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Kolejna inwestycja
w jakość wody
w Ciechanowie

Wakacje
w mieście

Stacja Uzdatniania Wody Gostkowo została wyposażona w 3 nowoczesne lampy UV przeznaczone do
dezynfekcji wody. Dzięki urządzeniom nie będzie konieczne stosowanie środków chemicznych.
Rozwiązanie gwarantuje czystą
i idealną do spożycia wodę. To już
kolejna inwestycja ZWiK w jakość
ciechanowskiej kranówki.

Przy ul. Augustiańskiej powstanie
kolejny ogólnodostępny park
miejski. Sejmik Województwa
Mazowieckiego przyznał miastu
dofinansowanie na urządzenie
terenu zielonego poprzez wykonanie nasadzeń roślinności w kwocie
200 tys. zł. Trwają procedury
przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców przedsięwzięcia.

więcej str. 5

Modernizacja krytej
pływalni MOSiR

więcej str. 3

Ruszył pierwszy etap
remontu ul. Kolbego

Rozpoczęły się prace remontowe na
ul. Kolbego. W ramach pierwszego
etapu modernizacji nowa nawierzchnia pojawi się na 200-metrowym
odcinku od ul. Leśnej do
ul. Szymanowskiego.
więcej str. 7

Ładowarka do aut
elektrycznych
w mieście

Do bezpłatnego użytku oddana
została ładowarka do samochodów
elektrycznych. Zainstalowana
została przy ul. Zamkowej już kilka
miesięcy temu, ale stan epidemii
spowodował przesunięcie terminu
możliwości korzystania z urządzenia. Projekt jest realizowany dzięki
środkom finansowym pozyskanym
przez miasto z UE.
więcej str. 3

Tegoroczne wakacje wielu z nas spędzi w miejscu zamieszkania. To doskonały czas, aby odkryć
zaplecze własnego miasta zgodnie z zasadą „cudze chwalicie, swego nie znacie”. W Ciechanowie
przybywa atrakcji – zarówno edukacyjnych, jak i rekreacyjnych.
Zdalna edukacja w II półroczu dała się
we znaki nie tylko dzieciom, ale też ich
rodzicom. Wielu z nich zmuszonych
było do dłuższej przerwy w pracy
w okresie przedwakacyjnym, teraz
zatem „odrabiają” służbowe zaległości. Letni wypoczynek organizują na
miejscu. Duża część osób deklaruje,
że nie wyjedzie w tym roku za granicę,
czy wakacje w innej części Polski
z uwagi na epidemię. A dzieci i młodzież łakną atrakcji. W Ciechanowie
mimo stanu epidemii dzieje się
całkiem sporo.
W pełni jest tegoroczny sezon
kąpielowy. W mieście można korzystać zarówno z uroków plaży na
Krubinie z całym rekreacyjnym
zapleczem, jak i z odkrytego basenu
przy ul. Kraszewskiego. Na basenie
w tym sezonie zamontowano nową
wodną atrakcję – pływający tor
przeszkód, który przez cały niemal już
lipiec cieszy się ogromną popularnością. Na kąpieliskach udostępniany
jest też saturator z Ciechanowską
Kranówką, która świetnie gasi
pragnienie w upalne lato. W mniej
słoneczne dni lub kiedy pada dzieci
z ciechanowskich podstawówek
mogą udać się na miejską krytą
pływalnię, gdzie w tym sezonie
pływają bezpłatnie.
Na miejskie kąpielisko przybywają
nie tylko ciechanowianie, ale też
turyści. Nowe elementy tego obiektu
w ostatnich latach znacznie zmieniły
jego oblicze. Plaża jest czysta, szeroka,
a piasek doskonały nie tylko do
plażowania, ale też gry w siatkówkę,
czy zabaw dla dzieci. Pomost został

wyremontowany, są też stoły piknikowe i – co bardzo ważne dla rodziców
z dziećmi – żagle przeciwsłoneczne.
Po całym akwenie można pływać
kajakami i na rowerach wodnych –
mieszkańcy Ciechanowa korzystają
z nich bezpłatnie. A dla najmłodszych
atrakcją są też nowe urządzenia do
zabaw.
Na Krubin z Ciechanowa można dojechać ścieżką rowerową. Wygodnym
i z pewnością atrakcyjnym, także dla
dzieci, rozwiązaniem jest Ciechanowski Rower Miejski. W mieście
dostępnych jest blisko 100 rowerów,
są wśród nich rowery dla dzieci,
z fotelikami dla maluchów, czy
uwielbiane przez nastolatków
tandemy.
W mieście widać, że moda na rowery
stale rośnie. Wycieczkom rowerowym sprzyja wakacyjna aura, ale
przede wszystkim coraz bardziej
rozbudowana infrastruktura.
Ciechanów ma już około 50 km bezpiecznych i dobrze skomunikowanych ścieżek dla jednośladów.
Stacji rowerów do wypożyczeni na
terenie miasta jest 9. W tym roku do
systemu miasto dołączyło kolejną –
w opinogórskim parku. Wycieczki do
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze cieszą się popularnością szczególnie w weekendy.
Fani rekreacji wodnej blisko natury
mogą podziwiać uroki Łydyni
podczas spływów kajakowych.
Bezpłatne dla ciechanowian spływy
lokalną rzeką, z Zamkiem Książąt
Mazowieckich w tle, organizowane są
w weekendy.

Oferta edukacyjna i kulturalna
w mieście też kwitnie. Na plac Jana
Pawła II powróciły plenerowe teatry
dla najmłodszych. W wybrane piątki
gromadzą przed ratuszem coraz
większe rzesze rodzin. COEK
STUDIO prowadzi cały szereg zajęć,
które mogą nie tylko pomóc
zorganizować czas, ale też rozwijać
i bawić jednocześnie. W ofercie są
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone w różnych
godzinach. Dorośli mogą rozwijać się
poprzez medytację, a ci mocniej
aktywni - uczestniczyć w zajęciach
ruchowych, tanecznych, czy rozwijających sprawność fizyczną. Dla
seniorów zajęcia z tańca (tańce
towarzyskie, salsa, tango, samba,
walc wiedeński, czy flamenco) są
bezpłatne. Czas w COEK-u mogą
spędzać też dorośli amatorzy sztuki.
A dla dzieci dostępny jest cały
wachlarz zajęć: od plastyki po zajęcia
ruchowe.
W Ciechanowie prowadzone są też
wakacyjne zajęcia dla niepełnosprawnych. W harmonogramie zajęć
są: integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa dla osób z różnymi
dysfunkcjami ruchowymi, dogoterapia, terapia zabawą, czyli zabawy
rozrywkowo-ruchowe z wykorzystaniem rozmaitych zabawek. Dzieciom
z niepełnosprawnościami ułatwiono
też integrację na miejskich placach
zabaw, na których w tym sezonie
zamontowano specjalne urządzenia
umożliwiające im aktywne włączanie
się do wspólnej zabawy ze wszystkimi.
Ciąg dalszy: str. 8

Remont przejdą natryski w szatniach damskich i męskich. Miasto
pozyskało na ten cel fundusze od
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2020”.
więcej str. 4

Plenerowe
teatry dla dzieci
przed ratuszem

W okresie wakacyjnym na placu
Jana Pawła II znów organizowane
się plenerowe teatry dla dzieci.
Odbywają się w wybrane piątki
lipca i sierpnia. W ramach projektu
w Ciechanowie wystąpią Teatr
Rozrywki Trójkąt oraz Teatr
Kubika. Wstęp na wydarzenia jest
bezpłatny. Pokazy odbywają się
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
więcej str. 11
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Miasto wnioskuje
o zwrot kosztów
funkcjonowania
Straży Miejskiej

Prezydent Ciechanowa złożył wniosek do wojewody mazowieckiego
o zwrot kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w okresie, kiedy w
wyniku decyzji rządu realizowała ona zadania zlecone przez Policję.
Na mocy wydanego 31 marca przez
wojewodę mazowieckiego polecenia,
w okresie do 31 maja br. miasto
poniosło łącznie ponad 116 tys. zł
kosztów zadań realizowanych przez
Straż Miejską, które nie były zlecane
przez miejski samorząd, ale zostały
jej zlecone przez Komendanta
Powiatowego Policji w Ciechanowie.
W konsekwencji decyzji rządu
wojewoda polecił burmistrzom i prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie
od 2 kwietnia podległym strażom
gminnym (miejskim): dokonywanie
dyslokacji patroli straży gminnych
(miejskich) zgodnie ze wskazaniami
komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji, organizację
wspólnych patroli z Policją zgodnie
ze wskazaniami komendantów
właściwych terytorialnie jednostek
Policji oraz prowadzenie innych form
współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie
jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie
ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.
Jednocześnie wojewoda polecił, aby
pozostałe zadania straży gminnych
(miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą
prowadzeniu działań związanych
z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego,
związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się choroby za-

kaźnej COVID-19.
Chociaż strażnicy wykonywali zadania zlecone przez państwo,
finansowanie tych zadań nadal
pozostało po stronie samorządu.
Łącznie wydatki Gminy Miejskiej
Ciechanów w tym okresie wyniosły
116.854,21 zł, w tym: zakup środków
i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań przez strażników
miejskich w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2 (1563,92 zł), wypłata wynagrodzenia strażników miejskich
(114.113,61 zł) oraz paliwo dla radiowozów Straży Miejskiej (1176,68 zł).
Prezydent wystąpił o zwrot kosztów
na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
23 z późn. zmn.). Wniosek o udzielenie dotacji celowej w kwocie
116.854,21 zł został złożony do
Wojewody 9 czerwca 2020 r. W przypadku przekroczenia tej kwoty,
składane będą kolejne wnioski, gdyż
nadal obowiązuje polecenie wojewody odnośnie podporządkowania
Straży Miejskiej w Ciechanowie
zleceniom Policji.
Do zadań Straży Miejskiej należy
szereg ważnych działań, w szczególności związanych z ochroną spokoju
i porządku w miejscach publicznych,
czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, czy ochroną
obiektów komunalnych i urządzeń
użyteczności publicznej. To zadania
zlecane przez samorząd, finansowane z lokalnego budżetu, do których
Straż Miejska została powołana.
Złożenie podobnych wniosków
zapowiedziały też inne miasta.
red.

Czerwcowa sesja
Rady Miasta
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.

Jednym z tematów 23. sesji Rady
Miasta Ciechanów było sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych. W 2019 r.
spółka osiągnęła zysk w wysokości
ponad 7,5 mln zł. Podczas obrad
przeprowadzonych 25 czerwca w formie wideokonferencji radni
rozpatrzyli 13 projektów uchwał.
Samorządowcy zmodyfikowali
Wieloletnią Prognozę Finansową
i budżet na 2020 r. Plan dochodów
i wydatków zwiększono o kwotę
1 616 319,87 zł. Zmiany związane
były z potrzebą aktualizacji planu
subwencji oświatowej oraz wprowadzenia niewykorzystanych środków
z poprzedniego roku.
Tytułu Honorowego Obywatela
radni nadali Ignacemu
Gogolewskiemu. Znany aktor,
reżyser i scenarzysta urodził się
w Ciechanowie. W 1953 r. ukończył
warszawską Państwową Wyższą
Szkołę Teatralną. Na przestrzeni lat
występował na stołecznych scenach
Teatru Polskiego, Dramatycznego,
Współczesnego i Narodowego. Pełnił
funkcję dyrektora Teatru Śląskiego
w Katowicach, Teatru im. Juliusza
Osterwy w Lublinie i Teatru Rozmaitości w Warszawie.
Radni wyrazili zgodę na zbycie lokalu
mieszkalnego przy ul. Gwardii
Ludowej WRN 20, niezabudowanych działek w obrębie Podzamcza,
Śmiecina Kolonii, Śródmieścia oraz
nabycie udziałów do nieruchomości
przy ul. Fabrycznej 3 i niezbudowanej działki na osiedlu NiechodzinBielin.
Rozpatrzono też petycję mieszkańców, którzy sprzeciwili się budowie

wieży telefonii komórkowej w rejonie
ul. Śmiecińskiej i uznano ją za
bezzasadną. Rada Miasta jednogłośnie zawnioskowała przy tym o podjęcie inicjatywy legislacyjnej przez
polski parlament w zakresie zaostrzenia uregulowań dotyczących kwalifikacji stacji bazowych telefonii
komórkowych do przedsięwzięć, dla
których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko. W obecnym stanie
prawnym, sprzyjającym lokalizacji
tego typu obiektów, radni ani miasto
nie mają możliwości ingerowania
w inwestycje firm telekomunikacyjnych na prywatnych działkach, nie
ma też konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko takiej inwestycji. Radni podczas obrad komisji zwracali również
uwagę, iż w jednej z tzw. tarcz
antykryzysowych zaproponowanych
przez rząd i uchwalonych ostatnio
przez parlament, umożliwiono
stawianie masztów bez konieczności
uzyskania pozwolenia na budowę.
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374,
z późn. zm.), sesja odbyła się
w systemie zdalnego trybu obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia,
w tym uchwały, podejmowane były
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą
wideokonferencji oraz elektronicznego głosowania. Sesja była transmitowana na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu
Miasta.
W części przeznaczonej na interpelacje Michał Rząsiński
zwrócił się z prośbą zorganizowania
i objęcia patronatem I Otwartych
Mistrzostw Ciechanowa w Biegu
Pętlą Miejską. Uzyskał informację, że
miasto samodzielnie nie przeprowadza takich przedsięwzięć, ale
chętnie udzieli wsparcia podmiotowi,
który się tego podejmie.
Edyta Rzeplińska-Filipowicz
poruszyła kwestię ul. Wiśniowej
i Dębowej. Miasto niestety nie otrzymało rządowego dofinasowania na
przebudowę tych ulic.
Jerzy Racki pytał o Budżet
Obywatelski na 2021 r. Wyjaśniono
mu, że z uwagi na sytuację
epidemiologiczną nabór wniosków
musiał zostać przesunięty w czasie.
Radny postulował także zamontowanie progów zwalniających
w ul. Czarnieckiego. O analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym
rejonie miasto zwróciło się w do
Komendanta Powiatowej Policji.
Radni Magdalena GrelikGrodecka, Anna Smolińska,
Krzysztof Leszczyński oraz
Piotr Wojciechowski chcieli
wiedzieć, ile kilogramów nakrętek
zebrały szkoły w latach 2019 i 2020
oraz komu je przekazali. W zbiorowej
interpelacji ponowili prośbę o zakup
pojemników na tego typu odpady.
W latach, o których mowa miejskie
szkoły zebrały 387,8 kg zużytych
korków i przekazały je fundacjom na
cele charytatywne.
M. Grelik-Grodecka zaproponowała ustawienie wiaty przystankowej
przy ul. Wesołej 13. Montaż wiaty
będzie rozważony po zarezerwowaniu pieniędzy potrzebnych na
realizację tej inwestycji.
Karol Makijonko uznał za zasadne
wybudowanie ścieżki rowerowej od
przejścia dla pieszych w ul. Tatarskiej
do ul. Kopernika. Odcinek ten zwany
„kładką” posiada tylko chodnik.
Poszerzenie go o pas dla rowerzystów
wymaga wykupu terenu. Miasto
przedstawi taką propozycję właścicielowi działki.
K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje,
terminarz dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej UM.

OGŁOSZENIE SĄDOWE
„Sąd Rejonowy w Ciechanowie, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r., zezwolił Powiatowi Ciechanowskiemu – Powiatowemu
Zarządowi Dróg w Ciechanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 221,50 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt
groszy), stanowiącej odszkodowanie z tytułu nabycia w drodze decyzji Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2019 r. (numer
sprawy WG.683.2.14.2019) własności nieruchomości położonej w Rydzewie gm. Ciechanów, stanowiącej działkę gruntu nr 62/3 o
powierzchni 43 m2, która to kwota zostanie wypłacona osobie bądź osobom uznanym za spadkobierców Wacława Kucińskiego pod
warunkiem przedłożenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia po
zmarłym Wacławie Kucińskim.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Ciechanowie wzywa wierzycieli, tj. spadkobierców Wacława Kucińskiego do odbioru odpisanego
depozytu w terminie nie dłuższym niż 3 lata, pod rygorem jego likwidacji.”
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Pierwsza miejska
ładowarka do aut
elektrycznych już działa
Do bezpłatnego użytku oddana została ładowarka do samochodów
elektrycznych. Zainstalowana została przy ul. Zamkowej już kilka
miesięcy temu, ale stan epidemii spowodował przesunięcie terminu
możliwości korzystania z urządzenia. Projekt jest realizowany
dzięki środkom finansowym pozyskanym przez miasto z UE.

Korzystanie z ładowarki jest proste
i bezpłatne, nie ma ograniczeń godzinowych w możliwości dopięcia auta
elektrycznego. Opłaty za ładowanie
pojazdów nie będą pobierane w
okresie co najmniej 5 najbliższych lat.
Stacja typu Atess EVA-22-D-P o wymiarach: 320 x 175 x 1635 mm,
posiada dwa punkty ładowania i jest
wyposażona w kompleksową ochronę
elektryczną, obejmującą zabezpieczenia przed porażeniem, realizowane wyłącznikami nadprądowymi
i wyłącznikami RCD oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. W celu ochrony stacji ładowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi od
strony ulicy przed stacją została
zainstalowana bariera ochronna.
Pierwotnie urządzenie miało stanąć
na placu Jana Pawła II, ale z uwagi na
brak możliwości technicznych

zwiększenia mocy przyłączeniowej,
jego lokalizacja została zmieniona na
znajdującą się w pobliżu ul. Zamkową. Na finalny termin oddania
urządzenia do użytku dla mieszkańców miały wpływ kwestie związane
z wprowadzonym w kraju stanem
epidemii.
Projekt został zrealizowany w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł
energii na terenie Miasta Ciechanów,
Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra
Górna i Gminy Strzegowo”, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ciechanów
jest liderem projektu wartego w sumie prawie 12 mln zł, wdrażanego
w partnerstwie z innymi gminami,
dofinansowanego łączną kwotą prawie 8 mln zł.
Miasto przystąpiło do montażu
systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w 2019 r.
W pierwszym etapie do gospodarstw
domowych trafiły panele fotowoltaiczne. Następnie panele zostały
zamontowane na budynkach instytucji miejskich, w tym szkół. W kolejnym etapie w gospodarstwach domowych montowane są pompy ciepła.
W samym Ciechanowie projekt
obejmie 179 instalacji (modułów
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła)
w 123 gospodarstwach domowych.
red.

Podpisanie
umowy dotacji
na usuwanie azbestu
Gmina Miejska Ciechanów pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
dofinasowanie w formie dotacji w wysokości do 28 156,80 zł na
„Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2020 r.”
30 czerwca 2020 r. Krzysztof
Kosiński - Prezydent Miasta
Ciechanowa i Ewa Szeluga– Skarbnik
Miasta, podpisali Umowę Dotacji Nr
1402/20/OZ/DA na dofinansowanie
realizacji ww. zadania.
Wykonawcą prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Ciechanowa,
wyłonionym w trybie zapytania ofertowego jest firma Eco - Pol Sp. z o. o.
z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy
ul. Dworcowej 9. Spółka ta jest właścicielem składowiska odpadów
w Małociechowie, na którym zostaną
zdeponowane wyroby azbestowe.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest
unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających
azbest poprzez realizację zadań
wynikających z „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata
2016-2032”. Zakończenie realizacji
zadania planowane jest do 19 października 2020 r.
red.
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Miasto pozyskało pieniądze
na stworzenie nowego
parku przy ul. Augustiańskiej

Przy ul. Augustiańskiej powstanie kolejny ogólnodostępny park miejski. Sejmik Województwa
Mazowieckiego przyznał miastu dofinansowanie na urządzenie terenu zielonego poprzez wykonanie
nasadzeń roślinności w kwocie 200 tys. zł. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie
wykonawców przedsięwzięcia.
Nowy miejski park powstanie na
obszarze ponad 3 hektarów przy ulicy
Augustiańskiej. Będzie to zorganizowana zielona przestrzeń pełniąca
funkcje ekologiczne, hydrologiczne
oraz wypoczynkowe i rekreacyjne.
Park będzie przestrzenią publiczną
dostępną dla każdego. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał
miastu dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na
realizację części zadania. 200 tys. zł
będzie przeznaczone na wykonanie
nasadzeń roślinności.
Tworzenie parku jest podzielone na
dwa etapy. Miasto ogłosiło już
przetargi na realizację obu zadań.
W ramach zamówienia publicznego
na realizację robót budowlanych
wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów,
oświetlenie, zaplanowano też montaż
małej architektury. Przy parku
dostępne będzie 47 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla osób
niepełnosprawnych), dla rowerzystów udostępnione zostaną stojaki
na jednoślady. W nowym parku
stworzony zostanie wygodny dla
spacerujących układ komunikacyjny ciągi pieszo-rowerowe pozwolą na
dobrą komunikację z sąsiedztwem.
Sieć ścieżek będzie miała powierzchnię blisko 2 tys. m2. Przewidziane
są trzy wejścia od strony ul. Augustiańskiej. Obszar planowanego parku
graniczy od strony południowej z rzeką Łydynią, zaś od zachodniej
z ul. Augustiańską. Zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania, zostanie wybudowana aleja,
która podzieli obszar na dwie części:
północną oraz południową. 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 – zamonto-

wanych zostanie 9 latarni elektrycznych oraz 25 energooszczędnych
latarni fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną.
W ramach drugiej części zadania, na
które pozyskano fundusze, zaplanowano różnorodne nasadzenia oraz
wykonania automatycznego systemu
nawodnienia, którego celem jest
zapewnienie poprawy warunków
życia roślin oraz zmniejszenie
nakładu prac pielęgnacyjnych na
terenie parku, związanych z podlewaniem. W części nowego założenia
parkowego przewidziano zarówno
teren zieleni urządzonej, jak i teren
zieleni naturalnej. Zastosowane
nasadzenia i ich rozmieszczenie
zostały dobrane w taki sposób, aby
zapewnić różnorodność biologiczną.
Posadzone będzie ok. 700 drzew,
w tym około 200 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
wyznaczone 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
ponad 3 tys. m2 będą wykonywane
tak, jak było to praktykowane
w parkach XIX-wiecznych. 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.
Rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem nasadzeń przewiduje się
jeszcze w tym sezonie. Obowiązkiem
wykonawców obu etapów prac będzie
skoordynowanie zadań związanych
z wykonaniem nasadzeń roślinności
oraz robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac to
IV kwartał tego roku.
Nowy park będzie dodatkowym
elementem ciągu zielonego – obok
parku J. Dąbrowskiego i parku
M. Konopnickiej - zlokalizowanego
“w mieście wzdłuż rzeki Łydyni.
Teren już został wyrównany i częściowo przygotowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Ciechanowie.
P.R.
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Modernizacja krytej pływalni MOSiR

Remont przejdą natryski w szatniach damskich i męskich. Miasto
pozyskało na ten cel 90 tys. zł. Decyzja o przyznaniu miastu
środków finansowych została podjęta podczas obrad Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
Miasto pozyskało 90 tys. zł z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2020”. Pieniądze będą
przeznaczone na przeprowadzenie
remontu pryszniców na krytej pływalni.
Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na
realizację zadania.
Natryski na basenie nie były remontowane od 20 lat. Przechodziły
jedynie bieżącą konserwację. Widoczne
są wieloletnie ślady użytkowania, w tym
popękane płytki, niedziałające panele
natryskowe, a urządzenia sanitarne
wymagają wymiany.
Planowany remont pryszniców będzie
realizowany etapowo. Pierwszy etap ma
objąć m.in.: wymianę na nową instalacji
wodnej natrysków, wymianę płytek

z zastosowaniem izolacji, wymianę
tynków i posadzek, montaż nowych
urządzeń sanitarnych oraz nowych
paneli natryskowych.
Budynek basenu został oddany do
użytku w 1998 r. W latach 2015-2016,
dzięki pozyskaniu przez władze miasta
dofinansowania z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, przeprowadzono
pierwszą modernizację obiektu
polegającą na: częściowej wymianie
zdegradowanych elementów centralnego ogrzewania, częściowej wymianie
okładzin podłogowych wokół niecek
basenowych wraz z uszczelnieniem
podłoża i wymianie wpustów ściekowych, wymianie ślusarki okiennej
aluminiowej w głównej hali basenowej,
wymianie opraw oświetleniowych
i oświetlenia awaryjnego, wymianie

Urządzenia integracyjne
na placach zabaw
Place zabaw w mieście zostały wzbogacone o urządzenia do zabaw
integracyjnych, które umożliwiają korzystanie z infrastruktury dzieciom niepełnosprawnym. 11 miejskich placów zabaw wyposażono
w dodatkowe elementy, które sprzyjają zabawom integrującym
dzieci. Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zakończył się montaż nowych urządzeń do rekreacji, służących także
osobom niepełnosprawnym. Urządzenia nie tylko dają możliwość
aktywnej zabawy dzieciom z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim umożliwiają im integrację
i wspólną aktywną zabawę w wygodny i bezpieczny sposób.
Nowe urządzenia, które dają dzieciom niepełnosprawnym możliwość
korzystania z przestrzeni miejskich
stworzonych do rekreacji dla naj-

młodszych, zostały zamontowane
w 11 miejscach.
Nowe urządzenia uzupełniły dotychczas udostępnione zaplecze do zabaw
dla dzieci. Wśród nich są huśtawki
wagowe, bujaki integracyjne oraz
karuzele umożliwiające wspólne
zabawy, a także piaskownice zamontowane na odpowiedniej wysokości.
Na placach zainstalowano też tablice
informacyjne oraz nowe regulaminy.
Urządzenia są dostępne na osiedlach: „Zachód” (plac zabaw przy

siedzisk dla zawodników, montażu
systemu pomiaru czasu wraz z nakładkami na stopnie startowe oraz
tablice wyników. Z kolei na przełomie
2018 i 2019 roku wymieniono
zjeżdżalnię.
W tym roku, z uwagi na decyzje rządu
i stan epidemii, kryta pływalnia MOSiR
była czasowo zamknięta. W czasie jej
wyłączenia z użytkowania realizowane
były prace konserwacyjne. Naprawiono
wentylację, zlikwidowano przecieki
wodno-kanalizacyjne, odnowiono także
wybrane pomieszczenia.
Obiekt o łącznej kubaturze 34.673 m3
i powierzchni całkowitej 6.428 m2, na
parterze, oprócz głównej hali basenowej,
mieści szatnie z 420 szafkami, natryski,
zaplecze basenowe, pomieszczenia
obsługi i ratowników. Jego najważniejszą częścią jest hala basenowa
z basenem sportowym o wymiarach 25
m x 15 m, głębokości od 1,6 – 1,8 m
i sześcioma torami pływackimi o szerokości 2,25 m każdy oraz słupkami
startowymi. Obok basenu znajduje się
basen rekreacyjny o wymiarach 15 m
x 8 m i głębokości od 0,75 – 1,10 m,
wyposażony w urządzenia do odnowy
biologicznej: bicze wodne oraz zjeżdżalnię wodną.
Na pływalni rokrocznie organizowane są
bezpłatne imprezy pływackie, w których
każdorazowo uczestniczy ponad tysiąc
osób. W obiekcie regularnie trenują
zawodnicy dwóch klubów sportowych
(Międzyszkolny Pływacki Klub
Sportowy oraz Klub Pływacki
Ciechanów), jak również osoby
indywidualne. Na basenie pływają też
dzieci i młodzież z ciechanowskich szkół
podstawowych, które bezpłatnie
uczestniczą w zajęciach z nauki pływania
w ramach zajęć sportowych.
P.R.

SP nr 7), „Kwiatowym” (plac zabaw
przy ul. Wesołej), „Bloki” (plac zabaw
przy ul. Kraszewskiego, „Słoneczne”
(plac zabaw na Krubinie przy
istniejących urządzeniach zabawowych), „Płońska” (plac zabaw przy
SP nr 4), „Kargoszyn” (teren
rekreacyjny przy stawku za kościołem św. Piotra), „Podzamcze”
(plac zabaw przy zbiegu ul. Zielonej
i ul. Parkowej), „Powstańców
Wielkopolskich” (plac zabaw przy SP
nr 3), „Aleksandrówka” (park
aktywnej rekreacji przy ul. Witosa),
„Aleksandrówka II” (plac zabaw przy
ul. Harcerskiej), „Zachód” (plac
zabaw przy zbiegu ulic L. Solskiego,
H. Wieniawskiego, M. Ogińskiego,
J. Osterwy).
Projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, na
wniosek mieszkańców miasta.
P.R.

Rośnie popularność
Ciechanowskiego
Roweru Miejskiego
Rowery miejskie zyskują coraz większą popularność
w Ciechanowie. W czerwcu tego roku jednoślady wypożyczano
4 razy częściej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.
Ciechanowski Rower Miejski pozwala na komunikację m.in.
pomiędzy 10-ma stacjami.

Moda na miejskie rowery zagościła
w Ciechanowie na dobre. W czerwcu
tego roku rower wypożyczono 4 322
razy. W tym samym miesiącu roku
ubiegłego było 1 012 wypożyczeń. Od
początku funkcjonowania systemu
Ciechanowskiego Roweru Miejskiego
rowery wypożyczono już 40 673 razy.
- Jak widać, popularności miejskim
rowerom nie odebrał wprowadzony
przez rząd stan epidemii, a podróżowanie rowerami na świeżym
powietrzu jest wysoce cenione przez
mieszkańców. Warto pamiętać, że
rowery, to nie tylko przyjemność
rekreacji, ale też prawdziwa pomoc

tandemy. 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).
Wszystkie rowery są regularnie
dezynfekowane przez operatora
systemu zgodnie z wymaganymi
standardami. Pojazdy są dezynfekowane minimum dwa razy dziennie.

dla naszego środowiska naturalnego. Będziemy propagowali ten
trend. Cały czas rozbudowujemy sieć
ścieżek rowerowych – powiedział
prezydent Krzysztof Kosiński.
W tym roku system został uruchomiony w terminie późniejszym niż
zakładano. Wynikało to z wprowadzenia przez rząd przepisów uniemożliwiających uruchomienie rowerów
w kwietniu. W czerwcu do systemu
dołączono nową, 10-tą już stację,
zlokalizowaną na terenie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze. Prowadzi do niej ścieżka rowerowa, wybudowana oraz współfinansowana
przez miasto w 2019 roku. Cykliści
mają do dyspozycji 96 jednośladów,
w tym rowery z fotelikami dla
najmłodszych, rowery dla dzieci oraz

W trakcie wizyt na stacjach i podczas
relokacji i serwisowania rowerów
dezynfekowane są rączki, manetki,
linki z kodem szyfrowym oraz
siodełka. Dezynfekowane są też
komputery terminali jako elementy,
które mogą być dotykane przez część
użytkowników. Operator 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.
W mieście wybudowano już blisko 50
km ścieżek rowerowych. Ich budowa
jest też uwzględniana w kolejnych
projektach modernizacji dróg.
P.R.

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

5

Kolejna inwestycja
w jakość wody
w Ciechanowie

Promocja
„Ciechanowskiej Kranówki”
i walka z plastikiem
Stacja Uzdatniania Wody Gostkowo została wyposażona
w 3 nowoczesne lampy UV przeznaczone do dezynfekcji wody.
Dzięki urządzeniom nie będzie konieczne stosowanie środków
chemicznych. Rozwiązanie gwarantuje czystą i idealną do
spożycia wodę. To już kolejna inwestycja ZWiK w jakość
ciechanowskiej kranówki.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ciechanowie przeprowadził kolejną
już inwestycję w celu udostępniania
mieszkańcom wody o prawidłowej
jakości parametrach mikrobiologicznych
oraz w związku z zaleceniami Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO). Dzięki tego
typu rozwiązaniom woda w kranach jest
czysta mikrobiologicznie i nadaje się do
picia.
Na Stacji Uzdatniania Wody Gostkowo
zamontowane zostały 3 lampy UV.
Urządzenia pozwalają na zmianę
sposobu dezynfekcji wody. Dezynfekcja
promieniami UVC jest czysto fizycznym
procesem, którego naturalny sposób
działania przedstawia słońce. Zasadnicze
działanie dezynfekujące promieni
ultrafioletowych na mikroorganizmy
opiera się na działaniu bogatego
w energię światła UVC. Promienie UVC
uszkadzają DNA (nośnik informacji
genetycznej) znajdujących się w wodzie
bakterii i wirusów. Dochodzi do
dezaktywacji mikroorganizmów i w końcu do obumarcia komórek. Światło UVC
zabija tym samym w ciągu kilku sekund
chorobotwórcze mikroorganizmy i zapobiega ich dalszemu rozmnażaniu.
Dezynfekcja wody pitnej za pomocą
ultrafioletu w zakresie UVC jest najlepszą
metodą dezynfekcji, spełnia wymagania,
zachowując naturalne właściwości wody,

gdyż nie zmienia się jej naturalny smak
i skład mineralny. Ponadto nie ma
zagrożenia dla zdrowia pijących wody
konsekwencjami ewentualnego przedawkowania środków uzdatniających
wodę.
Dzięki tej metodzie do wody nie dodaje
się chemikaliów (np. podchlorynu sodu)
i nie zanieczyszcza się środowiska.
Oczyszczanie wody lampami UV nie
prowadzi do powstania produktów
ubocznych i pozostałości, w szczególności
chloroformu i THM.
– Nasze działania mają na celu
zapewnienie mieszkańcom Ciechanowa
czystej wody, spełniającej najwyższe
standardy i nadającej się do
bezpośredniego spożycia. Chcemy
całkowicie wyeliminować potencjalne
zagrożenia. Zamontowane urządzenie
gwarantuje w 100% prawidłowe
parametry mikrobiologiczne wody –
mówi prezes ZWiK w Ciechanowie
Marcin Burchacki.
Po wykonanych pracach instalacyjnych
sprawdzono już jakość wody pod
względem parametrów mikrobiologicznych.
W Ciechanowie funkcjonują dwie Stacje
Uzdatniania Wody. W grudniu 2019 r.
w lampę UV wyposażona została także
Stacja Uzdatniania Wody Tysiąclecia.
P.R.

W mieście rozpoczęły się działania proekologiczne, które mają na celu promocję „Ciechanowskiej
Kranówki” oraz ograniczenie użytkowania materiałów z tworzyw sztucznych. Z urzędu znikają
plastikowe kubki i butelki, pojawią się poidełka. Od września w szkołach podstawowych pojawią się
specjalne urządzenia do dystrybucji wody, a uczniowie otrzymają butelki wielokrotnego użytku.
Miasto rozpoczęło akcję, której celem
jest ograniczenie zużycia plastiku oraz
zachęcanie mieszkańców do picia
wody z kranu. Pierwsze działania
promujące „Ciechanowską Kranówkę” odbyły się 26 czerwca na miejskim
kąpielisku na Krubinie. Prezydent
Krzysztof Kosiński wraz z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie oraz Urzędu
Miasta rozdawał plażowiczom kranówkę z saturatora. Woda z urządzenia przez całe wakacje będzie udostępniana mieszkańcom w różnych
punktach Ciechanowa.
– Mit niezdrowej wody z kranu jest
zupełnie nieadekwatny do rzeczywistości. Nasza miejska kranówka
nadaje się doskonale do picia. Dwie
stacje uzdatniania wody, które
zasilają cały teren Ciechanowa,
wyposażone są już w nowoczesne
urządzenia do dezynfekcji wody przy
wykorzystaniu lamp UV, bez
konieczności ingerencji chemii. Woda
jest regularnie badana. Do tego
taniej, ekonomiczniej i w zgodzie z
środowiskiem jest korzystać z wody
z kranu, niż kupować wodę w plastikowych butelkach – powiedział
prezydent Krzysztof Kosiński.
Nowe rozwiązania wdrożone zostały
już w ratuszu. Zniknęły plastikowe,
jednorazowe butelki na wodę oraz
plastikowe kubki. W urzędzie nie ma
już plastikowych dyspenserów na
wodę. Dla interesantów już przygoto-

wane są poidełka, jednakże aktualnie
– z uwagi na wprowadzone przez rząd
i służby sanitarne obostrzenia –nie
mogą być udostępniane. Także
jednostki podległe miastu będą
sukcesywnie wprowadzały podobne
rozwiązania.
Zmiany w polityce ekologicznej
miasta obejmą też organizacje pozarządowe, które otrzymują środki
finansowe z budżetu miasta. Zostaną
one zobowiązane do organizacji
wydarzeń wolnych od tworzyw
sztucznych. Oznacza to, że na imprezach nie będzie można np. używać
plastikowych kubków, czy udostępniać wody w plastikowych butelkach.
Działania miasta obejmą też ciechanowskie szkoły. Od września pojawią
się specjalne urządzeni do
napełniania czystej wody, wyposażone w licznik oszczędzonych
plastikowych butelek. Każdy uczeń
w Ciechanowie otrzyma ponadto
bezpłatnie butelkę wielokrotnego
użytku na wodę.
Ciechanów posiada jeden z najlepszych systemów dezynfekcji wody
w Polsce, przy użyciu promieni UV.
Oczyszczanie wody w ten sposób
pozwala na utrzymanie jej mikrobiologicznej czystości. Nie ma konieczności dodawania środków
chemicznych w celu jej uzdatniania.
Woda w Ciechanowie wydobywana
jest ze studni głębinowych i jest
uzdatniana tylko w naturalny sposób

Wodny tor przeszkód na miejskim basenie
Nową atrakcją basenu odkrytego przy ul. Kraszewskiego
w tym roku jest wodny tor przeszkód. Projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Tegoroczną nowością w mieście dla
amatorów kąpieli pod chmurką jest
rozkładany plac zabaw, który pływa
na miejskim kąpielisku przy ul.
Kraszewskiego. Urządzenie składa
się m.in. z rampy o wymiarach

2 x 2m, pływającej drabinki o długości 6 m, zjeżdżalni o długości 6 m,
6- metrowego „ronda”, elementu do
wspinaczki oraz wieży do skakania ze
zjeżdżalnią. W trakcie sezonu planowane jest przeniesienie modułów na
wybrany okres na kąpielisko Krubin.
O montażu wodnego toru przeszkód
zdecydowali mieszkańcy podczas
głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego. W ubiegłym roku
z kolei basen odkryty został wyposa-

w celu wytrącenia żelaza i manganu
w filtrach żwirowych.
Woda jest czysta i bezpieczna. Nie
zawiera bakterii chorobotwórczych,
więc nie trzeba jej gotować, można pić
ją prosto z kranu. Ciechanowska kranówka posiada minerały, w tym biopierwiastki, takie jak wapń i magnez.
Nad jakością wody płynącej do
kranów ciechanowian czuwa m.in
akredytowane laboratorium ZWiK
w Ciechanowie oraz PSSE w Ciechanowie. Woda w Ciechanowie jest równie wysokiej jakości, jak woda w innych europejskich miastach, ponieważ wymagania jakościowe, określone w przepisach polskich są tak samo
szczegółowe, jak wymagania unijne.
Istotny jest także walor ekologiczny –
rezygnacja z wody butelkowanej
pomaga chronić środowisko i ograniczyć odpady. Ponadto woda z kranu
jest tańsza niż butelkowana. Litr wody
butelkowanej w sklepie kosztuje około
1 zł 50 gr, natomiast 1 m3 wody (czyli
ok 1000 litrów) dostarczonej siecią
wodociągową kosztuje 3,2 zł.
Warto zaznaczyć, że osad, jaki wytrąca się w czajnikach po przegotowaniu
kranówki nie świadczy negatywnie
o jej składzie i bezpieczeństwie dla
zdrowia. Podczas gotowania wytrąca
się osad, który składa się z części
minerałów, nie będących niezdrowymi dla ludzi. To zwłaszcza związki
wapnia oraz magnezu.
red.

żony w 10-metrową zjeżdżalnię.
Odkryty basen przy ul. Kraszewskiego jest czynny codziennie, w godz.
11.00-19.00. Bilet normalny kosztuje
5,40 zł, ulgowy 3,25 zł, upoważnia do
jednorazowego wejścia.
Nad bezpieczeństwem korzystających z wodnych atrakcji czuwają ratownicy WOPR. Dodatkową atrakcją
pływalni jest udostępniany w wybrane dni saturator z Ciechanowską
Kranówką, obsługiwany przez pracowników Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Ciechanowie.
red.
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Remonty dróg na osiedlu „Płońska”

Remont przeszły ul. Św. Krzysztofa i fragment ul. Rzeczkowskiej.
Na drogach osiedlowych ustawiono znaki A5.
Zakończono prace remontowe na
fragmencie ul. Rzeczkowskiej na osiedlu
Płońska. W celu przywrócenia
prawidłowego biegu drogi na działce
miejskiej z pasa drogowego usunięto

karpy pozostałe po usuniętych
drzewach. Droga została częściowo
wykorytowana i wyprofilowana z
jednostronnym spadkiem. Na
podbudowie z tłucznia betonowego

Remont parkingu
przy ul. Gwardii Ludowej WRN

położony i uwałowany został tłuczeń
kamienny.
Na ul. Św. Krzysztofa wykonano
potrójne utwardzenie emulsją i gresem.
Na ul. Św. Franciszka (od skrzyżowania
z ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Św.
Krzysztofa), na ulicach Św. Krzysztofa,
Św. Marka, Św. Stanisława Kostki,
Św. Marii Magdaleny, Św. Anny (od
skrzyżowania z ul. Św. Stanisława Kostki
do skrzyżowania z ul. Św. Franciszka),
Św. Jadwigi, Św. Mateusza,
Św. Antoniego (od ul. Św. Jadwigi)
ustawione zostały znaki drogowe A5
(skrzyżowanie równorzędne). Oznakowanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie prędkości.
O wykonanie robót w tej części miasta
wnioskowali mieszkańcy zabudowy
wielo i jednorodzinnej podczas
tegorocznych spotkań osiedlowych
z prezydentem. Zadania znalazły się na
liście zadań remontowych i inwestycyjnych przeznaczonych do
realizacji w bieżącym roku.
red.

Rozpoczął się remont zatoki
parkingowej przy ul. Gwardii
Ludowej WRN, znajdującej się
przy pawilonach handlowych.
W miejsce zniszczonej nawierzchni asfaltowej pojawi się kostka brukowa.
Prace powinny potrwać około
3 tygodni. Wyznaczone prostopadle
do jezdni miejsca parkingowe będą
oddzielone liniami z kostki w innym
kolorze. Remont zatoki jest jednym
z zadań na osiedlu „Aleksandrówka
II”, które zostały uwzględnione
na liście inwestycji i remontów na
2020 rok, opracowanej po spotkaniach prezydenta z mieszkańcami.
P.H.

Informacje Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Malowanie pasów
Trwa malowanie oznakowania poziomego na drogach zarządzanych przez
miasto. Roboty prowadzone są w godzinach wieczornych, nocnych, a także
w ciągu dnia. Malowane są pasy na
przejściach dla pieszych oraz koperty
z wytyczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Pielęgnacja miejskiej zieleni
Na miejskich terenach prowadzone są
prace pielęgnacyjne. Wielokrotnie
wykaszane były trawniki w pasach
dróg, na boiskach i placach zabaw,
zieleńcach czy parkach. Rośliny są

sukcesywnie nawożone i pielone.
Cięciom pielęgnacyjnym poddawane są
rozrastające się krzewy. Na zlecenie
miasta prace wykonuje PUK.

Naprawy dróg i ścieżek
rowerowych
Miasto stara się sukcesywnie naprawiać
uszkodzone nawierzchnie. Wykonano
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ul.: Żytniej, Powstańców
Wielkopolskich, Siewnej, Zagumiennej,
Baczyńskiego i Augustiańskiej.
Uszczelniono i uzupełniono nawierzchnie ścieżek rowerowych na pętli
miejskiej.

Zmiany organizacji ruchu
W kilku punktach miasta wprowadzone zostały zmiany organizacji
ruchu. W ul. Sienkiewicza
wprowadzono ograniczenie prędkości
do 30 km/h i zakaz wjazdu
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
8 t. Wprowadzono zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul.
Leśnej na odcinku od ul. Bohaterów
września do skrzyżowania z pętlą
miejską. W ul. Witosa na odcinku od
skrzyżowania z ul. 11 Listopada od
skrzyżowania z ul. Rzeczkowską
wprowadzono zakaz zatrzymywania
się po prawej stronie. Na skrzyżowaniu ul. Orylskiej, Augustiańskiej
i 3 Maja wykonano oznakowanie
poziome, które wskazuje segregację
ruchu kołowego oraz eliminuje
parkowanie na tym skrzyżowaniu.
Lustra drogowe pojawiły się na
skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Świętochowskiego oraz skrzyżowaniu
ul. Rzeczkowskiej i Ranieckiej.
Oznakowanie skrzyżowań równorzędnych ustawiono na osiedlu
„Płońska”. W ul. Zamkowej
wyznaczono miejsce postojowe dla
samochodów ładowanych elektrycznie. W ul. Bukietowej
wprowadzono pierwszeństwo
przejazdu na skrzyżowaniu.
W ul. Przelotnej i ul. Grodzkiej zlikwidowano oznakowanie parkingu.
P.H.

Kolejny etap rewitalizacji
kąpieliska „Krubin”

Zakończyły się prace w ramach III etapu rewitalizacji
kąpieliska. Na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku dla dzieci
i plażowiczów udostępniono kolejne urządzenie zabawowe
oraz elementy małej architektury. Zamontowano też kontener
sanitarny. Kolejnym etapem prac będzie montaż oświetlenia,
monitoringu oraz kontenera sanitarnego.
W ramach realizowanej z Budżetu
Obywatelskiego inwestycji na terenie
miejskiego kąpieliska zakończył się
montaż kolejnego już zestawu
zabawowego z czterema kwadratowymi wieżami, przejściem rurowym,
drewnianym pomostem, trapami
wejściowymi, liczydłem oraz grą
w kółko i krzyżyk.
Na terenie kąpieliska stanął też nowy
kontener sanitarny z łazienką
damską i męską oraz przewijakiem
dla niemowląt.
Kolejny etap prac rewitalizacyjnych
kąpieliska obejmie także prace
związane z montażem monitoringu
i oświetlenia. Przed końcem roku
zamontowanych zostanie 5 słupów
oświetleniowych i 2 szybkoobrotowe
kamery monitorujące.

Z Budżetu Obywatelskiego zrealizowane były też dwa poprzednie etapy
rewitalizacji kąpieliska „Krubin”.
W 2017 r. Powstała wówczas szeroka
plaża, boisko do plażowej piłki
siatkowej, odnowiono pomosty,
uporządkowano teren, zamontowano żagle przeciwsłoneczne.
Pojawiły się kajaki i rowery wodne,
stoły piknikowe, urządzenie zabawowe typu pajęczyna. Powstał także
nowy pawilon dla ratowników,
ustawiono dwie przebieralnie, przenośne toalety, stojak na roweru,
ławki, kosze na śmieci. W ramach II
etapu utworzono nowe alejki, zamontowano stoły piknikowe z ławkami, urządzenie zabawowe typu
zamek oraz kosze na śmieci.
red.

Bezpieczny plac zabaw
na ul. Wesołej

Plac zabaw przy ul. Wesołej ma już nową nawierzchnię. Dzieci
mogą bawić się bezpiecznie na miękkim podłożu z poliuretanowego kauczuku.
Plac zabaw przy ul. Wesołej jest
kolejnym zmodernizowanym na
wniosek mieszkańców terenem
rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miasta. To zwycięski projekt
na osiedlu „Kwiatowe” w ramach
Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
W tym roku w okresie zamknięcia
placówek edukacyjnych miasto zrealizowało też projekt unowocześnienia 6

przestrzeni rekreacji dla dzieci. Gruntowny remont przeszły 4 place zabaw
na terenie miejskich przedszkoli (nr 1
- ul. Nadfosna, nr 4 - ul. Wyrzykowskiego, nr 8 - ul. Granicz-na oraz nr 5
- ul. Gwardii Ludowej WRN). Ponadto zmodernizowano kącik zabawowy
oraz sportowy na osiedlu Zachód oraz
przestrzeń do zabaw pomiędzy
ul. K. Szwanke i J. Reutta.
red.
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 lipca 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
„BLOKI I” – część A w Ciechanowie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r, poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3
i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 283 ze zm.)
w związku z uchwałą Nr 32/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia
26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I”
w Ciechanowie, oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Ciechanów
Nr 126/XIII/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 32/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” w Ciechanowie

Ruszył pierwszy etap
remontu ul. Kolbego
Rozpoczęły się prace remontowe na ul. Kolbego. W ramach
pierwszego etapu modernizacji nowa nawierzchnia pojawi się na
200-metrowym odcinku od ul. Leśnej do ul. Szymanowskiego.
Obecnie wykonywane jest frezowanie nawierzchni na grubości 4 cm.
Następnie regulowane będą studnie
deszczowe i sanitarne oraz wpusty

deszczowe. Na koniec nastąpi
ułożenie nawierzchni z mieszanek
mineralno - bitumicznych o grubości
do 5 cm.
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Prace potrwają około 2 tygodni,
w zależności od warunków pogodowych.
O wykonanie robót w tej części
miasta wnioskowali mieszkańcy
podczas spotkań osiedlowych z prezydentem. Zadanie znalazło się na
liście zadań remontowych i inwestycyjnych przeznaczonych do
realizacji w bieżącym roku. Prace na
kolejnych odcinkach ul. Kolbego
będą kontynuowane w miarę dostępności środków finansowych w budżecie miasta.
W tym roku na osiedlu „Zachód”
pełną przebudowę i modernizację
przeszła już ul. Leśna. Ulica została
poszerzona, ma nową nawierzchnię
i oświetlenie, a mieszkańcy mogą
korzystać z bezpiecznych chodników
oraz ścieżki rowerowej. W najbliższych planach miasta jest też
przebudowa ul. Granicznej i ul.
Widnej.
red.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” – część A
w Ciechanowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
o powierzchni ok. 4,5 ha, w granicach oznaczonych na załączniku
graficznym Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko udostępniony zostanie do wglądu
w dniach od 29 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale
Planowania Przestrzennego (pokój nr 303 - II piętro) od poniedziałku
oo
oo
do piątku w godzinach od 8 do 16 .
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta, pod
adresem:http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/projekty_m
pzp.html
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter
00
- pokój 104) o godz. 10 .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie (przy czym jako uwagi wniesione na
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej,
o których mowa w art.18 pkt 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r,
poz. 293 ze zm.) do Prezydenta Miasta Ciechanów, 06-400
Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz
oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2020 r.
Wniesione uwagi rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Krzysztof Kosiński

Zwiększenie bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu
ul. Orylskiej i 3 Maja
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Orylskiej
i 3 Maja wprowadzono oznakowanie poziome. Wydzielono strefę,
gdzie nie wolno parkować aut. Działanie zostały podjęte przez
miasto w odpowiedzi na apele mieszkańców i radnych.

Z powodu wielokrotnych próśb od
mieszkańców i radnych, jak również
w wyniku zdarzeń drogowych, na
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Orylskiej
wprowadzono segregację ruchu
kołowego. Na jezdni wymalowane

zostało oznakowanie poziome, które
ma na celu wyeliminowanie parkowania aut w obrębie skrzyżowania. Nowe oznakowanie wydziela
strefę, gdzie nie ma możliwości
zaparkowania auta.

red.

Budowa miejsc parkingowych
przy ul. Hallera
Trwa budowa miejsc parkingowych przy ul. Hallera. Parking oraz
jezdnia manewrowa zostaną wykonane z kostki brukowej. Jest to
zwycięski osiedlowy projekt obywatelski.

Treść klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku
z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz
w budynku przy ul. Wodnej 1.

Przy klasztorku w 2018 roku na
miejskiej działce ratusz wybudował
bezpieczny parking dla samochodów
osobowych. Zgodnie z przepisami
ruchu drogowego parkowanie aut
jest zabronione nie tylko w obrębie
skrzyżowania, ale także w odległości
mniejszej niż 10 metrów od niego, jak
również w odległości mniejszej niż 10
metrów od przejścia dla pieszych.
Kierowcy jednak nadal parkowali
samochody w obrębie skrzyżowania
ulic 3 Maja i Orylskiej, co w znacznym stopniu przyczyniało się do
obniżenia poziomu bezpieczeństwa
na drodze. W obrębie skrzyżowania
miały miejsce niebezpieczne zdarzenia. Zaparkowane przy krawędzi
drogi samochody ograniczały widoczność poruszającym się prawidłowo po drodze kierowcom i zmniejszały bezpieczeństwo pieszych
prawidłowo poruszających się po
przejściu.
Zamontowano będą też dodatkowe
znaki drogowe. Znaki STOP pojawiły
się na ul. Augustiańskiej (przy
wjeździe na ul. Orylską) oraz na ul.
Orylskiej (przy wjeździe na ul.
3 Maja).

Mieszkańcy pobliskich bloków od
dawna narzekali na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych.
Parking w dotychczasowej wersji był
zbyt mały. Kierowcy korzystali
z przestrzeni nieutwardzonej, która
była rozjeżdżana i nierówna.
Rozpoczęta inwestycja obejmuje
budowę 13 nowych miejsc
postojowych (w tym 1 dla osób
niepełnosprawnych), miejsca do
składowania śniegu oraz jezdnię
manewrową. Zostanie ułożona
kostka betonowa w kolorze szarym,
miejsca parkingowe oddzielone będą
czerwoną kostką. Prace zakończą się
prawdopodobnie do końca lipca.
P.H.
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Znajdź
swojego psa
w schronisku

Uczniowie z nagrodami od prezydenta
29 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady pedagogiczne, które
wyłoniły laureatów, brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również
zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta. Wręczono również oddzielne nagrody artystyczne.

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

Zyga w maju skończyła 2 lata.
Wtedy też straciła dom. To młoda,
wesoła i ufna suka. Cieszy się na
widok człowieka. Drobna, na
wysokich łapach. Chętnie korzysta ze spacerów. Jest ciekawa
świata.

Nagrody dla najzdolniejszych
uczniów w ratuszu wręczył prezydent
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Przyznane zostały nagrody I stopnia
w wysokości 900 zł oraz nagrody II
stopnia w wysokości 500 zł.
Nagrody I stopnia
Mateusz Sadowski – SP 3
Anna Barbara Jabłońska – SP 4
Zuzanna Polak – SP 5
Klaudia Stańczyk – SP 6
Magdalena Przytarska – SP 7

Luiza Dorota Nadarzyńska – STO
Zofia Dmochowska – STO
Gabriel Zbikowski – TWP
Nagrody II stopnia
Marta Muzińska – SP 3
Jakub Mossakowski – SP 3
Julia Gajewska – SP 4
Oliwia Czajkowska – SP 4
Aniela Stypik – SP 5
Kamil Piotr Gruszczyński – SP 5
Rafał Płoski – SP 6
Bartosz Brudnicki – SP 6

3 miejskie szkoły otrzymają sprzęt komputerowy i oprogramowanie do nauki online. W ramach projektu prowadzone będą też
szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Miasto podpisało umowę w tej
sprawie z samorządem Mazowsza. Sprzęt trafi do szkół jesienią.
Pozyskane przez miasto od Urzędu
Marszałkowskiego wsparcie będzie
przeznaczone na realizację działań
edukacyjnych 3 miejskich podstawówek w Ciechanowie. Sprzęt i oprogra-

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

Nagroda III (500 zł)
Aniela Stypik (SP Nr 5)
Kaja Grzelak (Sp Nr 5)
Maria Długozima (STO)
Za szczególne osiągnięcia artystyczne
prezydent przyznał w tym roku Nagrodę Specjalną w wysokości 2000 zł.
Otrzymała ją Alicja Szemplińska
(I LO). O przyznanie nagrody
uczniowi może wnioskować każda
ciechanowska szkoła podstawowa
i ponadpodstawowa. Dyrektor szkoły
może złożyć dwie nominacje. Zgodnie
z założeniami, nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym
poprzedzającym jej przyznanie reprezentował Ciechanów w konkursach
o randze wojewódzkiej, krajowej,
międzynarodowej. Nagrody przyznaje prezydent na wniosek powołanej
zarządzeniem pięcioosobowej Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta,
w skład której wchodzą przedstawiciele prezydenta, Rady Miasta
Ciechanów oraz Ciechanowskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
red.

Sprzęt komputerowy
oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli

Pucek ma 5 lat. Waży 12 kg.
Pochodzi z Płońska. W schronisku
spędził już 3,5 roku. To energiczny i przyjazny kundelek. Lubi
pieszczoty oraz zabawy. Nadaje
się do rodziny z dziećmi. Sprawdzi
się i na podwórku, i w bloku.

Kleks jest w wieku 8 lat. Waży 23
kg. W przytulisku przebywa od
stycznia 2017 r. Pies ma łagodne
usposobienie. Jest spokojny
i uległy. Toleruje dzieci i dorosłych. Potrafi chodzić na smyczy.

Olga Kosewska – SP 7
Anna Stawińska – SP 7
Juliusz Jan Załuski – STO
Oliwier Szymańczyk – STO
Maciej Jan Krzemiński – TWP
Aleksander Tyjeński – TWP
Mateusz Suwiński – TWP
Alicja Kaszubowska – TWP
Nagrodzeni uczniowie musieli
wykazać się wysoką średnią ocen a
ponadto spełnić część warunków, jak
osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty na
szczeblu co najmniej wojewódzkim,
wysokie wyniki sportowe w zawodach
na szczeblu co najmniej wojewódzkim, praca w organach szkoły
oraz w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych jako osoba funkcyjna lub
promowanie miasta swoimi osiągnięciami artystycznymi literackimi
lub naukowymi.
Równocześnie wręczono też nagrody
artystyczne. Nagrodzeni zostali:
Nagroda I (1500 zł)
Filip Czyżykowski (I LO)
Nagroda II (1000 zł)
Alicja Stypik (I LO)

mowanie trafią do uczniów i nauczycieli SP Nr 3, SP Nr 4 i SP Nr 5.
W ramach projektu będą też prowadzone szkolenia. Umowę na realizację
przedsięwzięcia podpisały sekretarz

Wakacje w mieście
dokończenie ze str.1

Sympatycy Miejskiej Biblioteki
Publicznej też nie będą zawiedzeni.
W bibliotece w Krzywej Hali trwają
„Wakacje z Biblioteką” dla dzieci
i „Czytanki pod Halą”. Organizowane
są też spotkania autorskie i wieczory
poetycko-muzyczne dla dorosłych.
W wakacje warto też wybrać się do
Parku Nauki Torus. Nowością jest
poszerzający wystawę „The Sound of

Science” eksperymentalny mikser
dźwiękowy, który zagwarantuje
doskonałą zabawę nie tylko dzieciom,
ale też młodzieży. Sama wystawa
będzie dostępna do końca sierpnia.
Na dachu budynku udostępniono
leżaki, a Cafe Pitagoras serwuje
zdrowe menu i uwielbiane przez
uczestników zajęć lody. W tym roku
w Parku Nauki Torus po raz pierwszy

miasta Adrianna Saganek oraz
skarbnik miasta Ewa Szeluga.
Samorząd Mazowsza ogłosi przetarg
na zakup sprzętu, który do szkół trafi
jesienią.
Władze województwa mazowieckiego
zdobyły unijne środki na wsparcie
nauczania zdalnego. Wartość całego
projektu, na który Mazowsze
pozyskało środki z Unii Europejskiej
to 35 mln zł, z czego 28 mln to
fundusze unijne.
– Bycie online, pogłębianie wiedzy
przy użyciu internetu czy stały
kontakt przy pomocy komunikatorów internetowych to dziś
codzienność. W szczególności dla
młodych ludzi. Również szkoły coraz
powszechniej sięgają po narzędzia
do nauki zdalnej. Nasz projekt to
odpowiedź na ich potrzeby. Jego
wartość to niebagatelne 35 mln zł.
D o p o s a ż ym y w s u m i e 23 6
mazowieckich szkół, w tym 29
z subregionu ciechanowskiego –

podkreśla Adam Struzik, marszałek
województwa mazowieckiego.
W ramach całego projektu przewidziany jest zakup stanowisk
komputerowych, tablic multimedialnych, monitorów interaktywnych,
tablic dotykowych, laptopów,
tabletów, modułów i programów
edukacyjnych, drukarek, projektorów
oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
Nauczyciele przy użyciu zakupionego
w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach
i instruktażach z prowadzenia nauki
w formie zdalnej. Uczniowie, w tym
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami,
otrzymają urządzenia mobilne
(laptopy/tablety) oraz dostęp do
Internetu. Wsparciem zostaną objęci
uczniowie nieposiadający możliwości
technicznych w domu do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

organizowane są półkolonie dla
dzieci, które trwają całe wakacje.
W weekendy organizowane są zajęcia
przyrodnicze i eksperymentalne.
Pełnią życia tętni też zrewitalizowana
Kamienica Warszawska 18. We
wnętrzach odbywają się spotkania dla
seniorów (w tym klub brydżowy),
warsztaty z kreatywności, asertywności i komunikacji dla osób
powyżej 50 roku życia. Dla dzieci
i młodzieży prowadzone są zajęcia
o różnej tematyce – od językowych,
przez nowe technologie w kulturze,
na edukacji z zakresu prawa dla

najmłodszych kończąc.
Piękny zabytkowy budynek od tego
sezonu zdobi też miejski ogródek letni
na deptaku. Można wypoczywać
w stylowym otoczeniu przy doskonałej kawie lub lampce wina i słodkościach. Można też rozkoszować się
literaturą dostępną na miejscu dla
gości. Klubokawiarnia W18 zmieniła
godziny otwarcia i jest dostępna dla
gości od wtorku do czwartku
w godzinach 12.00 – 20.00,
a w weekendy (piątki, soboty,
niedziele) od 14.00 do 22.00.
red.

P.R.
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Akcje społeczne
Stowarzyszenia Mistrzowie
Sztuki
Ciechanowskie Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki rozpoczęło dwie
akcje społeczne o zasięgu ogólnopolskim: „Nie zamykaj dzieci
i zwierząt w samochodzie” oraz „Spotkajmy się po wakacjach”

Akcja „Nie zamykaj dzieci i zwierząt
w samochodzie” ma na celu
uświadomienie społeczeństwu
skutków pozostawiania dzieci i zwierząt w aucie w upalne wakacyjne dni.
Jest prowadzona w mediach, na plakatach, a także w formie inscenizacji,
którą przygotował Teatr „Rozmyty
Kontrast”. Pomysłodawcy projektu
przygotowali też pokaz filmowy
przeprowadzony przez zawodowego
ratownika oraz edukacyjny Picturesbook, do którego scenariusz i rysunki
stworzył ciechanowski rysownik
komiksów i karykatur Rafał Kado.
W organizacji akcji uczestniczyli
m.in. Stowarzyszenie Mistrzowie
Sztuki, Specjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Ciechanowie, ratownicy medyczni z Ciechanowa,
aktorzy teatru „Rozmyty Kontrast"
lokalne media oraz Stowarzyszenie
Pies i Spółka.

Druga akcja stowarzyszenia („Spotkajmy się po wakacjach") ma na celu
uświadomienie niebezpieczeństw
wynikających z nieprawidłowego
korzystania z kąpielisk. W jej ramach
na Krubinie Ciechanowskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
przeprowadziło pokaz ratownictwa,
który objął prezentację pomocy
osobie tonącej oraz pomocy dla
kajakarza. Głównym celem projektu
jest wzmocnienie bezpieczeństwa na
obszarach wodnych i terenach
bezpośrednio do nich przyległych.
W akcji uczestniczyli też m.in.
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie i fotograf
Damian Kowalski. Więcej informacji
na temat akcji społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie
Mistrzowie Sztuki można znaleźć na
jego profilu na Facebooku.

Konkurs na
najładniejszą
posesję

red.
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„Nad Łydynią
– o przyrodzie i klimacie”
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, we współpracy z Fundacją Łydynia prowadzi projekt
edukacyjny dla mieszkańców z zakresu ekologii i ochrony zwierząt. Spotkania odbywają się Krzywej
Hali w ramach projektu „Nad Łydynią – o przyrodzie i klimacie”. Najbliższe wydarzenia dla dzieci oraz
dla osób dorosłych będą organizowane 5 sierpnia.
W ramach zadań zlecanych corocznie
przez miasto organizacjom pozarządowym (NGO) w Ciechanowie
realizowane są m.in. zadania
dotyczące ochrony zwierząt. Tegoroczny projekt konkursowy „Nad
Łydynią – o przyrodzie i klimacie”
jest realizowany w Krzywej Hali przez
Miejską Bibliotekę Publiczną we
współpracy z Fundacją Łydynia. 15
lipca z najmłodszymi mieszkańcami
miasta spotkał się Arkadiusz
Szaraniec – ekolog i teatrolog. Wizyta
pod hasłem "Po co nam ta dzika
natura?" była okazją do obserwacji
ptaków mieszkających w pobliżu
zrewitalizowanej Krzywej Hali i rozmowy z dziećmi o ekologii. W cieniu
lip, z widokiem na przelatujące
jerzyki, siedzące na gałęziach gołębie
grzywacze, spacerujące po trawie
kawki gość spotkania opowiedział
dzieciom o przyrodzie. Dzieci mogły
też dowiedzieć się ciekawostek – jak
samodzielnie przygotować karmnik
z łupiny kokosa, czy do czego dawniej
używano gniazd remiza. Uczestnicy
spotkania otrzymali na pamiątkę
nasiona fasoli niepodległości, która
przez naturę została obdarzona
niezwykłym rytem przypominającym
polskie godło. Drugie spotkanie
zostało zorganizowane dla osób
dorosłych. W wydarzenie zaangażowane było też Wydawnictwo ,,Iskry’’,
które przekazało dla MBP książki
oraz Urząd Miasta Stołecznego
Warszawa, który przekazał bibliotece
gry edukacyjne. Kolejne spotkanie
odbędzie się 5 sierpnia w Krzywej
Hali. O godzinie 10.00 z dziećmi
spotka się Marcin Kozioł – autor
książek dla dzieci i młodzieży, m.in.
lektury szkolnej „Skrzynia Władcy
Piorunów”, powieści „Tajemnica
przeklętej harfy” wpisanej na „Złotą
Listę Fundacji ABC XXI – Cała
Polska czyta dzieciom” i podróżniczej
serii „Wombat Maksymilian”,
nagrodzonej prestiżowym
Magellanem dla najlepszej książki
podróżniczej dla dzieci roku 2016,
autora „Puzzli Pitagorasa” i „Kota
dostępu” - wyróżnionego w konkursie

„Świat Przyjazny Dziecku” organizowanym przez Komitet Ochrony Praw
Dziecka. Po południu 5 sierpnia odbędzie się spotkanie dla osób dorosłych z dr Marcinem Popkiewiczem polskim fizykiem jądrowym, popularyzatorem nauki, klimatologiem
i analitykiem megatrendów. Jest też
współautorem portali „Ziemia na
rozdrożu” oraz Nauka o klimacie,
autorem książek o klimacie i energetyce. Jako komentator gości w polskich mediach, m.in. w TVN24. Za
swoją działalność edukacyjną otrzymał kilka nagród. Z gośćmi biblioteki
będzie rozmawiał o klimacie.

W ramach działań z zakresu ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, w tym
roku miasto zatwierdziło także m.in.
projekt ochrony jerzyków. Jego celem
jest zwiększenie świadomości
mieszkańców odnośnie ptaków
dzikich i ich roli w mieście. Projekt
zakłada zakup budek lęgowych dla
ptaków dzikich oraz dla jerzyków,
zakup karmników, zakup karmy, ale
także działania edukacyjne (cykl
spotkań z mieszkańcami). Realizacja
zadania jest przewidziana przez
projektodawcę na jesień tego roku.
red.

Trwa XXIII konkurs na najładniejszą posesję w mieście. Do 14 sierpnia najatrakcyjniejsze ogródki
i balkony można zgłaszać w jednej z 4 kategorii: „Budynki mieszkalne wielorodzinne”, „Budynki
jednorodzinne”, „Obiekty użyteczności publicznej”, „Balkony oraz ogródki na terenach budownictwa
wielorodzinnego”. W każdej z nich przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne.
Właściciele najbardziej atrakcyjnych
posesji i balkonów mogą zgłaszać je do
tegorocznej edycji konkursu. Tak jak w
latach ubiegłych, konkurs objęty został
patronatem Prezydenta Miasta
Ciechanów.
Druki zgłoszenia oraz regulamin dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1
i w Wydziale Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska przy placu

Jana Pawła II 6 (parter, pok. nr 22)
oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta . Zgłoszenia należy składać w
formie papierowej w Biurze Obsługi
Interesanta przyul. Wodnej 1 lub
w formie elektronicznej na adres
e-mail: boi@umciechanow.pl.
Najpiękniejsze ogrody mogą zgłaszać
osoby fizyczne, prawne oraz zarządy
osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą
właściciela posesji lub balkonu). W te-

gorocznej edycji nie mogą być zgłaszane
obiekty, które zostały nagrodzone i wyróżnione w 2018 i 2019 r.
Wśród celów konkursu jest zwiększanie estetyki miasta, promocja
nowatorskich i ciekawych rozwiązań
dekoracyjnych jak również tworzenie
miejsc przyjaznych pszczołom
poprzez zwiększanie ilości roślin
miododajnych.
red.
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Półkolonie w Parku Nauki Torus
Od początku lipca młodzi mieszkańcy Ciechanowa mają okazję uczestniczyć w półkoloniach
przygotowanych przez Park Nauki Torus. Tegoroczny wypoczynek w mieście organizowany jest pod
hasłem „Naukowo i sportowo”. Uczestnicy półkolonii to dzieci w dwóch grupach wiekowych:
od 6 do 9 lat oraz od 10 do 13 lat.

W dniach od wtorku do piątku
dzieci biorą udział w zajęciach
przyrodniczych prowadzonych
przez pracowników parku nauki.
Każdy turnus rozpoczynają zajęcia
z mikroskopami. Młodzi badacze
mogą na własne oczy przekonać się
jak w ponad 600 - krotnym
powiększeniu wygląda źdźbło trawy
czy noga muchy. Każdy uczestnik
zamieniając się w laboranta przygo-

towuje swoje własne preparaty
z roślin napotkanych na terenie
parku. W kolejnych dniach dzieci
poznają odnawialne źródła energii,
budują wiatraki i filtry wodne,
przenoszą się w czasy dinozaurów
oraz konstruują małe pojazdy.
Po warsztatach naukowych uczestnicy półkolonii przechodzą na
teren Szkoły Podstawowej nr 7,
gdzie korzystają z wybudowanego

przez miasto kompleksu sportowego. Pod okiem trenera poznają
podstawy gry w tenisa ziemnego.
– Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Nasi koloniści
zaczynają świetnie radzić sobie z rakietą do tenisa. Z pewnością będzie
to doskonały i zachęcający start do
kontynuowania nauki gry – mówi
Izabela Duriasz, kierownik półkolonii
i instruktor tenisa ziemnego.
Dodatkowe zajęcia w ramach akcji
„Bezpieczne wakacje” na półkoloniach prowadzą pracownicy
Z uwagi na ograniczenia sanitarne
w jednym turnusie może wziąć udział
tylko 8 dzieci. – Nasza oferta półkolonii spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. W przyszłym roku zarówno
w czasie ferii, jak i w wakacje
również organizować będziemy
kolejne edycje półkoni w mieście
– zapewnia Marzena Lentowszczyk
Kierownik Parku Nauki Torus
red.

Mash Machine w Parku Nauki Torus

Kolejny nieszablonowy eksponat (z lokalnym akcentem) wzbogacił interaktywną ekspozycję w Parku Nauki Torus. Na wystawie
można samodzielnie eksperymentować przy tworzeniu muzyki.
Mash Machine uzupełniła wystawę „The Sound of Science”.
Mash Machine to fascynująca
maszyna, która pozwala przemienić
się każdemu w muzycznego
performera. Niezależnie od rodzaju
ulubionej muzyki umożliwia
odkrywanie niemal nieskończonych
możliwości miksowania dźwięków
i tworzenia własnych efektów. Nowy
eksponat z pewnością zachęci do
eksperymentowania każdego –
niezależnie od wieku, czy tempe-

ramentu. To też doskonała zabawa
zarówno dla jednej, jak i większej ilości
osób. Doskonale integruje poprzez
wspólną zabawę dźwiękami i odkrywanie własnych pomysłów.
Wersja Mash Machine w ciechanowskim parku nauki ma lokalny
detal – na urządzeniu zamontowano
miniwieże ciśnień. Wystawa „The
Sound of Science” oferuje zwiedzającym interaktywne stanowiska o te-

matyce 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.
Bilety można zakupić przed wizytą na
stronie internetowej
www.parknaukitorus.pl lub w kasie,
na miejscu. Park Nauki Torus czynny
jest od wtorku do piątku w godz. 9.0017.00 oraz w soboty i niedziele w godz.
10.00-18.00. Numer telefonu: 23 674
93 13.
Na terenie Torusa czynna jest
kawiarnia Cafe Pitagoras. Można też
wypoczywać na leżakach ustawionych
na zielonym trawiastym dachu u podstawy zabytkowej Wieży Ciśnień.
red.

Łyk Kultury w nowej odsłonie
Rozpoczęła się nowa odsłona cyklu otwartych spotkań z osobami ze świata kultury, sztuki i literatury.
Wydarzenia będą organizowane raz w miesiącu i transmitowane online. COEK Studio pozyskał na ich
realizację blisko 80 tys. zł. Wśród gości będą m.in. Krystyna Janda, Maciej Stuhr i Marek Siudym.
Projekt „Łyk Kultury” wystartował na
nowo, tym razem w zmienionej odsłonie. Spotkania ze znanymi reprezentantami polskiej kultury, literatury
i sztuki są transmitowane online na
stronie internetowej COEK Studio.

Gościem pierwszego wydarzenia była
Olga Borys – polska aktorka filmowa,
telewizyjna, teatralna i dubbingowa,
na drugim spotkaniu gościł Marek
Siudym. Wśród zaproszonych gości
kolejnych wydarzeń są: Grażyna

Wolszczak i Cezary Harasimowicz,
Dorota Masłowska, Tomasz Dobosz
i Mariusz Laszuk, Maciej Stuhr
i Krystyna Janda.
Na realizację zadania pozyskano
blisko 80 tys. zł w ramach projektu

konkursowego złożonego do Narodowego Centrum Kultury. Do konkursu
w programie Kultura w sieci
zgłoszono prawie 6 tys. wniosków,
wśród nich projekt COEK Studio.
Najbliższe spotkanie odbędzie się we
wtorek 11 sierpnia 2020 r. o godzinie
20.00. Gośćmi wydarzenia będą

Grażyna Wolszczak i Cezary
Harasimowicz. Transmisję oglądać
można będzie na stronie
www.coekstudio.pl.
Cykl jest dofinansowany ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
P.R.
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Otwarcie
ogródka letniego
Klubokawiarni W18

Plenerowe teatry
dla dzieci przed ratuszem

Na kulturalnej i turystycznej mapie Ciechanowa pojawiło się
kolejne wyjątkowe miejsce. W sobotę 18 lipca otwarty został letni
ogródek Klubokawiarni W18 przy zabytkowej i zrewitalizowanej
kamienicy Pianki przy ul. Warszawskiej 18. W weekendy ogródek
będzie funkcjonował do godziny 22.00.

Mieszkańcy miasta i turyści mogą już
wypoczywać przy ul. Warszawskiej
w nowym ogródku kawiarnianym.
W dniu otwarcia gościom czas umilały dźwięki Retro Jazz Trio. Przy ul.
Warszawskiej pracownicy Kawiarni
prowadzili specjalną degustację kawy
na zimno, a przechodnie mogli
spróbować domowych wypieków.
Klubokawiarnia W18 słynie z bogatej
oferty kaw (w tym mrożonych,
klasycznych i alternatywnych). W letnim menu pojawią się słodkości
(wybór domowych ciast i deserów),
ale też sałatki, kanapki i chłodnik.
W kawiarni można już także wypić
alkohol – od śródziemnomorskich
win po wina musujące i kolorowe
drinki oraz rozkoszować się literaturą. Dla gości udostępnione są m.in.
albumy o historii, literaturze, teatrze,
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czy sztuce, pozycje z zakresu literatury kobiecej, książki biograficzne
oraz wyjątkowe albumy dla najmłodszych o zwierzętach i botanice.
Klubokawiarnia W18 zmieniła też
godziny otwarcia. Jest dostępna dla
gości od wtorku do czwartku w godzinach 12.00 – 20.00. Natomiast
w weekendy (piątki, soboty,
niedziele) kawiarnia i ogródek są
czynne od 14.00 do 22.00.
Kamienica Pianki, która została
zrewitalizowana przy udziale środków unijnych, rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu ubiegłego roku.
Organizowane są w niej spotkania
kulturalne, wernisaże, koncerty.
W budynku prowadzone są też działania edukacyjne – funkcjonują Klub
Młodego Odkrywcy i Klub Seniora.

W okresie wakacyjnym na placu Jana Pawła II znów organizowane się plenerowe teatry dla dzieci.
Odbywają się w wybrane piątki lipca i sierpnia. W ramach projektu w Ciechanowie wystąpią Teatr
Rozrywki Trójkąt oraz Teatr Kubika. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Pokazy odbywają się
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

W wakacje powróciły bardzo
lubiane nie tylko przez dzieci, ale też
ich opiekunów plenerowe „Spotkania z Teatrem” organizowane
przed ratuszem. To jedna z wielu
letnich propozycji dla najmłodszych
ze strony Ciechanowskiego Ośrodka
Edukacji Kulturalnej STUDIO.
W ramach projektu w lipcu zaplanowano trzy spotkania, które przeniosły ich uczestników w magiczny
świat polskich legend. 10 lipca Teatr
Rozrywki Trójkąt wystawił spektakl
pt. "Dawno, dawno temu...", 17 lipca - "Za siedmioma wiekami...", a 24
lipca - "Czego nie wiecie o smokach...". W kolejnym wakacyjnym
miesiącu teatry dla najmłodszych
mieszkańców miasta będą wystawiane 7, 14 i 21 sierpnia (piątki)
o godzinie 18.00. Teatr Kubika,
czerpiący całymi garściami z sztuki
cyrkowej oraz pantomimy, przedstawi „Historię Kapitana Drabinki”
w trzech odsłonach. Na spektaklach
nie zabraknie interakcji z publicz-

nością. Zachowane będą jednak
obowiązujące przepisy sanitarne
wynikające z obowiązujących obostrzeń. Publiczność może przebywać
na trenie wydzielonym przez
organizatorów, z zachowaniem bezpiecznych odległości. Liczba miejsc
jest ograniczona. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny. Na okres
wakacji miejskie jednostki edukacji
i kultury przygotowały szereg
ciekawych propozycji zajęć dla dzieci
i młodzieży. Można wybierać spośród
oferty Kamienicy Warszawska 18,
COEK Studio, Parku Nauki Torus czy
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Powróciły też zajęcia w ramach
Dziecięcej Akademii Naukowych
Inspiracji. Na zajęciach obowiązują
nowe przepisy sanitarne i ograniczona liczebność grup. Szczegóły
dotyczące oferty edukacyjnej i kulturalnej przygotowanej dla dzieci na
terenie miasta oraz warunków
uczestnictwa w zajęciach dostępne
są na stronach internetowych
organizatorów oraz pod numerami
tel.:
- COEK Studio:www.coekstudio.pl,
tel. 570 809 003,
- Kamienica Warszawska 18:
https://www.facebook.com/kamie
nicawarszawska/, tel. 730513715,
- Park Nauki Torus,
https://parknaukitorus.pl/,
tel. 23 674 93 13
- Dziecięca Akademia Naukowych
Inspiracji:
https://www.pozytywniehistoryczni
.pl/akademia/semestr-iv-2020, tel.
- Miejska Biblioteka Publiczna:
http://mbpciech.info/, Oddział
Zbiorów Naukowych i Regionalnych, plac Piłsudskiego 1
(Krzywa Hala), tel. 23 672 28 88.
P.R.

P.R.

Szmer fontann powrócił
Miasto uruchomiło fontanny. W 4 lokalizacjach można korzystać z chłodu, który dają przechodniom
i wypoczywającym przy nich mieszkańcom i turystom.

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów
przy ul. Wodnej 1 – II piętro oraz na stronie BIP Urzędu Miasta
Ciechanów umieszczony został wykaz nieruchomości położonej
w Ciechanowie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu
60-KRUBIN, jako działka nr 57/1 o powierzchni 2,8045 ha,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do
trzech lat.

Fontanny w Ciechanowie zostały
uruchomione. W tym roku uruchomienie wodotrysków zostało znacznie opóźnione. Decyzja o przesunięciu rozpoczęcia działania miejskich
fontann związana była z szeregiem
koronawirusowych obostrzeń wpro-

wadzonych przez rząd. Sytuacja jednak uległa zmianie.
Jak wskazuje sam Główny Inspektor
Sanitarny - skażenie aerozolu wodnego wytwarzanego przez różne typy
fontann w praktyce jest nikłe. GIS
wycofał się z wydanej w kwietniu

opinii na temat możliwości roznoszenia cząsteczek koronawirusa
przez aerozol wodno-powietrzny.
Aktualnie mieszkańcy i turyści
mogą korzystać z uroków miejskich
fontann w komp onow anych
w infrastrukturę i architekturę m.in
centrum Ciechanowa. W mieście
zlokalizowane są 4 fontanny, które
nie tylko dają chłód w upalne dni,
ale też zdobią przestrzeń publiczną.
Obiekty znajdują się: na placu Jana
Pawła II, na ul. Warszawskiej, przy
dworcu PKP oraz na terenie Parku
Nauki Torus.
Jak co roku, także przed epidemią miasto apeluje o korzystanie z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem
z uwagi na higienę, szczególnie
dzieci. Nie należy wchodzić do
fontann, ani myć w nich rąk. Należy
zachować dystans społeczny (min.
2 m) oraz unikać zgromadzeń.
red.
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„Ciechanów kocha rower”
zawody na torze pumptrack
26 lipca na miejskim pumptracku po raz pierwszy odbyły się oficjalne zawody dla miłośników
rowerów. To nie tylko świetna zabawa dla wszystkich sympatyków jazdy na jednośladach, ale też
możliwość kwalifikacji do Pucharu i Mistrzostw Polski Pumptrack. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje dla dzieci i osób jeżdżących na rowerach rekreacyjnie.

Pierwszy raz na miejskim torze
pumptrack odbyły się zawody sportowe dla rowerzystów. Najlepsi
uczestnicy wygrali specjalną nagrodę
- darmowy udział w Pucharze i Mistrzostwach Polski Pumptrack - pierwszych zawodach tego typu w Polsce.
Na mistrzostwa zakwalifikowali się:
(kategoria "Rower powyżej 15 lat"):
Szymon Prusalczyk, Wojtek Wroniak
i Kacper Dąbrowski.
W kategorii "Rower poniżej 15 lat"
najlepsze czasy zdobyli: Mikołaj
Czaczyk, Mikołaj Sosnowski
i Szymon Szymański. Ponadto w zawodach brali udział pasjonaci jazdy

na hulajnogach. Wśród nich najlepsi
byli: Krzysztof Wroniak, Wojtek
Wroniak i Sylwester Rogalski. Wśród
startujących znalazły się też młode
talenty. Najmłodszy zawodnik w kategorii rowerowej - Piotr Sieniawski ma 6 lat. Najmłodszą dziewczyną
wśród startujących była Pola
Rogalska, startująca w kategorii
"Hulajnogi".
Dla amatorów rekreacji w ramach
imprezy pod okiem instruktora
przeprowadzone zostawały pokazy
i zajęcia z doskonalenia techniki
jazdy na rowerze. Poziom trudności
dostosowano do wieku i umiejęt-

Turniej tenisa
stołowego
26 lipca w Hali Sportowej MOSiR odbył się turniej dla pasjonatów
tenisa stołowego. Zagrali zarówno single, jak i deble. Trzecią kategorią w rozgrywkach był ping pong.
26 lipca w Hali Sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. 17 Stycznia 60B odbył się Turniej
Równych Szans w tenisie stołowym.
Zawodnicy zagrali w 3 kategoriach:
single, deble i ping pong. Kategoria
Single objęła zawodników nieposiadających licencji PZTS oraz niegrających w ligach zagranicznych w sezonie 2019/2020. Do kategoria Deble
dopuszczone zostały pary mieszane
(mężczyzna + kobieta), zawodnicy

nieposiadający licencji PZTS oraz
osoby, które nie grały w ligach zagranicznych w sezonie 2019/2020.
W trzeciej kategorii – Ping Pong
(deski) organizator nie wprowadził
ograniczeń. Losowanie rozgrywek
odbyło się systemem internetowym
w dniu turnieju, przed rozpoczęciem
każdej kategorii.
Zwycięzcy w 3 kategoriach otrzymali
nagrody rzeczowe. W kategorii Single
najlepsi byli: 1. Przemysław

ności rowerzystów, aby skorzystać
z atrakcji będą mogły zarówno dzieci
jak i dorośli. Na terenie pumptracku
udostępniono też wypożyczalnię
rowerów i kasków. Najmłodsi mogli
bawić się w strefie malucha.
– Moda na rowery na dobre zagościła już w naszym mieście. Wspieramy ją stale rozbudowując infrastrukturę dla rowerzystów. W tym
roku uruchomiliśmy kolejną stację
Ciechanowskiego Roweru Miejskiego, udostępniamy kolejne kilometry
ścieżek rowerowych, które uwzględniamy w projektach modernizacji
dróg – powiedział prezydent
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Wydarzenie zorganizowała Fundacja
Kult we współpracy z Urzędem
Miasta Ciechanów. Fundacja zajmuje się kreowaniem wydarzeń sportowych, szkoleniem w zakresie bezpiecznej jazdy na rowerze i budowaniem infrastruktury rowerowej na
terenie całej Polski. Wydarzenie jest
elementem ogólnopolskiego cyklu
„Kocham Rower”, w ramach którego
podobne imprezy organizowane są
w wybranych miastach.
red.

Wawrzyniak, 2. Maciej Sieradzki, 3.
Sebastian Główczyk. W deblach:
1. Maciej Sieradzki oraz Wojtek
Sieradzki, 2. Mirosław Krajewski oraz
Krzysztof Wiloch, 3. Michał
Kwaśniewski oraz Arkadiusz Krupa.
W kategorii ping pong: 1. Jan Olek, 2.
Michał Kwaśniewski, 3. Jacek
Barbachowski, 4. Piotr Rawski, 5. Jan
Klepko, 6. Krystian Spilaszek. W tej
kategorii Jan Olek, Michał
Kwaśniewski oraz Jan Klepko
(trenerzy Hit The Ball) zrzekli się
nagród, dzięki czemu udało się wręczyć nagrody rzeczowe do 6 miejsca.
Na zawodach przestrzegane były
obowiązujące zasady bezpieczeństwa
epidemiologicznego. W kategorii
PING PONG zawodnicy grali tylko
jedną deską (bez pozostawienia
rakietki na stronie po zakończonym
secie). Piłki do gry zostały przez organizatorów zdezynfekowane przed
turniejem, a deski do PING PONGA
były dezynfekowane na bieżąco
w trakcie trwania turnieju.
Wydarzenie zorganizowała Fundacja
Puntana - Hit The Ball we współpracy z MOSiR. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków budżetu
województwa mazowieckiego.
red.
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Wznowienie
bezpłatnych
szczepień
przeciwko HPV

Od września szczepienia przeciwko HPV w ramach miejskiego
programu profilaktyki raka szyjki macicy będą znów dostępne dla
mieszkających w Ciechanowie 12-letnich dziewczynek. Z powodu
braku dostępności szczepionek na rynku program przez kilka
miesięcy nie mógł być realizowany. Udział w nim jest dobrowolny
i bezpłatny.
Lokalny program bezpłatnych
szczepień przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowania na
raka szyjki macicy, będzie kontynuowany przez miasto. Od września na
darmowe szczepienia mogą zgłaszać
się 12-letnie mieszkanki Ciechanowa.
W ubiegłym roku z możliwości
bezpłatnego zaszczepienia swoich
dzieci skorzystano 105 razy. Łączny,
poniesiony przez miasto koszt
szczepień wyniósł 37 606, 34 zł.
Zapisy prowadzi szpital w Ciechanowie. Również w szpitalu można
uzyskać odpowiedzi na wszystkie
pytania dotyczące szczepienia. Kontakt: Podstawowa Opieka Zdrowotna
SSzW – nr tel. 23 673 02 34 oraz Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
SSzW – nr tel. 23 673 02 30.
Zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych Ministerstwa Zdrowia,
obejmującym szczepienia obowiązkowe oraz zalecane, szczepienia
przeciwko wirusowi HPV znajdują się
w wykazie szczepień zalecanych, które
nie są finansowane ze środków
znajdujących się w budżecie Ministra
Zdrowia. Miasto jednak, w ramach
profilaktyki zdrowia, postanowiło
wprowadzić bezpłatne szczepienia dla
jednego rocznika dziewczynek
w Ciechanowie. To trzeci rok realizacji
programu.
W ubiegłym roku szczepione
były dziewczęta mieszkające
w Ciechanowie, urodzone w 2007
roku. W tym roku ze szczepień może
korzystać następny rocznik, czyli
2008. Dziewczynki na szczepienie
mogą zapisywać ich rodzice bądź
opiekunowie prawni. Najpierw przeprowadzana jest kwalifikacja na
podstawie badań, następnie w dwóch

dawkach podawane jest szczepienie.
Realizatorem programu, na podstawie umowy, jest Specjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.
Miasto zaprosiło do współpracy
specjalistów z dziedziny zdrowia.
Program funkcjonuje od połowy
marca 2018 roku i na wszystkich
etapach opracowania konsultowany
był z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim,
Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk
Humanistycznych PWSZ. Konsultację
naukową zapewniła prof. dr hab. med.
Bibiana Mossakowska. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
J a k p o d a j e p o r t a l
szczepienia.pzh.gov.pl, obecnie uważa
się, że wszystkie przypadki raka szyjki
macicy są poprzedzone przewlekłą
infekcją HPV, a rak szyjki macicy to
drugi pod względem częstości nowotwór złośliwy wśród kobiet. Portal
powstał z inicjatywy Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny we
współpracy z Polskim Towarzystwem
Wakcynologii. Szczepienie dziewcząt
zalecają także m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej,
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Również Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) opublikowała oficjalne stanowisko, uznając raka szyjki
macicy i inne choroby wywołane przez
wirus brodawczaka ludzkiego za
problem zdrowia publicznego o charakterze globalnym i rekomenduje
wprowadzenie rutynowych szczepień
przeciw HPV.
red.

