
Miasto planuje budowę nowej drogi obwodowej od ronda Solidarności do drogi krajowej nr 60. 
Głównym celem inwestycji jest wyprowadzenie poza teren zabudowany ruchu samochodów 
ciężarowych, przemieszczających się przez Ciechanów. Po obydwu stronach 3,3-kilometro-
wej drogi powstaną ścieżki rowerowe. Warunkiem realizacji inwestycji jest pozyskanie unij-
nego dofinansowania, o co miasto złożyło wniosek.

Nowa droga połączy drogę krajo-
wą nr 50 z drogą krajową nr 60. 
W ten sposób np. TIR-y poruszają-
ce się od strony Płońska, omijając 
centrum miasta, wyjadą na drogę 
w kierunku Pułtuska i odwrotnie. 
Nowa droga skrzyżuje się z „sześć-
dziesiątką” na wysokości centrum 
handlowego Marcredo. Z inwesty-
cją tą związany będzie zakup elek-
trycznego autobusu oraz autobu-
su z silnikiem o normie emisji spa-
lin Euro VI, obejmie ona budowę 
6,67 km ścieżek rowerowych o na-
wierzchni bitumicznej. Są to istot-
ne elementy w kontekście ogranicza-
nia niskiej emisji dwutlenku węgla. 
Budowa dróg rowerowych m.in. dla 
mieszkańców Ciechanowa i Opino-
góry Górnej stworzy możliwość wy-
boru roweru jako alternatywnego 
środka transportu. Prócz ścieżek 
rowerowych wzdłuż jezdni zosta-
ną zbudowane chodniki o łącznej 
długości 6,89 km, powstaną zatoki 
autobusowe z peronami, zjazdy pu-
bliczne i indywidualne, kanalizacja 
deszczowa, rowy przydrożne i kry-

te. Wykonane zostanie oznakowa-
nie pionowe i poziome wraz z przej-
ściami dla pieszych. Przewiduje się 
przebudowę i budowę oświetlenia 
ulicznego, włączenie do ronda oraz 
skrzyżowania z drogami krajowymi.
– To wymagająca i odważna in-
westycja, która wyprowadzi poza 
granice administracyjne miasta 
samochody ciężarowe, dzięki cze-
mu zmniejszą się uciążliwości dla 
mieszkańców, a ruch w mieście bę-
dzie bardziej płynny. Wielkim wa-
lorem inwestycji będą też nowe 
ścieżki rowerowe – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
C ie cha nów pr z ygotow uje  s ię 
do przystąpienia do inwestycji. 
Miasto jest na etapie uzyskiwa-
nia stosownych zezwoleń i decyzji. 
Na początku czerwca zadnie zo-
stało wpisane do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej. Jego realiza-
cja, ze względu na znaczny koszt, 
będzie uzależniona od pozyskania 
środków europejskich. Wniosek 
złożony przez miasto jest na etapie 
oceny formalnej przez Mazowiec-

ką Jednostkę Wdrażania Progra-
mów Unijnych. Szczegóły związa-
ne z planowaną inwestycją oraz do-
kładny termin realizacji będą zna-
ne w ostatnim kwartale 2017 roku.
Wniosek o unijne dofinansowanie 
dotyczy trzech inwestycji: nowej dro-
gi, budowy centrum park&ride oraz 
realizowanej obecnie przebudowy ul. 
Sienkiewicza. Na projekt pod nazwą 
„Stworzenie warunków do wykorzy-
stania transportu multimodalnego 
przez budowę w rejonie dworca ko-
lejowego w Ciechanowie drogowo-
-kolejowego węzła przesiadkowe-
go wraz z przebudową ul. Sienkie-
wicza (droga dojazdowa do dworca 
PKP) i rozbudową sieci dróg dla ro-
werów oraz ograniczenie niskiej emi-
sji w Ciechanowie poprzez budowę 
nowej drogi gminnej na potrzeby 
rozbudowy miejskiego systemu ko-
munikacji zbiorowej” miasto złoży-
ło wniosek o unijne dofinansowanie 
w wysokości 33 303 221,50 zł. Cał-
kowita wartość zadań ujętych w pro-
jekcie to 42 112 026,88 zł.

R.J.

Można składać 
projekty do Budżetu 
Obywatelskiego

Projekty przyjmowane są do koń-
ca lipca. Każdy, kto ma przynaj-
mniej 16 lat, może zgłosić jeden 
projekt ogólnomiejski i jeden osie-
dlowy. Formularz dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta, druki można otrzymać 
w urzędzie w Biurze Obsługi In-
teresanta.

więcej str. 2
R.J.

Modernizacja 
ul. Sienkiewicza: 
układanie kostki

Na ul. Sienkiewicza przekła-
dana jest zabytkowa kamienna 
kostka. Stworzy ona wzór ry-
bich łusek – wachlarza. Dzięki 
nowemu ułożeniu, nawierzch-
nia zostanie wyrównana, bę-
dzie bardziej przyjazna dla kie-
rowców.

więcej str. 3
R.J.

Lato w mieście

Na wakacyjną ofertę dla miesz-
kańców składają się propozy-
cje miasta, jednostek podle-
głych i instytucji współpracu-
jących. Organizowane są zaję-
cia, warsztaty, półkolonie, do-
stępne będą obiekty sportowe 
i miejsca rekreacji.

więcej str. 7
P.H.

Otwarcie kąpieliska 
Krubin

Sezon na zrewitalizowanym ką-
pielisku został zainaugurowany 
25 czerwca. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać m.in. z miękkiej, szerokiej 
plaży, odnowionych pomostów, 
żagli przeciwsłonecznych, kaja-
ków i rowerów wodnych. Teren 
został uporządkowany, wybudo-
wano zjazd, stanął nowy pawilon 
dla ratowników, pojawiły się ele-
menty małej architektury.

więcej str. 3
R.J.

Ojcowie zasadzili 
drzewka dla dzieci

Świeżo upieczeni ojcowie, w ra-
mach akcji Urzędu Miasta, na udo-
stępnionej działce zasadzili klo-
ny, przy których zamontowane zo-
stały tabliczki z nazwiskami i da-
tami urodzenia ich dzieci. To ko-
lejna proekologiczna, edukacyjna 
inicjatywa miasta.

więcej str. 6
R.J.

Dni Ciechanowa 
2017

W ramach Dni Ciechanowa zor-
ganizowano szereg atrakcji. Od-
były się koncerty, Mecz z Gwiaz-
dami, Kupalnocka, bieg, wystą-
piły orkiestry dęte.

fotogaleria str. 12
red.
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Ciechanów pierwszy raz korzysta 
z ustawowej możliwości, zakładają-
cej, że podmioty prowadzące niepu-
bliczne żłobki, kluby dziecięce lub 
zatrudniające dziennych opiekunów 
(osoby fizyczne, osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej) mogą otrzy-
mać na każde dziecko objęte opie-
ką dotację celową z budżetu gminy.
Prezydent Krzysztof Kosiński pod-
kreśla, że dotacja celowa ma zachę-
cać do zwiększania miejsc opieki 
nad dziećmi do lat trzech. Taka do-
tacja może być przyznana na dofi-
nansowanie zadań, określonych 
w ustawie o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3, czyli sprawowa-
nie opieki nad dzieckiem, prowa-
dzenie zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych i edukacyjnych z wy-
łączeniem wydatków związanych 
z wyżywieniem i wydatków ponie-
sionych na inwestycje.
– Rozbudowaliśmy miejski żłobek, 
liczba miejsc zwiększyła się dwu-
krotnie, ale również zwiększyło się 
zainteresowanie i zapotrzebowa-
nie. Wcześniej wielu rodziców na-
wet nie wiedziało o istnieniu tego 
żłobka, bądź nie próbowało się sta-
rać o miejsce, gdyż tych było bar-
dzo mało. Nie jesteśmy w stanie 
jeszcze bardziej rozbudować żłob-
ka, ani szybko wybudować nowe-
go, więc korzystamy z innej – do-
stępnej dla nas możliwości. Po-
przez nowe regulacje staramy się 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Na rok szkolny 2017/2018 do żłob-
ka miejskiego przyjętych zostało 
57 dzieci, a nieprzyjętych – 36. Do-
finansowanie opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 może zachęcić pod-
mioty do prowadzenia działalności 
żłobkowej na terenie Ciechanowa, 
dzięki czemu zwiększy się liczba 
dostępnych dla tych dzieci miejsc.
Wysokość dotacji celowej udzielanej 
przez miasto dla podmiotów prowa-
dzących żłobki wyniesie 200 zł mie-
sięcznie na dziecko objęte opieką. 
Dla podmiotów prowadzących klu-
by dziecięce -100 zł, dla podmiotów 
zatrudniających dziennych opieku-
nów – 50 zł.
Podmioty, o których mowa, ubie-
gające się o przyznanie dotacji ce-

lowej powinny skierować do pre-
zydenta miasta pisemny wnio-
sek (formularze dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta). 
Wniosek o udzielenie dotacji celo-
wej składa się do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udziele-
nia dotacji. Wniosek o udzielenie 
dotacji celowej na 2017 rok składa 
się w terminie do dnia 30 września 
2017 roku. Dotacja przekazywana 
będzie w transzach miesięcznych. 
Podmiot prowadzący żłobek, klub 
dziecięcy lub zatrudniający dzien-
nych opiekunów sporządza roczne 
rozliczenie wykorzystania dotacji. 
W 2017 roku dotacja celowa przy-
sługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, 
w którym upłynęło 30 dni od dnia 
złożenia wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3., nie 
wcześniej jednak niż od 1 września 
2017 roku.
Szczegółowych informacji udziela 
Centrum Usług Wspólnych.
Podjęta została także decyzja doty-
cząca formy zapewnienia opieki nad 
dziećmi, dla których nie wystarczyło 
miejsc w miejskich przedszkolach. 
W miejskich przedszkolach zorga-
nizowanych jest o 125 miejsc więcej 
niż dwa lata temu, jednak po prze-
prowadzeniu rekrutacji, podpisa-
niu umów z rodzicami dzieci przy-
jętych oraz deklaracjach pozosta-
łych, opieką przedszkolną nadal za-
interesowanych jest 49 rodziców.
Miasto mogło zorganizować opiekę 
w wymiarze 5-godzinnym na dwie 
zmiany (takie rozwiązanie planuje 
wprowadzić wiele samorządów) lub 
ogłosić konkurs na wsparcie opie-

ką dla nieprzyjętych dzieci w przed-
szkolach niepublicznych. Ciechanów 
przychylił się ku drugiemu warian-
towi. Rodzice, którym zostanie za-
proponowana opieka nad ich dzieć-
mi w przedszkolach niepublicznych, 
zapłacą taką samą stawkę, jak za 
pobyt w przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Miejską Ciecha-
nów, czyli około 100 zł za miesiąc 
opieki nad dzieckiem.
Wyłonione w konkursie przedszko-
la uzupełnią sieć miejskich, a dzieci 
będą z nich korzystać w tym samym 
zakresie i na tych samych zasadach, 
jak w przedszkolach publicznych. 
Przedszkola niepubliczne otrzymają 
na każde dziecko 100% podstawowej 
kwoty dotacji (zamiast 75% w przy-
padku przedszkoli nierealizujących 
zadania), a inne formy wychowania 
przedszkolnego – 50% (zamiast 40% 
w przypadku innych form niereali-
zujących zadania).
Podjętą uchwałą Rady Miasta okre-
ślono regulamin otwartego konkur-
su ofert na prowadzenie niepublicz-
nych przedszkoli i innych form wy-
chowania przedszkolnego oraz kry-
teria wyboru ofert. Konkurs zo-
stanie ogłoszony natychmiast po 
wejściu w życie uchwały, tak aby 
w sierpniu rodzice otrzymali infor-
mację o jego rozstrzygnięciu. Ofer-
ty będą przyjmowane przez 21 dni 
po jego ogłoszeniu. CUW w Ciecha-
nowie udziela dokładnych informa-
cji. Ogłoszenie o konkursie określa-
jącym szczegóły a następnie wyni-
ki konkursu opublikowane zostaną 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
UM Ciechanów.

R.J.

Dodatkowa opieka dla dzieci do lat trzech 
oraz szersza opieka przedszkolna

Ciechanów wprowadza nowe rozwiązania oświatowe, pozwalające objąć opieką dzieci, które 
nie zostały przyjęte do rozbudowanego miejskiego żłobka. Będą one mogły zostać objęte opieką 
np. niepublicznego żłobka bądź klubu dziecięcego, który otrzyma na ten cel dotację od miasta. 
Z kolei na opiekę nad dziećmi z listy oczekujących do przedszkoli zostanie ogłoszony konkurs 
dla placówek niepublicznych, a koszty dla rodziców będą takie, jak w placówkach publicznych.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można skła-
dać od 16 czerwca do końca lipca. Autor musi mieć ukończo-
ne 16 lat, może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiej-
skiej i jeden w osiedlowej. Formularz można pobrać ze stro-
ny internetowej Urzędu Miasta, papierowa wersja dostęp-
na jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1.

Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja 
w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środ-
ków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spo-
śród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do gło-
sowania. W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden pro-
jekt oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile 
pozwoli pozostała kwota.
Do edycji Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wprowadzonych zosta-
ło kilka modyfikacji, których celem jest zwiększenie szans na realiza-
cję większej liczby bardziej zróżnicowanych projektów.
Zdecydowano o powrocie do górnej kwoty 200 tys. zł dla projektów 
ogólnomiejskich. W poprzedniej edycji zwyciężyły zadania najbardziej 
kosztowne, co wyczerpało pulę środków, uniemożliwiając realizację 
większej liczby projektów.
W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów 
miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdro-
wia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie 
trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą 
przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może prze-
kroczyć 30 000 zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie 
jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzy-
skaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniej-
sza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Wartość pro-
jektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co 
w edycji na 2017 rok było zawieszone, ze względu na dużą ich liczbę 
powstałą w wyniku wcześniejszych edycji.
– Budżet Obywatelskie każdego roku modyfikujemy w taki sposób, by 
zachęcić mieszkańców do aktywności oraz stworzyć szanse dla różne-
go rodzaju projektów. To jest bardzo skuteczne narzędzie bezpośred-
niego wpływu ciechanowian na otaczającą rzeczywistość. W ramach 
Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych zostało mnóstwo ważnych, 
ciekawy zadań. Warto zastanowić się nad pomysłem, zgłosić go i za-
chęcić sąsiadów, znajomych, rodzinę do głosowania. Budżet Obywa-
telski wyraża faktyczne lokalne potrzeby i oczekiwania – podkreśla 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach 
gminy. Propozycje do końca sierpnia będą analizowane przez powoła-
ną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do gło-
sowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i meryto-
rycznej. We wrześniu zostanie ogłoszona lista pozytywnie zweryfiko-
wanych zadań, następnie odbędzie się głosowanie. Głosować będzie 
mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. 
Głosować będzie można internetowo oraz w wyznaczonych punktach 
w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlo-
wy i jeden projekt ogólnomiejski. Zwycięskie zadania zostaną wpisane 
do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2018 roku.
Wszelkie szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim publikowa-
ne są na przygotowywanej przez Urząd Miasta Ciechanów specjalnej 
stronie internetowej bo.umciechanow.pl.

R.J.

Można już składać 
projekty w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2018

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

że od 3 lipca 2017r. na okres 21 dni wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 
1 oraz umieszczone na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) w przetargu obejmujący 2 działki niezabudowane przy ul. Henryka Kuny
2) w trybie bezprzetargowym obejmujący 2 działki niezabudowane przy ul. Henryka Sienkiewicza.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budynku przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: 23 674 92 44
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W dniu rozpoczynającym sezon 
na kąpielisku, w ramach dodatko-
wych atrakcji, pojawiły się dmu-
chańce dla dzieci, gry, zabawy. 
Na miejscu byly stoiska z kulina-
riami i napojami. Wystawcy rozsta-
wili stoliki, krzesła, w tle brzmia-
ła muzyka puszczana przez DJ-a. 
Zorganizowano turniej w plażową 
piłkę siatkową. Na kąpielisko moż-
na było dojechać specjalnym auto-
busem ZKM, który zabierał pasa-
żerów spod ratusza.
Na kąpielisko nawieziono czysty 
miękki piasek, plaża została posze-
rzona. Poszerzony i odnowiony zo-
stał pomost. Konstrukcję oczysz-

czono, pomalowano i zabezpieczono 
przed korozją, zamontowano nowe 
deski z modrzewia syberyjskiego. 
Od strony lasu powstało piaszczyste 
boisko do siatkówki z niezbędną in-
frastrukturą. Na terenie kąpieliska 
pojawił się nowy pawilon dla ratow-
ników, do którego utworzono zjazd. 
Nowe elementy to również dwie prze-
bieralnie, przenośne toalety, stojak 
na dwanaście rowerów, ławki, kosze 
na śmieci. Do dyspozycji są cztery 
kajaki, cztery rowery wodne i pięć 
stołów piknikowych. Zamontowa-
na została „pajęczyna” – konstruk-
cja zabawowa dla dzieci, sześć żagli 
przeciwsłonecznych i maszt flagowy.

– W Ciechanowie mamy teraz pla-
żę z prawdziwego zdarzenia, nowe 
świetne miejsce rekreacji i odpo-
czynku, także aktywnego. To miej-
sce dla ludzi w każdym wieku. In-
westycja wynika wprost z oczeki-
wań mieszkańców, które zostały 
wyrażone w głosowaniu nad Bu-
dżetem Obywatelskim – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Rewitalizacja i zagospodarowa-
nie kąpieliska Krubin to zwycięski 
projekt ogólnomiejski, zgłoszony 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go przez radnego Wiesława Brzo-
zowskiego.

R.J.

Budowana jest fontanna z niec-
ką i dyszami, w zbiorniku żelbeto-
wym, z podświetleniem energoosz-
czędnym typu LED RGB. Powstanie 
murek w formie siedziska o szero-
kości 60 cm i wysokości 45 cm, wy-
konany z szarych płyt granitowych. 
Takimi płytami wyłożona zostanie 
także niecka. Średnica lustra wody 
wyniesie 9 m.
Fontanna wyposażona będzie w ze-
spół trzech strumieni pionowych 
centralnych, podświetlanych, czte-
ry zespoły trzech dysz spieniających 
– również każdy zespół wyposażo-
ny w lampę podświetlającą stru-
mienie oraz 16 dysz bocznych, po-
dzielonych na cztery zespoły, także 
z lampą podświetlającą strumienie. 

W każdym zespole będą po cztery 
dysze punktowe z możliwością re-
gulacji kierunku strumienia skie-
rowanego na środek niecki.
Technologia fontanny przewiduje 
zainstalowanie czujników pozio-
mu wody w niecce, w razie spadku 
poziomu wody uruchomi się au-
tomatycznie system dopełniania 
wody. Woda będzie uzdatniana. 
Fontanna zostanie wybudowa-
na najprawdopodobniej do koń-
ca czerwca lub na początku lipca. 
Obecnie na ukończeniu są prace 
związane z instalacją urządzeń 
w podziemnej komorze techno-
logicznej.
Fontanna zastąpi zdemontowany 
zegar słoneczny. Do ratusza pły-

nęło wiele sygnałów od mieszkań-
ców, którzy krytycznie oceniali ze-
gar. Władze uwzględniając opinie 
mieszkańców, że jest to zabetono-
wana bezużyteczna przestrzeń, 
podjęły decyzję o budowie fontan-
ny w ramach rewitalizacji pasażu 
im. Marii Konopnickiej. Tego typu 
konstrukcja ma wpłynąć na oży-
wienie ulicy Warszawskiej, przy-
ciągać spacerowiczów, zwłasz-
cza rodziny z dziećmi. Prezydent 
Krzysztof Kosiński podkreśla, że 
realizacja inwestycji jest jedno-
znaczna z definitywnym funkcjo-
nowaniem ulicy jako deptaka, bez 
możliwości wprowadzenia tam ru-
chu kołowego.

R.J.

Na  s k w e r k u  p r z y 
skrzyżowaniu ul. 17 
Stycznia i Spółdziel-
czej zamontowanych 
zostało osiem pergo-
li, dwa stojaki na ro-
wery i cztery kosze 
na śmieci. Pojawiły 
się nowe rośliny, m.in. 
stokrotki, fiołki, żon-
kile, forsycje, horten-
sje, lawenda, jaśmi-
nowiec. Uzupełnio-
ny i odmłodzony został żywopłot. 
W ubiegłym roku zamontowano 
tam stoły do gry w szachy i bujane 
ławki. O powstaniu „Magicznego 

zakątka” zdecydowali mieszkań-
cy Ciechanowa w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

red.

Ulica Sienkiewicza 
przebudowana zo-
stanie od placu przed 
dworcem kolejowym 
do wlotu skrz yżo -
wania z ul. Płocką. 
Nawierzchnia z za-
bytkowej kostki ka-
miennej przełożona 
będzie na odcinku 
1 122 m. Nie może być 
ona zmieniona, po-
nieważ obszar objęty 
jest ochroną konser-
watorską. Układanie 
rozpoczęło się od strony ul. Powstańców Warszawskich w kierunku ul. 
Narutowicza. W związku z tym, że w projekcie nie był wyraźnie określo-
ny wzór, nie była podana liczba rzędów łusek, 20 czerwca ułożono krót-
ki fragment, do którego miał odnieść się konserwator zabytków. Zgodnie 
z opinią konserwatora, ostatecznie układane są cztery rzędy łusek, a nie 
pięć, jak w pierwotnej propozycji.
Na ponad 200-metrowym fragmencie jezdni na wysokości dworca au-
tobusowego pojawiła się już nowa nawierzchnia bitumiczna, trwa ukła-
danie chodników. Przebudowane zostaną chodniki po dwóch stronach 
ulicy (łączna powierzchnia to 6 500 m2, szerokość 2 i 2 m). Ścieżka ro-
werowa o nawierzchni bitumicznej będzie miała szerokość 2 m i długość 
1320 m. Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego, budowę 8 za-
tok autobusowych, postojowych, zjazdów, montaż wiat przystankowych, 
ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, wymianę wpustów ulicznych 
kanalizacji deszczowej. Teren przyległy zostanie zagospodarowany ziele-
nią, wykonane będą zieleńce, nasadzenia żywopłotów, nasadzenia zastęp-
cze. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na początek 2018 roku.
– Prace przebiegają bardzo sprawnie. Kierowcy i mieszkańcy muszą 
jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przy żadnej poważ-
nej inwestycji drogowej nie da się uniknąć utrudnień komunikacyjnych. 
Na efekt z pewnością warto czekać, komfort jazdy ulicą Sienkiewicza 
bez wątpienia znacznie się poprawi. Ulica zyska nowy wygląd, inwesty-
cja uwzględnia też potrzeby rowerzystów i pieszych – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Inwestycję realizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Kamie-
niarskie WOLSKI, za 6 926 305,63 zł. Miasto stara się o 80% dofinan-
sowanie unijne, pozostała kwota będzie pokryta ze środków własnych. 
Wniosek, który został złożony obejmuje także budowę centrum park&ri-
de oraz nowej drogi obwodowej od ronda Solidarności do drogi krajowej 
nr 60 na wysokości centrum handlowego Marcredo.
Na części ulicy Sienkiewicza 14 czerwca została wprowadzona czaso-
wa organizacja ruchu. Ulica jest niedostępna dla kierowców na odcin-
ku między ul. Powstańców Warszawskich a ul. Narutowicza. Na ul. Po-
wstańców Warszawskich wprowadzono ruch dwukierunkowy. Obowią-
zuje tam zakaz parkowania. Czasowa organizacja ruchu będzie obowią-
zywała około dwóch miesięcy.

R.J.

Otwarcie kąpieliska Krubin
25 czerwca odbyło się otwarcie sezonu na zrewitalizowanym kąpielisku Krubin. Szeroka pla-
ża z miękkim piaskiem, uporządkowany teren, boisko, żagle przeciwsłoneczne, kajaki, rowery 
wodne, stoły piknikowe, urządzenie zabawowe da dzieci i różne nowe elementy są już do dys-
pozycji mieszkańców i przyjezdnych. W dniu otwarcia była muzyka, zajęcia sportowe, stoiska 
kulinarne, atrakcje dla dzieci.

Powstaje fontanna na ulicy Warszawskiej
W miejscu zdemontowanego zegara słonecznego budowana jest nowa fontanna. Fontanna bę-
dzie podświetlana, będzie można na niej usiąść.

Magiczny zakątek z kolejnymi 
elementami małej architektury

Modernizacja ul. Sienkiewicza: 
układanie kostki

Na ul. Sienkiewicza rozpoczęto układanie zabytkowej kamien-
nej kostki. To elementy dotychczasowej nawierzchni, które 
stworzą wzór rybich łusek – wachlarza. Kostka jest przekłada-
na w taki sposób, by stanowiła równą, bardziej przyjazną dla 
kierowców jezdnię. Konserwator zabytków zatwierdził liczbę 
czterech rzędów łusek.
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Warsztaty programistyczne dla 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów z terenu Ciechanowa to nowa 
propozycja Mazowieckiego Samorzą-
dowego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli Wydział w Ciechanowie, re-
alizowana we współpracy z Urzędem 
Miasta Ciechanów. 
Warsztaty będą realizowane w opar-
ciu o bazę dydaktyczno-metodycz-
ną MSCDN Wydział w Ciechanowie. 
Głównym ich celem jest rozwijanie za-
interesowań informatycznych w obsza-
rze programowania, od zabawy i gier 
do kodowania w językach programi-
stycznych. Planowane działania stop-
niowo wprowadzają dzieci w świat al-
gorytmiki, by wyzwolić logiczne my-
ślenie, kreatywność i możliwość two-
rzenia własnych projektów. Propono-
wany program:
• Gry i zabawy planszowe rozwijające 

myślenie algorytmiczne: klocki Scot-
tie Go, CodyRoby, gra planszowa Co-
deBook

• Tworzenie i poznawanie języków pro-
gramowania na platformach eduka-
cyjnych Khan Academy, Main2

• Nauka programowania wizualnego 
w oparciu o Scratch i Processing JS

• Programowanie robotów edukacyj-
nych

• Implementowanie algorytmów za 
pomocą języków programowania: 
C++ i PYTHON

• Tworzenie własnych i zespołowych 
projektów, udostępnianych na plat-
formie online

• Rozwijanie kompetencji społecz-
nych, współpracy i wspólnej odpo-
wiedzialności za realizowane zada-
nie poprzez pracę zespołową

Tematyka zajęć będzie dostosowana 
do możliwości uczniów oraz uzdolnień 
kierunkowych. Dobór narzędzi w trak-
cie warsztatów i stopniowanie trudno-
ści umożliwi rozwijanie uzdolnień ma-
tematyczno-programistycznych. Dodat-
kowym aspektem proponowanych za-
jęć warsztatowych jest przygotowanie 
i umożliwienie uczniom udziału w kon-
kursach i olimpiadach informatycznych. 
Organizacja warsztatów zakłada utwo-
rzenie dwóch grup wiekowych: I gru-
pa – uczniowie klas IV-VI, II grupa – 
uczniowie klas VII i gimnazjum. Mak-

symalna ilość uczestników w grupie – 
15 osób. Nabór uczniów ze szkół z mia-
sta Ciechanów przeprowadzony będzie 
w I połowie września 2017 r.
Wybrane zajęcia będą otwarte dla na-
uczycieli i rodziców, którzy chcieliby po-
znać metodyczne założenia zajęć oraz 
obserwować pracę uczniów.
Zajęcia prowadzone będą w pracowni 
komputerowej Mazowieckiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Cie-
chanowie przy ulicy Sienkiewicza 33. 
Spotkania prowadzone będą raz w ty-
godniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych 
dla każdej grupy. Organizatorem i ko-
ordynatorem projektu jest Stanisław 
Szulc – nauczyciel konsultant MSCDN 
Wydział w Ciechanowie, nauczyciel in-
formatyki I LO w Ciechanowie.
Szczegółowe informacje dotyczące re-
alizacji warsztatów będą stopniowo za-
mieszczane na stronie MSCDN Wydział 
w Ciechanowie, a osoby zainteresowa-
ne bezpośrednim uzyskaniem informa-
cji mogą kontaktować się z koordyna-
torem: stanislaw.szulc@mscdn.edu.pl; 
ciechanow.mscdn.edu.pl

red.

Wprowadzenie do budżetu no-
wych inwestycji oraz regula-
cje związane z funkcjonowa-
niem miejskich przedszkoli 
i żłobka były powodem zwo-
łania 5 czerwca nadzwyczaj-
nej sesji Rady Miasta. W obra-
dach uczestniczyło 11 radnych.

Zmiany w budżecie obejmują wpro-
wadzenie pozyskanych środków unij-
nych na zadania inwestycyjne o łącz-
nej wysokości 6 mln 985 tys. zł oraz 
zmniejszenie planowanej kwoty obli-
gacji o kwotę 1,7 mln zł, dzięki uzyska-
niu dodatkowych dochodów w posta-
ci dywidendy spółki komunalnej PEC 
w kwocie 300 tys. zł i dokonaniu aktu-
alizacji planu w wyniku oszczędności 
po przeprowadzeniu procedur prze-
targowych. Wprowadzono do budże-
tu nowe zadanie inwestycyjne zwią-
zane z budową nowej drogi obwo-
dowej oraz zakupem dwóch autobu-
sów, w tym jednego z napędem elek-
trycznym.
Uchwalone zmiany budżetowe to zie-
lone światło dla realizacji nowych 
inwestycji. Zarezerwowane zostały 
środki na budowę drogi obwodowej 
od ronda Solidarności do drogi kra-
jowej nr 60 (w kierunku Opinogóry). 
Głównym celem inwestycji jest wy-
prowadzenie poza teren zabudowa-
ny ruchu samochodów ciężarowych, 
przemieszczających się przez Ciecha-
nów. Po obydwu stronach 3,3-kilo-
metrowej drogi powstaną ścieżki ro-
werowe i chodniki. Powstaną zatoki 
autobusowe z peronami, zjazdy pu-
bliczne i indywidualne, kanalizacja 
deszczowa, rowy przydrożne i kry-
te. Wykonane zostanie oznakowanie 
pionowe i poziome wraz z przejścia-
mi dla pieszych. Przewiduje się prze-
budowę i budowę oświetlenia uliczne-
go, włączenie do ronda oraz skrzyżo-
wania z drogami krajowymi i chod-
niki. Warunkiem realizacji inwestycji 
jest pozyskanie unijnego dofinanso-
wania, o co miasto złożyło wniosek. 

Z inwestycją tą związany będzie za-
kup elektrycznego autobusu oraz au-
tobusu z silnikiem o normie emisji 
spalin Euro VI.
Istotnym przedsięwzięciem, któ-
re znajduje się w budżecie, jest rów-
nież budowa ulic Mazowieckiej i Nie-
chodzkiej wraz ze ścieżkami rowe-
rowymi i rowerową infrastruktu-
rą. Miasto pozyskało prawie 7 mln 
zł środków unijnych. Zostały rów-
nież wprowadzone do budżetu środ-
ki na zakup i montaż „kocich oczek”. 
Świecące elementy zostaną zainsta-
lowane w jezdni przed 14 przejściami 
dla pieszych. 5 przejść (Mikołajczyka, 
Batalionów Chłopskich, Ściegienne-
go i Broniewskiego) będzie wyposa-
żonych w namalowany napis „spójrz 
w lewo”. Projekt, na który miasto po-
zyskało dotację w wysokości ponad 
43 tys. z MSWiA obejmuje również 
zajęcia edukacyjne poświęcone bez-
pieczeństwu.
Wśród zwiększeń budżetowych zna-
lazła się m.in. rozbudowa miejskiego 
systemu komunikacji zbiorowej, za-
kup taboru niskoemisyjnego, dodat-
kowe patrole policyjne podczas ple-
nerowych imprez, organizacja cyklu 
imprez lekkoatletycznych, opieka nad 
dziećmi w wieku do lat 3, dofinanso-
wanie zakupu samochodu służbowe-
go dla policji oraz dotacja dla Specja-
listycznego Szpitala Wojewódzkiego.
Podczas obrad radni uchwalili regula-

min otwartego konkursu ofert na pro-
wadzenie niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania publiczne-
go. Określili również kryteria wybo-
ru tych ofert. Miasto zwiększyło licz-
bę miejsc o 125, jednak zainteresowa-
nie opieką przedszkolną było więk-
sze. W związku z tym, by zapewnić 
miejsca dla wszystkich oczekujących 
z listy rezerwowej, zdecydowano się 
na ogłoszenie konkursu na wsparcie 
opieką nieprzyjętych dzieci w przed-
szkolach niepublicznych.
W sprawach oświatowych podjęto 
również uchwałę dotyczącą wyso-
kości, zasad ustalania i rozlicza-
nia dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dzie-
cięce lub zatrudniających dzien-
nych opiekunów. Celem zachę-
cenia do tworzenia miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 i tym samym 
umożliwienia pogodzenia przez 
rodziców obowiązków zawodo-
wych z opieką nad dziećmi, prezy-
dent zaproponował dofinansowa-
nie do nowo utworzonych miejsc. 
Na dziecko objęte opieką w żłob-
ku miasto będzie dopłacać 200 zł 
miesięcznie. W przypadku klubu 
dziecięcego dopłata taka wynie-
sie 100 zł miesięcznie, w przypad-
ku pracy z opiekunem dziennym – 
50 zł miesięcznie. Wnioski o dota-
cje można składać do 30 września.

K.D., R.J.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Warsztaty programistyczne dla uczniów

Aktywny jest łatwy do zapamiętania, krótki numer telefonu, 
pod którym Straż Miejska w Ciechanowie przyjmuje zgło-
szenia. 986 to numer ogólnopolski, już dostępny w Ciecha-
nowie. Czynny będzie w godzinach pracy Straży Miejskiej. 
Poza tymi godzinami, będzie można nagrać się na pocztę 
głosową, która jest odsłuchiwana natychmiast po rozpo-
częciu dyżuru.

Straż Miejska w Ciechanowie stara się wprowadzać wygodne dla miesz-
kańców narzędzia, dzięki czemu interwencje mogą być szybsze i sku-
teczniejsze. Strażnicy pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00, mają również systematycznie rozpisywane dyżury po tych go-
dzinach oraz w soboty.
– Mimo niewielkiej liczby strażników, staramy się tak organizować 
pracę, by jak najlepiej reagować na zgłoszenia mieszkańców. Jeste-
śmy po to, żeby wspólnie z innymi służbami troszczyć się o spokój i po-
rządek w mieście. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy wiedzieli, że 
mogą na nas liczyć, że działamy dla nich a nie przeciwko nim. Liczba 
mandatów w ostatnich latach drastycznie spadła, nie jesteśmy od ka-
rania, lecz utrzymywania spokoju i porządku w miejscach publicz-
nych. Mandaty wystawiamy, gdy jest to konieczne. Kluczowe są po-
uczenia, prewencja, współpraca z mieszkańcami – podkreśla komen-
dant Mariusz Szymański.
Informacje wymagające natychmiastowej interwencji strażników, naj-
lepiej przekazywać, dzwoniąc pod numer telefonu 986, osoby głucho-
nieme mogą się kontaktować ze strażą za pomocą SMS-a, wysłanego 
na numer 606 370 411. W sprawach nie wymagających natychmiasto-
wej interwencji, zgłoszenia przyjmowane są także przez internet, za 
pośrednictwem specjalnego formularza: http://www.umciechanow.pl/
dla_mieszkancow/zgloszenie_interwencji w zakładce „Straż Miejska” 
(„Dla Mieszkańców”) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciecha-
nów. W godz. 8.00-16.00 można przyjść do siedziby Straży Miejskiej, 
która mieści się obok ratusza: plac Jana Pawła II 7.
Władze miasta zwracają uwagę, że sposób działania Straży Miej-
skiej w Ciechanow ie uległ zdecydowanej zmianie. Najw ięcej 
w ostatnich latach mandatów było w 2012 roku. Wówczas Straż 
Miejska wystawiła 1 293 mandaty na kwotę 138 030 zł. W 2015 roku 
mandatów było 317 na kwotę 34 700 zł, w 2016 roku – 319 na kwo-
tę 34 740 zł. Do końca maja 2017 roku wystawiono 101 manda-
tów na 11 300 zł.

R.J.

986
– numer alarmowy 
Straży Miejskiej
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Przy ul. Wesołej, w pobliżu placu 
zabaw, wybudowane zostało wie-
lofunkcyjne boisko. Boisko o na-
wierzchni poliuretanowej ma wy-
miary 32x14m i przeznaczone jest 
do gry w koszykówkę i piłkę noż-
ną. Rozpoczęła się też budowa bo-

iska do siatkówki plażowej na te-
renie Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 2. Powstanie boisko o wymia-
rach 26x18m, piłkochwyty, stano-
wisko dla sędziego oraz trybuny, 
na których będzie mogło zasiąść 
ponad 50 kibiców. Piasek jest zgod-

ny z wymogami FIVB. Pomysł bu-
dowy boisk został wybrany przez 
mieszkańców w głosowaniu w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Bo-
iska są ogólnodostępne.

P.H.

Na pętli miejskiej trwają, wy-
kony wane w ramach gwa-
rancji, prace naprawcze. Po-
prawiane są wpusty kanali-
zacji deszczowej, studzienki 
i uszkodzone elementy chod-
ników.

Na całej długości pętli wpusty ka-
nalizacji deszczowej są regulowa-
ne, naprawiana jest nawierzchnia 
wokół nich. Wymieniane są włazy 
do studzienek i regulowana jest ich 
wysokość. Uciążliwości związane 
z zapadnięciami zgłaszali kierow-
cy. Wykonawca prowadzi naprawy 
od 9 czerwca, w najbliższych dniach 
powinien je zakończyć.
Trwają także prace brukarskie, 
polegające na naprawie zapadnięć 
w chodnikach, uszkodzeń kostki 
i obrzeży (nie wynikające ze szkód 
komunikacyjnych). Roboty wyko-

nane zostały już na odcinku pętli 
miejskiej od ronda Narodowych 
Sił Zbrojnych (skrzyżowanie z ul. 
Kwiatową) do ronda wojewody An-
drzeja Wojdyły (skrzyżowanie z ul. 
Kasprzaka). Na odcinku od ron-

da kaprala Józefa Grzesia (skrzy-
żowanie z ul. Mławską) do ronda 
Żołnierzy Wyklętych (skrzyżowa-
nie z ul. Pułtuską) prace wkrótce 
się rozpoczną.

R.J.

Wykonany został główny kolektor 
o średnicy 200 mm i długości ponad 
200 m, a także odejścia w ul. Party-
zantów, Ułańską, Szumną i Równą. 
Dzięki temu możliwe będzie w przy-
szłości podłączenie do miejskiej sie-
ci również mieszkańców tych ulic. 
Aktualnie trwają prace projekto-
we nad siecią kanalizacji sanitarnej 
w ul. Ułańskiej. ZWiK wykonał rów-
nież przykanaliki do granicy pose-
sji prywatnych, dzięki czemu pro-
cedura przyłączania się do sieci bę-
dzie dla mieszkańców mniej kosz-
towna i mniej kłopotliwa.
Odtworzona została nawierzchnia 
asfaltowa i chodniki oraz przywró-
cono stałą organizację ruchu. ZWiK 
podkreśla, że dzięki zaangażowa-
niu pracowników, prace zostały 
zakończone szybko i mimo dużego 

ruchu pojazdów prowadzone były 
w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla mieszkańców.
O budowę kanalizacji w ul. Granicz-
nej mieszkańcy postulowali od lat. 

Była to także jedna ze spraw po-
ruszonych na spotkaniu osiedlo-
wym z prezydentem Krzysztofem 
Kosińskim.

R.J.

Budowa zatoki parkingowej
Wyremontowana została 
zatoka parkingowa przy ul 
Smorawińskiego. W miej-
sce zniszczonej nawierzch-
ni betonowej pojawiła się 
kostka brukowa.
W zatoce zaparkować może 
prostopadle pięć samocho-
dów. Jej remont to jedno 
z zadań na osiedlu „Alek-
sandrówka”, które znalazły 
się na liście inwestycji i remontów, opracowanej po spotkaniach prezy-
denta z mieszkańcami. Obok zatoki wkrótce wyremontowany zostanie 
około 14-metrowy chodnik. Na ten rok planowany jest również m.in. 
remont nawierzchni pobliskiego łącznika między ul. Smorawińskie-
go a Armii Krajowej. Będzie tam wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Wyremontowany chodnik przy ul. Tomaszewskiego
Chod nik zosta ł  w y re -
montowany na długości 
241 metrów, wzdłuż całej 
ulicy Tomaszewskiego, po 
jej lewej stronie – między 
rondem Meudon a ul. Ki-
cińskiego. W miejsce beto-
nowych płyt została poło-
żona kostka brukowa, wy-
mieniono krawężniki. Za-
danie znalazło się na liście 
inwestycji i remontów na 2017 rok.

Porządki gminnych terenów
Na miejskich rabatkach, kwietnikach i w gazonach posadzono kilka ty-
sięcy jednorocznych kwiatów. Wykaszane i pielone są pasy zieleni przy 
ulicach, w parkach i na skwerach. Po wyrównaniu terenu wokół glinian-
ki przy ul. Dąbrowskiej zasiano trawę. W dalszym ciągu prowadzone są 
prace w parku Konopnickiej w zakresie zmiany nasadzeń.

Remonty dróg gruntowych
W ramach bieżącego utrzy-
mania dróg gruntowych 
emulsją i grysami utrwa-
lono: odcinek ul. Pęchciń-
skiej (od ul. Płockiej do Ba-
ranowskiego), odcinek ul. 
Komunalnej (od istnieją-
cej nawierzchni do posesji 
nr 19), ul. Przyleśną, drogę 
wewnętrzną od ronda Ho-
norowych Dawców Krwi 
w kierunku południowym oraz drogę gruntową od Al. Niepodległości-
-dojazd do działek usługowych.

Nowe tabliczki na cmentarzu komunalnym
PUK zamontował na cmen-
tarzu komunalnych 160 szt. 
betonowych słupków z ta-
bliczkami poszczególnych 
kwater. Oznakowanie od-
wzorowuje w terenie ozna-
kowanie kwater na mapie 
znajdującej się w alei głów-
nej cmentarza, co ułatwia 
poruszanie się osobom od-
wiedzającym. Dodatkowo wykonana została inwentaryzacja drzew i krze-
wów wraz z projektem gospodarki istniejącej zieleni. Zinwentaryzowa-
nych zostało 705 drzew i krzewów. W marcu, przy wejściu głównym za-
montowana została zaktualizowana mapa nekropolii oraz regulamin.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody
Od 17.06 obowiązują nowe zasady w zakresie zezwoleń na usuwanie 
drzew i krzewów, szczególnie przez osoby fizyczne usuwające drzewa 
i krzewy na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej. Osoby fizyczne chcące usunąć drzewa, o określonych w ustawie 
parametrach, z własnych posesji na terenie miasta, na cele nie związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek doko-
nać zgłoszenia Prezydentowi Miasta Ciechanów. Szczegółowych infor-
macji udzielają pracownicy Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, 
tel. (23) 674 92 68 lub 83.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Zakończyła się budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Granicznej

ZWiK zakończył budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej na odcinku od ul. Le-
lewela do ul. Spokojnej. Dzięki inwestycji, uzbrojenie w tę sieć posiadają już wszystkie zabu-
dowania położone przy ulicy Granicznej.

Naprawy studzienek na pętli miejskiej

Budowa dwóch boisk
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Urząd Miasta zaprosił świeżo 
upieczonych ojców do włącze-
nia się w akcję sadzenia drzew 
na udostępnionej dla nich 
miejskiej działce na tyłach par-
ku im. Marii Konopnickiej. 24 
czerwca, tuż po Dniu Ojca, pa-
nowie uczcili narodziny dzie-
ci. Zasadzono 10 klonów.

Każdy z obecnych mężczyzn za-
sadził drzewko w przygotowanym 
wcześniej przez PUK dołku. Przed 
drzewkami zostały umieszczone 
tabliczki z imionami i nazwiska-
mi dzieci oraz datami urodzenia. 
Systematycznie drzewa będą do-
sadzane, cała przestrzeń na ty-
łach parku stanowiła będzie oj-
cowski lasek, na którym zmieści 
się około 200 drzew. Następnie 
będzie wyznaczona kolejna lo-
kalizacja. 
Akcja została ogłoszona w Dzień 
Ziemi, wówczas drzewa w par-
ku sadzili uczniowie ciechanow-
skich podstawówek. – Staramy się 
na różne sposoby podkreślać zna-
czenie zieleni w mieście i podej-
mujemy szerokie działania pro-

ekologiczne. Tego rodzaju akcje 
są pretekstami do edukacji i szer-
szej dyskusji. Drzewko dla dziec-
ka bez wątpienia jest ciekawą 
formą uczczenia narodzin oraz 
pamiątką. Zachęcamy do zgło-
szeń kolejnych świeżo upieczo-
nych ojców – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

Zgłaszać mogą się panowie zamel-
dowani w Ciechanowie oraz ojco-
wie dzieci, które w mieście mają 
meldunek. Zgłoszenia przyjmuje 
Referat Zieleni Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska: plac Jana Pawła II 
6, parter, pokój 20 lub 22, tel. (23) 
674 92 83 lub (23) 674 92 68.

R.J.

1 7  c z e r w c a 
w ogrodach COEK 
STUDIO odbyła 
się Świętojańska 
Noc Poetów. Te-
gorocznym mo-
tywem przewod-
nim spotkania był 
„Sen Nocy Świę-
tojańskiej”. W ra-
mach spotkania można było wy-
słuchać prezentacji wierszy w wy-
konaniu autorów, koncertu zespo-
łu STRZYGI oraz obejrzeć występ 
grupy tanecznej MAORI z ognio-
wym widowiskiem. Korowód ko-

lorowych wian-
ków przemasze-
rował z pochod-
niami nad pobli-
ską wodę, gdzie 
z brzegu pusz-
czane były wian-
ki. Organizato-
rem wydarzenia 
był Oddział Cie-

chanowski Stowarzyszenia Autorów 
Polskich oraz Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STUDIO, 
patronat objął prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

P.H.

P r z y s t a ń  u s y t u o w a n a  j e s t 
pr z y  br z e g u o d  s t r ony  u l ic y 
17 Stycznia. Mieszkańcom bez-
płatnie udostępniono 10 dwu-
osobowych kajaków i 2 rowery 
wodne – jeden dw uosobow y, 
dr ugi cz teroosobow y. Sprzę -
tem zakupionym przez miasto 
administruje MOSiR. Kajaki, 
po ponad 30 latach, pojaw iły 
s ię  na K a na łach w ubieg ł y m 
roku. Dawniej były dla miesz-
k a ń c ó w  a t r a k c j ą ,  w  z w i ą z -
k u  z  c z y m  m i a s t o  p o s t a n o -
w i ł o  w r ó c i ć  d o  t e g o  p o m y -
słu. Na prośby ciechanow ian, 
w t y m roku zakupione zosta-
ły rower y wodne.

R.J.

Ojcowie zasadzili drzewka dla dzieci

X Świętojańska  
Noc Poetów

Ruszył sezon kajakowy na Kanałach.  
Pojawiły się też rowery wodne

Od 10 czerwca na Kanałach można popływać za darmo kajakiem lub rowerem wodnym. Sezon 
potrwa do końca sierpnia. Kajaki i rowery są do dyspozycji w soboty i niedziele, między godzi-
ną 11.00 a 18.00.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

Niemal każdego dnia do schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt w Pawłowie przybywają porzucone psy. W sezonie letnich 
urlopów i wyjazdów zjawisko to nasila się. Zachęcamy do od-
powiedzialnej adopcji. Oto kolejne czworonogi pilnie potrze-
bujące kochającego właściciela i nowego domu.

Romuś ma 10 lat. Waży 7,5 kg. 
Został znaleziony w bardzo złym 
stanie. Był wygłodzony, odwodnio-
ny i zakleszczony. Aktualnie wra-
ca do zdrowia.

Olisa to 3-letnia suczka o masie 
8,5 kg. Jest wystraszona, ale bar-
dzo łagodna. Do przytuliska trafi-
ła z ciasno przewiązaną tasiemką 
i pozostałością druta na szyi. Praw-
dopodobnie przebywała na podwó-
rzu, uwiązana na łańcuchu.

Gałgan ma półtora roku, waży 
prawie 50 kg. Uwielbia się bawić, 
jest energiczny i wesoły. Chodzi 
chętnie na smyczy. Idealnie nada-
je się na podwórko.

Dortmund jest w wieku 3 lat, 
waży 42 kg. To duży, ale też miły, 
opanowany i pogodny pies. Z wy-
glądu przypomina owczarka pod-
halańskiego lub kaukaskiego.

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

K.D.
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Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO or-
ganizuje trzy turnusy półkolonii 
dla dzieci (3.07-11.07, 14.07-28.07, 
31.07-11.08) oraz dwa seanse Kina 
Letniego na błoniach zamkowych. 
Filmy będą wyświetlane o godz. 
22.00. 8.07 film „Na skraju jutra” 
oraz 5.08 – „Interstellar”.
Ośrodek zaplanował również dwa 
spotkania „STUDIO na OSIE-
DLU…”. 22 lipca, w godz. 15.00-
18.00 odbędzie się na basenie od-
krytym spotkanie dla mieszkańców 
osiedla „Kargoszyn”. 29 lipca, o tej 
samej porze, w „Galerii Mrówka” 
spotkanie dla osiedla „Przemysło-
we”. 14.07 i 25.08 na ul. Warszaw-
skiej zaplanowane jest „Spotka-
nie z teatrem”. W ramach obcho-
dów rocznicy Powstania Warszaw-
skiego 1.08 na ul. Warszawskiej po 
godzinie 17.00 odbędzie się happe-
ning „PAMIĘTAMY”.

Do dyspozycji dzieci i dorosłych 
są kąpieliska MOSiR. Codziennie 
w godz. 10.00-18.00 czynne jest ką-
pielisko „Krubin”, w godz. 10.00-
18.00 (po uruchomieniu obiektu po 
modernizacji) basen odkryty przy 
ul. Kraszewskiego. Korzystać można 
z krytej pływalni, czynnej w godz. 
6.00-22.00, na której od 26 czerwca 
do 1 września uczniowie ciechanow-
skich szkół podstawowych (po zapi-
saniu się) mogą bezpłatnie uczest-
niczyć w lekcjach nauki pływania. 
Na basen odkryty oraz kryty (od po-
niedziałku do piątku) wstęp za dar-
mo mają uczniowie ciechanowskich 
podstawówek i gimnazjów, którzy 
otrzymali świadectwo z czerwonym 
paskiem. Wystarczy, że w kasie jed-
norazowo okażą legitymację i świa-
dectwo. W każdy weekend wakacji 
na Kanałach w godz. 11.00-18.00 za 
darmo można korzystać z kajaków 
i rowerów wodnych. Wśród obiek-
tów Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji jest stadion przy ul. 
3 Maja z boiskami i kortami do te-
nisa ziemnego oraz hale sportowe 
(przy 17 Stycznia 60C oraz przy Kra-
szewskiego 8). Na boiskach do piłki 
plażowej organizowane będą turnie-
je. Na boisku na błoniach odbywa 
się cykl meczów w ramach Grand 
Prix Ciechanowa w siatkówce pla-
żowej mężczyzn. Najbliższe me-

cze: 8.07,12.08 o godz. 9.00. Na bo-
isku przy ul. Parkowej będzie moż-
na wziąć udział w zajęciach fitness.
P ier w sze zaję c ia  odb ę d ą s ię 
29.06 o godz. 18:30. Na terenie 
kompleksu sportowego przy Gim-
nazjum nr 3 prowadzone będą za-
jęcia z elementami lekkiej atletyki.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w swoich placówkach prowadzi róż-
ne zajęcia, m.in. zajęcia plastycz-
ne, układanie puzzli, gry planszo-
we. Zaplanowane są konkursy (ter-
min składania prac do 31 sierpnia): 
„Co będę robić, kiedy dorosnę”, 
„Przyroda przez lupę”, wykreślan-
ka „W świecie owadów”.

Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej organizuje letnie warsztaty dla 
dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Turnu-
sy: od 3 do 7 lipca i od 7 do 11 sierp-
nia, godz. 10.00-14.00. Zapisy od-
bywają się w budynku ekspozycyj-
nym Muzeum przy ul. Warszaw-
skiej 61. Muzeum ma w planach V 
Zamkowe Spotkania Kolekcjone-
rów 2.07 w godz. 11.00-15.00 oraz 
cykl Spotkań z Historią Ożywioną 
na dziedzińcu Zamku Książąt Ma-
zowieckich w godz. 11.00-18.00, 
w terminach: 8.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 6.08, 13.08, 20.08 i 27.08.

Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża organizuje 
dwa półkolonijne turnusy dla dzie-
ci: od 3 do 14 lipca i od 17 do 28 lip-
ca. W programie: gry i zabawy, za-
jęcia sportowe, zajęcia kompute-
rowe, zajęcia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej

Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci dla podopiecznych organizuje 
półkolonie od 21 lipca do 3 sierp-

nia. W wakacyjnej ofercie TPD są 
wyjścia na basen, pogadanki z ra-
townikiem medycznym oraz przed-
stawicielami Straży Pożarnej, Po-
licji i Sanepidu., zabawy na placu 
zabaw, piknik, zajęcia plastyczne 
i sportowe.

Miejski Klub Sportowy Cie-
chanów organizuje dwa obozy 
piłkarskie od 7 do 20 sierpnia dla 
rocznika 2001 i 2006. W progra-
mie m.in. przygotowanie teore-
tyczne, mecze sparingowe, wyjście 
do kina i na basen.

Uczniowsk i K lub Spor to-
wy NIKE organizuje od 3 lipca 
do 19 sierpnia zajęcia rekreacyj-
no-sportowe z elementami piłki 
siatkowej dla uczniów miejskich 
szkół. Zajęcie prowadzone będą 
na boiskach przy MZS nr 2 przy 
ul. Czarnieckiego. W programie: 
nauka gry w piłkę plażową, tur-
niej.

Klub Sportowy ZAMEK zorga-
nizuje zajęcia rekreacyjno-spor-
towe z elementami piłki plażowej 
dla dzieci i młodzieży: od 1 lipca 
do 31 sierpnia na boisku do piłki 
plażowej przy ul. Parkowej. Oferta 
przewiduje zajęcia i turnieje w pił-
kę siatkową plażową, nożną plażo-
wą, ręczną plażową, tenis plażowy 
oraz fitness na plaży.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 
również siłownie zewnętrzne i pla-
ce zabaw oraz boiska przy szkołach.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać bezpośrednio u organi-
zatorów, na ich stronach interne-
towych oraz w placówkach.

P.H.

Lato w mieście
Miasto, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące przygotowały na wakacje ofertę 
dla mieszkańców Ciechanowa. Wolny czas będzie można spędzić na zajęciach, półkoloniach, 
warsztatach, obiektach sportowych, w plenerze.

Prezydent Krzysztof Kosiński przyznał nagrody za szczegól-
ne osiągnięcia artystyczne. Pierwszą nagrodę w wysokości 
1 500 zł otrzymała Zofia Dmochowska ze Szkoły Podstawowej 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, drugą (1 000 zł) Ju-
lia Dołęgowska ze Szkoły Podstawowej nr 5, trzecią (500 zł) – 
Julia Zajkowska z Gimnazjum nr 4. Nagrodę specjalną w wy-
sokości 1 500 zł przyznano Alicji Szemplińskiej z Gimnazjum 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Alicja Szemplińska, zdobywczy-
ni ubiegłorocznej pierwszej na-
grody, została w tym roku wy-
różniona nagrodą specjalną. Ali-
cja odnosi sukcesy w konkursach 
wokalnych, wygrała m.in. pro-
gram w TVP1 „Hit Hit Hurra!”. 
Zofia Dmochowska nagradza-
na była za śpiew, recytację, grę 
na fortepianie i taniec. Julię Do-
łęgowską doceniono za osiągnięcia w tańcu, Julię Zajkowską – w śpiewie.
Pozostali nominowani przez szkoły uzdolnieni artystycznie uczniowie 
to: Gabriel Staszewski i Gabriela Korpanty (SP 4), Aleksandra Przewłoc-
ka (SP 5), Anna Stawińska i Marta Skibińska (SP 7), Alicja Stypik (Gim-
nazjum nr 3), Natalia Godlewska (Gimnazjum nr 4), Małgorzata Zalew-
ska (I LO im. Z. Krasińskiego). Nagrody zostały wręczone w szkołach, 
na zakończeniach roku. Wszyscy dostali honorowe dyplomy i upominki.
Prezydent Krzysztof Kosiński w ubiegłym roku wydał zarządzenie w spra-
wie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla uczniów 
za szczególne osiągnięcia artystyczne. Nagrody przyznane zostały dru-
gi raz. O przyznanie wyróżnienia swojemu uczniowi może wnioskować 
każda ciechanowska szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimna-
zjalna. Dyrektor szkoły może złożyć dwie nominacje. Zgodnie z zało-
żeniami, nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym po-
przedzającym jej przyznanie reprezentował Ciechanów w konkursach 
o randze wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej. Nagrody przyzna-
je prezydent na wniosek powołanej zarządzeniem pięcioosobowej Ka-
pituły Nagrody Prezydenta Miasta, w skład której wchodzą przedsta-
wiciele prezydenta, Komisji Rady Miasta Ciechanów oraz Ciechanow-
skiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

R.J.

40 uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych otrzymało nagro-
dy Prezydenta Miasta Ciecha-
nów. Rady Pedagogiczne, któ-
re wyłoniły laureatów brały 
pod uwagę wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia naukowe, ar-
tystyczne i sportowe.

Nagrody wręczano 23 czerwca 
podczas zakończenia roku. Więk-
szości uczniów prezydent pogra-
tulował osobiście. Przyznane zo-
stały nagrody I stopnia w wyso-
kości 900 zł oraz nagrody II stop-
nia w wysokości 500 zł.
Nagrodę prezydenta za osiągnię-
cia naukowe oraz promocję mia-
sta, otrzymała także ciechano-
wianka, studentka prawa na Uni-
wersytecie Kardynała Stanisława 
Wyszyńskiego w Warszawie We-
ronika Stawińska.

Nagrody I stopnia
Szkoły podstawowe:
Marta Podlasińska – SP 5
Rafał Płoski – SP 6
Barbara Kolak – SP 7
Anna Wysocka – SP 7
Maciej Gerwatowski – SP STO

Gimnazja:
Weronika Moczulak – G 1
Adrianna Markowska – G 2

Daria Górniewska – G 3
Katarzyna Kaczorek – G 3
Łukasz Świątek – G 4
Aleksandra Wenda – G 4
Anastazja Anna Soplińska – G STO
Natalia Drozdowska – G TWP
Sławomir Nawrocki – G TWP

Nagrody II stopnia
Szkoły podstawowe:
Jakub Mossakowski – SP 3
Alicja Morawska – SP 3
Bartosz Duchliński – SP 4
Jakub Korpanty – SP 4
Oliwia Wiśniewska – SP 5
Alicja Perczyńska – SP 6
Patrycja Habrewicz – SP 6
Szymon Mydlarz – SP 7
Olga Kosewska – SP 7
Maria Zielińska – SP 7
Zofia Dmochowska – SP STO
Maciej Wróblewski – SP STO

Gimnazja:
Natan Arkadiusz Hajduk – G 1
Natalia Kania – G 1
Piotr Kordowski – G 2
Natalia Mossakowska – G 2
Michał Jędrzejewski – G 3
Bartosz Falęcki – G 4
Natalia Borkowska – G 4
Jakub Brodowski – G 4
Adrian Krzywnicki – G STO
Adrianna Załęska – G STO
Aleksandra Klicka – G TWP
Marta Drzewiecka – G TWP
Karol Górski – G TWP
Aleksandra Kuc – G TWP

P.H.

Uzdolnieni artystycznie uczniowie 
nagrodzeni przez prezydenta

Zakończenie roku szkolnego, prezydent 
nagrodził najlepszych uczniów
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24 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślu-
bu świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Pa ń s t wo Ha l i na 
i Jan Koprowscy 
pobrali się 27 kwietnia 
1967 roku w Szczytnie. 
W 1983 r. zamieszkali 
w Ciechanowie. Pani 
Halina urodziła się 
w 1946 r. w miejsco-
wości Szymony Duże. 
Pracowała w Szkole 
Podstawowej w Sasku 
Wielkim, a następnie 
w Przedszkolu w Gołot-
czyźnie. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowa-
nia. Pan Jan urodził się w 1944 r. w Łebkach Wielkich. Pracował na rzecz 
Związku Kółek Rolniczych, Związku Hodowców Koni oraz Związku Ho-
dowców Bydła. Był sekretarzem gminnym PSL oraz ochroniarzem w cie-
chanowskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W 1989 r. został od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Małżonkowie wychowali czwo-
ro dzieci, doczekali się ośmiorga wnucząt.

Pa ń s t wo Te r e s a 
i Jerzy Bojarscy za-
warli związek małżeń-
ski 4 lutego 1967 roku 
w Grudusku. Pani Tere-
sa urodziła się w 1947 r. 
w Wiśniewie. Pracowa-
ła w kilku miejscach 
pracy, m.in. w pułtu-
skim Polamie, i cie-
chanowskim szpitalu. 
Jest posiadaczką Ho-
norowej Odznaki Ligi 
Polskich Kobiet i medalu 40-lecia Polski Ludowej. Pan Jerzy urodził się 
w 1946 r. w miejscowości Rusek (powiat Szczytno). Pracował w Przed-
siębiorstwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Przasnyszu, Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Ciechanowie oraz Gminnej Spółce 
Wodnej w Gzach. Para wychowała dwoje dzieci, doczekała się czworga 
wnucząt i jednego prawnuka.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński oraz II zastępca prezydenta Anna Żebrowska 
wręczyli im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popier-
siem papieża Jana Pawła II. Były też lampki szampana, kwiaty i życze-
nia na dalsze wspólne lata.

K.D.
18 czerwca w kościele para-
fialnym św. Piotra Apostoła 
odbyło się kolejne spotkanie 
społeczno-edukacyjne, orga-
nizowane dzięki współpracy 
miasta i parafii. Gościem był 
muzyk i poeta Jacek Musia-
towicz oraz jego syn Michał.

Spotkania kierowane są do wszyst-
kich mieszkańców miasta. Celem 
cyklu jest uwrażliwienie i edukacja 
na temat m.in. problemów uzależ-
niań i przemocy domowej.
Gość czerwcowego spotkania to 
muzyk i poeta, laureat nagrody Pre-
zydenta Rzeczpospolitej za wybit-
ną osobowość twórczą za 1997 rok. 

Jacek Musiatowicz jest też auto-
rem tekstów do najnowszej płyty 
Patrycji Markowskiej oraz twórcą 
muzyki do filmu „A ty mnie, po-

nad”, który został nagrodzony zło-
tymi Niedźwiedziami na Festiwa-
lu w Berlinie.

R.J.

14 czerwca odbyło się spotka-
nie podsumowujące kurs sa-
moobrony, który ukończyły 
183 mieszkanki Ciechanowa. 
Podczas spotkania z trenerami 
i organizatorami, panie otrzy-
mały certyfikaty oraz pamiąt-
kowe zdjęcia.

Z inicjatywą zorganizowania kur-
su wyszedł radny Michał Rząsiński, 
nauczyciel wychowania fizycznego, 
trener i zawodnik taekwon-do, wie-
lokrotny mistrz Polski.
Cykl bezpłatnych zajęć obejmował 
praktyczne treningi samoobrony 
oraz zajęcia warsztatowe i teore-
tyczne z psychologiem, dietetykiem 
i przedstawicielami służb munduro-
wych. Kurs był całkowicie bezpłat-
ny. Zajęcia praktyczne prowadzi-
li: Michał Korzybski, Andrzej Re-
duch, Paweł Szwejkowski oraz Mi-
chał Rząsiński – trenerzy LKS Mat-
sogi Ciechanów (klub taekwon-do, 
klub wyspecjalizowanych trenerów 
i instruktorów, wielokrotnych mi-
strzów świata i Europy). Pierwot-
nie zakładano utworzenie trzech 
trzydziestoosobowych grup, jed-
nak zainteresowanie kursem było 
tak duże, że liczbę grup zwiększo-
no do 8. Każda grupa miała zaję-
cia raz w tygodniu, odbywały się 
one według ustalonego harmono-
gramu w salach sportowych Gim-
nazjum nr 1, Gimnazjum nr 3 oraz 
w hali sportowej MOSiR przy ul. 
Kraszewskiego. Trenerzy podkre-
ślają ogromne zaangażowanie ko-
biet w zajęcia.
– Panie podeszły bardzo odpo-
wiedzialnie do kursu, na każdym 

treningu widać było determina-
cję w nauce nowych technik sa-
moobrony. Wszystkie kobiety były 
aktywne, chętne do nauki, za każ-
dym razem obserwowałem postę-
py. Warto podkreślić, że prawie 
30 procent była na wszystkich zaję-
ciach. Ja i pozostali trenerzy usły-
szeliśmy dużo miłych słów o profe-
sjonalizmie, niezwykle pozytywnej 
atmosferze zajęć, za co bardzo ser-
decznie dziękujemy. Mam wielką 
satysfakcję, bo wszystko świadczy 
o tym, że pomysł zorganizowania 
kursu był trafiony. Cieszę się, że 
panie czują się po tym kursie bez-
pieczniej i pewniej. Budujące jest 
również to, że chcą uczyć się da-
lej – powiedział Michał Rząsiński.
– Gratuluję radnemu Rząsińskie-
mu świetnego pomysłu. Takie ini-
cjatywy warto wspierać. Fakty 
mówią same za siebie – dziś spo-
tkało się w jednym miejscu pra-
wie dwieście zadowolonych ko-

biet, więc kurs okazał się sukcesem. 
Istotne w tym wszystkim jest bez-
pieczeństwo, zdrowy styl życia, ale 
także integracja – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Przedsięwzięcie „Bezpieczna cie-
chanowianka” wsparło Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w Cie-
chanowie, do współpracy włączył 
się Urząd Miasta. Organizacji zajęć 
praktycznych podjął się LKS Mat-
sogi Ciechanów. Bloki tematycz-
ne związane z bezpieczeństwem 
i zdrowiem przygotowała Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie, Komen-
da Powiatowa Policji w Ciechano-
wie oraz Straż Miejska. O zasadach 
zdrowego, racjonalnego odżywia-
nia opowiadała dietetyk dr Alek-
sandra Czarnewicz-Kamińska, spo-
soby zwalczania stresu i wzmacnia-
nia poczucia pewności siebie przy-
bliżyła psycholog Milena Załuska.

R.J.

Gościem szóstego „Spotkania z kul-
turą” był Krzysztof Skiba. Muzyk, 
autor tekstów, satyryk, publicy-
sta, lider zespołu Big Cyc. 1 czerw-
ca w Fabryce Kultury Zgrzyt mó-
wił o show-biznesie, kulturze i ży-
ciu społecznym. W toku rozmowy, 
którą poprowadziła Edyta Szew-
czyk pojawił się wątek Pomarań-
czowej Alternatywy. Artysta anga-

żował nie tylko w antykomunistycz-
ne inicjatywy. Był również pomysło-
dawcą i współtwórcą programu La-
lamido oraz aktywnym członkiem 
Ruchu Wolność i Pokój.
Spotkania odbywają się we współ-
pracy z Ciechanowskim Ośrod-
kiem Edukacji Kulturalnej STU-
DIO i Urzędem Miasta Ciechanów.

red.

Spotkanie z Krzysztofem Skibą
2 czerwca Miejskie Przedszkole nr 5 obchodziło 35-lecie istnienia. Trzy-
dniowe obchody rozpoczęły się piknikiem. Wśród atrakcji znalazły się 
między innymi: zjeżdżalnie, dmuchańce, basen z piłeczkami, mega puz-
zle, bańki mydlane. Nie zabrakło tortu. Podczas uroczystej gali maluchy 
zaprezentowały specjalny program, przygotowany pod okiem wycho-
wawczyń. Były recytacje, śpiewy i tańce. Jubileusz stał się okazją do wy-
różnienia pedagogów i przyjaciół przedszkola. Specjalnie na tę okazję 
została przygotowana wystawa fotograficzna „35 lat razem”. W uroczy-
stościach wziął udział prezydent Krzysztof Kosiński.

P.H.

35-lecie Przedszkola nr 5

50-lecia ślubu

„Nieobojętni”:  
Jacek Musiatowicz z synem Michałem

Zakończenie bezpłatnego kursu samoobrony 
dla kobiet „Bezpieczna ciechanowianka”
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Miejska Biblioteka Publiczna po raz trzeci uczestniczyła 
w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. 3 czerwca we wnętrzach 
Krzywej Hali przy pl. Piłsudskiego uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 szukali ukrytego skarbu.

W przygotowanej przez bibliotekarzy grze rywalizowały dwie druży-
ny. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością odczytywania szy-
frów, w których zawarte były dalsze wskazówki. W ramach zadań mie-
li zrobić papierowego Yodę, ułożyć 5 zdań z tytułów książek, znaleźć po 
50 książek w czerwonych i żółtych okładkach, ułożyć książkowe domi-
no oraz podać tytuły książek na podstawie fragmentów filmów. Najwię-
cej trudności sprawiło pierwsze zadanie – Yoda origami. Sporo emocji 
przysporzyło też domino z książek, które obu grupom udało się ułożyć 
i przewrócić dopiero po kilku próbach. Poszukiwanym skarbem okazały 
się mapy Ciechanowa z zaznaczonymi na nich miejskimi bibliotekami.
W programie bibliotecznej nocy znalazły się też warsztaty gotowania. 
Trenerki kulinarne Jolanta Felba i Teresa Dunikowska z Banku Żywno-
ści zaproponowały upieczenie ciastek, zrobienie pasty kanapkowej oraz 
nadzienia do naleśników. Wspólna praca była okazją do wymiany prze-
pisów, rozmów o ulubionych daniach i produktach potrzebnych do ich 
sporządzania. Spotkanie zakończył owocowy deser przyniesiony przez 
gości. Potem było wspólne czytanie fragmentów kulinarnych z ulubio-
nych książek dla dorosłych i dzieci. Zaprezentowane teksty były bardzo 
różnorodne. Jedne wzruszały, drugie bawiły. Wszystkie zwracały uwa-
gę na książki, z których pochodziły.

red.

Koncert zespołów ThiSide, Loca 
i Happysad to główne punkty pro-
gramu Juwenaliów, zorganizowa-
nych 2 czerwca przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową. Tak jak 
w latach ubiegłych, studenci bawi-
li się na dziedzińcu Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich. Przed wystę-
pem gwiazdy wieczoru, w obecno-
ści rektora uczelni Leszka Zygne-
ra, prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński przekazał studentom 
symboliczny klucz do miasta.
W trakcie imprezy zbierano plu-
szaki dla pogotowia. Była też lote-
ria fantowa i rejestracja potencjal-
nych dawców szpiku. Wcześniej stu-
denci i pracownicy PWSZ rozegra-
li turniej strzelecki oraz mecz pił-
ki nożnej.

red.

Występy, konkursy, zabawy, stoiska 
gastronomiczne – to tylko niektó-
re atrakcje przygotowane 3 czerw-
ca przed ratuszem. Na plenerowej 
scenie zaprezentowali się uczestni-
cy konkursu wokalnego „Maj Ta-
lent”, sekcja taneczna Mada Dan-
ce, Alicja Szemplińska oraz zespół 
De Mono. Były też pokazy teatru 
ognia Maori, zumby i sprzętu woj-
skowego. Najmłodsi mogli wysza-
leć się na specjalnym placu zabaw. 
Równolegle prowadzona była ak-
cja MOTOSERCE, podczas której 
propagowano ideę krwiodawstwa.
Z myślą o najmłodszych festy-
ny rodzinne zorganizował także 
m.in. zarząd osiedla „Bloki” i Za-
rząd Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego „SONA”.

K.D.

Juwenalia studenckie

Dzień Dziecka i Motoserce

Noc w bibliotece

Zaułek poezji
Janina Janakakos-Szymańska

„Istnienie”
Śnieżynka tańczy
myśli o swej przyszłości
Nim spadnie na ziemię
marzy
o przyjaźni ze słońcem.
Leżąc wśród innych śnieżynek
skrzy się w promieniach słońca.
Blaskiem przypomina
o swym pragnieniu.
Ale słońce
dalekie wielkie słońce
nigdy nie będzie przyjacielem
małej śnieżynki.

Janina Janakakos-Szymańska jest z zawodu pielęgniarką. Obecnie 
jest prezesem Oddziału SAP w Ciechanowie i animatorką kultury. 
Wydała tomik wierszy „Już nie zagra buzuki”.

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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VII edycja imprezy „Wrzuć na luz 
i jeszcze plus” odbyła się pod ha-
słem „Motyle i inne skrzydlate”. 
9 czerwca w barwnym korowo-
dzie na plac Jana Pawła II przybyło 
450 motyli. Dzięki temu ustanowio-
ny został rekord Guinnessa w ilo-
ści ludzi przebranych za motyle. Po 
uroczystym liczeniu na przybyłych 
czekały koncerty i zabawy. Impreza 
zorganizowana została przez spo-
łeczny komitet z inicjatywy Alicji 
Gąsiorowskiej.

A.C.

11 czerwca Zarząd Osiedla „Alek-
sandrówka” oraz Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO zorganizowali osiedlowy 
festyn rodzinny na tzw. „Kwadra-
cie”. Do inicjatywy włączyły się tak-
że Niepubliczne Przedszkole Inte-
gracyjne „Zamkowe Skrzaty” oraz 
PWSZ w Ciechanowie. Były gry, 
konkursy, grill, pokaz udzielania 
pierwszej pomocy, pokazy policyjne 
i strażackie, znakowanie rowerów. 
Drobne upominki zapewnił prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

P.H.

18 czerwca na zamkowych błoniach 
zrobiło się tęczowo. Wszystko za 
sprawą Holi Festival Poland. Polska 
edycja tego wydarzenia cieszy się 
sporą popularnością. Impreza przy-
wędrowała z Indii, gdzie jest uzna-

wana za święto radości. Co 30 mi-
nut prowadzący ją DJ daje sygnał, 
po którym uczestnicy obrzucają się 
kolorowymi proszkami. W Ciecha-
nowie tęczowemu szaleństwu dali 
się porwać mieszkańcy w każdym 

wieku. W tym roku wydarzenie za-
gości w niemal 50 miastach w ca-
łej Polsce. W Ciechanowie zosta-
ło zorganizowane we współpracy 
z COEK STUDIO.

P.H.

Lipiec
1.07, godz. 11.00 – XXXVII Ciechanowska Piętnastka – Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Ognisk TKKF, start: Władysławowo

2.07, godz. 11.00-15.00 – V Zamkowe Spotkania Kolekcjonerów, Za-
mek Książąt Mazowieckich

8,16,23,30.07, godz.11.00-18.00 – Niedzielne spotkania z historią oży-
wioną, Zamek Książąt Mazowieckich

7.07, godz. 16.00 – Mecz piłkarski pomiędzy MKS Ciechanów – Pogoń 
Lwów z okazji 90-lecia MKS Ciechanów pod Patronatem Prezydenta 
Miasta Ciechanów, stadion, ul. 3 Maja 7

8.07, godz. 10.00 – Turniej piłkarski „Ojciec i Syn”, stadion, ul. 3 Maja 7

8.07, godz. 22.00 – Kino Letnie „Na skraju jutra”, błonia zamkowe

8.07, godz. 10.00 – II edycja Turnieju Piłki Plażowej o Puchar Preze-
sa APN Olimp

8.07, godz. 9.00 – Grand Prix Ciechanowa w siatkówce plażowej męż-
czyzn, boisko do siatkówki plażowej, ul. Parkowa

14.07, godz. 17.00 – „Spotkania z teatrem”, ul. Warszawska, pomnik 
św. Piotra

22.07, godz. 15.00 – 35-lecie Rodzinnych Ogrodów Rodzinnych „SONA”

30.07,godz. 6.00 – Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta 
Ciechanów, Kanały

Osiedlowy rajd rowerowy

17 czerwca Zarząd Osiedla nr 10 „Kargoszyn” wraz z Zarządem Osie-
dla nr 11 „Podzamcze” na czele z przewodniczącymi Robertem Umiń-
skim i Piotrem Wojciechowskim zorganizowali rodzinny rajd rowero-
wy. Współorganizatorem rajdu była parafia Św. Piotra Apostoła, któ-
rą reprezentował ks. Patryk Zawadzki. Trasa przejazdu wiodła przez 
ulice osiedli Kargoszyn i Podzamcze, ulicą Wojska Polskiego i Gru-
duską do gospodarstwa Agroturystycznego Tur w Niestumiu. Tego-
roczna frekwencja według organizatorów i uczestników była wyjąt-
kowo duża. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwały patrole poli-
cyjne. Na miejscu czekał poczęstunek z grilla oraz wiele atrakcji dla 
dzieci, w tym przejażdżka kolejką i bryczką po mini zoo, a także jaz-
da konna i gry zespołowe.

red.

Ciechanów po raz siódmy 
wrzucił na luz

Osiedlowy Festyn Rodzinny 
na „Kwadracie”

Festiwal kolorów 
na zamkowych błoniach
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18 czerwca spod zamku wy-
startowało 350 osób, biorą-
cych udział w drugiej edycji 
Ciechanowskiego Święta Bie-
gania. Zawodnicy rywalizo-
wali na dystansie półmarato-
nu i 10 km.

W półmaratonie najszybszą cie-
chanowianką okazała się Monika 
Grzymkowska, która zakończyła 
bieg z czasem 01:39:04. Najszyb-
szym ciechanowianinem był Mi-
chał Makowski z czasem 01:17:17. 
W kategorii open kobiet I miejsce 
zajęła Justyna Śliwiak z Warsza-
wy (01:25:57), II – Lidia Niekraś 
z Kłodzka (01:37:18), III – Moni-
ka Grzymkowska z Ciechanowa. 
W kategorii open mężczyzn I miej-
sce zdobył Andrzej Starżyński z Ku-
rowa (01:10:59), II – Konrad Nosa-
rzewski ze Stupska (01:16:51), III – 
Michał Makowski z Ciechanowa.
W biegu na 10 km wśród kobiet 
I miejsce zajęła Tania Jarreau 
z Meudon (45:41), II – Magdalena 
Kot z Braniewa (45:50), III – Ma-
thilde Valadier z Meudon (46:16). 
W gronie mężczyzn I miejsce za-
jął Jakub Piech z Białej Podlaskiej 
(35:38), II – Michał Nowosielski 
z Pułtuska (36:26), III – Fabio For-

narelli z Meudon (37:03).
W biegu wystartowały też osoby 
niepełnosprawne. W półmaratonie 
I miejsce zajął Mariusz Wronowski 
z Legionowa (01:39:33), II – Roman 
Kowalczyk z Ostrołęki (01:52:06). 
Na dystansie 10 km wygrał Tomasz 

Grudkowski ze Szczytna (49:27).
Organizatorami imprezy byli: sto-
warzyszenie Mazovia ProActiv, 
Urząd Miasta Ciechanów, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

red.

10 czerwca na Placu Jana Pawła II 
ciechanowianie wspólnie przeży-
wali emocje związane z meczem 
reprezentacji Polski w piłce nożnej 
w ramach eliminacji do Mistrzostw 
Świata 2018. Kibice chcący obej-
rzeć rozgrywki na wielkim ekranie, 
w którym Polska zmierzyła się z Ru-
munią, licznie zebrali się na placu 
pod ratuszem. Transmisji meczu 
towarzyszyło wiele emocji, a każ-
da bramka była gromko oklaskiwa-
na. W specjalnie wydzielonej na ten 
dzień strefie można było zjeść kieł-
baskę z grilla i wypić piwo. Wstęp 
był bezpłatny.

A.C.

Sezon na siatkówkę plażową roz-
poczęty. Świetna pogoda i sporto-

we emocje towarzyszyły turniejo-
wi z cyklu Grand Prix Ciechano-

wa w siatkówce plażowej. Gra była 
niezwykle zacięta, a sportowcy po-
kazali wysoki poziom. W turnieju, 
który odbył się 10 czerwca na bo-
isku na zamkowych błoniach udział 
wzięło 8 par. Zwyciężyli Michał 
Drajer i Kacper Wiśniewski. Drudzy 
na podium byli Adrian Art i Seba-
stian Fotek, a na najniższym stop-
niu podium uplasowali się Marcin 
Kosiński i Paweł Andrzejak. Kolejny 
turniej już 7 lipca. Organizatorem 
cyklu pod patronatem prezydenta 
miasta jest KS Zamek Ciechanów.

A.C.

II Ciechanowskie Święto Biegania

Strefa Kibica przed ratuszem

Turniej Grand Prix Ciechanowa

Zawodnicy ciechanowskiego klubu 
zdobyli w sumie 5 medali, co po-
zwoliło na zajęcie wysokiego miej-
sca w klasyfikacji generalnej klu-
bów. Złote medale wywalczył Paweł 
Szwejkowski (układy formalne IV-
-VI Dan) i Ilona Czachowska (testy 
siły kobiet). Srebrne medale zdoby-
li: Andrzej Reduch (układy formal-
ne III Dan) oraz drużyna mężczyzn 
w składzie Paweł Szwejkowski, An-
drzej Reduch, Maciej Morawski, 
Mateusz Sadkowski, Przemysław 

Łukasiak, Kornel Korzybski (druży-
nowe układy formalne). Ilona Cza-
chowska wywalczyła brąz w ukła-
dach formalnych III Dan.

red.

W hali spor towej MOSiR, 
10 czerwca, rozegrano Otwarte 
Mistrzostwa Ciechanowa Dzie-
ci i Młodzików w Taekwondo 
Olimpijskim. Dzieci ze szkół 
podstawowych w Ciechano-
wie, Sierpcu i Sońsku znala-
zły się w gronie najlepszych 
zawodników.

Rywalizacja toczyła się w dwóch 
konkurencjach sprawnościowych 
oraz jednej technicznej. Najlep-
szymi zawodnikami w poszcze-
gólnych rocznikach zostali: z rocz-
nika 2006: Alicja Morawska (SP 
nr 3 w Ciechanowie) i Adrian 
Roszkowski (SP nr 6 w Ciechano-
wie). Z rocznika 2007: Julia Ra-

szyńska (SP nr 3 w Ciechanowie) 
i Jakub Lisowski (SP nr 7 w Cie-
chanowie). Rocznik 2008: Kata-
rzyna Płoska (SP nr 6 w Ciecha-
nowie) i Michał Kowalkowski (SP 
nr 3 w Ciechanowie). Rocznik 
2009: Sandra Mieszkowska (Szko-
ła Podstawowa w Sońsku) i Niko-
dem Gorczyński (Szkoła Podstawo-
wa w Sońsku); rocznik 2010: Lena 
Sadowska (SP nr 5 w Ciechanowie) 
i Oliwier Będzikowski (Szkoła Pod-
stawowa w Sierpcu). Organizato-
rem zawodów było Miejskie Ogni-
sko TKKF Promyk a patronat nad 
zawodami objął Prezydent Miasta 
Ciechanów.

red.

17 czerwca Akademia Piłki Nożnej 
OLIMP zorganizowała dla swo-
ich podopiecznych i ich rodziców 
piłkarski piknik rodzinny. Na bo-
iska MOSiR przybyło ok. 150 dzie-
ci. Dla uczestników przygotowa-
no tego dnia wiele atrakcji. Były 
rozgrywki piłkarskie z podzia-
łem na kategorie wiekowe, tur-
niej, w którym zmierzyli się oj-
cowie z synami. Dla zawodników 
i kibiców przygotowano kiełbaski 
z grilla. Maluchy mogły pobawić 

się w dmuchanym zamku. Patro-
nat nad piknikiem objął Prezydent 
Miasta Ciechanów.

A.C.

XXX Mistrzostwa Polski 
Seniorów i Młodzieżowców 

w Taekwon-Do ITF
Dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy medal wywalczyli za-
wodnicy Matsogi Ciechanów podczas odbywających się w dniach 
26-28 maja XXX Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżow-
ców w Taekwon-do ITF w Ciechanowie. Udział w nich wzięło 
178 zawodników z 37 klubów z całej Polski.

Teakwondo Olimpijskie 
Dzieci i Młodzieży

Piknik piłkarski
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Dni Ciechanowa trwały od 23 
do 25 czerwca. W piątek na bło-
niach zamkowych odbyło się Disco-
polowanie. Zagrali: Active, CamaSu-
tra, Playboys, Piękni i Młodzi, Andre 
oraz Cliver. Ostatni, zespół z Ciecha-
nowa, obchodził 15-lecie istnienia.
W sobotę na miejskim stadio-
nie odbył się charytatywny Mecz 

z Gwiazdami. Wśród zawodników 
Reprezentacji Artystów Polskich 
byli m.in. Marcin Mroczek, Ra-
fał Mroczek, Radosław Majdan, 
Jarosław Jakimowicz, Przemy-
sław Cypryański, Robert Moskwa. 
RAP zmierzył się z ciechanowską 
drużyną składającą się głównie 
z samorządowców, urzędników, 

przedsiębiorców. Dla publiczno-
ści zorganizowano konkursy i po-
kazy. Mecz miał cel charytatyw-
ny, zbierano pieniądze na rzecz 
7-letniej niepełnosprawnej Liwii 
z Ciechanowa.
Wieczorem na błoniach zamko-
wych odbył się Koncert Galowy 
Międzynarodowych Spotkań Folk-

lorystycznych KUPALNOCKA 2017. 
Na scenie pojawił się Ludowy Ze-
spół Artystyczny „Ciechanów” oraz 
„Mały Ciechanów”, Chór Ludowy 
z Gruduska, Zespół Folklorystycz-
ny „Beregynia” z ukraińskiego mia-
sta Chmielnicki – miasta partner-
skiego Ciechanowa oraz na zakoń-
czenie – „Kapela Brodów”.

W niedzielę przed ratuszem miał 
miejsce koncert orkiestr dętych 
OSP. Równolegle zorganizowana 
została strefa ANTY-RAK. Na uli-
cy Warszawskiej był bieg przeciwko 
białaczce ku pamięci Karoliny Ku-
bickiej. Na koniec wystąpił zespół 
ThiSide oraz teatr ognia MAORI.

red.

Dni Ciechanowa 2017


