
Spółka McDonald’s Polska za ponad 2 mln zł kupiła w Ciechanowie działkę, na której powstanie 
restauracja. Lokal zostanie oddany do użytkowania prawdopodobnie już w przyszłym roku. 
Inwestycja związana będzie z utworzeniem kilkudziesięciu nowych miejsc pracy.

22 sierpnia rozstrzygnięto prze-
targ, w którym spółka McDonal-
d’s Polska kupiła działkę na rogu 
ul. Rzeczkowskiej i Armii Krajo-
wej o powierzchni 0,4494 ha za 
2.008.815,09 zł. Wkrótce przepro-
wadzone będą procedury związane 
z uruchomieniem procesu inwesty-
cyjnego i budowy restauracji. Jak 
zapowiadają przedstawiciele spół-
ki, otwarcie lokalu planują wstęp-

nie na drugą połowę przyszłego 
roku. Zatrudnienie znajdzie kilka-
dziesiąt osób.
– Restauracje McDonald’s budowane 
są niemal na całym świecie, w atrak-
cyjnych dla inwestora lokalizacjach. 
Ciechanów dołącza do tych miejsc, 
co odzwierciedla potencjał miasta. 
McDonald’s to rozpoznawalna mar-
ka, która pojawia się tam, gdzie coś 
się dzieje, gdzie kierowcom, tury-

stom, osobom przejeżdżającym przez 
miasto jest po drodze, w ośrodkach 
o większym znaczeniu. To też kolejna 
inwestycja oznaczająca nowe miej-
sca pracy, jak również zwiększenie 
oferty gastronomicznej w mieście. 
Skorzysta na tym także budżet mia-
sta ze względu na spływ nowych po-
datków – powiedział prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński.

R.J.

Otwarcie 
Norcospectra 
w Ciechanowie

W Ciechanowie otwarto nowy za-
kład produkcyjny oraz biuro han-
dlowe szwedzkiej firmy Norco-
spectra. Pierwsze nowe miejsca 
pracy już zostały utworzone, po-
wstanie kilkadziesiąt kolejnych. 
Firma produkuje meble i wypo-
sażenie sklepów.

więcej str. 3
R.J.

Współpraca 
samorządów 
przy aplikowaniu 
o środki na OZE

Ciechanów, Glinojeck, Opinogó-
ra Górna i Strzegowo partnera-
mi w staraniach o unijne dofinan-
sowanie systemów odnawialnych 
źródeł energii dla mieszkańców. 
Przedstawiciele samorządów pod-
pisali umowę o współpracy.

więcej str. 5
R.J.

Remonty dróg 
i chodników

W mieście wyremontowane zosta-
ły kolejne drogi i chodniki. Trwa-
ją prace przy budowie ścieżki ro-
werowej oraz kompleksowej mo-
dernizacji ulic Prusa, Moraw-
skiej i Dygasińskiego. Budowana 
jest droga łącząca ul. Powstańców 
Wielkopolskich z pętlą miejską.

więcej str. 6
P.H.

Budowa nowego 
kompleksu 
sportowego przy 
Gimnazjum nr 3

Intensywne roboty odbywają się 
przy Gimnazjum nr 3. Boiska, bież-
nia, siłownia i plac zabaw to elemen-
ty powstającego nowoczesnego kom-
pleksu sportowego, na który mia-
sto pozyskało środki zewnętrzne.

więcej str. 7
R.J.

Diecezjalne obchody 
1050. rocznicy 
chrztu Polski

Ciechanów był gospodarzem die-
cezjalnych obchodów 1050. Rocz-
nicy chrztu Polski, które odby-
ły się 28 sierpnia. Na uroczysto-
ści złożyły się m.in. procesja spod 
Farskiej Góry z elementami histo-
rycznymi, msza polowa na bło-
niach zamkowych pod przewod-
nictwem biskupa płockiego i re-
konstrukcja osady historycznej.

więcej str. 9
R.J.

Lato z Radiem

13 sierpnia Lato z Radiem dru-
gi rok z rzędu zawitało do Cie-
chanowa.
Na zamkowych błoniach wystą-
pili: Arki Noego, Maleo Reggae 
Rockers, Rafał Brzozowski i Afro-
mental. Były konkursy, atrakcje 
dla najmłodszych, stoiska gastro-
nomiczne. W mieście pojawiło się 
plenerowe studio Polskiego Radia. 
Na antenie radiowej Jedynki można 
było słuchać audycji o Ciechanowie.

fotogaleria str. 12
P.H.
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Konsultacje dotyczą dokumentu, ja-
kim jest Program Współpracy Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów z organi-
zacjami pozarządowymi działają-
cymi na terenie Miasta Ciechanów 
oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 239) na 2017 rok. Or-
ganizacje swoje pisemne propozy-
cje mogą przesyłać pocztą pod ad-
res Urzędu Miasta Ciechanów (Plac 
Jana Pawła II 6), złożyć w Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miasta Cie-
chanów (ul. Wodna 1), bądź przesłać 
drogą elektroniczną pod adres wks@
umciechanow.pl.
Na podstawie zgłoszonych uwag 
i propozycji powstanie projekt pro-
gramu, który po uzgodnieniu z Cie-
chanowską Radą Działalności Po-
żytku Publicznego zostanie podda-
ny dalszym konsultacjom. Organiza-
cje oraz uprawnione podmioty będą 
miały możliwość w określonym ter-

minie zgłaszania uwag do projek-
tu programu – drogą elektronicz-
ną, osobiście w Wydziale Kontak-
tów Społecznych oraz na spotkaniu 
planowanym we wrześniu. Kolej-
nym etapem procedury będzie anali-
za projektu programu przez komisje 
problemowe Rady Miasta, z uwzględ-

nieniem wielkości środków finanso-
wych zagwarantowanych w budże-
cie na 2017 rok. Uchwała w spra-
wie uchwalenia rocznego progra-
mu współpracy zostanie poddana 
głosowaniu przez Radę Miasta Cie-
chanów do 30 listopada 2016 roku.

R. J.

Miasto zawrze porozumienie ze Sto-
warzyszeniem MANKO, wydawcą 
magazynu „Głos Seniora” które jest 
realizatorem programu. Ciecha-
nów stanie się partnerem Ogólno-
polskiej Karty Seniora, Ogólnopol-
skiego Magazynu Głos Seniora oraz 
programu Miasto Przyjazne Senio-
rom. W konsekwencji seniorzy cie-
chanowscy będą mogli liczyć na sze-
reg ulg i udogodnień, podejmowa-
ne będą również wspólne inicjaty-
wy związane z aktywizacją lokalnej 
społeczności senioralnej. Podjęta 
zostanie także współpraca w za-
kresie pozyskiwania lokalnych firm 
honorujących Ogólnopolską Kartę 
Seniora. Honorowi patroni Stowa-
rzyszenia MANKO to Ministerstwo 
Zdrowia, Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Narodo-
wy Bank Polski.
Sprawę wyrobienia karty koor-
dynował będzie Urząd Miasta. 
Zainteresowany senior, który 
zg łosi się do urzędu i  wypeł-
ni dostępny na miejscu formu-
larz, bezpłatnie otrzyma swo-
ją imienną kartę. Kartę hono-
ruje ponad 250 f irm partner-
skich w całej Polsce. Karty są 
w posiadaniu 35 tys. seniorów. 

Partnerzy to m.in. przychodnie, 
gabinety medyczne i stomatolo-
giczne, kina, teatry, uzdrowi-
ska, sanatoria, restauracje, ka-
wiarnie, hotele, gabinety kosme-
tyczne, salony fryzjerskie, salo-
ny optyczne.
Z inicjatywą przystąpienia do pro-
gramu wyszło lokalne środowisko 
senioralne, o wprowadzenie tego 
typu rozwiązania wnioskowała 
do prezydent Ciechanowska Rada 
Seniorów. Prezydent Krzysztof Ko-
siński w odpowiedzi na oczekiwa-
nia zaproponował podjęcie stosow-
nej uchwały.

W Ciechanowie mieszka oko-
ło 11 tys. osób po 60 roku życia. 
Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia, wkrótce nastąpi podpi-
sanie porozumienia, które będzie 
realizowane w najbliższych ty-
godniach. Ustalony zostanie ter-
min, od jakiego przyjmowane będą 
wnioski oraz przekazane szczegó-
ły dotyczące m.in. katalogu partne-
rów Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
Wyznaczony będzie punkt, w któ-
rym seniorzy załatwiać będą spra-
wy związane z kartą i uzyskają nie-
zbędne informacje.

R.J.

Konsultacje Programu współpracy  
Gminy Miejskiej Ciechanów  

z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe mogą składać konkretne propozycje zapisów do programu od 25 sierp-
nia do 20 września. W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe 
działające na terenie Ciechanowa. Projekt uwzględniający zgłoszone propozycje poddany bę-
dzie dalszym konsultacjom, analizom, po czym stanie się przedmiotem głosowania na sesji 
Rady Miasta.

Ciechanów przystąpi do programu 
„Ogólnopolska Karta Seniora”

Mieszkańcy Ciechanowa, którzy ukończyli 60 rok życia bezpłatnie otrzymają w Urzędzie Mia-
sta Ciechanów kartę, która upoważnia do korzystania ze zniżek, darmowych wejść, promocji 
oferowanych przez partnerów programu w całej Polsce. Katalog ulg dotyczy m.in. uzdrowisk, 
gabinetów medycznych, punktów gastronomicznych. Uchwała w sprawie przystąpienia do pro-
gramu została podjęta podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.

W czwartek 11 sierpnia w ratuszu odbyły się kolejne konsul-
tacje społeczne związane z aktualizacją Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023. Podsumo-
wano dotychczasowe działania, odniesiono się do 190 ankiet 
dotyczących oczekiwań mieszkańców w zakresie rewitaliza-
cji, omówione zostały 33 zebrane propozycje projektów re-
witalizacyjnych.

Mieszkańcy, przedstawiciele spółdzielni, przedsiębiorców, radni, prze-
wodniczący zarządów osiedli oraz różnych organizacji analizowali przed-
stawione projekty, niejednokrotnie rozszerzając ich zakres bądź uszcze-
góławiając je. Dyskusje toczyły się m.in. wokół potrzeb rewitalizacyj-
nych osiedla Bloki i Osady Fabrycznej. W odniesieniu do terenów po-
przemysłowych najbardziej zwracano uwagę na potrzebę rewitaliza-
cji wieży ciśnień.
Jednym z elementów poznawczych całego procesu prowadzonych kon-
sultacji były trzy spacery badawcze (dzielnica Bloki, Śródmieście oraz 
tereny poprzemysłowe), w których aktywnie uczestniczyli przedstawi-
ciele zarządów osiedli, organizacji, przedsiębiorców, mieszkańcy oraz 
radni. Podczas pierwszego spotkania w ramach konsultacji społecznych 
21 lipca eksperci przedstawili wyniki analiz społecznych, gospodarczych 
i infrastrukturalnych, które przeprowadzono w odniesieniu do każde-
go osiedla. Określone zostały obszary do rewitalizacji. Przedstawiono 
szczegółowo uzyskane dane, informacje, potrzeby i oczekiwania wyni-
kające z przeprowadzonej diagnozy obszaru, zapraszając do dalszej ak-
tywności poprzez składanie konkretnych pomysłów na ożywienie ob-
szarów wskazanych do rewitalizacji. Podczas konsultacji społecznych 
11 sierpnia omówione zostały 33 zebrane propozycje projektów rewi-
talizacyjnych.
Według wstępnych założeń, projekt Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta Ciechanów zostanie przedłożony do konsultacji społecznych 
na przełomie sierpnia i września.
Spacery badawcze i konsultacje społeczne są częścią projektu ” Aktu-
alizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” reali-
zowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-
2020. Na aktualizację dokumentu Ciechanów pozyskał prawie 80 tys. 
zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednost-
kę Wdrażania Programów Unijnych. Dokument jest niezbędny do pla-
nowania wszelkich działań społecznych i inwestycyjnych związanych 
z rewitalizacją.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wod-
na 1, II piętro pok. 209, 210, tel. 23 674 92 75, 23 674 92 52, e-mail: fun-
dusze@umciechanow.pl, m.piecychna@umciechanow.pl.

R.J.

Kolejne  
konsultacje społeczne  

aktualizacji  
Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Ciechanów
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W ramach wartej ponad 20 milio-
nów złotych inwestycji powstała 
hala produkcyjna oraz budynek biu-
ra handlowego. Łączna powierzch-
nia użytkowa to około 8 tys. me-
trów kwadratowych. Zakład w Cie-
chanowie zaczął produkcję z po-
czątkiem sierpnia. Obecnie w Cie-
chanowie pracuje około 100 osób, 
w tym utworzono ponad 20 nowych 
miejsc pracy.
Zgodnie z założeniami firma roz-
poczęła produkcję w nowo powsta-
łym zakładzie na początku sierp-
nia, 24 sierpnia natomiast odby-
ło się oficjalne otwarcie. Pierwsze 
rozmowy na temat inwestycji pre-
zydent Krzysztof Kosiński podjął 
z Norco w grudniu 2014 roku. Pra-
ce przy ulicy Tysiąclecia 3 ruszyły 
26 sierpnia 2015 roku.
– To ważna inwestycja dla Ciecha-
nowa, która buduje kapitał gospo-
darczy. Wszystko zostało zrealizo-
wane zgodnie z założeniami, dzięki 
czemu już są i będą nowe miejsca 
pracy. Miasto od początku wspie-
rało proces inwestycyjny ograni-
czając procedury administracyj-
ne i tzw. papierologię – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
– Grupa Norcospectra prężnie 
działa w Polsce, Norwegii i Szwe-
cji. Będziemy nadal rozwijać i inwe-
stować, by być jedną z wiodących 
firm w branży w północno-wschod-
niej Europie. Jesteśmy bardzo za-

dowoleni z inwestycji w Ciechano-
wie. To dla nas szansa perspektywa 
lepszych wyników, nowych klien-
tów, będziemy również tutaj two-
rzyć nowe miejsca pracy – mówił 
dyrektor generalny grupy Norcosec-
tra Johan Thunholm. – Inwestycja 
nie mogłaby być tak szybko zreali-

zowana, gdyby nie wsparcie i po-
moc władz miasta na etapie przy-
gotowywania całego procesu inwe-
stycyjnego. Wdrożony przez władze 
miasta system szybkich ścieżek in-
westycyjnych doskonale się spraw-
dził w naszym przedsiębiorstwie. 
Dzięki temu, możliwe było skróce-

nie procesu uzgodnień i wydawania 
decyzji administracyjnych do mini-
mum, co realnie skróciło cały pro-
cesy inwestycyjny o 2-3 miesiące 
– podkreślał członek zarządu Ire-
neusz Orłowski.
Pierwszy w zakład w Polsce miesz-
czący się w Sońsku pojawił się 

w 1993 roku. Spółka działająca teraz 
pod nazwą Norcospectra, zatrudnia 
obecnie około 250 osób w obydwu 
lokalizacjach. Po oficjalnym otwar-
ciu zaprezentowany został cały za-
kład produkcyjny oraz pomieszcze-
nia biurowe.

R.J.

Miasto wystawiło w przetargu nie-
ograniczonym teren przy ul. Sien-
kiewicza 32C, obok siedziby Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nieruchomość nabyła Justyna Przy-
witowska, Krystyna Krol – spółka 
cywilna. Teren został sprzedany 
za 985 800 zł. Warunkiem udzia-
łu w postępowaniu przetargowym 
było wpłacenie do 21 lipca wadium 
w wysokości 50 tys. zł. Wpłaciły je 
dwa podmioty zainteresowane kup-
nem, ostatecznie na przetargu sta-
wił się jeden.
Powierzchnia sprzedanego tere-
nu to 2 789 m2, powierzchnia za-
budowy 354,2 m2. W dwukondy-
gnacyjnym budynku z poddaszem 
z 1942 roku o przeznaczeniu miesz-
kaniowym, hotelowym i szpitalnym 
mieścił się dawny szpital. Budynek 
równo od 10 lat jest nieużytkowa-

ny, niszczeje.
Rzeczoznawca w marcu dokonał 
wyceny nieruchomości, oszacował 
jej wartość na 975 800 zł. Według 
szacunków miasta, zainwestowa-
nie w nieruchomość to kwoty rzę-
du 5-6 mln zł, na co nie ma środków 
budżetowych. Miasto do 2022 roku 
w planach inwestycyjnych i planach 
pozyskania środków zewnętrz-
nych nie miało ujętego tego tere-
nu. Ze względu na to, że budynek 
nie znajduje się w rejestrze zabyt-
ków, nie można było ubiegać się np. 
o środki w ramach RPO WM dzia-
łanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.
– Miasto nie musi, a nawet nie po-
winno zajmować się wszystkim i in-
westować we wszystkie zaniedbane 
i opuszczone budynki, których jest 
właścicielem. Jeżeli mamy prywat-
nego przedsiębiorcę, który za dobrą 

cenę kupuje nieruchomość i chce 
tam inwestować, to z jednej strony 
odciąża finanse miasta, a z drugiej 

strony mamy prywatne przedsię-
wzięcie, które tworzy nowe miej-
sca pracy dla mieszkańców Cie-

chanowa. To optymalne rozwiąza-
nie – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
W planach spółki, która nabyła te-
ren jest rozszerzenie działalności 
ośrodka zdrowia Eskulap, między 
innymi wprowadzenie chirurgii jed-
nodniowej, utworzenie sali opera-
cyjnej. Inwestycja będzie dotyczy-
ła kompleksowej modernizacji bu-
dynku, powstaną również miejsca 
parkingowe. W związku z planami 
prowadzonej działalności utwo-
rzone zostaną nowe miejsca pracy, 
w pierwszym etapie około 40. Inwe-
stor pracuje nad szczegółami kon-
cepcji rozszerzenia centrum me-
dycznego. Prace ruszą najprawdo-
podobniej na początku 2017 roku, 
zakończenie inwestycji planowane 
jest w połowie 2019 roku.

R.J.

Otwarcie Norcospectra.  
Nowy zakład produkcyjny, nowe miejsca pracy
Szwedzka firma Norcospectra produkująca meble i wyposażenie sklepów oficjalnie otworzyła w Ciechanowie swój zakład produkcyjny i biuro handlowe. Już 
zostało utworzonych ponad dwadzieścia nowych miejsc pracy, zatrudnienie znajdzie jeszcze kilkadziesiąt osób. W oficjalnym otwarciu 24 sierpnia wziął udział 
prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, dyrektor generalny grupy Norcosectra Johan Thunholm, wiceprezes zarządu Rafał Kilian, członek zarządu Irene-
usz Orłowski.

40 miejsc pracy i nowa inwestycja 
na terenie po byłym szpitalu
Miasto w przetargu za blisko milion zł sprzedało teren z budynkiem po dawnym szpitalu, na którym zaplanowana jest nowa inwestycja, związana z rozszerze-
niem działalności przychodni Eskulap. Dzięki przedsięwzięciu pojawią się nowe miejsca pracy, w pierwszym etapie około 40.
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W sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu za pierwsze półrocze zostały 
przedstawione szczegółowe dane 
i analizy. Dzięki prowadzeniu ce-
lowej i racjonalnej gospodarki fi-
nansowej zmniejszono planowaną 
na 2016 rok kwotę emisji obligacji 
komunalnych z 6.000.000,00 zł 
do 3.100.000,00 zł. Było to moż-
liwe dzięki uzyskaniu dywidend 
od dwóch spółek komunalnych 
ZWIK i PEC oraz zmiany formy 
zabezpieczenia pożyczki dla PUK 
z poręczenia na hipotekę. Na dru-
gie półrocze br. zakłada się dalsze 
zmniejszanie kwoty planowanego 
zadłużenia.
W I półroczu 2016 roku do budże-
tu miasta spłynęły dochody ogó-
łem w kwocie 82.054.234,08 zł, 
co oznacza że planowane docho-
dy zostały zrealizowane na po-
ziomie 53,3%. Planowane wydat-
ki to 161.240.302,32 zł. W pierw-
szym półroczu zostały zrealizowa-
ne w wysokości 66.254,196,10 zł co 
stanowi 41%.
W wyniku wprowadzanych zmian 
do budżetu oraz WPF wskaźnik re-
lacji planowanej łącznej kwoty spła-
ty zobowiązań do dochodów sukce-
sywnie spadał i na dzień 30 czerwca 
br. wyniósł 6,52% (przy uchwalaniu 
budżetu wynosił 8,62%) w relacji 
do maksymalnego dopuszczalne-
go wskaźnika spłat z art. 243 usta-
wy o finansach publicznych w wy-
sokości 10,19%. W całym okresie 
prognozy zachowana jest relacja 
z art. 243 ustawy o finansach pu-
blicznych.
Z informacji przekazanej radnym 
przez Zakład Komunikacji Miej-
skiej, dotyczącej 2015 roku wy-
nika, że nastąpiła poprawa wyni-
ków finansowych i ekonomicznych 
spółki. Spółka uzyskała umorze-
nie pożyczki z WFOŚiGW w wyso-
kości 10% na kwotę 50 tys. zł. Spół-
kę oddłużono dzięki spłacie kredy-
tu i pożyczek inwestycyjnych z po-

przednich lat w wysokości 381 tys. 
zł. Kupiony został nowy autobus. 
Zmieniony został rozkład jazdy 
między innymi w związku z od-
daniem do użytku pętli miejskiej. 
Wprowadzono zmiany w funkcjo-
nowaniu niektórych linii, w dłu-
gościach tras, częstotliwości, uru-
chomione zostały nowe specjalne 
linie „M” oraz „K”. Spółka podpi-
sała umowę z Gminą Miejską Cie-
chanów na lata 2016-2025 na świad-
czenie usług publicznego transpor-
tu zbiorowego. W 2015 roku spółka 
wypracowała zysk brutto w kwocie 
233.659,97 zł, tj. o 90.033,03 zł wyż-
szej niż w 2014 roku.
Rada podjęła uchwałę w sprawie 
utworzenia Placówki Wsparcia 
Dziennego prowadzonej w formie 
opiekuńczej. To świetlica środowi-
skowa, która będzie funkcjonować 
przy ulicy Powstańców Wielkopol-
skich 1A, w ramach struktury orga-

nizacyjnej MOPS. W placówce or-
ganizowane będą zajęcia dla dzieci 
i rodzin z problemami opiekuńczo 
wychowawczymi. Powstanie ona 
w ramach projektu „Dzieci nasza 
wspólna sprawa”, na który miasto 
pozyskało unijne dofinansowanie.
Radni wyrazili zgodę na nabycie 
nieruchomości oraz podjęli sześć 
uchwał w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży na rzecz najemcy samo-
dzielnego lokalu mieszkaniowego. 
Uchwały dotyczą lokali w budyn-
kach przy ul. Wyspiańskiego 46, 
Wyspiańskiego 46, Powstańców 
Wielkopolskich 13, Sierakowskie-
go 9 oraz Mikołajczyka 1.
Uchwała zmieniająca Miejski Pro-
gram Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2016 rok dotyczy podjęcia inicja-
tyw w zakresie zwiększenia bezpo-
średniej pracy z młodzieżą poprzez 
realizację zajęć poruszających pro-

blematykę: cyberprzemocy, „hejto-
wania”, odpowiedzialnego korzysta-
nia z internetu oraz przeciwdziała-
nia narkomanii. Organizowane będą 
m.in. koncerty, spektakle teatraln-
ne, pokazy multimedialne połączone 
z psychoedukacją oraz warsztatami.
R a d n i   p o d j ę l i   u c h w a -
łę w sprawie zmiany uchwały 
nr 85/X/2001 w sprawie zasad 
wynajmowania i pięcioletniego 
gospodarowania lokalami wcho-
dzącymi w skład mieszkaniowe-
go zasobu gminy oraz kryteriów 
wyboru osób, z którymi umowy 
najmu powinny być zawierane 
w pierwszej kolejności. Zmiany 
obejmują odstąpienie w 2016 roku 
od czerwcowego terminu sporzą-
dzenia projektu rocznej listy osób 
uprawnionych do uzyskania pomo-
cy od Gminy Miejskiej Ciechanów 
w zaspokojeniu ich potrzeb miesz-
kaniowych (ponieważ projekt li-

sty został zaakceptowany i ogło-
szony 9 sierpnia 2016 roku). Do-
tyczą również wprowadzenia za-
pisu, umożliwiającego skreślenie 
danej osoby z rocznej listy osób 
uprawnionych do uzyskania po-
mocy od Gminy Miejskiej Ciecha-
nów w zaspokojeniu ich potrzeb 
mieszkaniowych, która nie stawia 
się na wezwania urzędu w celu ak-
tualizacji danych zawartych w zło-
żonym wniosku o wynajem lokalu 
komunalnego.
Przegłosowana została również 
uchwała w sprawie wyrażenia woli 
realizacji i przystąpienia Gminy 
Miejskiej Ciechanów jako partnera 
do realizacji inwestycji drogowej. 
Chodzi o przystąpienie w part-
nerstwie z Powiatem Ciechanow-
skim do realizacji zadania inwe-
stycyjnego pn. „Rozbudowa dro-
gi powiatowej nr 2421W Nasielsk 
– Gąsocin – Ciechanów na od-
cinku ul. Sońskiej w Ciechanowie 
od km 31+067 do km 33+116”w ra-
mach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Sa-
morządy starają się o zewnętrzne 
dofinansowanie wspólnego przed-
sięwzięcia.
Rada Miasta podjęła także uchwa-
łę w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Ciechanów do progra-
mu „Ogólnopolska Karta Seniora”. 
Udział miasta w ogólnopolskim 
projekcie i wynikająca stąd moż-
liwość zakupu kart dla, mieszkań-
ców Ciechanowa, którzy ukończyli 
60 rok życia, da możliwość skorzy-
stania ze zniżek na oferowane usłu-
gi i produkty zaproponowane przez 
firmy i instytucje partnerskie na te-
renie całego kraju.
Radni  uzna l i   z łożoną skargę 
na działalność dyrektora Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 2 za bezzasadną.

R.J.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje dostępne 
są w Biuletynie Informacji Publicznej

Sierpniowa sesja Rady Miasta
Jednym z punktów sierpniowej sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. Tematem była również działalność ZKM w 2015 roku. 
Przyjęto 13 projektów uchwał, m.in. w sprawie wyrażenia zgód na udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali, utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, zmiany 
Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii, przystąpienia do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ciechanów

i n f o r m u j e
że od 1 września 2016 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 I piętro wykaz gruntów pod budkami 

handlowymi znajdujących się na terenie Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie, 

ul. Henryka Sienkiewicza 77 obręb 30 Podzamcze działka nr 1648/10 przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy na rzecz dotychcza-

sowych 50 dzierżawców, którzy posiadają umowy do dnia 31 października 2016 roku.

Wykaz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce dla przed-

siębiorców i inwestorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 202, II piętro  

w budynku Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 lub tel.(23) 674 92 06.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ciechanów

i n f o r m u j e

że od 1 września 2016 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul.Wodnej 1 – II piętro oraz umieszczony na stro-

nie BIP Urzędu Miasta Ciechanów wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-

daży w trybie przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budyn-

ku przy ul.Wodnej 1 lub telefonicznie: (23)674 92 23 lub 674 92 24.



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      5

Zawarta umowa dotyczy part-
nerskiej współpracy samorządów 
na etapie prac przygotowawczych 
projektu pn. „Instalacja systemów 
odnawialnych źródeł energii na tere-
nie Miasta Ciechanów, Gminy Glino-
jeck, Gminy Opinogóra Górna oraz 
Gminy Strzegowo” przewidzianego 
do aplikowania w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020. Umo-
wę podpisali: prezydent Ciechano-
wa Krzysztof Kosiński, burmistrz 
Miasta i Gminy Glinojeck Walde-
mar Godlewski, wójt Gminy Opino-
góra Górna Piotr Czyżyk oraz wójt 
Gminy Strzegowo Wiesław Zalewski.
Gmina Miejska Ciechanów w czerw-
cu br. informowała mieszkańców 
o planowanych działaniach, m.in. 
zamieszczając na stronie interneto-
wej urzędu ankiety dotyczącej zapo-
trzebowania mieszkańców na insta-
lacje paneli fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła do c.w.u. przy założe-
niu otrzymania dofinansowania 
ze środków zewnętrznych. W Cie-
chanowie zadeklarowano 167 insta-
lacji. W Glinojecku 156, w Opino-
górze Górnej 160, w Strzegowie 63.
Zawarcie partnerstwa dla wspól-
nego celu związanego ze zwiększe-
niem udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, podejmo-
wania działań chroniących środo-
wisko na obszarze czterech samo-
rządów zwiększa szanse na otrzy-
manie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
Do 23 września zostanie zawarta 
umowa partnerska odnosząca się 
do wszystkich etapów przygotowania, 
realizacji, wdrożenia oraz utrzyma-
nia rezultatów projektu. Umowa ta 
będzie stanowiła załącznik do wnio-
sku o dofinansowanie projektu.
Ciechanów 25 lutego przyjął uchwa-
łę „Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Miasta Ciechanów”. Główne 
cele strategiczne wskazane w PGN 
zakładają, że Ciechanów stanie się 
miastem o wysokim poziomie re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych, 

racjonalnego wykorzystania ener-
gii oraz wzrostu udziału wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii. 
Określone w opracowanym doku-
mencie działania, polegające m.in. 
na montażu na budynkach użytecz-
ności publicznej i wewnątrz nich 
instalacji wykorzystujących odna-
wialne źródła energii, rozwój roz-
proszonych źródeł energii jakimi są 
mikroinstalacje fotowoltaiczne, ko-
lektory słoneczne, instalacje pomp 
ciepła – wpisują się w zakres plano-
wanego projektu, będącego przed-
miotem porozumienia samorządów.
Zawarte 29 lipca porozumienie 
ustala wzajemne zobowiązania or-
ganizacyjne i finansowe, związane 
z etapem przygotowawczym do apli-
kowania o środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Partner wiodący Gmina Miejska 
Ciechanów odpowiedzialna jest 
w szczególności za opracowanie nie-
zbędnej dokumentacji do wniosku 
o dofinansowanie (wybór i rozlicze-
nie wykonawcy programu funkcjo-
nalno-użytkowego oraz studium 
wykonalności, opracowanie i zło-
żenie wniosku do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych w imieniu zawartego part-
nerstwa, za koordynowanie działań 
partnerstwa, zapewnienie spraw-
nego systemu komunikacji, pra-
widłowości operacji finansowych 
oraz upowszechnianie informacji 
o nim i jego celach.

Partnerzy projektu (Gmina Gli-
nojeck, Gmina Opinogóra Górna, 
Gmina Strzegowo) odpowiadają 
za przekazanie Gminie Miejskiej 
Ciechanów niezbędnych danych 
do przygotowania niezbędnej do-
kumentacji przygotowawczej oraz 
aplikacyjnej z zakresu dotyczące-
go każdego z partnerów.
Zaangażowanie finansowe partne-
rów określono w oparciu o zade-
klarowaną przez nich ilość instala-
cji systemów odnawialnych źródeł 
energii, co przełożyło się na procen-
towe partycypowanie w kosztach 
etapu przygotowawczego.
– Tworzymy samorządową koali-
cję na rzecz Odnawialnych Źró-
deł Energii, które mają znaleźć się 
w domach mieszkańców czterech 
współpracujących gmin. Wspól-
nie, jako cztery samorządy, może-
my działać skuteczniej, bo zwięk-
szamy swoje szanse na otrzyma-
nie pieniędzy europejskich. Takie 
partnerstwo da nam większą siłę 
przebicia – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Prezydent podkreśla, że nieko-
rzystne zmiany klimatu, związa-
ne z emisją dwutlenku węgla i in-
nych zanieczyszczeń do atmosfe-
ry to duży problem współczesnych 
czasów, w związku z czym koniecz-
ne jest zwiększanie udziału odna-
wialnych źródeł energii w struktu-
rze energetycznej.

R.J.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Ciechanowie Sp z o.o. zgod-
nie z przyjętą strategią inwestuje 
w ograniczenie strat oraz bezpie-
czeństwo. Do rozpoczęcia sezonu 
grzewczego PEC zakończy realiza-
cję inwestycji rozgrupowania wę-
zła Gwardii Ludowej 6 oraz budo-
wy indywidulanych węzłów kom-
paktowych w budynkach Gwardii 
Ludowej 2,4,6,8,10, i Sikorskiego13. 
Dzięki inwestycji ograniczone zo-
staną straty na dystrybucji ciepła 
oraz radykalnie zmniejszone zo-
stanie ryzyko wystąpienia awarii. 
Z efektów inwestycji skorzystają 

odbiorcy ciepła z budyn-
ków włączonych do nowych 
indywidulanych węzłów.
Już od bieżącego sezonu 
zmieni się ich grupa ta-
ryfowa z A1 na A2 i tym 
samym będą mogli się 
cieszyć niższymi stawka-
mi taryfowymi za ciepło. 
W przyszłym roku pro-
jekt rozgrupowania wę-
złów grupowych będzie 
kontynuowany. We wrze-
śniu realizowana będzie 
również na sieci przesyłowej wy-
miana przepustnic odcinających 

w komorach na średnicy 400 mm. 
Nowe przepustnice wyposażone 

zostaną w system zdalne-
go sterowania.
Realizacja inwestycji wią-
że się niestety z uciążliwo-
ścią kilkudniowego braku 
dostaw ciepła dla odbior-
ców, mieszkańców Ciecha-
nowa. Jednak należy pod-
kreślić, że w efekcie uzy-
skamy znaczącą poprawę 
nadzoru nad pracą sieci 
oraz możliwość błyskawicz-
nej reakcji w przypadkach 
awaryjnych.

Podsumowując dzięki ww. inwe-
stycjom ograniczone zostaną straty 

przesyłu i dystrybucji ciepła, ogra-
niczone zostanie ryzyko wystąpie-
nia awarii, a w efekcie zmniejszą się 
koszty usług związanych z dostar-
czaniem ciepła. Dlatego taryfa dla 
ciepła 2016/2017 została obniżona 
średnio dla wszystkich grup tary-
fowych o 4%. Nowe stawki i ceny 
wejdą w życie z początkiem wrze-
śnia. W ubiegłym roku obniżka wy-
nosiła średnio 2,4%, teraz będzie 
jeszcze taniej.

PEC Ciechanów

Współpraca samorządów 
przy aplikowaniu o środki na OZE

29 lipca, prezydent Krzysztof Kosiński podpisał umowę partnerską z przedstawicielami Glino-
jecka, Opinogóry Górnej oraz Strzegowa. Samorządy będą współpracować przy przygotowy-
waniu wspólnego projektu dotyczącego systemów odnawialnych źródeł energii, który umożli-
wi aplikowanie o środki unijne. Efektem pozyskania środków mają być m.in. instalacje paneli 
fotowoltaicznych i pomp ciepła w zgłoszonych gospodarstwach domowych.

PEC: inwestycje oraz niższe koszty ciepła

Prezydent Krzysztof Kosiński podpisał 23 sierpnia umową 
na dofinansowanie demontażu, usuwania i unieszkodliwia-
nia wyrobów zawierających azbest z terenu Ciechanowa. Do-
finansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi po-
nad 35 tys. zł. Demontaż i unieszkodliwianie eternitowych da-
chów dla mieszkańców jest bezpłatne. Prace realizowane są 
systematycznie od maja.

Dotychczas zostały zdemontowane i odebrane eternitowe dachy z 27 bu-
dynków. W sumie zrealizowane zostaną 44 zgłoszenia. Usługą zajmu-
je się firma wybrana w wyniku zapytania ofertowego. Ustala ona ter-
miny działań z osobami, które na ten rok zgłosiły chęć wymiany eter-
nitowego dachu i zakwalifikowały się do realizacji programu. Usunię-
cie dachu z materiału zawierającego azbest dla mieszkańców jest bez-
płatne. Oszacowany koszt na ten rok to 41 344,85 zł, z czego 35 143 zł 
stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW (85% dofinansowania), pozosta-
łe środki to wkład Urzędu Miasta Ciechanów. Pod koniec roku uchwa-
lony został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z tere-
nu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032”. Zaktualizowany program 
wprowadził nowe zasady, od 2016 r. usuwanie prowadzone jest przez je-
den, wyłoniony na rok przez Urząd Miasta Ciechanów podmiot. W tym 
roku usługę świadczy firma PHU „Piotr” Piotr Jaczyński. Cena ofero-
wana przez wybraną – najtańszą – firmę za demontaż i unieszkodliwie-
nie tony azbestu jest niższa niż ta zakładana przez WFOŚiGW, w związ-
ku z czym zrealizowanych będzie więcej zgłoszeń, niż te przyjęte w ter-
minie do końca lutego 2016 r. Są to zgłoszenia głównie od osób fizycz-
nych, jak również wspólnot mieszkaniowych.

R.J.

Podpisanie umowy 
na dofinansowanie 
usuwania azbestu
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17 sierpnia na ulicach Bolesława Prusa i Zuzanny Morawskiej 
pojawił się ciężki sprzęt, rozpoczął się kolejny etap komplek-
sowej budowy tych ulic. Po zakończeniu prac na ul. Prusa, ru-
szą roboty na ul. Adolfa Dygasińskiego. Wybudowane zosta-
ną jezdnie, chodniki, zjazdy, fragment ścieżki rowerowej, ka-
nalizacja deszczowa.

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji zakoń-
czył już prace na uli-
cach Prusa, Moraw-
skiej oraz Dygasiń-
skiego. Teraz możli-
we jest przystąpienie 
do kolejnego etapu 
kompleksowej budo-
wy tych trzech ulic 
przez wykonawców. 
Równolegle ruszyły 
roboty na ul. Prusa i Morawskiej, prace na ul. Dygasińskiego rozpocz-
ną się po zakończeniu tych na ul. Prusa. Na ul. Prusa wykonana zosta-
nie jezdnia, chodnik po jednej stronie oraz wzdłuż pętli miejskiej będzie 
uzupełniona ścieżka rowerowa. Powstanie kanalizacja deszczowa. Po za-
kończeniu inwestycji na ul Prusa, na ul. Dygasińskiego wykonana bę-
dzie kanalizacja deszczowa, jezdnia, powstaną chodniki. Jezdnia i chod-
niki oraz kanalizacja deszczowa powstaną również na ul. Morawskiej.
Kompleksowa budowa ulic Bolesława Prusa, Zuzanny Morawskiej i Adol-
fa Dygasińskiego to 
jedna z większych 
inwestycji związa-
nych z modernizacją 
ulic z opracowanej 
listy działań inwe-
stycyjnych i remon-
towych na 2016 rok, 
która powstała po 
spotkaniach prezy-
denta Krzysztofa Ko-
sińskiego z mieszkań-
cami ciechanowskich osiedli. Budowę tych ulic wprowadzono do budże-
tu na marcowej sesji Rady Miasta. Wprowadzono wówczas wolne środ-
ki z 2015 roku, w tym między innymi te pozyskane z Unii Europejskiej.

R.J.

Ruszyła budowa ulic: Morawskiej, 
Prusa i DygasińskiegoW czasie wakacji na miejskich 

u l icach  intensywnie pracują 
ekipy drogowców. Ciepła pogo-
da i mniejszy ruch sprzyjają re-
montom.
Wyremontowano chodniki na ul. 
Wyspiańsk iego,  Bata l ionów 
Chłopskich i Moniuszki, nowa 
nawierzchnia pojawiła się na frag-

mencie ul. Czarnieckiego, po-
prawiona została nawierzchnia 
na ulicy Słońskiego, Wiosennej 
i Rozy Roboty. To szereg inwesty-
cji, które właśnie się zakończyły. 
Obecnie prowadzone są ostatnie 
prace przy budowie ścieżki rowe-
rowej wzdłuż ul. Sikorskiego oraz 
roboty przy budowie drogi łączą-

cej pętlę miejską z ul. Powstań-
ców Wielkopolskich.
Miasto przygotowuje się do ko-
lejnych inwestycji z opracowanej 
na początku roku listy
działań inwestycyjnych i remonto-
wych. W trakcie postępowań prze-
targowych są kolejne zadania.

P.H.

Remonty dróg i chodników

Na rondach i ulicach 
pojawiły się  

tabliczki z nazwami

Oznaczono  ron-
da: Generała Emi-
la Fieldorfa „Nila”, 
Witolda Pileckie-
go, Żołnierzy Wy-
klętych, Księdza 
Jerzego Popiełusz-
ki, Wojewody An-
drzeja Wojdyły, Ho-
norowych Dawców 
Krwi, Straży Gra-
nicznej II RP, Le-
śników, Danuty Sie-
dzikówny „Inki”, 
Sybiraków, Mieczysława Kurzy-
pińskiego, Narodowych sił Zbroj-
nych i Kaprala Józefa Grzesia.
Nowe tabliczki zawisły przy uli-
cach: Wojciecha Bogusławskie-
go, Monte Cassino, Mieczysława 
Dziemieszkiewicza „Roja”, Śmie-
cińskiej, Wesołej, Siewnej, Henry-
ka Sławika, Kwiatowej, Gąseckiej, 
Henryka Sienkiewicza, Mław-

skiej, Niechodzkiej, Gostkow-
skiej, Prymasa Tysiąclecia, Bo-
lesława Prusa, Wojska Polskiego, 
Senator Janiny Fetlińskiej, Pułtu-
skiej, Armii Krajowej, Płońskiej, 
Mleczarskiej, Bielińskiej, Tysiąc-
lecia, Płockiej, Maksymiliana Ma-
rii Kolbe, Alei Zwycięstwa i Alei 
Niepodległości.

P.H.

Wszystkie ronda i ulice w ciągu pętli miejskiej zostały ozna-
czone. Zamontowanych zostało 39 tabliczek z nazwami rond 
(po 3 na każdym rondzie) i 50 tabliczek z nazwami przyle-
głych ulic. Wszystkie tabliczki są w kolorze granatowym 
z białymi napisami.
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Najmłodsi korz ystają już 
ze zmodernizowanego placu 
zabaw przy ul. Wesołej oraz 
nowego placu zabaw na Osa-
dzie Fabrycznej. Udostępnio-
ny został również plac zabaw 
wraz z siłownią zewnętrzną 
na Bielinie. Wcześniej oddano 
do użytku plac zabaw przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich. 
Gotowy jest „Magiczny Zaką-
tek na Blokach”. Zmodernizo-
wano trawiaste boisko u zbie-
gu ul. Parkowej i Zielonej, po-
wstała tam również siłownia 
zewnętrzna.

O powstaniu nowych miejsc wy-
poczynku i aktywnej rekreacji 
na świeżym powietrzu bądź mo-
dernizacji istniejących zdecydowali 
mieszkańcy Ciechanowa w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. To zwy-
cięskie osiedlowe projekty. Prace, 

które ruszyły na początku lipca były 
i są systematycznie prowadzone.
modernizowany został plac zabaw 
przy ul. Wesołej na osiedlu „Kwia-
towe”. Zamontowane zostały huś-
tawki, karuzela, piaskownica, za-
bawki na sprężynach, zjeżdżalnie, 
drabinki, wieża z dachem, pode-
sty z poręczami, mostek łukowy 
i kratownica.
Zjeżdżalnia, pomost z poręczami, 
tunel linowy, przelotnia linowa, 
schody wejściowe, huśtawki, buja-
ki na sprężynach, piaskownica i gra 
w „kółko i krzyżyk” – te elementy 
pojawiły się na kreatywnym placu 
zabaw – Osada Fabryczna na osie-
dlu „Przemysłowe”.
Na osiedlu „Słoneczne” na Bielinie 
utworzony został plac zabaw wraz 
z siłownią zewnętrzną. Do dyspo-
zycji najmłodszych są między in-
nymi: zestaw zabawowy, huśtaw-

ki, karuzela, zabawka w kształcie 
statku. Dla trochę starszych: bie-
gacz, wyciąg, orbitrek i wioślarz.
Z urządzeń sprawnościowych, po-
mostów, schodów wejściowych, 
zjeżdżalni, karuzeli, zabawek 
na sprężynach, gry w „kółko i krzy-
żyk” i ścieżki zdrowia można ko-
rzystać na oddanym dwa tygodnie 
temu do użytku placu zabaw przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich.
Przy ulicy 17 Stycznia stworzony 
został „Magiczny Zakątek na Blo-
kach”. Pojawiły się tam stoły do gry 
w szachy oraz bujane ławki.
U zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej 
na osiedlu „Podzamcze” zamon-
towane zostały urządzenia skła-
dające się na siłownię zewnętrz-
ną. Zmodernizowano mieszczące 
się obok trawiaste boisko do pił-
ki nożnej.

R.J., P.H.

Oddane do użytku  
kolejne miejsca aktywnej 

rekreacji na świeżym powietrzu Trwają prace związane z utworzeniem w pobliżu budynku 
szkoły nowoczesnego kompleksu z boiskami, bieżnią, siłow-
nią i placem zabaw. Będzie to miejsce ogólnodostępne. Na in-
westycję miasto pozyskało ponad 320 tys. zł.

Przy Gimnazjum nr 3 powstanie boisko z nawierzchnią ze sztucznej tra-
wy, 200-metrowa czterotorowa bieżnia okólna z wyposażeniem lekko-
atletycznym, dwa boiska wielofunkcyjne do mini gier zespołowych (pił-
ka siatkowa, koszykowa, ręczna) o nawierzchni poliuretanowo-gumo-
wej, siłownia zewnętrzna i plac zabaw. Z kompleksu korzystać będą nie 
tylko uczniowie szkoły, będzie on ogólnodostępny.
– Powstający kompleks to kolejny przykład skuteczności miasta w po-
zyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Dzięki udziałowi takich środków 
w mieście możemy zrobić dużo więcej. To inwestycja w ciechanowski 
sport, miejsce dla rozwoju młodych talentów, przestrzeń rekreacji i za-
bawy. Będzie to nowoczesny obiekt, z którego korzystać będzie mógł 
każdy – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Wniosek prezydenta Krzysztofa Kosińskiego o dofinansowanie budowy 
nowego kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 znalazł się na li-
ście podstawowej projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego zarekomendował przyznanie 323 700 zł. De-
cyzję w sprawie rekomendacji ciechanowskiego wniosku podjął pod ko-
niec kwietnia, stosowną uchwałą. Decyzja ta jest kluczowa w przyzna-
niu środków. Rekomendowany przez marszałka wniosek trafił do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, gdzie zostanie zatwierdzony oraz zostaną 
podpisane stosowne umowy. Kwota dotacji stanowi 25% kosztów całej 
inwestycji. Szacowany koszt to prawie 1,3 miliona złotych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to październik.

R.J.

Budowa nowego 
kompleksu sportowego 
przy Gimnazjum nr 3

Kreatywny plac zabaw na Osadzie Fabrycznej

Plac zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Bielinie

Siłownia zewnętrzna i boisko trawiaste do piłki nożnej przy 
ul. Parkowej i Zielonej

Plac zabaw przy ul. Wesołej

Magiczny Zakątek na Blokach
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Uroczystości związane z wybu-
chem Powstania Warszawskiego 
poprzedził wernisaż wystawy „Pa-
mięć i Duma” Krzysztofa Chojnac-
kiego. Na wystawie w COEK STU-
DIO, od 30 lipca do 17 sierpnia 
można było oglądać grafiki, zdję-
cia i dioramy odtwarzające epi-
zody z Powstania Warszawskiego. 
W sobotę 30 lipca w Fabryce Kul-
tury Zgrzyt odbył się koncert ze-
społu TZN Xenna.
1 sierpnia, o godzinie 16.30 spod po-
mnika św. Piotra ruszył marsz, bę-
dący oddolną inicjatywą stowarzy-
szenia Narodowy Ciechanów oraz 
grupy Legijny Ciechanów. O godzi-
nie 17.00 w Ciechanowie zabrzmiały 
syreny alarmowe. Tradycyjnie pod 
pomnikiem Powstańców Warszaw-
skich odbyło się złożenie kwiatów. 
Od 17.30 COEK STUDIO zorganizo-
wał na ulicy Warszawskiej happe-
ning „PAMIĘTAMY”. Mieszkańcy 
śpiewali pieśni patriotyczne. Ze zni-
czy ułożyli symbol Polski Walczącej.

A.C.

15 sierpnia w Święto Wojska Pol-
skiego prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński, Helena Sę-
dzicka ze Związku Sybiraków, 
Bonawentura Morawski ze Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz komendant Hufca 
Ciechanów ZHP Piotr Rzeczkow-
ski złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze pod pomnikiem żołnierzy AK 
i WP poległych i zamordowanych 
w latach 1939 – 1956. Wartę ho-
norową zaciągnęli harcerze. Pre-
zydent podkreślał rolę Ciechano-
wa w sukcesie Bitwy Warszawskiej 

w 1920 roku. – To w Ciechanowie 
15 sierpnia 1920 r. kaliski pułk uła-
nów zdobył sowiecką radiostację, 
co uniemożliwiło łączność pomię-
dzy dowódcą frontu sowieckiego 
a czwartą sowiecką armią, która 
nie otrzymała nowych rozkazów 
i ślepo według starych rozkazów 
poszła na zachód, nie biorąc tym 
samym udziału w bitwie o War-
szawę. Wniosek: gdyby nie wy-
darzenia w Ciechanowie histo-
ria mogłaby potoczyć się zupeł-
nie inaczej – zaznaczył prezydent.

P.H.

72. rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego

W hołdzie 
żołnierzom

13 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślu-
bu świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Państwo Jadwiga i Henryk Zimnowoda pobrali się 4 września 
1966 roku. Pani Jadwiga pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-
nym w Ciechanowie, Pan Henryk w Przedsiębiorstwie Transportu Sa-
mochodowego łączności Warszawa- Ciechanów. Para wychowała dwo-
je dzieci i doczekała się trojga wnuków i jednego prawnuka.

Państwo Lidia i Jan Kwaśniewscy pobrali się 31 grudnia 1965 roku. 
Pani Lidia pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciecha-
nowie. W 1978 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. 
Pan Jan pracował w MHD Ciechanów, SHM Ciechanów, WPHW oddział 
Ciechanów, PSS Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Cie-
chanowie oraz prowadził własną działalność gospodarczą. Para wycho-
wała dwoje dzieci i doczekała się czworga wnuków.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński wręczyły im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe 
płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrak-
cyjniły lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

P.H.

50-lecia ślubu
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W niedzielę 28 sierpnia w Cie-
chanowie odbyły się diece-
zjalne obchody 1050. roczni-
cy chrztu Polski. Kluczowym 
punktem była uroczysta msza 
św. na błoniach zamkowych 
pod przewodnictwem bisku-
pa płockiego Piotra Libery. 
Ulicami miasta spod Farskiej 
Góry przeszła wcześniej pro-
cesja z elementami historycz-
nymi. Odbył się koncert pieśni 
patriotycznych, rekonstruk-
cja osady historycznej i pro-
jekcja filmu.

Pod Farską Górą odbyła się insce-
nizacja przyjęcia chrześcijaństwa 
w Ciechanowie, nastąpiło przekaza-
nie woli księcia Mieszka I o przyję-
ciu chrztu oraz przekazanie symbo-
licznego ognia wiary. Dla upamięt-
nienia uroczystości posadzony zo-
stał dąb. W procesji z elementami 
historycznymi niesiony był wspo-
mniany ogień wiary oraz krzyż. 
Przy pomniku św. Piotra pochód 
zatrzymał się, odczytany został 
fragment Ewangelii. Podczas dru-
giego zatrzymania nastąpiło nada-
nie przywileju miasta przez Janusza 
I. Procesja z elementami historycz-
nymi dotarła na błonia, gdzie od-
była się msza św. pod przewodnic-
twem biskupa płockiego. Po mszy 
zorganizowano koncert pieśni pa-
triotycznych, następnie przy zam-
ku o godz. 15.00 odbyła się rekon-
strukcja osady średniowiecznej. 
Na koniec o godz. 20.00 na zam-
kowym dziedzińcu zaplanowana 
była projekcja filmu „Stara baśń. 
Kiedy słońce było bogiem” w reży-
serii Jerzego Hoffmana.
Z inicjatywą zorganizowania ob-
chodów w Ciechanowie wyszedł 
prezydent Krzysztof Kosiński, któ-
ry podkreślał znaczenie historycz-
ne, jak i duchowe uroczystości. Po-
mysł spotkał się z życzliwością bi-
skupa płockiego. W przygotowania 
zaangażowali się księża z ciecha-
nowskich parafii. Wydarzenie or-
ganizowane przez Prezydenta Mia-
sta Ciechanów we współpracy z Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej w Cie-
chanowie honorowym patronatem 
objął Biskup Płocki oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. Za 
scenariusz, realizację przedsięwzię-
cia, przygotowanie elementów hi-
storycznych, inscenizacji odpowie-
dzialne było stowarzyszenie Pozy-
tywnie Historyczni.

R.J.

Diecezjalne obchody  
1050. rocznicy chrztu Polski

Na ulicy Warszawskiej zamontowane zostały gabloty, w któ-
rych prezentowane będą wystawy nawiązujące m.in. do hi-
storii miasta. Pierwsza wystawa, zorganizowana tuż przed 
diecezjalnymi obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski, skła-
da się ze starych fotografii prezentujących mniej lub bardziej 
charakterystyczne miejsca Ciechanowa.

W ośmiu gablotach, 
ustawionych wzdłuż 
ulicy Warszawskiej, 
prezentowana   je s t 
obecnie wystawa przy-
gotowana przez Pra-
cownię Dokumentacji 
Dziejów Miasta, któ-
ra zaczyna funkcjo-
nować w strukturach 
Urzędu Miasta. Suk-
cesywnie będzie wy-
pracowywany format, 
w jakim Pracownia będzie działała docelowo. Jak podkreślają władze 
miasta, w chwili obecnej są to początki, niewątpliwie potrzebnej plat-
formy współpracy urzędu, mieszkańców, ośrodków oświatowych i kul-
turalnych oraz różnych instytucji. Wystawy będą się zmieniać, a gablo-
ty mają stanowić przestrzeń, w której prezentowane będą różnego ro-
dzaju treści, tematyką nawiązujące do Ciechanowa.
– W gablotach na ulicy Warszawskiej pojawiać się będą materiały edu-
kacyjne i historyczne. Mamy nadzieję, że poprzez wykorzystanie prze-
strzeni publicznej, przybliżymy nie tylko mieszkańcom, ale także oso-
bom odwiedzającym Ciechanów, historię naszego miasta. Planujemy 
również, otworzyć tą przestrzeń ekspozycyjną dla szkół, nie tylko by 
aktywizować młodzież szkolną w kontekście historii lokalnej, ale by 
pokazywać także ciekawe prace, których autorami są uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ta inicjatywa to kolejny 
element działań, które podejmujemy w celu wykorzystania przestrze-
ni i ożywienia ulicy Warszawskiej. Gabloty swoją stylistyką nawią-
zują do innych znajdujących się tam elementów małej architektury 
– powiedziała zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak.

R.J.

„Ciechanów znany i nieznany” 
– wystawa fotografii z dawnych 

lat na ulicy Warszawskiej

14 sierpnia zakończył się II Ciechanowski Plener Malarski „Ze sztalu-
gami przez miasto”. W plenerze, który zorganizowało Stowarzyszenie 
Autorów Polskich, uczestniczyło około 20 malarzy. Artyści przenieśli 
na płótno m.in. ratusz, zamek, deptak i most 3 Maja.
Na placu Jana Pawła II odbył się happening. Oprócz podziwiania prac 
lokalnych artystów, malowania buziek, można było spróbować swoich 
sił w rysunku i wspólnie stworzyć obraz przedstawiający Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich.
Plener zorganizował oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów 
Polskich przy wsparciu Prezydenta Miasta Ciechanów w ramach reali-
zacji zadania publicznego przez Gminę Miejską Ciechanów. Partnera-
mi przy organizacji pleneru była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Ciechanowie oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO. 15 września w siedzibie COEK STUDIO odbędzie się wernisaż wy-
stawy poplenerowej.

P.H.

II Ciechanowski 
Plener Malarski
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„Tłumacz Migam” to usługa dostę-
pu do zdalnego tłumacza języka 
migowego posługującego się Pol-
skim Językiem Migowym i Syste-
mem Językowo-Migowym, który 
tłumaczy rozmowę w czasie rzeczy-
wistym pomiędzy słyszącym pra-
cownikiem Urzędu Miasta a głu-
choniemym interesantem. Ilość 

takich połączeń internetowych 
w formie video rozmów jest nieli-
mitowana. Tłumacze pełniący dy-
żury są dostępni online od godz. 
8.00 do godz. 16.00.
– Staramy się walczyć z barierami 
i umożliwić jak najsprawniejsze, 
najszybsze i skuteczne załatwia-
nie spraw urzędowych wszystkim 

interesantom. Poprzez nową apli-
kację, którą poznałem podczas Eu-
ropean Start-up Days w Katowi-
cach, wychodzimy naprzeciw oso-
bom niesłyszącym. To kolejny krok 
do przodu w komunikacji z miesz-
kańcami – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach 
„Jogi na Wesoło” i warsztatach Fi-
reshow, podczas których członko-
wie grupy MAORI zdradzili tajniki 
tańca z ogniem. Atrakcją dla dzie-
ci i rodziców były występy Teatru 
Ulicznego „Na walizkach”, który 
zaprezentował spektakl zatytuło-
wany „Beczka śmiechu”. Było rów-
nież malowanie buziek i puszczanie 
wielkich baniek mydlanych.
Latem miłośnicy musicali obejrze-
li na błoniach zamkowych w ra-
mach Kina Letniego „Moulin Ro-
uge”, „Skrzypka na dachu”, „Desz-
czową piosenkę” oraz „New York, 
New York”. Organizator udostępniał 
widzom leżaki i koce. Można było 
również obejrzeć film z samochodu 
ustawiając radio na częstotliwości 
88,7 fm. Po seansach podstawiany 
był bezpłatny autobus ZKM, którym 
uczestnicy mogli wrócić do domu.

A.G., A.C.

„Tłumacz Migam” w ciechanowskim 
Urzędzie Miasta

Od sierpnia w Urzędzie Miasta Ciechanów dostępny jest online tłumacz języka migowego. Dzię-
ki specjalnej usłudze, do której dostęp mają pracownicy urzędu, osoby niesłyszące chcące za-
łatwić urzędowe sprawy mogą bez problemu i barier porozumiewać się z nimi.

COEK STUDIO w plenerze
Dobiegł końca cykl organizowanych przez COEK STUDIO wakacyjnych plenerowych wydarzeń: 
„Studio na Osiedlu…” i Kino Letnie. Wydarzenia te odbywały się co tydzień, na zmianę. Na co 
drugi piątek zaplanowane było „Studio na Osiedlu…” w co drugą sobotę organizowano Kino 
Letnie. W różnych częściach miasta można było spotkać instruktorów STUDIA, którzy prowa-
dzili zajęcia edukacyjno-kulturalne. Udział w nich brały całe rodziny.

„Music Battle – Bitwa na instrumenty”, „Dzień Kultury Hip-
-Hop” oraz projekt „Namaluj i pokaż swój świat” to przedsię-
wzięcia, które zostaną realizowane w ramach programu „Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne 2016” Narodowego Centrum Kul-
tury. Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO 
oraz pomysłodawcy zapraszają do udziału w wydarzeniach.

Projekt „Namaluj i pokaż swój świat” to warsztaty plastyczne dla pod-
opiecznych DPS Krucza prowadzone przez Rafała Kado oraz Marka Za-
lewskiego. Warsztaty trwały od 22 do 26 sierpnia. Z prac uczestników 
powstanie wystawa w galerii COEK STUDIO. Wernisaż odbędzie się 
2 września o godz. 17.00. Wniosek złożyła grupa nieformalna „Przyja-
ciele widzą inaczej”.
3 września o godz. 17.30 w Fabryce Kultury Zgrzyt zorganizowany zo-
stanie Dzień Kultury Hip-Hop w Ciechanowie. Główną gwiazdą wie-
czoru będzie duet Solar/Białas. Przed ich koncertem wystąpią przedsta-
wiciele ciechanowskiej sceny, czyli duet Ziutek/Biały oraz wykonawcy 
wyłonieni w konkursie. Zainteresowani konkursem proszeni są o kon-
takt z głównym organizatorem. Wydarzenie będzie poszerzone o wy-
stępy taneczne i muzyczne DJ-ów, oraz b-boyów. Wszystko w klimacie 
hiphopowym. Wnioskodawcą jest Gabriel „Biały” Białorucki.
COEK STUDIO czeka na zgłoszenia do konkursu „Music Battle – Bitwa 
na instrumenty”. Skierowany jest on do fanów gitary i innych instru-
mentów muzycznych. Cel projektu to poszukiwania ukrytych talentów 
i stworzenie możliwości do zaprezentowania się. Pomysłodawcą jest sto-
warzyszenie PsychoArt. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do po-
brania znajduje się na stronie internetowej oraz facebookowym profilu 
COEK STUDIO (wydarzenie), jak również w siedzibie ośrodka. Część 
pierwsza projektu odbędzie się 10 września o godz. 15.00 na ul. War-
szawskiej w ramach „Pożegnania lata”. Część druga – finał – w siedzi-
bie COEK STUDIO 17 września.
Wszystkie zadania współorganizowane są przez Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Środki na realizację projektu miej-
ska jednostka kultury pozyskała w ramach Programu Narodowego Cen-
trum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016”. Cel projektu 
to nawiązanie i pogłębienie współpracy między Ciechanowskim Ośrod-
kiem Edukacji Kulturalnej STUDIO a aktywnymi społecznie i kultural-
nie mieszkańcami Ciechanowa, odkrywanie i rozwijanie ich kulturo-
twórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.
COEK STUDIO udziela szczegółowych informacji.

R.J.

„Kultura +”:  
realizacja wybranych projektów
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W  nocy z 30 na 31 lipca w hali 
MOSiR po raz drugi od-
był się Nocny Turniej FIFA 

16  o  Puchar Prezydenta Ciechano-
wa. Organizatorem rozgrywek był 
KS Zamek Ciechanów oraz Akade-
mia Piłki Nożnej OLIMP Ciecha-
nów. Dla zawodników przygotowa-
no 10 stanowisk z konsolami. Udział 
wzięło 128  graczy. Rozgrywki pro-
wadzone były do  późnych godzin 
nocnych. Najlepszy okazał się Ma-
ciej Nasierowski. Drugi był Bartek 
Zdrojewski, trzeci Mateusz Małec-
ki, a  czwarte miejsce zajął Krzysz-
tof Raczkowski. Zwycięzcy nagro-
dzeni zostali pucharami i  gadżeta-
mi ufundowanymi przez sponsorów.

A.C.

20 sierpnia po raz czwarty odbył 
się turniej w ramach Grand Prix 
Ciechanowa w siatkówce plażowej 
o Puchar Prezydenta Ciechanowa. 
Był to już ostatni turniej, w którym 
zostały wyłonione najlepsze pary 
zawodników. W czterech turniejach 
walczyło w sumie 16 par, jedna była 
zdecydowanie najlepsza. Po raz ko-
lejny niepokonaną parą zawodów 
okazał się Daniel Kęsak i Patryk 
Bartczak. W klasyfikacji general-
nej po czterech turniejach zawod-
nicy zdobyli 45 punktów. Drudzy 
na podium stanęli Michał Drajer 
i Kacper Wiśniewski z 34 punktami.

A.C.

24-letni ciechanowianin – Łukasz 
Wiśniowski – dołączył do elitarne-
go brytyjskiego zespołu Team SKY. 
W klubie jeżdżą takie gwiazdy jak 
Chris Froome i Michał Kwiatkow-
ski. Dla młodego kolarza jest to 
wielkie wyróżnienie. Dotychczas 
Wiśniowski jeździł z sukcesami 
w barwach Etixx-Quick Step. Jego 
najlepszymi wynikami w tym se-
zonie jest drugie miejsce w Trzech 
Dniach Zachodniej Flandrii i piąte 
w Kuurne-Bruksela-Kuurne.

Red.

FIFA – nocne rozgrywki
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Cykl Grand Prix Ciechanowa zakończony

Ciechanowianin  
Łukasz Wiśniowski w Team SKY

2.09, godz.17.00 – Wernisaż „Namaluj i pokaż swój świat”, COEK 
Studio, ul.17 Stycznia 56A
3.09, godz. 12.00 – Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza, biblioteka pl. Piłsudskiego 1 (Krzywa Hala)
3.09, godz.12.00 – Spotkania z historią, dziedziniec Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich
3.09, godz.17.30 – Dzień Kultury Hip-Hop, Fabryka Kultury Zgrzyt
10.09, godz. 10.00 – Festiwal jesienny „Pożegnanie Lata”, ul. War-
szawska;
godz.15.00 – „Music Battle – Bitwa na instrumenty”, część pierwsza
10.09, godz. 16.00-20.00 –Koncert w ramach Dni Chorągwi Mazo-
wieckiej ZHP, dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich
15.09, godz.17.00 – Wernisaż wystaw poplenerowej II Ciechanow-
skiego Pleneru Malarskiego „Ze sztalugami przez miasto”, COEK Stu-
dio, ul.17 Stycznia 56A
17.09 – Finał „Music Battle – Bitwa na instrumenty”, COEK Studio
19.09, godz. 9.00 -15.00 – Camp Lekkoatletyczny, hala sportowa 
ul. 17 stycznia 60C
24-25.09 – V Festiwal Muzyki Sakralnej, kościół św. Tekli, ul. Augu-
stiańska 3
25.09, godz. 12.00 – VI Ciechanowski Marsz Nordic Walking – Mi-
strzostwa Polski Szkół w Nordic Walking, start: błonia zamkowe
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Lato z Radiem
13 sierpnia Lato z Radiem drugi rok z rzędu zawitało do Ciechanowa. Na zamkowych błoniach wystąpili: Arki Noego, Maleo Reggae Rockers, Rafał Brzozowski 
i Afromental. Były konkursy, atrakcje dla najmłodszych, stoiska gastronomiczne. W mieście pojawiło się plenerowe studio Polskiego Radia. Na antenie radio-
wej Jedynki można było słuchać audycji o Ciechanowie.

P.H.


