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Pomoc miasta
dla przedsiębiorców

Miasto wsparło lokalnych przedsiębiorców w okresie trwania
epidemii wobec decyzji rządu
ograniczających funkcjonowanie
gospodarki. W wyniku przeprowadzonej wideokonferencji
prezydenta i przedstawicieli
przedsiębiorców wypracowano
szereg rozwiązań pomocowych,
mających na poziomie miasta
wesprzeć działalność lokalnych
firm.
więcej str. 3

Miasto pozyskało
4 mln zł na
modernizację
ul. Granicznej i Widnej

Wotum zaufania
i absolutorium
dla prezydenta
Ciechanowa

Prezydent Ciechanowa Krzysztof
Kosiński podczas XX Sesji Rady
Miasta (30 kwietnia) otrzymał
wotum zaufania. Głosowanie
poprzedziła debata dotycząca
Raportu o Stanie Miasta. Rada
udzieliła prezydentowi również
absolutorium. Wszystko w ramach zdalnego posiedzenia przy
użyciu wideokonferencji.

Leśna
już odnowiona

więcej str. 2

8,5 mln zł
pozyskanych
na modernizacje
sieci ciepłowniczej

W ramach prac przebudowana
będzie jezdnia, pojawi się ścieżka
rowerowa, nowe chodniki, oświetlenie, zjazdy autobusowe oraz
rondo. Inwestycja powinna rozpocząć się w drugiej połowie tego
roku.
więcej str. 4

15 ofert
na dokumentacje
dla odnowienia
miejskich budynków

Renowację mają przejść kolejne
zabytkowe miejskie budynki,
którym nadane będą nowe funkcje.
W przetargu na opracowanie
dokumentacji technicznych rewitalizacji młyna przy ul. Nadrzecznej
oraz budynku przy ul. Fabrycznej 2
wpłynęło łącznie 15 ofert. W
najbliższych tygodniach będą one
podlegały ocenie formalnej, celem
wyłonienia wykonawców.
więcej str. 5

Zakończyła się miejska inwestycja przebudowy i modernizacji ul. Leśnej. Miasto pozyskało na ten cel
blisko 4,8 mln zł. Ulica jest poszerzona, ma nową nawierzchnię i oświetlenie. Mieszkańcy mogą
korzystać z bezpiecznych chodników oraz ścieżki rowerowej.

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. za ponad
12 mln zł przebuduje sieci
ciepłownicze w mieście. PEC
pozyskało ponad 8,5 mln zł
bezzwrotnej dotacji na realizację
zadania.
więcej str. 3

Droga została przebudowana na
miejskim odcinku między ul.
Starowiejską a pętlą miejską. Ulicę
Leśną rozbudowano na odcinku
o długości ok. 850 m. Można już
korzystać z nowych chodników,
wybudowanych po obu stronach,
przy drodze powstała też ścieżka
rowerowa. Ul. Leśna została oświetlona energooszczędnymi lampami.
W ramach inwestycji przebudowano
4 skrzyżowania z drogami gminnymi,
wykonane zostały zjazdy indywidualne do posesji. Zamontowane
zostały urządzenia bezpieczeństwa
ruchu, wykonano oznakowanie
pionowe i poziome. Na poddanym
modernizacji odcinku wykonano
przystanki autobusowe z peronami
wyposażone w wiatę. W ramach
inwestycji wybudowana została
kanalizacja sanitarna i deszczowa,
przebudowano też sieć telefoniczną.
Teren przyległy został zagos-

podarowany zielenią. Prace zrealizował Zakład Instalacji Sieci
Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M.
Młyńscy Spółka Jawna z Ciechanowa
za kwotę 6 764 246,88 zł. Miasto
wcześniej pozyskało prawie 4,8 mln zł
na realizację zadania z Funduszu
Dróg Samorządowych.
– To już kolejna inwestycja w infrastrukturę, która nie tylko poprawia
codzienne warunki życia mieszkańców, ale też zmienia oblicze miasta
na bardziej nowoczesne i przyjazne.
To też kwestia bezpieczeństwa i komfortu. Oddajemy do użytku kolejną
drogę, a jednocześnie już czynimy
starania o pozyskanie środków na
następne inwestycje w mieście –
powiedział prezydent Ciechanowa
Krzysztof Kosiński.
Przed rozpoczęciem inwestycji droga
nie posiadała unormowanych parametrów właściwych dla drogi

publicznej, była w złym stanie technicznym i miała nieuregulowaną
szerokość. Brakowało wyznaczonych
ciągów pieszych i rowerowych oraz
odpowiedniego odwodnienia, a droga
miała jedynie fragmentaryczne
oświetlenie. Ulica Leśna nie jest
jedyną drogą wlotową do miasta
poddaną w ostatnim czasie modernizacji. Do pętli miejskiej dojechać
można też ulicami Wesołą
i Gruduską. Ul. Wesoła już została
oddana do użytku po gruntownych
remontach zakończonych w okresie
trwania epidemii. Z kolei trwa aktualnie przebudowa ul. Gruduskiej.
W tym roku rozpocznie się też
modernizacja ul. Granicznej i Widnej.
Planowana jest przebudowa jezdni,
chodników, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia, odwodnienia,
budowa ronda na skrzyżowaniu
ul. Granicznej i Czarnieckiego.
P.R.

Nowa stacja
Ciechanowskiego
Roweru Miejskiego

Od 1 czerwca system Ciechanowskiego Roweru Miejskiego
powiększył się o dziesiątą już stację
zlokalizowaną na terenie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze.
Zwiększono też liczbę rowerów
dostępnych w systemie. Jest ich już
blisko 100.
więcej str. 12
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Wotum zaufania i absolutorium
Ciechanów
dla prezydenta Ciechanowa
laureatem konkursu
„Innowacyjny
Samorząd”

Miasto zostało nagrodzone główną nagrodą w konkursie
„Innowacyjny Samorząd” organizowanym przez Polską Agencję
Prasową pod patronatem trzech Ministerstw: Rozwoju, Cyfryzacji,
Funduszy i Polityki Regionalnej. Pilotażowy projekt inteligentnej
segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej uznano za jeden
z najbardziej nowatorskich rozwiązań w skali kraju.
Ciechanów został nagrodzony za
wdrożenie systemu „T-MASTER
Inteligentne pojemniki na odpady”.
Jest to system weryfikacji segregowania odpadów w zabudowie
wielorodzinnej. W 2019 r.
w Ciechanowie wprowadzono pilotaż
systemu na osiedlu nr 5 „Płońska”.
Program objął 336 gospodarstw.
System umożliwia rozliczenie
mieszkańców z zadeklarowanej przez
nich segregacji odpadów. Pojemniki
ważą i przypisują odpady do konkretnego mieszkańca. Miasto nie
ponosiło kosztów wdrożenia
pilotażu. Nagrodę w siedzibie
Ministerstwa Rozwoju w Warszawie
odebrał prezydent Ciechanowa
Krzysztof Kosiński. W ramach konkursu rozpatrzono ponad 300
projektów gmin, miast i powiatów.
Ciechanów triumfował w kategorii
miasta.
System ma zachęcać mieszkańców
do odpowiedzialnej i skutecznej
segregacji, tak by faktyczne działania
były zgodne ze złożonymi deklaracjami. Każde gospodarstwo domowe ujęte w pilotażu ma dostęp do pojemników, poprzez naklejki z kodami
kreskowymi. Dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, możliwe jest monitorowanie jakości i ilości wyrzucanych odpadów. Naklejkę
nakleja się na worek z odpadami
danego rodzaju, kod należy zbliżyć
do czytnika znajdującego się na
pojemniku z daną frakcją odpadów.
W ten sposób odblokowuje się klapa
pojemnika. Po wrzuceniu śmieci
i zamknięciu wrzutni, są one
automatycznie ważone.
System polega na wykorzystaniu

nowoczesnych pojemników na
odpady o pojemności 1100 l., których
konstrukcja uniemożliwia rozprzestrzenianie odpadów wokół, np. przy
wietrznej pogodzie. Nie mają do nich
dostępu osoby nieuprawnione, nie
ma więc sytuacji podrzucania śmieci.
Szczelne zamykanie to także brak
dostępu dla gryzoni, ptaków, czy
insektów, co wiąże się też z higieną.
Pojemniki wyposażone są w czujniki
kontrolujące w czasie rzeczywistym
poziom zapełnienia, co jest istotne
z punktu widzenia opróżniającego je
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
Efektem zastosowania tego innowacyjnego technologicznie rozwiązania jest znaczne zwiększenie poziomu segregacji odpadów na osiedlu.
Realizatorem pilotażu wprowadzanego przez miasto, jest firma T4B, we
współpracy z PUK, TBS i Fundacją
Łydynia.
Miasto planuje w 2020 roku aplikować o środki zewnętrzne, tak aby
projekt zastosować na kolejnych
osiedlach wielorodzinnych w mieście.
„Innowacyjny Samorząd” to nowy
projekt Serwisu Samorządowego
PAP wyłaniający i nagradzający
najbardziej innowacyjne jednostki
samorządu terytorialnego. Celem
konkursu jest promocja kreatywnych
samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządowych do
podejmowania działań na rzecz
innowacyjności. Głównymi kryteriami oceny w konkursie były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.
P.R.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podczas XX Sesji Rady Miasta (30 kwietnia) otrzymał
wotum zaufania. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta. Rada udzieliła
prezydentowi również absolutorium. Wszystko w ramach zdalnego posiedzenia przy użyciu
wideokonferencji.
paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Ciechanowa oraz
na budynkach użyteczności publicznej.
W Raporcie znalazły się także
informacje o projektach mających na
celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak modernizacja i rozbudowa monitoringu
miejskiego, budowa oświetlenia ulic
na terenie miasta czy budowa sygnalizacji świetlnej.
Można w nim także znaleźć projekty
kierowane bezpośrednio do wybrana kolejne lata. W raporcie uwzględPrzedmiotem obrad był Raport o Stanych grup mieszkańców, jak utworzenione są informacje o stanie mienia
nie Miasta Ciechanów oraz sprawonie Dziennego Domu ,,Senior+”,
komunalnego, realizacji polityk,
zdanie z wykonania budżetu w 2019
budowa nowego kompleksu sportoprogramów, strategii, uchwał Rady
roku. Wyniki finansowe miasta
wego przy Szkole Podstawowej nr 7
Miasta, współpracy z innymi sazostały pozytywnie ocenione przez
czy opisy projektów zrealizowanych
Komisję Rewizyjną i Regionalną Izbę
morządami i jednostkami. Dokuw ra-mach Budżetu Obywatelskiego,
ment zawiera informacje o samym
Obrachunkową. Poprzedni rok miaso któ-re wnioskowali mieszkańcy.
mieście oraz charakterystykę jego
to zakończyło z 700 tys. zł nadwyżki,
– 2019 rok był kolejnym okresem,
pozycji i rozwoju w ostatnich pięciu
50,2 mln zł przeznaczonymi na
w którym kontynuowano politykę
latach na tle grupy porównawczej
inwestycje, z czego 25,9 mln zł z
skupioną na realizacji maksymalnie
miast o podobnej wielkości, położopozyskanych środków zewnętrznych.
dużej liczby inwestycji w przestrzeni
nych w różnych częściach kraju.
Prezydent otrzymał absolutorium za
miejskiej, na które przeznaczyliśmy
Część analityczna dotyczy m.in.
wykonanie budżetu na 2019 rok,
ponad 50 mln zł. Działamy w sposób
oświaty i edukacji, kultury, turystyki,
Radni Miasta udzielili prezydentowi
przemyślany, strategiczny, skupiasportu, rekreacji oraz rankingów.
także wotum zaufania.
jąc się na maksymalnym czerpaniu
Opisano również wydarzenia organi– Stabilna sytuacja budżetu, mimo
środków ze źródeł zewnętrznych, co
zowane, współorganizowane i wspiewielu zewnętrznych przeciwności,
skutkuje wdrażaniem kolejnych
rane przez miasto.
w tym niekorzystnych dla samorząprojektów i inicjatyw. Zastosowana
W raporcie przytoczono kluczowe
dów zmian prawno-podatkowych,
w 2019 r. silna presja na dyscyplinę
działania inwestycyjne, realizowane
pozwoli nam przeprowadzić nowe
finansową pozwoliła zarówno przeprzede wszystkim przy udziale
inwestycje, ale też zachować płynprowadzić szereg ważnych inwespozyskanych środków zewnętrznych.
ność w trakcie kryzysu gospodartycji w infrastrukturę miejską, jak
Wśród opisanych inwestycji znalazły
czego związanego z rozpowszechi wygenerować oszczędności – pisze
się te dotyczące infrastruktury drogonianiem się koronawirusa oraz
w podsumowaniu Raportu prezydent
wej, jak np. zakończona budowa
ogranicze-niami wprowadzonymi
Krzysztof Kosiński. Raport przynowej drogi obwodowej wraz ze
przez rząd. Nie będzie konieczności
gotowali pracownicy Urzędu Miasta
ścieżką rowerową, łączącej drogi
wstrzymania już zaplanowanych
Ciechanów i jednostek podległych
krajowe (aleja Unii Europejskiej).
inwestycji rozwojowych – powiemiastu. Miasto nie posiłkowało się
Omówiono także projekty mające na
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
firmami zewnętrznymi. Dokument
celu rewitalizację („Krzywa Hala”,
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r.
został opublikowany na stronie
kamienica przy ul. Warszawskiej 18,
nowelizacją ustawy o samorządzie
Urzędu Miasta. Podczas XX Sesji
Wieża Ciśnień wraz z wybudowanym
gminnym, prezydent miasta co roku
Rady Miasta obrady po raz drugi
Parkiem Nauki Torus), jak również
do 31 maja przedstawia raport o staodbyły się w trybie zdalnym, wszysttermomodernizację (7 budynków
nie miasta. Stanowi on podsumokie rozstrzygnięcia w tym uchwały
komunalnych na osiedlu „Bloki”).
wanie poprzedniego roku przede
podejmowane były z wykorzystaniem
Dokument zawiera także informacje
wszystkim pod kątem inwestycji,
środków porozumiewania się na
o istotnych działaniach w obszarze
finansów i strategicznych prograodległość za pomocą wideokonfeśrodowiskowym, w tym np. stworzemów. Nową częścią ciechanowskiego
rencji. Przebieg sesji był transmitodokumentu, w stosunku do ubiegłego
niu miejskiego parku „Jeziorko”,
wany na stronie internetowej Urzędu
wprowadzenia na stałe Ciechanowroku, jest zawarcie najważniejszych
Miasta Ciechanów.
P.R.
skiego Roweru Miejskiego, instalację
planów inwestycyjno-rozwojowych

Lista zadań inwestycyjnych i remontowych na 2020 r.
Po spotkaniach osiedlowych mieszkańców z prezydentem miasta opracowana została lista zadań
inwestycyjnych i remontowych, które będą prowadzone w 2020 r. Znalazły się na niej także zadania,
które już są w trakcie realizacji. To zarówno duże, kosztowne inwestycje, finansowane z pozyskanych
przez miasto środków zewnętrznych, jak i mniejsze przedsięwzięcia.
Lista z podziałem na osiedla
powstała po przeanalizowaniu
zgłoszeń płynących od mieszkańców
podczas spotkań osiedlowych.
Uwzględniono w niej wszystkie
postulaty, które spełniają wymogi
formalne, finansowe, czasowe
i prawne.
Mieszkańcy sygnalizowali głównie
potrzeby dotyczące infrastruktury
drogowej. Budowy i remonty to
zadania najczęściej pojawiające się
na liście. Zaplanowano inwestycje

w nawierzchnie dróg i chodników,
parkingi, oświetlenie, zieleń,
kanalizację czy przyłączenia
budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Lista zawiera również
budowę nowych placów zabaw
i miejsc aktywnego wypoczynku
i rekreacji. Przyjęta przez miasto lista
obejmuje ponad 100 zadań, zaplanowanych do zrealizowania na
wszystkich 12 osiedlach.
P.H.
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8,5 mln zł pozyskanych
na modernizację sieci
ciepłowniczej
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Pomoc miasta dla przedsiębiorców

PEC za ponad 12 mln złotych przebuduje sieci ciepłownicze
w mieście. Przedsiębiorstwo pozyskało ponad 8,5 mln zł bezzwrotnej dotacji na realizację zadania.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Ciechanowie Sp. z o.o. pozyskało
dotację w kwocie 8 510 268,00 zł na
przeprowadzenie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego w mieście, mającego na celu ograniczenie
strat przesyłu i dystrybucji ciepła.
15 maja Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
opublikował listę projektów rekomendowanych do dofinansowania
w ramach konkursu. Całkowity koszt
projektu to 12 317 318,40 zł. Składają
się na niego kwota przyznanej dotacji
8 510 268 zł, pożyczka zwrotna
z NFOŚiGW w kwocie 1 501 812 zł
oraz kwota VAT finansowana ze środków własnych.

Zakres projektu obejmuje poprawę
bezpieczeństwa systemowego przy
przesyłaniu ciepła poprzez budowę
sieci cieplnej w celu wyłączenia
wyeksploatowanej napowietrznej
sieci ciepłowniczej oraz wymianę
izolacji termicznej na sieci kanałowej.
Dzięki realizacji projektu polegającego na modernizacji systemu
ciepłowniczego (sieci i węzłów
cieplnych) w znaczący sposób ulegnie
poprawie sprawność przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na terenie
miasta. Kierunkowym celem realizacji projektu jest wdrażanie polityki
energetycznej w zakresie oszczędności w wykorzystaniu energii cieplnej na szczeblu gminy. Podstawowym
celem przebudowy systemu ciepłowniczego jest redukcja emisji gazów
cieplarnianych oraz pozostałych
zanieczyszczeń do atmosfery.
Po podpisaniu umów na dofinansowanie z NFOŚiGW ogłaszane będą
przetargi na realizację zadania. Roboty wykonawcze będą mogły rozpocząć się po sezonie zimowym.
P.R.

Rozbudowa parkingu
przy dworcu kolejowym
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie
wykonawcy rozbudowy miejsc parkingowych wzdłuż linii kolejowej
przy dworcu kolejowym. Będą z nich mogli korzystać zarówno
pasażerowie kolei, kupcy, jak i robiący zakupy w Hali Targowej
„Bloki”.
Planowana inwestycja ma dopełnić
zagospodarowanie przestrzeni wokół
dworca kolejowego przy ul.
Sienkiewicza. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe,
miasto przejmuje od PKP działki
wzdłuż linii kolejowej, aby utworzyć
tam blisko 100 miejsc parkingowych
dla aut osobowych.
Aktualnie niezagospodarowany teren
o powierzchni blisko 3 tys. m2
będzie utwardzony i wyłożony dwukolorową kostką betonową, na części
terenu posadzona zostanie trawa.
Poza miejscami do parkowania będzie
tam też droga manewrowa. Parking
zostanie odwodniony. Wykonanie
prac będzie wymagało przebudowy
istniejących instalacji elektroenergetycznych. Teren przyległy do parkingu zostanie wyrównany i obsiany
trawą. Obiekty zrealizowane w ramach inwestycji stanowić będą przestrzeń publiczną. Wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące

zagospodarowania działek. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie
dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu dla
samochodów osobowych.
W zakres zamówienia wchodzi
wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania
oraz późniejszego funkcjonowania
parkingu objętego zamówieniem,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany
wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe i uzyskać w imieniu zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub
opinie innych organów / instytucji /
podmiotów, w tym spółek z grupy
PKP, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz
wykonać roboty budowlane.
Zadanie jest zaplanowane do realizacji jeszcze w tym roku.
red.

Miasto wsparło lokalnych przedsiębiorców w okresie trwania epidemii wobec decyzji rządu
ograniczających funkcjonowanie gospodarki. W wyniku przeprowadzonej wideokonferencji
prezydenta i przedstawicieli przedsiębiorców wypracowano szereg rozwiązań pomocowych, mających
z poziomu miasta wesprzeć działalność lokalnych firm.
Miasto, w ramach ograniczonych
prawnie możliwości, wprowadziło
pierwsze rozwiązania pomocowe dla
lokalnych przedsiębiorców już w połowie marca. Przede wszystkim podjęto
decyzję o tym, aby zaplanowane na
ten rok inwestycje miasta nie były
wstrzymywane. W wielu przypadkach
są one realizowane przez firmy
działające lokalnie, zatrudniające
pracowników mieszkających na
terenie miasta. Jako pierwsi z kolejnej
formy pomocy miasta mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy
wynajmują lokale gminne, a ze
względu na wprowadzone przez rząd
przepisy musieli zawiesić działalność.
W marcu miasto zwolniło przedsiębiorców wynajmujących lokale od
gminy z czynszów za okres przestoju.
Restauratorzy prowadzący letnie
ogródki położone na terenach
będących własnością miasta mogą
liczyć do końca września na zmniejszoną do minimum opłatę za zajęcie
terenu. Lokalni przedsiębiorcy
otrzymali też możliwość wnioskowania o skorzystanie z odroczenia
płatności podatku od nieruchomości
oraz podatku od środków transportu
od marca do maja włącznie lub
rozłożenia tych podatków na raty oraz
umorzenie odsetek od zaległości.
W II połowie kwietnia odbyła się
trwająca 2 godziny wideokonferencja
z udziałem władz miasta oraz
przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców. Celem spotkania prezydenta
Krzysztofa Kosińskiego z przedstawicielami różnych branż było wspólne
znalezienie możliwych na poziomie
miasta rozwiązań pomocowych dla
przedsiębiorców, którzy zostali
szczególnie dotknięci skutkami
kryzysu gospodarczego spowodowanego stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami.
Konferencja była też okazją do
szerszej dyskusji na temat aktualnej
sytuacji przedsiębiorców w mieście.
W wyniku uzgodnień podczas
wideokonferencji miasto wprowadziło
dla 17 branż, które najmocniej

ucierpiały w okresie epidemii
możliwość skorzystania ze zwolnienia
z podatku od nieruchomości za drugi
kwartał 2020 roku. Uchwałę w tej
sprawie podjęli radni podczas
nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
Ciechanów.
Wśród uprawnionych do ubiegania
się o zwolnienie są restauracje i inne
placówki gastronomiczne, hotele, sale
weselne, sklepy sprzedające odzież
i obuwie, siłownie, salony fryzjerskie
i kosmetyczne, solaria, salony tatuażu,
działalność fotograficzna, naprawa
zegarków, działalność turystyczna,
rozrywkowa, naprawa obuwia, prowadzenie targów i wystaw, kwiaciarnie, księgarnie. Między innymi
podmioty funkcjonujące w tych
obszarach skorzystają na czasowym
zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Podana działalność musi być
główna dla danego przedsiębiorcy,
aby skorzystać ze zwolnienia.
Zwolnienie, zgodnie z obowiązującym
prawem (ustawa z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) nie może objąć osób wynajmujących przestrzenie pod prowadzenie
tych działalności. Właściciel nieruchomości musi równocześnie w niej
prowadzić daną działalność, aby
skorzystać ze zwolnienia.
Wnioskowanie o zwolnienie do
minimum ogranicza formalności po
stronie przedsiębiorców. Nie ma
konieczności udowadniania spadku
dochodów we wskazanym okresie
w stosunku do poprzednich miesięcy.
Przedsiębiorcy działający w wymienionych branżach, ubiegający się
o udzielenie pomocy będą mogli
składać zgłoszenia na specjalnych
uproszczonych drukach, dostępnych
na stronie internetowej Urzędu
Miasta. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć:
1. zgłoszenie zamiaru korzystania ze
zwolnienia;

2. informację (dot. osób fizycznych)
albo korektę informacji albo informację o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, w której wykazuje
zwolnienie lub deklarację (dot. osób
prawnych) lub korektę deklaracji na
podatek od nieruchomości;
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19, niezbędny do udzielenia
pomocy publicznej.
Ponadto w odpowiedzi na zgłoszoną
prośbę jednego z przedsiębiorców,
miasto uruchomiło specjalny numer
telefonu, pod którym prowadzący
działalność gospodarczą mogli liczyć
na doradztwo prawno-podatkowe.
Samorządy nie mogą liczyć na żadną
rekompensatę ze strony rządu dla
kosztów wprowadzanych przez nie
rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców działających lokalnie. Koszty
dodatkowego wsparcia poniesie
miasto. Szacunkowy ubytek dochodów miasta z tytułu podatku od
nieruchomości wynikający z zastosowania zwolnienia będzie wynosił ok.
950 tys. zł. Prezydent w związku z tym
podjął decyzję o ograniczeniu
wydatków na taką kwotę w obszarze
administracji (385 tys. zł), promocji
(40 tys. zł), kultury (110 tys. zł), sportu
(70 tys. zł), budżetu obywatelskiego
(80 tys. zł), utrzymania zieleni (90 tys.
zł), iluminacji okazjonalnej (25 tys. zł),
zakupu nowych eksponatów do Parku
Nauki Torus (150 tys. zł).
W rozmowach z prezydentem miasta
brali też udział lokalni kupcy
prowadzący handel w Hali Targowej
„Bloki” oraz na miejskich targowiskach. Po potwierdzeniu z lokalnym
Sanepidem wymagań sanitarnych od
2 maja przywrócono handel na targowisku przy ul. H. Sienkiewicza, do
handlu mogli powrócić również
pozostali kupcy w Hali Targowej
„Bloki”, a od 5 maja przywrócono
handel na targowisku przy ul.
Płońskiej.
P.R.
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Inwestycje samorządów
w czasie epidemii

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński wystąpił do Ministra
Finansów z wnioskiem o wprowadzenie zerowej stawki podatku
VAT dla inwestycji realizowanych przez samorządy w czasie stanu
epidemii. Jego zdaniem nie tylko umożliwiłoby to realizację
zaplanowanych przez miasta na ten rok zadań, ale wpłynęło
również stymulująco na działalność firm oraz poprawiło wskaźniki
gospodarcze.
Prezydent Ciechanowa w piśmie z 18
maja do ministra finansów Tadeusza
Kościńskiego wnioskuje o umożliwienie
realizowania inwestycji w okresie
epidemii przy zastosowaniu zerowej
stawki VAT dla usług budowlanych. Są
wśród nich m.in. inwestycje drogowe,
budowy oświetlenia ulicznego, projekty
termomodernizacyjne budynków
mieszkalnych czy usługi związane z zakupem i montażem odnawialnych
źródeł energii. Aktualnie realizując te
inwestycje samorządy zostają finalnie
obciążane podatkiem VAT i nie przysługuje im prawo do jego odliczenia.
Jak wskazano w piśmie do ministra,
stan epidemii i związane z nim ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki
przyniosły negatywne ekonomiczne
konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla samorządów.
– Samorządy oczekują realnego
wsparcia. Czasowe zastosowanie 0%
VAT przy samorządowych inwestycjach pozwoliłoby zrealizować zamierzenia w tym trudnym roku, ale też
ożywiłoby zamówienia publiczne i dało
więcej zleceń dla firm. Wprowadzenie

tego rozwiązania przez rząd byłoby
najlepszym konkretnym i wymiernym
wsparciem dla samorządów. Skorzystaliby wszyscy, a najbardziej ci, którzy
najwięcej inwestują w rozwój lokalnej
infrastruktury – powiedział prezydent
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Celem proponowanego rozwiązania jest
zmniejszenie wydatków ponoszonych
przez gminy, w okresie gdy pojawiła się
potrzeba wykorzystania środków
finansowych na inne cele, niezbędne dla
ochrony zdrowia i życia mieszkańców,
a której to potrzeby nie można było
przewidzieć na etapie tworzenia budżetu. Ostatnie miesiące nie tylko dla
Ciechanowa, ale także dla wszystkich
innych gmin i miast w Polsce, wpłynęły
negatywnie na poziom dochodów.
Ponadto w konsekwencji decyzji rządu
i zaleceń sanitarnych samorządy dokonywały i dokonują zakupu środków
ochrony osobistej na potrzeby szpitali,
urzędów, jednostek podległych. Powyższe wpłynęło znacząco na zmianę
przeznaczenia wcześniej zaplanowanych
dochodów.
Prezydent zaznaczył m.in., że realizacja

Modernizacja
ul. Gruduskiej
Widać już efekty trwającego remontu ul. Gruduskiej. Droga
została poszerzona, będzie miała 7 m szerokości. Tworzony jest
ciąg pieszo-rowerowy. Prowadzone są prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni. Montowane jest też energooszczędne oświetlenie.
Prace są już w zaawansowanym
dowa bezpiecznych i wygodnych
stadium. W pierwszym etapie droga
chod-ików. Na całej długości ciągu
została poszerzona, przygotowano
pieszo-rowerowego zniesione będą
także jej odwodnienie poprzez budowę
bariery architektoniczne. Miasto
kanalizacji deszczowej w terenie
rozpoczęło już budowę nowego
zabudowanym w celu odprowadzenia
oświetlenia, które obejmie 24 słupy
wód opadowych z jej powierzchni.
z lampami typu LED. Zakończenie
Kolejnym etapem realizacji inwestycji
jego budowy jest uwarunkowane
będą prace Energa Operator SA,
likwidacją napowietrznej linii energeodpowiedzialnego za przebudowę
tycznej.
napowietrznej linii energetycznej,
Po zakończeniu frezowania wykonyktóre już się rozpoczęły. Trwa buwana będzie nowa nawierzchnia drogi

zaplanowanych na ten rok inwestycji
lokalnych to także zatrudnienie dla
wielu pracowników firm wykonujących
prace. Zastosowanie proponowanej
stawki VAT 0% dla usług budowlanych
świadczonych na rzecz gmin, zdaniem
prezydenta Kosińskiego, przełoży się
korzystnie nie tylko dla samorządów, ale
także pomoże zachować płynność
finansową przedsiębiorcom świadczącym te usługi gminom.
W okresie epidemii wszystkie
prowadzone przez Ciechanów inwestycje są realizowane zgodnie z planem.
Prezydent miasta zwrócił się do
wykonawców realizujących miejskie
inwestycje o odpowiednie zabezpieczenie sanitarne pracowników przy
wykonywaniu robót. Jednocześnie
warto zaznaczyć, że w realizację
miejskich inwestycji zaangażowanych
jest wiele firm dających zatrudnienie
m.in. mieszkańcom Ciechanowa.
– Wstrzymanie tych działań przez
miasto wpędziłoby kolejne firmy w kłopoty finansowe, a pracownicy traciliby
zatrudnienie. Tego nie chcemy! Koronawirus i wprowadzone ograniczenia
wyrządziły już zbyt wiele szkód
gospodarce. Nie możemy jako samorząd wpadać w to błędne koło i rezygnować z inwestycji w rozwój miejskiej
infrastruktury, powodując tym samym
zastój w firmach. Niezwykle istotne jest
jednak zdrowie wszystkich tych, którzy
nie mogą pozostać w domach i pracują, wykonując bezpośrednio dla
mieszkańców Ciechanowa tak wiele
zadań. Jestem szczególnie wdzięczny za
ich codzienny wysiłek. Jako inwestor
dołożymy wszelkich starań, aby
wspólnie zrealizować rozpoczęte
inwestycje – powiedział prezydent
miasta Krzysztof Kosiński.
Zaplanowane do realizacji w tym roku
przedsięwzięcia to m.in. terminowe
projekty wykonywane z udziałem
dofinansowań zewnętrznych pozyskanych przez miasto, np. z Unii
Europejskiej.

Miasto pozyskało 4 mln zł
na modernizację
ul. Granicznej i Widnej
W ramach prac przebudowana będzie jezdnia, pojawi się
ścieżka rowerowa, nowe chodniki, oświetlenie, zjazdy
autobusowe oraz rondo. Inwestycja powinna rozpocząć się
w drugiej połowie tego roku.

W grudniu 2019 roku prezydent
Krzysztof Kosiński wystąpił do
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu „Instrument
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego na rok 2020”. Zarząd
Województwa zarekomendował
przyznanie dofinansowania miastu,
które wyniesie 4 mln zł.
Zadanie inwestycyjne ma objąć
ul. Graniczną od skrzyżowania
z ul. Płocką do skrzyżowania
z ul. Widną oraz ul. Widną między
skrzyżowaniem z ul. Graniczną a granicą z terenem kolejowym. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki,
powstanie dwukierunkowa ścieżka
rowerowa, rondo, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa
kanalizacji deszczowej, oświetlenia
oraz zagospodarowanie zieleni.
Z uwagi na bezpieczeństwo m.in. dzieci

uczęszczających do pobliskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 oraz poprawę
komunikacji ruchu samochodowego,
rozszerzono zakres planowanych robót
o budowę ronda na skrzyżowaniu ul.
Granicznej i ul. Czarnieckiego.
– Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych dla
miasta możemy ruszyć z kolejną
inwestycją drogową. Będzie dużo
bezpieczniej, komfortowo, a do tego
pojawi się kolejna ścieżka rowerowa
w mieście. Ta inwestycja jest bardzo
potrzebna dla tej części miasta
i mam dużą satysfakcję, że już
wkrótce ją przeprowadzimy –
podkreśla prezydent Kosiński.
Po zbliżającym się zakończeniu
opracowywania dokumentacji projektowej przygotowane zostanie
postępowanie przetargowe mające
na celu wyłonienie wykonawcy
przebudowy przedmiotowych dróg.
Rozpoczęcie inwestycji planowane
jest na drugą połowę tego roku.
P.R.

P.R.

oraz jej pionowe i poziome oznakowanie zgodnie z nowym projektem
stałej organizacji ruchu. W obszarze
pasa drogowego wyprofilowane
i przebudowane będą skrzyżowania,
wykonane zostaną też zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na pola.
Na czas realizacji prac wprowadzona
została zmiana organizacji ruchu.
Obowiązuje ograniczenie prędkości
oraz - w zależności od postępujących
prac – lewo lub prawo stronne zwężenie drogi. Planowany termin zakończenia robót wraz z pozwoleniem na
użytkowanie to koniec 2020 roku.
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 odpowiedzialny za realizację projektu.Koszt
przedsięwzięcia to blisko 3 mln. zł.
red.

Nowa nawierzchnia
odcinka ul. Fabrycznej

Do użytku oddano wyremontowany 160-metrowy odcinek
ul. Fabrycznej. Położono nową
nawierzchnię, odtworzono też
pobocza.
Prace obejmowały część drogi od
wyremontowanego odcinka pod
wiaduktem do skrzyżowania z ul.
Augustiańską. Jezdnia została sfrezowana, pojawił się na niej nowy

asfalt. Uzupełnione i zagęszczone
zostały pobocza.
Remont nawierzchni ul. Fabrycznej
to przedsięwzięcie, o które postulowali mieszkańcy. Zostało ono
wpisane na tegoroczną listę działań
inwestycyjnych i remontowych,
opracowaną po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.
red.
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15 ofert na dokumentacje
dla odnowienia miejskich budynków

Renowację mają przejść kolejne zabytkowe miejskie budynki,
którym nadane będą nowe funkcje. W przetargu na opracowanie
dokumentacji technicznych rewitalizacji młyna przy
ul. Nadrzecznej oraz budynku przy ul. Fabrycznej 2 wpłynęło
łącznie 15 ofert. W najbliższych tygodniach będą one podlegały
ocenie formalnej w celu wyłonienia wykonawców.
Zamówienie obejmuje obowiązek
przeprowadzenia niezbędnych badań,
analiz, ekspertyz, wykonania kompletnej dokumentacji technicznej
i uzyskanie w imieniu zamawiającego
pozwolenia na budowę. Aktualnie
oferty są analizowane pod kątem
oceny formalnej. Następnie zostaną
wyłonieni wykonawcy.
– Planujemy następne zadania
inwestycyjne. Chcemy przywracać
mieszkańcom kolejne przestrzenie
i obiekty miejskie, które obecnie
niszczeją. Zabytki są dobrem
wspólnym i powinny nam służyć,
a nie popadać w ruinę. Na oba
projekty będziemy starali się
pozyskać fundusze zewnętrzne tak,
aby zrealizować je w najbliższych
latach – powiedział prezydent
Krzysztof Kosiński.
W Parku Kultury „Młyn" przy ul.
Nadrzecznej znajdą się m.in.:
wielofunkcyjna sala, restauracja, bar
letni, pomieszczenia edukacyjne
i artystyczne oraz miejsce na startupy. W założeniu 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. Obszar, gdzie zlokalizowany jest zabytkowy młyn

Prace
Inżynierii Miejskiej
W maju prace Referatu Inżynierii Miejskiej objęły m.in. wykonanie
nowych nasadzeń na cmentarzu komunalnym i uruchomienie na
jego terenie terminalu do płatności. W centrum miasta od
początku maja powróciła Strefa Płatnego Parkowania.
W drugiej połowie maja na
cmentarzu uruchomiono terminal
dla rozliczeń bezgotówkowych.

Interesanci mogą już dokonywać
opłat przy pomocy kart płatniczych.
Obsadzono też gazony i rabaty

obejmuje teren o powierzchni około
5 tys. m.kw. 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 historyczne
położenie. Opracowanie dokumentacji technicznej planowane jest
wstępnie do końca tego roku.
Budynek przy ul. Fabrycznej 2
w Ciechanowie ma zostać poddany
renowacji, a docelowo znajdzie się
w nim bar mleczny z pełną kuchnią
oraz przestrzeń dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom
społecznym. Budynek został wybudowany w 1907 r. Obecnie ze względu na
utratę funkcji użytkowych jest
wyłączony z użytkowania. Obiekt jest
wpisany jest do Gminnej Ewidencji
Zabytków miasta Ciechanów oraz
znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej i strefie obserwacji
archeologicznej. Dla przedmiotowego
budynku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wpisu do rejestru
zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Opracowanie
dokumentacji technicznej planowane
jest wstępnie do końca tego roku.
Na realizację obu zadań miasto
planuje pozyskać środki zewnętrzne.
P.R.

kwiatowe. Zakupiono 214 szt.
kwiatów w tym: 120 szt. pelargonii
zwisających, 40 szt. pelargonii
stojących, 30 szt. aksamitek, 8 szt.
Kann oraz 16 szt. kocanek. Kwiatami
zostały obsadzone gazony na
cmentarzu komunalnym.
Od 4 maja wznowiono obowiązek
wnoszenia opłat za czas postoju
pojazdów w Strefie Płatnego
Parkowania. Obowiązek zawieszono
w dniu 17 marca z uwagi na
wprowadzony stan zagrożenia
epidemicznego, a następnie stan
epidemii.
Cała pula kwoty przeznaczonej
na kastrację bezpańskich została
wykorzystana. Wydano 41 zleceń
na łączną kwotę 9.988 zł.
z zaplanowanych 10.000 zł. Sterylizacji poddano 69 kotek i 28
kocurów.
P.R.
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Kolejne budynki
na „Blokach’’
do termomodernizacji
Termomodernizację ma przejść kolejne 12 budynków
komunalnych na osiedlu „Bloki”. Ogłoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja jest
planowana do realizacji w ramach nowego budżetu Unii
Europejskiej na lata 2021-2027.

Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej
termomodernizacji 12 budynków
znajdujących się na osiedlu „Bloki”.
Przedsięwzięcie obejmie budynki
nr 13/15 oraz 19 przy ul. Gen. Józefa
Hallera, bloki nr 5/7 i 9/11 przy
ul. Stanisława Moniuszki, 7 i 13 przy
ul. Wyzwolenia, 1, 12, 13, 22 i 5 przy
ul. Stefana Okrzei oraz 6/12 przy
ul. Gabriela Narutowicza. Zadanie ma na
celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, ma przyczynić się
również do zmniejszenia degradacji
części wspólnych budynków i poprawy
wizerunku miejskiej przestrzeni.
– Konsekwentnie realizujemy założone plany. Obecnie widzimy
intensywne prace przy odnawianiu
siedmiu budynków komunalnych.
Te prace zakończą się w tym roku,
ale my już myślimy o kolejnych
budynkach. Dzięki tym inwestycjom
poprawi się jakość życia mieszkańców, zyska środowisko, zyska też
wizualnie miasto, bo przecież
zaniedbane, obdrapane budynki
zamienią się w obiekty z pięknymi
elewacjami – mówi Krzysztof
Kosiński, prezydent Ciechanowa.
Zaplanowane działania termomodernizacyjne dotyczą części
wspólnych budynków i zakładają
w szczególności: wymianę pokrycia
dachu wraz z izolacją wełną
mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację ścian
zewnętrznych budynków za pomocą
tynku ciepłochronnego, izolację ścian
fundamentowych, ocieplenie stropu
piwnicy. Prace mają objąć także
wejścia do budynków i klatki
schodowe. Zmodernizowane ma
zostać oświetlenie. Pojawią się także
ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych i użytkowników wózków dziecięcych.
Bloki objęte inwestycją znajdują się
w rejestrze zabytków nieruchomych
województwa mazowieckiego oraz

w Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla
obszaru, na którym znajdują się
przedmiotowe budynki, został
opracowany Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego,
z którego m.in. wynika obowiązek,
w przypadku jakichkolwiek przekształceń zabudowy poniemieckiej,
porozumienia z odpowiednim
organem ochrony zabytków.
Na osiedlu „Bloki” w zasobach
komunalnych oraz wspólnot
mieszkaniowych znajduje się około
100 jednopiętrowych budynków,
które są unikatowe w skali kraju
i Europy Środkowej. Zostały wybudowane w latach 1940-1942 przez
administrację niemiecką i miały
dostosować Ciechanów do pełnienia
funkcji stolicy rejencyjnej.
Dokumentacja techniczna ma zawierać, poza dokumentacją projektowo
– kosztorysową, dokumentację
konserwatorską określającą stan
zachowania budynków i możliwości
ich adaptacji oraz audyty energetyczne budynków. Termin zakończenia przygotowania dokumentacji to
sierpień 2021 r. Na jej podstawie
Urząd Miasta będzie ubiegał się
o pozyskanie środków zewnętrznych
na wykonanie robót budowlanych.
W grudniu 2019 r. rozpoczęła się
termomodernizacja pierwszych
7 budynków komunalnych na
osiedlu „Bloki”, obejmująca pięć
budynków przy ul. Sienkiewicza
i dwa przy ul. 17 Stycznia. Miasto
pozyskało na ten cel 4,6 mln zł
środków unijnych z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 20142020, Priorytet VI Jakość życia,
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów
zmarginalizowanych.
Informacje dotyczące szczegółów
przetargu dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ciechanów.
P.R.
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Nowe elementy małej architektury Miasto z pomocą
pożytecznym
w przestrzeni miejskiej
owadom

6 ławkoleżaków w nowym parku na Jeziorku i 14 leżaków na
zielonym dachu na budynku Parku Nauki Torus wzbogaciło
miejską przestrzeń. Mogą z nich już korzystać mieszkańcy.

od wtorku do niedzieli w godzinach
10.00-18.00. W budynku otwarta jest
już kawiarnia Cafe Pitagoras.
Miejsca do wypoczynku zamontowano
też w parku Jeziorko. Pojawiło się tam
6 ławkoleżaków. Nowy park został
stworzony w ubiegłym roku na terenie
między ul. Armii Krajowej a Harcerską.
To doskonałe miejsce do wypoczynku
na świeżym powietrzu i zabawy –
zamontowano tam już blisko 50 ławek,
a alejki służą także do jazdy na
hulajnogach i rolkach. W ubiegłym
miesiącu pojawiły się tam także domki
dla owadów. Wkrótce ruszą kolejne
nasadzenia.
P.R.

W mieście udostępniono kolejne już
elementy małej architektury, które
umożliwiają wypoczynek na świeżym
powietrzu. 2 wielkogabarytowe leżaki
oraz 12 zwykłych składanych
umieszczono na zielonym dachu Parku
Nauki Torus. W samym obiekcie od 20
maja ponownie można zwiedzać
zarówno wystawę stałą, jak i nowe
eksponaty w ramach wystawy „The
Sound of Science”. Zmieniły się godziny
otwarcia Parku, który teraz czynny jest

Nowe wiaty przystankowe w mieście
wiaty pojawiły się także przy alei Unii
Europejskiej.
W lutym bieżącego roku na 44
przystankach miejskich wymienione
zostały rozkłady jazdy. Aktualnie
umieszczone rozkłady mają większy
format, aby ułatwić ich czytanie
osobom starszym oraz tym, które
słabo widzą. Zmiana nastąpiła na
wniosek Rady Seniorów.
Od ubiegłego roku w mieście działa
także elektroniczny system informacji pasażerskiej, w ramach
którego na wybranych przystankach
zainstalowano tablice, pokazujące
rzeczywisty czas do przyjazdu
poszczególnych autobusów. Mieszkańcy mogą także korzystać
z elektronicznej aplikacji Time4Bus
na telefony komórkowe.

Trwają prace związane z przygotowaniem miejskiej pasieki
znajdującej się na dachu ratusza do pierwszego w tym roku
miodobrania. W przestrzeni miasta dom znajdą także inne
owady, dla których w nowym parku na Jeziorku postawiono
domki. Miasto tworzy też kolejne łąki kwietne.
20 maja obchodzony był Światowy
Dzień Pszczół. W Ciechanowie na
dachu ratusza mieszka ich około 350
tys. Pasieka, która powstała z inicjatywy prezydenta miasta, funkcjonuje
od 2018 roku. Pomysł ma służyć
przede wszystkim ochronie środowiska oraz zwracać uwagę na problem wymierania pszczół. Ma
również znaczenie edukacyjne.
Po zimowej przerwie pszczoły zaczęły
już intensywne wiosenne prace.
Zimowanie pszczół w ulach na ratuszu przebiegło pomyślnie, wszystkie
rodziny przeżyły. Pierwsze miodobranie z 5 uli w tym sezonie planowane jest na czerwiec.
Miód z ratuszowej pasieki przelewany jest do słoiczków i wykorzystywany jako gadżet promocyjny miasta
- urząd rozdaje słoiczki z miodem
podczas miejskich wydarzeń.
W ubiegłym roku odbyły się trzy
miodobrania, w czasie których zebrano w sumie około 150 kg miodu.
Wszystko wskazuje na to, że kolejny
sezon będzie równie udany, ale to
ostatecznie zależeć będzie od pogody.
Ule zamontowane są na ratuszu, na
utworzonym tam zielonym dachu
o powierzchni 30 m².
Miasto tworzy też enklawy dla
pszczół, kładąc szczególny nacisk na
rodzaj stosowanych nasadzeń.
W pierwszej kolejności wybierane są
rośliny miododajne, którymi obsadzane są ronda i rabaty w parkach
i skwerach. W 2018 r. na błoniach
zamkowych została utworzona
pierwsza w mieście łąka kwietna.
Jesienią ubiegłego roku w parku
miejskim na Jeziorku utworzone

zostały kolejne dwie łąki kwietne,
które pierwszy raz zakwitną w tym
roku. W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. realizowany jest
projekt „Kwiecisty Ciechanów”. To
projekt zakładający założenie łąk
kwietnych na terenie działek miejskich. Powstaną one przy ul. Armii
Krajowej i ul. Mleczarskiej.
W tym roku miasto zamontowało też
kolejne domki dla owadów. Zostały
zainstalowane na terenie nowego
miejskiego parku na Jeziorku.
Podobne konstrukcje stanęły już dwa
lata temu w parku im. Marii
Konopnickiej. Domki mają za zadanie wabić pożyteczne owady,
zapewnić im przetrwanie podczas
chłodów i stanowić bezpieczne i dogodne dla nich miejsce do wylęgu.
W drewnie nawiercone są otwory,
między pieńkami umieszczono gałązki trzciny. Dzięki takim rozwiązaniom owady mają zapewnioną
przestrzeń, w której mogą się chronić, co zwiększa ich szanse na przetrwanie. Każdy z domków posiada
daszek oraz betonową podstawę.
Miasto podejmuje działania na
rzecz pszczół, ale także każdy
z mieszkańców niewielkim
nakładem pracy może przyczynić
się do ochrony tych pożytecznych
owadów w naszym lokalnym
środowisku. Samodzielnie można
tworzyć łąki kwietne na terenie
własnych ogródków lub chociażby
w skrzynkach ogrodowych na
balkonach, czy też wykonać
własnoręcznie poidełko dla pszczół,
niezwykle istotne w okresach suszy.
P.R.

red.

4 nowe przeszklone wiaty zostały zainstalowane na przystankach
komunikacji miejskiej w Ciechanowie. Zamontowano je przy
ul. Tatarskiej, ul. Ranieckiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz przy
ul. Kasprzaka (przed wiaduktem). Łącznie w mieście jest już ponad
50 zmodernizowanych przystanków.
W ramach inwestycji w komunikację
miejską i związaną z nią infrastrukturę wiaty instalowane są w miejscach, gdzie nie ma zadaszenia lub
też zastępują one stare konstrukcje –
przede wszystkim te typu „grzybek”.
Nowe wiaty wykonane są z segmentów stalowo – szklanych i chronią
oczekujących na autobusy zarówno
od deszczu, jak i wiatru. Mają pełne
ściany boczne z gablotą reklamową,
są 3 modułowe, wyposażone w ławkę
i gablotę na rozkład jazdy autobusów.
Szkło użyte do ich wykonania jest
hartowane. Konstrukcja wiat jest
ocynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo. Dachy natomiast wykonano w kształcie wycinka elipsy

z przyciemnianego poliwęglanu
komorowego. Ponadto każda z wiat
wyposażona została w znak przystanku i napis z jego nazwą.
Nowe wiaty wraz z ławeczkami
pojawiają się w Ciechanowie systematycznie od końca 2016 roku.
Łącznie zamontowano ich już ponad
50. Do końca 2017 r. w mieście
ustawiono 29 sztuk, w 2018 r. – 10
sztuk. Ponadto nowe wiaty były
montowane także w trakcie realizacji
wybranych inwestycji miejskich:
przebudowy ul. Sienkiewicza, gdzie
pojawiło się 8 nowych wiat, podczas
budowy Pasażu Marii Konopnickiej
na ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych
zamontowano 1 sztukę. Dwie nowe

Legenda o Ciechanowie
oczami dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w
Ciechanowie oraz Pracownia
Dokumentacji Dziejów Miasta
zrealizowały konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Ilustrujemy
Ciechanowskie Legendy”.

Najlepsze prace konkursowe
stworzyły teatrzyk kamishibai
w wersji on-line.
Podczas przerwy w nauczaniu
stacjonarnym w jednostkach systemu
oświaty Miejska Biblioteka Publiczna

oraz Pracownia Dokumentacji
Dziejów Miasta zorganizowały
konkurs dla dzieci pt. „Ilustrujemy
Ciechanowskie Legendy”. Konkurs
skierowano do dzieci do 10 lat, które
uczęszczają do ciechanowskich
placówek edukacyjnych.
Spośród nadesłanych przez nie prac
plastycznych ilustrujących osiem
fragmentów Legendy o Ciechanie,
wykonanych dowolną techniką
malarską (rysunki, szkice i grafiki),
wybrano 8, z których stworzono
teatrzyk kamishibai w wersji online.
Prace oceniane były przez pracowników Pracowni Dokumentacji
Dziejów Miasta Ciechanów oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ciechanowie. Sponsorami nagród
rzeczowych są Urząd Miasta
Ciechanów oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Ciechanowie.
red.
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Znajdź
swojego psa
w schronisku

Nowe miejsca aktywnego wypoczynku
Miasto zmodernizowało i wzbogaciło kolejne trzy przestrzenie do rekreacji i zabawy na ciechanowskich osiedlach. Już dostępne
są: kącik zabawowy oraz sportowy na osiedlu „Zachód”, przestrzeń do zabaw pomiędzy ul. Szwanke i Reutta oraz nowa
nawierzchnia placu zabaw przy ul. Wesołej.
mini wyspa autko, piaskownica
zadaszona z torem do gry w kapsle,
huśtawka podwójna z bocianim
gniazdem, huśtawka „ważka” na
sprężynach, tablica do gry w kółko
i krzyżyk, bujak integracyjny dla osób
niepełnosprawnych, wyciąg górny
z pylonem, rowerek, orbitrek z pylonem oraz wioślarz. Zamontowany
został także kosz do koszykówki.
Ponadto zainstalowane zostały
elementy małej architektury: ławki

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

Paris to czarny, nieduży, sympatyczny kundelek. Ma około 4 lata.
Do schroniska trafił w 2018 r. Jest
grzeczny, łagodny, przyjaźnie
nastawiony. Szczególnie lubi
dzieci. Na smyczy się nie wyrywa.
Dobrze sprawdziłby się zarówno
na podwórku, jak i w domu. Jest
wykastrowany i gotowy do
adopcji.

Przy siłowni zewnętrznej, między
blokami przy ul. Reutta a Szwanke
powstał nowy plac zabaw. Najmłodsi
mogą korzystać z zestawu zabawowego typu „statek” z dwiema
wieżami, zjeżdżalnią, pomostami,
podejściami linowymi i tunelami,
a także z zadaszonej piaskownicy,
huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej podwójnej i huśtawki ,,bocianie

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

z oparciami, kosze na śmieci, stojak
na rowery oraz tablice z regulaminem. Na placu zabaw przy ul. Wesołej
wymianie poddana została nawierzchnia wykonana z otoczaków. Dzieci
mogą bawić się już na nowej,
bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM. O utworzeniu miejsc
aktywnej rekreacji na świeżym
powietrzu zdecydowali mieszkańcy
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
P.H.

gniazdo’’. Ponadto zamontowane
zostały ławki, kosz na śmieci oraz
tablica informacyjna. Przesunięto
także ogrodzenie.
Między ul. Wieniawskiego,
Ogińskiego i Solskiego utworzony
został kącik rekreacyjno-sportowy.
Zamontowany został pomost
tunelowy z wejściem wspinaczkowym, pomost ruchomy z trapami,

Modernizacja placów
zabaw przy miejskich przedszkolach
W okresie zamknięcia placówek
edukacyjnych miasto zrealizowało projekt unowocześnienia
placów zabaw na terenie miejskich przedszkoli. Modernizację przeszły cztery place zabaw.
Przebudowano place zabaw przy
miejskich przedszkolach nr 1 (ul.
Nadfosna), nr 4 (ul. Wyrzykowskiego),
nr 8 (ul. Graniczna) oraz nr 5 (ul.
Gwardii Ludowej).
Na placach zabaw, z których na co
dzień korzystają uczęszczające do
ciechanowskich przedszkoli dzieci,

Czika to 10-letnia suka. Prawie
całe życie spędziła w przytulisku.
Znalazła się w nim już jako szczenię. Mimo to jest radosna i energiczna. Wszędzie jej pełno.
Trudno nie darzyć jej sympatią.
Uwielbia być głaskana i pieszczona. Jest zdyscyplinowana i posłuszna. Mimo wielu walorów, nikt
o nią nie pyta.

Laki ma 11 lat. Waży 25 kg.
W schronisku przebywa od 2009
roku. Abstrahując od swego
imienia, nie jest szczęśliwy. Jego
koledzy z boksu znaleźli domy. On
został sam. Ma trudności z zaprzyjaźnieniem się z innymi
psami. Rozpaczliwie czeka na
kogoś, kto go stąd zabierze.
Z atrakcji zostały mu tylko co
tygodniowe spacery z wolontariu
szami.
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Pielęgnacja
zieleni
miejskiej
Wiosenne prace związane z pielęgnacją miejskiej zieleni już się rozpoczęły. Koszenie terenów
zielonych w tym roku zostało ograniczone. Z uwagi na suszę w tym roku pilotażowo zastosowano
w mieście hydrobufory. Trwają też działania mające na celu ochronę drzew przed szkodnikami.
W związku z poprawą warunków
pogodowych, w maju przystąpiono
do pierwszego koszenia terenów
miejskich. W pierwszej kolejności
skoszone zostały parki, skwery oraz
tereny, na których wykonane są
nasadzenia wieloletnie (np. pas
środkowy ul. Armii Krajowej) oraz

pętla miejska. Postanowiono o niekoszeniu skarp na ul. Mleczarskiej
oraz skarp na osiedlu Zachód oraz
innych działek miejskich, po przeanalizowaniu ich położenia i pełnionej
funkcji. Ustalono również z wykonawcą prac, że biorąc pod uwagę
trudne warunki pogodowe, wysokość

koszenia nie może być mniejsza niż
6 cm. Kolejne decyzje związane z koszeniem terenów miejskich uzależnione będą od warunków pogodowych. Z uwagi na nie w bieżącym
roku pilotażowo podjęto na terenie
miasta działania mające na celu
przeciwdziałanie zjawiskom suszy, tj.

zamontowane zostały nowoczesne
zestawy edukacyjno-rekreacyjne
o dużych gabarytach. Urządzenia
umożliwiają korzystanie z nich wielu
dzieciom jednocześnie. Zestawy
zawierają m.in. wieże, zjeżdżalnie,
pomosty, tunele, trapy do wspinaczki,
tablice, liczydła i inne elementy
o charakterze edukacyjnym. Na
placach zainstalowano też karuzele,
huśtawki, słupy z koszami do gry,
kiwaki sprężynowe, pająki do
wspinaczki oraz ławki i piaskownice.
red.

wykonano zabieg mikoryzy przy
drzewach na ul. Wyspiańskiego i przy
pętli miejskiej. Pilotażowo zastosowano hydrobufory, tj. worki nawadniające. Worki z wodą zostały umieszczone przy drzewach na ul.
Sikorskiego i Mikołajczyka. Do
nasadzeń wykorzystano ziemię
z hydrożelem, która ma za zadanie
ograniczyć częstotliwość podlewania
wykonanych nasadzeń. Zastosowane
rozwiązanie pozwala w ekonomiczny
i ekologiczny sposób zwiększać
dostępność wody dla roślin, ponieważ
wiążą i magazynują wodę pochodzącą
z opadów oraz dostarczaną podczas
podlewania. W części wież kwiatowych wykonano nasadzenia, które
z uwagi na ograniczanie wydatków,
zostały w tym roku wykonane
w mniejszym zakresie. Drzewa na
terenie miasta są ochraniane przed
szrotówkiem kasztanowcowiaczakiem, szkodnikiem kasztanowca
białego. W tym celu prowadzona jest
sytematyczna wymiana wkładów
feromonowych i lepów w pułapkach
feromonowych.
red.
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Strona Urzędu
dostosowana dla osób
z niepełnosprawnościami

Ponad 100 tys. zł
pozyskane przez miasto
na wsparcie seniorów
Miasto pozyskało 108 tys. zł na funkcjonowanie otwartego w grudniu Dziennego Domu Senior +,
działającego przy ul. Sienkiewicza. Pieniądze będą przeznaczone na bieżące działania placówki,
wspierające seniorów w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby z niepełnosprawnościami mają pełną możliwość
korzystania ze strony Urzędu Miasta Ciechanów. Pojawiły się nowe
funkcjonalności. Bieżące wiadomości i komunikaty są
udostępniane zgodnie z wytycznymi dostępności, tzw. WCAG.
Chodzi o wprowadzenie szeregu
udogodnień dla osób niepełnosprawnych – zwłaszcza niewidomych
bądź niedowidzących, ale także
dyslektyków, czy osób z niepełnosprawnością słuchową oraz ruchową.
Poruszanie się po zawartości strony
ułatwiają skróty klawiszowe. Pozwalają one na szybkie przejście do menu
głównego, treści artykułu, mapy
strony, wyszukiwarki i Deklaracji
Dostępności, którą każda instytucja
publiczna miała obowiązek opublikować do końca marca tego roku.
Nowym rozwiązaniem jest panel
WCAG, dzięki któremu osoby z dysleksją i niedowidzące mogą korzystać
z opcji regulacji wielkości czcionki,
odstępów między wierszami, słowami i literami.
Wśród funkcjonalności strony znajduje się m.in. funkcja wskazywania
aktywnego elementu na stronie (tzw.
„fokusa”), przydatna osobom niedowidzącym, a także użytkownikom z ograniczeniami ruchowymi, którym na
przykład trudno jest korzystać z myszki. Do ułatwień należy kontrastowa
wersja strony, która może służyć także
osobom ze zmęczonym wzrokiem.
Osoby z niepełnosprawnością
ruchową mogą ponadto łatwo znaleźć
na stronie informacje o dostępności
architektonicznej wszystkich budynków urzędu oraz o położeniu
wydziałów, w których najczęściej

załatwiane są sprawy.
Poza samą treścią strony, dla osób
z niepełnosprawnościami wzroku
udostępniane są także dokumenty,
zdjęcia, broszury. Można korzystać
z dostępnych Gazet Samorządu
Miasta z opisami alternatywnymi
zdjęć i grafik. Z opisów alternatywnych osoby niewidzące mogą się
dowiedzieć, co znajduje się na
fotografiach i grafikach. Treści te są
dostępne dla tzw. czytników ekranu,
które za pomocą syntezatorów mowy
odczytują treść stron internetowych.
Opracowywane są też tzw. audiodeskrypcje filmów opublikowanych
przez urząd na kanale YouTube,
przydatne osobom niewidzącym.
System i panel administracyjny
strony internetowej Urzędu Miasta
są zgodne z wytycznymi dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami
WCAG 2.1, dla stron internetowych
instytucji publicznych, a wśród nich
także urzędów gmin. Szczegółowe
wymagania dotyczące dostępności
dla kryteriów WCAG określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2102. W 2019 r.
przepisy Dyrektywy zostały włączone
do prawa polskiego.
Miasto Ciechanów jako jeden
pierwszych samorządów w regionie
wdrożyło nowe regulacje i pracuje nad
udostępnianiem publikowanych treści.
red.

Nowe miejsce
dla seniorów
z Dziennego
Domu
W bezpośrednim sąsiedztwie Dziennego Domu ,,Senior+’’
udostępniono w pełni wyposażoną wiatę biesiadną oraz
ogródek dla seniorów korzystających z usług domu
prowadzonego przez MOPS.

Pozyskana przez miasto dotacja
w wysokości 108 tys. zł jest wynikiem
rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020.
Pieniądze będą przeznaczone na
bieżącą działalność Dziennego Domu
Senior+, która polega na realizacji
podstawowych usług mających na
celu udzielanie pomocy w czynnoś-

ciach dnia codziennego, na zapewnieniu gorącego posiłku oraz wsparciu
i rozwoju dostosowanego do potrzeb
i możliwości seniorów. Ponadto zapewniane będą inne usługi, mające
na celu aktywizację i integrację tej
grupy np. zajęcia edukacyjne,
kulturalno-oświatowe (w tym wyjścia
na imprezy kulturalno-oświatowe),
zajęcia muzykoterapii oraz sportoworekreacyjne. Placówka swoim działaniem przyczynia się także do

podtrzymywania kontaktów społecznych i wydłużania okresu samodzielnego funkcjonowania zwłaszcza osób
samotnych.
Dzienny Dom Senior+ powstał na
bazie istniejącego od 1990 roku
Dziennego Domu Seniora. Dzięki
pozyskanym przez miasto 300 tys. zł
z programu Senior+ w 2019 r.
wykonano remont wszystkich
pomieszczeń oraz modernizację
windy. Ze środków własnych miasta
powstał ogródek dla seniorów z wiatą
biesiadną. W tym roku, wraz z nadejściem wiosny, pojawiły się także
drewniane donice i nasadzenia. Dom
działa w budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferta
placówki kierowana jest do osób
nieaktywnych zawodowo w wieku
60+, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Zmodernizowany Dom Seniora jest
placówką, w której mieszkańcy
miasta mają możliwość aktywnego
spędzenia czasu. Placówka jest
przeznaczona dla 30 osób, czynna
od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-16.00.
red.

Teleopieka dla seniorów
W mieście funkcjonuje już system teleopieki dla seniorów. Nowym programem wsparcia objętych
zostało 30 seniorów. Chodzi o tak zwane „opaski życia”, które w przypadku zasłabnięcia, czy gorszego
samopoczucia połączą seniora z dyspozytorem centrali teleopieki, pozwolą na przekazanie informacji
do centrum alarmowego i wezwanie pomocy. Instalacja systemów w domach seniorów już się
rozpoczęła.

W zielonej przestrzeni przy
ul. Sienkiewicza stanęła w pełni
wyposażona altana biesiadna. Teren,
z którego w okresie wiosenno-letnim
korzystają mieszkańcy domu został
ogrodzony. Pojawiły się tam drewniane donice oraz nasadzenia.
– Biorąc pod uwagę fakt, że większość seniorów uczestniczących
w zajęciach mieszka w bloku to taki
miły, zielony zakątek jest bardzo
potrzebny do odpoczynku na
świeżym powietrzu jak również jako
miejsce wspólnego grillowania. To
też bardzo istotny element w opiece
nad seniorami z uwagi na ich
zdrowie i zalecenia przebywania na
świeżym powietrzu – powiedziała
Dyrektor MOPS w Ciechanowie
Monika Lemanowicz.
Red.

Teleopieka to nowoczesny system
wsparcia seniorów, którzy mogą
samodzielnie funkcjonować, ale ich
stan zdrowia i sytuacja życiowa
wymagają stałego nadzoru i kontaktu.
System działa przez 24 h na dobę
w domu osoby starszej.
Rozpoczęła się instalacja systemów
w domach zakwalifikowanych do
programu seniorów. Każda z osób
objętych teleopieką w Ciechanowie
zostanie wyposażona w tzw. „opaskę
życia” – bransoletkę lub brelok
z przyciskiem natychmiastowego
kontaktu z centralą teleopieki oraz
w telefon z funkcją SOS. Ich podstawową funkcją jest możliwość
szybkiego połączenia się za pomocą
jednego przycisku z centrum alarmowym w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia.

Do programu zakwalifikowano 30-tu
seniorów. Zarówno za proces kwalifikacji do uczestnictwa, jak również
za wdrożenie systemu w domach
odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Programem objęto osoby
samotne i leżące, które są objęte
usługami opiekuńczymi MOPS.
– Tego typu rozwiązania technologiczne w opiece nad osobami
starszymi są szczególnie ważne
w obecnej sytuacji, kiedy z różnych
przyczyn wynikających z obowiązującego stanu epidemii kontakt
z osobami starszymi może być
ograniczony. Teleopieka pozwala na
pozostanie w swoim środowisku
seniorom, osobom mieszkającym
samotnie i wymagającym wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, bez
konieczności przeprowadzenia się do
placówki opiekuńczej – powiedział
Krzysztof Kosiński, prezydent
Ciechanowa.
Pilotażowy program teleopieki na
Mazowszu został zaplanowany na
dwa lata, z czego w 2020 r. przekazywane są gminom dotacje z budżetu
województwa, a w 2021 r. gminy
zobowiązują się prowadzić program
już we własnym zakresie. Ciechanów
pozyskał na realizację tego projektu
50 % dofinansowania. Program
prowadzony jest przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej.
P.R.

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Kamienica
Warszawska 18

Sesje Rady Miasta w okresie epidemii
1 kwietnia w życie weszły nowe przepisy, umożliwiające przeprowadzanie zdalnych posiedzeń rad
gmin, powiatów i sejmików województw, o które wnioskował Związek Miast Polskich. Także
w Ciechanowie sesje Rady Miasta odbywają się zdalnie, za pomocą wideokonferencji.

Pierwsza zdalna sesja Rady Miasta
Ciechanów na mocy nowych
przepisów odbyła się 16 kwietnia.
Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym
uchwały, podejmowane były z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość za pomocą wideo-

konferencji oraz elektronicznego
głosowania. Przebieg sesji był
transmitowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobie-

Wybory 28 czerwca
– gdzie i jak głosować
w Ciechanowie
Miasto opublikowało informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Zmianie w stosunku do dotychczas przeprowadzanych wyborów
uległa siedziba jednej z obwodowych komisji.
Wybory prezydenckie mają odbyć się
na terenie kraju 28 czerwca 2020 r.
W tegorocznych wyborach na
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
na terenie Ciechanowa będzie można
głosować osobiście (w jednej z 24
obwodowych komisji wyborczych)
lub korespondencyjnie. Możliwe jest
też oddanie głosu przez pełnomocnika. Głosowanie w lokalach
wyborczych odbywać się będzie od
godz. 7.00 do godz. 21.00. W tegorocznych wyborach zmienia się
siedziba obwodowej komisji nr 15.
Wyborcy, którzy do tej pory oddawali
swoje głosy w budynku DPS
Kombatant przy ul. Batalionów
Chłopskich będą mogli oddać głos
w budynku Placówki Wsparcia
Dziennego, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego nie wyraził zgody na
lokalizację obwodowej komisji w DPS
Kom-batant w związku z pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2, powołu-

jąc się na zagrożenie dla zdrowia
przebywających tam pensjonariuszy
oraz personelu domu pomocy.
W DPS Kombatant i DPS przy ul.
Kruczej będą zlokalizowane odrębne
obwody, wyłącznie dla przebywających tam w dniu głosowania
osób (w tym osób zameldowanych na
pobyt stały oraz osób, których wykazy
przekażą kierownicy placówek).
Odrębny obwód będzie też zlokalizowany na terenie Specjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego, gdzie
głosować będą mogły osoby przebywające na leczeniu.
Głosować korespondencyjnie może
każdy wyborca. Zamiar głosowania
korespondencyjnego powinien być
zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem
urzędu miasta w gminie, w której
wyborca ujęty jest w spisie wyborców,
najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie,

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374,
z późn. zm.), także komisje Rady
Miasta odbyły się w systemie
zdalnego trybu obradowania.
Tematem wiodącym sesji Rady
Miasta Ciechanów 28 maja była
działalność Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. W trakcie
sesji Radni rozpatrzyli skargę na
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciechanowie,
omawianą wcześniej na komisji Skarg
Wniosków i Petycji. Skarga została
uznana za bezzasadną większością
głosów 20 za, 0 przeciwnych.
Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie
się 25 czerwca 2020 r. Jej tematyką
będzie działalność Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
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wśród 25. najciekawszych
inwestycji w Polsce
Rewitalizacja zabytkowej Kamienicy przy ul. Warszawskiej 18
znalazła się wśród 25. najciekawszych inwestycji samorządów
w Polsce, nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne
2020.

red.

izolacji lub izolacji w warunkach
domowych może zgłosić zamiar
głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie
podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie,
może zgłosić ten zamiar najpóźniej do
dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 60 lat lub
posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony
do Prezydenta Miasta Ciechanów
najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Pełna lista numerów oraz granic
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzib obwodowych komisji
wyborczych dostępna jest na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Ciechanów.

Zabytkowa kamienica przy
ul. Warszawskiej 18 znalazła się
wśród najlepszych 25 inwestycji
komunalnych, wytypowanych
w konkursie Top Inwestycje Komunalne w 2020 r. W głosowaniu
internautów Ciechanowska inwestycja uplasowała się na 5 miejscu
wśród wszystkich zgłoszonych
w konkursie projektów . Stanowiąca
własność Gminy Miejskiej
Ciechanów kamienica została wzniesiona w 1925 r. Obiekt jest wpisany
do rejestru zabytków. Przeprowadzony przez miasto przy udziale środków
UE proces rewitalizacji i nadania jej
nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych pozwolił na
udostępnienie tego zabytku mieszkańcom miasta, ale też poprawił
wizerunek samej ulicy Warszawskiej
w samym sercu miasta.
Wykonana rewaloryzacja i modernizacja z adaptacją zabytku przeprowadzona została zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi. Nastąpiła zmiana
sposobu jej użytkowania z przeznaczeniem na budynek użyteczności
publicznej. W obiekcie zlikwidowane
zostały bariery architektoniczne.
Wybudowano podjazd dla osób
niepełnosprawnych, toalety, zamontowano tablice informacyjne w języku Braille’a oraz proste, przej-rzyste
graficzne tablice. Wdrożono innowacyjne rozwiązania z oświetleniem
energooszczędnym, podłączono kamienicę do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budynek w całości wyposażono
wewnątrz w celu pełnienia nowych
funkcji. Zachowano zabytkowy piec

piekarni, który aktualnie stanowi
atrakcyjny element wystroju wnętrza.
Po modernizacji na powierzchni ok.
500 m2 prowadzona jest działalność kulturalno-edukacyjna obejmująca następujące funkcje: Pracownia
Dokumentacji Dziejów Miasta (placówka edukacyjno-badawcza mająca
na celu badanie historii dziejów
miasta, zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, wzmocnienie funkcji edukacyjnych, budowę więzi lokalnych,
dokumentowanie i organizację wydarzeń, odczytów, prelekcji), Klub
Seniora, ogólnodostępna klubokawiarnia i galeria artystyczna, działa też
Klub Młodego Odkrywcy. W działalności Kamienicy przestrzeń udostępniana jest także organizajom pozarządowym do celów realizacji projektów
z budżetu obywatelskiego i w ramach
konkursów na realizację zadań
publicznych w mieście, prowadzona
jest też nauka gry na instrumentach.
W ubiegłorocznej edycji konkursu
Top Inwestycje Komunalne Park
Nauki Torus wraz z odnowioną
Wieżą Ciśnień znalazł się wśród
dziesięciu nagrodzonych realizacji
inwestycyjnych. Ponadto w głosowaniu internautów Torus zdobył
trzecie miejsce. Wyróżnienia w ubiegłym roku odebrał prezydent
Krzysztof Kosiński podczas uroczystej gali na Europejskim Kongresie
Gospodarczym w Katowicach.
Wartość inwestycji to 5 490 407,17 zł.
Wysokość dofinansowania unijnego
z EFRR to 51,79% (2 843 481,87 zł).
P.R.

red.
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Otwarcie żłobka, przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

Powrót dzieci klas I-III do szkół
Od 25 maja miejskie szkoły podstawowe zostały ponownie otwarte dla dzieci klas I-III. Zajęcia
odbywają się w nowym reżimie sanitarnym i organizacyjnym. Prowadzone są zajęcia opiekuńczowychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Od 18 maja miejski żłobek, przedszkola i oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych zostały ponownie otwarte w nowym
reżimie sanitarnym i organizacyjnym. Decyzja była wynikiem
przeprowadzenia konsultacji z rodzicami, z których 20%
zadeklarowało chęć posłania dzieci do placówek.
Placówki w Ciechanowie skonsultowały telefonicznie z rodzicami
realne potrzeby związane z uruchomieniem opieki od 18 maja. Chęć
posłania dzieci do placówek
działających w nowym systemie
organizacyjnym, zakładającym
wdrożenie wytycznych sanitarnych
dotyczących zasad bezpiecznej opieki
nad dziećmi w stanie epidemii
w Ciechanowie zadeklarowało około
20% rodziców i opiekunów. Łącznie
do żłobka, siedmiu przedszkoli oraz
do oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych w mieście uczęszcza
1318 dzieci. 264 rodziców i opiekunów zadeklarowało chęć posłania
dzieci do placówek.
Placówki zostały przygotowane do
ich ponownego uruchomienia
w zmienionym systemie sanitarnym

i organizacyjnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Rząd ogłosił możliwość otwarcia
żłobków i przedszkoli po długim
weekendzie majowym, dając
organom prowadzącym i dyrektorom jedynie 3 dni robocze na
przygotowanie placówek, procedur,
systemu opieki nad dziećmi,
zapewnienie środków ochrony i spełnienie innych wytycznych. Po
konsultacjach z dyrektorami
przedszkoli w Ciechanowie zapadła
decyzja, że otwarcie miejskiego
żłobka i przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych mogło nastąpić
najwcześniej w terminie 18 maja
2020 r.
P.R.

Przedszkola miejskie
w okresie wakacyjnym
W okresie wakacji rodzice i opiekunowie będą mieli możliwość
posłania swoich dzieci do przedszkoli miejskich. Wybrane
placówki będą czynne zamiennie przez okres całych wakacji. Ich
uruchomienie w lipcu i sierpniu było poprzedzone konsultacjami
z rodzicami i opiekunami.

Wielu rodziców i opiekunów małych
dzieci jest zmuszonych powrócić do
pracy zawodowej po znoszeniu
kolejnych obostrzeń związanych ze
stanem epidemii, a tym samym nie
będzie miało możliwości sprawowania
opieki nad dzieckiem w lipcu i sierpniu. Dlatego też miasto postanowiło
na okres wakacyjny poszerzyć
możliwość wsparcia rodziców. Miasto
podjęło decyzję o zapewnieniu ciągłości
działania opieki nad dziećmi w przedszkolach przez cały okres wakacji. Po
konsultacjach z dyrekcjami placówek
wypracowano możliwy do wdrożenia
i efektywny model zapewnienia dzieciom opieki.

Dyrekcje i pracownicy przedszkoli
kontaktowali się z rodzicami i opiekunami dzieci, aby zdiagnozować
realne potrzeby przygotowania miejsc
dla dzieci uczęszczających do nich
w okresie letnim. Potrzebę i chęć
wysłania dzieci do placówek zgłosiło
około 150 rodziców. W każdym
miesiącu czynne będą 3 placówki:
w lipcu będą to przedszkola nr 3, nr 5
i nr 10, a w sierpniu przedszkola nr 1,
nr 4 i nr 6.
Działalność przedszkoli w okresie
wakacji będzie zorganizowana zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa
oraz przepisami sanitarnymi. Na ten
moment obowiązują m.in. ograniczenia ilości dzieci w grupach (nie
więcej niż 12 osób, w wyjątkowych
przypadkach – za zgodą organu
prowadzącego – liczba ta może zostać
zwiększona, nie więcej jednak niż
o 2 dzieci). Wszystkie procedury
i obostrzenia organizacyjne będą
wdrożone w czasie funkcjonowania
przedszkoli także w okresie letnim,
o ile przepisy te nie zostaną zmienione.
P.R.

W Ciechanowie przeprowadzono
bezpośrednie konsultacje z rodzicami przed ponownym uruchomieniem miejskich szkół podstawowych. Placówki skonsultowały z nimi telefonicznie realne
potrzeby związane z uruchomieniem opieki od 25 maja. Chęć
skorzystania z opieki nad dziećmi w klasach I-III wyraziło 99
rodziców.
Zgodnie z wytycznymi rządu
– zajęcia wynikające z realizacji
podstawy programowej w klasach IIII szkoły podstawowej prowadzą
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze (świetlice) wychowawcy świetlic szkolnych
i w miarę możliwości inni
– wskazani przez dyrektora szkoły
– nauczyciele. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych w miarę
możliwości do grupy przyporządkowani zostali ci sami nauczyciele.

Liczba godzin przeznaczonych na
zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej jest uzależniona od liczby dzieci, które w tych
zajęciach fizycznie uczestniczą.
Organizacja tych zajęć i ich
godzinowy wymiar uwzględniają
proporcję uczniów pozostających
pod opieką w szkole i tych
uczących się w domu. Ograniczona
jest liczba dzieci w grupie. Przy jej
określaniu uwzględniany jest
rodzaj niepełnosprawności uczniów.
Zmieniona została organizacja
pracy w salach. Jedna grupa
uczniów może przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości
stałej sali, z której usunięte zostały
przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, itp.)
wykorzystywane podczas zajęć są
czyszczone i dezynfekowane.

W salach edukacyjnych zmieniona
została – zgodnie z obowiązującymi
przepisami - odległości pomiędzy
stanowiskami dla uczniów, przy
jednej ławce szkolnej może siedzieć
tylko jeden uczeń. Każdy uczeń w
szkole powinien posiadać własne
przybory i podręczniki, którymi nie
powinien wymieniać się z innymi.
W sali gimnastycznej może przebywać ograniczona liczba dzieci. Po
każdych zajęciach używany sprzęt
sportowy oraz podłoga są myte lub
dezynfekowane. Ograniczone zostały
aktywności sprzyjające bliskiemu
kontaktowi osób. Zajęcia świetlicowe
mogą odbywać się z zachowaniem
obowiązujących limitów powierzchni
na jednego ucznia, a w razie potrzeby
do ich realizacji mogą zostać
wykorzystane inne sale dydaktyczne.
W placówkach ograniczone do
minimum zostało przebywanie osób
z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności (m. in. osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby
zdrowe), osoby z zewnątrz mogą
w nich przebywać jedynie w wyznaczonych obszarach. Rodzice mogą
wchodzić z dziećmi wyłącznie do
przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od
kolejnego rodzica z dzieckiem, z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (w tym: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
P.R.

Miejski Audiobook Dzieci

W ramach akcji #zostańwdomu miasto wraz z Miejską Biblioteką
Publiczną zorganizowało nietypowy projekt dla najmłodszych.
Dzieci mieszkające w Ciechanowie wspólnie nagrały audiobook.
Wstęp do nagrania przeczytał prezydent miasta.
W akcji „Miejski audiobook” udział
wzięło 24 dzieci. Z nadesłanych przez
nie plików dźwiękowych złożone
zostało nagranie. Płyty z nagraniami
były wręczane uczestnikom projektu
w ramach Dnia Dziecka. To pierwszy
taki projekt w Ciechanowie mający

propagować czytelnictwo.
W nagraniu audiobooka wzięły
udział pierwsze 24 osoby, które
wysłały zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej Urzędu Miasta.
Każde z 24 dzieci otrzymało drogą e-

mailową plik z zeskanowaną,
wybraną częścią książek autorstwa
Justyny Bednarek: „Niesamowite
przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” oraz
„Nowe przygody skarpetek (jeszcze
bardziej niesamowite)”. To bardzo
lubiane przez najmłodszych, barwne
i humorystyczne historie, które rozwijają wyobraźnię dzieci. Otrzymane
e-mailem teksty należało przeczytać
i nagrać, a następnie odesłać mailem
zwrotnym do Urzędu Miasta.
Na czas zamknięcia placówek oświatowych uczniowie, którzy pozostawali w domach mieli możliwość
korzystania z oferty edukacyjnej
przygotowanej przez miasto
i jednostki zajmujące się kulturą
oraz edukacją. W ramach akcji
„#zostanwdomu” dzieci mogły
korzystać z propozycji przygotowanych przez Park Nauki Torus,
COEK Studio, Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta i Miejską
Bibliotekę Publiczną. Propozycje
aktywności edukacyjnych dostępnych zdalnie to także konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.
red.
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Wracają zajęcia
edukacyjne w COEK Studio
i Kamienicy
Warszawska 18

Park Nauki Torus
znów otwarty dla zwiedzających
Park Nauki Torus został ponownie otwarty. Od 20 maja można zwiedzać zarówno wystawę stałą,
jak i nowe eksponaty w ramach wystawy „The Sound of Science”. Obowiązują nowe zasady
organizacji zwiedzania

Dzieci i młodzież mogą już z powrotem korzystać z oferty zajęć
edukacyjnych i kulturalnych, prowadzonych w Kamienicy
Warszawska 18 oraz w COEK Studio przy ul. 17 Stycznia. Otwarta
jest też Kawiarnia W18. Można już zapisywać się na zajęcia
wakacyjne.
W Kamienicy Warszawska 18 dzieci
od 5 do 7 lat mogą już uczęszczać na
zajęcia muzyczne. „Nutkowanie”
obejmie rytmikę, zajęcia ruchowe,
śpiew oraz umuzykalnianie. Już
rozpoczęły się też zajęcia nauki jęz.
angielskiego dla dzieci w wieku od 5
do 9 lat. Zajęcia edukacyjne ruszyły
już też w COEK Studio przy ul.
17 Stycznia 56a. W ofercie są m.in
„Studio Kredka” (dla dzieci od 5 do
7 lat), gry i zabawy muzyczne (dla
dzieci od 7 do 10 lat), nauka gry na
gitarze oraz perkusji i instrumentach
perkusyjnych (powyżej 7 roku życia),
czy „Hopsiaki” (dla dzieci od 4 do
10 lat). Młodzież może uczyć się
tańca z ogniem. Na zajęciach
Fireshow” można ćwiczyć poprawę
koordynacji, refleksu oraz posługiwania się rekwizytami ogniowymi.
COEK Studio prowadzi też dwie
inicjatywy edukacyjne: konkurs
wokalno-muzyczny „Rekord” oraz
przegląd fotograficzny. Konkurs jest
realizowany w formie przesłuchań
odbywających się w siedzibie COEK
Studio. Udział mogą wziąć zarówno
soliści, duety, jak też zespoły, z nagrań których powstanie płyta. Przegląd fotograficzny „Ciechanów Moje

Miasto" jest okazją dla rodzimych
fotografów do zaprezentowania
swojej twórczości w przestrzeni
miejskiej – prace zostaną wywieszone na wiatach W lipcu i sierpniu
w Klubie Młodego Odkrywcy na
Warszawskiej 18 będzie trwał cykl
bezpłatnych zajęć wakacyjnych dla
dzieci pt. „Skumaj to, czyli jak zrozumieć świat dorosłych”. Dzieci powyżej 10 roku życia będą mogły poznać
podstawowe pojęcia z zakresu prawa,
a nawet uczyć się samodzielnego
tworzenia pierwszych formuł prawnych. Na zajęciach dowiedzą się też
czym jest sąd, rozprawa sądowa oraz
jakie są na niej role. Na sierpień
w siedzibie głównej COEK Studio
planowane są „Ekowarsztaty” - zajęcia dotyczące rękodzieła promujące
idee „zero waste” i recyklingu oraz
„Harce&Survival” – zajęcia organizowane przy współpracy z ZHP
Ciechanów. Szczegóły dotyczące
godzin odbywania się zajęć oraz
uczestnictwa dostępne są na stronie
www.coekstudio.pl. Na zajęciach
obowiązują limity ilości uczestników
oraz zapisy. Zapisy są możliwe pod nr
tel. 570 809 003
Red.
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Po długiej przerwie związanej
z ograniczeniami wprowadzonymi
przez rząd, miasto ponownie
udostępniło Park Nauki Torus dla
zwiedzających. Od 20 maja wszyscy
chętni ponownie mogą łączyć naukę
z zabawą korzystając ze stałej
wystawy oraz nowych eksponatów
w ramach wystawy „The Sound of
Science”.
Zwiedzanie jest możliwe przy
stosowaniu się do ograniczeń
wynikających z przepisów prawa
oraz wytycznych Sanepidu. Osoby
powyżej 4 roku życia przebywając
na terenie parku nauki muszą mieć
maski zakrywające usta i nos. Każdy
ze zwiedzających jest wyposażony
w jednorazowe rękawiczki, które

należy nosić podczas całej wizyty.
Ekspozycję może zwiedzać jednocześnie do 20 osób. Wszystkie
eksponaty i elementy dotykowe są
regularnie odkażane. Z użytkowania
czasowo zostały wyłączone eksponaty
wymagające kontaktu zwiedzających
z obszarem twarzy i głowy tj.
eksponaty wyposażone w słuchawki
i opaski. Przy stanowisku kasowym
może przebywać tylko jedna osoba,
szatnia jest nieczynna. W marcu, tuż
przed wybuchem epidemii, w Parku
Nauki Torus udostępniona została
nowa wystawa – „The Sound of
Science”. Zwiedzający mają do dyspozycji nowe interaktywne stanowiska o tematyce związanej z muzyką
i fizyką dźwięku. Można wsłuchać się

w rytm bicia swojego serca i zbadać
zależność między jego uderzeniami
a ruchem ciała. Doskonałą zabawą
jest także możliwość samodzielnego
tworzenia muzyki poprzez grę na
rurach. W dźwiękoszczelnej kabinie
można porównać natężenie swojego
głosu z innymi głośnymi dźwiękami
takimi jak warkot motoru, odgłosy
pracującej wiertarki czy dźwięk jaki
powoduje przelot samolotu. Są
także dwa metalowe dzwony rurowe
prezentujące efekt nałożenia na
siebie dwóch fal.
Park umożliwia zwiedzającym
samodzielne eksperymentowanie,
odkrywanie praw i badanie zależności – przede wszystkim w obszarach fizyki, matematyki, techniki
i architektury.
Bilety można zakupić przed wizytą
na stronie internetowej
www.parknaukitorus.pl lub w kasie,
na miejscu. Z uwagi na stan
epidemii zwiedzający są proszeni
o zakup biletów w miarę możliwości
przez stronę internetową, a jeśli to
nie jest możliwe – dokonywanie
płatności w kasie bezgotówkowo.
Park Nauki Torus czynny jest od
wtorku do niedzieli w godz. 10.0018.00. Numer telefonu 23 674 93
13.
P.R.

Ponowne otwarcie
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Ponownie otwarta dla mieszkańców została Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej filie na terenie
miasta. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zostały wdrożone procedury, które mają zapewnić
bezpieczeństwo zarówno czytelników, jak i pracowników.

Miejska Biblioteka Publiczna została
otwarta na nowo 6 maja w porozumieniu z organizatorem i po konsultacji z miejscowym Sanepidem.
Biblioteka została uruchomiona
w nowym reżimie sanitarnym.
Czytelnicy proszeni są o przygotowanie listy książek lub preferencji
czytelniczych przed udaniem się do
placówek, co ułatwi bibliotekarzom
przygotowanie odpowiednich
książek. Rekomendowane jest

poinformowanie bibliotekarza
telefonicznie o planowanym przybyciu przed wizytą w bibliotece.
W najbliższym czasie nie będzie
możliwy swobodny dostęp do regałów z książkami dla korzystających
z nich. Bibliotekarz będzie podawał
książki osobiście. Każda odwiedzająca
bibliotekę osoba zobowiązana jest do
posiadania maseczki (zakrycie nosa
i ust) oraz jednorazowych rękawiczek.
W placówce bibliotecznej może

przebywać tylko 1 osoba. Osoby
oczekujące przed placówkami na
swoją kolej zobowiązane są do
zachowania bezpiecznej odległości.
Obecnie możliwe jest jedynie wypożyczanie książek w sposób ograniczony, mający zapewnić najwyższą ochronę. Od 15 czerwca
dostępna jest czytelnia w Krzywej
Hali i w Bibliotece Głównej. Miasto
nie ma wpływu na wprowadzone
restrykcyjne ogra-niczenia, są one
wynikiem zaleceń Sanepidu.
Wszystkie placówki czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-17.00. W godzinach 12.00-13.00
czytelnicy nie są obsługiwani, jest to
tzw. „godzina wewnętrzna”. W tym
czasie wykonywane są prace związane
z bezpiecznym umieszczaniem księgozbioru zwracanego na kwarantannę.
Kontakt telefoniczny: Biblioteka
Główna – tel. 23 673 26 10, Oddział
Zbiorów Naukowych i Regionalnych
– tel. 23 672 28 88, Filia nr 1 – tel.
23 673 87 30, Filia nr 2 – tel. 23 672
34 87, Filia nr 3 – tel. 23 673 26 30.
red.
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Basen MOSiR znów dostępny
Od 6 czerwca ponownie otwarta została miejska kryta pływalnia przy ul. 17 Stycznia. Basen funkcjonuje zgodnie z nowymi wytycznymi służb sanitarnych. Obowiązują limity osób w obiekcie oraz nowe
godziny wejść na pływalnię.

Miejska kryta pływalnia została
ponownie otwarta dla korzystających
z niej sportowców oraz osób
pływających rekreacyjnie, czy też
realizujących rehabilitację. Pierwsi
pływacy mogli wejść do wody 6
czerwca.
Zmienione zostały zasady korzystania z basenu. Obowiązują limity
osób przebywających w wodzie,
nowe godziny wejść na pływalnię
oraz nowe zasady dotyczące przebywania w obiekcie osób dodatkowych.
Ceny wejść jednorazowych i karnetów na krytą pływalnię nie uległy
zmianie.
Jednocześnie w dużym basenie mogą
pływać 24 osoby, na jednym torze

dozwolone jest przebywanie maksymalnie 4 osób. Mały basen rekreacyjny został przedzielony na dwie
strefy, w każdej może przebywać do
10 osób. Jacuzzi i zjeżdżalnia oraz
bicze wodne zostały wyłączone
z użytkowania do odwołania.
Wejścia na basen dla osób indywidualnych są możliwe o wyznaczonych godzinach (6.00, 8.00,
10.00, 16.00, 18.00, 20.00). Kluby
sportowe korzystają z obiektu między
godz. 12.00 a 15.00.
Zalecany czas pobytu na krytej
pływalni, to 1h zegarowa. Pomiędzy
kolejnymi wejściami przestrzenie
wspólne (przebieralnie, korytarze,
prysznice) są sprzątane i dezynfeko-

wane. Korzystanie z przebieralni,
gdzie dostępna jest co druga szafka,
możliwe będzie zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. Po każdym
użyciu szafki są dezynfekowane.
W obiekcie dostępne są płyny do
dezynfekcji.
Zgodnie z nowymi przepisami, nie
ma możliwości oczekiwania w holu
głównym, przebieralniach, ani na
trybunach na osoby korzystające
z obiektu. Szatnia główna jest aktualnie wyłączona z użytkowania.
W konsekwencji decyzji rządu
pływalnia została zamknięta
w marcu. Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji wykorzystał ten czas na
przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Naprawiona została wentylacja, zlikwidowano przecieki wodnokanalizacyjne, odświeżono też
wybrane pomieszczenia.
Z miejskiej pływalni korzysta co roku
wielu mieszkańców, w tym osoby
trenujące pływanie, realizujące na
pływalni rehabilitacje, uczniowie
ciechanowskich szkół oraz dzieci
i opiekunowie w czasie wolnym.
Dużym zainteresowaniem w okresie
letnim cieszą się również zrewitalizowane kąpielisko Krubin i zmodernizowany odkryty basen przy ul.
Kraszewskiego. Otwarcie sezonu
kąpielowego na basenie odkrytym
oraz kąpielisku miejskim przewidziano na 27 czerwca. Aktualnie MOSiR
prowadzi intensywne prace umożliwiające uruchomienie kąpieliska
i basenu odkrytego.
P.R.

Ponowne otwarcie miejskich
hal sportowych

18 maja treningi wznowiły kluby piłki ręcznej, podnoszenia ciężarów, taekwondo i siatkówki. Zajęcia
w dwóch miejskich halach sportowych odbywają się w nowym reżimie sanitarnym i organizacyjnym.
Zmieniła się także dozwolona liczba osób na boiskach sportowych na świeżym powietrzu.
W poniedziałek 18 maja do
treningów powrócili sportowcy
trenujący w dwóch miejskich
obiektach sportowych. Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchamia dwie hale sportowe – przy ul. 17
Stycznia i przy ul. Kraszewskiego.
Treningi wznowiły kluby uprawiające dyscypliny halowe: piłkę
ręczną, podnoszenie ciężarów,
taekwondo i siatkówkę. Zajęcia
sportowe mogą być realizowane

wyłącznie w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem obostrzeń
sanitarnych i organizacyjnych
wynikających z decyzji rządu.
Obowiązują limity osób przebywających na obu halach, uzależnione
od ich powierzchni. Na ten moment
zaplecze techniczne (w tym szatnie
i natryski) nie są dostępne. Urządzenia sportowe i sprzęt poddawane
są dezynfekcji po zakończeniu zajęć
każdej z grup, podobnie toalety.

W obiektach sportowych dostępne są
płyny do dezynfekcji rąk.
Hale i obiekty sportowe zostały
zamknięte w połowie marca w konsekwencji decyzji rządu. Na początku
maja zniesiona została część
ograniczeń – na zmienionych zasadach otwarte zostały obiekty
infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, w tym bieżnie i boiska
sportowe przy szkołach publicznych.
red.

Nowa stacja
Ciechanowskiego
Roweru Miejskiego
Od 1 czerwca system Ciechanowskiego Roweru Miejskiego
powiększył się o dziesiątą już stację zlokalizowaną na terenie
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zwiększono też liczbę
rowerów dostępnych w systemie.

Na stacji zlokalizowanej na terenie
Zabytkowego Zespołu PałacowoParkowego udostępnionych zostało 6
rowerów oraz 3 dodatkowe miejsca
postojowe. Rowery będą relokowane
na stację, co pozwoli na zapewnienie
ich regularnej dostępności. Wypożyczanie rowerów na nowej stacji jest
możliwe w taki sam sposób, jak na terenie miasta. Do nowej, już dziesiątej
stacji Ciechanowskiego Roweru
Miejskiego prowadzi ścieżka rowerowa, wybudowana oraz współfinansowana przez miasto w 2019 roku.
Na terenie samego Ciechanowa
funkcjonuje 9 stacji, zlokalizowanych
na placu Jana Pawła II (Ratusz), na
dwóch dworcach (PKP i PKP
Ciechanów Przemysłowy), przy placu
Kościuszki, przy Kąpielisku Krubin,
obok Krytej Pływalni MOSiR, przy ul.
Powstańców Wielkopolskich, ul.
Armii Krajowej, ul. Gostkowskiej
(stacja zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych).
6 maja ruszył sezon rowerów
miejskich. Dostępnych jest już blisko
100 jednośladów Tegoroczna inauguracja kolejnego sezonu Ciechanowskiego Roweru Miejskiego
została wstrzymana 31 marca,
w związku z ogłoszonymi przez rząd
regulacjami i zaleceniami. Rowery
można wypożyczać od 6 maja, kiedy
rząd zniósł wprowadzone wcześniej
ograniczenia.
Zasady wypożyczania i korzystania
z rowerów nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku. Korzystanie
z roweru (po wcześniejszej rejestracji) jest bezpłatne przez pierwsze 20
minut. Od 21 do 60 minut opłata
wyniesie 1 zł, od 61 do 120 minut –
2 zł, od 121 do 180 minut – 3 zł, od
181 do 240 minut i za każdą kolejną
godzinę – 4 zł za godzinę. Opłaty
sumują się. Maksymalna długość
wypożyczenia roweru to 12 godzin.
Wypożyczony rower można będzie
zwrócić na dowolnej stacji. By
korzystać z systemu, trzeba założyć
indywidualne konto klienta oraz
mieć na nim co najmniej 10 zł
(niewykorzystane środki podlegają

zwrotowi w przypadku rezygnacji
z korzystania z systemu). Rejestracja
odbywa się na stronie:
www.ciechanowskirower.pl.
Aby wypożyczyć rower, należy
podejść do terminala stacji wypożyczeń i postępować zgodnie
z instrukcjami – wpisać numer telefonu, kod PIN i numer wypożyczanego roweru, po czym wypiąć
rower z elektrozamka. Dostępna jest
również bezpłatna aplikacja Nextbike
na telefony komórkowe, która
umożliwi m.in. wypożyczenie
poprzez skanowanie kodu QR.
Wypożyczanie możliwe jest całodobowo, każdego dnia w tygodniu.
Informacje na temat zasad wypożyczania oraz i cennik dostępne są na
stronie internetowej:
www.ciechanowskirower.pl.
Po zakończeniu poprzedniego
sezonu rowery były zebrane do
przechowania na okres zimowy przez
odpowiedzialną za funkcjonowanie
systemu firmę Nextbike Polska.
Przeszły też przeglądy techniczne
i wymagane naprawy. Operator
systemu zgodnie z wymaganymi
standardami dezynfekuje rowery
minimum dwa razy dziennie.
W trakcie wizyt na stacjach, podczas
relokacji i serwisowania rowerów
dezynfekowane są rączki, manetki,
linki z kodem szyfrowym oraz
siodełka. Dezynfekowane są także
komputery terminali jako elementy,
które mogą być dotykane przez część
użytkowników.
Firma Nextbike Polska, odpowiedzialna za miejskie rowery
w Ciechanowie, zachęca do przemieszczania się jednośladami przy
zachowaniu ostrożności i właściwej
higieny, w tym do stosowania
zwiększonych środków bezpieczeństwa i samodzielnego dezynfekowania powierzchni narażonych na
kontakt oraz noszenia rękawiczek.
Należy też przestrzegać aktualnie
obowiązujących przepisów prawa
związanych z ochroną koronawirusową.
P.R.

