
Wiosną 
modernizacja 
ul. Kargoszyńskiej 
i Augustiańskiej

Wyłonieni zostali wykonawcy, nie-
bawem podpisane zostaną umowy. 
Roboty ruszą, gdy pozwoli na to 
pogoda. Modernizacja ul. Kargo-
szyńskiej obejmie m.in. jezdnię, 
chodniki, budowę ścieżki rowero-
wej, nowe miejsca postojowe, zago-
spodarowanie zieleni. Na ul. Augu-
stiańskiej zostanie wylany asfalt.

więcej str. 2
R.J.

Bezpłatne przejazdy 
autobusami 
od 70 roku życia

Każdy, kto skończył 70 lat może 
od początku tego roku podróżo-
wać autobusami ZKM bezpłatnie, 
do czego wystarczy dowód tożsa-
mości. Dotychczas takie upraw-
nienia miały osoby w wieku co naj-
mniej 75 lat. Nowe ulgi wprowa-
dzono na wniosek Rady Seniorów.

więcej str. 7
R.J.

Torby ekologiczne 
dla mieszkańców

Ratusz rozpoczął akcję przekazy-
wania mieszkańcom toreb ekolo-
gicznych. Dla jednego gospodar-
stwa – po jednej z dwóch rodza-
jów toreb. Torby są do odbioru 
w ratuszu, do końca stycznia lub 
wyczerpania zapasów. Akcja ma 
zachęcać do dbania o środowisko 
i zastępowania płatnych foliówek, 
torbami wielokrotnego użytku.

więcej str. 8
R.J.

Prace  
w COEK STUDIO

W siedzibie COEK STUDIO rozpo-
częły się roboty związane z kom-
pleksową modernizacją i wypo-
sażeniem budynku. Moderniza-
cja pozwoli na rozszerzenie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców oraz 
przystosowanie obiektu do po-
trzeb osób z różnymi niepełno-
sprawnościami. Obecnie przebu-
dowywane są łazienki oraz sala 
baletowa.

więcej str. 3
R.J.

Przebudowana 
ul. Spokojna

Prace przebiegały na całej uli-
cy – w pobliżu sklepu spożyw-
czego, garaży, bloku oraz obję-
ły wąski fragment przy domach 
jednorodzinnych. Zadanie roz-
szerzono o dodatkową rozbudo-
wę miejsc parkingowych przy 
sklepie „Gram” od strony ul. Bo-
janowskiego.

więcej str. 5
R.J.

Ciechanowski 
plebiscyt sportowy

W głosowaniu internetowym wy-
brany zostanie najpopularniej-
szy sportowiec, trener, drużyna 
i sportowe wydarzenie roku 2017. 
Miasto zorganizowało plebiscyt, 
którego wyniki będą ogłoszone 
podczas planowanej Ciechanow-
skiej Gali Sportu. Głosować moż-
na do 28 stycznia.

więcej str. 11
R.J.
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Miasto pierwszy raz podejmie syste-
mowe działania związane z doświe-
tleniem lampami przejść dla pie-
szych. Lista pierwszych kilkudzie-
sięciu przejść, wymagających do-
świetlenia, zostanie opracowana po 
zakończeniu spotkań osiedlowych 
oraz po analizach merytorycznych 
wydziałów. Ratusz przygotuje rów-
nież własne propozycje, biorąc pod 
uwagę zdarzenia drogowe oraz także 
uwagi już zgłaszane przez ciechano-
wian. Planowana inwestycja będzie 
realizowana do końca 2018 roku. Do-
kumentacja już powstaje dla jednej 
z pierwszych lokalizacji, czyli przejść 
w ul. 17 Stycznia, w rejonie skrzyżo-
wań z ul. Narutowicza i Gostkowską.
Techniczne rozwiązania uzależ-
nione będą od specyfikacji. Ro-
dzaj lampy, moc, rozsył świa-
tła – dostosowane będą każdo-
razowo do wielkości przejścia 
oraz szerokości i kategorii dro-
gi. Program skupia się głównie 
na przejściach, gdzie nie ma sy-
gnalizacji świetlnej, tych gdzie 
piesi i kierowcy najbardziej na-
rzekają na widoczność, gdy jest 
ciemno. Przede wszystkim kon-
centrował będzie się na drogach 

zarządzanych przez Gminę Miej-
ską Ciechanów.
– Doświetlenie przejść dla pieszych 
to częsty postulat, z którym się spo-
tykam. Szczególnie uciążliwy dla 
mieszkańców jest okres jesienno-zi-
mowy, kiedy szybko zapada zmrok. 
W poprzednim roku postawiliśmy 
na eksperyment z kocimi oczkami 
i przyniósł efekt, bo kierowcy zwra-
cają uwagę na ledowe odblaski przy 
przejściach dla pieszych i chwalą so-
bie to rozwiązanie. Piesi są najsłab-
szymi uczestnikami ruchu, dlatego 
podejmujemy coraz więcej działań, 
które mogą ich uchronić przed nie-
bezpieczeństwami – mówi prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Tzw. kocie oczka zamontowane 
były przed 15 przejściami dla pie-
szych. 100 sztuk pojawiło się przy 
11 przejściach przy ul. Armii Kra-
jowej oraz przy przejściu przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich, Ba-
talionów Chłopskich, Sikorskiego 
i Orylskiej. Środki na kocie oczka 
oraz napisy „spójrz w lewo” i dzia-
łania edukacyjne miasto pozyska-
ło na wniosek prezydenta, w ra-
mach rządowego „Programu ogra-
niczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 
2016 i 2017”. Napisy przypomina-
jące pieszym wchodzącym na jezd-
nię, że najpierw należy spojrzeć 
w lewo i upewnić się, że można bez-
piecznie przekroczyć jezdnię, na-
malowano na 15 przejściach, znaj-
dujących się w najbliższej okolicy 
(do 300 m) obiektów użyteczności 
publicznej – przedszkola, żłobka, 
szkoły podstawowej, szpitala. To 
przejścia na ulicach: Mikołajczy-
ka, Batalionów Chłopskich, Ście-
giennego (dwa przejścia), Broniew-
skiego. Ponadto miasto zleciło na-
malowanie napisu na 10 kolejnych 
przejściach przy ul. Armii Krajowej. 
W ramach projektu wśród uczest-
ników ruchu drogowego realizowa-
ne były działania edukacyjne, a dla 
dzieci i młodzieży został zorgani-
zowany konkurs plastyczny „Bez-
pieczny pieszy”.
Miasto planuje kolejne lokalizacje 
kocich oczek. Tego rodzaju świecą-
ce elementy pojawią się w tym roku 
m.in. przed przejściami w ul. Kar-
goszyńskiej, w ramach jej komplek-
sowej modernizacji.

R.J

Doświetlenie przejść dla pieszych:  
miasto wdroży kompleksowy program
Ciechanów przeprowadzi inwestycję, w ramach której doświetlonych zostanie do 100 przejść dla 
pieszych. Miasto opracuje kompleksowy program, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych. Kilkadziesiąt „zebr” do doświetlenia zostanie wytypowanych do końca marca. Miesz-
kańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycja m.in. na spotkaniach osiedlowych z prezydentem.
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Przetargi zostały rozstrzygnięte, 
15 stycznia dokonano wyboru naj-
korzystniejszej oferty, dotyczącej 
przebudowy ul. Kargoszyńskiej. 
Wykonawcą będzie firma Strabag. 
Zadanie zrealizowane zostanie za 
3 674 302,01 zł. Czas realizacji to 
149 dni. W postępowaniu wpłynę-
ły dwie oferty. Na przebudowę ul. 
Kargoszyńskiej miasto pozyskało 
zewnętrzne dofinansowanie w wy-
sokości 1 830 904,55 zł w ramach 
„Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019”.
Ul. Kargoszyńska zostanie zmoder-
nizowana na ponad półkilometro-
wym odcinku między pętlą miej-
ską a ul. Kraszewskiego. Jezdnia 
na długości prawie 519 m, o różnej 
szerokości i nierównej zniszczonej 
nawierzchni, zostanie przebudo-
wana – będzie uregulowana i wy-
asfaltowana. Jej szerokość wynie-
sie 6 m. Po lewej stronie (patrząc 
od strony pętli) na całej długości 
modernizowanego odcinka wy-
budowana będzie ścieżka rowero-
wa dwukierunkowa z nawierzch-
nią bitumiczną o szerokości 2 m. 
Będą nowe chodniki o szerokości 
od 1,5 m do 2 m i łącznej długości 
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, tere-
ny przyległe będą zagospodaro-
wane zielenią. W ramach inwesty-
cji powstanie 130 m nowej i prze-
budowanej kanalizacji deszczowej 
wraz z przykanalikami i wpustami 
deszczowymi poza jezdnią.
– Ulica Kargoszyńska jest ulicą 
ważną nie tylko dla osiedla „Kar-
goszyn”, ale także dla całego mia-
sta. Jej stan jest fatalny – poła-
tana, pofalowana jezdnia, krzy-
we niebezpieczne chodniki – na to 
najbardziej narzekają mieszkańcy. 
Wkrótce Kargoszyńska będzie nie 
do poznania, a co bardzo istotne, 
powstanie tu ścieżka rowerowa, 
która połączy tę przy ulicy Kra-
szewskiego z drogą dla rowerów 
wzdłuż pętli miejskiej, a tym sa-
mym z wszystkimi częściami mia-
sta. O inwestycję mieszkańcy za-
biegali od wielu lat – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Swoje oblicze zmieni także wyma-
gająca remontu ul. Augustiańska. 
Na całej długości – między ul. Oryl-
ską a ul. Fabryczną zostanie wylany 
asfalt. Wyłoniony w przetargu wy-
konawca to przedsiębiorstwo Dro-
gi i Mosty, które przeprowadzi re-
mont za 735 861,60 zł. Była to jedna 
z trzech złożonych ofert – najtań-
sza oraz zapewniająca najdłuższy, 
bo 72-miesięczny okres gwarancji.

R.J.

Wiosną ruszy modernizacja 
ul. Kargoszyńskiej  
i ul. Augustiańskiej
Wybrane zostały oferty, wkrótce podpisane będą umowy z wy-
konawcami. Początek prac uzależniony jest od pogody. Ul. Kar-
goszyńską czeka kompleksowa modernizacja, obejmująca prze-
budowę jezdni, chodników, budowę ścieżki rowerowej, prace 
związane z kanalizacją deszczową, zagospodarowaniem ziele-
ni. Na ul. Augustiańskiej położony zostanie asfalt.

Betonowa fontanna, a raczej to co 
z niej zostało, będzie odnowiona. 
Wykonana zostanie także nowa ko-
mora, zainstalowane zostaną dy-
sze, sprawiające, by woda tryskała 
na trzech wysokościach. Central-
ne dysze będą podświetlone. Zmie-
ni się całe otoczenie – pojawią się 
nasadzenia, alejki spacerowe, ele-
menty małej architektury.
– Wygląd fontanny będzie taki, jak 
za czasów jej świetności, a woda 
będzie płynąć w bardziej efektow-
ny sposób, co zostanie podkreślone 
podświetleniem. Fontanna od lat 
niszczeje, a wielu mieszkańców 
wspomina ją z sentymentem. Te 
wspomnienia przywrócimy, od-
żyją w nowym wydaniu – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Fontanna budowana była pod ko-
niec lat 40-tych, w latach 50-tych 
zaczęto tworzyć skwer, teren został 
ogrodzony, sadzono rośliny, posta-
wiono ławki. Mieszkańcy wspomi-

nają, że fontanna nie działała na co 
dzień, była uruchamiana okazjo-
nalnie. Przestała działać około 
1970 roku.
Fontanna i zagospodarowanie 
skweru to część kompleksowego 
projektu obejmującego całe otocze-
nie dworca, czyli budowę centrum 
park&ride. Komplementarną in-
westycją jest budowa hali targowej 
w miejscu dawnego bazarku. W ra-
mach park&ride w sumie wybudo-
wanych zostanie ponad 200 miejsc 
parkingowych (w tym 13 dla osób 
niepełnosprawnych), na obszarze 
objętym inwestycją powstaną nowe 
jezdnie, chodniki, ścieżka rowerowa 
(152 m) oraz 40 stanowisk dla rowe-
rów. Planowanych jest 5 zatok au-
tobusowych, miejsca na postój tak-
sówek. Dodatkowo na dwóch przy-
stankach autobusowych zamonto-
wane zostaną systemy informacji 
pasażerskiej z elektronicznymi ta-
blicami z rzeczywistym rozkładem 

jazdy (w całym mieście w sumie 14).
Inwestycja będzie służyła m.in. oso-
bom przesiadającym się z samocho-
du w pociąg czy autobus.
Na projekt dotyczący oprócz budowy 
centrum park&ride także moderni-
zacji ulicy Sienkiewicza, powstania 
nowej drogi obwodowej, zakupu 
dwóch autobusów oraz elektronicz-
nego systemu informacji pasażer-
skiej miasto pozyskało pod koniec 
lipca unijne dofinansowanie w wy-
sokości 33 303 221,50 zł. Na po-
czątku października Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego podjął 
decyzję o dodatkowym dofinanso-
waniu ze środków budżetu państwa 
w kwocie 4 162 902,69 zł. W sumie 
miasto pozyskało 37 466 124,19 zł. 
Oznacza to, że inwestycje będą 
w 90% pokryte z pozyskanych środ-
ków zewnętrznych, a jedynie 10% 
kosztów kwalifikowanych stanowił 
będzie wkład własny miasta.

R.J.

Stara fontanna przed dworcem 
w nowym wydaniu

Wiosną, w ramach inwestycji w park&ride, odnowiony zostanie skwer przed dworcem. Znów 
będzie tam funkcjonowała fontanna. Miasto ostatecznie zdecydowało o jej wyglądzie i stylisty-
ce. Nie będzie to nowa forma, ta istniejąca zostanie przebudowana.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 18 stycznia 2018 r.

w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały  
zawierającej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. (Dz.U.z 2017 r., poz. 1566 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Ciechanów w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów w 2018 roku.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały umieszcza się:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów,
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.umciechanow.pl

Uwagi i propozycje zmian do przedłożonego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na adres Urzędu 
Miasta Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia  
tj. do 08.02.2018r.

Zdjęcie z 1950 r.
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Zdemontowano stare wyposaże-
nie łazienek, skute zostały płyt-
ki, na parterze wykuto nowe wej-
ście do łazienki – przystosowane 
dla niepełnosprawnych, powsta-
ją nowe ścianki działowe. W sali 
baletowej zerwana została podło-
ga. Prace modernizacyjne obejmą 
również galerię, pracownię rozwi-
jania umiejętności manualnych, 
studio nagrań, pomieszczenie, któ-
re stanie się małą salą widowisko-
wą. Przewidziana jest wymiana in-
stalacji i ocieplenie budynku. Zmo-
dernizowane zostaną schody we-
wnętrzne i zewnętrzne, wymienio-
ne będą drzwi. Zniesione zostaną 
bariery architektoniczne i zamon-
towane urządzenia zwiększające 
dostępność obiektu osobom z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawno-
ści, min. ruchowymi, sensorycz-
nymi, intelektualnymi i psychicz-
nymi. Jednym z rozwiązań będzie 
montaż krzesła schodowego na to-
rze krzywoliniowym, co umożli-
wi niepełnosprawnym przemiesz-
czanie się między kondygnacjami. 
Dzięki stworzeniu sali widowisko-
wej, pojawi się możliwość organi-
zowania koncertów i przedstawień 
teatralnych. Będzie tam mała sce-
na z podestem, kurtyną, oświetle-
niem i nagłośnieniem. Galeria zyska 
nowoczesne profesjonalne wypo-
sażenie, systemy wystawiennicze, 
oświetlenie, które pozwolą na wła-
ściwą ekspozycję prac. Wprowadzo-
ne rozwiązania pozwolą rozszerzyć 
jej możliwości. Poprzez zakup ko-
niecznych mebli, remont sali pla-
stycznej z jej zapleczem, poprawią 
się warunki, w których odbywają 
się cieszące się dużym zaintereso-
waniem zajęcia. Zastosowane zo-
stanie właściwe wyciszenie studia 
nagrań, zakupiony sprzęt na dużo 
wyższym poziomie, co przełoży się 

na jakość nagrań i możliwości bar-
dziej profesjonalnego wykorzysty-
wania studia.
Budynek obecnie charakteryzuje 
się dużym stopniem energochłon-
ności, koszty jego utrzymania są 
wysokie. Wykonane zostanie ocie-
plenie ścian zewnętrznych budyn-
ku. Przewidziana jest wymiana 
starej kotłowni gazowej w obiek-
cie na węzeł ciepłowniczy zasila-
ny z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
przebudowa instalacji c.o., instala-
cja pompy ciepła powietrze/woda, 
wymiana oświetlenia na energoosz-
czędne typu LED. W konsekwencji 
wprowadzenia tych rozwiązań na-
stąpi znaczna poprawa efektywno-
ści energetycznej budynku na po-
ziomie ponad 66%.
Na czas remontu pomieszczenia 
miejskiej jednostce kultury udo-
stępnił MOSiR. Znajdują się one 
w hali przy ul. 17 Stycznia 60C 
(wejście boczne, na końcu koryta-
rza). Kontakt telefoniczny z COEK 
STUDIO: 570 809 003.
W lutym ubiegłego roku miasto 
pozyskało unijne dofinansowa-
nie. Pod koniec listopada prezy-
dent Krzysztof Kosiński podpisał 
umowę z wykonawcą. Wartość za-
dania to 2 195 550 zł. W 80% koszt 
będzie pokryty z pozyskanych unij-
nych pieniędzy. Zakończenie in-
westycji planowane jest pod ko-
niec maja.
Na projekt „Modernizacja i wypo-
sażenie COEK STUDIO – sposo-
bem na zwiększenie dostępności 
do zasobów kultury i wprowadzenie 
nowych form uczestnictwa w kul-
turze” który będzie realizowany 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 miasto 
pozyskało 1 850 738,44 zł.

R.J.

MJWPU wspólnie z zarządem Wo-
jewództwa Mazowieckiego wyróż-
niła samorządy, które pozyskały 
najwięcej środków w przeliczeniu 
na mieszkańca oraz zgłosiły najwię-
cej wniosków unijnych, które uzy-
skały pozytywną ocenę formalną.
W imieniu Ciechanowa nagrody 
odebrał prezydent Krzysztof Ko-
siński. Wyniki zostały ogłoszone 
podczas odbywającego się 20 grud-
nia w Warszawie uroczystego fina-
łu plebiscytu.
– Nasze miasto kolejny raz zostało 
docenione. Były brane pod uwagę 
obiektywne dane, więc to, że jeste-
śmy aktywni i skuteczni w pozy-
skiwaniu funduszy nie jest jedynie 
opinią. Dowodzą tego nie tylko ta-
kie wyróżnienia, ale przede wszyst-
kim faktycznie realizowane za unij-
ne środki inwestycje – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych wskazała li-

derów w każdym subregionie. Do-
datkowo przez ostatnie dni można 
było oddawać głosy na najciekaw-
szy projekt publiczny przez spe-

cjalny formularz na stronie MJW-
PU. Ciechanów znalazł się na trze-
ciej pozycji.

R.J.

Ruszyła modernizacja 
COEK STUDIO

W budynku, w którym mieści się Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO trwają pierwsze prace związane z kompleksową mo-
dernizacją i wyposażeniem obiektu. Pozwoli to na rozszerzenie 
oferty kulturalnej oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Roboty rozpoczęły się od przebudowy łazie-
nek. Na inwestycję miasto pozyskało unijne dofinansowanie.

Ciechanów potrójnie nagrodzony 
w plebiscycie „Lider Zmian, Samorząd 2017”
Ciechanów zajął II miejsce w kategorii najaktywniejsi oraz III miejsce w kategorii najskutecz-
niejsi w plebiscycie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Miasto zdobyło 
także III miejsce na Mazowszu w głosowaniu internetowym.

Mie sz k a ńc y,  k tór z y chc ą 
w przyszłym roku przystąpić 
do programu, w ramach któ-
rego z terenu miasta usuwane 
i unieszkodliwiane są wyro-
by zawierające azbest, powin-
ni do 31 stycznia złożyć wnio-
sek. Formularz dostępny jest 
na stronie internetowej oraz 
w siedzibie urzędu.

Zgodnie z zasadami obowiązujące-
go „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu mia-
sta Ciechanowa na lata 2016-2032”, 
usuwanie wyrobów z azbestem pro-
wadzone jest przez jeden podmiot 
wyłoniony na dany rok przez Urząd 
Miasta. Na podstawie wniosków 
złożonych przez osoby fizyczne nie-
prowadzące działalności gospodar-
czej, przez wspólnoty mieszkanio-
we i przez użytkowników ogrodów 
działkowych określony zostanie za-

kres, zaplanowane zostaną dzia-
łania i zabezpieczone będą środki 
finansowe. Złożenie wniosku jest 
więc konieczne do ujęcia w plano-
wanej do usunięcia ilości wyrobów 
z azbestem na 2018 rok.
Gmina Miejska Ciechanów będzie 
starała się o pozyskanie na realiza-
cję programu dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. W związku z rosnącym zainte-
resowaniem jednostek samorządu 

terytorialnego i innych podmiotów 
na pozyskiwanie środków z WFO-
ŚiGW, terminy naborów nie są dłu-
gie. Wszyscy chętni, którzy planują 
w 2018 roku usunięcie ze swoich bu-
dynków lub działek wyrobów i od-
padów zawierających azbest, mu-
szą złożyć wniosek do 31 stycznia. 
Jest to nieprzekraczalny termin.
Wnioski dostępne są w wersji elek-
tronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ciechanów w za-
kładce ekologia, postepowanie 
z wyrobami zawierającymi azbest, 
a także w siedzibie Urzędu Miasta 
(Biuro Podawcze, ul. Wodna 1; Wy-
dział Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska, plac Jana Paw-
ła II 6, pokój nr 20 i 22) w godzi-
nach 8.00-16.00. Szczegółowe in-
formacje udzielane są pod nr tel. 
23 674 92 83 oraz 23 674 92 68.

R.J.

W ramach kompleksowej przebu-
dowy ulicy Sienkiewicza na od-
cinku od placu przed dworcem 
kolejowym do wlotu skrzyżowa-
nia z ul. Płocką została przeło-
żona nawierzchnia z kostki, po-
wstały nowe chodniki, ścieżka 
rowerowa, ośw iet lenie,  z jaz-
dy, zagospodarowano z ieleń. 
Obecnie montowane są elemen-
ty tzw. małej architektury, czyli 
wiaty przystankowe, ławki, ko-
sze na śmieci, stojaki na rowery 
oraz tablice, na których znajdzie 

się m.in. historia miasta i tego 
miejsca. Montowane elemen-
ty podkreślają zabytkowy cha-
rakter tej części miasta. Wzno-

wienie ruchu na ostatnim frag-
mencie planowane jest na po-
czątku lutego.

red.

Przypominamy: do 31 stycznia Urząd  
przyjmuje wnioski  

o bezpłatne usunięcie azbestu w 2018 roku

Montaż małej architektury przy ul. Sienkiewicza
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TBS pozwolenie na budowę nowego 
bloku otrzymało pod koniec sierp-
nia. Wniosek o kredyt dla spół-
ki znalazł się na 12 miejscu listy, 
uwzględniającej 47 pozytywnie oce-
nionych wniosków kredytobiorców. 
Przyznanie kredytu umożliwia pod-
jęcie przez TBS kolejnych działań. 
Wkrótce TBS podpisze z BGK umo-
wę o kredyt, uruchomione zostaną 
procedury związane z wyłonieniem 
wykonawcy, następnie spółka pod-
pisze umowy z przyszłymi najem-
cami, którzy będą partycypować 
w kosztach budowy. TBS wybuduje 
budynek z 48 mieszkaniami. W ra-
mach inwestycji powstanie również 
parking na 55 samochodów. Prace 
ruszą prawdopodobnie w drugim 
kwartale tego roku, powinny za-
kończyć się pod koniec roku 2019.
Budynek wielorodzinny z czterema 
kondygnacjami naziemnymi, pod-
piwniczony, powstanie przy ul. Ka-
rola Szwanke. TBS podkreśla, że bę-
dzie to obiekt zaprojektowany w no-
woczesny i funkcjonalny sposób, jed-
nocześnie nawiązujący wyglądem 

do otaczającej zabudowy. Powierzch-
nia użytkowa mieszkań wyniesie 
2896,78 m2. Wielkość i liczba pokoi 
poszczególnych lokali uzależniona 
jest od samych najemców, którzy 
wcześniej zgłaszali zainteresowanie 
partycypacją w kosztach inwestycji.
– Zainteresowanie ze strony miesz-
kańców było ogromne. Komplet re-
zerwacji mieliśmy w ciągu trzech 
dni od opublikowania ogłoszenia. 
Na listę rezerwowych wpisaliśmy 
80 osób. Widać, że jest zapotrze-
bowanie na mieszkania na pro-

ponowanych przez TBS zasadach. 
Przedstawione przez nas wizuali-
zacje spotkały się z aprobatą – po-
wiedział prezes TBS Łukasz Le-
wandowski.
W związku z dużym zapotrzebo-
waniem, spółka niebawem ogłosi 
przetarg na dokumentację kolej-
nego bloku. Ostatni budynek TBS 
wybudowany na zasadach par-
tycypacji w kosztach przyszłych 
najemców – inwestorów powstał 
w 2006 roku.

R.J.

Zakład Komunikacji Miejskiej 
kupił nowy autobus klasy Mini 
marki KARSAN, który uzu-
pełnił f lotę ZKM w segmen-
cie małych autobusów. Jeź-
dzi na liniach o niedużej fre-
kwencji pasażerów oraz w so-
boty i niedziele. Może również 
wykonywać przewozy okazjo-
nalne, poza rozkładem jazdy.

Autobus posiada 15 miejsc siedzą-
cych oraz 6 stojących. Przystosowa-
ny jest do przewozu osób niepełno-
sprawnych na wózkach. Mimo nie-
wielkich rozmiarów, ma wygodną 
i przestronną przestrzeń pasażerską. 
Został wyposażony w system infor-
macji pasażerskiej oraz klimatyzację 
całopojazdową. Napędzany jest sil-
nikiem spełniającym normę emisji 

spalin EURO 5, który charakteryzuje 
się bardzo niskim zużyciem paliwa. 
Wśród autobusów eksploatowanych 
przez spółkę, wyróżniają go małe ga-
baryty, nietypowy wygląd oraz biały 
kolor nadwozia. ZKM zapowiada, że 

jeżeli sprawdzi się i zostanie dobrze 
przyjęty przez mieszkańców Ciecha-
nowa, pojazdy tego typu będą zastę-
powały wysłużone autobusy o małej 
pojemności marki JELCZ M081MB.

R.J.

Świecą nowe latarnie zamonto-
wane przy ul. Wierzbowej. Bu-
dowa oświetlenia była jednym 
z  p o s t u l a t ó w  m i e s z k a ń c ó w 
osied la „Pr zemysłowe”,  k tó -
r y znalaz ł się na l iście inwe -
stycji i remontów na 2017 rok, 
opracowanej po spotkaniach 
osied low ych z  prez ydentem. 
Prz y u l .  Wierzbowej pojaw i-
ło  s ię  8 s łupów ośw iet lenio -
w yc h z  l a mp a m i  s o dow y m i . 
Na  u l .  Po l s k i e j  O r g a n i z a c j i 
Wojskowej pojawiło się 12 słu-

pów ośw iet leniow ych z ener-
gooszczędnymi oprawami typu 
LED. Zbudowano złącze kablo-
wo-pomiarowe i sterownicze. 
Zadanie zrea l izowane zosta-
ło w ramach Budżetu Oby wa-
te l sk iego.  To z w ycię sk i  pro -
jekt na osied lu „Powstańców 
Wielkopolskich”.
Uruchomienie oświetlenia możli-
we było po przeprowadzeniu pro-
cedur związanych z podłączeniem 
do prądu i licznikami.

R.J.

W trakcie obrad 21 grudnia radni 
przegłosowali 11 projektów uchwał. 
Zatwierdzili 3 nowe programy pro-
filaktyczne na 2018 rok. Wprowa-
dzili ostatnie zmiany w tegorocz-
nym budżecie. Zaakceptowano też 
wykaz wydatków, które będą kon-
tynuowane w przyszłym roku.
Radni określi program opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. Opowie-
dzieli się również za przystąpieniem 
do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego „Szwanke”. Plan obejmie po-
wierzchnię około 22,62 ha.
Radni wyrazili zgodę na przyjęcie 
w formie darowizny od Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej nieru-
chomości.
Dyskusję wzbudziła inicjatywa wo-
lontariuszy z Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, którzy 
chcieli nazwać most przy ul. Wod-
nej i Zamkowej imieniem Funda-
cji WOŚP. Pod inicjatywą podpisa-
ło się prawie 600 osób. Klub rad-

nych PiS złożył wniosek o zdjęcie 
projektu uchwały z porządku ob-
rad. Wniosek ten nie uzyskał jed-
nak wymaganej bezwzględnej więk-
szości i był dalej procedowany. Za 
nadaniem nazwy Fundacji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy mostowi było 9 radnych z klu-
bów: Razem dla Ciechanowa, PSL 
oraz dwóch radnych niezależnych. 
Przeciw projektowi zagłosowało 
9 radnych: z klubu PiS oraz rad-
ny niezrzeszony. Dwóch radnych 
wstrzymało się od głosu. W związ-
ku z brakiem zwykłej większości, 
projekt uchwały nie został przyjęty.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę 
w sprawie zasięgnięcia od Komen-
danta Wojewódzkiego Policji infor-
macji o zgłoszonych kandydatach 
na ławników.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, 

terminarz, dostępne są  
w Biuletynie Informacji Publicznej.

TBS z pozytywną oceną BGK. Spółka 
wyłoni wykonawcę nowego bloku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie znalazło się na opublikowanej przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie liście kredytobiorców, którzy uzyskali pozytyw-
ną ocenę wiarygodności kredytowej. Jest to kolejny krok do budowy w tym roku nowego blo-
ku. Następny etap to wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umów z przyszłymi najemcami 
i podpisanie umowy o kredyt z BGK.

Kolejny nowy autobus ZKM.  
Tym razem klasy Mini

Uruchomione nowe oświetlenie przy ul. Wierzbowej 
i ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Grudniowa sesja  
Rady Miasta

Podczas 39. sesji Rady Miasta rozpatrzono sprawozdania z re-
alizacji miejskich programów związanych z profilaktyką i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziała-
niem narkomanii i przemocy w rodzinie.

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
informuje

że od 23.01.2018 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6, I piętro został wywie-
szony wykaz lokali użytkowych znajdujących się w nowo budo-
wanej Hali Targowej, przy ul. Sienkiewicza 75 na terenie działki 
1648/10 obręb Podzamcze przeznaczonych do oddania w dzier-
żawę na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy w drodze przetargu 
ofertowego nieograniczonego.
Wykaz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
w zakładce dla przedsiębiorców i inwestorów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta,  
pl. Jana Pawła II 6, pok. 202, II piętro oraz pod nr tel. 23 674 92 06
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Zakończył się gruntowny remont parkingu przy ul. Pułtuskiej, 
przed budynkiem nr 20A, czyli tzw. blaszakiem. 19 grudnia 
parking został udostępniony kierowcom. Wymieniono na-
wierzchnię, przestrzeń została zagospodarowana na nowo, 
wydzielono prostopadłe stanowiska parkingowe. Wcześniej 
kierowcy narzekali na chaos i nierówności.

Nawierzchnia ze starych, nierównych płyt betonowych została zastą-
piona szarą kostką betonową. Powstały jezdnie manewrowe i wydzielo-
ne zostały miejsca parkingowe, czego wcześniej nie było, a co reguluje 
parkowanie i poprawia bezpieczeństwo. Dowolność w sposobach par-
kowania sprawiała, że auta wzajemnie się zastawiały, bądź przestrzeń 
nie była w pełni wykorzystywana.
Powstało 41 miejsc (2,5 m x 5 m), w tym 4 dla osób niepełnosprawnych 
(3,6 m x 5 m). Wyremontowano także przyległy chodnik – prostopa-
dle do „blaszaka” i oraz fragment między „blaszakiem” a budynkiem 
nr 20C. Zniszczone płyty wymieniono na czerwoną kostkę betonową.
Fragment parkingu należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
-Własnościowej „Zamek”, spółdzielnia partycypuje w kosztach inwestycji.
Zadanie trafiło na listę inwestycji i remontów na 2017 rok, opracowaną 
po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

R.J.

Zakończyły się prace na ul. 
Czarnieckiego. Remont na-
wierzchni przeprowadzony 
został na około 450-metro-
wym odcinku między ulicami 
Szymanowskiego a Granicz-
ną. Fragment sfrezowano, na-
stępnie położony został asfalt.

Remont fragmentu ul. Czarniec-
kiego to jedno z zadań składają-
cych się na ubiegłoroczną listę in-
westycji i remontów, opracowaną 
po spotkaniach osiedlowych z pre-
zydentem miasta. Kierowcy narze-
kali na zły stan nawierzchni, szcze-
gólnie stwarzające zagrożenie za-
padnięcia przy studniach.
W 2016 roku miasto przeprowa-
dziło remont ul. Czarnieckiego 
na 200-metrowym odcinku od ul. 
Szymanowskiego do ul. Widnej.

R.J.

Na skwerze przy skrzyżowa-
niu ul. Fabrycznej z ul. Sien-
kiewicza umieszczona będzie 
lokomotywa z fragmentem to-
rów. Jej instalacja planowana 
jest w najbliższych miesiącach. 
Prace budowlane już się zakoń-
czyły. Utworzone zostały alej-
ki, pojawiły się ławki i śmietni-
ki oraz tablica informacyjna. 
Jest to realizacja zwycięskie-
go projektu, wybranego przez 
mieszkańców w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Celem inwestycji jest oży wie-
nie przestrzeni oraz przypomnie-
nie o funkcjonującej w przeszło-
ści w Ciechanowie kolejce wąsko-
torowej. Sama lokomotywa zosta-
nie ustawiona najprawdopodobniej 
pod koniec pierwszego kwartału 
tego roku. Przygotowane zostało 
podłoże, torowisko i wykonane są 
alejki. Zamontowana została tabli-
ca z informacjami o historii wąsko-
torówki. Zainstalowano szyny, wy-

dobyte spod nawierzchni ul. Sien-
kiewicza podczas modernizacji tej 
ulicy. Na około 180 m2 położono 
kostkę granitową. Alejki zbudowa-
no z płyt betonowych z obrzeżami 
granitowymi. Łączna długość ale-
jek wynosi około 210 m, a szero-

kość 1,5 m. Na skwerze pojawiły się 
4 ławki, 2 kosze na śmieci.
Autorem tego zwycięskiego pro-
jektu obywatelskiego na osiedlu 
„Przemysłowe” jest radny Tomasz 
Podsiadlik.

R.J.

„Parowóz wraca do Ciechanowa”  
– zakończyły się prace na skwerze przy ul. Fabrycznej

Wyremontowana nawierzchnia na ul. Czarnieckiego

Zmodernizowany parking  
przed „blaszakiem”

Trwa przetarg na bieżące utrzymanie dróg
Miasto ogłosiło przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Cie-
chanów od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Oferty można składać do 26 stycznia w Biurze Ob-
sługi Interesanta przy ul. Wodnej 1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydzia-
le Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska lub na www.bip.umciechanow.pl.

Nie trzeba składać nowych deklaracji śmieciowych
Właściciele nieruchomości, którzy w poprzednich latach złożyli do urzędu deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mają obowiązku składania nowych deklaracji w 2018 r. Nową 
deklarację o wysokości opłaty należy złożyć np., gdy zmienia się liczba mieszkańców lub sposób zgromadze-
nia odpadów (segregowanie śmieci).

Karma dla bezdomnych kotów
Mieszkańcy Ciechanowa, którzy dokarmiają bezdomne koty, mogli zgła-
szać się po darmową karmę do Urzędu Miasta. Karmę na zimę ratusz za-
kupił w listopadzie, wówczas około 250 kg zostało przekazane społecz-
nym opiekunom. Zapasy szybko się wyczerpały, pod koniec roku dzięki 
oszczędnościom możliwe było wygospodarowanie środków na kupienie 
dodatkowych ponad 260 kg.

red.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

W ramach zadania wykonana zo-
stała dokumentacja techniczna, po 
czym przystąpiono do prac budow-
lanych. Na ul. Spokojnej wymienio-
no nawierzchnię, zniszczony asfalt 
oraz stare betonowe płyty zastąpi-
ła szara betonowa kostka brukowa. 
Z grafitowej kostki zostały wykona-
ne miejsca postojowe, wyremon-
towano wjazdy, jak również chod-
nik naprzeciwko budynku wieloro-
dzinnego. Nowy chodnik powstał 
na wysokości budynków jednoro-
dzinnych wzdłuż dwukierunkowe-
go odcinka jezdni. Przed przejścia-
mi dla pieszych pojawiły się żółte 

płytki chodnikowe z wypustkami 
wyczuwalnymi stopą. Przebudo-
wano i wybudowano nowe wpusty 
deszczowe, niezbędne do odprowa-
dzania wód opadowych.
W trakcie realizacji inwestycji zapa-
dła decyzja o powiększenie zakre-
su zadania i modernizacji parkin-
gu przyległego do sklepu „Gram”, 
od strony ul. Bojanowskiego. Rów-
nież te prace zostały już zakończone.
Przebudowa ul. Spokojnej zosta-
ła wpisana na listę inwestycji i re-
montów na 2017 r. na osiedlu „Prze-
mysłowe”.

R.J.

Ukończona przebudowa 
ulicy Spokojnej

Zakończyły się prace na ul. Spokojnej, przebiegającej między 
ul. Graniczną a ul. Przytorową. Prace przeprowadzone zosta-
ły na całej ulicy, objęły część w pobliżu sklepu spożywczego 
„Gram”, garaży, bloku, jak również wąski fragment między do-
mami jednorodzinnymi. Dodatkowo, inwestycję rozszerzono 
o rozbudowę miejsc parkingowych przy sklepie „Gram” od stro-
ny ul. Bojanowskiego.
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Zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie 
dzieci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ra-
mach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.
• Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciecha-

nowska” 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dys-
cyplinach indywidualnych.
• Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 47 000 zł
• Miejskie Ognisko TKKF PROMYK – 46 000 zł
• Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 14 000 zł
• Klub Sportowy ZAMEK – 20 000 zł
• Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000 zł
• Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 120 000 zł
• Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 15 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 65 000 zł
• Ciechanowski Klub Sportowy Jurand – 17 000 zł
• Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 48 000 zł
• Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 35 000 zł
• Klub Pływacki Ciechanów – 23 000 zł
• Stowarzyszenie Szachy CIECHANÓW – 8 000 zł
• Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 19 000 zł
• Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 90 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 30 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa spor-
tów wodnych.
• Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

– 26 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących spo-
łeczność miasta.
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 500 zł
• Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 7 020 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi naj-
uboższych.
• Polski Czerwony Krzyż – 5 000 zł 

„Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”
• Fundacja Bank Żywności – 35 000 zł 

„Żywność dla mieszkańców Ciechanowa”

Zadanie II. Podejmowanie przedsięwzięć integrujących śro-
dowiska III sektora.
• Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat – 11 500 zł 

„Razem tworzymy historię – integracja środowiska orga-
nizacji pozarządowych, lokalnych społeczników i wolon-
tariuszy”

• Polski Czerwony Krzyż – 7 100 zł
 „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży 

czerwonokrzyskiej”

Zadanie III. Promocja wolontariatu.
• Stowarzyszenie Pies i Spółka – 2 000 zł„Szkolenia dla 

wolontariuszy pracujących na rzecz bezdomnych zwie-
rząt”

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wie-
ku dojrzałym.
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 25 000 zł
 „Uniwersytet Trzeciego Wieku”
• Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja – 14 000 zł
 „Aktywny Senior – ciechanowska grupa zaangażowanych 

społecznie”

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób dotknię-
tych niepełnosprawnością.
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 20 000 zł
 „Nasz Drugi Dom – Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD”
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 7 000 zł
 „Pomocna dłoń”
• Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem” – 5 000 zł
 „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”
• Stowarzyszenie Tęczowa Kraina – 8 000 zł
 „Terapia szansą na sukces”

Zadanie III. Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i pro-
mocji zdrowia.
• Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 9 120 zł„Darmowe tre-

ningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców 
Ciechanowa”

Zadanie IV. Organizowanie działań edukacyjno-integracyj-
nych dla dzieci autystycznych i ich rodzin.
• Stowarzyszenie Autentyczni – 29 000 zł
 „Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu w Cie-

chanowie połączone z warsztatami edukacyjno-integra-
cyjnymi”

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych 
oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego
• Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich 

– 8 000 zł
 „IV Ciechanowski plener malarski pt. Lato 2018”
• Stowarzyszenie Muzyczne Chór VICTORIA – 3 000 zł
 „Koncert Chóru Victoria z okazji obchodów 115 rocznicy 

powstania chóru”
• Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia – 6 000 zł
 „Konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny Ciechanów 

100 lat później -miasto tętniące życiem wraz z wydaniem 
albumu”

• Związek Literatów na Mazowszu – 4 000 zł
 „XXIII Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXX Ogólno-

polskim Konkursem Poetyckim O Laur Opina”
• SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 2 000 zł
 „Młodzi dla wolności na stulecie niepodległości”

Zadanie II Organizacja przedsięwzięć integrujących spo-
łeczność lokalną
• Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich 

– 6 000 zł
 „Czwartkowe wieczory z poezją”
• SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 

6 000 zł
 „Trzecie Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Je-

rzego Bralczyka”
• Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 15 000 zł
 „Wakacje z Niepodległą”
• Stowarzyszenie Psychoart – 15 000 zł
 „Psycho Art FEST”
• Instytut Witkacego – 13 000 zł
 „Przygotowanie i wystawienie przedstawienia Teatru EXO-

DUS – Jan Maciej Karol Wścieklica na podstawie drama-
tu Witkacego”

• Związek Literatów na Mazowszu – 2 000 zł
 „Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 20 – Bronisława 

Włodkówna, pisarka odrodzonej Polski”

Zadania w zakresie oświaty, edukacji 
i wychowania

Zadanie I. Realizacja Programów edukacyjnych dla uczniów 
szkół miejskich o charakterze sportowo –rekreacyjnym i tu-
rystyczno-krajoznawczym
• Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIKUS – 3 500 zł
 „Realizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami tury-

styki rowerowej i edukacji prozdrowotnej”
• Uczniowski Klub Sportowy ATAK – 7 500 zł 
 „Zajęcia ogólnorozwojowe: piłka nożna, siatkówka”
• Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 7 500 zł 
 „Ruch to zdrowie”
• Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA – 8 000 zł 
 „Zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej i Taekwondo”
• Uczniowski Klub Sportowy SPRING – 2 500 zł
 „Realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego Spraw-

ny Maluch”
• Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 6 000 zł
 „Realizacja zajęć z siatkówki dla dziewcząt”

R.J.

Miasto przyznało środki na zadania publiczne
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2018 rok w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i trady-
cji oraz w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.

Uchwała w sprawie stypendium 
została podjęta podczas listopa-
dowej sesji Rady Miasta. Stypen-
dia przeznaczone są dla pięciu 
uczniów, uczących się lub miesz-
kających w Ciechanowie, szcze-
gólnie uzdolnionych w zakresie 

twórczości artystycznej i swo-
imi osiągnięciami promujących 
Ciechanów. Wnioski o przyzna-
nie stypendium przy jmowane 
były do 30 gr udnia. Wpły nę -
ły 24 wnioski, które przeanali-
zowała komisja oceniające. Ko-

misja zarekomendowała, a pre-
zydent ostatecznie zdecydował, 
że stypendium na 10 miesięcy 
(z wyłączeniem wakacji) w wyso-
kości 200 zł otrzymają: uczenni-
ca Szkoły Podstawowej Towarzy-
stwa Wiedzy Powszechnej Alicja 

Szemplińska (śpiew), uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Z. Krasińskiego Alicja Sty-
pik (śpiew i recytacja), uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 7 Marta 
Skibińska (śpiew, gra na skrzyp-
cach, taniec), uczeń Szkoły Pod-

stawowej nr 4 Gabriel Staszew-
ski (gra na akordeonie), uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Z. Krasińskiego Szymon Po-
gorzelski (śpiew, aktorstwo, re-
cytacja).

R.J.

Stypendia artystyczne dla uczniów
Stypendium artystyczne na 2018 rok zostało przyznane pięciu uczniom: Alicji Szemplińskiej, Alicji Stypik, Marcie Skibińskiej, Gabrielowi Staszewskiemu i Szy-
monowi Pogorzelskiemu. Jest to nowa forma wsparcia uzdolnionych dzieci i młodzieży.
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W Ciechanowie i okolicach pracę 
420 wolontariuszy koordynował Wal-
demar Nowakowski. W ramach finału 
w różnych punktach miasta odbyło się 
wiele wydarzeń artystycznych i spor-
towych. W siedzibie STO rozegrano 
turniej zorganizowany przez Szachy 
Ciechanów, w pubie GŻEH odbyło 
się „wośpowe” karaoke, a na ul. War-
szawskiej bieg „Policz się z cukrzycą 
i ucz się pierwszej pomocy”. Na pla-
cu Jana Pawła II stanęło „Miastecz-
ko WOŚP”. Militarny Ciechanów za-
prezentował m.in. pojazdy militarne, 
byli też motocykliści ze swoimi ma-
szynami, harcerze, Mr Fotobudka, 
Kreatyfka i HopaHop, sklepik „My-
dło i Powidło”. Atrakcje zapewnili Po-
zytywnie Historyczni oraz Agata Ko-
złowska ze swoimi „magicznymi ka-
mieniami”. Były licytacje, gra miejska, 
pokaz ratownictwa wodnego, zumby, 
animacje dla dzieci i dorosłych oraz 
spora dawka muzyki. Ulicami mia-
sta przejechała parada i „Orkiestro-
wóz”. Na Krubinie morsy zanurzyły 
się dla WOŚP-u, a w Fabryce Kultu-
ry Zgrzyt zagrali: BangBang, Panko-
zaur, Reszta Pokolenia. Jak co roku 
nad bezpieczeństwem kwestujących 
czuwała Straż Miejska oraz policja.

red.

Rekordowy 26. finał WOŚP
Rekordową sumę, bo blisko124 tys. zł zebrał ciechanowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. To najlepszy wynik z dotychczasowych. Podczas 26. Finału, w Polsce i na świe-
cie zebrano dotychczas ponad 81 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na ratowanie życia 
i zdrowia noworodków.

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW

działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.2147 ze zm.)

o g ł a s z a
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących gminny zasób nieruchomości

Przedmiotem przetargu są niezabudowane nieruchomości położone w Ciechanowie:
1. przy ul. S.Żeromskiego (obręb Podzamcze), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:

– 1802 – pow. 0,0044 ha – cena wywoławcza: 5 000,00 zł – wysokość wadium: 500,00 zł
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00024187/0.
Nieruchomość jest w kształcie trójkąta, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu za-

gospodarowania przestrzennego;
2. przy ul. Św.Antoniego (obręb Scalenie), oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

– 4748/2 – pow. 0,0701 ha – cena wywoławcza: 70 000,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/3 – pow. 0,0798 ha – cena wywoławcza: 79 800,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/5 – pow. 0,0676 ha – cena wywoławcza: 67 600,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/7 – pow. 0,0683 ha – cena wywoławcza: 68 300,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/9 – pow. 0,0771 ha – cena wywoławcza: 77 100,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/11– pow. 0,0759 ha – cena wywoławcza: 75 900,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł

3. przy ul. Św.Rodziny (obręb Scalenie), oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
– 4748/10 – pow. 0,0771 ha – cena wywoławcza: 77 100,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/12 – pow. 0,0766 ha – cena wywoławcza: 76 600,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/14 – pow. 0,0906 ha – cena wywoławcza: 90 600,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł
– 4748/15 – pow. 0,0897 ha – cena wywoławcza: 89 700,00 zł – wysokość wadium: 8 000,00 zł

Dla nieruchomości wymienionych w p-ktach 2 i 3 prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00024218/7. Nieruchomości są o regularnym 
kształcie i płaskiej konfiguracji. Położone są przy drogach gminnych o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego „Jeziorko II” położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Do ceny sprzedaży (dot. p-ktu 2 i 3) zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT (aktualnie wynosi 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1. Przetarg na działkę nr 1802 przy 
ul. S. Żeromskiego – o godzinie 1000, natomiast na działki wymienione w p-kcie 2 i 3 – o godzinie 1030.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2018 r.(włącznie) na ra-
chunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów w BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Ciechanowie nr nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004, w tytule 
podając nr działki oraz nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestniczyć w przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet ceny, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy 
Miejskiej Ciechanów w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem, po złożeniu przez uczestnika oświadczenia z podaniem nu-
meru konta.
Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul.Wodna 1 pok.305, 
tel.: (23) 674-92-24, 674-92-40, e-mail: geodezja@umciechanow.pl.

Przypominamy, że od początku tego roku każdy, kto skoń-
czył 70 lat, może bezpłatnie jeździć autobusami komunikacji 
miejskiej w Ciechanowie. Do darmowego podróżowania wy-
starczy dowód tożsamości.

Wśród ulg w przejazdach autobusa-
mi komunikacji miejskiej, te doty-
czące seniorów związane były do-
tychczas z bezpłatnym korzysta-
niem z autobusów ZKM przez oso-
by powyżej 75 roku życia. Po wnio-
sku Rady Seniorów prezydent zlecił 
ZKM analizę rzeczowo-finansową 
w tym temacie. Zaproponował ob-
niżenie wieku uprawniającego do bezpłatnych przejazdów o 5 lat. Mia-
sto i spółka doszły do porozumienia, dzięki czemu zmiany weszły w ży-
cie z początkiem 2018 roku.

R.J.

Bezpłatne przejazdy 
komunikacją miejską dla osób 

od 70 roku życia

Miejski Orszak Trzech Króli to 
wspólna inicjatywa Urzędu Mia-
sta i miejscowych parafii. Orszak 
z trzema mędrcami na czele prze-
szedł ulicami Ciechanowa dru-
gi raz. Trasa wiodła spod ratusza 
do kościoła farnego. Przy pomniku 
św. Piotra młodzież ze Szkoły Pod-

stawowej nr 5 przygotowała scen-
kę zwiastowania. W farze odpra-
wiona została msza święta, której 
przewodniczył biskup pomocni-
czy Diecezji Płockiej ks. Mirosław 
Milewski. W uroczystości wzięło 
udział prawie 5 tys. osób.

K.D

Orszak Trzech Króli
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Miasto kupiło budki lęgowe, 
które do końca lutego zosta-
ną rozwieszone na drzewach. 
Połowa z budek zamontowana 
zostanie na kasztanowcach 
i w ich pobliżu, z myślą o sikor-
kach, które zwalczają atakują-
cego kasztanowce szkodnika 
szrotówka kasztanowcowiacz-
ka. 12 stycznia akcja rozwie-
szania rozpoczęła się od Miej-
skiego Przedszkola nr 1.

Budki mają zapewnić ptakom bez-
pieczne miejsce do rozmnażania. 
W warunkach miejskich jest to bo-
wiem utrudnione, a ptaki w natural-
ny sposób pomagają w walce z ata-
kującymi rośliny szkodnikami. Kla-
sycznym przykładem są sikorki, które 
żywią się larwami szrotówka kaszta-
nowcowiaczka, żerującego na kaszta-
nowcach i powodującego ich zamie-
ranie. Spośród 300 budek, 50 zaku-
pionych zostało z puli środków prze-
znaczonych na ten cel w ramach pro-
jektu obywatelskiego, związanego 
z ochroną kasztanowców. Był to je-

den ze zwycięskich projektów ogól-
nomiejskich, wybranych przez miesz-
kańców Ciechanowa podczas ubie-
głorocznego głosowania.
Kupione zostały dwa rodzaje budek 
– z większym i mniejszym otwo-
rem, tak by korzystały z nich róż-
ne gatunki ptaków. Pierwsze bud-
ki przekazał dzieciom z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 prezydent Krzysz-

tof Kosiński. Montaż na zlecenie 
miasta prowadzi Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych. Kolej-
ne budki będą wieszane systema-
tycznie na drzewach na terenie mia-
sta, w tym przy miejskich szkołach 
i przedszkolach. Akcja prócz cha-
rakteru proekologicznego, ma tak-
że wymiar edukacyjny.

R.J.

300 budek lęgowych dla ptakówZnajdź swojego psa 
w schronisku

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

Kinia i Kania – dwie półroczne suczki, prawdopodobnie siostry. 
Ważą po 9 kg.
Kinia (bura) jest spokojna. Kania (czarna) – energiczna. Obydwie są ła-
godne i przyjazne.

Roni ma 3 lat i waży 12 kg. Jest posłuszny, chętnie chodzi na spacery 
i świetnie radzi sobie, chodząc na smyczy. To idealny towarzysz dla ro-
dziny z dziećmi oraz osób aktywnych.

Twister ma 7 lat i masę 35 kg. Pies zna podstawowe komendy. Jest uło-
żony. Umie chodzić na smyczy i aportować.

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

K.D.

Akcja potrwa do końca stycznia lub 
do wyczerpania zapasów. Po tor-
by należy zgłaszać się do ratusza 
do Referatu Gospodarki Odpada-
mi (pl. Jana Pawła II 6, parter, pok. 
21; tel. 23 674 92 89). Jedna oso-
ba (dla jednego gospodarstwa do-
mowego) może odebrać dwie tor-
by z logo miasta – jedną płócien-
ną, drugą jutową. To kolejna akcja 
Urzędu Miasta, której celem jest 
edukacja ekologiczna.
– Korzystanie z toreb wielokrotne-
go użytku to działanie proekologicz-
ne, ale także oszczędność pieniędzy. 
Na obydwie kwestie wpływają na-
sze codzienne nawyki. Poprzez pro-

ste rzeczy, jak pakowanie zakupów 
do toreb ekologicznych, postępuje-
my odpowiedzialnie wobec środo-
wiska. Każda taka na pozór mała 

rzecz, ma znaczenie. Zapraszam 
więc do odbierania toreb – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Torby ekologiczne dla mieszkańców
Ratusz zachęca do korzystania z toreb ekologicznych, które są alternatywą dla szkodzącym śro-
dowisku foliówek. Od tego roku, zgodnie z nowymi ustawowymi przepisami, w sklepach w całej 
Polsce za torby foliowe na zakupy trzeba płacić. Urząd Miasta rozpoczyna akcję, w ramach któ-
rej przekaże bezpłatnie ekologiczne torby dla 2 tys. ciechanowskich gospodarstw domowych.

Kandy ma 3 lata. Waży 30 kg. 
Jest łagodny, wesoły, respektuje 
polecenia. Lubi się bawić.

Dusia to drobna 9-miesięczna 
suczka. Waży 3 kg. Jest łagodna, 
wycofana i płochliwa.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów z 15.01.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „SZWANKE” w Ciechanowie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwały nr 550/XXXIX/2017 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZWANKE” 
w Ciechanowie, obejmującego teren położony po wschodniej stronie ulicy Karola Szwanke w Ciechanowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie (przy czym jako uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwa-
gi wniesione w postaci elektronicznej, o których mowa w art.18 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) do Prezydenta Miasta Ciechanów, 
06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy, w termi-
nie do dnia 16.02.2018 r. 

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński
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21 stycznia w kościele św. Piotra 
odbył się koncert „W Świąteczny 
Czas”. Najbardziej znane i lubiane 
kolędy i pastorałki wykonał zespół 
Moja Rodzina, który ma na swoim 
koncie trzy płyty, ponad 300 kon-
certów w całej Polsce jak i poza jej 
granicami, m.in. w Irlandii, USA 
i na Ukrainie. Zespół Moja Rodzina 
istnieje od 2009 roku. Członkowie 
to siedmioosobowa rodzina: rodzi-
ce Artur i Aldona Wiśniewscy, ich 
córka Antonina Wiśniewska-Wenda 

oraz czterej synowie – Gabriel, Szy-
mon, Mikołaj i Jeremiasz. W swoim 
repertuarze zespół ma m.in. muzy-
kę klasyczną, folkową, patriotycz-
ną. Artyści w przekazie skupiają się 
głównie na rodzinnych wartościach 
i podkreślają, że w rodzinie można 
się wiele nauczyć, spełniać marze-
nia i rozwijać swoje pasje. Koncert 
zorganizowany został przez parafię 
św. Piotra Apostoła, przy wsparciu 
Urzędu Miasta Ciechanów.

red.

Sylwester przed ratuszem
Gwiazdą sylwestrowej nocy w Ciechanowie był zespół Power Play. Na scenie 
przed ratuszem wystąpili też: Effect, MIKA – Monika Bieńkowska, Diadem 
i Activ. Były życzenia oraz pokaz fajerwerków. W zabawie wzięło udział kilka 
tysięcy osób. Organizatorem Sylwestra był COEK STUDIO.  red.

Koncert Noworoczny
Koncerty Noworoczne to już ciechanowska tradycja. Podczas tegorocznego 
Koncertu wystąpiła Warszawska Orkiestra Impressione pod dyrekcją Krzesi-
mira Dębskiego. Na scenie pojawili się też soliści: Milena Lange (sopran), Lala 
Czaplicka (mezzosopran), Damian Wilma (baryton). Koncert odbył się 7 stycz-
nia w wypełnionej po brzegi hali widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8. A.C.

Koncert kolęd i pastorałek
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17 stycznia władze miejskie i po-
wiatowe, kombatanci, społecz-
nicy, harcerze oraz przedstawi-
ciele ciechanowskich instytucji 
złożyli kwiaty przed wmurowa-
ną w ścianę ratusza tablicą upa-
miętniającą Polaków zamordo-

wanych przez hitlerowców na ra-
tuszow y m dziedzińcu. War tę 
honorową zaciągnęli harcerze. 
Delegacja złożyła także kwiaty 
przed tablicą pamiątkową przy 
ul. Śląskiej.

red.

W Fabryce Kultury ZGRZYT Pa-
blopavo opowiadał m.in. o pra-
cy wokalisty w zespole Vavamuf-
fin, wraz z którym wspierał kam-
panię Stowarzyszenia Nigdy Wię-
cej Muzyka Przeciwko Rasizmowi. 
Mówił o Zjednoczeniu Sound Sys-
tem, propagującym muzykę jamaj-
ską w wydaniu soundsystemowym, 
o projekcie Pablopavo i Ludziki, 
a także o swoim literackim debiu-
cie – zbiorze opowiadań Mikroty-
ki. Spotkanie poprowadziła Miro-
sława Lewandowska.

red.

Ciekawą formę teatrzyku – kami-
shibai – poznały dzieci z grup „0” 
ze Szkoły Podstawowej nr 4. Te-
atrzyk kamishibai to stara, sięga-
jąca tradycji XII wieku, japońska 
sztuka opowiadania historii za po-
mocą ilustracji przedstawiających 
kolejne fragmenty opowieści, wy-
konanych na kartonowych plan-
szach, wsuwanych do małej, pła-
skiej, drewnianej, częściowo otwar-
tej skrzynki, pełniącej rolę ekranu.
W ten właśnie sposób szkolne pa-
nie bibliotekarki oraz panie z Filii 
nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej opowiedziały dzieciom histo-
rię o Kemushim, tytułowym bo-
haterze bajki „Mój przyjaciel Ke-
mushi”. Dzieci poznały opowieść 
o świecie motyli i dorastaniu.

red.

W hali sportowej przy ul. Kraszew-
skiego teatr Dur-Moll zaprezento-
wał spektakl „Magiczny Płatek Śnie-
gu”, a zespół wokalno-aktorski So-
nanto zaprosił widzów na „Bajko-
wy koncert dla małych i dużych”.
Teatr Dur-Moll założyło przed laty 
małżeństwo muzyków – Ewa i Cze-
sław Matryba. Wśród współpracow-
ników „Dur-Molla” znajdują się dziś 
przedstawiciele niemal wszystkich 
artystycznych profesji – aktorzy, 
muzycy, animatorzy kultury, pla-
stycy a także cyrkowcy. W pokaza-
nym przez tę grupę spektaklu tytu-
łowego płatka śniegu szukała mała 
żyrafka z zoo o bardzo krótkiej szyi. 
Miała nadzieję, że magiczny pła-
tek pomoże jej zyskać długą, pięk-
ną szyję, taką jaką mają inne żyra-
fy. W poszukiwaniach pomagali jej 
przyjaciele: kot, sowa i bałwanek.
Zespół wokalno-aktorski Sonan-
to, składający się z utalentowanych 
i gruntownie wykształconych mu-
zyków zaprezentował przeboje z fil-

mów Walta Disneya, emitowanych 
w polskich kinach w latach 1989-
2013. Nie zabrakło piosenek z kul-
towych już bajek: „Mała Syren-
ka”, „Piękna i Bestia”, „Pocahon-
tas”, „Dzwonnik z Notre Dame” czy 

„Król Lew”. Ku radości dzieci poja-
wiły się także bardzo znane utwo-
ry z ostatnich produkcji – „Krainy 
Lodu” i „Zaplątanych”.
Wstęp na koncert był bezpłatny.

red.

Uczczono rocznicę zamordowania 
polskich patriotów  

na dziedzińcu ratusza

Spotkanie z Pablopavo
Gościem ostatniego w ubiegłym roku „Spotkania z kulturą”, zorganizowanego 21 grudnia, 
był Paweł Sołtys znany jako Pablopavo. To wokalista i kompozytor związany ze sceną reggae.

Miejska biblioteka  
z wizytą w zerówkach

Koncert JUNIOR
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO przygotował dla najmłodszych nowo-
roczną niespodziankę. Placówka 20 stycznia zaprosiła dzieci na barwne, baśniowe widowi-
sko pt. „Junior”.

Zaułek poezji
Martyna Kinicka

* * *
Otulam się miękkim
wieczorem
zwijam w kłębek
u stóp jutra

serce łaskocze
niepokojem
widma lęków cieniem
wyginają się
na ścianie

gdy sen zamyka oczy
nadzieja
utula zmysły by…
zasnąć ostatnia

Martyna Kinicka urodziła się w Ciechanowie, wychowała w Dzboniu 
w gminie Opinogóra, obecnie z rodziną mieszka w Ciechanowie. pracuje 
jako księgowa w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla 
Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Wiersze publikowała 
w prasie i we własnym zbiorku „Konik szachowy”.

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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Zawodnicy, biorący udział w rozgryw-
kach Ligi Zakładowej, nie odpuszcza-
ją. Każda kolejka pełna jest emocjonu-
jących starć między drużynami. Po 11 
kolejce, która odbyła się 19 stycznia, 
na prowadzeniu jest drużyna Metal-
tech, która ma na swoim koncie już 
23 punkty. Tuż za nią, z 22 punkta-
mi, znalazły się: grupy Reckitt Benc-
kiser i Straż Pożarna Ciechanów. W 
klasyfikacji króla strzelców prowa-
dzi Łukasz Sepczyński.

A.C.
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Ruszyło głosowanie interne-
towe, w którym wybrany zo-
stanie sportowiec, drużyna, 
trener i wydarzenie sporto-
we roku 2017. Najpopular-
niejsza w danej kategorii oso-
ba, zespół czy przedsięwzię-
cie zostaną wyróżnione pod-
czas planowanej przez miasto 
Ciechanowskiej Gali Sportu, 
gdzie wręczane będą pamiąt-
kowe statuetki

Plebiscyt jest nowym pomysłem, 
mającym zaktywizować miesz-

kańców i zainteresować ich suk-
cesami sportowymi, które odno-
szą reprezentujący Ciechanów za-
wodnicy i trenerzy. W plebiscy-
cie można oddać po jednym głosie 
w każdej kategorii. Kandydatury 
wytypowały kluby sportowe. Gło-
sowanie na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ciechanów potrwa 
do 28 stycznia do godz. 22.00. Wy-
niki zostaną przedstawione na Cie-
chanowskiej Gali Sportu. Będzie 
to wydarzenie skierowane do lau-
reatów oraz przedstawicieli lokal-

nych środowisk sportowych. Pod-
czas niej również wyróżnieni zo-
staną stypendyści oraz zawodnicy 
i trenerzy, którzy otrzymają nagro-
dy. Dotychczas wręczenia te odby-
wały się w ratuszu. O bardziej uro-
czystą i rozbudowaną formę doce-
nienia talentów zwrócił się w in-
terpelacji radny Michał Rząsiński. 
Prezydent pozytywnie odniósł się 
do tego pomysłu. Galę dla sportow-
ców Urząd Miasta Ciechanów orga-
nizuje wspólnie z MOSiR.

R.J.

11 kolejka Ligi Zakładowej

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
informuje

że od dnia 23.01.2018 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Cie-
chanów, Plac Jana Pawła II 6 I piętro wykaz lokali użytkowych znajdujących się w nowo budowanej 
Hali Targowej, przy ul. Sienkiewicza 75 na terenie działki 1648/10 obręb Podzamcze przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy w drodze bezprzetrgowej.

Wykaz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji publicznej w zakładce dla przedsiębiorców i in-
westorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta, pl. Jana Pawła II 6, pok. 202, II piętro 
oraz pod nr tel. 23 674 92 06

Turniej hokejowy 
na ciechanowskim 

lodowisku

Świąteczne zawody 
pływackie

14 stycznia na ciechanowskim lodowisku odbył się II Turniej 
Hokejowy o Puchar Prezydenta Ciechanowa, zorganizowany 
przy współpracy MOSiR oraz Ciechanowskiego Stowarzysze-
nia Hokeja na Lodzie. W zawodach wzięły udział cztery druży-
ny z Ciechanowa, Przasnysza, Giżycka i Działdowa.
Spotkania rozegrane systemem „każdy z każdym” były bardzo emocjo-
nujące, a poziom sportowy oceniono dość wysoko, biorąc pod uwagę, że 
to amatorski hokej. Średnia wieku zawodników to około 40 lat. Zwycięz-
cą turnieju została drużyna Orły Przasnysz, która wygrała wszystkie me-
cze. Drugie miejsce zajął zespół Stalowe Rekiny Działdowo. Gospodarze 
z Ice Team Ciechanów mimo IV miejsca nie polegli bez walki. W pierw-
szym meczu prowadzili przez większość meczu ze Stalowymi Rekinami 
Działdowo. Przeciwnicy wyrównali na 4:4 w końcowych sekundach me-
czu. O losie rywalizacji zadecydowała dogrywka do tzw. złotej bramki, 
którą zdobyli działdowianie. W drugim meczu ciechanowianie w pierw-
szej połowie prowadzili z Orłami Przasnysz 2:1. Niestety ta niewielka 
przewaga została szybko stracona w drugiej połowie. Mecz zakończył się 
wynikiem 7:3 dla zawodników z Przasnysza.
W przerwie między meczami zorganizowano konkursy dla dzieci i mło-
dzieży. Konkurs celności strzału wygrał 15-letni zawodnik Masters Gi-
życko Julian Witkowski. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Ma-
ciej Smoliński (Orły Przasnysz).

red.

Na Świąteczne zawody pływackie zjechali zawodnicy z 25 klubów z całe-
go kraju. 16 i 17 grudnia na starcie na pływalni „U Ciecha” stawiły się re-
prezentacje m.in. z Sopotu, Płocka, Warszawy, Konina, Elbląga, Mławy, 
Ciechanowa, Pułtuska i Łodzi. Dało to w sumie 166 zawodników i 119 za-
wodniczek. W klasyfikacji medalowej ciechanowska Orka zajęła siódmą 
pozycję, zdobywając 31 medali (10 złotych, 11 srebrnych i 10 brązowych).

A.C.
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