
Zadania współfinansowane z pozy-
skanych pieniędzy, w głównej mie-
rze ze środków unijnych, będą reali-
zowane w pierwszej kolejności. Wy-
konane zostaną inwestycje drogo-
we, dla których jest już opracowana 
dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa. Zarezerwowano środki 
na dwie kluczowe inwestycje dro-
gowe, planowane wspólnie z powia-
tem ciechanowskim. Zwiększą się 
nakłady na oświatę o ponad 3 mln 
zł. Budżet na 2018 rok uwzględnia 
kontynuację zadań z tego roku oraz 
zgłaszane nowe wnioski.
– Należy zauważyć, że skala dzia-
łań inwestycyjnych jest rekor-
dowa pod względem przewidy-
wanych nakładów finansowych. 
W 2018 roku inwestycje przekroczą 
80 mln zł, z kolei budżet miasta ca-
łościowo może przekroczyć ćwierć 
miliarda złotych w trakcie jego re-
alizacji poprzez osiągnięcie dodat-
kowych dochodów czy pozyskanie 
kolejnych środków zewnętrznych, 
czego przykładem już na etapie 
konstruowania budżetu jest po-
zyskanie blisko 2 mln zł na prze-
budowę ulicy Kargoszyńskiej. Tak 
duże nakłady inwestycyjne rów-
nocześnie nie skutkują zwiększa-
niem obciążeń finansowych po 
stronie mieszkańców. Brak pod-
wyżek lokalnych podatków i opłat 
w 2018 roku będzie oznaczał, iż 
na koniec 2018 roku będziemy mieli 
do czynienia z pierwszym tak dłu-
gim okresem (5 lat), w którym nie 
dokonywano zwiększenia obcią-
żeń po stronie mieszkańców wzglę-

dem miasta. Ponadto w tym cza-
sie zmniejszono tzw. opłatę śmie-
ciową. Przewiduje się, iż w wyniku 
znacznego zmniejszenia wysoko-
ści emitowanych obligacji w bieżą-
cym roku okres ostatnich trzech lat 
zamknie się brakiem zwiększenia 
ogólnego długu miasta oraz spłace-
niem ponad 5,5 mln zł zobowiązań 
z lat 2009-2014 – podkreśla w uza-
sadnieniu projektu budżetu prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Prognozowane dochody mia-
sta na 2018 rok oszacowano 
na kwotę 225 676 299,65 zł, 
z czego 168 850 000 zł to docho-
dy bieżące. Poziom dochodów bie-
żących jest porównywalny do pla-
nu na 2017 rok. Źródła tych docho-
dów to m.in. dotacje, subwencje, 
wpływy z podatków i opłat lokal-
nych, udziały w podatkach, docho-
dy z czynszów przekazywane przez 
TBS, wpływy ze sprzedaży mienia.
56 826 299,65 z ł  to dochody 
majątkowe. Poziom dochodów 
majątkowych jest sześciokrot-
nie wyższy niż w 2017 r., co wy-
nika z pozyskania przez mia-
s t o  ś r o d k ó w  z e w n ę t r z ny c h . 
D o t a c j e  z  Un i i  E u r o p e j -
skiej, które uwzględnione 
są w wydatkach i rozlicze-
niach na 2018 r. to kwota 
49 375 328,60 zł, natomiast 
środki z budżetu państwa to 
5 040 971,05 zł, co daje łącz-
nie 54 416 299,65 zł. Dzięki 
temu miasto z własnych środków 
pokryje w poszczególnych projek-
tach niecałe 50%, 20%, 10% a na-

wet jedynie 5% kosztów. Zadania 
zaplanowane i wykonywane przy 
udziale pieniędzy z zewnątrz to:
• budowa park&ride, modernizacja 

ul. Sienkiewicza, budowa nowej 
drogi obwodowej, elektroniczny 
system informacji pasażerskiej, 
zakup 2 autobusów

 – 90% dofinansowania (80% 
z UE, 10% z budżetu państwa)

• modernizacja ulic Mazowieckiej 
i Niechodzkiej

 – 80% dofinansowania z UE
• modernizacja i wyposażenie 

COEK STUDIO
 – 80% dofinansowania z UE
• rewitalizacja zabytkowej kamie-

nicy i wieży ciśnień
 – 51,8% dofinansowania z UE
• rewitalizacja krzywej hali i pla-

cu Piłsudskiego
 – 95% dofinansowania (80% 

z UE, 15% z budżetu państwa)
• budowa systemu wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami 
katastrofalnymi

 – 80% dofinansowania z UE
Wydatk i  budżetu  w yno -
szą 247 202 463,65 zł, z cze-
go w ydatk i bieżące stanow ią 
164 505 000 zł. Na wydatki bieżą-
ce składają się m.in., finansowane 
z dotacji na zadania zlecone, wy-
datki realizowane ze środków z ty-
tułu wydanych zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, wydat-
ki na gospodarkę odpadami, koszt 
koncepcji i dokumentacji budowy 
mieszkania w ramach programu 
„Mieszkanie Plus”.

3,5 mln zł 
pozyskane 
na ul. Kargoszyńską 
i Kwiatową

Pozyskane dofinansowanie umoż-
liwi przeprowadzenie w przyszłym 
roku kompleksowych inwestycji. 
Ul. Kargoszyńska jest drogą miej-
ską, ul. Kwiatowa należy do po-
wiatu, ale miasto i powiat w ra-
mach współpracy podzielą się po-
zostałymi kosztami.

więcej str. 2
R.J.

Modernizacja 
parkingu przed 
„blaszakiem”

W ramach gruntownego remon-
tu parkingu przy ul. Pułtuskiej, 
wymieniona zostanie nawierzch-
nia, wydzielone będą miejsca par-
kingowe i zlikwidowany zostanie 
chaos. Zadanie obejmuje także re-
mont przyległego chodnika.

więcej str. 3
R.J.

Ul. Sienkiewicza: 
prace na ostatnim 
odcinku

Trwają prace na ostatnim odcin-
ku ul. Sienkiewicza, objętym mo-
dernizacją. Roboty przebiegają 
na fragmencie zaczynającym się 
od terenu za dworcem, a kończą-
cym przed sklepem Lidl. Inwesty-
cja skończy się na początku przy-
szłego roku.

więcej str. 3
R.J.

Nowa profesjonalna 
bieżnia

Miasto zakończyło największą 
sportową inwestycję ostatnich 
lat. Na stadionie wybudowana 
została bieżnia lekkoatletycz-
na, powstało nawodnienie bo-
iska piłkarskiego, zamontowa-
no nowe elementy infrastruk-
tury sportowej. Obiekt zostanie 
otwarty, gdy wykonawca uzyska 
certyfikat PZLA.

więcej str. 3
R.J.

Budowa, rozbudowa, 
modernizacja 
placów zabaw

Trwają ostatnie zaplanowane 
na ten rok roboty związane z pla-
cami zabaw. Prawie gotowy jest 
plac zabaw przy ul. Herberta, ru-
szyła modernizacja placu na tere-
nie Miejskiego Przedszkola nr 3, 
wkrótce rozbudowany zostanie 
o elementy siłowni zewnętrznej 
plac zabaw przy ul. Dobrej.

więcej str. 5
R.J.

Kolejne latarnie 
solarne

W mieście zamontowanych zosta-
ło 6 kolejnych latarni solarnych. 
Lampy działające na energię sło-
neczną sprawdzają się w miej-
scach, gdzie nie jest możliwe pod-
łączenie do sieci oświetleniowej. 
Konstrukcje pojawiły się przy 
ul. Granicznej, Świętochowskie-
go, Leśnej oraz na skwerze przy 
ul. Hallera.

więcej str. 5
R.J.
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Przyszłoroczny budżet miasta będzie rekordowy pod względem inwestycji. Kolejny rok z rzę-
du lokalne podatki i opłaty nie będą podwyższane. Budowy i modernizacje zostaną w zdecy-
dowanej większości zrealizowane za pozyskane unijne pieniądze. Przedstawiony przez prezy-
denta Ciechanowa projekt budżetu na 2018 rok odzwierciedla opiera się na dużej skali inwe-
stycji oraz racjonalnej polityce finansowej.

 dokończenie na str. 2
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Wydatki na inwestycje w wy-
sokości 82 697 463,65 zł to 
w zdecydowanej większości zadania 
objęte dofinansowaniem z UE i bu-
dżetu państwa (54 416 299,65 zł 
tj. 66%). W projekcie budżetu 
uwzględniono środki do przeka-
zania powiatowi na wspólną prze-
budowę drogi do Opinogóry oraz 
przebudowę ul. Kwiatowej w łącz-
nej kwocie 2 350 000 zł.
W 2018 r. kontynuowane będą roz-
poczęte i zaplanowane na przyszły 
rok inwestycje ujęte w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej oraz szereg 
zadań jednorocznych. Prócz tych 
wyżej wymienionych z udziałem 
środków zewnętrznych, do projek-
tu budżetu trafiły:
• przebudowa ul. Kargoszyńskiej
• przebudowa ul. Wesołej
• przebudowa ul. Łukasiewicza
• budowa oświetlenia ulicznego 

ulic: Św. Franciszka, Św. Anny, 
Harcerskiej

• przebudowa ul. Asnyka
• opracowanie dokumentacji i prze-

budowa ul. Granicznej
• pracowanie dokumentacji tech-

nicznej na przebudowę ul. Skło-
dowskiej-Curie

• rozbudowa parkingu w pasie dro-
gowym ul. Parkowej

• zadania w ramach Budżetu Oby-
watelskiego: uzupełnienie infra-
struktury terenu rekreacyjnego 
przy ul. M. Dąbrowskiej, budo-
wa miejsc parkingowych przy Ro-
dzinnym Ogrodzie Działkowym 
Krubin, budowa wjazdu z kostki 
do placu zabaw na Wesołej, wyko-
nanie infrastruktury na ul. Gost-
kowskiej, Komunalnej, zainsta-
lowanie urządzeń zabawowych, 
budowa chodnika oraz utwar-
dzenie pobocza, poprawa stanu 
technicznego nawierzchni drogi 
wewnętrznej między budynkami 
Batalionów Chłopskich 5A i 7

• opracowanie dokumentacji prze-
budowy dróg gminnych m.in. ul. 
Ludowej, ul. Spacerowej, ul. Węd-
karskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kru-
czej

• opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy 
kanalizacji deszczowej w ulicach: 
ul. Dywizjonu 305, ul. Dziedzica 
i ul. Baranowskiego

• zagospodarowanie działki przy 
ul. Starowiejskiej z przeznacze-
niem na przystanek komunika-
cji miejskiej (budowa wiaty, uło-
żenie kostki)

• rozbudowa cmentarza komunal-
nego

• rewitalizacja i zagospodarowa-
nie kąpieliska Krubin – II etap 

• wykonanie oświetlenia ulicznego 
przejść dla pieszych – ul. Gost-
kowska i ul. Narutowicza przy 
skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia – 
etap II

• place zabaw i zagospodarowa-
nie terenu w ramach Budże-
tu Obywatelskiego: rozbudo-
wa parku aktywnej rekreacji, 
budowa chodnika oraz montaż 
3 lamp oświetleniowych, reno-
wacja ogrodzenia wraz z zago-
spodarowaniem terenu ziele-
ni na terenie MP nr 3, uzupeł-
nienie infrastruktury terenu 
rekreacyjnego przy ul. M. Dą-
browskiej w zatokę postojową, 

chodnik oraz altany rekreacyj-
ne – w zakresie dostawy i mon-
tażu altan rekreacyjnych, bu-
dowa niskiego parku linowego 
przy ul. Kraszewskiego, utwo-
rzenie placu zabaw wraz z siłow-
nią zewnętrzną na osiedlu Księ-
cia Konrada, dostawa i montaż 
zjeżdżalni wodnych na miejskim 
basenie odkrytym, wykonanie 
infrastruktury na ul. Gostkow-
skiej, Komunalnej, zainstalo-
wanie urządzeń zabawowych, 
budowa chodnika oraz utwar-
dzenie pobocza w zakresie do-
stawy i montażu urządzeń za-
bawowych, budowa siłowni ze-
wnętrznej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 7

• rewaloryzacja budynków mieszkal-
nych w dzielnicy „Bloki” – etap I

• modernizacja krytej pływalni 
wraz z budową zjeżdżalni

Wśród wydatków bieżących 
na lokalne utrzymanie dróg prze-
znaczono ponad 5 mln zł. Rekom-
pensata dla ZKM z tytułu świad-
czenia usług pasażerskiego trans-
portu publicznego to 4,5 mln zł. 
Utrzymanie zasobów mieszkanio-
wych TBS to 7,8 mln zł natomiast 
ich remont zaplanowano na kwo-
tę 1,5 mln zł,.
W planie w ydatków bieżących 
największą pozycję stanowią wy-
datki na oświatę (50 463 080 zł), 
k tóre  w z ra st ają  w porów na-
niu do roku 2017 o ponad 3 mln 
z ł ,  natomiast plan subwencji 
oświatowej 2018 roku wzrasta 
o 1,5 mln zł.
Ponad 1,2 mln zł zaplanowano 
na ochronę zdrowia, w tym 85 tys. 
zł na program przeciwdziałania za-
chorowaniom na raka szyjki macicy. 
Ponad 10 mln zł zostanie przezna-
czone na pomoc społeczną, prawie 
37,5 mln na wsparcie dla rodzin, 
prawie 15 mln zł na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 
z czego 1,6 mln zł na zieleń miej-
ską (wzrost nakładów o 18%). Pra-
wie 2,5 mln zł to wydatki bieżą-
ce na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego, prawie 7,8 mln zł 
na kulturę fizyczną i sport (w tym 
realizacja projektów dot. szkolenia 
piłkarskiego i kursu samoobrony 
dla kobiet w ramach Budżetu Oby-
watelskiego).
Wskaźnik planowanej łącznej kwo-
ty spłaty zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy o finansach pu-
blicznych dla roku 2018 wynosi 
4,48% i spełnia warunek określo-
ny w przepisie, czyli nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu wynoszą-
cego 10,56%. Jest niższy w stosun-
ku do lat poprzednich.
– Proponowany budżet jest pro-
rozwojowy i stabilny, a jednocze-
śnie gospodarny, gdyż nie ma żad-
nych znaczących zwiększeń w sfe-
rze wydatków bieżących. Wydat-
ki bieżące są oszacowane jako ko-
nieczne do poniesienia i optymalnie 
zaplanowane, a wydatki inwesty-
cyjne realizują oczekiwania przed-
stawiane przez mieszkańców – po-
wiedział prezydent Kosiński.
Zaproponowany przez prezyden-
ta projekt budżetu będzie przed-
miotem obrad listopadowej sesji 
Rady Miasta.

R.J.

Jaki budżet na 2018 rok? dokończenie ze str. 1

Pozyskane dofinansowanie 
stanowi 79,99% kosztów pla-
nowanej inwestycji. Projekt 
zakłada budowę w Ciechano-
wie 9 nowych punktów alar-
mowych w oparciu o syreny 
elektroniczne o mocy 900 W, 
a także wyposażenie 1 punk-
tu alarmowego w czujniki ska-
żeń chemicznych oraz 1 punk-
tu w stację pogodową. W cza-
sie pokoju zadaniem punktów 
alarmowych jest ostrzeganie i alarmowanie ludności 
o niebezpieczeństwach związanych z zagrożeniami ter-
rorystycznymi, katastrofami naturalnymi, techniczny-
mi, zjawiskami pogody, a w czasie wojny – ostrzeganie 
i alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu 
skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.
Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania uspraw-
ni reagowanie na pełne spektrum zagrożeń od sytuacji 
kryzysowych (powodzie, wichury, burze) po sytuacje 
czasu wojny. Obecnie miasto dysponuje systemem zło-
żonym z centrali i 7 punktów alarmowych, które obej-
mują zasięgiem około 25% miasta. Nowy system będzie 
zlokalizowany w miejscach, których obecny nie obejmo-
wał. Zakładana lokalizacja syren to tereny gęsto zalud-
nione, w szczególności miejsca użyteczności publicznej 
oraz osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzin-
nych. Syreny montowane będą na ratuszu, budynku fi-
lii biblioteki przy ul. Kicińskiego, budynku TBS przy 
ul. Ceramicznej, siedzibie PWSZ przy ul. Wojska Pol-

skiego, siedzibie ZDZ przy ul. 
Płońskiej, budynku MOPS, bu-
dynkach SP nr 1, SP nr 3, SP 
nr 4, SP nr 7.
Rozszerzenie systemu o ko-
lejne punkty alarmowe, sta-
cję meteorologiczną (ratusz) 
oraz czujnik skażeń (ratusz) 
wpłyną na zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców 
Ciechanowa.
W ramach projektu przepro-

wadzone zostaną spotkania z mieszkańcami miasta 
na temat rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegaw-
czych, zagrożeń oraz działań prewencyjnych. Również 
będą opracowane plakaty zawierające informacje do-
tyczące sygnałów alarmowych. Plakaty zostaną zawie-
szone w szkołach podstawowych, średnich, na uczel-
niach wyższych, w ośrodkach zdrowia oraz innych miej-
scach publicznych. Projekt zaplanowany jest do reali-
zacji w 2018 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
Priorytet – V Gospodarka przyjazna środowisku, Dzia-
łanie – 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

R.J.

Powstanie system wczesnego ostrzegania przed katastrofami.  
Miasto podpisało umowę o dofinansowanie

Na projekt „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na te-
renie miasta Ciechanów” miasto pozyskało 213 640,83 zł unijnego dofinansowania. 22 listopa-
da w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie prezydent Krzysz-
tof Kosiński i dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski podpisali umowę.

Pozyskane w ramach „Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019” środki to łącz-
nie 3 428 562,64 zł. Przyznane kwo-
ty stanowią połowę wartości inwe-
stycji. W przypadku ul. Kwiatowej, 
która jest drogą powiatową, zgod-
nie z porozumieniem zawartym 
między prezydentem a starostą, 
obydwa samorządy podzielą się po 
połowie kosztami 50-procentowe-
go wkładu własnego.
Ulica Kargoszyńska zostanie zmo-
dernizowana na ponad półkilometro-
wym odcinku między pętlą miejską 
a ul. Kraszewskiego. Jezdnia na dłu-
gości prawie 519 m, o różnej szero-
kości i nierównej zniszczonej na-
wierzchni, zostanie przebudowana – 
będzie uregulowana i wyasfaltowa-
na. Jej szerokość wyniesie 6 m. Po le-
wej stronie (patrząc od strony pętli) 
na całej długości modernizowanego 
odcinka wybudowana będzie ścież-
ka rowerowa dwukierunkowa z na-
wierzchnią bitumiczną o szerokości 
2 m. Będą nowe chodniki o szeroko-
ści od 1,5 m do 2 m i łącznej długo-
ści 915 m. Stare, krzywe płytki beto-
nowe zastąpi kostka brukowa. Wy-
konana zostanie zatoka autobuso-
wa, równoległe miejsca postojowe, 
36 zjazdów. Na przejściach dla pie-
szych zaplanowane są „kocie oczka”, 

czyli punktowe elementy typu LED. 
Przebudowanych zostanie 6 skrzy-
żowań z drogami gminnymi, tereny 
przyległe będą zagospodarowane zie-
lenią. W ramach inwestycji powsta-
nie 130 m nowej i przebudowanej ka-
nalizacji deszczowej wraz z przyka-
nalikami i wpustami deszczowymi 
poza jezdnią.
Przeznaczony do modernizacji od-
cinek ul. Kwiatowej to 670-me-
trowy fragment od strony ron-
da na pętli miejskiej w kierunku 
Gąsek. Rozbudowa drogi obejmie 
poszerzenie pasa drogowego, co 
umożliwi ujednolicenie szeroko-
ści jezdni do 6 m. Wykonanych zo-
stanie 65 zjazdów do nieruchomo-
ści, 708 m chodników, dwukierun-
kowa ścieżka rowerowa po jednej 
stronie, 2 przystanki komunika-
cyjne z peronami. Przebudowane 
zostanie skrzyżowanie z ulicą We-
sołą oraz uporządkowana będzie 
zieleń przydrożna. Droga zosta-
nie odwodniona poprzez kanaliza-

cję deszczową na odcinku o długo-
ści 655 m i rowami przydrożnymi 
długości 15 m. Zakres robót obej-
mie także budowę nowego oświe-
tlenia ulicznego.
– W przypadku obydwu inwe-
stycji bardzo ważne jest połącze-
nie z pętlą miejską, szczególnie 
w kontekście rozbudowy w mie-
ście sieci ścieżek rowerowych. Uli-
ca Kargoszyńska jest jedną z naj-
ważniejszych i najbardziej uczęsz-
czanych na osiedlu „Kargoszyn”. 
Na remont mieszkańcy czekają 
od wielu lat. Będzie to jedno z naj-
większych zadań w tym rejonie. 
Inwestycja w ul. Kwiatową to ko-
lejny przykład świetnej współpra-
cy miasta i powiatu. Jest to droga 
powiatowa, której remont byłby 
zbyt kosztowny dla powiatu. Jako 
miasto zadeklarowaliśmy party-
cypację w kosztach oraz porozu-
mieliśmy się w sprawie apliko-
wania o zewnętrzne dofinanso-
wanie, od którego uzależniliśmy 
powodzenie realizacji wspólnej 
budowy. Udało się pozyskać pie-
niądze, wiosną ruszamy z robota-
mi – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Obydwie inwestycje będą realizo-
wane w 2018 roku, ich zakończenie 
planowane jest do końca listopada.

R.J.

Prawie 3,5 mln zł pozyskane na modernizację 
ul. Kargoszyńskiej i ul. Kwiatowej

Dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa, w przyszłym roku zostaną przeprowadzone 
inwestycje w ul. Kargoszyńską oraz Kwiatową, na co od lat czekają mieszkańcy Ciechanowa. 
Na przebudowę ul. Kargoszyńskiej, miasto pozyskało 1 830 904,55 zł. Na ul. Kwiatową, której 
modernizacja przeprowadzona będzie dzięki współpracy miasta i powiatu, powiat pozyskał 
1 597 658,09 zł.
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Istniejąca 30 lat żużlowa bieżnia 
zmieniła się w pełni profesjonal-
ny, bezpieczny, nowoczesny sze-
ściotorowy obiekt z nawierzchnią 
poliuretanową. Wybudowany zo-
stał system odwodnienia bieżni. 
Z kolei system nawadniania po-
wstał na istniejącym boisku tra-
wiastym, wokół którego przebiega 
bieżnia. Na terenie stadionu zamon-
towano urządzenia do konkuren-
cji technicznych. Pojawiła się m.in. 
skocznia do skoku wzwyż, skocznia 
do skoku w dal i trójskoku, rzutnia 
do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu 
dyskiem, rzutnia do rzutu oszcze-
pem oraz wyposażenie lekkoatle-
tyczne zgodne z wymogami PZLA.
Prace zaczęły się od robót ziem-
nych. W pierwszej kolejności było 
korytowanie, polegające na wywie-
zieniu 60-centymetrowej warstwy 
ziemi. Następnie zrobiono odwod-
nienie liniowe bieżni, po czym wy-
konano podbudowę z różnej granu-
lacji kruszywa. Na to nałożona zo-
stała nakładka asfaltowa. Końco-
wym etapem budowy bieżni było 
nałożenie warstwy poliuretano-
wej właściwej bieżni. Równolegle 
wykonano nawodnienie boiska pił-
karskiego.
– W Ciechanowie prowadzimy in-
westycje w różnych obszarach. Te 
z obszaru sportu są bardzo oczeki-
wane przez mieszkańców, nie tyl-
ko tych profesjonalnie uprawiają-
cych sport. Coraz więcej osób re-
kreacyjnie biega, trenuje, prowa-
dzi zdrowy tryb życia. Warunków 
do szlifowania talentów potrzebu-
ją młodzi sportowcy. Na przykła-
dzie nowego kompleksu sportowe-
go przy ul. 17 Stycznia, który jest 
oblegany, czy na przykładach hal 
sportowych, gdzie grafik zajęć jest 
wypełniony do granic możliwości, 

widać, że są oczekiwania wzglę-
dem kolejnych miejsc do aktywno-
ści. Inwestycja w bieżnię na stadio-
nie jest najpoważniejszą inwesty-
cją w obiekt sportowy w ostatniej 
dekadzie. Mam nadzieję, że mło-
dzi zdolni, którzy będą doskona-
lić tu swoje umiejętności, dorów-
nają trenującym niegdyś w Cie-
chanowie Tomaszowi Majewskie-
mu, Piotrowi Małachowskiemu, 
Wioletcie Potępie, czy Andrzejowi 
Krawczykowi – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Budowa nowoczesnej 400-metro-
wej bieżni okólnej w zdecydowany 
sposób poprawi warunki do roz-
woju sportów lekkoatletycznych 
w mieście i w powiecie. Dzięki od-
powiednim urządzeniom do kon-
kurencji technicznych, których 
stadion nie posiadał, możliwy bę-
dzie rozwój takich dyscyplin jak 
rzut oszczepem, skok wzwyż czy 
rzut dyskiem.
Uzyskanie certyfikatu Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki otworzy 
możliwość organizowania m.in. za-
wodów z kalendarza imprez PZLA 
dla kategorii od młodzika do se-
niora. W Ciechanowie będą mogły 
być realizowane szkolenia, które 
ze względu na brak odpowiednich 
warunków przenoszone były do in-
nych miast, głównie do Warszawy. 
Możliwa będzie organizacja w Cie-
chanowie zgrupowań oraz konsulta-
cji sportowych. System nawadnia-
nia boiska sprawi natomiast, że bę-
dzie mogło ono funkcjonować cały 
sezon w pełnej gotowości użytko-
wej, co w kontekście zgrupowań 
i konsultacji ma znaczenie.
Ciechanów pozyskał na zadanie 
1,5 mln zł środków z Programu Roz-
woju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

R.J.

Ulica Sienkiewicza dostępna jest 
od skrzyżowania z ul. Tatarską 
do fragmentu za skrzyżowaniem 
z ul. Spółdzielczą, do wysoko-
ści sklepu Lidl. Odcinek między 
tym sklepem a dworcem kolejo-
wym będzie nieprzejezdny do za-
kończenia inwestycji, które plano-
wane jest na początek przyszłego 
roku. Możliwy jest ruch pojazdów 
na wysokości dworca PKP (wyjazd 
z dworca), objazd zamkniętego od-
cinka odbywa się ulicami 17 Stycz-
nia, Świętochowskiego, Wyzwole-
nia, Spółdzielczą.
W ramach inwestycji powstała 
ścieżka rowerowa o nawierzchni bi-
tumicznej, o szerokości 2 m i dłu-
gości 1320 m. Przebudowana bę-
dzie jezdnia z nawierzchni z kost-
ki kamiennej w sumie na odcinku 
długości 1122 m. Kostka kamienna 
pochodzi z rozbiórki dotychczaso-
wej drogi – jest przekładana. Na-
wierzchnia z kostki kamiennej nie 
może być zmieniona, ponieważ ob-
szar objęty jest ochroną konser-
watorską. Nowa nawierzchnia bi-

tumiczna pojawiła się na ponad 
200-metrowym fragmencie jezd-
ni na wysokości dworca autobuso-
wego. Przebudowywane są chodni-
ki po dwóch stronach ulicy (łączna 
powierzchnia to 6 500 m2, szero-
kość 2 m). Zadanie obejmuje budo-
wę 8 zatok autobusowych, postojo-
wych, zjazdów, montaż wiat przy-
stankowych, ławek, koszy na śmie-
ci, stojaków na rowery, wymia-

nę wpustów ulicznych kanalizacji 
deszczowej. Wymieniono oświetle-
nie uliczne, teren przyległy został 
zagospodarowany zielenią: wyko-
nane są zieleńce, nasadzenia ży-
wopłotów, nasadzenia zastępcze.
Kierowcy i mieszkańcy proszeni są 
o wyrozumiałość wobec utrudnień, 
które są nieuniknione przy prowa-
dzeniu kompleksowej inwestycji.

R. J.

Największa sportowa 
inwestycja ostatnich lat 

zakończona
Na stadionie przy ul. 3 Maja powstała profesjonalna bieżnia 
lekkoatletyczna. Zostało wykonane także nawodnienie boiska 
piłkarskiego oraz pojawiły się nowe elementy infrastruktury 
sportowej, pozwalające na rozszerzenie możliwości uprawia-
nia różnych dyscyplin sportowych. 6 listopada przeprowadzo-
no odbiór inwestycji, z obiektu będzie można korzystać po uzy-
skaniu przez wykonawcę certyfikatu PZLA.

Ul. Sienkiewicza: prace na ostatnim odcinku
Na ul. Sienkiewicza roboty prowadzone są obecnie na odcinku zaczynającym się za dworcem 
PKP, w miejscu gdzie asfaltowa część ulicy styka się z brukiem, a kończącym się przed skle-
pem Lidl. Zamknięte zostało skrzyżowanie z ul. Świętochowskiego, otwarte z ul. Spółdzielczą.

Nawierzchnia ze starych, nierów-
nych płyt betonowych zostanie 
zastąpiona szarą kostką betono-
wą. Powstaną jezdnie manewro-
we i miejsca parkingowe oddzie-
lone liniami, czego wcześniej nie 
było, a co ureguluje parkowanie. 
Dowolność w sposobach parko-
wania sprawiała, że auta wzajem-
nie się zastawiały, bądź przestrzeń 
nie była w pełni wykorzystywana. 
Powstanie 41 nowych miejsc (2,5 m 
x 5 m), w tym 4 dla osób niepełno-
sprawnych (3,6 m x 5 m).
Wyremontowany zostanie także 
przyległy chodnik – prostopadle 
do „blaszaka” oraz fragment między 
„blaszakiem” a budynkiem nr 20C. 
Zniszczone płyty wymienione będą 
na czerwoną kostkę betonową.
Fragment parkingu należy do Spół-

dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
-Własnościowej „Zamek”, spółdziel-
nia będzie partycypowała w kosz-
tach inwestycji.
Podczas prowadzenia prac par-
king jest całkowicie zamknięty. 
Kierowcy i klienci pobliskich skle-
pów i instytucji proszeni są o wy-

rozumiałość, roboty zakończą się 
prawdopodobnie w drugiej poło-
wie grudnia.
Zadanie trafiło na listę inwestycji 
i remontów na 2017 rok, opraco-
waną po spotkaniach osiedlowych 
z prezydentem miasta.

R.J.

Chodnik z szarej kostki brukowej 
o grubości 8 cm wybudowany jest 
na długości około 200 metrów. 
Patrząc od strony ul. Kicińskiego, 
chodnik powstał po prawej stronie 
na odcinku między ul. Kicińskiego 
a Konwerskiego, a w części od Kon-

werskiego do Waryńskiego – po le-
wej. Ma szerokość około 2 m. Łą-
czy się z istniejącymi ciągami pie-
szymi w ul. Waryńskiego i Kiciń-

skiego. W czterech miejscach (w ul. 
Dąbrowskiego oraz na skrzyżowa-
niach z ulicami Konwerskiego, Wa-
ryńskiego i Kicińskiego) wytyczo-
ne zostały przejścia dla pieszych. 
Zamontowano tam żółtą kostkę 
z wyczuwalnymi pod stopą wy-
pustkami.
Inwestycja to projekt obywatel-
ski na osiedlu „Kargoszyn”, wni-
skodawcą jest radny Michał Je-
ziółkowski.

R.J.

Modernizacja parkingu przed „blaszakiem”
Trwa gruntowny remont parkingu przy ul. Pułtuskiej, przed budynkiem nr 20A, czyli tzw. bla-
szakiem. Wymieniona zostanie nawierzchnia, przestrzeń zostanie zagospodarowana na nowo, 
będą wydzielone prostopadłe stanowiska parkingowe. Dotychczas nie było linii, kierowcy na-
rzekali na chaos i nierówności.

Powstał chodnik przy ul. Dąbrowskiego
Nowy chodnik został wybudo-
wany przy ul. Dąbrowskiego, 
między ul. Kicińskiego a Wa-
ryńskiego. Jest to zadanie zre-
alizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.
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Nowa d roga odchod z i  od u l . 
Grodzkiej, przebiega obok bu-
dynku poczty, do znajdującego 
się w głębi budynku komunal-
nego. Cała przestrzeń przed tym 
budynkiem była nieutwardzona, 
w związku z czym mieszkańcy 
przy złej pogodzie mieli problem 
z dojazdem i dojściem do domu. 
Na powierzchni 110 m2 została 
ułożona kostka betonowa. Sko-
rygowano rzędne studni rewi-
zyjnych ciepła systemowego. Zli-
kwidowane zostały trzy zbiorni-
ki betonowe na nieczystości ko-
munalne – zastąpiła je kanaliza-
cja sanitarna.
Zrealizowana przez Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego inwe-
stycja stanowi postulat zgłoszony 
przez mieszkańców osiedla „Śród-
mieście” na spotkaniu z prezyden-
tem miasta. Zadanie znalazło się 

na tegorocznej liście inwestycji i re-
montów. Uwzględnia ono również 
remont elewacji i izolację budyn-

ku, co spółka zaplanowała na przy-
szły rok.

R.J.

Na około 300-metrowym dol-
nym fragmencie ul. 17 Stycz-
nia – od placu Jana Pawła II 
do drogi krajowej nr 60 – poja-
wi się nowa nawierzchnia. Mia-
sto przejęło ten odcinek od Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, dzięki cze-
mu może przeprowadzić prace.

Na zniszczonej ulicy położona zo-
stanie nakładka bitumiczna, o co 
zabiegali mieszkańcy i co zostało 
wpisane na listę inwestycji i remon-
tów na 2017 r. Oprócz remontu na-
wierzchni zaplanowana jest częścio-
wa wymiana krawężników. Podczas 
prowadzenia prac występują czasowe 
utrudnienia w ruchu, kierowcy pro-
szeni są o wyrozumiałość oraz sto-
sowanie się do znaków drogowych.

R.J.

Zakończyła się budowa no-
wych miejsc parkingowych 
przy ul. Mikołajczyka, w po-
bliżu bloku nr 7. Parking oraz 
jezdnia manewrowa zostały 
wykonane z kostki brukowej.

Parking powstał na niezagospoda-
rowanym wcześniej terenie. Warun-
ki techniczne pozwoliły na wykona-
nie tam pięciu miejsc. O budowę za-
biegali mieszkańcy, zadanie znala-
zło się na liście inwestycji i remon-
tów, opracowanej po spotkaniach 
z prezydentem miasta.

R. J.

Inwestycja ma na celu ożywie-
nie przestrzeni oraz przypomnie-
nie o funkcjonującej w przeszło-
ści w Ciechanowie kolejce wąsko-
torowej. Sama lokomotywa zosta-
nie ustawiona po zakończeniu prac 
związanych z przygotowaniem pod-
łoża, torowiska i alejek. Planowany 
jest montaż tablicy z informacjami 
o historii wąskotorówki. Zainstalo-
wane zostaną szyny wydobyte spod 
nawierzchni ul. Sienkiewicza pod-
czas trwającej obecnie moderniza-

cji tej ulicy. Na około 180 m2 po-
łożona zostanie kostka granitowa. 
Alejki będą zbudowane z płyt be-
tonowych z obrzeżami granitowy-
mi. Łączna długość alejek wynie-
sie około 210 m, a szerokość 1,5 m. 
Na skwerze pojawią się 4 ławki, 
2 kosze na śmieci. Zakończenie in-
westycji planowane jest na ten rok, 
jednak zależy ono od pogody.
Autorem projektu jest radny To-
masz Podsiadlik.

R.J.

W ramach zadania wykonana zo-
stała dokumentacja techniczna, po 
czym przystąpiono do prac budow-
lanych. W najwęższej części dro-
gi ułożono krawężniki, trwa ukła-
danie kostki. Z grafitowej kostki 
zostaną wykonane przewidziane 
do remontu miejsca postojowe, 
wyremontowane zostaną wjaz-
dy, jak również chodnik naprze-
ciwko budynku wielorodzinnego. 
Nowy chodnik powstanie na wy-

sokości budynków jednorodzin-
nych wzdłuż dwukierunkowego 
odcinka jezdni. Przed przejścia-
mi dla pieszych pojawią się żółte 
płytki chodnikowe z wypustkami 
wyczuwalnymi stopą.
Zadanie wpisane zostało na listę 
inwestycji i remontów na 2017 r. 
na osiedlu „Przemysłowe”. Prace 
zakończą się prawdopodobnie pod 
koniec grudnia.

R.J.

Powstała droga dojazdowa  
przy ul. Grodzkiej

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej do budynku nr 3 przy ul. Grodzkiej, o co zabiegali 
mieszkańcy na spotkaniu osiedlowym z prezydentem. Wykonana została również kanaliza-
cja sanitarna.

Remont dolnego odcinka 
ul. 17 Stycznia

Nowe miejsca parkingowe  
przy ul. Mikołajczyka

„Parowóz wraca do Ciechanowa”  
– rozpoczęło się zagospodarowanie 

skweru przy ul. Fabrycznej
Na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Sienkie-
wicza umieszczona będzie lokomotywa z fragmentem torów, 
utworzone zostaną alejki, pojawią się ławki i śmietniki. Jest to 
realizacja zwycięskiego projektu, wybranego przez mieszkań-
ców osiedla „Przemysłowe” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa  
ulicy Spokojnej

Trwają prace na ul. Spokojnej, przebiegającej między ul. Gra-
niczną a ul. Przytorową. Prace przeprowadzone zostaną na ca-
łej ulicy, obejmują część w pobliżu sklepu spożywczego „Gram”, 
garaży, bloku, jak również wąski fragment między domami 
jednorodzinnymi.
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Budowa, rozbudowa 
i modernizacja placów zabaw

Prawie gotowy jest nowy plac zabaw przy ul. Herberta, w po-
bliżu bloku nr 5, trwa modernizacja istniejącego placu na te-
renie Miejskiego Przedszkola nr 3. Rozbudowany zostanie 
plac zabaw przy ul. Dobrej.

Przy ul. Herberta (dawniej Pijanowskiego) zamontowane zostały urzą-
dzenia zabawowe. Pojawiły się huśtawki – podwójna wahadłowa i wa-
gowa, karuzela, zadaszona piaskownica, bujak sprężynowy, gra w kół-
ko i krzyżyk, zestaw zabawowy oraz ławki i kosze na śmieci. Wykona-
no ogrodzenie.
Ruszyły roboty na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3. Część sta-
rych urządzeń została zdemontowana, rozpoczął się montaż nowych. 
Wśród nowych urządzeń znajdą się dwie huśtawki, karuzela, bujak, 
mini samochód, gra w kółko i krzyżyk i zestaw zabawowy. Będzie tam 
nowa bezpieczna nawierzchnia, projekt przewiduje również moder-
nizację altany.
Po zakończeniu prac przy przedszkolu, prace będą prowadzone przy 
ul. Dobrej. Istniejący tam plac zabaw z boiskami będzie rozbudowa-
ny o nowe urządzenia, w tym elementy siłowni zewnętrznej. Ustawio-
ny zostanie zestaw zabawowy, orbitrek, biegacz, wioślarz i rower. Przy 
boiskach pojawią się piłkochwyty.

R.J.

Zostały uruchomione energoosz-
czędne latarnie, które zamonto-
wano na zrewitalizowanym pasa-
żu M. Konopnickiej. Świecą tam 
w sumie 24 lampy sodowe oraz 
4 światełka zamontowane w pod-
łożu. Uruchomienie oświetlenia 

możliwe było po przeprowadze-
niu koniecznych procedur zwią-
zanych z dostawą energii i zamon-
towaniem liczników.
Pasaż Marii Konopnickiej znajdu-
jący się pomiędzy ul. Warszawską 
a ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 

przeszedł gruntowną moderniza-
cję. Teren został uporządkowany, 
pojawiło się wiele zieleni oraz in-
nych elementów budujących este-
tykę miejsca. Jego budowa zakoń-
czyła się we wrześniu.

P.H.

Na ul. Polskiej Organizacji Wojsko-
wej zaczął się montaż okablowania. 
Pojawi się 12 słupów oświetlenio-
wych z energooszczędnymi oprawa-
mi typu LED. Budowane jest złącze 
kablowo-pomiarowe i sterownicze. 
Uruchomienie lamp będzie możli-
we po przeprowadzeniu procedur 
związanych z licznikiem. Zadanie 
realizowane jest w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, to zwycięski pro-
jekt na osiedlu „Powstańców Wiel-
kopolskich”.

R.J.

Na słupach o wysokości 5,5 metra 
zamontowane są energooszczędne 
żarówki LED. Dzięki specjalnym 
zegarom, w zależności od pory 
roku, można regulować długość 
czasu świecenia. Takie latarnie 
nie wymagają żadnych podłączeń 
w związku z tym można je mon-
tować w różnych miejscach. Mogą 
być przenoszone i służyć jako roz-
wiązanie tymczasowe. Sprawdza-
ją się tam, gdzie nie ma możliwo-
ści podłączenia do sieci oświetle-
niowej. W 2016 roku takie latarnie 
pojawiły się przy ulicy Działkowej 
i Zagrodowej, gdzie w ogóle nie 
było oświetlenia. Solarna latar-
nia oświetla również plac zabaw 
przy ulicy Kruczej. W 2015 roku 
pierwsze tego typu lampy stanę-
ły przy ul. Nizinnej.
O montaż lamp solarnych przy ul. 
Granicznej, Leśnej i Świętochowskie-

go postulowali mieszkańcy tych ulic, 
o zainstalowanie latarni na skwerze 
przy ul. Hallera wnioskowała prze-
wodnicząca zarządu osiedla „Bloki” 
Magdalena Grelik-Grodecka.

Władze miasta podkreślają, że lam-
py solarne przynoszą korzyści eko-
logiczne oraz – w dłuższej perspek-
tywie – ekonomiczne.

R.J.

Kolejne latarnie solarne w mieście
Zakończył się montaż nowych lamp zasilanych akumulatorami ładowanymi za pomocą baterii 
słonecznych. Pojawiło się 6 takich latarni – pierwsza stanęła przy ul. Granicznej, 3 zamontowa-
no na skwerze przy ul. Hallera, kolejne 2 umieszczono przy ul. Świętochowskiego i ul. Leśnej.

Uruchomiono nowe oświetlenie  
na Pasażu Konopnickiej

Budowa oświetlenia  
na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
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Do akcji zimowej PUK wykorzystu-
je ciężki sprzęt. Dysponuje 6 samo-
chodami z pługiem i posypywarką, 
samochodem dostawczym, 5 cią-
gnikami z pługiem i posypywarką 
oraz ciągnikiem z pługiem.
Umowy zawarte przez spółkę za-
pewniają dostawy do 700 ton soli 
drogowej – w zależności od po-
trzeb oraz do 1 000 ton piasku, tak-
że w miarę potrzeb. Obecnie PUK 
ma zgromadzone 250 ton soli dro-
gowej oraz 450 ton piasku.
Najbliższa zima będzie trzecią z ko-
lei, kiedy miasto zamiast ogłaszać 
przetarg, zleca spółce miejskiej zi-
mowe utrzymanie dróg.
– Nasza spółka miejska profesjo-
nalnie zajmuje się zimowym utrzy-
maniem dróg, jest na miejscu, stąd 
szybki dostęp do sprzętu i możli-
wość niemal natychmiastowych 
reakcji i interwencji. Angażowa-
nie podmiotów z zewnątrz jest pod 
tym względem ryzykowne i nieuza-
sadnione. Dzięki strategii „in ho-
use”, angażujemy miejskie przed-
siębiorstwa, co jest korzystne dla 
nich i w oczywisty sposób dla mia-
sta – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński, który pod koniec paź-
dziernika spotkał się z prezesem 
PUK Mirosławem Szymańczykiem 
na terenie miejskiej spółki.
Prezes Szymańczyk, prezentując 
posiadane przez PUK pojazdy oraz 
omawiając szczegóły zaawansowa-
nia przygotowań do sezonu zimowe-
go, zwracał uwagę na standardy zi-
mowego utrzymania dróg oraz moż-
liwości działań, ściśle uzależnione 
m.in. od opadów śniegu.
– Wiele osób powtarza absolutnie 
błędne stwierdzenia, że zima za-
skakuje drogowców. My jesteśmy 
przygotowani do zimy, jednak za-
znaczyć należy istotny fakt, że do-
póki nie przestaje padać, nie ma 
oczekiwanych efektów odśnieża-
nia. Odśnieżanie jest skuteczne po 
ustąpieniu opadów. Akcje prowa-
dzimy zgodnie z hierarchią waż-
ności dróg. Prosimy więc miesz-
kańców o wyrozumiałość i apelu-
jemy o ostrożność, a ze swojej stro-
ny gwarantujemy, że nasze stara-
nia są zawsze maksymalne. Gdy 
jednocześnie wyjeżdżają wszyst-
kie nasze pojazdy, musi trochę 
czasu upłynąć zanim całe miasto 
będzie odśnieżone, sprzęt pracu-
je przy prędkości około 10 km/h, 
a odśnieżyć musi prawie 170 km 
dróg. Zimą zawsze musimy liczyć 

się z utrudnieniami – powiedział 
prezes PUK Mirosław Szymańczyk.
Zimowe utrzymanie obejmuje 
gminne drogi, parkingi, chodniki, 
place publiczne, przejścia dla pie-
szych, zatoki przystanków autobu-
sowych, skwery. Polega m.in. na od-
śnieżaniu, zwalczaniu śliskości, wy-
wozie nadmiaru śniegu, rozstawia-
niu skrzyń z piaskiem i uzupełnie-
niu ich, czyszczeniu ze śniegu i lodu 
wpustów i krat kanalizacji deszczo-
wej. Dyżury pełnione są całodobo-
wo, obowiązują określone proce-
dury dotyczące m.in. odśnieżania, 
zwalczania śliskości, zapobiegania 
i likwidacji jej, zwalczania skutków 
gołoledzi czy zapobiegania powsta-
waniu lodowicy.
Obowiązują dwa standardy utrzy-
mania dróg gminnych. Według 
I standardu jezdnia odśnieżona jest 
na całej szerokości, na całej szero-
kości zlikwidowana jest śliskość zi-
mowa. Na drogach objętych I stan-
dardem po ustaniu opadów śniegu, 
luźny śnieg może zalegać do 6 go-
dzin, błoto pośniegowe do 8; może 
występować warstwa zajeżdżonego 
śniegu bez kolein, nieutrudniają-
ca ruchu samochodów osobowych. 
Jeżeli chodzi o gołoledź, powinna 
być ona zlikwidowana do 5 godzin 
od stwierdzenia jej przez osobę od-
powiedzialną, a śliskość pośniego-
wa – do 6 godzin.
Według II standardu jezdnia od-
śnieżona jest na całej szeroko-
ści a śliskość zimowa zlikwido-
wana w wyznaczonych miejscach, 
tj. na skrzyżowaniach, na ostrych 
łukach poziomych, na odcinkach 
o znacznym nachylaniu, w zatokach 
autobusowych, dojazdach do szpi-
tala. Na drogach objętych II stan-
dardem luźny śnieg może zalegać 
do 8 godzin, błoto pośniegowe może 
występować do 12 godzin, może wy-
stępować warstwa zajeżdżonego 
śniegu bez kolein, nieutrudniają-
ca ruchu samochodów osobowych. 
Gołoledź powinna zostać zlikwido-
wana do 7 godzin, śliskość pośnie-
gowa do 8 godzin.
Standard I utrzymania dróg obej-
muje 93 ulice, znajdujące się w za-
rządzie Gminy Miejskiej Ciechanów, 
o ich łącznej długości ponad 75 km. 
II standard obejmuje 253 ulice za-
rządzane przez miasto o długości 
prawie 73 km. Zimowemu utrzy-
maniu podlega 210 przystanków 
autobusowych, 86 421 m2 chodni-
ków, 55 063 m2 placów i parkingów.

PUK prócz ponad 148 km dróg za-
rządzanych przez miasto, zajmuje 
się zimowym utrzymaniem ponad 
7 km dróg powiatowych (ul. Kra-
szewskiego, ul. Kargoszyńska – 
część od pętli miejskiej znajdują-
ca się na terenie Gminy Ciechanów, 
ul. Kwiatowa – od pętli miejskiej 
do granic miasta, ul. Niechodzka – 
od pętli miejskiej do granic miasta, 
ul. Leśna od pętli miejskiej do gra-
nic miasta, ul. Nużewska, ul. Soń-
ska, ul. Kącka), oraz prawie 11 km 
dróg krajowych (nr 60 – ul. Płocka, 
ul. Tatarska, ul. 17 Stycznia od ul. 
Tatarskiej do ul. Pułtuskiej, ul. Puł-
tuska; nr 50 – ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych, ul. Płońska, ul. Ka-
sprzaka), znajdujących się na tere-
nie Ciechanowa. W sumie PUK od-
śnieża ponad 166 km dróg.
PUK nie będzie obsługiwało dróg 
wojewódzkich (nr 615 – ul. 17 Stycz-
nia od ul. Tatarskiej do ul. Sien-
kiewicza, ul. Sienkiewicza od ul. 
17 Stycznia do ronda w ul. Mław-
skiej, ul. Mławska; nr 616 – ul. Gru-
duska; nr 617 – ul. Wojska Polskie-
go, ul. Przasnyska).

Zarządcy dróg na terenie Cie-
chanowa:
– drogi krajowe – Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie Rejon w Mła-
wie, ul. Graniczna 1A, 06-500 Mła-
wa, tel. 23 654 49 20.
– drogi wojewódzkie – Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w War-
szawie Rejon Ciechanów, ul. Mazo-
wiecka 7, 06-400 Ciechanów, tel. 
23 672 35 40.
– drogi powiatowe – Powiatowy Za-
rząd Dróg w Ciechanowie, ul. Ma-
zowiecka 7, 06-400 Ciechanów, tel. 
23 672 54 14.
– drogi gminne – Prezydent Mia-
sta Ciechanów, realizujący zadania 
poprzez Wydział Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska – re-
ferat utrzymania infrastruktury 
drogowej, pl. Jana Pawła II 6, 06-
400 Ciechanów, tel. 23 674 92 47, 
23 674 92 48.
Kontakt do PUK: 23 672 22 42.
Miasto oraz Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych przypominają, że 
mieszkańcy powinni odśnieżać 
wjazdy i chodniki przyległe do ich 
posesji, odśnieżać dojście do pojem-
ników na śmieci oraz apelują o nie 
przerzucanie śniegu na jezdnię czy 
też sąsiadujące tereny.

R.J.

Gotowość do zimy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które będzie odpowiadało za zimowe utrzymanie dróg 
gminnych, jak również powiatowych i krajowych na terenie Ciechanowa, ma podpisane umo-
wy na dostarczenie piasku oraz soli drogowej. W gotowości jest sprzęt, używany do oczyszcza-
nia dróg i chodników ze śniegu oraz zwalczania śliskości.25 nowych wiat przystankowych

Zakończył się montaż kolejnych 25 nowych przeszklonych wiat na przy-
stankach komunikacji miejskiej. Wiaty pojawiły się w miejscach, gdzie 
nie było w ogóle zadaszenia lub zastąpiły stare konstrukcje. 13 starych 
zdemontowanych wiat, ale nadających się do użytku, zostało ustawio-
nych w innych punktach. W grudniu 8 nowych wiat pojawi się na ulicy 
Sienkiewicza, w ramach prowadzonej tam kompleksowej modernizacji.

Zabezpieczona roślinność
Zakończono zabezpieczanie przed błotem pośniegowym nasadzeń 
wzdłuż ul. Mikołajczyka, Sikorskiego, przy dworcu PKP oraz na ron-
dach. Na okres zimowy zabezpieczono też rośliny na pasażu M. Konop-
nickiej, ul. Warszawskiej i przed ratuszem.

Nowe tablice z nazwami ulicy
W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną, przyjętą przez polski par-
lament, zostały zmienione nazwy 5 ulic. Nowe tablice pojawiły się przy 
ul. Stanisława Borodzicza (dawniej ul. Tomaszewskiego), Łukasza Cie-
plińskiego (wcześniej ul. Gwiazdowicza), ul. Zbigniewa Herberta (po-
przednio Pijanowskiego) oraz na ul. Gwardii Ludowej WRN (wcześniej 
Gwardii Ludowej).

Remonty dróg
Wykonano utwardzenie destruktem asfaltowym newralgiczne fragmen-
ty ul. Św. Franciszka od ul. Harcerskiej do ul. Św. Anny oraz odcinek 
drogi gruntowej od ul. Przytorowej do ul. Ogrodowej.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      7

Nowy autobus to Autosan SANCI-
TY M09LE. Posiada 15 miejsc sie-
dzących, 32 miejsca stojące oraz jest 
przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Napędzany jest 
silnikiem spełniającym najwyższą 
normę emisji spalin Euro 6. Jest to 
pierwszy pojazd ZKM wyposażony 
w klimatyzację całopojazdową oraz 
system gaszenia pożaru w komorze 
silnika. W autobusie zastosowano 
szereg rozwiązań, które wpływają 
na poprawę bezpieczeństwa. To sys-
tem łączności alarmowej kierowcy 
z dyspozytorem oraz system moni-
torowania. Te rozwiązania istnieją 
w kupionym rok temu przez spół-
kę autobusie, który posiada rów-
nież system liczenia podróżnych.
Obecnie flota ZKM w Ciechanowie 
liczy 25 autobusów miejskich oraz 
jeden autobus turystyczny. W trak-
cie procedur przetargowych, pro-

wadzonych przez miasto, jest zakup 
dwóch nowych autobusów, w tym 
jednego elektrycznego, oraz mon-
taż systemu elektronicznej infor-
macji pasażerskiej na 14 przystan-

kach. Systematycznie montowane 
są nowe wiaty przystankowe oraz 
kosze na śmieci.

R.J.

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalne-
go przyznawany jest firmom i mia-
stom działającym na rzecz lokalnej 
społeczności, skutecznie wykorzy-
stującym fundusze unijne, spraw-
nie realizującym inwestycje, a przy 
tym nie zapominającym o wielu 
innych potrzebach mieszkańców. 
Związany jest z realizacją kluczo-
wych projektów, dzięki realizacji 
których widoczne są pozytywne 
zmiany w otoczeniu.

Wyróżnienia wręczone zostały pod-
czas odbywającego się 26 i 27 paź-
dziernika Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości w Zielonej Górze. Na-
grodę dla ciechanowskiego ZWiK-
-u odebrał prezes tej spółki Jerzy 
Ryziński, który podkreśla, że nomi-
nacja do tytułu oraz jego przyznanie 
stanowi docenienie ZWiK za dzia-
łalność na rzecz rozwoju lokalnego 
oraz dbanie o dobro mieszkańców.

R.J.

Nowy autobus ZKM
Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie kupił nowy autobus, który wyposażony jest w kli-
matyzację całopojazdową, system lokalizacji pojazdów, łączność alarmową kierowcy z dyspo-
zytorem, monitoring wizyjny oraz system gaszenia pożaru w komorze silnika.

ZWiK Liderem Rozwoju Regionalnego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie znalazł się w gronie laureatów, którzy otrzy-
mali tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2017. Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogól-
nopolski program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum 
Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa już blisko 340 psów. Wszystkie potrzebują własnych do-
mów i dobrych opiekunów. Tak jak w poprzednich numerach 
gazety, zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji.

Pika ma 10 miesięcy, waży 16 kg. Jest zabawna, sympatyczna i kon-
taktowa. Umaszczenie czarne, podpalane na brązowo dodaje jej dużo 
uroku.

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

K.D.

Schronisko dla bezdomnych zwie-
rząt w Pawłowie, prowadzone 
przez Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych, zachęca do przyłącze-
nia się do zbiórki karmy i akceso-
riów dla psów. Finał akcji „Świą-
teczna paka dla psiaka” odbędzie 
się 6 grudnia w godzinach 8.00-
16.00. Dzieci i młodzież z cie-

chanowskich szkół i przedszko-
li będą miały zapewniony bez-
płatny przejazd do schroniska 
i z powrotem.
Psom najbardziej przyda się su-
cha k a r ma,  ta k że ta k a pr ze -
znaczona dla szczeniąt. Schro-
n i sko  c hę t n ie  pr z y jm ie ,  k a -
sze, makarony, r yż, koce, ob-

r o ż e ,  s m y c z e  i  k o ł n i e r z e 
do noszenia po zabiegach. Szcze-
gółowe informacje można uzy-
s k a ć  d z w o n i ą c  p o d  nu m e r y  
tel. (23) 611 13 59, 795 479 881 lub 
kontaktując się za pomocą Face-
book ’a:  w w w.fac ebook .c om/
schroniskopawlowo/.

red.

„Świąteczna paka dla psiaka”

Kodi to 4-miesięczny szczeniak, 
ważący 4 kg. Jest po wypadku ko-
munikacyjnym. Na szczęście wra-
ca do zdrowia. Szybciej i łatwiej 
mógłby odzyskać sprawność, gdy-
by znalazł domowe zacisze. Pies 
jest spokojny, pozytywnie nasta-
wiony i na pewno odwzajemni oka-
zaną życzliwość.

Kamaro jest młody i smukły. Ma 
ładna sylwetkę. Waży 23 kg. Lubi 
zabawy, głaskanie i spacery.

Prezydent Miasta Ciechanów 

I N F O R M U J E

że w dniach 04 – 22 grudnia 2017r. tj. przez 21 dni, wywieszony bę-
dzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1  
– II piętro oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego prze-
targu nieograniczonego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budyn-
ku przy ul.Wodnej 1 lub telefonicznie: (23)-674-92-40 lub (23)-674-92-24. 

 Ciechanów, 27.11.2017r.
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Bank Żywności w Ciechanowie 
wspólnie z partnerskimi organiza-
cjami pozarządowymi oraz wolon-
tariuszami będzie zbierał żywność 
w sklepach w Ciechanowie, Płoń-
sku, Pułtusku, Przasnyszu, Mła-
wie, Makowie Mazowieckim, Na-
sielsku, Glinojecku, Raciążu, Go-
łyminiu-Ośrodeku, Gołotczyznie, 
Gąsocinie i Sońsku. W ubiegłym 
roku na terenie Północnego Ma-
zowsza wolontariusze zebrali po-
nad 23 tys. kilogramów jedzenia, 
w Ciechanowie ponad 6 ton.
W Ciechanowie wolontariusze będą 
czekać na darczyńców 1 i 2 grudnia 
w 11 sklepach: Biedronka (ul. 17 Stycz-
nia, Armii Krajowej, Sienkiewicza, 
Tatarska), Carrefour (Armii Krajo-
wej), Kaufland (Armii Krajowej), 
Gram Market (ul. Narutowicza i Puł-
tuska), Elbit przy Farze (ul. Ściegien-
nego), Galeria Mrówka (ul. Niechodz-
ka) i Lidl (ul. Sienkiewicza). 3 grudnia 

będzie można podzielić się żywnością 
w Biedronkach. Najbardziej oczeki-
wane artykuły spożywcze to: cukier, 
mąka, makaron, olej, ryż, konserwy, 
przetwory mięsne, owocowe i wa-
rzywne, bakalie, słodycze. Produk-
ty trafią do magazynu Banku Żyw-

ności w Ciechanowie, gdzie wolon-
tariusze posortują, policzą i podzielą 
je na paczki. Następnie Bank Żywno-
ści przekaże dary lokalnym organiza-
cjom. Żywność trafi do osób potrze-
bujących przed Świętami.

red.

Wyniki przeprowadzonego 
na początku listopada bada-
nia, pozwalającego ocenić do-
stępność alkoholu dla nielet-
nich, świadczą o tym, że sprze-
dawcy w coraz większym stop-
niu zwracają uwagę na kwestię 
okazywania dowodu osobistego. 
W 15 punktach na 93 sprzedaw-
ca nie spytał osoby wyglądającej 
na nieletnią o dowód. Podczas 
badania rok temu było tak w po-
łowie sprawdzanych punktów, 
natomiast w styczniu ubiegłe-
go roku w 77 punktach na 100.

Podczas badania przeprowadzo-
nego 2, 3 i 4 listopada w 78 punk-
tach poproszono o okazanie dowo-
du osobistego i w sytuacji jego bra-
ku odmówiono sprzedaży alkoho-
lu. Zakup kontrolowany, audyt do-
tyczący zasad sprzedaży alkoholu 
oraz edukacja sprzedawców złoży-
ły się na działania przeprowadzone 
na zlecenie miasta. Szkolenie, któ-
re odbyło się w 92 wybranych loso-
wo punktach sprzedaży napojów al-
koholowych na terenie Ciechanowa 
przeprowadziło warszawskie Cen-
trum Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na zlecenie prezyden-
ta. Próby zakupu alkoholu dokony-
wała osoba, która ukończyła 18 rok 
życia, jednak jej wygląd i zachowa-
nie wzbudzały co do tego wątpliwo-
ści. Realizatorzy szkolenia przedło-
żyli zamawiającemu 15 paragonów 
świadczących o udanej próbie za-
kupu piwa przez osobę, której wy-
gląd powinien wzbudzić wątpliwo-
ści sprzedawców.
W kolejnej części szkolenia reali-
zatorzy oceniali przestrzeganie za-
sad sprzedaży alkoholu w kontro-
lowanych punktach, zgodnie z wa-
runkami określonymi w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości. Wy-
nik audytu ukazał, że w 91 punk-
tach sprzedaży na 92, widoczne 

były w odpowiedni sposób infor-
macje na temat szkodliwości spo-
żywania alkoholu. W poprzednim 
badanu było tak w 90 punktach. 
W 89 punktach widoczne były rów-
nież informacje na temat szkodli-
wości spożycia alkoholu przez oso-
by nieletnie. Poprzednio było tak 
w 91 punktach.
Wśród sprzedawców, w 92 punk-
tach, przeprowadzono kampanię 
informacyjną. Sprzedawcy poinfor-
mowani zostali o karach wynikają-
cych z obowiązujących przepisów, 
udzielono im porad dotyczących 
asertywnej postawy względem nie-
letnich podejmujących próby zaku-
pu alkoholu. Sprzedawcy otrzyma-
li ulotki informacyjne z dostępem 
do platformy internetowej, na któ-
rej umieszczone są ważne dla nich 
informacje, aby mogli na bieżąco 
uzupełniać swoją wiedzę. Otrzyma-
li również Zaświadczenia Uczest-
nictwa w Kampanii Informacyjnej.
Szczegółowe wyniki prowadzonych 
działań zostały przekazane Komen-
dzie Powiatowej Policji w Ciechano-
wie z prośbą o wzmożenie działań 
prewencyjnych w punktach sprze-
daży napojów alkoholowych usy-
tuowanych na terenie Ciechanowa.
– Kolejne badanie pokazuje, że 
nasze działania przynoszą sku-
tek, zwiększa się poczucie odpo-
wiedzialności sprzedawców. Jest 
to słuszny kierunek, duży nacisk 

kładziemy na edukację, będzie-
my kontynuować różnego rodza-
ju akcje, których celem jest uwraż-
liwianie naszej lokalnej społecz-
ności na kwestie spożywania al-
koholu – powiedziała kierownik 
Biura Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień Elżbie-
ta Muzińska.
Akcja „tajemniczy klient” w skle-
pach przeprowadzona została trze-
ci raz. Tego typu działania podej-
mowano również w restauracjach, 
pubach, lokalach gastronomicz-
nych, gdzie sprzedawany jest al-
kohol podjęto na przełomie kwiet-
nia i maja ubiegłego roku. Wów-
czas w 10 z 35 punktów sprzedaw-
cy sprzedali alkohol osobie, której 
wygląd powinien wzbudzić wąt-
pliwości, czy ma ukończone 18 lat. 
W 25 punktach sprzedaży odmó-
wiono.
16 marca dla sprzedawców w Urzę-
dzie Miasta przeprowadzone zosta-
ło szkolenie naprawcze pn. „Prak-
tyczne porady dla osób handlują-
cych napojami alkoholowymi”. Te-
matyka obejmowała przepisy pra-
wa, kwestie rozpoznawania wieku 
klientów na podstawie wyglądu, 
mechanizmy psychologiczne, spo-
soby asertywnej odmowy sprzeda-
ży alkoholu oraz strategie radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, na ja-
kie narażeni mogą być sprzedawcy.

R.J.

Demontaż i unieszkodliwianie 
eternitowych dachów dla miesz-
kańców jest bezpłatne. Pod koniec 
2015 roku uchwalony został „Pro-
gram usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu miasta Ciecha-
nowa na lata 2016-2032”. Zaktuali-
zowany program wprowadził nowe 
zasady, od 2016 r. usuwanie prowa-
dzone jest przez jeden, wyłoniony 
na rok przez Urząd Miasta Ciecha-
nów podmiot. W ubiegłym oraz bie-
żącym roku usługę świadczyła fir-
ma PHU „Piotr” Piotr Jaczyński, 
wybrana w wyniku zapytania ofer-
towego. Ustalała ona terminy dzia-
łań z osobami, które zgłosiły chęć 
wymiany eternitowego dachu i za-
kwalifikowały się do realizacji pro-

gramu. Prace realizowano systema-
tycznie od kwietnia do październi-
ka. Podpisano umowę z wykonaw-
cą na kwotę 50 288,40 zł.
Demontaż, usuwanie i unieszko-
dliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Ciechano-
wa w 2017 roku dofinansowano 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 42 671 zł.

R.J.

Po wylaniu glikolu, czyli czynnika 
chłodzącego, uruchomiony zosta-
nie agregat i wylewana będzie tafla 
lodu. Ten etap zależał będzie od po-
gody. MOSiR podkreśla, że ujemna 
temperatura ułatwi szybsze urucho-
mienie lodowiska. Udostępnienie go 
planowane jest w grudniu. Obecnie 
stosowana jest technologia, dzięki 

której łatwiej jest utrzymać właści-
wą jakość lodu. Opłaty i ulgi będą 
obowiązywały na dotychczasowych 
zasadach. MOSiR planuje stworze-
nie dla osób odwiedzających lodowi-
sko możliwości skorzystania z punk-
tu gastronomicznego, który znajdo-
wał się będzie wewnątrz hali.

R.J.

Prawie 43 tys. zł 
dofinansowania 

na usuwanie azbestu
Ciechanów pozyskał z WFOŚiGW 42 671 zł dofinansowania 
na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu miasta. 7 listopada została podpisana 
umowa. Przyznana kwota stanowi 85% poniesionych w 2017 roku 
kosztów. Od kwietnia do października usunięto ponad 100 ton 
azbestu z 44 budynków, dodatkowo przekazane zostały wyro-
by z azbestem z 9 posesji.

Instalacja miejskiego 
lodowiska

Trwają ostatnie przygotowania lodowiska, które na zimę roz-
stawiane jest przed halą MOSiR przy ul. 17 Stycznia. Dostoso-
wano podłoże, zamontowane są już bandy, rozwinięto kapilary. 
W najbliższych dniach instalacja zostanie napełniona glikolem.

Świąteczna Zbiórka Żywności
1, 2 i 3 grudnia w 11 ciechanowskich sklepach odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności, orga-
nizowana przez Bank Żywności. Akcja odbywać się będzie pod hasłem „Dodaj Świętom Sma-
ku.” Klienci będą mogli przekazać zakupy, które na Święta trafią do potrzebujących.

„Tajemniczy klient” w punktach sprzedaży alkoholu 
w Ciechanowie: coraz większa czujność sprzedawców
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Prace były kodowane, do publicznej 
wiadomości zostały podane jedy-
nie nazwiska zwycięzców. Najlep-
szy ze wszystkich piszących oka-
zał się Arkadiusz Kleniewski, któ-
ry startował w grupie „Dziennika-
rze”. W kategorii „Open” zwycięży-
ły ex aequo Ewa Sachmata i Anna 
Kłys. Pierwsza w kategorii „NGO” 
była Karolina Witkowska, w grupie 
„Służby mundurowe” Adrian Pu-
chała, „Nauczyciele” – Anna Wi-
śniewska, „Urzędnicy” – Renata 
Jeziółkowska. Najlepiej spośród 
przedsiębiorców napisała Anna 
Boniakowska, a spośród uczniów 
i studentów – Maria Chrabąszcz. 
Zwycięzca każdej kategorii otrzy-

mał pióro, statuetkę oraz książkę. 
Zwycięzca całego konkursu dostał 
laptopa. Odbyło się również loso-
wanie książek wśród wszystkich 
uczestników wydarzenia. Dyktan-
do zorganizowało Społeczne Towa-

rzystwo Oświatowe i Urząd Miasta 
Ciechanów. Patronat nad wydarze-
niem objął prezydent Krzysztof Ko-
siński, który po raz kolejny wziął 
udział w dyktandzie.

P.H.

Zwycięzca konkursu „Nary-
sujcie ciekawą postać do ko-
miksu pt. Ciechan” pojawi się 
w publikacji jako jeden z boha-
terów. Należy narysować sie-
bie, zwycięski rysunek będzie 
inspiracją wykorzystaną w ko-
miksie „Ciechan – dziedzictwo 
Lechitów”. Konkurs, do udzia-
łu w którym zapraszają Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej, 
Wydawnictwo Kado Studio 
oraz Coyot Presents, skiero-
wany jest do dzieci i młodzie-
ży z całej Polski.

W konkursie mogą wziąć udział 
uczniowie szkół podstawowych oraz 
szkół ponadpodstawowych i pod-
opieczni placówek 
oświatowo-wycho-
wawczych w wie-
ku 6-16 lat. Prace 
można przesyłać 
do 1 marca przy-
szłego roku – liczy 
się data stempla 
pocztowego. Kapi-
tuła konkursu oce-
ni wszystkie pra-
ce, wyłoni zwycię-
ską oraz przyzna co 
najmniej 20 nagród 
rzeczowych. Zwy-
cięska trafi finalnie 
do komiksu. Orga-
nizatorzy planują 
uroczyste wręcze-

nie nagród i prezentacje. Podkre-
ślają, że najważniejszym celem kon-
kursu jest promowanie młodych ta-
lentów komiksowych, nowoczesne 
i wspólne współtworzenie komik-
su o najważniejszych wydarzeniach 
w Polsce oraz propagowanie tożsa-
mości patriotycznej wśród najmłod-
szych, rozwijanie zainteresowanie 
komiksem, popularyzacja wiedzy 
i świadomości o historii, motywo-
wanie uczniów do rozwijania zdol-
ności artystycznych.
Patronat nad konkursem objął pre-
zydent Ciechanowa.
Partnerami i patronami są Cen-
trum Historii Zajezdnia, WAWA 
KOMIKS, PRACOWNIA KOMIK-

SOWA, TOMMERART, Fundacja 
Animacja, WYDAWNICTWO KA-
MELEON, WYDAWNICTWO ELE-
MENTAL, WYDAWNICTWO ON-
GRYS, Muzeum Regionalne w Lu-
baniu, Muzeum Bitwy pod Grun-
waldem w Stębarku, Interaktyw-
ne Muzeum Państwa Krzyżackiego 
w Działdowie, Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze, Muzeum Re-
gionalne im. Andrzeja Kaubego 
w Wolinie.
Wszelakich informacji udziela 
pomysłodawca konkursu i autor 
przyszłego komiksu Rafał Kado 
(tel:721 050 912, e-mail: wydaw-
nictwo.kadostudio@gmail.com)

R.J.

Dyktando dla mieszkańców Ciechanowa z udziałem 
Pauliny Chylewskiej i prof. Jerzego Bralczyka

18 listopada w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się Trzecie Ciechanowskie 
Dyktando o Pióro Prof. Jerzego Bralczyka. Mieszkańcy rywalizowali w ośmiu kategoriach. 
Dziennikarka sportowa Paulina Chylewska dyktowała tekst.

Konkurs na postać w komiksie

Dyskusyjny Klub Książki
Anna Fryczkowska 
była gościem Dysku-
syjnego Klubu Książ-
ki, zorganizowanego 
16 listopada przez 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną. We wnę-
trzach krzywej hali, 
gdzie mieści się Od-
dział Zbiorów Naukowych i Regionalnych, autorka powieści kryminal-
nych i obyczajowych opowiadała o swoich ulubionych lekturach. Mówiła 
też o specyfice pisarstwa oraz pracy nad scenariuszami filmowymi. Roz-
mowę poprowadziła Małgorzata Grzelak, kierownik Biblioteki Głównej.

red.

Zaułek poezji
Stanisław Siwanowicz

Ludzie z marmuru
Poeci słów szukają,
które malują rzeczywistość.
Liczą na zachwyt,
zamieniają brzydotę na piękno,
kłamstwa naprawdę,
nienawiść na miłość.

Wszystko wokół na się zmienia
i tylko wśród ludzi są wyjątki,
którym się wydaje, że są z marmuru
i się tym szczycą.

Stanisław Siwanowicz jest ciechanowianinem, emerytowanym na-
uczycielem szkół rolniczych.

Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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Msza w intencji ojczyzny, apel pa-
mięci, złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Józefa Piłsudskiego, 
koncert Chóru Victoria i gości – 
to program uroczystości, na które 
w 99. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, zapraszał 
Urząd Miasta wraz z ciechanow-
skim Hufcem Związku Harcer-
stwa Polskiego.

Dzień wcześniej Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO wraz z „Militarnym Ciechano-
wem” i klubem motocyklowym „Ole 
Karter” zachęcali do świętowania 
na placu Jana Pawła II. Był pokaz 
pojazdów militarnych, śpiewanie 
pieśni patriotycznych oraz kuch-
nia polowa z wojskową grochówką.

red.

15.721 zł zebrali wolontariusze 
podczas prowadzonej na ciecha-
nowskich cmentarzach pierwszej 
kwesty na ratowanie nagrobków 
i miejsc spoczynku osób zasłużo-
nych dla miasta. Inicjatorem akcji 
był Komitet Społeczny „Wolontariat 
Pamięci” przy współpracy z Urzę-
dem Miasta. Patronat nad zbiórką 
objęły również wszystkie ciecha-
nowskie parafie oraz Akcja Katolic-
ka. Blisko 80 wolontariuszy, m.in.: 
samorządowcy, urzędnicy, dzienni-
karze, działacze organizacji religij-
nych (m.in. Akcji Katolickiej, Civi-
tas Christiana i przedstawiciele pa-
rafii), kulturalnych i społecznych. 
kwestowało na dwóch nekropoliach 
– od 31 października do 2 listopada 
na Starym Cmentarzu, a 1 listopa-
da na Cmentarzu Komunalnym. – 
Puszka, do której kwestował pre-
zydent Kosiński była rekordowa. 

Trafiło do niej 2.226 zł. Dziękuję 
prezydentowi za zaangażowanie 
w całe nasze przedsięwzięcie – po-
wiedział przewodniczący komite-
tu Roman Niesiobędzki. W pierw-

szej kolejności Komitet zajmie się 
najbardziej zniszczonymi nagrob-
kami kapłanów, znajdującymi się 
na cmentarzu przy ul. Płońskiej.

A.C.

Fotografie ukazują f lorę i faunę 
w zbliżeniach oraz przedstawia-
ją krajobrazy. Zdjęcia umieszczo-
ne są na 14 planszach. Do każde-
go dodano krótki opis. Autorzy to 
miłośnicy fotografii, pasjonujący 
się obserwacją przyrody. Grzegorz 
Hoffman jest nauczycielem, foto-
grafikiem, miłośnikiem zwierząt, 
członkiem Ogólnopolskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków, Pol-
skiego Towarzystwa Ochrony Pta-
ków oraz Klubu Ptaków Polskich. 
Za swoje fotografie był wielokrot-

nie nagradzany. Kazimierz Kosma-
la jest fotoamatorem, kochającym 
przyrodę, zawodowo – automatyk 
w PEC, członek Ciechanowskiego 

Klubu Fotograficznego. 16-letnia 
Edyta Makowska, uczennica I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Cie-
chanowie, fotografią interesuje się 
od dziecka, zajmuje się fotografią 
makro, lubi robić zdjęcia przyro-
dzie, ludziom oraz zdjęcia repor-
tażowe. Od 5 lat gra na saksofonie 
w OSP Ciechanów.
Wystawę przygotowała Pracow-
nia Dokumentacji Dziejów Miasta, 
działająca w strukturach Urzędu 
Miasta Ciechanów.

R.J.

Święto Niepodległości Pierwsza ciechanowska kwesta 
na ratowanie nagrobków

„Przyroda w obiektywie”  
– nowa wystawa na ul. Warszawskiej
W gablotach na ul. Warszawskiej zamontowana została wystawa, przedstawiająca zdjęcia ro-
ślin i zwierząt. To fotografie autorstwa trzech osób, wykonane głównie w okolicach Ciechanowa.

Mural będzie jednym z elementów 
uczczenia rocznicy, miasto przygo-
towuje szereg wydarzeń z nią zwią-
zanych. Do konkursu na projekt 
wpłynęło 21 prac, z czego 3 nie speł-
niały wymogów formalnych. Udział 
w konkursie mógł wziąć każdy. 
Zwycięską pracę wyłoniła komisja 
konkursowa. Oceniającym nazwi-
ska autorów nie były znane. Brano 
pod uwagę walory artystyczne oraz 
zgodność z tematyką konkursu.
Projekt, który wygrał wykonała 
Mariola Kujawa. Prócz niezbęd-

nych elementów patriotycznych, 
niepodległościow ych, pojawia 
się motyw ciechanowski – zamek 
w tle. Zawarte jest również hasło: 
„W sercach noście narodowego du-
cha wolności”.
Mural powstanie na północnej ścia-
nie szczytowej budynku, znajdu-
jącego się przy pl. Kościuszki 1/3. 
Obejmie obszar od poziomu piątej 
kondygnacji w dół – do wysokości 
drugiej. Zajmie powierzchnię oko-
ło 105 m2.

R.J.

Mural na 100-lecie niepodległości: 
wyłoniony zwycięski projekt

Rozstrzygnięty został konkurs, zorganizowany przez Urząd 
Miasta Ciechanów, na projekt muralu, który w przyszłym roku 
powstanie na budynku przy pl. Kościuszki w ramach obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nadesła-
no 21 prac, autorką zwycięskiego projektu jest Mariola Kujawa.

Pobrali się 15 kw ietnia 
1967 r. Pani Anna urodzi-
ła się w 1945 r. w Giżyn-
ku. Pracowała w „Mod-
nym stroju” oraz w Jedno-
stce Wojskowej. Pan Leszek 
urodził się w 1944 r. w Cie-
chanowie. Zawodowo był 
związany z Zakładem Ener-
getycznym oraz Okręgową 
Spółdzielnią Mleczarską. 
Małżonkowie wychowali 
dwoje dzieci, doczekali się 
trojga wnucząt.
Jubilaci otrzymali meda-
le „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Prezydent
Krzysztof Kosiński wręczył 
im list gratulacyjny oraz pa-
miątkową płaskorzeźbę z popiersiem papieża Jana Pawła II. Dopełnieniem uroczystości były lampki szampa-
na, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

50-lecia ślubu
18 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego 50. rocznicę ślubu świętowali Państwo Anna i Le-
szek Nadratowscy z Ciechanowa.
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20 listopada obchodzony był Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziec-
ka. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 po raz trzeci włączyli się w zor-
ganizowanie obchodów tego święta. 
Przygotowali babeczki, do których 
dołączone były karteczki z wydru-
kowanymi prawami dziecka. Dzie-
ci na „Sercach Życzliwości” wypi-
sały osoby i instytucje, które mogą 
udzielać dzieciom pomocy. Oprócz 
tego, z przygotowanych przez siebie 
elementów wzniosły wspólnie „Wie-
żę Praw Dziecka”. Pod kierunkiem 
nauczycielek języka polskiego gim-
nazjaliści przygotowali prezentacje 
postaci Ireny Sendlerowej i Janu-
sza Korczaka. Najstarsi uczniowie 
wzięli udział w dyskusji panelo-
wej na temat „Przestrzegania Praw 

Dziecka w różnych obszarach życia 
społecznego oraz potrzeb i proble-
mów współczesnych dzieci”. Dzie-
ci odwiedziły tego dnia Sąd Rejo-

nowy i Urząd Miasta. Spotkały się 
z prezydentem Krzysztofem Kosiń-
skim oraz pracownikami urzędu.

A.C

Autorka jest absolwentką ASP 
w Poznaniu. Zajmuje się ilustracją 
i grafiką projektową. Tworzy pla-
katy, katalogi, okładki książkowe, 
a w swojej twórczości stosuje róż-
ne techniki: rysunek, grafikę cyfro-
wą, malarstwo.
Prace pokazane na w ystaw ie 
w STUDIO powstały z inspiracji 
motywami znanych baśni. Są swo-
istym przenikaniem się tematów 
i postaci w wyobraźni artystki, co 
zaowocowało stworzeniem własnej, 
bardzo osobistej opowieści.
Organizatorzy dziękują Edycie 
Szwejkowskiej, laureatce Platyno-
wego Mikrofonu’17, za umilenie wie-
czoru w „Domku nad wodą” pięk-
nymi utworami.

red.
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Z Anją Orthodox, wokalistką ze-
społu Closterkeller, autorką tek-
stów oraz kompozytorką rozmawia-
ła dziennikarka Edyta Szewczyk. 
W trakcie dyskusji Urszula Michal-
ska narysowała portret artystki. Po-
wstały rysunek trafi na aukcję Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
15 listopada gościem „Sceny Zaułek”, 
której pomysłodawcą i gospodarzem 
jest Wojtek Gęsicki, był Krzysztof Dauk-
szewicz – satyryk, felietonista, tekściarz, 
śpiewak, komentator. Wydarzenie było 
czwartą i ostatnią w tym roku podróżą 
w świat poezji i muzycznych dźwięków.

red.

„Spotkania z kulturą” i „Scena Zaułek”
16 listopada gościem dziewiątego w tym roku „Spotkania z kulturą” była Anja Orthodox. Or-
ganizatorem cyklu wieczorów jest Fabryka Kultury Zgrzyt, we współpracy z Ciechanowskiem 
Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STUDIO i Urzędem Miasta. Dzień wcześniej w Fabryce Kul-
tury „Zgrzyt” gościem wspieranej przez miasto „Sceny Zaułek” był Krzysztof Daukszewicz.

Synergia Baśni
W galerii ciechanowskiego COEK STODIO można oglądać baśniową wystawę, której wernisaż 
odbył się 22 listopada. Zuzanna Lewandowska zaprezentowała 12 barwnych prac graficznych, 
wydrukowanych metodą druku cyfrowego na papierze.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w „Szóstce”

Z A P I S Y  N A  T R E N I N G I  S P O R T O W E  I  S Z C Z E G ÓŁY  D O T Y C Z C E  I M P R E Z Y  N A  S T R O N I E  
W W W . M A Z O V I A P R O A C T I V . P L
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W kategoriach senior, junior i kadet wystartowało 
ponad 1000 zawodników i zawodniczek z 40 krajów. 
Wśród uczestników była reprezentacja z Klubu TKKF 
Promyk pod opieką trenera Radosława Lisowskiego. 
Bardzo udany występ miał Maciek Stryjek (kadet), 
który wygrał trzy pojedynki i zdobył pierwsze miej-
sce w kategorii wagowej 65 kg. Ciechanowianin po-
konał Liama Sweeney’a (Australia National Team), 
Giuseppe Guarna (ASD ATHLON) i Leona Lenarta 
Draskovica (Pantat-Vrhinka).

red.

XI Międzynarodowy Turniej Taekwon-do 
Mazovia Masters Cup 2017

Tegoroczna edycja MMC zgromadziła w dniach 18-19 listopada rekordową liczbę 515 zawodni-
ków (w ubiegłym roku startowało 273 zawodników) z 45 klubów polskich oraz z Rosji, Biało-
rusi, Łotwy, Ukrainy, Mołdawii oraz Irlandii. Pojedynki rozgrywano na pięciu polach walki.

Puchar świata w Chorwacji
W Zagrzebiu rozegrano Puchar Świata w Taekwondo Olimpijskim Croatia Open 2017. Turniej 
zaliczany do kategorii G1 przeprowadzono w dniach 11-12 listopada.

Piąta kolejka Ligi Zakładowej

Szymon Kołecki i Galeria Fitness 
siódmy raz zaprosili do Ciechano-
wa siłaczy z całej Polski na Otwar-
te Zawody w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc o Puchar Prezydenta Mia-
sta Ciechanów. 18 listopada siłę 
swych mięśni sprawdzało 34 za-
wodników. Podzieleni byli we-
dług kategorii wagowych: do 72, 
82, 90, 100 oraz powyżej 110 kilo-
gramów. Celem zawodów była po-
pularyzacja tego rodzaju aktywno-
ści fizycznej, jako jednej z konku-
rencji trójboju siłowego. W kate-

gorii do 72 kilogramów pierwsze 
miejsce zajął Jakub Chrzanowski. 
W kategorii wagowej do 82 kilo-
gramów zwyciężył Tomasz Zieliń-
ski. W kategorii do 90 kilogramów 
niepokonany był Mateusz Gaje-
wicz. W kategorii do 100 kilogra-
mów, wygrał Tomasz Trzciński. 
W kategorii wagowej do 110 kilo-
gramów zwyciężył Artur Gogoliń-
ski. W najcięższej kategorii – po-
wyżej 110 kilogramów złoto zdo-
był Piotr Czapiewski.

A.C.

VII Otwarte Zawody 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

W zawodach startowało 33 za-
wodników reprezentujących LKS 
Matsogi Ciechanów. Wśród nich 
na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje Karolina Królikowska, któ-
ra zdobyła złoty medal w walkach 
do 45 kg. Po raz kolejny klasę po-
twierdził Andrzej Reduch, który 
zwyciężył w układach III dan, a Pa-
weł Szwejkowski zdobył srebrny 
medal w konkurencji układów for-
malnych stopni mistrzowskich IV 
dan, przegrywając w finale ze swo-
im bratem Piotrem Szwejkowskim. 
Bardzo dobrze spisał się również 
Przemysław Łukasiak, który wy-
grywając w walkach powyżej 85 kg 
oraz zdobywając srebro w układach 
formalnych, został najlepszym za-
wodnikiem wśród seniorów kolo-
rowych pasów. Złoty medal w ukła-
dach formalnych kolorowych pa-
sów wywalczył również Mateusz 
Sadkowski. Dzięki wysokim osią-
gnięciom zawodników klub Mat-
sogi Ciechanów zajął w klasyfikacji 
generalnej 6 miejsce. Zawody roze-
grano pod patronatem Prezydenta 
Miasta Ciechanów.
Wśród ciechanowskich seniorów 
złote medale zdobyli: Andrzej Re-
duch (układy formalne stopni mi-
strzowskich III dan), Mateusz Sad-
kowski (układy formalne koloro-
wych pasów), Przemysław Łuka-

siak (walki do 85 kg kolorowych 
pasów). Srebrne medale wywal-
czyli: Przemysław Łukasiak (ukła-
dy formalne kolorowych pasów), 
Paweł Szwejkowski (układy for-
malne stopni mistrzowskich IV-
-VI dan), Anna Szpadzik (ukła-
dy formalne kolorowych pasów). 
Juniorzy: Zuzanna Ząbczyk (wal-
ki do 60 kg kolorowe pasy) i Ja-
kub Królikowski (walki) zdoby-
li brązowe medale. Wśród kade-

tów złoto zdobyła Karolina Króli-
kowska (walki do 45 kg kolorowe 
pasy), srebrny Anita Rydzewska 
(układy formalne kolorowe pasy 
9-7 kup), a brązowe medale wy-
walczyli: Jakub Marczak (układy 
formalne kolorowe pasy 6-4 kup), 
Filip Nowak (układy formalne ko-
lorowe pasy 9-7 kup) oraz Robert 
Ceranowski (układy formalne ko-
lorowe pasy 9-7 kup).

red.

Po piątej serii gier Ligi Zakła-
dowej liderem został Metaltech 
z dorobkiem 13 punktów. Tuż 
za nim, z jednopunktową stra-
tą znalazły się drużyny InPost 
Ciechanów oraz Dachy Szymań-
ski. Czwarta lokata z dziesięcio-
ma punktami należy do grupy 
Twormet. W klasyfikacji strzel-
ców nastąpiły zmiany. Prowadzi 
Emil Żółtek(Twormet) z 10 bram-
kami. Drugi jest Łukasz Sepczyń-
ski (Metaltech), który strzelił 
8 goli. Na trzeciej pozycji upla-
sował się Dominik Głowacki (In-
Post Ciechanów) z 7 bramkami. 

Organizatorami Ligi Zakłado-
wej 2017/2018 są: Urząd Miasta 
Ciechanów, MKS Ciechanów oraz 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Ciechanowie.

red.

Czternasty raz zjawili się w Ciechanowie „ciężarowcy” z Polski i zagra-
nicy, by wziąć udział w Międzynarodowym Memoriale Andrzeja Matu-
siaka w podnoszeniu ciężarów. 24 listopada w hali widowiskowo-spor-
towej przy ul. Kraszewskiego rywalizowali zawodnicy z Ukrainy, Li-
twy, Łotwy, Rosji oraz Polski. W klasyfikacji drużynowej najlepsza oka-
zała się reprezentacja gospodarzy – CLKS Mazovia, która wywalczyła 
984,6 punktów. Drugie miejsce zdobyła drużyna z Łotwy, trzecie – dru-
żyna Nida Nidzica. Organizatorem memoriału był Ciechanowski Ludo-
wy Klub Sportowy „Mazovia” przy współpracy z MOSiR.

A.C.

Memoriał Andrzeja Matusiaka


