
W tym roku rozpocznie się rewitalizacja wieży ciśnień. Teren wokół niej będzie zagospoda-
rowany, powstanie Eksploratorium Matematyki i Techniki. Miasto pozyskało na ten cel bli-
sko 4 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych. 

Projekt, na który Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów Unij-
nych przyznała miastu wnioskowa-
ne 52% dofinansowanie to „Wzrost 
regionalnego potencjału turystycz-
nego przez rewaloryzację zabytko-
wej kamienicy i wieży ciśnień w Cie-
chanowie oraz nadanie im nowych 
funkcji edukacyjno-kulturalnych”. 
Środki przyznane na zadania zwią-
zane z kamienicą przy ul. Warszaw-
skiej 18 oraz z wieżą ciśnień to w su-
mie 6 336 764,18 zł. Projekt zajął 
6 miejsce na liście projektów wy-
branych do dofinansowania. Za-
kwalifikowało się tylko 11 spośród 
60 zgłoszonych.
Rewitalizacja oznacza przystoso-
wanie konstrukcji wieży do nowych 
funkcji bez zasadniczej ingerencji 
w jej „matematyczny” kształt. Re-

witalizacja obejmowała będzie m.in. 
demontaż poszycia i starego ocieple-
nia zbiornika oraz elementów nie-
związanych z konstrukcją zbiorni-
ka; wykonanie nowego poszycia ze-
wnętrznego zgodnie z koncepcją; 
konserwację istniejącej konstruk-
cji wsporczej wieży oraz konstruk-
cji zbiornika wyrównawczego; pra-
ce w zakresie fundamentów.
W ramach modernizacji pojawią 
się nowoprojektowane elementy. 
Planowane jest wykonanie pełnej 
instalacji iluminacji wieży zgod-
nie z koncepcją (co najmniej cztery 
różne standardowe rodzaje ilumina-
cji, w tym zapewnienie możliwości 
wyświetlania na powierzchni toru-
sa iluminacji sterowanych wzorami 
matematycznymi), oświetlenie linio-
we LED na każdym z 32 żeber pier-

ścieni stanowiących konstrukcję to-
rusa, podlegające regulacji z możli-
wością zapalania i gaszenia oddziel-
nie każdego z elementów.
Teren wokół wieży stanie się ogro-
dem sztuki, stanowiącym estetycz-
ne przedpole dla Eksploratorium 
Matematyki i Techniki. W planach 
jest rozmieszczenie w terenie se-
rii rzeźb lub instalacji artystycz-
nych. W ramach programu funk-
cjonalno-użytkowego zaplanowano 
utworzenie oczka wodnego w formie 
pierścienia otaczającego podstawę 
wieży z podwodnym oświetleniem 
i fontanną ze sterowanym oświetle-
niem. Teren dookoła zbiornika zo-
stanie zagospodarowany, wykonane 
zostanie oświetlenie oraz zostanie 
ustawiony przenośny pawilon eks-

3 mln zł z UE 
na kamienicę 
Piankiego

Dzięki środkom europejskim 
możliwa będzie rewaloryzacja 
i adaptacja zabytkowej kamieni-
cy przy ul. Warszawskiej. Budy-
nek stanie się przestrzenią dzia-
łalności kulturalno-edukacyjnej. 
Powstanie klubokawiarnia, ga-
leria artystyczna, mieścił będzie 
się tam m.in. Klub Młodego Od-
krywcy i Pracownia Dokumenta-
cji Dziejów Miasta.

więcej str. 2
R.J.

Ciechanów w strefie 
ekonomicznej

Weszło w życie rozporządze-
nie Rady Ministrów, na podsta-
wie którego tereny pod inwesty-
cje w Ciechanowie znalazły się 
w Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. 
O ten rodzaj wsparcia dla rozwoju 
przedsiębiorczości władze miasta 
zabiegały od ponad roku.

więcej str. 3
R.J.

12 spotkań 
osiedlowych 
z prezydentem

Sp ot k a n ia  z  m ie sz k a ńc a m i 
wszystkich ciechanowskich osiedli 
rozpoczną się 20 lutego. Zostanie 
podsumowany 2016 rok, przedsta-
wione będą plany na kolejne mie-
siące i lata. Spotkania zaplanowa-
ne są na godz. 17.00, wg ustalone-
go harmonogramu.

więcej str. 3
R.J.

Nowe drogi otwarte

Ruch poja zdów odby wa s ię 
na wszystkich nowo wybudo-
wanych drogach w pobliżu pętli 
miejskiej na osiedlu Powstańców 
Wielkopolskich. Dzięki inwestycji 
możliwy jest m.in. alternatywny 
dojazd do szpitala.

więcej str. 5
R.J.

Działania 
antysmogowe 
w Ciechanowie

W Ciechanowie prowadzone są 
działania systemowe, zawarte 
w opracowanym Planie Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla miasta 
Ciechanów. Wdrażane rozwiąza-
nia mają się przyczynić do po-
prawy jakości powietrza. Mia-
sto inwestuje m.in. w proeko-
logiczną infrastrukturę, apli-
kuje o środki na OZE i wymia-
nę kotłów.

więcej str. 7
R.J.

Płatności kartą 
i telefonem 
w Urzędzie Miasta

Kartą lub telefonem z odpowied-
nią aplikacją można płacić po-
datki i uiszczać większość opłat. 
W ramach pilotażowego progra-
mu, terminale zostały zamonto-
wane w obydwu kasach Urzędu 
Miasta. To pierwszy w regionie 
samorząd, gdzie można płacić 
w ten sposób.

więcej str. 9
R.J.
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RIT jest mechanizmem finanso-
wania, w ramach którego podej-
mowane będą działania inwesty-
cyjne. To jeden z elementów Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. Przedstawi-
ciele subregionu ciechanowskie-
go, którego liderem jest Miasto 
Ciechanów, podjęły współpracę 
w zabieganiu o środki unijne w ra-
mach RIT. W 2015 roku był podpi-
sany list intencyjny oraz utworzo-
no grupę roboczą. W połowie ubie-
głego roku każdy z samorządów 
przyjął uchwałą Plan Inwestycyj-
ny dla subregionu ciechanowskie-
go. W związku z przystąpieniem no-
wego partnera oraz korektami za-
pisów, po zmianie przez samorzą-
dy Planu Inwestycyjnego, podjęte 
zostaną dalsze procedury w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

We wrześniu 2016 roku starosta żu-
romiński wystąpił z prośbą o posze-
rzenie partnerstwa oraz o powiększe-
nie PI RIT o jego trzy projekty: „Ter-
momodernizacja budynku użytecz-
ności publicznej Powiatu Żuromiń-
skiego – budynku byłego internatu 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zielonej”; „Poprawa ochrony 
środowiska i jakości zdrowia poprzez 
działania energooszczędne oraz za-
kup sprzętu i aparatury medycznej 
dla SPZZOZ w Żurominie”; „Poprawa 
spójności społecznej i jakości zdro-
wia poprzez zakup sprzętu i aparatu-
ry medycznej dla SPZZOZ w Żuromi-
nie”. Projekty te zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckie-
go. Wszyscy partnerzy zaakceptowa-
li zmiany w dokumencie, podpisali 
umowę partnerską oraz podjęli pro-
cedury w zakresie uchwalenia zmie-
nionego PI RIT dla subregionu cie-

chanowskiego. W ten sposób stwo-
rzono szanse dla powiatu żuromiń-
skiego w aplikowaniu o środki unij-
ne w ramach PI RIT.
Ogółem w RIT subregionu ciecha-
nowskiego znalazło się 31 projek-
tów, zgłoszonych przez osiem samo-
rządów. W sumie miasto Ciechanów 
w ramach RIT uwzględnił 9 projek-
tów. Trzy największe projekty zwią-
zane są z ograniczeniem niskiej emisji 
i poprawą spójności komunikacyjnej, 
społecznej i gospodarczej subregio-

nu ciechanowskiego. Oszacowano je 
na prawie 100 mln zł. W ramach RIT 
planowane jest w tym zakresie m.in. 
„Stworzenie warunków do wykorzy-
stania transportu multimodalnego 
przez budowę w rejonie dworca kole-
jowego w Ciechanowie drogowo-ko-
lejowego węzła przesiadkowego wraz 
z przebudową ul. Sienkiewicza (droga 
dojazdowa do PKP) i rozbudową sieci 
dróg dla rowerów”. W związku z pla-
nowaną zmianą dokumentu w odnie-
sieniu do projektów Gminy Miejskiej 

Ciechanów poszerzono wyżej wymie-
niony projekt o zapis dotyczący wdro-
żenia Inteligentnego Systemu Trans-
portowego i systemu informacji pasa-
żerskiej, w ramach czego na przystan-
kach komunikacji miejskiej zostaną 
zamontowane elektroniczne tablice 
do wyświetlania dynamicznego roz-
kładu jazdy. Pozostałe projekty Mia-
sta Ciechanów związane są m.in. z re-
witalizacją, infrastrukturą, termomo-
dernizacją oraz kulturą.

R.J.

RIT – podpisanie umowy partnerskiej między samorządami, 
przystąpienie powiatu żuromińskiego

Przedstawiciele władz Ciechanowa, Mławy, Pułtuska oraz powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego 10 stycznia pod-
pisali umowę partnerską dotyczącą wspólnych działań w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. Nowym partnerem został powiat żuromiński.

Środki przyznane przez 
Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów 
Unijnych na rewalory-
zację kamienicy przy ul. 
Warszawskiej 18 ujęte 
są w projekcie obejmu-
jącym rewitalizację wie-
ży ciśnień. W sumie to 
6 336 764,18 zł na oby-
dwa zadania. Kamieni-
cy z 1925 roku znajdują-
cej się w centrum mia-
sta, wpisanej do reje-
stru zabytków, zostaną 
nadane nowe funkcje 
użytkowe z przeznaczeniem na cele 
edukacyjne i kulturalne. Zostaną 
przeprowadzone prace remonto-
we i modernizacyjne, wymienio-
na zostanie konstrukcja i pokry-
cie dachu, instalacje wewnętrzne, 
przyłącza i stolarka, przebudowa-
ne będą ściany wewnętrzne, odtwo-
rzona zostanie zabytkowa elewacja, 
oczyszczone i odnowione będą ścia-
ny, sufity i posadzki. Wykonana bę-
dzie izolacja termiczna i przeciw-
wodna, budynek zostanie podłą-
czony do miejskiej sieci ciepłowni-
czej. Wszystkie elementy zabytkowe 
zostaną oczyszczone i zakonserwo-
wane. Obiekt zostanie dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zlikwidowane zostaną barie-
ry architektoniczne, zamontowane 
będą windy i urządzenia zwiększa-
jące dostępność obiektu. Informa-

cje na tablicach będą również w ję-
zyku Braille’a.
W kamienicy powstanie Klub Mło-
dego Odkrywcy, w ramach którego 
odbywać się będą różnego rodza-
ju warsztaty i doświadczenia na-
ukowe. Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta przybliżać będzie 
mieszkańcom i przyjezdnym histo-
rię Ciechanowa, będą tam organizo-
wane wydarzenia, odczyty, spotka-
nia. W klubokawiarni i galerii ar-
tystycznej odbywać się będą wyda-
rzenia artystyczne, społeczne, wy-
stawy, spotkania, zajęcia dla ogółu 
oraz poszczególnych grup odbior-
ców. Aktywizacji seniorów służył 
będzie Klub Seniora. Stworzona 
zostanie dla nich oferta obejmują-
ca działania prozdrowotne, usłu-
gi w zakresie aktywności rucho-
wej, edukacyjnej, kulturalnej, re-

kreacyjnej. Dodatkowo 
na poddaszu znajdą się 
pokoje gościnne wyko-
rzystywane na potrzeby 
prowadzonej działalno-
ści, np. dla przedstawi-
cieli miast partnerskich, 
występujących artystów, 
organizatorów imprez, 
spotkań i wystaw.
– Remont i wypełnienie 
życiem opuszczonej dziś 
kamienicy Piankiego to 
zwiększenie atrakcyj-
ności ulicy Warszaw-
skiej. To będzie waż-

ny punkt na mapie miasta dla 
upowszechniania lokalnej historii 
przez obecność tam Pracowni Do-
kumentacji Dziejów Miasta. Każ-
dy znajdzie coś dla siebie, bo sta-
wiamy i na edukację najmłodszych 
i na integrację seniorów – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Kamienica jest jednym z nielicznych 
zachowanych obiektów architektu-
ry miejskiej o konstrukcji tradycyj-
nej z cegły. Dwupiętrowy budynek 
z użytkowym poddaszem przed II 
wojną światową należał do żydow-
skiej rodziny. Kamienica posiada 
dobudowany w 1960 roku aneks, 
gdzie mieściła się piekarnia. Bu-
dynek pełnił funkcje mieszkalno-
-usługowe, nigdy nie podlegał pra-
com remontowym, od kilku lat jest 
wyłączony z użytkowania.

R.J.

pozycyjny dostosowany do potrzeb 
planowanego Eksploratorium Ma-
tematyki i Techniki. Będzie się ono 
składało z dwóch elementów – od-
restaurowanego i zaadoptowanego 
do nowej funkcji zbiornika wyrów-
nawczego oraz towarzyszącego mu 
współczesnego pawilonu mieszczą-
cego wszystkie niezbędne dodat-
kowe pomieszczenia edukacyjne. 
W pawilonie prowadzone będą za-
jęcia i warsztaty multimedialne roz-
wijające zainteresowania matema-
tyką, techniką i innymi naukami 
ścisłymi, a konstrukcja wieży i za-
mknięta w niej symbolika matema-
tyczna będzie podstawowym mate-
riałem poglądowym.
– Wieża ciśnień to charaktery-
styczny obiekt naszego miasta. Po 
przeprowadzeniu inwestycji będzie 
to miejsce edukacji, odpoczynku 
i nauki, przyjazna przestrzeń dla 
mieszkańców i turystów. To pierw-
sza tak duża inwestycja w Ciecha-
nowie w obiekt o przeznaczeniu tu-
rystycznym. Udało nam się pozy-
skać potężne pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej na realizację inwestycji, 
a nasz projekt okazał się jednym 
z najlepszych na całym Mazow-
szu. To powód do satysfakcji dla 
całego ratusza i wszystkich, któ-
rzy nam pomagali i przyczynili się 
do tego sukcesu – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Znajdująca się przy ul. Płockiej wie-
ża ciśnień, która została w 1972 roku 
zaprojektowana przez architekta Je-
rzego Bogusławskiego, jest obiek-
tem włączonym do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków nieruchomych 
techniki (tym samym ewidencji kra-
jowej i gminnej). Wieża została za-
projektowana jako wyrównawczy 
zbiornik wody dla dzielnicy prze-
mysłowej. Jest to unikatowa kon-
strukcja. Zbiornik z blachy stalo-
wej o pojemności 1.560 m3 w kształ-
cie opony (torusa) wykonany z rury 

o średnicy 6m opiera się na hiperbo-
idalnej konstrukcji wsporczej, wy-
konanej z 64 prostych rur, z wierz-
chołkami skośnie przemieszczony-
mi w stosunku do punktów ich pod-
parcia na fundamencie. Zbiornik 
znajduje się w najwyższym miejscu 
w mieście, 143 m. n. p. m. Wysokość 
obiektu wynosi 28,65 m od pozio-
mu terenu. Budowla zajęła 5 miej-
sce w rankingu najbardziej niezwy-
kłych wież na świecie według The 
World Geography w rankingu z li-
stopada 2013 roku.
Zbiornik nigdy nie był zapełnio-
ny do końca. Od lat 80-tych jest 
całkowicie nieużytkowany. Wie-
ża stopniowo niszczała. Nierucho-
mość należała do Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji. W 2015 roku 
miasto na wniosek prezydenta 
Kosińskiego przejęło od ZWiK 
teren wraz z wieżą i przystąpiło 
do prac przygotowawczych w za-
kresie opracowania planu rewita-
lizacji wieży ciśnień. Opracowana 
została koncepcja adaptacji zbior-
nika wyrównawczego na Eksplo-
ratorium Matematyki i Techniki 
– Etap I. W 2016 roku po przepro-
wadzonej ekspertyzie technicznej 
obiektu opracowany został „Pro-
gram funkcjonalno-użytkowy re-
witalizacji i modernizacji wieży ci-
śnień w Ciechanowie”.
W I półroczu 2016 r. Gmina Miejska 
Ciechanów zawiązała partnerstwo 
z Powiatem Ciechanowskim oraz 
Politechniką Warszawską i złożyła 
wniosek o dofinansowanie rewalo-
ryzacji wieży ciśnień oraz zabytko-
wej kamienicy przy ul Warszawskiej 
18 w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Wniosek był odpowiedzią na kon-
kurs w ramach Osi Priorytetowej V 
Gospodarka przyjazna środowisku, 
Działania 5.3 Dziedzictwo kulturo-
we RPO WM 2014-2020.

R.J.

3 mln zł z UE dla Ciechanowa 
na kamienicę Piankiego
Ciechanów pozyskał dofinansowanie unijne na rewaloryzację i adaptację zabytkowej kamieni-
cy przy ul. Warszawskiej 18. Wykonane zostaną prace remontowe, w budynku prowadzona bę-
dzie działalność kulturalno-edukacyjna. Będzie tam mieściła się klubokawiarnia i galeria ar-
tystyczna, Klub Seniora, Klub Młodego Odkrywcy, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

dokończenie ze str. 1
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20 lutego rozpoczną się coroczne spotkania prezydenta Krzysz-
tofa Kosińskiego z mieszkańcami Ciechanowa. Zaplanowa-
no dwanaście spotkań – jedno w każdym z osiedli. Podsumo-
wane zostaną ubiegłoroczne działania, przedstawione plany. 
Tak jak rok i dwa lata temu, po spotkaniach opracowana zo-
stanie lista zadań inwestycyjnych i remontowych z podzia-
łem na osiedla.
Wszystkie spotkania zaplanowane są na godzinę 17.00. Prezydent pod-
kreśla, że jest to okazja do wymiany spostrzeżeń, zgłoszenia postulatów, 
bezpośredniego kontaktu. Po pierwszych tego typu spotkaniach, które 
miały miejsce w 2015 roku przy okazji wyborów do zarządów osiedli, 
prezydent zdecydował, że spotkania z mieszkańcami każdego z ciecha-
nowskich osiedli odbywać się będą co roku.
– Takie spotkania są potrzebne, cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Dzięki nim lepiej możemy poznać problemy mieszkańców, ich oczeki-
wania, możemy reagować, jak również wyjaśniać kwestie o które py-
tają. Możemy lepiej ocenić, które zadania są najpilniejsze, następnie 
w miarę możliwości finansowych, realizować je. Serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Teren włączony do podstrefy Cie-
chanów to 4,2425 ha. Są to działki 
miejskie stanowiące trzy komplek-
sy pod inwestycje. Nowy Kompleks 
3 to działka w obrębie Niechodzin-
-Bielin (0,4497 ha), Kompleks 4 to 
dwie działki w tym samym obrębie 
(0,8507 ha i 1,1137 ha), Kompleks 
5 to dwie działki w obrębie Szczu-
rzyn (0,2102 ha i 0,6182 ha). To te-
reny uzbrojone, w pełni spełniają-
ce kryteria konieczne do włączenia 
do podstrefy. Są dobrze skomuni-
kowane, z infrastrukturą niezbęd-
ną do prowadzenia działań inwe-
stycyjnych. Wcześniej w podstrefie 
Ciechanów znalazły się dwa kom-
pleksy: Kompleks 1 – teren fir-
my Bauer (objęcie na samodziel-
ny wniosek firmy), Kompleks 2 – 
obręb ewidencyjny nr 40 Ujazdó-
wek (teren poza granicami miasta).
Teraz miasto wspólnie z Warmiń-
sko-Mazurską Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną ustali szczegó-
ły dotyczące kwestii pozyskiwa-
nia inwestorów, będzie podjęta 
w tym zakresie ścisła współpraca. 
Na podstawie średnich wyników 
osiągniętych na terenie WMSSE 
na koniec 2015 roku, szacuje się, 
że na włączonym terenie może zo-
stać utworzonych około 140 no-
wych miejsc pracy, przy nakła-
dach około 34,5 mln zł prywat-
nych środków.
O włączenie miejskich gruntów 
pod inwestycje do podstrefy za-
biegał prezydent Krzysztof Kosiń-
ski, który spotkał się w tej sprawie 
19 października 2015 roku w Mi-

nisterstwie Gospodarki z ówcze-
snym wicepremierem Januszem 
Piechocińskim. Następnie, już 
3 listopada, prezydent Ciecha-
nowa złożył do WMSSE formal-
ne wnioski.
Tereny należące do Warmińsko-
-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przeznaczone są 
pod inwestycje gospodarcze, cha-
rakteryzują się dobrym uzbroje-
niem, położeniem, inwestujący 
tam, mogą liczyć na ulgi i wspar-
cie. Pomoc publiczna jest główną 
zachętą do inwestowania.

– Objęcie miejskich terenów strefą 
ekonomiczną to otwarcie nowych 
możliwości dla rozwoju przedsię-
biorczości w Ciechanowie. Inwe-
stowanie na obszarach objętych 
strefą zagwarantuje inwestorom 
szereg korzyści. Będzie to szan-
sa dla małych i średnich przed-
siębiorstw, jak również możemy 
liczyć na ożywienie gospodarcze 
i nowe miejsca pracy. Wielomie-
sięczny wysiłek i starania opła-
ciły się – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Podpisy pod porozumieniem o wza-
jemnej promocji i współpracy zło-
żyli Marek Chraniuk, prezes PKP 
Intercity oraz Krzysztof Kosiński, 
prezydent Ciechanowa.
– Aktywna współpraca z samorzą-
dami lokalnymi, mająca na celu 
promowanie podróży na pokła-
dach pociągów PKP Intercity, to 
jedno z naszych kluczowych wy-
zwań, które planujemy realizo-
wać w najbliższym czasie. Podpisa-
ne porozumienie to pierwszy krok 
w tym kierunku – powiedział Ma-
rek Chraniuk, prezes PKP Intercity.
– O Ciechanowie, jego walorach 
turystycznych, o tym co u nas się 
dzieje, dowiedzą się pasażerowie 
pociągów PKP Intercity. Poprzez 

między innymi ekrany w Pendo-
lino z informacjami z Ciechanowa 
dotrzemy do różnych części Polski 
– podkreśla prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński.
Zgodnie z zawartą umową o part-
nerstwie, przewoźnik będzie pro-
mować, w ramach dostępnych no-
śników i środków przekazu, m.in. 

informacje o mieście i odbywają-
cych się w nim aktualnych wyda-
rzeniach. Natomiast miasto Ciecha-
nów zobowiązało się rozpowszech-
niać ofertę PKP Intercity wśród 
mieszkańców, inwestorów i tury-
stów. Umowa będzie obowiązywać 
przez trzy lata.

R.J.

Ciechanów w strefie 
ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie poszerzające Warmińsko-Mazurską Specjalną Stre-
fę Ekonomiczną m.in. o tereny pod inwestycje w Ciechanowie. Rozporządzenie weszło w życie 
30 grudnia. Objęcie podstrefą miejskich działek to szansa na rozwój przedsiębiorczości. O taką 
decyzję od ponad roku zabiegał prezydent Krzysztof Kosiński.

Współpraca PKP Intercity 
z miastem Ciechanów

PKP Intercity rozpoczyna współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Przewoźnik 
podpisał umowę z miastem Ciechanów. Porozumienie przyniesie wzajemną promocję oraz 
współpracę w zakresie dotyczącym oferty i działalności obu partnerów. Umowa została zawar-
ta na okres trzech lat.

Prezydent Miasta Ciechanów
i n f o r m u j e

że w dniach 6-27 lutego 2017 r. tj. przez 21 dni, wywieszony 

będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy 

ul. Wodnej 1 – II piętro oraz umieszczony na stronie BIP Urzę-

du Miasta Ciechanów wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305  

(II piętro) w budynku przy ul.Wodnej 1 lub telefonicznie:  

(23) 674 92 23 lub 674 92 24.

 PREZYDENT MIASTA 

	 Krzysztof	Kosiński
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Podczas grudniowej sesji rad-
ni przegłosowali 18 projektów 
uchwał i przyjęli 3 nowe progra-
my profilaktyczne na 2017 rok. 
Wprowadzili zmiany w budżecie. 
Zaakceptowano też wykaz wydat-
ków, które z powodu przesunię-
tych terminów będą kontynuowa-
ne w 2017 roku.
Zatwierdzono zmiany w wielolet-
nim planie rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych będących w posia-
daniu Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji. Statut Ciechanowskie-
go Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO poszerzono o dodatkowe 
zapisy, które dają placówce możli-
wość szerszej działalności. Określo-
no program opieki nad bezdomny-
mi zwierzętami, na który w przy-
szłym roku przeznaczona zostanie 
kwota 319 tys. zł.
Radni wyrazili zgodę na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy na ko-
rzystanie z czterech nierucho-
mości będących własnością gmi-
ny oraz na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz najemców 
samodzielnych lokali mieszkal-
nych przy ul. Batalionów Chłop-

skich 19 i 11 Pułku Ulanów Legio-
nowych 14.
W związku z otrzymanymi wska-
zówkami z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego uaktualniono Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Miasta Cie-
chanów na lata 2005-2023. Naj-
ważniejsze zmiany w dokumencie 
dotyczą: poszerzenia diagnozy 
i wprowadzenia nowych jedno-
stek terytorialnych do w yzna-
czenia obszaru zdegradowane-
go, wprowadzenia nowych pro-
jektów „miękkich”, które są kom-

plementarne z projektami in-
frastrukturalnymi i połączenia 
projektów powiązanych teryto-
rialnie i uzupełniających się te-
matycznie.
Radni zdecydowali o wniesieniu 
skargi na rozstrzygnięcie nad-
zorcze Wojewody Mazowieckie-
go dotyczące opłat za korzysta-
nie z cmentarza komunalnego. 
Skargę na kierownika Środowi-
skowego Domu Samopomocy rad-
ni uznali za bezzasadną. Przyjęto 
plan pracy Rady Miasta i jej Ko-
misji na 2017 rok.

Podczas styczniowej sesji radni 
podjęli 32 uchwały. Zmianie ule-
gła Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa i budżet na 2017 rok. Wpro-
wadzono do budżetu blisko 1,5 mln 
zł środków europejskich na realiza-
cję programu „Ciechanów miastem 
nowoczesnej edukacji”.
Radni wyrazili zgodę na zbycie 
3 nieruchomości. Opowiedzieli 
się też za włączeniem do kategorii 
dróg gminnych ulic wybudowanych 
w rejonie Powstańców Wielkopol-
skich i pętli.
Określono czas bezpłatnego naucza-
nia i opieki w przedszkolach publicz-
nych. Wynosi on 5 godz. dziennie 
i dotyczy dzieci w wieku do 5 lat. 
Oplata za każdą kolejną godzinę to 
koszt 1 zł. Zasadne było też zmody-
fikowanie planu inwestycyjnego dla 
subregionu ciechanowskiego.
Zdecydowano o zmianie formy or-
ganizacyjno-prawnej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sa-
morządowy zakład budżetowy zo-
stanie przekształcony w jednostkę 
budżetową.
Ważną decyzją było również uchwa-
lenie projektu dostosowania miej-
skich szkół podstawowych i gimna-

zjów do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą z 14 grud-
nia 2016 r.
Radni pozytywnie odnieśli się 
do udzielenia powiatowi ciechanow-
skiemu dotacji z przeznaczeniem 
2,3 mln zł na budowę ulicy Sońskiej 
i 50 tys. zł na opracowanie dokumen-
tacji przebudowy ul. Kwiatowej. Zgo-
dzili się też na udzielenie bonifika-
ty od ceny sprzedaży na rzecz 17. sa-
modzielnych lokali mieszkalnych.
Na skutek wprowadzenia przez gmi-
nę miejską scentralizowanego rozli-
czenia z tytułu podatku od towarów 
i usług niezbędne było dostosowanie 
zasad ustalania i ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w Dziennym Domu Se-
niora. Ostatnim projektem uchwały 
przyjętym podczas styczniowej se-
sji był Program Wsparcia Rodziny 
na lata 2017-2019. Skorzystają z nie-
go osoby będące w trudnej sytuacji 
życiowej, przeżywające trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, zagrożone ubó-
stwem oraz innymi dysfunkcjami.

K.D.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, 
terminarz, dostępne są  

w Biuletynie Informacji Publicznej

Prezydent Krzysztof Kosiński pod-
kreśla, że miasto stara się szukać lo-
kalnych rozwiązań, które zminima-
lizują negatywne skutki rządowych 
zmian w oświacie.
Od 1 września gimnazja nie będą 
funkcjonować samodzielnie. Ozna-
cza to największe zmiany dla uczniów 
i nauczycieli tego typu szkół istnie-
jących w odrębnych budynkach. 
W Ciechanowie są dwa Miejskie 
Zespoły Szkół – w MZS1 mieści się 
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gim-
nazjum nr 2, natomiast w MZS2 – 
Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimna-
zjum nr 4. Samodzielnie funkcjo-
nuje Gimnazjum nr 1 oraz Gimna-
zjum nr 3.
Władze miasta analizowały różne 
warianty, konsultowały je z nauczy-
cielami gimnazjów. Prezydent Ko-
siński spotkał się w grudniu z dy-
rekcją i nauczycielami Gimnazjum 
nr 1 i Gimnazjum nr 3.
Została zaproponowana koncepcja, 
która opiera się na kilku głównych 
założeniach: miasto nie sprzeda bu-
dynków po likwidowanych gimna-
zjach, powstanie nowa szkoła pod-
stawowa, dzięki czemu uda się unik-
nąć systemu zmianowego, w pierw-
szych dwóch latach nauczyciele 
gimnazjów będą mogli liczyć na uzu-
pełnianie etatów w szkołach podsta-
wowych. Szacuje się, że koszty do-
stosowania sposobu funkcjonowa-
nia szkół oraz budynków to dla mia-

sta kilkaset tysięcy złotych. Wariant 
mniej kosztowny wiązałby się m.in. 
ze sprzedażą budynków Gimnazjum 
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 oraz 
zmianowym systemem funkcjono-
wania podstawówek. Zarówno wła-
dze miasta, jak i nauczyciele są zda-
nia, że dla uczniów jak i dla kadry 
pedagogicznej lepsza będzie pierw-
sza z powyższych opcji.
Samorządy zobligowane są do pod-
jęcia stosownych uchwał służących 
dostosowaniu lokalnych przepisów 
do nowej ustawy już w styczniu, 
choć prawo, które do tego obliguje 
obowiązuje zaledwie od 12 stycznia. 
Radni podjęli uchwałę, która pojawi-
ła się na styczniowej sesji, w związ-
ku z czym Gimnazjum nr 1 im. Ko-
misji Edukacji Narodowej (przy uli-
cy Orylskiej 3) będzie mogło być 
przekształcone w Szkołę Podsta-
wową nr 1. Nowa szkoła podstawo-
wa rozpocznie działalność 1 wrze-
śnia 2017r. Będą w niej funkcjono-
wać klasy gimnazjalne oddzielo-
ne od uczniów szkoły podstawowej.
Gimnazjum nr 3 im. Marii Konop-
nickiej (przy ulicy 17 Stycznia 17) 
włączone zostanie do Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki 
w Ciechanowie, z siedzibą przy ulicy 
Wiklinowej 4. Miejscem prowadze-
nia zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych będzie budy-
nek szkoły zlokalizowany przy ulicy 
Wiklinowej 4 (klasy I-III) oraz bu-

dynek szkoły zlokalizowany przy uli-
cy 17 Stycznia 17 (starsze roczniki).
Od 1 września zmianom ulegną gra-
nice obwodów na okres do 31 sierp-
nia 2019 r. oraz 1 września 2019 roku, 
kiedy nie będą już funkcjonowały 
żadne klasy gimnazjalne.
Obwód nowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 będzie składał się z części obec-
nego obwodu Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz 4. Obwód Szkoły Podsta-
wowej nr 6 zostanie nieco powięk-
szony o część obwodu Szkoły Pod-
stawowej nr 5. W Szkole Podstawo-
wej nr 7 nie będzie żadnych zmian 
obwodu. Głównym celem nowopow-
stałych obwodów jest zrównoważe-
nie liczby oddziałów w każdej szkole, 
tak by ciechanowskie szkoły mogły 
pracować na jedną zmianę.
Do momentu, gdy miejskie szko-
ły będą kształciły 9 roczników, czy-
li do zakończenia edukacji przez 
uczniów ostatnich klas gimnazjal-
nych w 2019 roku, nauczyciele gim-
nazjów będą mogli liczyć na godziny 
w innych miejskich szkołach. Wów-
czas, mimo że może być to dla nich 
niekomfortowe, wiązać się z pracą 
w różnych miejscach, uda się unik-
nąć zwolnień. Gdy jednak w miej-
skiej oświacie zostanie tylko 8 rocz-
ników szkół podstawowych, zwol-
nienia będą nieuniknione. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński zapowiada, 
że będzie zwracał się do starostwa, 
któremu podlegają szkoły śred-

nie, o współpracę, dzięki której na-
uczyciele funkcjonujący w miejskiej 
strukturze oświatowej, mogliby być 
zatrudnieni w powiatowej. Prezy-
dent zaznacza, że może być to jed-
nak trudne do zrealizowania, gdyż 
już obecnie wielu nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych nie ma peł-
nych etatów.
– Od samego początku, gdy pojawił 
się rządowy pomysł wprowadzenia 
tych ogromnych zmian w oświa-
cie, samorządy i nauczyciele byli 
przeciwko tej rewolucji dla rewo-
lucji. Konsultacje były pozorowane. 
Zmiany wprowadzano błyskawicz-
nie, nasze głosy niepokoju i apele 
o skupienie się na solidnej pracy nad 
programowymi zmianami zamiast 
zmian w strukturze, były lekcewa-
żone. Ustawa weszła w życie, stanę-
liśmy pod ścianą, musimy je wpro-
wadzić. Dokładamy jednak wszel-
kich sił, by jak najbardziej złagodzić 
negatywne skutki, by jak najmniej 
stracili na tych zmianach ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Samorząd miejski, z racji zmniejsze-

nia liczby roczników będzie otrzymy-
wał mniejszą subwencję, przy czym 
musi ponieść koszty związane m.in. 
z adaptacją obiektów po gimnazjach 
i kwestiami organizacyjnymi.
Reforma wprowadzana będzie za po-
średnictwem Centrum Usług Wspól-
nych w Ciechanowie.
W styczniu Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego wystąpił do dyrek-
torów ciechanowskich szkół z żą-
daniami dotyczącymi spraw pra-
cowniczych. Związkowcy oczeku-
ją m.in. deklaracji gwarancji za-
trudnienia dla pracowników szkół 
w okresie reformy systemu oświa-
ty w Polsce. Oczywiste jest, że dy-
rektorzy szkół nie mają kompeten-
cji w zakresie stawianych żądań. 
Jest to element procedury zmie-
rzającej do wejścia w spór zbioro-
wy między związkiem reprezentu-
jącym pracowników oświaty, a pra-
codawcami. Spełnienie wysunię-
tych postulatów nie jest możliwe 
również na poziomie samorządu, 
który jest organem prowadzącym 
dla naszych szkół.

R.J.

Grudniowa i styczniowa Sesja Rady Miasta
W porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta znalazły się sprawozdania z realizacji miejskich programów związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem proble-
mów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie. Punktem XXVII sesji było m.in. sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności 
komisji Rady Miasta oraz informacja z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. Prezydent przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w czasie między styczniową a ubiegłoroczną grudniową sesją. Podczas obydwu sesji radni podjęli w sumie 50 uchwał.

Miasto próbuje niwelować skutki likwidacji gimnazjów
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone przez rząd związane są z koniecznością podjęcia 
przez miasto działań dotyczących przepływu uczniów, nauczycieli, obwodów szkół oraz budyn-
ków. Gimnazja po wakacjach przestaną istnieć. Uchwała, która zakłada m.in. powołanie nowej 
szkoły podstawowej, została przyjęta podczas styczniowej sesji Rady Miasta.
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Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przystała na propozycję 
władz miasta, dotyczącą współpracy przy inwestycji polega-
jącej na budowie kładki dla pieszych i rowerzystów nad tora-
mi na Krubinku. Miasto i PKP PLK podzielą się kosztami bu-
dowy i dokumentacji po połowie. Prawdopodobną datą roz-
poczęcia inwestycji jest druga połowa 2019 roku.

Opracowanie koncepcji, dokumentacji, przygotowanie do realizacji po-
trwa co najmniej kilkanaście miesięcy. W sprawie współpracy zostanie 
podpisany list intencyjny. PKP PLK akceptuje propozycję prezydenta 
Krzysztofa Kosińskiego partycypacji w kosztach opracowania dokumen-
tacji i budowy kładki do wysokości 50% wartości inwestycji. Opraco-
wanie koncepcji z lokalizacją będzie po stronie miasta. Gdy koncepcja 
będzie gotowa, podpisane zostanie porozumienie określające szczegó-
łowe warunki współpracy w zakresie współfinansowania dokumenta-
cji technicznej i następnie budowy.
O bezpieczne przejście przez tory na Krubinku od dawna apelowa-
li mieszkańcy tej części miasta. Przejazd kolejowy w tym miejscu zli-
kwidowano w ramach modernizacji linii kolejowej, co było uzgadniane 
przez PKP z ówczesnymi władzami miasta.
– Poprzednie władze opiniując dokumentację projektową i realizu-
jąc inwestycję drogową, zgodziły się na likwidację przejazdu, przez 
co możliwości komunikacyjne mieszkańców osiedla Słoneczne zostały 
znacząco ograniczone. Trasa magistrali kolejowej E-65 to kolej szybka, 
niestety piesi i rowerzyści skracając sobie drogę i przechodząc przez 
tory, po których jeżdżą rozpędzone do prędkości blisko 200 km/h po-
ciągi, narażają się na ogromne niebezpieczeństwo. Zapewnienie bez-
piecznego przejścia jest niezwykle ważne. Warto podkreślić, że za bez-
pieczeństwo na terenie kolejowym i wszelką znajdującą się tam infra-
strukturę odpowiada PKP. Jednakże mając na uwadze dobro naszych 
mieszkańców, podjęliśmy działania mające na celu wspólną realiza-
cję inwestycji i partycypacji w kosztach. Wstępna chęć współpracy 
otwiera furtkę do dalszych działań. Teraz czekają nas uzgodnienia 
branżowe, opracowanie i uzgodnienie koncepcji i dokumentacji pro-
jektowej, wymagane przepisami procedury techniczne i złożony pro-
ces inwestycyjny. Należy pamiętać, że inwestycje w infrastrukturę 
kolejową są jednymi z najbardziej wymagających zarówno na etapie 
uzgodnień jak i realizacji. W związku z tym cały proces inwestycyjny 
na pewno nie będzie krótkotrwały – powiedziała zastępca prezydenta 
miasta Joanna Potocka-Rak.

R.J.

Przy ulicy Fabrycznej stanęły 24 nowe energooszczędne la-
tarnie. Są to ledowe lampy, na aluminiowych słupach. Nowo-
czesne latarnie zastąpiły kilka wyeksploatowanych starych 
lamp sodowych.

Budowa nowego oświe-
tlenia przy ul. Fabrycz-
nej była jednym z postu-
latów mieszkańców osie-
dla „Przemysłowe”, zgło-
szonych podczas ubie-
głorocznego spotkania 
osiedlowego z prezyden-
tem Krzysztofem Kosiń-
skim. Budowa znalazła 
się na liście zadań inwe-
stycyjnych i remontowych. Inwestycja rozpoczęła się w grudniu, nato-
miast kilka dni temu zakończone zostały wszystkie procedury, dzięki 
czemu lampy mogły zacząć świecić.

R.J.

Szansa na budowę kładki 
nad torami na Krubinku

Nowe oświetlenie  
przy ul. Fabrycznej

Na wszystkich nowo wybudo-
wanych drogach, umożliwia-
jących m.in. alternatywny do-
jazd do szpitala, funkcjonu-
je ruch pojazdów. 22 grudnia 
otwarta została droga łącząca 
pętlę miejską z ulicą Powstań-
ców Wielkopolskich, przebie-
gająca przy budynku Biura 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień.

Na budowę nowych dróg miasto po-
zyskało prawie 2 miliony złotych do-
finansowania w ramach tzw. sche-
tynówek. Pierwsze prace związane 
z inwestycją ruszyły na początku lip-
ca. Roboty rozpoczęły się od budowy 
drogi łączącej pętle z ulicą Powstań-
ców Wielkopolskich, zlokalizowanej 
przed dawną jednostką wojskową. 
Droga ta ma długość 293 metrów. 
Została wybudowana kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie uliczne. Po 
obydwu stronach powstały chodni-
ki, po jednej stronie ścieżka rowe-
rowa oraz zatoka autobusowa. Zo-
stał przebudowany parking naprze-
ciwko bloków nr 12 i 13 przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. Druga 

z nowych dróg, łącząca pętlę miej-
ską z ulicą Zagumienną ma 119 m 
długości. Wzdłuż niej powstał chod-
nik, ścieżka rowerowa, zjazdy, kana-
lizacja deszczowa oraz oświetlenie 
uliczne. 22 grudnia udostępniona 
dla ruchu trzecia z nowych dróg – 
między budynkiem Biura Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień a blokami przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich – ma dłu-
gość 259 m. Powstał chodnik, ścież-
ka rowerowa, kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie. W sumie przy wszyst-
kich trzech odcinkach nowych dróg 
utworzonych zostało 58 miejsc par-
kingowych.
– Drogi te to dla miasta niezwy-
kle ważna inwestycja. Od momen-
tu udostępnienia dwóch z trzech 
nowo wybudowanych dróg, obser-
wujemy mniejsze obciążenie ron-
da w ulicy Pułtuskiej. Niezmiernie 
istotne jest to, że powstała możli-
wość dotarcia do szpitala różnymi 
drogami, a nie jak było dotychczas 
– tylko i wyłącznie ulicą Pułtuską 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.

Dzięki w nioskow i o pozyska-
nie środków zewnętrznych zło-
żonemu w grudniu 2015 roku 
przez prezydenta Krzysztofa Ko-
sińskiego, Ciechanów otrzymał 
dof inansowanie z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktur y Drogowej. Przy ca-
łościow ym koszcie inwestycji 
3 453 978,02 zł dofinansowanie 
wyniosło 1 726 989 zł. Miasto po-
zyskało najwyższe możliwe dofi-
nansowanie, czyli 50% wartości 
całego zadania.
Ciechanów kilka miesięcy temu 
starał się o dofinansowanie w ra-
mach tzw. „schetynówek”, wów-
czas, mimo spełnienia kryteriów 
nie wystarczyło środków na tak 
kosztowną inwestycję. W wyniku 
oszczędności w zakresie progra-
mu wynikających z rozstrzygnięć 
przetargowych w pierwotnie za-
kwalifikowanych gminach, zdecy-
dowano, że Ciechanów otrzyma do-
finansowanie.

R.J.

Nowe drogi przy pętli  
na os. Powstańców Wielkopolskich 

otwarte



6      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów,

przeznaczonych od oddania w dzierżawę  
na rzecz dotychczasowych dzierżawców

L.p.
Oznaczenie  

nieruchomości
Powierzchnia nie-

ruchomości
Opis  

nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżaw-
nego i termin płatności

Czas  
trwania 
umowy

1 obręb KRUBIN dział-
ka nr 46/4 o po-
wierzchni 0,9913 ha

0,9913 ha Teren rolny Dla wydzierżawianego terenu brak jest 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Sposób zagospodarowania: upra-
wy polowe

338 zł rocznie – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Czynsz roczny płatny 
do 31 marca każdego roku

3 lata

2 obręb KRUBIN część 
działki nr 106/3 o po-
wierzchni 4,2153 ha

2,3853 ha Teren obiek-
tów usługowo 
-mieszkalnych

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego „KRUBIN II” w Ciechano-
wie.Sposób zagospodarowania: upra-
wy polowe

 375 zł rocznie – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Czynsz roczny płatny 
do 31 marca każdego roku

1 rok

3 obręb KRUBIN część 
działki nr 106/3 o po-
wierzchni 4,2153 ha 

1,8300 ha Teren obiek-
tów usługowo 
-mieszkalnych

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego „KRUBIN II” w Ciechano-
wie.Sposób zagospodarowania: upra-
wy polowe

288 zł rocznie – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Czynsz roczny płatny 
do 31 marca każdego roku

1 rok

4  obręb PODZAM-
CZE część dział-
ki nr 1533 o po-
wierzchni 0,0286 ha 

 0,0250 ha Teren zabudo-
wy mieszkal-
no-usługowej

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy „BLOKI” w Ciecha-
nowie. Sposób zagospodarowania: po-
większenie własnej działki

625 zł rocznie – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Czynsz roczny płatny 
do 31 marca każdego roku

3 lata

5  obręb SCALENIE 
działka nr 4223 o po-
wierzchni 0,2753 ha

0,2753 ha  Teren rolny  Dla wydzierżawianego terenu brak jest 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Sposób zagospodarowania: uprawy 
polowo – ogrodnicze

149 zł rocznie – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Czynsz roczny płatny 
do 31 marca każdego roku 

5 lat

6 obręb NIECHODZIN BIE-
LIN działka nr 160 o po-
wierzchni 1,3321 ha

1,3321 ha Teren rolny Dla wydzierżawianego terenu brak jest 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Sposób zagospodarowania: upra-
wy polowe

84 zł rocznie – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Czynsz roczny płat-
ny do 31 marca każdego roku

3 lata

7 obręb PODZAMCZE 
działka nr 1550/2 o po-
wierzchni 0,0742 ha

0,0597 ha Teren zabudo-
wy mieszkal-
no-usługowej

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy „BLOKI” w Ciecha-
nowie. Sposób zagospodarowania: bu-
dynek parterowy wraz z gruntem wo-
kół budynku

1 697 zł net to miesięcznie – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Czynsz 
płatny do 10 dnia każdego miesiąca

7 lat

8 obręb SZCZURZYN 
działka nr 59/3 o po-
wierzchni 0,0139 ha

24 m2 Teren zabudo-
wy usługowej

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego DZIELNICA PRZEMYSŁOWA 
II w Ciechanowie. Sposób zagospoda-
rowania: czasowe powiększenie działki

48 zł netto miesięcznie – zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Czynsz płatny 
do 10 dnia każdego miesiąca

5 lat

9 obręb PODZAMCZE 
działka nr 1414 o po-
wierzchni 0,2787 ha

24 m2 Teren zabudo-
wy mieszkal-
no-usługowej

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy „BLOKI” w Ciecha-
nowie. Sposób zagospodarowania: tym-
czasowy pawilon handlowy

360 zł netto miesięcznie – zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Czynsz płatny 
do 10 dnia każdego miesiąca

5 lat

10 obręb PODZAMCZE dział-
ka nr 1414 o powierzchni 
0,2787 ha

11,78 m2 Teren zabudo-
wy mieszkal-

no – usługowej

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy „BLOKI” w Ciecha-
nowie. Sposób zagospodarowania: kiosk 
handlowy typu RUCH

 176 z ł net to miesięcznie – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Czynsz 
płatny do 10 dnia każdego miesiąca

3 lata

11 o b r ę b  Ś R Ó D M I E Ś C I E 
działka nr 509/16 o po-
wierzchni 0,4577 ha

16 m2 Teren zabudo-
wy mieszkal-

no – usługowej

Dla wydzierżawianego terenu brak jest 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Sposób zagospodarowania: kiosk 
handlowy typu RUCH

240 zł netto miesięcznie – zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Czynsz płatny 
do 10 dnia każdego miesiąca

3 lata

12 o b r ę b  Ś R Ó D M I E Ś C I E 
dz ia ł ka nr 417/2 o po-
wierzchni 0,0060 ha

60 m2 Teren zabudo-
wy mieszkal-

no – usługowej

Dla wydzierżawianego terenu brak jest 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go.Sposób zagospodarowania: powięk-
szenie własnej działki

150 zł rocznie – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Czynsz roczny płatny 
do 31 marca każdego roku

5 lat

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie 
z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147)

2. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
3. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 Joanna Potocka -Rak

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony  

na wydzierżawienie gruntów komunalnych

L.p.

Oznaczenie gruntu
Powierzchnia 

placu (m2)
Położenie gruntu Przeznaczenie gruntu

Minimalny miesięczny 
czynsz dzierżawny 

netto (zł)

nr działki 
w ewidencji 

gruntów

Robocze 
oznaczenie placu

1 cz. 1134/3 D 54 ul. Prymasa Tysiąclecia (cmentarz 
komunalny)

Wydzierżawienie do 31.08.2019r. w celu 
postawienia tymczasowego pawilonu 
handlowego (bez trwałego związania 
z gruntem)

405

Uwarunkowania:
1. Pawilon parterowy, o konstrukcji lekkiej szkieletowej, elewacja pawilonu będzie wymagały akceptacji tut. Urzędu.
2. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy dzierżawy na dalsze okresy.
3. Do czynszu netto doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. 
Wodnej 1. Osoba przystępująca do przetargu na wydzierżawienie przedmiotowego gruntu winna wpłacić wadium w kwocie 
100 zł (słownie: sto złotych) w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub na rachunek Urzędu Miasta Ciechanów w Banku BGŻ 
BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001, nie później niż w dniu 10 lutego 2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś ulegnie 
przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem, po złożeniu przez uczestnika oświadczenia z po-
daniem numeru konta. Przetarg na ww. nieruchomość ogłasza się na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, DZIAŁ II, Rozdział 4 – Przetargi na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147).

 Z up. PREZYDENTA MIASTA
 Joanna Potocka-Rak
 Zastępca Prezydenta Miasta

W 2016 roku w ramach programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Ciechanowa, zrealizowano 39 wnio-
sków. Usunięto i zdemontowano ponad 77 ton wyrobów z azbe-
stem, łącznie do unieszkodliwienia przekazano prawie 90 ton 
takich odpadów. Na działania te miasto pozyskało 85% dofi-
nansowanie z WFOŚiGW.

Usunięto i zdemontowano 77,125 ton wyrobów z azbestem oraz odebra-
no jeszcze 12,833 ton takich odpadów, które wcześniej zostały zdemon-
towane. Pod koniec 2015 roku uchwalony został „Program usuwania wy-
robów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-
2032”. Zaktualizowany program wprowadził nowe zasady, od 2016 r. 
usuwanie prowadzone jest przez jeden, wyłoniony na rok przez Urząd 
Miasta Ciechanów podmiot. Demontaż i unieszkodliwianie eternitowych 
dachów dla mieszkańców jest bezpłatne. W 2016 roku usługę świadczy-
ła firma PHU „Piotr” Piotr Jaczyński, firma wybrana w wyniku zapyta-
nia ofertowego. Ustalała ona terminy działań z osobami, które zgłosi-
ły chęć wymiany eternitowego dachu i zakwalifikowały się do realizacji 
programu. Prace realizowano systematycznie od maja.
Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta Ciechanowa w 2016 roku dofinansowano przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji, w kwocie 35 143 zł.

Urząd Miasta przyjmuje wnioski o bezpłatne usunięcie 
azbestu w 2017 r.

Mieszkańcy, którzy chcą w tym roku przystąpić do progra-
mu, w ramach którego z terenu miasta usuwane i unieszko-
dliwiane są wyroby zawierające azbest, powinni do 28 lute-
go złożyć wniosek. Formularz dostępny jest na stronie inter-
netowej oraz w siedzibie urzędu.

Na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzą-
ce działalności gospodarczej, przez wspólnoty mieszkaniowe i przez 
użytkowników ogrodów działkowych określony zostanie zakres, za-
planowane zostaną działania i zabezpieczone będą środki finansowe. 
Złożenie wniosku jest więc konieczne do ujęcia w planowanej do usu-
nięcia ilości wyrobów z azbestem na ten rok. 28 lutego jest nieprzekra-
czalnym terminem.
Wnioski dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ciechanów (w BIP w zakładce „jak załatwić sprawę” – 
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, karta informacyj-
na IMiOŚ.K35, formularze F1 i F2) oraz w siedzibie Urzędu Miasta (Biu-
ro Podawcze, ul. Wodna 1; Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 20). Szczegółowe informacje 
udzielane są pod nr tel. (23) 674 92 83.

R.J.

Podsumowanie programu 
usuwania wyrobów  

zawierających azbest w 2016 r.
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Ciechanów wdraża rozwiąza-
nia mające na celu poprawę 
jakości powietrza. Pierwszy 
raz prowadzone są działania 
systemowe, zawarte w opra-
cowanym Planie Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla miasta 
Ciechanów.

Ciechanów aplikuje o środki na wy-
mianę przez mieszkańców starych 
kotłów, instalację OZE na miejskich 
obiektach oraz u osób indywidual-
nych, są też realizowane inwestycje 
w infrastrukturę miejską: budowa 
centrum park&ride przy dworcu 
PKP na ponad 200 miejsc parkingo-
wych, budowa ścieżek rowerowych, 
termomodernizacja budynków.
W lutym ubiegłego roku uchwalony 
został w Ciechanowie Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej. Główne cele 
wskazane w PGN zakładają, że Cie-
chanów stanie się miastem o wyso-
kim poziomie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, racjonalnego wyko-
rzystania energii oraz wzrostu udzia-
łu wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii. Plan jest strategicznym 
dokumentem, w którym zostały za-
warte działania inwestycyjne i nie-
inwestycyjne (edukacyjne, organi-
zacyjne, prawne). Dokument doty-
czy działań, które będą realizowa-
ne do 2020 roku. Dzięki takiej for-
mie ich uwzględnienia zwiększa się 
szansa na uzyskanie dofinansowania 
w ramach nowej perspektywy UE. 
Dokument jest jednym z warunków 
ubiegania się o środki unijne na zada-
nia związane z ochroną środowiska 
i efektywnością energetyczną. Dofi-
nansowanie może dotyczyć m.in.: ter-
momodernizacji budynków użytecz-
ności publicznej, budynków spółdziel-
ni, wspólnot mieszkaniowych, wy-
miany urządzeń na energooszczędne, 
montażu instalacji odnawialnych źró-
deł energii, budowy obiektów pasyw-
nych, energooszczędnych, moderniza-
cji lub rozbudowy elektroenergetycz-
nej lub ciepłowniczej, a także inwesty-
cji w rozwój infrastruktury na rzecz 
ekologicznego transportu zbiorowe-
go oraz niezmotoryzowanego trans-
portu indywidualnego.

1. Instalacja paneli 
fotowoltaicznych 
i pomp ciepła 
na miejskich obiektach 
oraz w zgłoszonych 
gospodarstwach domowych 
mieszkańców.
Określone w opracowanym doku-
mencie działania, polegające m.in. 
na montażu na budynkach użytecz-
ności publicznej i wewnątrz nich in-
stalacji wykorzystujących odnawial-
ne źródła energii, rozwój rozproszo-
nych źródeł energii jakimi są mikro-
instalacje fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne, instalacje pomp ciepła – 
wpisują się w zakres projektu, bę-
dącego przedmiotem porozumienia 
Ciechanowa, Glinojecka, Opinogóry 
Górnej oraz Strzegowa. 29 lipca zo-
stała podpisana między przedstawi-
cielami samorządów umowa part-
nerska, na podstawie której, samo-
rządy podjęły współpracę przy przy-
gotowywaniu wspólnego projektu 
dotyczącego systemów odnawial-

nych źródeł energii, który umoż-
liwi aplikowanie o środki unijne. 
Efektem pozyskania środków mają 
być m.in. instalacje paneli fotowol-
taicznych i pomp ciepła w zgłoszo-
nych gospodarstwach domowych 
mieszkańców w czterech współpra-
cujących gminach.

2. Dofinansowanie 
do wymiany starych kotłów 
na bardziej ekologiczne.
Urząd Miasta będzie aplikował 
o środki na dofinansowanie do wy-
miany węglowych bądź innych 
mało efektywnych kotłów na bar-
dziej ekologiczne. Ratusz zachę-
cał mieszkańców do składania de-
klaracji (do 19 stycznia). Na tym 
etapie konieczne jest określenie 
skali zainteresowania. Zbieranie 
przez urząd deklaracji mieszkań-
ców, chcących wymienić kotły wę-
glowe, gazowe, olejowe lub opala-
ne biomasą na kotły bardziej eko-

logiczne i wydajne związane było 
z ogłoszeniem konkursu na reali-
zację programu „Poprawa jakości 
powietrza na terenie województwa 
mazowieckiego – ograniczenie emi-
sji zanieczyszczeń poprzez moder-
nizację kotłowni” ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W ramach projektu, 
w zależności od zgłaszanego zain-
teresowania, możliwe będzie finan-
sowanie: wymiany kotła węglowe-
go, gazowego, olejowego lub opa-
lanego biomasą na kocioł gazowy, 
olejowy lub opalany biomasą (bar-
dziej efektywny). Maksymalny po-
ziom dofinansowania to 75% kosz-
tów kwalifikowanych, może ono wy-
nieść do 5 tys. zł. Pozostałe koszty 
realizacji przedsięwzięcia stanowić 
będzie wkład własny mieszkańca.

3. Rozwój miejskiej sieci 
ciepłowniczej – możliwość 
przyłączenia także 
gospodarstw domowych.
PEC Ciechanów zachęca miesz-
kańców miasta do przyłączania 
się do sieci ciepłowniczej i korzy-
stania z ekologicznego, wygodne-
go sposobu ogrzewania oraz ciepłej 
wody. Spółka podkreśla łatwą moż-
liwość przyłączania się dowolnych 
budynków wielorodzinnych oraz 
domów jednorodzinnych znajdu-
jących się w pobliżu sieci. Spółka 
inwestuje w rozwój i moderniza-
cję sieci ciepłowniczej, która bę-
dzie docierać do nowych obszarów 
miasta. PEC Ciechanów podkre-
śla, że ciepło systemowe jest jed-
nym ze sposobów likwidacji niskiej 
emisji i smogu w miastach, a emi-
sja szkodliwych pyłów jest dziesię-
ciokrotnie niższa niż w przypad-
ku pieców węglowych. Wyszcze-
gólnia zalety ciepła systemowego, 

zaznaczając, że jest ono przyjazne 
dla środowiska, gwarantuje utrzy-
manie przez całą dobę optymal-
nej temperatury, jest bezpieczne, 
komfortowe i wpływa na oszczęd-
ność czasu. Mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych możliwość podłą-
czenia do sieci mogą konsultować 
z zarządcami lub uzyskać informa-
cje bezpośrednio w PEC Ciechanów. 
Kilka miesięcy temu Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w Ciecha-
nowie ruszyło z akcją informacyjną, 
mającą na celu zachęcenie miesz-
kańców korzystających z pieców wę-
glowych do przyłączenia się do sie-
ci ciepłowniczej.

4. Budowa centrum 
park&ride przy dworcu PKP.
Jednym z najważniejszych zadań 
inwestycyjnych wpisujących się 

w szerokie działania mające wpływ 
na ograniczenie niskiej emisji jest 
budowa w rejonie dworca PKP, cen-
trum przesiadkowego park&ride 
wraz z przebudową ulicy Sienkiewi-
cza i rozbudową dróg dla rowerów. 
Powstanie m.in. ponad 200 miejsc 
parkingowych, stanowiska dla rowe-
rów, zatoki autobusowe. Miasto wy-
stąpi o pozyskanie dofinansowania 
ze środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-
2020. Dofinansowanie może wynieść 
do 80% kosztów kwalifikowalnych. 
Realizacja inwestycji planowana jest 
do 30 czerwca 2018 roku.

5. Budowa do 20 km nowych 
ścieżek rowerowych.
W Ciechanowie planowana jest 
budowa kolejnych ścieżek rowero-
wych. Do 2020 roku może powstać 
w sumie około 20 km nowych tras 
dla rowerów m.in. wzdłuż ul. Soń-

skiej, Sienkiewicza, Mazowiec-
kiej, Niechodzkiej oraz nowopro-
jektowanej drodze łączącej ron-
do Solidarności z gminą Opino-
góra Górna.

6. Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej i budynków 
komunalnych.
Kolejną kwestią istotną w kontek-
ście niskiej emisji jest termomo-
dernizacja budynków. Miasto pla-
nuje termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej i komunal-
nych wielorodzinnych ze środków 
Unii Europejskiej do 2022 roku. 
Budynki użyteczności publicznej 
przewidziane do termomoderni-
zacji to m.in. „Krzywa hala”, bu-
dynki Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 1, nr 2 oraz hala sportowa Gim-

nazjum nr 1. Miasto przygotowało 
audyty energetyczne. Sporządzo-
no również audyty 28 budynków 
komunalnych będących w całości 
własnością miasta. Dzięki temu 
miasto jest gotowe do przystąpie-
nia do konkursów na dofinansowa-
nie termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, gdy tylko konkursy 
zostaną uruchomione.

7. Zakup niskoemisyjnych 
autobusów, w tym 
pierwszego w Ciechanowie 
autobusu elektrycznego.
Planowany jest także zakup ni-
skoemisyjnych autobusów, w tym 
pierwszego w Ciechanowie auto-
busu elektrycznego. Zakład Ko-
munikacji Miejskiej systematycz-
nie inwestuje w wymianę tabo-
ru na bardziej ekologiczny m.in. 
autobusy z silnikiem spalino-
wym spełniającym normę Euro 
VI. Pierwszy w mieście autobus 
elektryczny zostanie zakupiony 
w 2018 r. na co miasto stara się 
pozyskać dofinansowanie rzędu 
80% ze środków unijnych prze-
znaczonych na ograniczenie ni-
skiej emisji.

8. Akcja edukacyjna oraz 
kontrole gospodarstw 
domowych.
Kilka tygodni temu w mieście ru-
szyła akcja edukacyjna – Strażni-
cy Miejscy prowadzą kontrole oraz 
edukują mieszkańców Ciechano-
wa w kwestiach zakazu palenia 
śmieci. Kampania edukacyjna ma 
na celu zwiększenie świadomości 
na temat szkód dla zdrowia wyni-
kających z palenia śmieci w pie-
cach. Dystrybuowana jest ulotka 
z informacjami m.in. o tym, jak 
należy w bezpieczny sposób po-
zbywać się odpadów oraz co gro-
zi za ich spalanie. Strażnicy Miej-
scy kontrolują miejsca, gdzie ist-
nieje podejrzenie, że w piecu w da-
nym budynku spalane są odpady. 
Poza oczywistymi konsekwencja-
mi dla zdrowia, zanieczyszczaniem 
powietrza, oraz niebezpieczeń-
stwem, związanym np. z możliwo-
ścią wybuchu czy pożaru w przy-
padku spalania różnego rodzaju 
odpadów, podkreślane są konse-
kwencje finansowe. Prawo prze-
widuje bowiem grzywny do 5 tys. 
zł. Problem można zgłosić, dzwo-
niąc do Straży Miejskiej pod nu-
mer telefonu 606 370 411 bądź 
(23) 674 92 51. Kontrole strażni-
cy będą prowadzili przez cały se-
zon grzewczy. Ulotka zawiera in-
struktaż – wskazuje że śmieci na-
leży wyrzucać, segregować, zago-
spodarować we właściwy sposób, 
np. w ramach selektywnej zbiórki. 
Organizatorzy kampanii przypo-
minają, że dane typy odpadów na-
leży wyrzucać do właściwych po-
jemników, strzykawki i igły do spe-
cjalnych pojemników w aptekach 
oraz, że można odpady bezpłatnie 
oddawać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów przy ul. Gost-
kowskiej 83 (pn.-pt.: godz. 7.00-
18.00, sob.: godz. 10.00-14.00).

R.J.

Działania antysmogowe w Ciechanowie
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Pokaz odbędzie się na par-
kingu przed Centrum 
Handlowym Mrówka przy 
ul. Niechodzkiej 5. Roz-
palone zostanie w dwóch 
piecach. Akcja ma poka-
zać, że nawet paląc węglem 
można ograniczyć ilość za-
nieczyszczeń powietrza. 
Organizatorzy wskazują 
również na ekonomiczny 
aspekt – palenie od góry 
wpływa na mniejsze zu-
życie opału (do 30%), co 
przekłada się na mniejsze 
koszty. Do udziału w do-
świadczeniu zaproszeni są 
wszyscy mieszkańcy. Będą 
rozdawane specjalne ulot-
ki, a w Markecie Budowla-
nym Mrówka uruchomio-
ny zostanie punkt konsul-
tacyjno-doradczy.
– Wiele się mówi o smo-
gu i jego szkodliwości dla 
zdrowia. W Ciechano-

wie staramy się podej-
mować wszelkie możli-
we działania, by ogra-
niczyć to niebezpieczne 
zjawisko. Inwestujemy 
w proekologiczną infra-
strukturę, próbujemy 
wesprzeć mieszkańców 
poprzez aplikacje o środ-
ki zewnętrzne na montaż 
OZE, czy wymianę ko-
tłów na bardziej ekolo-
giczne. Stawiamy na sze-
roką edukację. Prowadzo-
na jest kampania dotyczą-
ca zakazu palenia śmie-
ci. Teraz chcemy pokazać 
tym, którzy np. nie mogą 
sobie pozwolić na wy-
mianę kotła, że palenie 
węglem może być dużo 
mniej inwazyjne, gdy robi 
się to w umiejętny sposób 
– powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

PEC Ciechanów podpisał umowę 
na zadanie “Rozwój systemu cie-
płowniczego poprzez budowę źródła 
kogeneracyjnego na paliwo gazowe 
o mocy do 550 kWe”. W maju ruszą 
prace budowlane, w lipcu planowa-
na jest dostawa agregatu, a w listo-
padzie zakończenie inwestycji. War-
tość kontraktu to 2,08 mln zł. Ge-
neralnym wykonawcą będzie fir-
ma Horus-Energia Sp. z o.o. spe-
cjalizująca się budowie kogeneracji 
i agregatów prądotwórczych. Podpi-
sana została umowa z Polską Spół-
ką Gazownictwa na dostawy gazu, 
PEC Ciechanów posiada prome-
sę koncesji na wytwarzanie ener-
gii elektrycznej. Agregat kogene-
racyjny w wersji kontenerowej zo-
stanie wybudowany na terenie Cen-
tralnej Ciepłowni przy Tysiąclecia 
18 i włączony w sieć ciepłowniczą 
oraz wewnętrzną sieć energetycz-
ną ciepłowni. Koszt inwestycji bę-
dzie w ok. 15% skompensowany po-
przez pozyskanie praw majątko-
wych w postaci białych certyfikatów 
efektywności energetycznej (obec-
nie przygotowywany jest wniosek).
Spółka podkreśla korzyści z wy-
twarzania jednocześnie energii 
elektrycznej i ciepła z kogenera-
cji. – Kogeneracja jest najbardziej 
efektywną metodą wytwarzania 
energii, ponieważ pozwala na uzy-
skanie oszczędności od 50 – 60% 
energii pierwotnej w paliwie, co 

znacząco ogranicza emisję zanie-
czyszczeń do powietrza oraz kosz-
ty wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła. Realizacja inwestycji 
wpłynie na ograniczenie kosztów 
działalności, co będzie miało pozy-
tywny wpływ na poziom ceny dla 
odbiorców ciepła – powiedziała 
prezes PEC Małgorzata Niestępska.
Inwestycja jest I etapem budowy 
kogeneracji w PEC. Prezes PEC 
zaznacza, że celem realizacji in-
westycji w ramach przyjętej stra-
tegii jest uzyskanie statusu efek-
tywnej sieci ciepłowniczej tj., ta-
kiej, w której 50% ciepła pochodzi 
z kogeneracji i źródeł OZE (bioma-
sa) do 2021 r.
W tym roku planowana jest również 
budowa kotłowni gazowej szczyto-
wo-awaryjnej w obiekcie kotłow-
ni przy ul. Witosa (siedziba Działu 

Dystrybucji PEC). Celem inwesty-
cji jest zabezpieczenie dostaw cie-
płej wody podczas remontów sie-
ci, awarii oraz ograniczenia strat 
przesyłu latem.
Prezes PEC zwraca uwagę, że przed-
siębiorstwo już dziś wykorzystuje 
do produkcji ciepła nie tylko wę-
giel, ale także energię z gazu. PEC 
eksploatuje 3 lokalne kotłownie ga-
zowe, a ponad 11% energii cieplnej 
dostarczonej mieszkańcom Ciecha-
nowa w 2016 roku pochodzi z koge-
neracji gazowej z firmy Sofidel. Za-
kup ciepła z kogeneracji ogranicza 
zużycie węgla oraz obniża rachun-
ki odbiorcy.
W sumie z udział ciepła z gazu (ko-
generacja oraz kotłownie) sprzeda-
nego odbiorcom PEC w 2016 stano-
wi ok 13% całości sprzedaży.

R.J.

Rozbudowana oraz wzbogacona o nowe oprogramowanie zo-
stała stacja pogodowa, która od 2015 roku funkcjonuje na da-
chu ratusza. Informacje ze stacji publikowane są teraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów. Dane między in-
nymi o: temperaturze, ciśnieniu, czy wilgotności powietrza 
są co 5 minut aktualizowane.

Dotychczas stacja wykorzystywana była głównie do wewnętrznych ana-
liz Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie zbieranych danych koor-
dynowane są m.in. prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. Sta-
cja wpisuje się również w system wczesnego ostrzegania oraz wykrywa-
nia i alarmowania o zagrożeniach użycia broni masowego rażenia i tok-
sycznych środków przemysłowych.
Pod koniec 2016 r. rozbudowano stację o dodatkowe czujniki, m.in. czuj-
nik promieniowania UV, czujnik poziomu nasłonecznienia, zainstalo-
wano dodatkową funkcję oprogramowania, która umożliwiła udostep-
nienie danych na stronie UM Ciechanów. Wśród wielu parametrów sta-
cja pogodowa mierzy na bieżąco m.in. temperaturę, wilgotność powie-
trza, kierunek i siłę wiatru, poziom promieniowania UV, poziom na-
słonecznienia, punkt rosy, wskazuje temperaturę odczuwalną. Dostęp 
do informacji pogodowych można uzyskać klikając w specjalny baner 
na stronie głównej.
Na stronie internetowej na wykresach zaznaczone kreską są dobowe naj-
wyższe i najniższe wartości, poziom kolorowego wypełnienia to wartość 
aktualna. Można zapoznać się z tendencjami parametrów pogodowych 
zawartych w historii z ostatnich 24 godzin.

R.J.

Organizowana pierwszy raz świąteczna akcja Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Ciechanowie, w ramach której maku-
laturę lub elektrośmieci mieszkańcy mogli wymienić na cho-
inkę w doniczce, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Pierwotnie zaplanowane było 
przekazanie mieszkańcom 
300 choinek. W związku z dużo 
większym niż się spodziewano 
powodzeniem przedsięwzię-
cia, liczbę choinek zwiększono 
do 750. Mieszkaniec Ciechano-
wa, który zgłosił się do PSZOK 
z 20 kilogramami makulatu-
ry lub 20 kilogramami elek-
trośmieci w zamian na miejscu otrzymał choinkę w doniczce. Odpady 
można było dostarczać w godzinach, w których czynny jest Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
– Akcja udała się dużo bardziej, niż przypuszczaliśmy. Wielu miesz-
kańców pierwszy raz odwiedziło PSZOK, a o to przecież najbardziej 
chodziło, by ciechanowianie dowiedzieli się czym jest ten punkt, mie-
li świadomość, że tu należy oddawać poszczególne rodzaje odpadów. 
Naprawdę nie dla wszystkich jest to oczywiste, więc tego rodzaju ak-
cje to pretekst do szerszej edukacji w zakresie gospodarowania odpa-
dami i promocji działań proekologicznych – powiedział prezes PUK 
Mirosław Szymańczyk.
PUK szacuje, że w ramach akcji do PSZOK trafiło w sumie około 20 ton 
makulatury i elektrośmieci. PSZOK przy ulicy Gostkowskiej 83 czyn-
ny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w soboty 
w godz. 10.00-14.00.

R.J.

Certyfikowana profesjonalna 
stacja pogodowa na ratuszu

„Choinka za odpady” Pokaz: jak prawidłowo palić w piecu
W sobotę 4 lutego o godz. 12.00 przed Centrum Handlowym Mrówka odbędzie się pokaz pale-
nia w piecu. Dla porównania rozpalone zostanie prawidłowo, czyli od góry oraz nieprawidło-
wo – od dołu. Mieszkańcy będą mieli okazję zaobserwować m.in. różnicę w zadymieniu. Pokaz 
dla mieszkańców organizowany wspólnie z firmą PSB Rolbud oraz strażą pożarną wpisuje się 
w edukacyjne miejskie działania antysmogowe.

Miejska inwestycja w kogenerację. 
Będzie bardziej ekologicznie i efektywniej
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie wkrótce przystąpi do budowy instala-
cji kogeneracji. 10 stycznia podpisano umowę. Kogeneracja jest to jednoczesne wytwarzanie 
energii elektrycznej i cieplnej. Ciepło będzie wytwarzane na potrzeby miasta, a energia elek-
tryczna na potrzeby PEC. To co stanowi straty energii podczas tradycyjnych procesów, dzięki 
kogeneracji, będzie w maksymalny możliwy sposób wykorzystywane. Efektem będą korzyści 
ekonomiczne i ekologiczne.
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W kasach Urzędu Miasta Cie-
chanów zamontowane zosta-
ły terminale. Interesanci już 
od 2 stycznia mogą płacić po-
datki i uiszczać zdecydowa-
ną większość opłat za pomo-
cą karty płatniczej lub telefo-
nu, który posiada odpowiednią 
aplikację. Ciechanów przystą-
pił do pilotażowego programu.

Miasto przystąpiło do pilotażowego 
programu Krajowej Izby Rozlicze-
niowej oraz Ministerstwa Rozwo-
ju i podpisało umowę z firmą, któ-
ra dostarczyła bezpłatnie termi-
nale. Ciechanów nie ponosi z tego 
tytułu opłat do 31 marca, czyli 
na czas trwania pilotażu. Kwestia 
utrzymania płatności bezgotówko-
wych w ratuszu po zakończeniu pi-
lotażu uzależniona będzie od bra-
ku opłat po stronie urzędu oraz po 
stronie mieszkańca za dokonane 
transakcje.
– Kosztami nie powinien być ob-
ciążany podatnik, natomiast pono-
szenie kosztów prowizji przez gmi-
nę, skutkowałoby dużymi kosztami 
dla budżetu. Czekamy na regulacje 
w tym temacie, dla samorządów 
jest to duże ograniczenie. Liczy-
my, że do końca marca wszystko 
będzie jasne i będziemy w stanie 
pozostać przy płatnościach bezgo-
tówkowych – powiedziała skarbnik 
miasta Ewa Szeluga.
– Możliwość płacenia kartą to 
w większości sklepów czy lokali 
standard. W urzędach i różnych 
instytucjach nie jest to tak po-
wszechne rozwiązanie. W regio-
nie jesteśmy pierwszym samorzą-
dem, gdzie można zapłacić kartą. 
Do płatności bezgotówkowych je-
steśmy przyzwyczajeni, jest to wy-

godne, proste, dlatego Urząd Mia-
sta wyszedł naprzeciw interesan-
tom. Kartę zazwyczaj każdy ma 
przy sobie, gotówkę niekoniecz-
nie – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Płatność telefonem jest możliwa, 
gdy mieszkaniec posiada odpowied-
nią aplikację – konieczny jest sys-
tem płatności BLIK, który dostęp-
ny jest dla klientów kilku banków.
Kartą i telefonem można płacić po-
datki: rolny, leśny, od nieruchomo-
ści, od środków transportowych, 
można uiścić opłaty, które nie wy-
nikają z umów cywilno-prawnych, 
jak opłatę od posiadania psów, tar-
gową, reklamową, skarbową, opła-
tę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłatę adiacencką, 
opłatę za zajęcie pasa drogowego, 
opłatę za wycinkę drzew, manda-
ty i opłatę dodatkową za nieopła-
cenie parkowania w Strefie Płat-
nego Parkowania, opłatę za zezwo-
lenie na sprzedaż napojów alkoho-
lowych czy przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Rodzaj transakcji, któ-
rych można dokonywać kartą bądź 
telefonem wynika z ordynacji po-
datkowej. Wyłącznie gotówką lub 
przelewem należy uiszczać opłaty 
wynikające z umów cywilno-praw-
nych, tzn. dotyczące dzierżawy, 
wieczystego użytkowania, sprze-
daży mienia.
Terminale płatnicze zamontowa-
ne zostały w obydwu kasach Urzę-
du Miasta Ciechanów. Jedna znaj-
duje się w ratuszu, przy placu Jana 
Pawła II 6, na parterze (czynna 
w godz. 8.00-14.30), druga w bu-
dynku Urzędu Miasta przy ul. Wod-
nej 1 (czynna w godz. 8.00-15.00).
Urząd Miasta przypomina, że 
wszystkie opłaty i należności moż-
na regulować gotówką w kasach, 
wpłat można dokonywać również 
przelewem na numer konta: 81 16
00 1462 1837 0686 3000 0001. Dla 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi funkcjonuje kon-
to o numerze: 43 1600 1462 1837 0
686 3000 0006.

R.J.

TBS Sp. z o.o. posiada do wynaję-
cia lokal użytkowy o powierzchni 
50m2w z osobnym wejściem, zlo-
kalizowany na parterze w budyn-
ku mieszkalno-usługowym przy 
ul. Andersa 52 w Ciechanowie. 
Szczegóły pod numerem tel. (23) 
672 52 76 lub 672 59 80.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Cie-
chanowie informuje, że od 9 stycznia 
autobusy linii „9” i „10” zatrzymują się 
na przystanku obok Centrum Handlo-
wego Mrówka. Szczegóły znajdują się 
na stronie internetowej www.zkmcie-
chanow.pl oraz na tabliczkach rozkła-
dowych przystanków komunikacji miej-
skiej. Informacje można uzyskać dzwo-
niąc pod numer telefonu: (23) 672 23 06.

Możliwość płatności kartą 
i telefonem w Urzędzie Miasta

TBS: lokal 
do wynajęcia

ZKM: Zmiana przebiegu  
linii „9” i „10”

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 
2003-2023 został ujęty w wykazie programów rewitalizacyj-
nych województwa mazowieckiego, co oznacza, że spełniony 
został warunek niezbędny do aplikowania o środki unijne 
na zadania związane z rewitalizacją. Program Gminy Miej-
skiej Ciechanów jest jednym z sześciu z terenu województwa, 
które znalazły się w wykazie.

Decyzję o wpisie zarząd województwa mazowieckiego podjął 23 stycz-
nia. Dzięki temu, Ciechanów oraz inne podmioty, których projekty zna-
lazły się w Lokalnym Programie Rewitalizacji, będą mogły aplikować 
o środki na ich realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014-2020 z działania 6.2. „Rewitalizacja 
obszarów zmarginalizowanych”.
Gmina Miejska Ciechanów w kwietniu w 2016 roku pozyskała prawie 
70 tys. zł na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji. Od maja 
do listopada ubiegłego roku prowadzono diagnozę społeczną obszarów 
kryzysowych na terenie miasta, odbywały się spacery badawcze oraz 
spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W efekcie tych działań wy-
pracowano program określający obszar rewitalizacji oraz projekty ja-
kie miasto i inne podmioty będą realizować, aby przeciwdziałać zjawi-
skom kryzysowym. W programie wśród projektów zgłoszonych przez 
miasto znalazły się takie jak rewitalizacja Pasażu Marii Konopnickiej, 
budynku krzywej hali, stworzenie centrum przesiadkowego przy dwor-
cu PKP w Ciechanowie.

R.J.

Ciechanów już w wykazie 
programów rewitalizacji Mazowsza. 
Otwarta droga do wielomilionowych 

inwestycji ze środków UE

W ramach kompleksowych inwestycji w komunikację miejską 
stare wiaty wymieniane są na nowoczesne przeszklone kon-
strukcje. W sumie w Ciechanowie zamontowano dotychczas 
sześć nowych wiat: cztery na początku stycznia, dwie pod ko-
niec września. W planach na ten rok jest wymiana wszystkich.
Ostatnio nowe wiaty stanęły na przystankach: „Sikorskiego 01”, „Sikor-
skiego 02”, „17 Stycznia-Warszawska 01” oraz „Graniczna-Czarnieckiego 
02”. We wrześniu zamontowane zostały wiaty na przystankach: „17 Stycz-
nia-Gimnazjum” i „17 Stycznia-Apteka”. Do wymiany są przewidziane 
na ten rok wszystkie pozostałe stare wiaty, jest ich jeszcze 29. Miasto 
zakupi również kosze na śmieci, które pojawią się przy przystankach.

R.J.

Kolejne nowe wiaty 
na przystankach
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1 stycznia weszła w życie 
uchwała, której celem jest 
zwiększenie szans bezdom-
nych zwierząt na znalezie-
nie domu. Osoby, które po 
tym terminie adoptują psa 
ze schroniska, który został 
odłowiony z terenu Ciecha-
nowa, nie muszą uiszczać 
corocznej opłaty, pobieranej 
w Urzędzie Miasta.

Osoba, która adoptuje psa ze schro-
niska, powinna przyjść do Urzędu 
Miasta Ciechanów, do Wydziału Po-
datków i Opłat i przedłożyć umo-

wę adopcyjną bądź kartę ewiden-
cyjną zwierzęcia. Należy to zrobić 
do końca marca lub, jeżeli adopcja 
nastąpiła później, maksymalnie 
dwa tygodnie od dnia jej dokona-
nia. Zwolnienia dotyczą psów odło-

wionych z terenu Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
– Zwolnienie z tej opłaty to przede 
wszystkim dodatkowa zachęta 
do adopcji w trosce o dobro zwie-
rząt. Poza tym, koszty związane 
z przebywaniem psów w schro-
nisku odłowionych z terenu na-
szego miasta, ponosi miasto. 
W związku z tym adopcje takich 
psów wiążą się także ze zmniej-
szeniem ponoszonych przez mia-
sto kosztów – powiedziała skarb-
nik miasta Ewa Szeluga.

R.J.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

Każdego miesiąca do schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Pawłowie trafia kilkanaście psów. Tylko niektóre z nich 
znajdują nowego właściciela. Większość tkwi za kratami przez 
lata, najsłabsze osobniki umierają. Zachęcamy do włączenia 
się w akcję szukania domów dla czworonogów.

Cyntia to urocza 2,5 miesięczna suczka o zniewalającym spojrzeniu. 
Waży około 5 kg. Kiedy dorośnie jej masa może zwiększyć się do 20-
35 kg. Jest radosna, ufna, kontaktowa i odważna. Jak każdy szczeniak, 
bardzo lubi się bawić.

Gimbuś – czarny, podpalany na brązowo. Wiek około 2,5 miesięcy. Wy-
rośnie z niego średniej wielkości piesek o wadze 20-25 kg. Jest spokoj-
ny, grzeczny i pojętny. Chętnie się przytula. Ma przyjazne usposobienie.

Carmen to również 2,5 miesięczna suczka (siostra Cyntii). Aktual-
na waga 5 kg, rokowania na przyszłość: 20-35 kg. Jest nieśmiała, ale 
towarzyska, o pięknym umaszczeniu. Potrafi cierpliwie czekać na po-
głaskanie i okazanie uwagi.

Nie pozwólmy, by te maleństwa spędziły swoje „dzieciństwo” za krata-
mi boksu. Za okazane ciepło i podarowany dom na pewno odwdzięczą 
się przyjaźnią. Szczegółowe informacje o psach i formalnościach ad-
opcyjnych można uzyskać pod numerem tel. (23) 611 13 59.
Podopiecznym schroniska można pomagać na różne sposoby. Zawsze 
przyda się przekazana karma, koce i miski. Osoby, którym psi los nie 
jest obojętny, mogą zostać wolontariuszami. W każdą sobotę w godz. 
10.00-14.00 wolontariusze wyprowadzają psy na spacer. Jest to czas 
na wspólną zabawę.

K.D.

Adoptujący psy ze schroniska 
zwolnieni z opłaty od posiadania psów

Fabryka Kultury Zgrzyt we 
współpracy z COEK STUDIO 
i Urzędem Miasta rozpoczęła 
cykliczne wydarzenie „Spo-
tkanie z kulturą”. Do dysku-
sji zapraszani są ludzie z róż-
nych dziedzin kultury. Gościć 
będą m.in. muzycy, aktorzy, 
reżyserzy, komicy. Na pierw-
szym spotkaniu 26 stycznia 
w Zgrzycie pojawił się Arka-
diusz Jakubik oraz Olaf De-
riglasoff.

Na „Spotkanie z kulturą” składa-
ją się dyskusje moderowane przez 
dziennikarkę Edytę Szewczyk oraz 
krótkie występy. Wstęp jest bez-
płatny. Wydarzenia zaplanowane 
są na jeden wyznaczony czwartek 
w miesiącu o godz. 20.00. Spotka-
nie, 26 stycznia, w którym weźmie 
udział aktor, muzyk, reżyser Arka-
diusz Jakubik oraz muzyk, kompo-
zytor, producent Olaf Deriglasoff 
miało miejsce w obecnej siedzibie 
Zgrzytu, czyli przy ul. Mikołajczy-
ka 8a. Kolejne odbywać się będą już 

w nowej siedzibie przy ul. Naruto-
wicza 4a, w budynku obok akade-
mika PWSZ.
9 lutego gościem będzie muzyk 
i aktor Robert Brylewski oraz ma-
nager, założyciel wytwórni „W mo-
ich oczach” Sławomir Pakos. Z ko-
lei 9 marca na spotkanie przyje-
dzie Wojciech Tremiszewski i Szy-
mon Jachimek z kabaretu Limo. 
O terminach i szczegółach doty-
czących kolejnych spotkań będą 

informowali organizatorzy. Chęć 
udziału potwierdzili m.in. Ka-
sia Nosowska, Piotr Fronczew-
ski, Krzysztof Grabowski, Mar-
cin Świetlicki.
W sumie odbędzie się 10 spotkań, 
jedno każdego miesiąca do końca 
roku, z wyjątkiem lipca i sierpnia. 
Wszystkie szczegóły będą na bieżą-
co udostępniane na profilu Fabry-
ki Kultury Zgrzyt na Facebooku.

R.J.

Ponad 114 tys. zł zebrał ciecha-
nowski sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. To 
najlepszy wynik z dotychcza-
sowych. 15 stycznia, podczas 
25 finału, w całej Polsce kwe-
stowano na ratowanie życia 
i zdrowia dzieci oraz zapew-
nienie godnej opieki medycz-
nej seniorom.
W Ciechanowie pracę 400 wolonta-
riuszy koordynował sztab zlokalizo-
wany w szpitalu. Kwesta trwała nie-
mal cały dzień. W tym czasie w róż-
nych punktach miasta odbywały 
się imprezy wspierające zbiórkę. 
Spod hali sportowej przy ul. Kra-
szewskiego wystartował bieg „Po-
licz się z cukrzycą i ucz się pierw-
szej pomocy”. Na placu Jana Pawła 
II zorganizowano pokaz zabytko-
wych pojazdów militarnych. W sie-
dzibie szkół STO rozegrano Turniej 
Szachowy. W hali im. I. Palińskie-
go odbyły się występy. Uczestniczy-

li w nich uczniowie szkoły muzyki 
Fortepiano, formacja taneczna Fre-
ak Show, harcerski zespół Żywioły 
ART, Kuba Płucisz z zespołu IRA 
i jego goście. Piosenki ze znanych 
musicali zaśpiewały dzieci, mło-
dzież i dorośli. Wieczorem puszczo-
no symboliczne „Światełko do nie-
ba”. Był też fire show. W przerwach 
licytowano gadżety WOŚP oraz fan-

ty przekazane przez darczyńców.
Jak co roku, finał w Ciechano-
wie otrzymał wsparcie Urzędu 
Miasta. Nad bezpieczeństwem 
wolontariuszy czuwali strażnicy 
miejscy, którzy oprócz nadzoru 
częstowali gorącą kawą, herba-
tą i czekoladą.

K.D.

Ruszył cykl „Spotkanie z kulturą”

25. finał WOŚP
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Po przeprowadzeniu otwarte-
go konkursu ofert prezydent 
rozdzielił środki na realizację 
zadań publicznych na 2017 rok 
w zakresie edukacji i wycho-
wania, na zadania w zakresie 
pomocy społecznej, w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia oraz 
w zakresie kultury i dziedzictwa 
narodowego. Wkrótce zostanie 
ogłoszony konkurs na zadania 
z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu.

Zadania w zakresie edukacji 
i wychowania (32 000 zł)
• Realizacja Programów eduka-

cyjnych dla uczniów szkół miej-
skich o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym
– Uczniowski Klub Sportowy 

OLIMPIKUS – 2 000 zł, „Re-
alizacja zajęć ogólnorozwojo-
wych”

– Uczniowski Klub Sportowy 
ATAK – 5 000 zł, „Zajęcia 
ogólnorozwojowe: piłka, noż-
na, siatkówka, koszykówka”

– Uczniowski Klub Sportowy 
NIKE – 5 000 zł, „Przez ak-
tywność fizyczną do zdrowia”

– Szkolny Klub Sportowy TRÓJ-
KA – 7 000 zł, „zajęcia rekre-
acyjno-sportowe z piłki nożnej 
i Taekwondo”

– Uczniowski Klub Sportowy 
SPRING – 2 000 zł, „Realiza-
cja programu edukacyjno-re-
kreacyjnego Sprawny Maluch”

– Uczniowski Klub Sportowy JE-
DYNKA – 6 000 zł, Realizacja 
zajęć z piłki nożnej”

– Uczniowski Klub Sportowy 
ORZEŁ – 5 000 zł, „Zajęcia 
lekkoatletyczne i sportowo-re-
kreacyjne”

Zadania w zakresie pomocy 
społecznej (61 510 zł)
• Organizowanie pomocy środo-

wiskom ludzi najuboższych
– Polsk i  Czer wony K rz y ż – 

5 000 zł, „Czerwonokrzyskie 
wsparcie dla najuboższych”

– Fundacja Bank Żywności – 
35 000 zł, „Bankowe wsparcie 
żywnościowe dla mieszkańców 
Ciechanowa”

• Promocja wolontariatu
– Stowarzyszenie Ciechanowski 

Wolontariat – 10 610 zł, „Pro-
wadzenie Ciechanowskiego 
Centrum Wolontariatu”

– Fundacja Bank Żywności – 
5 500 zł, „Zwolontariuj się!”

Zadania w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia 
(65 000 zł)
• Aktywizacja społeczna środowisk 

osób w wieku dojrzałym

– Oddział Regionalny Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej – 10 000 zł, 
„Uniwersytet III wieku”
– Fundacja edukacyjno-sportowa 

reGeneracja – 5 000 zł, „Pora 
na seniora – wzrost aktywno-
ści społecznej seniorów z Cie-
chanowa”

– Stowarzyszenie Mazovia Pro-
activ – 3 500 zł, „Treningi mar-
szobiegowe i ogólnorozwojowe 
dla mieszkańców Ciechanowa”

• Podejmowanie działań na rzecz 
osób dotkniętych niepełnospraw-
nością

– Polskie Towarzystwo Stward-
nienia Rozsianego – 6 000 zł, 
„Pomocna dłoń”

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
– 19 000 zł, „Nasz Drugi Dom – 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD”

– Fundacja Pomocy osobom nie-
pełnosprawnym i ich rodzi-
nom „Lepsze jutro” – 6 500 zł, 
„Wspomaganie Rodziny Osoby 
Niepełnosprawnej-2017”

– Fundacja pomocy dzieciom, 
młodzieży i dorosłym niepeł-
nosprawnym „Być Jak inni” – 
2 000 zł, „Im wcześniej, tym le-
piej – diagnoza i terapia dziecka 
z zaburzeniami rozwoju – kon-
ferencja ogólnopolska”

– Stowarzyszenie Autentyczni – 
4 000 zł, „Światowy Dzień świa-
domości Autyzmu w Ciechanowie”

– Mazowieckie Stowarzyszenie 
„Pomagajmy Razem” – 3 000 zł, 
„Wyjazd integracyjny dla osób 
niepełnosprawnych”

• Organizacja zadań z zakresu pro-
filaktyki i promocji zdrowia
– Zarząd Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża – 6 000 zł, 
„Promocja zdrowia i bezpie-
czeństwa wśród młodzieży 
czerwonokrzyskiej”

Zadania w zakresie kultury 
i dziedzictwa narodowego 
(80 000 zł)
• Kultywowanie tradycji narodo-

wych i regionalnych oraz promo-

cja lokalnego dorobku artystycz-
nego
– Oddział Ciechanowski Stowa-

rzyszenia Autorów Polskich 
– 7 000 zł, „III Ciechanow-
ski plener malarski pt. Uro-
ki ciechanowskiej ziemi”

– Stowarzyszenie Muzyczne 
Chór VICTORIA – 3 000 zł, 
„ Konc er t  Chór u V ic tor ia 
z okazji Święta Niepodległo-
ści”

– Oddział Ciechanowski Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich – 
6 000 zł, „Publikacja albumu 
Spacer po Ciechanowie”

– C h o r ą g i e w  M a z o w i e c k a 
ZHP Huf iec Ciechanów – 
10 000 zł, „Rajd II Stulecia”

– Towarzystwo Twórców Trze-
ciego Tysiąclecia – 5 000 zł, 
„Konkurs poetycki Ciecha-
nów – ostoja i natchnienie”

– Związek Literatów na Mazow-
szu – 4 000 zł, „XXII Ciecha-
nowska Jesień Poezji”

• Organizacja przedsięwzięć in-
tegrujących społeczność lokal-
ną
– Oddział Ciechanowski Stowa-

rzyszenia Autorów Polskich – 
6 000 zł, „Czwartkowe wie-
czory z poezją”

– SKT nr 76 Społecznego To-
warzystwa Oświatowego – 
6 000 zł, „Trzecie Ciechanow-
skie Dyktando o Pióro Profe-
sora Jerzego Bralczyka”

– Stowarz yszenie Na R zecz 
Uczenia Zawodu – 3 000 zł, 
„Mój wymarzony strój”

– Zarząd Rejonow y Polskie-
go Czer wonego K r z y ż a – 
15 000 zł, „Wakacyjne warsz-
taty artystyczne” 

– Stowarzyszenie Ciechanow-
skie Forum Muzyczne Sine 
Nomine – 15 000 zł, „Cykl 
spotkań z poezją śpiewaną 
i piosenką autorską”

R.J.

Miasto przyznało środki 
na zadania publiczne

Uroczystości 17 stycznia

Nagroda Rajkowskiego przyznana
Nagrodą im. Franciszka Rajkowskiego za 2016 rok uhono-
rowano Zbigniewa Ptasiewicza. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej przyznało to wyróżnienie po raz 39. 
Uroczystość odbyła się 21 stycznia w Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej.

Sienkiewiczki: podsumowująca gala

17 stycznia w 72. rocznicę zamor-
dowania przez hitlerowców pol-
skich patriotów na dziedzińcu cie-
chanowskiego ratusza oraz na ul. 
Śląskiej przedstawiciele samorzą-
dów, administracji państwowej, 
ciechanowskich instytucji, orga-
nizacji kombatanckich, szkół zło-

żyli kwiaty pod tablicą na ratuszu 
upamiętniającą te tragiczne wyda-
rzenia. Wartę honorową zaciągnęli 
harcerze. Delegacja władz miasta 
i powiatu złożyła również kwia-
ty pod tablicą pamiątkową przy 
ul. Śląskiej.

A.C.

Laureat to lokalny regionali-
sta i samorządowiec. Urodził 
się na Dolnym Śląsku. Od pra-
wie 47 lat związany z Ciechano-
wem. Jest absolwentem Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskie-
go, doktorem nauk humanistycz-
nych, nauczycielem akademickim. 
Był pierwszym redaktorem na-
czelnym „Tygodnika Ciechanow-
skiego”. Od 20 lat redaguje „Ga-
zetę Opinogórską”. Współpracuje 
też z różnymi redakcjami nauko-
wymi. Autor książek takich jak 
„Wspomnienia znaczone łzami”, 
„Regierungsbezirk Zichenau. Re-
jencja Ciechanowska 1939-1945, 
Rozśpiewana Opinogóra, Opino-
góra nasza…”. Aktualnie kończy 
publikację poświęconą ekstermi-
nacji niepełnosprawnych w rejen-

cji ciechanowskiej. Na co dzień 
wykłada w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej. Pełni też funk-
cję prezesa Ciechanowskiego To-
warzystwa Naukowego.
W imieniu prezydenta gratulacje 
Zbigniewowi Ptasiewiczowi zło-
żyła Bożena Żywiecka, kierownik 
Wydziału Kontaktów Społecznych 
Urzędu Miasta Ciechanów.

K.D.

W sobotę 14 stycznia w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta odbyła 
się gala laureatów ogólnopolskie-
go konkursu „Sienkiewiczki”, zor-
ganizowanego przez Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO. Na podsumowanie 
przybyli nie tylko lokalni litera-
ci, ale też pisarze z Lublina, Po-
znania i Warszawy. W czasie gali 
zaprezentowano premierową pu-
blikację zawierającą utwory lau-
reatów, zatytułowaną „PIÓREM 
LAUREATA… czyli Sienkiewi-
czek wielkie podsumowanie”. Po 
części oficjalnej na scenie zapre-

zentowali się Wojtek Gęsicki oraz 
grupa Pod Fryzjerką. Uroczystość 
zakończyło zwiedzanie Zamku 
Książąt Mazowieckich. Wycieczkę 
zorganizowało Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej.
Na stronie internetowej COEK 
STUDIO można pobrać e-booki: 
„PIÓREM LAUREATA… czyli 
Sienkiewiczek wielkie podsumo-
wanie” oraz „PIÓREM UCZEST-
NIKA… czyli Sienkiewiczek wiel-
kie podsumowanie”. Druga publi-
kacja zawiera wszystkie utwory 
nadesłane na konkurs.

red.
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8 stycznia odbył się w Ciechanowie Koncert Noworoczny. Było to czter-
naste tego typu wydarzenie. „Najpiękniejsze melodie świata” wykona-
li: tenor Bogusław Morka, sopranistka Iwona Kaczmarek oraz orkiestra 
kameralna Alla Vienna pod dyrekcją Adama Manijaka. Prowadzącym 
był aktor Jacek Borkowski, który nie tylko zapowiadał, ale też tańczył 
i śpiewał. Artyści wykonali światowe przeboje takie jak „New York, New 
York”, „Besame Mucho”, „La Paloma”, „Amor Amor”, „Dalilah”, „O sole 
mio”, czy „Time to say goodbye”. Koncert odbył się w wypełnionej po 
brzegi hali widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8.

P.H.

Po pierwszej rundzie roz-
grywek w ramach Ligi Za-
kładowej najlepszą druży-
ną został L-ark. Na dru-
gim miejscu uplasował się 
Jawar, na trzecim Urząd 
Miasta Ciechanów. W kla-
syfikacji Króla Strzelców 
prowadzi Damian Matu-
siak, a zaraz za nim jest Łu-
kasz Sepczyński. Pierwsza 
kolejka rundy rewanżowej 
odbyła się 27 stycznia. Po 
meczach rozegranych tego 
dnia w generalnej klasyfika-
cji liderem pozostaje L-ark, 
zmianie nie uległy również 
kolejne miejsca na podium.

red.

Koncert Noworoczny 
„Najpiękniejsze melodie świata”

Liga Zakładowa: L-ark liderem  
po pierwszej rundzie

Na czas zimowego wypoczyn-
ku od 13 do 26 lutego miejskie 
placówki i jednostki współpra-
cujące z miastem przygotowa-
ły różne atrakcje dla dzieci 
i młodzieży. Chętni będą mo-
gli uczestniczyć m.in. w zaję-
ciach sportowych, plastycz-
nych, tanecznych, teatralnych 
czy warsztatach muzealnych.

MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji udostępnia swoją bazę spor-
towo-rekreacyjną. W czasie ferii 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.30 – 13.30 uczniowie ciechanow-
skich szkół podstawowych i gimna-
zjów będą mieli bezpłatny wstęp 
na lodowisko. Obiekt będzie czyn-
ny od 8.00 do 21.00 (z wyjątkiem 
przerw technicznych).
Uczniowie mogą korzystać z kry-
tej pływalni, która jest czynna co-
dziennie od 6.00 do 22.00. W hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego 
w godzinach dopołudniowych bę-
dzie można pograć w tenisa stoło-
wego. Planowane jest przeprowa-
dzenie zawodów w tej dyscypli-
nie sportu.

COEK STUDIO
Placówka zaplanowała z imo -
we ferie dla 52 dzieci w wieku 
od 8 do 14 lat. Zajęcia potrwają 
od 13 do 24 lutego, w dwóch turnu-
sach – od 13 do 17 i od 20 do 24 lu-
tego. Od poniedziałku do piątku 
między 9.00 i 15.00 dzieci będą 
twórczo spędzać czas pod okiem 
wykwalifikowanej kadry wycho-
wawczej i instruktorów. Dzieci 
zjedzą w STUDIO ciepły posiłek. 
W programie znajdą się między 
innymi zajęcia teatralne, muzycz-
ne, sportowe, taneczne, przyrod-
nicze, nauka angielskiego, cykl za-
jęć z harcerstwa. Oprócz półkolo-

nijnych spotkań, w STUDIU w go-
dzinach popołudniowych będą się 
odbywały stałe zajęcia artystyczne.

Miejska Biblioteka Publiczna
We wszystkich bibliotecznych filiach 
w godzinach od 12.00 do 14.00 dla 
dzieci zaplanowano gry, zajęcia pla-
styczne, malowanie kolorowanek, 
wspólne lepienie z plasteliny. Bi-
blioteka zorganizuje także konkurs 
plastyczny „Portret wybranego bo-
hatera z powieści Astrid Lindgren”. 
Prace wykonane dowolną techniką 
plastyczną można złożyć w swojej 
placówce bibliotecznej do 24 lute-
go. Ogłoszenie wyników 3 marca.

Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej
Specjalnie dla dzieci, które spę-
dzają ferie w mieście, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej przygoto-
wało cykl warsztatów pt. „Smoki 
i Bestie”, „Świat rycerzy i księżni-
czek”, „W karnawale wielkie bale”, 
„Z żołnierskiego plecaka”, „Po-
dróż do świata Wikingów”, „Ori-
gami modułowe”. To zajęcia łączą-
ce kreatywną zabawę ze zdobywa-
niem wiedzy i nowych umiejętno-
ści. Muzeum zaprasza dzieci w wie-
ku od 6 do 10 lat. Warsztaty odbywać 
się będą w godzinach od 9.00 – 
13.00 w dwóch terminach: 13-17 lu-
tego oraz 20-24 lutego. Na każdy 
turnus przewidziano po 20 miejsc. 
O uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszeń. Szczegóły pod numerem 
telefonu: 23 672 55 87 lub w budyn-
ku ekspozycyjnym przy ul. Warszaw-
skiej 61. Warsztaty są bezpłatne.

Biuro Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień oraz 

parafia św. Tekli i parafia św. Pio-
tra zadbają o zimowy wypoczynek 
około 60 podopiecznych. Dzieci 
będą uczestniczyć w cyklach te-
matycznych zajęć: „Moje bezpiecz-
ne wymarzone ferie”, „Łamigłów-
ki mądrej główki”, „Dzień talen-
tów”, „Zima bałwanków”, „Zo-
stań Mistrzem”, „Karnawałowy 
szał”, „Ciechanów – moje miasto” 
i wielu innych. Organizatorzy za-
dbają też o ruch na świeżym po-
wietrzu w cyklu „Hej na sanki ko-
leżanki”. Te cykle zajęć pełne za-
bawy, konkursów, współzawod-
nictwa, współpracy i beztroski, 
które mają na celu także przeka-
zanie dzieciom ważnych informa-
cji o bezpieczeństwie, dobrych re-
lacjach z innymi, rozwiązywaniu 
konfliktów, asertywności.

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci
TPD zaprasza dzieci na pierw-
sze wyjazdowe zimowisko. Zapla-
nowano je w Górach Świętokrzy-
skich, w dniach od 13 do 18 lutego 
z zakwaterowaniem w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym VEN-
TUS Nowiny. Koszt pobytu na zi-
mowisku to 550 zł. W cenie są noc-
legi, wyżywienie, ubezpieczenie, 
transport, opieka wykwalifikowa-
nej kadry. Dzieci zwiedzą skansen 
w Tokarni. Zaplanowano wycieczki 
do Opatowa i Kielc z wizytą w Te-
atrze Lalek, wyjścia na pływalnię, 
zajęcia rekreacyjne i sportowe oraz 
konkursy. W Świętokrzyskim Par-
ku Narodowym będzie zorganizo-
wane ognisko dla uczestników. In-
formacje i zapisy w siedzibie TPD 
przy ul. Powstańców Warszaw-
skich 7A i pod numerem telefonu 
23 672 40 14. Z oferty może sko-
rzystać 22 dzieci.

red.

Ferie w mieście

6 stycznia po raz pierwszy w Ciechanowie, z inicjatywy urzędu miasta 
i miejscowych parafii, zorganizowano Miejski Orszak Trzech Króli. Or-
szak przeszedł z placu Jana Pawła II do kościoła farnego, gdzie czekała 
Święta Rodzina. Odprawiona została msza św. Uczestnicy Orszaku do-
stali śpiewniki i korony. Trzej królowie trasę pokonali na koniach. Uro-
czystość cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Mimo silnego mrozu, 
wzięło w niej udział ok 2 tys. osób. Organizację orszaku wsparli harce-
rze, chóry z ciechanowskich parafii, orkiestra OSP, służby mundurowe.

P.H.

Orszak Trzech Króli


