowanych zostanie 9 latarni elektrycznych
oraz 25 energooszczędnych latarni
fotowoltaicznych wykorzystujących
energię słoneczną.
– Nowy park to kontynuacja działań
miasta nakierowanych na ekologię.
Kolejna część naszego miasta zyska
estetyczne i funkcjonalne oblicze. Do
tej pory ten obszar był nieużytkowany, zaniedbany i zanieczyszczany
przez podrzucanie nielegalnych odpadów. Teren już został oczyszczony

i wyrównany, a jego wygląd niebawem zupełnie się zmieni. Inwestujemy
w zieleń z myślą także o przyszłych

pokoleniach mieszkańców Ciechanowa. Kolejnym etapem, który zaplanujemy na 2021 rok będzie utworzenie
pierwszego w Ciechanowie ogrodu
społecznego – powiedział prezydent
Krzysztof Kosiński. Nowy park będzie
dodatkowym elementem ciągu zielonego – obok parku H. Dąbrowskiego

i parku M. Konopnickiej - zlokalizowanego w mieście wzdłuż rzeki Łydyni.
Teren już został wyrównany i częściowo przygotowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie. Wiosną ruszą dalsze prace związane z realizacją projektu.
P.R.

Rozbudowany system monitorowania jakości powietrza
W mieście zamontowano 2 nowe czujniki mierzące jakość powietrza. Są zlokalizowane na budynku Hali Targowej przy ul. H. Sienkiewicza 75 oraz na budynku przy ul. Pułtuskiej
49. Aplikacja (ciechanow.pomiaryinfo.pl) została rozbudowa o nowe funkcjonalności.

System monitorowania jakości
powietrza w mieście wyposażony jest
już łącznie w 5 czujników pyłu PM2.5
i PM10 oraz stację pogodową.

Ciechanowianie mogą korzystać
z aplikacji instalowanej na telefonach
lub dostępnej bezpośrednio z przeglądarki internetowej i śledzić zarów-

no jakość powietrza, jak i inne informacje np. zbliżające się opady,
wyładowania atmosferyczne, aktualną pogodę i prognozę pogody. Aplikacja dla mieszkańców miasta
została udostępniona w ubiegłym
roku. Stale rozwijane są jej funkcjonalności i interfejs.
W ramach rozwoju aplikacji dodana
została nowa funkcjonalność prezentująca obraz satelitarny przemieszczających się nad Polską chmur oraz
radar opadów. Każdy mieszkaniec
zostanie poinformowany o nadciągającej burzy – jeśli w promieniu
50 km od Ciechanowa nastąpi wyładowanie atmosferyczne, pojawi się
mapa na której będzie można śledzić
wyładowania atmosferyczne. Nowością jest także 5-dniowa prognoza pogody dla Ciechanowa.
Aplikacja posiada system powiada-

miania o aktualnych ostrzeżeniach
meteorologicznych wydawanych
przez IMGW.
Każdy mieszkaniec może monitorować wahania ciśnienia, prędkość
wiatru, natężenie promieniowania
UV i nasłonecznienie, a dzięki
statystykom sprawdzić, kiedy najczęściej występują skrajne, mające
wpływ na zdrowie odczyty.
Stale rozbudowywana jest także sekcja bazy wiedzy, która w przystępny
sposób wyjaśnia szereg terminów i
zjawisk pogodowych oraz zawiera
wiele ciekawostek, np. o rekordowych odczytach w Polsce i na świecie.
Mieszkańcy mogą dowiedzieć się,
jaki wpływ na zdrowie mają niektóre
zjawiska pogodowe, np. jak zachowuje się organizm przy zbyt niskiej
lub wysokiej temperaturze, przy
dużych spadkach ciśnienia, silnym

wietrze, zbyt dużej lub zbyt małej
wilgotności powietrza.
W aplikacji można także śledzić
archiwalne dane pogodowe z Ciechanowa. Dzięki nim można przejrzeć
rekordowe odczyty, zobaczyć w jakich godzinach najczęściej występują
dane zjawiska, np. o jakiej porze zazwyczaj jest najwyższa i najniższa
temperatura, najwyższe promieniowanie UV, najwyższe natężenie
pyłów PM2.5 i PM10.
Aplikację można w części dostosować
do własnych preferencji – np. poprzez
wybranie konkretnych danych pomiarowych, które chcemy mieć
wyświetlane, np. tylko dane z czujników, które są w zasięgu miejsca zamieszkania lub te, które nas interesują.
Aplikacja dostępna jest pod adresem:
www.ciechanow.pomiaryinfo.pl.
P.R.
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Modernizacja 7 placów zabaw
i miejsc rekreacji

W tym roku miasto zmodernizuje i wzbogaci 7 przestrzeni rekreacyjnych dla najmłodszych. Gruntowny remont przejdą 4 place
zabaw na terenie miejskich przedszkoli. Ponadto dostępne będą:
kącik zabawowy oraz sportowy na osiedlu Zachód, przestrzeń do
zabaw pomiędzy ul. K. Szwanke i J. Reutta oraz wykonana zostanie
nowa nawierzchnia placu zabaw przy ul. Wesołej.
Miasto planuje gruntowną modernizację placów zabaw przy czterech
miejskich przedszkolach (nr 1, nr 4, nr 5
i nr 8). W lutym trwało postępowanie w
formie przetargu nieograniczonego z
terminem składania ofert do 10 dnia
miesiąca.
W ramach tego zamówienia przewidziano budowę nowoczesnych zestawów edukacyjno-rekreacyjnych
o dużych gabarytach, umożliwiających korzystanie z urządzeń wielu
dzieciom jednocześnie, zawierających m.in. wieże, zjeżdżalnie, pomosty, tunele, trapy do wspinaczki,
tablice, liczydła i inne elementy
o charakterze edukacyjnym. Wycenie
poddano także karuzele, huśtawki,
słupy z koszami do gry, kiwaki
sprężynowe, pająki do wspinaczki

oraz ławki i piaskownice. Modernizacja placów zabaw w miejskich
przedszkolach ma zostać wykonana
w ciągu 60 dni od daty zawarcia
umów z wykonawcami.
Na osiedlu Zachód planowane jest
stworzenia kącika rekreacyjno-sportowego poprzez modernizację i rozbudowę aktualnie istniejącego placu
zabaw. W planach jest zakupienie
i zamontowanie zestawów zabawowych, urządzeń siłowych, bujaka dla
osób niepełnosprawnych, ławki,
kosza na śmieci, regulaminu placu
zabaw i stojaka na rowery. Teren
obejmujący strefę bezpieczeństwa
dla urządzeń zabawowych ma być
wykonany z piasku, natomiast
w miejscu usytuowania urządzeń
siłowych oraz na terenie okalającym

strefy bezpieczne urządzeń zabawowych wykonana ma zostać nawierzchnia z trawy. Planowane jest także
wykonanie nawierzchni na boisku do
koszykówki oraz postawienie kosza
do piłki koszykowej.
Pomiędzy ul. K. Szwanke a J. Reutta
rozbudowany zostanie ogólnodostępny plac zabaw. Wykonawca
będzie miał za zadanie dostarczyć
i dokonać montażu urządzeń
(zestawy zabawowe, ławki, kosz na
śmieci, regulamin placu zabaw),
wykonać bezpieczną dla dzieci
nawierzchnię na terenie obejmującym strefę bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, wykonać nawierzchnię trawiastą w miejscu usytuowania urządzeń siłowych oraz na terenie
obejmującym urządzenia zabawowe,
a także przebudować istniejące
ogrodzenie panelowe siłowni, które
w formie docelowej obejmować
będzie zarówno teren obecnej siłowni
zewnętrznej jaki i nowo posadowionych urządzeń zabawowych. W ramach projektu zdemontowane
zostaną także części chodników,
które kolidują planowanym zagospodarowaniem terenu.
W obu przypadkach miasto przygotowało już dokumentację do realizacji projektów. Następnie wyłonieni zostaną wykonawcy.
Na placu zabaw przy ul. Wesołej
wymianie poddana zostanie nawierzchnia wykonana z otoczaków. Zamontowana tam ma zostać bezpieczna dla dzieci, kolorowa nawierzchnia
poliuretanowa z syntetycznego kauczuku.
Część z przedstawionych zadań
będzie realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
P.R.

Nabór do miejskich przedszkoli

Rozpoczął się proces rekrutacji do przedszkoli samorządowych w
Ciechanowie na rok szkolny 2020/2021. Dotyczy dzieci, które do tej
pory nie uczęszczały do przedszkola. Nabór jest prowadzony na
wolne miejsca, jakimi dysponują placówki. Formularze można
pobierać w przedszkolach oraz ze stron internetowych placówek.
Wnioski przyjmowane były do 21 lutego.
W Ciechanowie aktualnie jest
7 przedszkoli miejskich, do których
może uczęszczać ponad 1000 dzieci.
Jedno przedszkole w mieście posiada
oddziały integracyjne. O miejsce
w przedszkolu mogą się ubiegać
dzieci mieszkańców Ciechanowa,

które mają od 3 do 6 lat. Liczba
wolnych miejsc jest uzależniona
m.in. od deklaracji rodziców dzieci,
które już uczęszczają do przedszkoli
o chęci kontynuowania edukacji
przedszkolnej ich dzieci w danym
przedszkolu.

Wnioski wraz z załącznikami można
było składać bezpośrednio do danego
przedszkola do 21 lutego. 28 lutego
ogłoszona zostanie lista kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie naboru.
Od 28 lutego do 6 marca rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli
przyjęcia do przedszkola. 16 marca
ogłoszona będzie lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające przewidziane
jest na sierpień.
Wśród kryteriów przyjęcia dziecka
do przedszkola miejskiego są między
innymi: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub członka
rodziny, samotnie wychowywanie
dziecka, wychowywanie w pieczy zastępczej ale też fakt uczęszczania rodzeństwa do danego przedszkola,
deklaracja rodziców o potrzebie opieki powyżej 5 godzin, czy fakt zatrudnienia obojga rodziców.
Dzieci 6 letnie mają także możliwość
ubiegania się o miejsce w „zerówkach” w szkołach podstawowych,
gdzie rekrutacja rozpoczęła się 24
lutego.
P.R.

Analiza elektromobilności
w mieście

Miasto przystąpiło do badania elektromobilności mieszkańców. Celem badania jest wypracowanie strategii rozwoju
Ciechanowa w zakresie zagadnień związanych ze stosowaniem
pojazdów z napędem elektrycznym. Urząd zaprasza mieszkańców miasta do zabrania głosu w tej sprawie i wypełnienia
krótkiej ankiety.
Ciechanów przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Strategia
rozwoju elektromobilności dla
Miasta Ciechanów”, którego celem
jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego
rozwoju.
Elektromobilność stanowi jeden
z kluczowych tematów rozwoju
współczesnych miast i dotyczy
zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest także elementem polityki
środowiskowej ukierunkowanej na
poprawę jakości powietrza poprzez
wykorzystanie transportu zeroemisyjnego.
Zagadnienie rozwoju elektromobilności, obok promocji wykorzystania samych pojazdów, wiąże
się również z rozwojem rynku
badawczego i produkcyjnego oraz
stworzeniem odpowiedniej infrastruktury ładowania pojazdów.
Od 2017 r. w Polsce podejmowane są
działania, które zmierzają do
stworzenia warunków do rozwoju
elektromobilności oraz paliw alternatywnych w sektorze transportu.
W Europie już 17 krajów funkcjonuje

system dopłat do nabywania pojazdów napędzanych prądem.
Aby określone w „Strategii rozwoju
elektromobilności dla Miasta
Ciechanów” cele i kierunki rozwoju
były nie tylko zgodne z wytycznymi
i ogólnoświatowymi trendami, ale
przede wszystkim stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności
lokalnej – zaprasza się mieszkańców
do wypełnienia Ankiety do 24 lutego
2020 r. Jej wyniki wpłyną na kształt
opracowywanego dokumentu.
Przygotowanie dokumentu finansowane jest ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego GEPARD
II – transport niskoemisyjny, część 2
Strategia rozwoju elektromobilności.
Ankieta ma charakter całkowicie
anonimowy. Jest dostępna w wersji
elektronicznej i papierowej. Wersja
papierowej dostępna jest w Biurze
Obsługi Interesanta ul. Wodna 1 oraz
w wersji online.
Informacje można także uzyskać w
Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań
Strategicznych tel. (023) 674 92 78,
(023) 674 92 75.
P.R.

Tablica upamiętniająca na
skwerze przed dworcem PKP
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta umieściła nową
tablicę w gablocie przed dworcem PKP na Skwerze prof.
Władysława Bartoszewskiego.

Znajdują się na niej informacje
dotyczące wydarzeń z lat 40. XX wie-

ku, tj. o wywozie koleją ciechanowskich Żydów do niemieckiego
nazistowskiego obozu zagłady
Auschwitz-Birkenau oraz o transportach internowanych w przejściowym
obozie NKWD w Ciechanowie, a także wspomnienie zamordowanego
przez żołnierzy Armii Czerwonej
w pobliżu dworca PKP porucznika
Romana Dziemieszkiewicza.
Warto podkreślić, że w tym roku mija
dokładnie 75. rocznica funkcjonowania sowieckiego przejściowego
obozu NKWD w Ciechanowie.
red.
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Miejska Biblioteka wznowiła
prace w Krzywej Hali
Bezpłatny angielski
dla dzieci w Krzywej Hali

W zrewitalizowanej Krzywej Hali na osiedlu „Bloki” już można korzystać ze zbiorów bibliotecznych
oraz z wyremontowanej czytelni. Po rewitalizacji budynku biblioteka wróciła do swojej siedziby, która
zyskała nowy blask. Będą w niej organizowane spotkania edukacyjne i kulturalne dla dzieci i dorosłych.

Od marca w zrewitalizowanym budynku Krzywej Hali będą
odbywały się bezpłatne zajęcia integracyjne połączone z nauką
języka angielskiego dla dzieci. Poszukiwani są także wolontariusze
prowadzący zajęcia edukacyjne dla dzieci
Od 2 marca 2020 r. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej wprowadza cykl
zajęć integracyjno-edukacyjnych dla
dzieci objętych pomocą jednostki.
Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach Krzywej Hali dwa razy
w tygodniu. Lekcje skierowane są do
dzieci z rodzin objętych pomocą
MOPS. Dwie grupy już zostały utworzone, na podstawie kwalifikacji
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w projekcie,
aktualnie tworzona jest trzecia grupa.
Kwalifikację dzieci do uczestnictwa
w niej oraz zapisy prowadzi Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej (czynny
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 - 16.00, tel. (23) 672 20 91).
Docelowo planowane jest rozszerzenie projektu o wprowadzenie zajęć,
których celem były też pomoc
i wsparcie dzieci w nauce innych
przedmiotów. MOPS poszukuje
aktualnie wolontariuszy do realizacji
projektu. Wolontariusze w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ciechanowie pomagają: osobom
starszym i niepełnosprawnym
w czynnościach dnia codziennego,
jak również dzieciom i młodzieży
w nauce.
Chętni do współpracy przy realizacji

projektu mogą zgłaszać się
bezpośrednio do MOPSu:
http://mopsciechanow.pl/mops/
aktualnosci/wolontariat.
Rewitalizacja Krzywej Hali na osiedlu „Bloki” została zakończona w 2019
r. Budynek został zaaranżowany pod
nowe funkcje użytkowe. W lutym
wznowiona została działalność
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Mieszkańcy mogą korzystać ze
zbiorów bibliotecznych oraz z wyremontowanej czytelni. Po rewitalizacji
w budynku Krzywej Hali będzie się
odbywało większość wydarzeń
organizowanych przez Miejską
Bibliotekę, w tym: spotkania autorskie, regionalne, podróżnicze, a także
wykłady, prelekcje, odczyty, spotkania edukacyjne i kulturalne dla dzieci
i dorosłych. W placówce organizowane były też są ferie dla dzieci.
Miasto na rewitalizację obiektu pozyskało ponad 5 mln zł dofinansowania unijnego w ramach RPO WM
2014-2020.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego,
Działanie 6.2 Rewitalizacja
obszarów zmarginalizowanych.
P.R.

Miejska Biblioteka Publiczna została
na nowo otwarta 1 lutego 2020 r.
W wydarzeniu udział wzięły przedszkolaki wraz z rodzicami oraz
prezydent miasta Krzysztof Kosiński
z małżonką.
Na spotkaniu inaugurującym wznowienie działalności placówki odbyły
się zajęcia edukacyjne i kreatywne.
W nowej czytelni najmłodsi wysłuchali przeczytanych bajek, a także
uczestniczyli w przygotowanych
przez pracowników biblioteki warsztatach.
W odnowionej siedzibie biblioteki
będzie się także odbywało większość

wydarzeń organizowanych przez
Miejską Bibliotekę, a więc spotkania
autorskie, regionalne, podróżnicze,
a także wykłady, prelekcje, odczyty.
W bibliotece odbyły się już pierwsze
zajęcia dla najmłodszych mieszkańców miasta w ramach ferii
zimowych oraz w ramach cyklicznych zajęć „Poranek w Bibliotece”.
Dla dorosłych ciechanowian 7 lutego
przygotowano spotkanie
z Aleksandrą Czarnewicz-Kamińską.
11 lutego odbyła się prelekcja
przygotowana przez Zespół ds. Profilaktyki Bezdomności i Uzależnień pt.
"Współuzależnienie". 12 lutego

o podróży za ocean opowiadali
Katarzyna i Mariusz Stawiccy.
19 lutego trenerka Karolina
Dołęgowska przedstawiła swoją
książkę pt. „Bogata Seksowna
Egoistka”, zaś 27 lutego autor
komedii kryminalnych Alek
Rogoziński będzie rozmawiał
z publicznością o swojej twórczości
i pracy pisarza.
Biblioteka w Krzywej Hali czynna jest
od poniedziałku do soboty (pn., wt,
pt. w godzinach 10.00 - 18.00, śr.,
czw. w godzinach 9.00 - 16.00,
w soboty od 9.00 do 14.00).
P.R.

Ciechanowski Klub Rodzica
W zrewitalizowanej Kamienicy Warszawska 18 rozpoczęto zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi.
W ramach Ciechanowskiego Klubu Rodzica organizowane są edukacyjne „środowe poranki”.

Pierwsze zajęcia poprowadziła
Antonina Wiśniewska-Wenda.

W zajęciach mogą brać udział
najmłodsi mieszkańcy miasta w to-

warzystwie rodziców lub opiekunów.
Zajęcia są doskonałą okazją do
spędzenia kreatywnego czasu poza
domem, w pięknych wnętrzach
odrestaurowanej Kamienicy Pianki.
Ćwiczenia, śpiewanie i zajęcia ruchowe mają za zadanie rozwijać
motorykę i zmysły najmłodszych, dać
inspirację do zabaw rodzicom i opiekunom. Są także doskonałą okazją do
spędzenia czasu razem z innymi
mieszkańcami miasta w twórczym
miejscu, sprzyjającym nie tylko
edukacji, ale także relaksowi.
Najbliższe spotkanie pt. „Smaczne
ćwiczenia buzi i języka” odbędzie się
25 kwietnia. Będzie to spotkanie
z logopedą.
red.
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Ruszył Klub Seniora „Studio”

Jubileusze małżeńskie
1 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznice 50 i 60-lecia ślubu
świętowało 8 par z Ciechanowa.

Kolejne miejsce przyjazne seniorom na ciechanowskiej mapie miasta zostało otwarte. Nowy Klub
Seniora „Studio” zainaugurował działalność w Kamienica Warszawska 18.
Pełen kalendarz spotkań rozwinie się
już w marcu - na początek planowane
są wieczory z włoską muzyką połączone z degustacją włoskich potraw .
W ramach działalności Klubu planowane są też spotkania z muzyką jazzową oraz spotkania tematyczne
z ludźmi kultury i sztuki. Jeszcze
w karnawale uczestnicy klubu wezmą
udział w balu.
red.

Powiększone rozkłady
jazdy na przystankach
Na wniosek Rady Seniorów, działającej przy prezydencie miasta, na wiatach przystankowych umieszczono nowe, powiększone rozkłady jazdy autobusów miejskich. Mają ułatwić dostęp do informacji
o kursowaniu autobusów seniorom i osobom, które słabo widzą.

Rozkłady jazdy autobusów w mieście
zostały wymienione na wniosek Rady
Seniorów, która zgłosiła uwagi
mieszkańców w dojrzałym wieku
związane z trudnością w ich
odczytaniu. Postulaty powiększenia
rozkładów na przystankach podnoszone były także w trakcie spotkań
osiedlowych z prezydentem w poprzednich latach.
Aktualnie umieszczone rozkłady mają

większy format, aby ułatwić ich
czytanie osobom starszym oraz tym,
które słabo widzą. Zmienione zostały
rozkłady na przystankach, gdzie
rozmiary tablic pozwalają na umieszczenie większego formatu informacji
o kursowaniu autobusów. Na tablicach informacyjnych zostały wymienione rozkłady jazdy wszystkich linii,
które przebiegają przez dany przystanek. Łącznie wymienione zostały

rozkłady na 44 miejskich wiatach
przystankowych.
Miasto konsekwentnie podejmuje
wielopłaszczyznowe działania mające
zachęcić mieszkańców do korzystania
z komunikacji miejskiej. W tym celu
m.in. powiększany jest tabor autobusowy o bardziej komfortowe i niskoemisyjne pojazdy, trwa wymiana
i zakup nowych wiat przystankowych,
na 14 przystankach pod koniec
2018 r. zainstalowano Elektroniczny
System Informacji Pasażerskiej,
uruchomiono też nową linię autobusową oraz wprowadzono dodatkowe ulgi w przejazdach.
Ciechanowska Rada Seniorów działa
przy Ratuszu. Każdy senior lub osoba
chcąca pomóc seniorom może podzielić się swoimi sprawami,
problemami i pomysłami.
Członkowie CSR pełnią dyżury
w Ratuszu (Pl. Jana Pawła II 6, pok.
23) w każdy poniedziałek w godz.
13:00 – 15:00. Kontakt do CSR: tel.
(23) 674 92 79 (poniedziałki w godz.
13.00 – 15.00).
P.R.

Państwo Henryka i Ryszard
Pyra pobrali się 14 sierpnia 1960 r.
Pani Henryka urodziła się w 1943 r.
w miejscowości Bartołdy. Pan
Ryszard urodził się w 1940 r.
w Chmielewie. Oboje zajmowali się
prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Małżonkowie wychowali dwoje
dzieci, doczekali się siedmiorga
wnucząt i prawnuka.
Państwo Cecylia i Zygmunt
Anuszewscy zawarli związek małżeński 8 lutego 1969 r. Pani Cecylia
urodziła się w 1942 r. w Strzelni. Była
nauczycielką geografii. Pan Zygmunt
urodził się w 1943 r. w Czernicach.
Uczył przedmiotów zawodowych. Para
wychowała dwóch synów i doczekała
się czworga wnucząt.
Państwo Krystyna i Marian
Boreccy związali się ze sobą 17 maja
1969 r. Pani Krystyna urodziła się w
1948 r. w Łomnicy. Pracowała
w fabryce dywanów, następnie
w PONAR-REMO. Pan Marian
urodził się w 1950 r. w Kowarach. Był
kierowcą PKS. Para wychowała
dwoje dzieci, doczekała się pięciorga
wnucząt i jednego prawnuka.
Państwo Longina i Tadeusz
Jędrzejewscy pobrali się 10 maja
1969 r. Pani Longina urodziła się w
1946 r. w Opinogórze. Pracowała
w kawiarni, na poczcie, w księgowości. Pan Tadeusz urodził się w 1943 r.
w Łukoszynie. Przez wiele lat był
naczelnikiem Urzędu Pocztowego.
Małżonkowie wychowali dwoje
dzieci, doczekali się dwojga wnucząt
i dwóch prawnuków.
Państwo Danuta i Stanisław
Goryszewscy zawarli związek
małżeński 22 listopada 1969 r. Pani
Danuta urodziła się w 1949 r.
w Lekowie. Pan Stanisław urodził się

w 1947 r. w Niestumiu. Oboje pracowali w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Para wychowała czworo dzieci,
doczekała się dziesięciorga wnucząt
i jednego prawnuka.
Państwo Janina i Jerzy
Sosnowscy związali się ze sobą 21
grudnia 1968 r. Pani Janina urodziła
się w 1941 r. w Damiętach-Narwaty.
Była nauczycielką. Pan Jerzy urodził
się w 1941 r. w Humięcinie Koski. Był
organistą kościelnym. Para wychowała troje dzieci, doczekała się pięciorga wnucząt.
Państwo Anna i Kazimierz
Wiśniewscy pobrali się 15 lutego
1969 r. Pani Anna urodziła się
w 1946 r. w miejscowości Piasty
Wielkie. Pracowała w kiosku RUCHu. Pan Kazimierz urodził się w 1947 r.
w Narzymiu. Pracował w Kombinacie Budowlanym, a później w Zakładach Drobiarskich. Małżonkowie
wychowali dwoje dzieci, doczekali się
trojga wnucząt i dwóch prawnuków.
Państwo Ewa i Henryk
Drążewscy zawarli związek małżeński 31 grudnia 1969 r. Są
rodowitymi ciechanowianami. Pani
Ewa urodziła się w 1951 r. Pracowała
w PZU. Pan Henryk urodził się w
1944 r. Był pracownikiem Nadleśnictwa. Para wychowała dwoje dzieci,
doczekała się czworga wnucząt
i dwóch prawnuków.
Jubilaci otrzymali medale „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Prezydent Krzysztof Kosiński wręczył
im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe wazony. Miłym akcentem
uroczystości były też lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze
wspólne lata.
red.
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Dziecięca Akademia
Naukowych Inspiracji 2020

Marek Piekarczyk
gościem nowego cyklu
spotkań „Łyk Kultury”

Rusza czwarta już edycja projektu edukacyjnego pt. „Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji”.
Zajęcia będą odbywały się w m.in. w Parku Nauki Torus, przy ul. Warszawskiej i w Krzywej Hali.
W programie jest 10 wykładów dla dzieci prowadzonych przez specjalistów i pasjonatów nauki,
sztuki, historii i astronomii.

26 lutego rusza nowy cykl otwartych spotkań z osobami ze świata
kultury, sztuki, muzyki, teatru czy mediów. Spotkania będą
organizowane w zrewitalizowanej kamienicy przy ul.
Warszawskiej 18. Pierwszym gościem będzie Marek Piekarczyk.

Dziecięca Akademia Naukowych
Inspiracji to cykl wykładów naukowych kierowanych dla najmłodszych,
połączonych z eksperymentami dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Celem
projektu jest zainspirowanie młodych ludzi nauką i kulturą. W trakcie
wykładów młodzi ciechanowianie
zapoznaję się z tematami z dziedziny
historii, chemii, fizyki, astronomii
i geografii.
Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni.
Realizację czwartego już cyklu zajęć
wspiera Urząd Miasta. Do tej pory
w projekcie wzięło już udział blisko
500 dzieci.
W sezonie zimowo–wiosennym
wykłady odbywać się będą w soboty,
w godzinach 11.00 - 12.00.
8 wykładów najbliższej edycji projektu obejmie:
- 29 lutego 2020 r. - "Ile prawdy
w Asterixie i Obelixie - o okrutnych
Rzymianach i sprytnych Galach",
prowadzenie: Pan od Historii, miejsce: ul. Warszawska 68, Piwnica na I
Piętrze
- 7 marca 2020 r. - "Eksperymenty
mrożące krew w żyłach", prowadzenie: Pokazy bez skazy, miejsce:
Park Nauki Torus
- 21 marca 2020 r. - "Ogień", prowadzenie: Heweliusze Nauki, miejsce:
Park Nauki Torus
- 4 kwietnia 2020 r. - ''Patrząc w niebo: o jabłkach, kraterach, UFO
i Aniołach Apokalipsy'', prowadzenie: Monika Radzikowska, miejsce:
ul. Warszawska 68, Piwnica na
I Piętrze
- 18 kwietnia 2020 r. - "Szamani
duchy i ziemia do gotowania jajek -

opowieści z wysp Salomona", prowadzenie: Maciek Wyżgoł, miejsce:
ul. Warszawska 68, Piwnica na
I Piętrze
- 25 kwietnia 2020 r. - "Światło" –
prowadzenie: Heweliusze Nauki,
miejsce: Park Nauki Torus
- 9 maja 2020 r. - "Smaki Sudanu",
prowadzenie: Zosia Kowarska,
miejsce: ul. Warszawska 68, Piwnica
na I Piętrze
- 23 maja 2020 r. - "Wybuchowa
Chemia", prowadzenie: Lucjan
Staszewski, miejsce: Park Nauki
Torus
Aby dziecko otrzymało indeks
i uczestniczyło w 8 wykładach, rodzic

powinien zapisać je poprzez formularz na stronie internetowej
www.pozytywnihistorycznie.pl.
Rejestracja uczestników rozpoczęła się 19 lutego i trwać będzie do
zapełnienia listy uczestników.
Akademia przyjmie 80 uczestników. Dodatkowo, przed rozpoczęciem kolejnej, planowanej na okres
jesienno–zimowy, edycji Akademii
odbędą się dwa wykłady otwarte.
Zajęcia będą zorganizowane w budynku Krzywej Hali w okresie
wakacyjnym. Zajęcia będą bezpłatne, nie będą obowiązywały na
nie zapisy.
P.R.

Koncert James B. Akustik

Wyjątkowe spotkanie z Jamesem Brierley’em - wokalistą
pochodzącym z Manchesteru, który od kilkunastu lat mieszka
w Polsce, założycielem grupy James B. & Friends odbyło się
w kawiarni Kamienicy W18.

Historia zespołu rozpoczyna się od
spotkania Jamesa i Kryspina Kadeja,
do których wkrótce dołączyli inni
muzycy wywodzący się z kręgu
muzyki rockowej, R&B. Efektem ich
wspólnej pracy jest album pt. „Back
on Track", którego brzmienie
nawiązuje do amerykańskiego rocka
z elementami R&B i jazzu. Do
sukcesów zespołu można zaliczyć
występ podczas Suwałki Blues
Festiwal w 2015 r., udział w 11-stej
edycji programu Must Be The Music
oraz występ Jamesa w programie
The Voice Senior.
Po spotkaniu z wokalistą odbył się
akustyczny koncert zespołu, podczas
którego publiczność usłyszała
autorskie kompozycje oraz utwory
m.in. Jamesa Browna, Erica
Claptona czy Raya Charlesa.
red.

Marek Piekarczyk to ikona kultury,
polski wokalista i autor tekstów,
okazjonalnie aktor, a także osobowość telewizyjna.
Karierę muzyczną rozpoczął
w 1969 r., występował w zespołach
Biała 21. i Sektor A. Na początku lat
80. został wokalistą zespołu TSA,
którego utwory zajmowały czołowe
miejsca na listach przebojów. Wraz
z zespołem Piekarczyk wystąpił na
ok. 1000 koncertach w Polsce i na
świecie. W latach 1992–1998 mieszkał z rodziną w Nowym Jorku, gdzie,
oprócz pracy w różnych zawodach,
koncertował z miejscowymi artystami i występował na koncertach dla
amerykańskiej Polonii. W 2000 r.
przyłączył się do projektu „Dom
Muzyki” wspierającego budowę Do-

mu Muzyki dla Artystów Niepełnosprawnych. Prowadzi także solową
działalność artystyczną. Po reaktywowaniu TSA w oryginalnym składzie został wokalistą i autorem
tekstów nowej płyty. W 2007 r. muzyk przyłączył się gościnnie do
projektu muzycznego Night Rider
Symphony, z którym w 2008 r. wystąpił w chicagowskim Harris Theater
na koncercie z okazji jubileuszu XXlecia Festiwalu Filmu Polskiego
w Ameryce. W 2009 r. wydał solowy
album studyjny pt. „Źródło”.
Spotkanie odbędzie się 26 lutego
o godzinie 18.00. Poprowadzi je
Patryk Burdecki z Ciechanowskiego
Ośrodka Edukacji Kulturalnej Studio.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
P.R.
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Ferie w Kamienicy Warszawska 18

Akcja „Bezpieczne ferie"

Zima w mieście nie musi być nudna. Przekonały się o tym wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach
organizowanych w odrestaurowanej kamienicy w centrum miasta. Między 10 a 23 lutego
w Kamienicy W18 odbywały się regularne warsztaty edukacyjne i zajęcia rozwijające dla dzieci.
W pięknych wnętrzach kamienicy
można było bawić się i uczyć.
W ramach zajęć zorganizowano
m.in. warsztaty z kreatywności
(„Dijajowe cukierki karnawałki”)
–zajęcia muzyczne, walentynkowe
warsztaty quilingu, uczestnicy zajęć
tworzyli też razem prace przetrzenne.
Najbliższe zajęcia kreatywne w Kamienicy W18 dla dzieci odbędą się
28 lutego. W ramach Klubu
Młodego Odkrywcy dzieci w wieku
6-9 lat oraz dzieci i młodzież w wieku
10-14 lat poznają technikę decoupage.
Zapisy pod numerem telefonu
730 513 715.
red.

Zimowe ferie dla dzieci z COEK Studio
50 dzieci uczestniczyło w zorganizowanych przez Centrum Edukacji Kulturalnej Studio zimowych
feriach na Mazurach w Centrum Aktywnego Wypoczynku.

W trakcie pobytu ciechanowskiej
grupy na Mazurach dzieciom
zapewniono wiele atrakcji, rozwo-

jowe zajęcia edukacyjne, plastyczne,
muzyczne, a także ruchowe. Można
było korzystać z wyciągu sanecz-

kowego i zjeżdżalni pontonowej,
placu zabaw, czy lodowiska. Zajęcia
kreatywne prowadzili pracownicy
COEK Studio. Dzieci tworzyły
wspólnie drewniany świat Minecraft,
malowały na tkaninach, ćwiczyły też
podczas zajęć chemiczno-fizycznych.
COEK STUDIO prowadził też zajęcia
stacjonarne w swojej siedzibie, gdzie
odbywały się warsztaty z kreowania
wyobraźni, zorganizowano przygodę
z rysunkiem oraz zajęcia Akademii
Twardziela. Uczestnicy tworzyli też
własną, pełną przygód, interaktywną
opowieść. Zajęcia były prowadzone
przez pracowników COEK Studio.
red.

Walentynkowy koncert
na Warszawskiej

W trakcie ferii zimowych Straż Miejska przeprowadziła akcję
skierowaną do dzieci i młodzieży wypoczywających w mieście.
Strażnicy wspierają dzieci i młodzież, ale także kontrolowali tereny
obiektów sportowych, placówek szkolnych oraz miejsca publiczne.
Akcja miała na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na terenie miasta w czasie
ferii zimowych poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
wszelkich zjawisk mogących ujemnie
wpływać na spokój i porządek publiczny.
Działania Straży nakierowane
były m.in. na kontrole związane
z dostępem do alkoholu przez
nieletnich. W tym zakresie kontrolami objęte są punkty sprzedaży
alkoholu i papierosów, osiedla bloków i parki.
Pod kątem bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców miasta kontrolowane były miejsca zabaw dzieci
i młodzieży niekorzystającej z zorganizowanych form wypoczynku,
w tym tereny placówek szkolnych
i obiekty MOSiR tj. boiska, place
zabaw, siłownie zewnętrzne, lodowisko.
W ramach akcji strażnicy spotykali
się także z wypoczywającymi
w mieście dziećmi oraz młodzieżą,
przeprowadzając m.in. pogadanki
o bezpieczeństwie w ramach „Ferii
z Poradnią”. Na stronie internetowej

Urzędu Miasta dostępny był także
prosty poradnik o bezpiecznych feriach, przygotowany przez Straż
Miejską. Warto zapoznać z jego treścią nie tylko opiekunów, ale także
przede wszystkim wypoczywających
w mieście młodych mieszkańców.
Strażnicy uczulali, aby np. nie doczepiać sanek do samochodu bądź ciągnika, czy nie rzucać śnieżkami w samochody i zwierzęta, korzystać wyłącznie z odpowiednio przygotowanych lodowisk, ale także radzili, jak
zachowywać się w razie wypadku na
zamarzniętym zbiorniku wodnym.
W lutym Straż Miejska przeprowadzała także akcję skierowaną do
młodzieży szkolnej. W ramach Patrolu Szkolnego eliminowano zagrożenia wynikające z braku nadzoru
i kontroli ze strony osób dorosłych.
Strażnicy patrolowali w ramach
niego teren wokół szkół podstawowych w celu eliminowania wykroczeń popełnianych przez młodzież
szkolną i osoby nieletnie w zakresie:
ruchu drogowego i pieszych, spożywania alkoholu, palenia papierosów,
czy zaśmiecania.
P.R.

Karina i Jukub Kusior –
małżeństwo muzyków – dali
koncert w ramach lutowych
Walentynek w kawiarni
Kamienicy W18.
Karina Kusior jest flecistką,
stypendystką programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda
Polska”, finalistką Młodego
Muzyka Roku 2014. Jakub Kusior,
to autor tekstów, kompozytor,
wokalista oraz gitarzysta. Wykonuje muzykę z pogranicza muzyki
alternatywnej. Półfinalista
programu „Must be the music”.
W Kamienicy odbył się debiut
muzyczny małżeńskiego duetu.
Muzycy znanymi, miłosnymi
melodiami umilali zakochanym ten
wyjątkowy walentynkowy wieczór.
red.

Spotkania z komiksem
W Kamienicy W18 w lutym zorganizowano dwa wydarzenia
związane z komiksem. W ramach zajęć edukacyjnych odbyły się
warsztaty dla najmłodszych, na których młodzi ciechanowianie
mieli możliwość eksperymentowania z rysunkiem i tworzeniem
komiksów. W kawiarni odbył się także wernisaż rysunków
satyrycznych Rafała Kado.
Rafał Kado jest ciechanowianinem,
rysownikiem i scenarzystą komiksów
m.in. "Ciechan - narodzenie", "Władca
diamentów", "Legenda o Łydyni", ale
także rysownikiem karykatur
i ilustracji do książek dla dzieci.
Propagator czytania wśród najmłod-

szych i organizator warsztatów i spotkań w szkołach i przedszkolach. Na
warsztatach edukacyjnych dzieci mogły
wspólnie z Rafałem Kado odkrywać
krok po kroku, jak z połączenia kółek
i kropek powstają postaci komiksów.
P.R.
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Od marca nowe eksponaty
w Parku Nauki Torus
Jeszcze więcej nauki, jeszcze więcej zabawy dzięki nowym eksponatom, które pojawią się w Parku
Nauki Torus już od 3 marca. 7 nowych urządzeń będzie dotyczyło fizyki i dźwięku. Wystawa "The
Sound of Science" zagwarantuje doskonałą rozrywkę dzieciom, młodzieży, ale i dorosłym.

Nowa wystawa to 7 interaktywnych
stanowisk o tematyce związanej
z muzyką i fizyką dźwięku. Nowe
eksponaty zagoszczą w parku nauki
3 marca i będą dostępne przez
kolejne 4 miesiące.
Można będzie wsłuchać się w rytm
bicia swojego serca i zbadać
zależność między jego uderzeniami,
a naszym ruchem ciała. Zwiedzający
dowiedzą się czym jest dźwięk,
zbadają jego częstotliwość i natężenie. Na jednym z eksponatów
doświadczą na czym polega przewodzenie kostne, czyli jak usłyszeć
dźwięk, którego inni nie słyszą.
W urządzeniu o nazwie „echo”

odwiedzający będą mogli modulować
swój głos od piskliwego śpiewu po
głęboki ryk. Doskonałą zabawą będzie
także możliwość samodzielnego
tworzenia muzyki poprzez grę na
rurach, czy korzystanie z mikserów
na profesjonalnym stanowisku
djskim. W dźwiękoszczelnej kabinie
będzie można porównać natężenie
swojego głosu z innymi głośnymi
dźwiękami takimi jak warkot motoru,
odgłosy pracującej wiertarki czy
dźwięk jaki powoduje przelot samolotu. Pojawią się także dwa metalowe
dzwony rurowe. Prezentujące efekt
nałożenia na siebie dwóch fal.
Park umożliwia zwiedzającym samo-

dzielne eksperymentowanie, odkrywanie praw i badanie zależności –
przede wszystkim w obszarach
fizyki, matematyki, techniki i architektury.
Oferta kierowana jest nie tylko do
osób indywidualnych, ale także do
zorganizowanych grup szkolnych
i przedszkolnych. Podczas pobytu
w Parku Nauki Torus dzieci mają
możliwość nie tylko zwiedzenia
wystawy interaktywnej, ale także
wzięcia udziału w pokazach edukacyjnych, czy warsztatach edukacyjnych o tematyce związanej z matematyką, chemią, czy fizyką.
W wybrane niedziele miesiąca organizowane są także zajęcia edukacyjne
dla rodzin z dziećmi w ramach cyklu
„Wiem z doświadczenia”.
W obiekcie znajduje się także
kawiarnia Cafe Pitagoras z widokiem na zrewitalizowaną Wieżę
Ciśnień. 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.
Rezerwacje dla grup zorganizowanych są przyjmowane pod numerem telefonu (23) 674 93 13.
P.R.

Szyfry, kody, tajne znaki
w Parku Nauki Torus
Niedzielne zajęcia „Wiem z doświadczenia”, skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta,
odbywają się regularnie raz w miesiącu. Można eksperymentować, uczyć się i bawić. W lutym ich
uczestnicy poznawali tajniki, historię i zasady szyfrów, wspólnie uczyli się kodować oraz przekazywać tajne wiadomości.

Szyfr Cezara, spartańskie skytale, a
nawet Enigma. Takie zagadnienia poruszyli uczestnicy zajęć

prowadzonych przez Tomasza
Ruszkowskiego z Heweliusze Nauki
W marcu zajęcia z cyklu "Wiem

z doświadczenia" poświęcone będą
eksperymentom chemicznym dla
najmłodszych. Dzieci w wieku od 3
do 6 lat będą mogły wykonywać
własnoręcznie superlepką ciecz –
czyli popularny i lubiany przez
najmłodszych „slime”. Zajęcia
odbędą się 15 marca 2020 r. w godzinach 11.00 oraz 12.30.
W odpowiedzi na duże zainteresowanie zajęciami organizowanymi
w niedziele pracownicy Parku Nauki
Torus tworzą także dodatkowe
grupy, aby każde dziecko mogło
wziąć udział w warsztatach. Zapisy
na warsztaty możliwe są pod
numerem tel. (23) 674 93 13.
P.R.
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Święto liczby π
w Parku Nauki Torus

14 marca Park Nauki Torus będzie obchodził święto liczby π.
W obiekcie odbędą się zajęcia edukacyjne i konkurs na najdłuższą
recytację rozwinięcia liczby.
Ta niezwykła cyfra od wieków
fascynowała uczonych. W matematyce liczba π jest definiowana jako
stosunek obwodu koła do długości
jego średnicy. 14 marca został
wybrany na to międzynarodowe
święto nie przypadkowo. Data 14
marca zapisywana jest w USA jako
„3.14” czyli najkrótsze rozwinięcie
liczby π. Tego dnia w Parku Nauki
Torus dzieci i młodzież zapraszamy na
zajęcia podczas, których przybliżymy
historię i niezwykłe właściwości tej

liczby. Ponadto odbędzie się konkurs
na najdłuższą recytację rozwinięcia
liczby π. W księdze rekordów Guinnessa widnieje dokonanie mówiące
o zapamiętaniu i wyrecytowaniu aż
100 000 miejsc po przecinku liczby π.
Może mieszkańcom Ciechanowa uda
się pobić ten rekord? Aby to sprawdzić
zapraszamy do wspólnego świętowania 14 marca do Parku Nauki Torus.
Szczegóły programu oraz zapisy pod
numerem tel.(23) 674 93 13.
red.
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Rekord ciechanowskich
Morsów
III Ciechanowskie Bicie Rekordu Morsowania zakończone
sukcesem. Morsy pobiły zeszłoroczny rekord. W wydarzeniu wzięło
udział blisko 600 osób.

Rekord został pobity! 576 miłośników zimnych kąpieli weszło do wody
na kąpielisku Krubin, by wziąć udział
w III Ciechanowskim Biciu Rekordu
w Morsowaniu. Do Ciechanowa
przyjechały morsy m.in. z Pułtuska,
Sierpca, Przasnysza, Warszawy
i Ostrołęki. Najstarszy mors miał 74

lata, a najmłodszy 5 lat. Każdy otrzymał certyfikat i medal, a dla najmłodszych i najstarszych uczestników przewidziano puchary. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem. Wydarzenie było współfinansowane przez miasto.
A.C.

III Mistrzostwa
Mazowsza w pływaniu
1 lutego odbyły się III Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu pod
patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów. Organizatorem
zawodów był Klub Pływacki Ciechanów.

Do udziału w zawodach zgłosiło się
31 klubów z całego kraju. Młodzi
zawodnicy z roczników od 2004 do
2012 rywalizowali na różnych dystansach w stylu grzbietowym,
klasycznym, dowolnym, zmiennym,
motylkowym oraz w sztafecie.
W punktacji drużynowej Klub Pły-

wacki zajął piąte miejsce, a Orka
dziewiąte. Młodzi pływacy z Klubu
Pływackiego Ciechanów zdobyli 21
medali (4 złote, 9 srebrnych i 8
brązowych). Orka zakończyła zawody z 19 medalami (5 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych).
A.C.

Nagrody i stypendia
za osiągnięcia sportowe przyznane
Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się w ratuszu ze sportowcami. Zostały przyznane stypendia za
wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku. Wręczono nagrody dla zawodników i trenerów.
Prezydent pogratulował klubom, ich
wychowankom i trenerom. Podkreślał, że poprzez przyznane wyróżnienia miasto docenia zaangażowanie
i sukcesy ciechanowskich sportowców. Zwrócił również uwagę na
kwestię wspierania sportu poprzez
podejmowane inwestycje w infrastrukturę.
– Stypendia i nagrody mają
mobilizować do dalszej pracy i aktywności. Powstająca w Ciechanowie nowa infrastruktura sportowa ułatwia i umożliwia treningi
na profesjonalnym poziomie. Pod
koniec poprzedniego roku zakończyliśmy budowę nowego kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7. Kolejne projekty przed
nami. To wszystko ma zagwarantować warunki, komfort i radość
z uprawiania poszczególnych dyscyplin. Liczę na to, że spotkamy się
w jeszcze szerszym składzie za rok
i będę mógł Wam gratulować kolejnych medali, awansów i zwycięstw
– powiedział prezydent Krzysztof
Kosiński.
Roczna suma stypendiów to 150 tys.
zł, łączna pula nagród stanowi 25 tys.
zł. Stypendia przyznano w wysokości
od 200 zł do 600 zł miesięcznie 37
osobom z 8 klubów. Nagrody wręczono 18 zawodnikom i 13 trenerom.
Przyznane stypendia:
1. Bęben Patryk,
CLKS Mazovia, 600 zł
2. Patrycja Grochowska,
CLKS Mazovia, 600 zł
3. Rutkowska Paulina,
CLKS Mazovia, 500 zł
4. Milena Rutkowska,
CLKS Mazovia, 500 zł
5. Aleksandra Pepłowska,
CLKS Mazovia, 450 zł
6. Wiktoria Grochowska,
CLKS Mazovia, 350 zł
7. Szymon Ziółkowski,
CLKS Mazovia, 350 zł
8. Wiktor Czarnomski,
CLKS Mazovia, 250 zł
9. Patryk Dębiec,
CKS JURAND, 350 zł
10. Piotr Ruszkowski,
CKS JURAND, 300 zł
11. Michał Królikowski,
CKS JURAND, 300 zł
12. Bartosz Smoliński,
CKS JURAND, 300 zł
13. Dominik Staszewski,
CKS JURAND, 300 zł
14. Hubert Malinowski,
CKS JURAND, 300 zł
15. Piotr Wiszowaty,
CKS JURAND, 300 zł
16. Igor Andrzej Stępkowski,
CKS JURAND, 300 zł
17. Damian Skowroński,
CKS JURAND, 300 zł
18. Damian Zjadewicz,
CKS JURAND, 300 zł
19. Adam Mirzejewski,
CKS JURAND, 300 zł
20. Dawid Potępa,
CKS JURAND, 300 zł
21. Adrian Krzywnicki,
MPKS ORKA, 400 zł
22. Alicja Laskowska,
TKKF PROMYK, 400 zł

23. Rafał Płoski,
TKKF PROMYK, 250 zł
24. Maciej Stryjek,
TKKF PROMYK, 400 zł
25. Bartosz Pawłowski,
TKKF PROMYK, 250 zł
26. Katarzyna Płoska,
TKKF PROMYK, 200 zł
27. Bartosz Cichowski,
TKKF PROMYK, 200 zł
28. Hanna Gałecka,
TKKF PROMYK, 200 zł
29. Zuzanna Bronowska,
Mazovia Proactiv, 500 zł
30. Sebastian Charzyński,
Mazovia Proactiv, 400 zł
31. Karolina Królikowska,
LKS MATSOGI, 250 zł
32. Kornel Korzybski,
LKS MATSOGI, 350 zł
33. Patryk Załęski,
LKS MATSOGI, 300 zł
34. Kacper Gadomski,
LKS MATSOGI, 200 zł
35. Daniel Prusiński,
LKS MATSOGI, 400 zł
36. Dominik Kalinowski,
KS Ciechan i Sz. Kołecki, 350 zł
37. Jakub Kraśniak,
CKKK, 200 zł
Przyznane nagrody:
Zawodnicy:
1. Alicja Laskowska,
TKKF PROMYK, 500 zł
2. Maciej Stryjek,
TKKF PROMYK, 500 zł
3. Bartosz Skotnicki,
TKKF PROMYK, 500 zł
4. Adrian Krzywnicki,
MPKS ORKA, 500 zł
5. Daniel Prusiński,
LKS MATSOGI, 500 zł
6. Aleksandra Pepłowska,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
7. Milena Rutkowska,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
8. Paulina Rutkowska,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
9. Patryk Bęben,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
10. Szymon Ziółkowski,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
11. Wiktoria Grochowska,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
12. Wiktor Czarnomski,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
13. Patrycja Grochowska,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
14. Dominik Kalinowski, KS
Ciechan i Szymon Kołecki, 500 zł
15. Adam Chrzanowski,
CKKK, 500 zł
16. Krzysztof Szeczepański,
CKKK, 500 zł
17. Zuzanna Bronowska,
MAZOVIA PROACTIV, 1000 zł
18. Sebastian Charzyński,
MAZOVIA PROACTIV, 500 zł

Trenerzy:
1. Zbigniew Grochowski,
MPKS ORKA, 1000 zł
2. Wojciech Gesek,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
3. Bartosz Ostrowski,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
4. Mirosław Choroś,
CLKS MAZOVIA, 1000 zł
5. Arkadiusz Chełmiński,
CKS JURAND, 1000 zł
6. Szymon Ogonowski,
MAZOVIA PROACTIV, 500 zł
7. Robert Adamski, MAZOVIA
PROACTIV, 1000 zł
8. Arkadiusz Smółka, KS Ciechan
i Szymon Kołecki, 1000 zł
9. Wojciech Gołębiewski,
CKKK, 500 zł
10. Michał Korzybski,
LKS MATSOGI, 1000 zł
11. Michał Rząsiński,
LKS MATSOGI, 500 zł
12. Paweł Nałęcz,
TKKF PROMYK, 1000 zł
13. Radosław Lisowski,
TKKF PROMYK, 1000 zł
Od 2020 r. zmieniła się grupa
odbiorców stypendiów, warunki
i wysokość gratyfikacji. Co istotne,
stypendia będą wypłacane przez 12
miesięcy, a nie przez 10, jak dotychczas. Stypendia przyznawane są zawodnikom z klubów sportowych
mających siedzibę na terenie Gminy
Miejskiej Ciechanów, którzy osiągają
wysokie wyniki sportowe w kategoriach: młodzik, kadet, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych oraz poszczególnych
Polskich Związków Sportowych,
zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego nadzorowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Sportowiec, który osiągnął wysoki
wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w danej kategorii
wiekowej, musi spełniać jeden z warunków: brał udział w Igrzyskach
Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Europy,
w Pucharze Europy lub Pucharze
Świata (zdobył miejsce od I do VIII,w
Mistrzostwach Polski w danej
kategorii wiekowej (zdobył miejsce
od I do III), został powołany do kadry
narodowej w uprawianej przez siebie
dyscyplinie sportu, zdobył I miejsce
w mistrzostwach młodzików
objętych systemem współzawodnictwa, w Mistrzostwach Polski
w przypadku gier zespołowych oraz
brał udział w rozgrywkach I ligowych
prowadzonych przez dany Związek
(zdobył miejsce od I do IV).
P.R.

