
Bieżnia 
ze świadectwem 
PZLA

Nowa profesjonalna bieżnia lek-
koatletyczna na stadionie uzyska-
ła świadectwo Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Pierwszym wy-
darzeniem na obiekcie po jego 
modernizacji było Ciechanow-
skie Święto Biegania. W ramach 
zakończonej w 2017 roku inwe-
stycji pojawiły się elementy in-
frastruktury sportowej, dzięki 
którym możliwe jest uprawianie 
równych konkurencji lekkoatle-
tycznych.

więcej str. 2
P.H.

Modernizacja 
ul. Kwiatowej

Na ul. Kwiatowej wystartowa-
ły prace w ramach wspólnej in-
westycji powiatu i miasta, któ-
ra jest realizowana przy udziale 
pozyskanych środków zewnętrz-
nych. Powstanie m.in. nowa jezd-
nia, chodniki, ścieżka rowerowa, 
oświetlenie, kanalizacja desz-
czowa.

więcej str. 2
P.H.

Przebudowa drogi 
do Opinogóry

Ruszyła modernizacja prawie 
6,5-kilometrowej drogi z Cie-
chanowa do Opinogóry, wiodącej 
przez ulicę Kącką i miejscowość 
Kąty. To kolejne zadanie możli-
we dzięki porozumieniu samo-
rządów. Tym razem finansowane 
przez cztery samorządy.

więcej str. 2
P.H.

Budowa obwodnicy 
wschodniej 
Ciechanowa

Roboty ziemne rozpoczęły się 
od strony drogi krajowej nr 60, 
na wysokości centrum handlowe-
go we Władysławowie. Powstająca 
obwodnica ma wyprowadzić ruch 
TIR-ów poza miasto, łącząc kra-
jową sześćdziesiątkę z pięćdzie-
siątką. Od strony pięćdziesiątki 
zaczęły się prace związane z ka-
nalizacją deszczową.

więcej str. 3
R.J.

Zakończona 
inwestycja 
w ul. Kargoszyńską

Na ponad półkilometrowej ul. 
Kargoszyńskiej, między pętlą 
miejską a ul. Kraszewskiego prze-
budowana została jezdnia, są 
nowe chodniki i ścieżka rowero-
wa. Zagospodarowano zieleń oraz 
zamontowano m.in. kocie oczka. 
Modernizacja została przeprowa-
dzona dzięki pozyskaniu przez 
miasto środków zewnętrznych.

więcej str. 3
P.H.

Lato w mieście

Ofertę wakacyjną przygotowało 
miasto, jednostki podległe oraz 
instytucje współpracujące. Można 
skorzystać z propozycji spędzenia 
wolnego czasu na zajęciach, pół-
koloniach, obiektach sportowych, 
kąpieliskach, w miejscach aktyw-
nej rekreacji w plenerze oraz brać 
udział w zaplanowanych miejskich 
wydarzeniach.

więcej str. 10
A.C.

NR 06/302
 CZERWIEC / LIPIEC 2018

W centralnej części przed dworcem 
przeprowadzono roboty brukarskie. 
Wybudowane zostały chodniki, 
jezdnie, ścieżka rowerowa, oświe-
tlenie, kanalizacja deszczowa oraz 
sanitarna. Odnowiona podświe-
tlana fontanna jest na ukończeniu, 
niebawem nastąpi jej uruchomie-
nie. Na skwerze zasadzono nowe 
drzewa, przewidziane są następ-
ne nasadzenia. W pobliżu stanęły 
dwie wieże kwiatowe. Zamontowa-
ne są już stojaki na rowery, ławki 
i przeszklone wiaty przystankowe. 
W czasie prowadzonych prac dro-
gowych i brukarskich autobusy nie 
wjeżdżały na przestrzeń przylega-
jącą do dworca, teraz linie wróciły 
na trasy obowiązujące przed budo-
wą park&ride.
Jednym z założeń całego projek-
tu są ułatwienia komunikacyjne 
dla różnych środków transpor-
tu. Zakończenie budowy park&ri-

de nie będzie oznaczało, że zago-
spodarowywanie tej przestrzeni 
zakończyło się całkowicie. Zain-
stalowana zostanie bowiem sta-
cja rowerowa w ramach wdraża-
nego w sierpniu Ciechanowskie-
go Roweru Miejskiego. Ponad-
to dworzec będzie uwzględniony 
we wprowadzanym elektronicz-
nym systemie informacji pasażer-
skiej. Ten projekt zakłada montaż 
przy przystankach tablic, na któ-
rych będzie wyświetlany rozkład 
jazdy, pokazujący faktyczny czas 
do przyjazdu autobusu.
– Wygląd dworca często rzutuje 
na pierwsze wrażenie o samym 
mieście. Mamy nowy budynek, 
który teraz zyskał estetyczne, upo-
rządkowane i funkcjonalne otocze-
nie. Kluczowe są w tym wszystkim 
parkingi. Kierowcy wreszcie w cy-
wilizowanych warunkach będą 
mogli przesiadać się z samocho-

dów w pociągi. Zadbaliśmy także 
o komfort rowerzystów. Porównu-
jąc obecny wygląd z tym, co było 
tu przed rozpoczęciem inwestycji, 
trudno uwierzyć, że ta przestrzeń 
była przez lata zaniedbana i nisz-
czejąca – powiedział prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński.
Ciechanów na inwestycję pozyskał 
środki z Unii Europejskiej oraz 
z budżetu państwa. Tylko 10% to 
wkład miasta.
Na ostatniej prostej jest także budo-
wa sąsiadującej z dworcem hali tar-
gowej. Gotowe jest targowisko sezo-
nowe, prace trwają jeszcze w pobli-
żu samej hali oraz wykańczane jest 
jej wnętrze. Przy hali w najbliższym 
czasie rozpocznie się budowa pod-
ziemnych pojemników do przecho-
wywania odpadów. Nad wejściem 
głównym pojawią się litery, tworzą-
ce nazwę hali.

R.J.

Teren przed dworcem kolejowym przeszedł metamorfozę. Już niewiele brakuje do efektu koń-
cowego tej dużej miejskiej inwestycji. Główne prace zostały zakończone. Obok kończy się rów-
nież budowa hali targowej. Powstało ponad 200 miejsc parkingowych. Wybudowane zostały 
jezdnie, chodniki, pojawiła się infrastruktura rowerowa i mała architektura. Swoje oblicze 
zmienia skwer, wkrótce uruchomiona zostanie fontanna.

Przed dworcem  
prace na finiszu
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Dzięk i uz yskanemu św iadec-
twu na stadionie w Ciechanowie 
mogą być rozgrywane wszystkie 
konkurencje biegowe (bez biegu 
z przeszkodami), chód sportowy, 
skok wzwyż, skok w dal, trójskok, 
pchnięcie kulą, rzut dyskiem oraz 
rzut oszczepem. Wyniki uzyskiwa-
ne w tych konkurencjach będą mo-
gły być podstawą do przyznawania 
zawodnikom określonej klasy spor-
towej (z mistrzowską międzynaro-
dową włącznie) po spełnieniu ogól-
nych wymagań, dotyczących rangi 
zawodów (m.in. zapewnienie odpo-
wiedniej obsady sędziowskiej, wła-
ściwych systemów pomiaru i dłu-
gości oraz stosownego sprzętu za-
wodniczego), zawartych w regula-
minach PZLA oraz po akceptacji tej 
rangi przez Dział Techniczny PZLA.
Na stadionie mogą być rozgrywa-
ne m.in. zawody z kalendarza im-
prez PZLA dla kategorii od młodzi-
ka do seniora. Możliwa będzie or-
ganizacja zgrupowań, szkoleń oraz 

konsultacji sportowych.
Żużlowa bieżnia zmieniła się w pro-
fesjonalny sześciotorowy obiekt 
z nawierzchnią poliuretanową. 
Wybudowany został system od-
wodnienia bieżni. Na istniejącym 
boisku trawiastym powstał sys-
tem nawadniania. Na terenie sta-
dionu zamontowano urządzenia 
do konkurencji technicznych. Po-
jawiła się m.in. skocznia do skoku 
wzwyż, w dal i trójskoku, rzutnia 
do pchnięcia kulą, rzutnia do rzu-
tu dyskiem oraz rzutnia do rzutu 
oszczepem.
Korzystanie z bieżni jest bez-
płatne oraz dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców pod nadzo-
rem pracowników MOSiR i przy 
respektowaniu zasad użytkowa-
nia obiektu.
Ciechanów pozyskał na realizację 
zadania 1,5 mln zł środków z Pro-
gramu Rozwoju Infrastruktury 
Lekkoatletycznej.

P.H.

Przy ul. św. Franciszka (na odcin-
ku od ul. Batalionów Chłopskich 
do zabudowań za skrzyżowaniem 
z ul. św. Anny) pojawi się 18 lamp, 
przy ul. Harcerskiej i ul. św. Anny 
po 8. Na aluminiowych słupach 

zamontowane zostaną energoosz-
czędne oprawy ledowe. Oświetle-
nie zostanie uruchomione po prze-
prowadzeniu procedur związanych 
z licznikiem.

R.J.

Nowa bieżnia 
ze świadectwem PZLA

Pod koniec 2017 roku na miejskim stadionie przy ul. 3 Maja za-
kończyły się prace związane z budową profesjonalnej bieżni lek-
koatletycznej. W ramach inwestycji pojawiły się nowe elemen-
ty infrastruktury sportowej pozwalające na uprawianie róż-
nych konkurencji lekkoatletycznych. 30 maja br. obiekt uzy-
skał świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Budowa oświetlenia przy ul. Harcerskiej, 
św. Franciszka i św. Anny

Budowa nowego oświetlenia zaczęła się od ul. św. Franciszka, 
od strony ul. Harcerskiej. Wykonawca układa okablowanie, na-
stępnie zamontowane zostaną słupy oświetleniowe. W sumie 
w ramach zadania, obejmującego trzy ulice, staną 34 latarnie.

Inwestycja rozpoczęła się od bu-
dowy kanalizacji deszczowej, prze-
budowy istniejących przyłączy ga-
zowych oraz prac energetycznych. 
W ramach robót przygotowawczych 
drogowcy sfrezowali nawierzchnię.
Przeznaczony do modernizacji odci-
nek ul. Kwiatowej to 670-metrowy 
fragment od strony ronda na pętli 
miejskiej w kierunku Gąsek. Roz-
budowa drogi obejmuje poszerzenie 
pasa drogowego, co umożliwi ujed-
nolicenie szerokości jezdni do 6 m. 
Wykonanych zostanie 65 zjazdów 
do nieruchomości, 708 m chodni-
ków, dwukierunkowa ścieżka rowe-

rowa po jednej stronie, 2 przystanki 
komunikacyjne z peronami. Prze-
budowane zostanie skrzyżowanie 
z ulicą Wesołą oraz uporządkowa-
na będzie zieleń przydrożna. Dro-
ga zostanie odwodniona poprzez 
kanalizację deszczową na odcin-
ku o długości 655 m i rowami przy-
drożnymi długości 15 m. Zakres ro-
bót obejmie także budowę nowego 
oświetlenia ulicznego.
Na realizację inwestycji pozyskano 
1 597 658,09 zł w ramach „Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019”. Przyznana kwota sta-

nowi połowę wartości inwestycji.
– Ta inwestycja to kolejny nama-
calny efekt solidnej współpracy sa-
morządów, gdzie deklaracje stają 
się faktycznymi działaniami. Dro-
ga powiatowa jest formalnie „nie 
nasza” ale „nasi” są mieszkańcy 
ul. Kwiatowej. Podobnie było z ul. 
Sońską oraz już teraz siłą trzech 
samorządów, bo wspólnie z gmi-
ną Opinogóra Górna, moderni-
zujemy ul. Kącką, generalnie całą 
drogę wiodącą aż do Opinogóry 
– powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

P.H.

Inwestycja rozpoczęła się od prze-
budow y mostu na rzece Sona 
w miejscowości Kąty. Obecnie droga 
o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 m 
o nawierzchni bitumicznej ma licz-
ne uszkodzenia i zapadnięcia. Nie 
posiada kanalizacji deszczowej, 
chodnika ani ścieżki rowerowej. 
W ramach przebudowy jezdnia 
zostanie poszerzona do 6 m. W ul. 
Kąckiej wykonana zostanie kanali-
zacja deszczowa. Na całej długości 
drogi wybudowana zostanie ścież-
ka rowerowa, a w miejscach z zabu-
dową jednorodzinną chodnik. Po-
wstanie 112 zjazdów do nierucho-
mości, przebudowanych zostanie 
12 skrzyżowań oraz uporządkowa-
na będzie zieleń przydrożna.
W październiku 2017 r. starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski, 
prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński oraz wójt gminy Opino-
góra Górna Piotr Czyżyk podpisa-
li porozumienie intencyjne i pod-
jęli decyzję o zabieganiu o środ-

ki finansowe w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adama 
Struzika. Pozyskane dofinansowa-
nie i wkład województwa to 4,2 mln 
zł. Udział finansowy powiatu w in-
westycji to 4,3 mln zł, miasto po-
niesie koszt szacowany na 2,2 mln 

zł, z kolei Gmina Opinogóra Górna 
dołoży z własnego budżetu 700 tys. 
zł. Inwestycję, która ma zakończyć 
się w czerwcu 2019 roku realizuje 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych OSTRADA z Ostrołę-
ki za blisko 11,4 mln zł.

P.H.

Modernizacja ul. Kwiatowej
Rozpoczęły się prace na ul. Kwiatowej w ramach wspólnej inwestycji powiatu i miasta. Remont 
jest możliwy dzięki porozumieniu pomiędzy prezydentem i starostą oraz pozyskaniu środków 
zewnętrznych.

Ruszyła przebudowa drogi z Ciechanowa 
do Opinogóry

Dzięki finansowaniu przez cztery samorządy możliwa stała się przebudowa blisko 6,5 km dro-
gi z Ciechanowa do Opinogóry, wiodącej przez ul. Kącką i miejscowość Kąty. Inwestycja obej-
mie budowę jezdni, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, mostu oraz chodnika. Zagospo-
darowana zostanie zieleń
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Wystartowała budowa 
obwodnicy wschodniej 

Ciechanowa
Na teren inwestycji wjechał ciężki sprzęt. Przed przystąpie-
niem do robót ziemnych przeprowadzono prace geodezyj-
ne, wytyczony został przebieg drogi. Roboty wystartowały 
od strony drogi krajowej nr 60, na wysokości centrum han-
dlowego we Władysławowie. Od strony ronda „Solidarno-
ści” przy krajowej „pięćdziesiątce” rozpoczną się już prace 
związane z kanalizacją deszczową.

W ramach inwestycji komplekso-
wo przebudowana został ul. Kargo-
szyńska na odcinku między pętlą 
miejską a ul. Kraszewskiego. Jezd-
nia na długości ok. 519 m,
o różnej szerokości i nierównej 
zniszczonej nawierzchni, została 
uregulowana i wyasfaltowana. Jej 
szerokość po remoncie wynosi 6 m. 
Po lewej stronie (patrząc od stro-
ny pętli) na całej długości moder-
nizowanego odcinka wybudowa-
na została ścieżka rowerowa dwu-
kierunkowa z nawierzchnią bitu-
miczną o szerokości 2 m. Pojawiły 
się nowe chodniki. Krzywe płyt-
ki zastąpiła kostka brukowa. Wy-
konana została zatoka autobuso-
wa, równoległe miejsca postojowe 
i 36 zjazdów.
Przebudowanych zostało 6 skrzyżo-
wań, tereny przyległe zagospoda-
rowane zostały zielenią. Namalo-
wane zostały pasy i ustawione zna-
ki. W ramach inwestycji powstało 
130 m nowej i przebudowanej ka-
nalizacji deszczowej wraz z przy-
kanalikami i wpustami deszczowy-
mi poza jezdnią. Na przejściach dla 
pieszych pojawiły są „kocie oczka”, 
czyli punktowe elementy typu LED.
Na realizację inwestycji miasto po-
zyskało 1 830 904,55 zł środków 

zewnętrznych z „Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-
2019”. Wartość całego zadania to 

3 674 302,01 zł. Przebudowa zakoń-
czyła się miesiąc wcześniej w sto-
sunku do pierwotnego planu.

P.H.

Na ulicy Łukasiewicza na długości 
240 m powstała nawierzchnia z be-
tonowej kostki brukowej. Również 
z kostki zbudowane zostały chodni-
ki po obydwu stronach drogi oraz 
indywidulane zjazdy. Wybudowa-
na została kanalizacja deszczowa 
z wpustami ulicznymi oraz prze-
budowana sieć telefoniczna.
Koszt zadania to 895 tys. zł.
Inwestycja została wpisana na listę 
działań inwestycyjnych i remonto-
wych, opracowaną po spotkaniach 
osiedlowych z prezydentem.
W 2017 roku kompleksową budowę 
przeszła sąsiednia ulica Bielińska.

P.H.

Zakończyła się kompleksowa 
przebudowa ul. Kargoszyńskiej

Zakończyła się kolejna miejska inwestycja. Na ponad półkilometrowej ul. Kargoszyńskiej, mię-
dzy pętlą miejską a ul. Kraszewskiego wyremontowana została nawierzchnia. Powstały nowe 
chodniki i ścieżka rowerowa. Pojawiła się nowa roślinność.

Zakończyła się budowa ulicy 
Łukasiewicza

W ramach kompleksowej budowy na ulicy Łukasiewicza powstała nowa nawierzchnia, chodni-
ki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, przebudowana została sieć telefoniczna.

Nowa droga będzie miała ponad 
3,3 km długości. Wzdłuż jezdni, 
po obydwu stronach, powstaną 
chodniki i ścieżki rowerowe o na-
wierzchni bitumicznej. Pojawią 
się zatoki autobusowe z perona-
mi, zjazdy publiczne i indywidu-
alne, kanalizacja deszczowa, rowy 
przydrożne i kryte oraz wybudo-
wane będzie oświetlenie. Zadanie 
realizuje firma Strabag. Zgodnie 
z umową, za niespełna rok inwesty-
cja w budowę obwodnicy wschod-
niej Ciechanowa powinna zostać 
zakończona.
Jednym z głównych celów jest 
w y prowadzenie ruchu samo-
chodów ciężarowych poza gra-
nice miasta. Obwodnica pozwo-

li zmniejszyć natężenie ruchu 
w ulicach: Płońskiej, Armii Kra-
jowej i Pułtuskiej, co przyczyni 
się do ograniczenia tzw. niskiej 
emisji, a co za tym idzie – lepszej 
jakości powietrza w mieście. Na-
stąpi także rozbudowa tras rowe-
rowych oraz bezpośrednio sko-
munikowane zostaną osiedla: 
„Słoneczne” i „Płońska” z gminą 
Opinogóra Górna.
Koszt całego przedsięwzięcia to 
22 751 648,27 zł. Miasto pozyska-
ło 90% dofinansowanie zewnętrz-
ne (z UE oraz budżetu państwa), 
w związku z czym z budżetu mia-
sta pokryte zostanie jedynie 10% 
kosztów.

R.J.



4      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Remonty chodników na Aleksandrówce II

Zakończył się remont chodnika na odcinku 
między sklepem Biedronka a budynkiem wie-
lorodzinnym przy ul. Sikorskiego 16. W miej-
sce asfaltu została położona kostka brukowa. 
Chodnik został wyremontowany na długości 
175 metrów.
Przy ul. Batalionów Chłopskich przy budynku 
wielorodzinnym nr 19 trwa remont około 120 m 
chodnika. Zniszczona betonowa nawierzchnia 
zamieniona zostanie na betonową kostkę bru-
kową. Zadania znalazły się na liście inwestycji 
i remontów na 2018 rok, sporządzonej po spo-
tkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

Roboty na ul. Ranieckiej
W ramach bieżącego utrzymania dróg, mia-
sto systematycznie zleca naprawy nawierzch-
ni ulic, które jeszcze nie podlegają komplekso-
wym inwestycjom. Są to zazwyczaj drogi grun-
towe oraz te, które w przyszłości czeka budowa 
podziemnej infrastruktury. W ostatnich dniach 
wykonano prace przy ul. Marii Ranieckiej. 
Na 55-metrowym odcinku drogi od ul. Szwan-
ke do ul. Rzeczkowskiej wykonane zostało po-
trójne powierzchniowe utrwalenie nawierzch-
ni emulsją i grysami.

Więcej zieleni w mieście
6 brzóz w wielkich donicach pojawiło się przy 
fontannie na ul. Warszawskiej. Wcześniej ob-
sadzonych zostało prawie sto nowych kwietni-
ków, które zamontowane zostały na latarniach 
wzdłuż ul. Warszawskiej oraz na placu Jana 
Pawła II. Stanęły też kolejne wieże kwiatowe.

Wandale nie próżnują, my też nie 
bądźmy obojętni…
Kilkanaście tabliczek z imionami i nazwiskami 
dzieci oraz datami urodzenia zniszczyli wan-
dale w parku im. Marii Konopnickiej. Tablicz-
ki montowane przy nowo zasadzonych drzewkach są regularnie łamane i wyrywane. Prosimy mieszkańców 
o zgłaszanie wszelkich aktów wandalizmu do Straży Miejskiej pod nr 986 lub na Policję (112).

Zgłoś swój ogród do konkursu
31 lipca mija termin zgłoszeń do konkursu na najładniejszą posesję. Druki zgłoszenia można pobrać w Biu-
rze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 lub w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska przy placu Jana Pawła II 6 (parter, pok. nr 22).Regulamin oraz zgłoszenie dostępne są także w urzędo-
wym Biuletynie Informacji Publicznej. Najpiękniejsze ogrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz za-
rządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właściciela posesji lub balkonu).

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Remont objął ul. Parkową na po-
nad 283-metrowym odcinku mię-
dzy ul. Zamkową a Zieloną oraz 
całą 377-metrową ulicę Zieloną 
i 185-metrową Juranda.
Remont y t ych trzech ulic zo -

stały wpisane na listę zadań in-
west ycy jnych i  remontow ych 
na 2018 rok, opracowaną po spo-
tkaniach osiedlowych z prezyden-
tem miasta.

R.J.

Ul. Parkowa, Zielona 
i Juranda przeszły remont
Zakończyły się prace na trzech ulicach na osiedlu „Podzam-
cze”. Przeprowadzony został remont nawierzchni. Wymienio-
no krawężniki, jezdnie zostały sfrezowane, ułożono dwie war-
stwy asfaltu.

Dwie kurtyny wodne pojawiły się 
pod koniec maja na terenie miasta. 
Kurtyny wodne to nowy pomysł 
na gorące dni. Miejsca, w których 
możemy się ochłodzić to plac Jana 
Pawła II oraz okolice byłego hotelu 
Polonia na ul. Warszawskiej.
Zraszacze działają w upalne dni 
do późnych godzin popołudnio-

wych. Urządzenia na zlecenie mia-
sta ustawił ciechanowski ZWiK.
Dzięk i t y m insta lacjom moż-
na się ochłodzić i nie dopuścić 
do przegrzania organizmu czy 
udaru słonecznego. Poza tym 
kurtyny wodne to ciekawa atrak-
cja dla dzieci.

P.H.

Kurtyny wodne pomagają 

w upalne dni

ul. Parkowa

ul. Zielona ul. Juranda
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Na terenie miasta prowadzone są mniej czasochłonne remonty nawierzchni ulic i chodników, jak również 
duże, wielomilionowe, wymagające większej ilości czasu inwestycje. Część z nich już zakończyła się, kolejne są 
na ukończeniu, pozostałe na bardzo zaawansowanym etapie. Zaawansowane roboty odbywają się m.in. na uli-
cach Mazowieckiej i Niechodzkiej, gdzie niedawno ruszyła przebudowa. Wyraźne postępy widać, jeżeli chodzi 
o wieżę ciśnień i teren wokół. Dużo się dzieje wewnątrz i na zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 18.

Modernizacja ulic Mazowieckiej i Niechodzkiej
Na obu ulicach trwają intensywne prace budowlane. Drogowcy demontują stare i układają nowe obrzeża dro-
gowe, ścieżki rowerowe, chodniki oraz zatoki autobusowe. Z kostki brukowej układane są chodniki. Wymie-
niane są wpusty kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto wykop pod kabel energetyczny, zasilający lampy uliczne.

Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki
Zakończono oczyszczanie i malowanie podkładem konstrukcji torusa wieży. Rozpoczęto montaż podkon-
strukcji pod ułożenie blachy tytanowo-cynkowej torusa.
Budynek parku nauki, powstający obok wieży jest w stanie surowym otwartym. Wykonano ściany nośne i dzia-
łowe wewnątrz budynku. Na ukończeniu są prace związane z wykonywaniem tynków. Trwają roboty w zakre-
sie instalacji. Rozpoczęto tworzenie „zielonego dachu”. Budowane jest nowe ogrodzenie.

Rewaloryzacja kamienicy 
Piankiego
Trwają prace przy budowie kanali-
zacji sanitarnej i elektrycznej. Roz-
poczęto wykonywanie warstw po-
sadzkowych parteru. Wykonano 
konstrukcję nowego dachu i ściany 
nowej klatki schodowej. Rozpoczę-
to murowanie ścianek działowych 
i szybu windowego. Z uwagi na zły 
stan konstrukcji komina, zgodnie 
z wytycznymi Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 
stary komin rozebrano i odtworzono 
w niezmienionej formie.

P.H.

Raport z trwających inwestycji

Szafki, które pojawią się w szkol-
nej szatni i na korytarzach zosta-
ną wykonane z blachy stalowej 
i pomalowane na niebiesko, czer-
wono, zielono i żółto. Wewnątrz 
każdej szafki znajdą się dwie pół-
ki do przechowywania np. przybo-
rów i podręczników. Zamontowa-
ny będzie także drążek oraz dwa 
haczyki na ubrania. Szafki zamy-
kane będą na zamek z kodem szy-
frowym. W drzwiczkach znajdą się 
otwory wentylacyjne. Szafki zosta-
ną przykręcone do podstawy z ław-
ką, która będzie wykonana z pro-
fili stalowych oraz będzie miała 

siedzisko ze sklejki lakierowanej. 
O montaż takich szafek zwrócił się 
do prezydenta miasta jeden z rodzi-
ców podczas tegorocznych spotkań 
osiedlowych.
– Plecaki uczniów bywają bardzo 
ciężkie. Szafki będą bezpiecznymi 
miejscami, w których część rzeczy 
będzie można zostawiać, zamiast 
codziennie nosić do domu. Do SP 
7 uczęszczają również uczniowie 
niepełnosprawni, więc funkcjo-
nowanie szafek stanie się dla nich 
ważnym ułatwieniem – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Pojemniki pojawią się przy ul. Sien-
kiewicza w rejonie budowanej hali 
targowej oraz powstającego par-
k&ride. Wybudowane zostaną dwa 
punkty selektywnej zbiórki odpa-
dów przy wykorzystaniu pojemni-
ków na odpady w wersji trzystano-
wiskowej, umieszczone na wyno-
szonej platformie.
Podziemne śmietniki mają popra-
wić estetykę przestrzeni publicz-
nej, gdyż dzięki ich zastosowaniu 
nie będzie konieczne eksponowa-
nie dużych kontenerów. Zaletami 
są także oszczędność powierzch-
ni oraz minimalizacja kosztów od-

bioru odpadów uzyskiwane poprzez 
ukryte pod ziemią zbiorniki o du-
żej pojemności.
Umieszczenie pojemnika pod zie-
mią zapewnia przechowywanie od-
padów w niższych temperaturach 
niż na zewnątrz, przez co zostaje 
spowolniony proces gnilny.
Miasto traktuje inwestycję jako pi-
lotażowy projekt, z możliwością za-
stosowania go w przyszłości w ko-
lejnych lokalizacjach.
Takie rozwiązanie stosują już duże 
miasta, takie jak: Wrocław, Gdańsk 
czy Toruń.

P.H.

Szafki dla uczniów 
w SP nr 7

W nowym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 7 będą mogli korzystać z szafek 
na książki i przybory. Umowa z wykonawcą została już pod-
pisana. 600 szafek będzie zamontowanych w sierpniu. Dzięki 
wprowadzeniu takiego rozwiązania, odciążone zostaną ple-
caki uczniów.

Podziemne śmietniki 
pojawią się w mieście

Miasto wyłoniło firmę, która wkrótce wybuduje w mieście pierw-
sze podziemne pojemniki na odpady stałe. Budową śmietników 
zajmie się warszawska firma SORT- BET, która na ich wykonanie 
ma 45 dni od zawarcia umowy. Koszt inwestycji to 238 tys. zł.
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PEC to jedna z pięciu miejskich 
spółek. Jego zysk w 2017 roku wy-
niósł ponad 2 mln zł netto, czyli po-
nad 5 razy więcej niż w 2014 roku 
(381 tys. zł netto). Zysk za ostat-
ni rok został w pełni przeznaczo-
ny na inwestycje. Co istotne z per-
spektywy mieszkańców, nie nastą-
pił wzrost opłat za ciepło dla od-
biorców przyłączonych do miej-
skiej sieci w stosunku do taryfy 
z 2014 roku. Jest ona utrzymywa-
na na stabilnym poziomie.
W 1993 r. spółka uzyskała wpis 
do Rejestru Handlowego, w któ-
rej 100% udziałów posiada Gmi-
na Miejska Ciechanów. Początek 
scentralizowanego systemu cie-
płowniczego w Ciechanowie przy-
pada na rok 1982. W latach 1994–
1997 system ciepłowniczy poddano 
modernizacji, a głównym celem była 
rozbudowa systemu przesyłowe-
go – sieci ciepłowniczych oraz bu-
dowa nowoczesnych węzłów ciepl-
nych w miejsce kotłowni lokalnych 
opalanych najczęściej węglem ka-
miennym. Przedsięwzięcie to łącz-
nie z rozwojem w latach następnych 
umożliwiło likwidację 57 kotłowni. 
Działania te stworzyły warunki do-
stępu do ciepła sieciowego nazywa-
nego współcześnie ciepłem syste-
mowym. W latach 2014- 2018 wy-
mieniono kotły WR 25, zmoderni-
zowano sieć, węzły oraz sterowanie 
elektrociepłownią. W 2018 r. uru-
chomiono elektrociepłownię z koge-
neracją gazową. Ciepło wytwarza-

ne jest na potrzeby miasta, a ener-
gia elektryczna na potrzeby PEC. 
Efektem są korzyści ekonomiczne 
i ekologiczne. Zakup ciepła z koge-
neracji ogranicza zużycie węgla oraz 
obniża rachunki odbiorcy.
W 2017r. w corocznie ogłaszanym 
rankingu przedsiębiorstw, spółka 
została Laureatem Diamentów For-
besa wśród przedsiębiorstw uzysku-
jących przychody powyżej 5-50 mln 
zł, które w ostatnich trzech latach 
najbardziej dynamicznie powięk-
szyły swoją wartość (zwiększe-
nie wartości o 15%). Tytuł jest po-
twierdzeniem pozycji PEC w gro-
nie najlepszych firm na polskim 
rynku. PEC zostało też zwycięzcą 
konkursu „Lider Informatyki 2017” 
w kategorii użyteczność publiczna 
za swoje rozwiązania zdalnego od-
czytu ciepłomierzy, sterowania wę-
złami cieplnymi i systemem zarzą-
dzania siecią ciepłowniczą. Kon-
kurs jest organizowany przez re-
dakcję magazynu Computerworld 
od 21 lat. Dotychczas wzięło w nim 
udział ponad 1000 firm i instytucji, 
wywodzących się z różnych branż 
oraz dziedzin sektora administra-
cji publicznej.
Prezydent Krzysztof Kosiński 
podczas spotkania z pracownika-
mi spółki podkreślił, że działal-
ność PEC daje mieszkańcom po-
czucie bezpieczeństwa, dzięki rze-
telnej codziennej pracy. – Nieła-
two jest podsumować w kilku sło-
wach 25 lat funkcjonowania spółki, 

od której usług zależy komfort ży-
cia naszych mieszkańców. Ciecha-
nowski PEC stał się symbolem pro-
ekologicznych działań, a efekty 
widać gołym okiem. Z miejskiego 
krajobrazu zniknęły dymiące ko-
miny lokalnych kotłowni, zredu-
kowano emisję pyłów i gazów nie-
bezpiecznych dla zdrowia i środo-
wiska. Dziś PEC spala mniej wę-
gla niż 20 lat temu, dając miastu 
dwa razy więcej ciepła. Gratuluję 
wszystkim pracownikom tak pięk-
nego jubileuszu. To Wasza zasłu-
ga, że ta firma prężnie się rozwija 
i osiąga świetne wyniki.

P.H.

25-lecie ciechanowskiego PEC

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów, przeznaczonych do od-

dania w dzierżawę/użyczenie na okres powyżej 3 miesięcy

L.p. Oznaczenie  
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas 
trwania 
umowy

1 obręb PODZAMCZE  
działka nr 1134/3 
o powierzchni 264 m2

54 m2 dzierżawa pod tymczasowy 
pawilon handlowy

475 zł netto miesięcznie. 
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

1 rok

2 obręb ŚRÓDMIEŚCIE  
działka nr 362/1 
o powierzchni 127 m2

60 m2 dzierżawa gruntu pod 
ogródek gastronomiczny 
na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

150 zł netto miesięcznie – 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Czynsz 
płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

3 lata

3 obręb ŚRÓDMIEŚCIE  
działki nr 223/2, 225/5, 227/5 
o powierzchni 249 m2

 249 m2 dzierżawa gruntu 
na powiększenie 
działki sąsiedniej

622,50 zł netto rocznie – 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Czynsz płatny 
do 31 marca każdego roku

3 lata

4 obręb ŚRÓDMIEŚCIE  
działka nr 249/2 
o powierzchni 487 m2

487 m2 użyczenie na siedzibę 
Ciechanowskiego Klubu 
Motocyklowego 

brak 10 lat 

5 obręb PODZAMCZE  
działki nr 1606/3, 1620/2, 
1709 
o powierzchni 356 m2

356 m2 dzierżawa gruntu pod 
drogę dojazdową 

890 zł netto rocznie – 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Czynsz płatny 
do 31 marca każdego roku

3 lata 

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia/użyczenia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgod-
nie z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
Z up. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Joanna Potocka-Rak
Zastępca Prezydenta Miasta

Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa ponad 300 psów. Wszystkie potrzebują własnych domów 
i dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji.

Bila ma rok, waży 10 kg. Jako je-
dyna ze swojego rodzeństwa nie 
znalazła domu. Jest bardzo kon-
taktowa, lubi się przytulać, ładnie 
chodzi na smyczy.

Lorek – 3 lata, waga 23 kg. To 
bardzo spokojny, zdyscyplinowa-
ny pies. Zna podstawowe komen-
dy, podaję łapkę, jest posłuszny. 

Plutek jest w wieku 7 lat, waży niecałe 30 kg. Przyjazny, pozytywnie 
nastawiony. Uwielbia spacery i kontakt z człowiekiem.

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

K.D.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie obcho-
dzi jubileusz 25-lecia działalności. Jest to okazja do podsumo-
wań, zaprezentowania osiągnięć i planów na przyszłość, a także 
złożenia gratulacji i podziękowań zasłużonym pracownikom.
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37 świeżo upieczonych ojców, po-
sadziło kolejne drzewka na ty-
łach parku im. Marii Konopnic-
kiej. 16 czerwca tatusiowie uczci-
li w ten sposób narodziny swoich 
dzieci. W towarzystwie najbliż-
szych, czasem wspólnie ze star-
szymi dziećmi, panowie posa-
dzili 37 klonów w przygotowa-
nych wcześniej przez PUK doł-
kach. Przed drzewkami zostały 

umieszczone tabliczki z imiona-
mi i nazwiskami dzieci oraz da-
tami urodzenia.
Chętni do wzięcia udziału w ak-
cji, powinni zgłosić się do Urzę-
du Miasta. 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 674 92 68.

P.H.

Ojcowie sadzili drzewka

W kwietniu na ciechanowskim ra-
tuszu pojawiło się 5 uli. Pod koniec 
maja odbyło się pierwsze miodobra-
nie. Pszczoły zaaklimatyzowały się, 
a ich ilość w poszczególnych ulach 
osiągnęła optymalną wartość i do-
chodzi do 75 tysięcy pszczół w każ-
dym ulu.
Miejska pasieka, funkcjonująca pod 
opieką wykwalifikowanego pszcze-
larza Pawła Kołakowskiego, zebrała 
ponad 50 litrów miodu do 800 sło-
iczków.
Miód stał się produktem promu-
jącym miasto i jest przekazywany 
mieszańcom i przyjezdnym m.in. 
podczas miejskich wydarzeń. Dach 
ratusza, to pierwsza lokalizacja. Nie 
wykluczone jest w przyszłości wy-
typowania kolejnych obiektów. Ini-
cjatywa ma charakter proekologicz-
ny i edukacyjny. Miasto w ten spo-
sób zwraca uwagę na problem gi-
nących pszczół, które warunkują 
równowagę w ekosystemie.

P.H.

Państwo Teresa i Antoni Cho-
dorowscy pobrali się 23 września 
1967 roku. Pani Teresa urodziła się 
w 1946 r. w Ciechanowie. Pracowa-
ła w placówkach handlowych, póź-
niej zajęła się prowadzeniem wła-
snej działalności gospodarczej. Pan 
Antoni urodził się w 1938 r. w miej-
scowości Duchawa. Był właścicie-
lem zakładu elektromechaniczne-
go. Pełnił funkcję ławnika w Sądzie 
Rejonowym oraz prezesa spółdziel-
ni lokali użytkowych „Optymista”. 
Został odznaczony medalem za za-
sługi dla rzemiosła oraz innymi re-
sortowymi wyróżnieniami. Para 
wychowała troje dzieci, doczekała 
się sześciorga wnucząt.

Państwo Zofia i Euge-
niusz Długokęccy zwią-
zali się ze sobą 14 kwietnia 
1968 roku. Pani Zofia uro-
dziła się w 1950 r. w Mierza-
nowie. 26 lat przepracowała 
w ciechanowskim szpitalu, 
kolejne 14 – w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 2. Pan Euge-
niusz urodził się w 1944 r., 
także w Mierzanowie. Był 
pracownikiem Powiatowe-
go Zarządu Dróg Lokalnych, 
Powiatowego Rejonu Dróg 
Publicznych, a następnie Za-
rządu Dróg i Mostów. Mał-
żonkowie wychowali troje 
dzieci, mają czworo wnucząt 
i jednego prawnuka.

Pierwsze  
ratuszowe miodobranie

50-lecia ślubu
16 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Prezydent Krzysztof Kosiński wręczył im li-
sty gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Miłym akcentem uroczy-
stości były też lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.
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„Rzeczpospoczyta” to hasło 
Nocy Bibliotek, zorganizowa-
nej 9 czerwca przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Ciecha-
nowska placówka już po raz 4. 
włączyła się w ogólnopolską 
akcję edukacyjną.

We wnętrzach budynku przy ul. Ba-
talionów Chłopskich 15 uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 szukali 
ukrytego skarbu. Okazały się nim 
„Ilustrowane dzieje Polski”. Dal-
szą część spotkania zdominowała 
tematyka rowerowa. Prezentację 
multimedialną przygotował Jakub 
Sprusiński z Grupy T4B Bike Team. 
O zaletach spędzania wolnego czasu 
na rowerze opowiedziała Ewa Choj-
nacka z sekcji Turystyki Rowerowej 
Klubu Korona. Pogadankom towa-
rzyszyła wystawa książek poświę-
cona rowerowym przejażdżkom.

R ó w n o l e g l e ,  p r z e d  b u d y n -
kiem biblioteki przedstawicie-
le Komendy Pow iatowej Poli-
c ji  bez p łat nie  zna kowa l i  ro -
wery. Uczestnicy bibliotecznej 

nocy otrzymali upominki ufun-
dowane przez PG Bikes. Słod-
ki poczęstunek zapewnił Bank 
Żywności.

red.

Noc Bibliotek
Zaułek poezji
Katarzyna Folga

x x x
  

Już się jesiennie dzień zachmurza

poczerwieniały liście mleczy,

niebo w fioletach się zanurza,

kiedy nadciąga chłodny wieczór.

Na pola się zakrada cicho

zamglona świtem melancholia,

gdzieś pod sosnami drzemie licho,

a rosa jak z brylantów kolia.

I jeszcze rzewne wiatru granie,

które zwiastuje lata koniec

i nie wiadomo, co się stanie,

kiedy nam nagle zmarzną dłonie.

30 maja na placu Jana Pawła II od-
był się piknik ekologiczny, poświę-
cony zasadom prawidłowej gospo-
darki odpadami. Piknik był połą-
czony z warsztatami dla przedszko-
laków, dzieci ze szkół podstawo-
wych z klas 1-5 oraz dla starszych. 
Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, 
dlaczego warto segregować odpady 
w naszych domach, jakie korzyści 
ekologiczne i ekonomiczne przyno-
si właściwe zagospodarowanie od-
padów. Uczyły się też zasad funk-
cjonowania nowoczesnych instala-
cji ekologicznych. Piknik zorgani-
zował Referat Gospodarki Odpada-
mi Urzędu Miasta Ciechanów we 
współpracy z Fundacją Ekologicz-
ną ARKA z Bielska-Białej.

red.

16 czerwca w Zamku Książąt Ma-
zowieckich odbyła się XI Święto-
jańska Noc Poetów.
Podczas spotkania przeprowa-
dzono Konkurs Jednego Wier-
sza „W blasku księżyca, w bla-
sku ognia”. I miejsce zajęła Ma-
ria Pawłowska z Ostrołęki, II – 
Barbara Strzałkowska z Mławy, 
III – Hanna Sobiech z Ostrołę-

ki. Jury pod przewodnictwem 
Piotra Kaszubowskiego wyróż-
niło też utwory Magdy Cejman, 
Renaty Buczyńskiej i Anny Hu-
mięckiej.
W programie były poetyckie pre-
zentacje oraz występ barda Toma-
sza Saleja z Olsztyna. Świętojańskie 
obrzędy pokazała młodzież ze Sto-
warzyszenia Radzanovia. Koloro-

wy korowód przemaszerował z po-
chodniami nad Łydynię, gdzie pusz-
czano wianki.
Organizatorem wydarzenia był Od-
dział Ciechanowski Stowarzyszenia 
Autorów Polskich, Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej oraz Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO.

red.

Piknik ekologiczny

Świętojańska Noc Poetów

Katarzyna Folga jest nauczycielką języka polskiego w przasnyskiej Szkole 
Podstawowej nr 3. Autorka tomiku „Wiersze, które tańczą”. Związała się 
ze Stowarzyszeniem Autorów Polskich w Ciechanowie.

Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      9

N a g r o d y  z o s t a ł y  w r ę c z o n e 
21 czerwca w ratuszu. Alicję Szem-
plińską doceniono za sukcesy wo-
kalne. W śpiewie osiągnięcia ma 
również Kinga Kisiel. Barbara Ko-
lak nagradzana była w konkursach 
recytatorskich. Julia Czyżyk śpie-
wa, recytuje, gra w przedstawie-
niach, ma osiągnięcia zdobywa-
ne zespołowo. Przemysław Paw-
licki wyróżniał się w konkursach 
plastycznych.
Prezydent Krzysztof Kosiński 
w 2016 roku wydał zarządzenie 

w sprawie ustanowienia Nagro-
dy Prezydenta Miasta Ciecha-
nów dla uczniów za szczególne 
osiągnięcia artystyczne. Nagro-
dy przyznane zostały trzeci raz. 
O przyznanie wyróżnienia swo-
jemu uczniowi może wnioskować 
każda ciechanowska szkoła pod-
stawowa i ponadpodstawowa. Dy-
rektor szkoły może złożyć dwie 
nominacje. Można było je skła-
dać do 9 czerwca. Zgodnie z za-
łożeniami, nagrodę może otrzy-
mać uczeń, który w roku szkol-

nym poprzedzającym jej przy-
znanie reprezentował Ciechanów 
w konkursach o randze woje-
wódzkiej, krajowej, międzyna-
rodowej. Nagrody przyznaje pre-
zydent na wniosek powołanej za-
rządzeniem pięcioosobowej Kapi-
tuły Nagrody Prezydenta Miasta, 
w skład której wchodzą przedsta-
wiciele prezydenta, Rady Miasta 
Ciechanów oraz Ciechanowskiej 
Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego.

R.J.

Otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych w za-
kresie oświaty, edukacji i wycho-
wania w okresie od 01.07.2018 r. 
do 31.08.2018 r. obejmował dwa 
zadania. Pierwsze to organizacja 
wypoczynku letniego dzieci i mło-
dzieży, drugie – organizacja za-
jęć rekreacyjno-sportowych dla 
uczniów szkół miejskich. Na pierw-
sze i drugie zadanie przeznaczono 
po 40 tys. zł.
Dotację na organizację wypoczyn-
ku letniego dla dzieci i młodzieży 
otrzymają:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Oddziału Miejsko-Powia-
towego w Ciechanowie – „Lato 
w mieście z TPD” – 7 000 zł

2. Polski Czerwony Krzyż Oddział 
rejonowy w Ciechanowie – „Lato 
w miejscu zamieszkania – Półko-
lonie PCK” – 7 000 zł

3. Miejski Klub Sportowy Ciecha-
nów – „Akademia piłkarska 
MKS” – 5 000 zł

4. Akademia Piłki Nożnej Olimp 
– „Półkolonie piłkarskie APN 
Olimp Camp 2018” – 2 000 zł

5. Ciechanowski Ludow y K lub 
Sportowy Mazovia – „Wakacyj-
na Przygoda” – 9 000 zł

6. Fundacja edukacyjno -sportowa 

reGeneracja – „Tatrzańska Przy-
goda” – 10 000 zł

Dotację na organizację zajęć spor-
towo-rekreacyjnych dla uczniów 
szkół miejskich otrzymają:
1. UKS NIKE – 15 210 zł
2. KS Zamek – 11 000 zł
3. MPKS Orka – 9 240 zł
4. Mazovia ProActiv – 4 550 zł
29 maja odbyło się posiedzenie ko-
misji opiniującej, która zarekomen-
dowała przyznanie określonych 
kwot na realizację wybranych za-
dań, następnie zostało podpisane 
zarządzenie prezydenta.

W konkursach ofert mogą brać 
udzia ł podmiot y prowadzące 
działalność pożytku publiczne-
go (w ymienione w art. 3 usta-
w y z  2 4 k w iet n ia  2003 rok u 
o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie), które 
zamierzają realizować zadanie 
na rzecz mieszkańców Ciecha-
nowa, prowadzą działalność sta-
tutową w dziedzinie objętej kon-
kursem, przedstawią poprawnie 
sporządzoną ofertę wraz z za-
łącznikami.

P.H.

Nagrody artystyczne wręczone
Prezydent Krzysztof Kosiński przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne. I nagro-
dę w wysokości 1500 zł otrzymała Alicja Szemplińska, uczennica Szkoły Podstawowej TWP. II 
nagroda, w wysokości 1000 zł trafiła do Kingi Kisiel z I LO im. Z. Krasińskiego, natomiast III, 
po 500 zł, do Barbary Kolak ze Szkoły Podstawowej TWP, Julii Czyżyk oraz Przemysława Paw-
lickiego ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Ratusz przyznał środki na organizację wypoczynku dla 
dzieci oraz organizację zajęć rekreacyjno-sportowych

Nagrody wręczano w ratuszu w przeddzień zakończenia raku szkolnego. 
Przyznane zostały nagrody I stopnia w wysokości 900 zł oraz nagrody II 
stopnia w wysokości 500 zł.

Prezydent nagrodził 
najlepszych uczniów
40 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało Na-
grody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady pedagogiczne, któ-
re wyłoniły laureatów brały pod uwagę wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Nagrody I stopnia

Szkoły Podstawowe
Wiktoria Żerek – SP 3
Julia Bonisławska – SP 4
Marta Podlasińska – SP 5
Rafał Płoski – SP 6
Marta Skibińska – SP 7
Michalina Wilkowska – STO

Oddziały gimnazjalne w szko-
łach podstawowych
Milena Podlecka – SP 1
Tomasz Leszczyński – SP 3
Julia Martyna Olszewska – SP 6
Ewa Julia Kowalska – SP 7
Julia Agnieszka Nicman – SP 7
Stanisław Bronowski – STO
Maja Miłoboszewska – STO
Aleksandra Klicka – TWP
Maria Wiktoria Lalak – TWP

Nagrody II stopnia

Szkoły Podstawowe
Natalia Jopek – SP 3
Jakub Mossakowski – SP 3

Dominika Iza Kowalczyk – SP 4
Klaudia Rycharska – SP 4
Karol Falęcki – SP 5
Mikołaj Olszewski – SP 5
Katarzyna Płoska – SP 6
Adrian Roszkowski – SP 6
Anna Stawińska – SP 7
Anna Wysocka – SP 7
Zofia Dmochowska – STO
Kacper Szymański – STO

Oddziały gimnazjalne w szko-
łach podstawowych
Natalia Małgorzata Abramczyk 
– SP 1
Alicja Gołębiewska – SP 1
Paulina Górska – SP 3
Mikołaj Łebkowski – SP 3
Dawid Jezierski – SP 6
Mateusz Zagórski – SP 6
Julia Drążkiewicz – SP 7
Maria Smoleńska – SP 7
Natalia Wudarska – SP 7
Filip Czyżykowski – STO
Anastazja Soplińska – STO
Marcelina Szczepańska – STO
Natalia Jakubiak – TWP

R.J.

Festiwal Wolontariatu

15 czerwca na Placu Jana Pawła II za-
prezentowało się ponad 20 organiza-
cji pozarządowych i grup nieformal-
nych, działających na rzecz mieszkań-
ców Ciechanowa. Mieszkańcy mogli 
zapoznać się z ich dorobkiem. Podczas 
krótkich wystąpień każda grupa opo-
wiedziała o swoich działaniach i suk-
cesach. Mieszkańcy zainteresowani 

współpracą i wolontariatem mogli 
uzyskać informacje o ewentualnym 
dołączeniu do danej organizacji lub 
grupy. Udział w Festiwalu wzięły or-
ganizacje niemal z każdej dziedziny 
życia społecznego, min. zajmujące się 
sportem, kulturą, pomocą społeczną, 
edukacją czy pomocą zwierzętom.

A.C.
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Do dyspozycji dzieci i dorosłych są 
kąpieliska i obiekty Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Co-
dziennie w godz. 11.00-19.00 czyn-
ny jest basen odkryty przy ul. Kra-
szewskiego i kąpielisko „Krubin”. 
W godzinach funkcjonowania ką-
pieliska można bezpłatnie wypoży-
czać kajaki i rowery wodne. Do dys-
pozycji na miejscu są leżaki i książki. 
W każdy weekend wakacji w godz. 
11.00-18.00 można za darmo popły-
wać kajakiem również na Kanałach.
Korzystać można z krytej pływal-
ni przy ul. 17 Stycznia 60B, czyn-
nej w godz. 6.00-22.00. Uczniowie 
klas I-III mogą wziąć udział w bez-
płatnych lekcjach pływania. Do wy-
boru są dwa turnusy: 2-13 lipca lub 
30 lipca-10 sierpnia. Podczas każ-
dego turnusu dzieci będą podzie-
lone na trzy grupy (godz. 9.00, 
10.00 i 11.00). Zapisy w kasach. 
Na basen odkryty oraz kryty (od po-
niedziałku do piątku) wstęp za dar-
mo na jedną godzinę zegarową mają 
uczniowie ciechanowskich podsta-
wówek, którzy otrzymali świadec-
two z czerwonym paskiem. Wystar-
czy, że w kasie jednorazowo okażą 
świadectwo i legitymację.
Aktywnie można spędzać czas 
także na stadionie przy ul. 3 Maja 
na nowej bieżni lekkoatletycznej. 
Obiekt czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-20.00, 
a w weekend od 8.00 do 14.00.
Do dyspozycji są boiska do piłki 
plażowej i nożnej przy ul. Parko-
wej, Kraszewskiego i na kąpielisku 
Krubin oraz hale sportowe. Hala 
sportowa do sportów siłowych przy 
ul. Kraszewskiego czynna jest co-
dziennie w godzinach 8.00 – 20.00. 
W czasie wakacji jest możliwość in-
dywidualnej gry w tenisa stołowego. 
Kontakt telefoniczny: 607 177 127. 
Hala do gier zespołowych przy ul. 
17 Stycznia 60C czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8.00–20.00. Udostępniana jest dla 
grup zorganizowanych. Kontakt te-
lefoniczny: 604 053 101.
Na boiskach do piłki plażowej or-
ganizowane będą turnieje. Na bo-
isku na błoniach odbędzie się cykl 
meczów w ramach Grand Prix Cie-
chanowa w siatkówce plażowej męż-
czyzn. Najbliższe mecze: 28.07, 
18.08 o godz. 9.00.
Place zabaw i boiska do piłki pla-
żowej czynne codziennie są w go-
dzinach 8.00-20.00. Kontakt tele-
foniczny: 503 311 649.
Do dyspozycji jest również kom-
pleks sportowy przy Szkole Pod-
stawowej nr 6 przy ul. 17 Stycznia 
17. Od poniedziałku do piątku moż-
na z niego korzystać w godz. 8.00-

21.00, a w weekendy od 10.00-
21.00. Tel. 606 978 190.
Mieszkańcy mogą korzystać rów-
nież z siłowni zewnętrznych i pla-
ców zabaw oraz boisk przy szkołach.
Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO 
od 2 do 21 lipca organizuje trzy 
turnusy półkolonii dla dzieci pod 
hasłem „Mali Odkrywcy”. W pro-
gramie m.in. zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem, zajęcia plastycz-
ne, teatralne, fotograficzne i spor-
towe. Ośrodek zaplanował również 
zajęcia edukacyjno-animacyjnych 
dla dzieci i młodzieży. 3 i 17 sierp-
nia w godz. 9.00-15.00 uczestni-
cy wezmą udział w warsztatach 
z plastyki, muzyki, śpiewu i tań-
ca. 6 i 20 lipca oraz 10 i 31 sierpnia 
o godz. 17.30 na placu Jana Pawła II 
zaplanowany jest cykl „Spotkania 
z teatrem”. Szczegółowe informacje 
o ofercie placówki można uzyskać 
na miejscu, jej stronie interneto-
wej oraz pod nr tel. 570 809 003.
Miejska Biblioteka Publiczna 
w swoich placówkach prowadzi róż-
nego rodzaju zajęcia i zabawy. Or-
ganizowane są warsztaty plastycz-
ne, układanie puzzli, gry planszo-
we. Zaplanowane są konkursy (ter-
min składania prac do 31 sierpnia): 
„Portret Koziołka Matołka” i „Zwie-
rzę domowe”. Tel. (23) 673 87 30.
Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej organizuje letnie warsztaty dla 
dzieci w wieku od 6 do 10 lat w Cie-
chanowie i Gołotczyźnie. Warszta-
ty w Ciechanowie odbywać się będą 
w godz. 10.00-14.00 od 2 do 6 lip-
ca i od 6 do 10 sierpnia. W Go-
łotczyźnie od wtorku do piątku 
od 3 do 6 lipca i od 7 do 10 sierp-
nia w godzinach 10.00-14.00. Za-
pisy prowadzone są w budyn-
ku ekspozycyjnym Muzeum przy 
ul. Warszawskiej 61. Muzeum ma 
w planach cykl Spotkań z Histo-
rią Ożywioną na dziedzińcu Zam-
ku Książąt Mazowieckich w godz. 
11.00-18.00, w terminach: 1, 8, 15, 
22, 29 lipca oraz 5, 12 i 19 sierpnia. 
Tel. (23) 672 55 87.
Oddział Rejonowy Polskie-
go Czerwonego Krzyża orga-
nizuje trzy turnusy półkolonii: 
od 2 do 13 lipca, od 16 do 27 lipca 
i od 30 lipca do 10 sierpnia. W pro-
gramie: gry i zabawy, konkursy, za-
jęcia sportowe i wycieczki.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
dla podopiecznych organizuje pół-
kolonie od 2 do 13 lipca. W waka-
cyjnej ofercie TPD są wyjścia na ba-
sen, wycieczka do Niestumia, poga-
danki, zabawy na placu zabaw, pik-
nik, zajęcia plastyczne i sportowe.
Uczniowsk i K lub Spor to -

wy NIKE organizuje od 2 lipca 
do 31 sierpnia zajęcia rekreacyjno-
-sportowe dla uczniów miejskich 
szkół. Zajęcie prowadzone będą 
na boiskach przy Szkole Podsta-
wowej nr 7 przy ul. Czarnieckie-
go. W programie m.in. nauka gry 
w piłkę ręczną oraz siatkową pla-
żową. Tel. 507 453 738.
MPK S OR K A przeprowadzi 
od 1 do 15 sierpnia zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne dla 30 dzieci w wie-
ku 10-15 lat. W programie nauka 
i doskonalenie pływania oraz zaję-
cia ogólnorozwojowe, gry i zabawy. 
Zajęcia odbędą się na krytej pły-
walni oraz hali sportowej przy ul. 
Kraszewskiego. Tel. 600 256 713.
Klub Sportowy ZAMEK od 1 lip-
ca do 31 sierpnia zorganizuje zaję-
cia rekreacyjno-sportowe dla dzieci 
i młodzieży. Oferta przewiduje zaję-
cia i turnieje w piłkę siatkową pla-
żową, nożną plażową, ręczną pla-
żową, tenis plażowy oraz fitness 
na plaży. Tel. 503 311 649.
Stowarzyszenie Mazovia Pro-
Activ od 3 lipca organizuje dar-
mowe wakacyjne treningi dla dzie-
ci. Zajęcia ogólnorozwojowe z ele-
mentami lekkiej atletyki będą od-
bywały się we wtorki, piątki i so-
boty o godz. 19.00 na kompleksie 
sportowym przy Szkole Podstawo-
wej nr 6. Tel. 514 565 610.
Stowarzyszenie Akademia 
Piłki Nożnej OLIMP przez wa-
kacje będzie prowadziło trenin-
gi dla dzieci z całego miasta. Do-
datkowo od 30 lipca do 4 sierp-
nia organizuje codziennie od godz. 
9.00 do 16.00 dla zawodników pół-
kolonie piłkarskie Olimp Camp. 
W programie również w yjście 
do kina, basen, wycieczka oraz krę-
gle. Tel. 661 293 113.
CLKS Mazovia 19-29 sierpnia or-
ganizuje kolonie sportowe w Ka-
szewcu dla dzieci w wieku 10-15 lat, 
zainteresowanych uprawianiem 
sportu. Tel. 600 256 713.
Fundacja edukacyjno-spor-
towa reGeneracja organizuje 
od 7 do 16 sierpnia obóz wędrow-
ny w Tatrach dla młodzieży w wie-
ku 14-18 lat. Propozycja adresowa-
na jest do 15 zaangażowanych spo-
łecznie młodych biorących udział 
w projektach Fundacji.
Szczegółowe informacje można uzy-
skać bezpośrednio u organizatorów, 
na ich stronach internetowych oraz 
w placówkach.  
Zachęcamy mieszkańców i przy-
jezdnych również do udziału w or-
ganizowanych w mieście wydarze-
niach, ujętych w Kalendarzu Miej-
skich Wydarzeń Wiosna/Lato 2018.

A.C.

Lato w mieście

Czerwiec

28.06, godz. 16.00 – Strefa Kibica przed ratuszem, mecz: Japonia-
-Polska

30.06, godz. 10.00-16.00 – Motorownia: wystawa motocykli i po-
jazdów zabytkowych, Zamek Książąt Mazowieckich

30.06, godz. 12.00 – XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotni-
czych Straży Pożarnych, pl. Jana Pawła II

Lipiec

1.07, godz. 10.00-16.00 – Motorownia: wystawa motocykli i pojaz-
dów zabytkowych, Zamek Książąt Mazowieckich

1,8,15,22,29.07, godz. 11.00-18.00 – Niedzielne spotkania z histo-
rią ożywioną, Zamek Książąt Mazowieckich

5.07, godz. 18.00 – Czwartkowe wieczory z poezją, kawiarnia „Retro”,

ul. Ściegiennego 10/55

6.07, godz. 17.30 – Spotkania z teatrem: Teatr Kultureska, „Mapa 
marzeń”, pl. Jana Pawła II

7.07, godz. 11.00 – XXXVIII Ciechanowska Piętnastka – Drużyno-
we Mistrzostwa Polski Ognisk TKKF, bieg na 15 km

20.07, godz. 17.30 – Spotkania z teatrem: Teatr Pijana Sypialnia, 
„Sztuczki”, pl. Jana Pawła II

27.07, godz. 19.00 – Jazz w Studio: Cup of Time plays Namysłowski, 
COEK Studio, ul. 17 Stycznia 56A

28.07, godz. 9.00 – Grand Prix Ciechanowa w siatkówce plażowej 
mężczyzn, boisko do siatkówki plażowej, ul. Parkowa

29.07, godz. 9.00 – Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej, Szkoła Podsta-
wowa nr 6, ul. 17 Stycznia 17

Miasto, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące przygotowały wakacyjną ofertę. 
Wolny czas można spędzić w Ciechanowie na zajęciach, półkoloniach, warsztatach, obiektach 
sportowych, kąpieliskach, w miejscach aktywnej rekreacji w plenerze oraz korzystać z zapla-
nowanych atrakcji.
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Dni Ciechanowa 2018 zaczęły 
się 22 czerwca od Kupalnocki – 
współorganizowanej z Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki. 
Następnego dnia na scenie na 
błoniach zamkowych, w ramach 
Koncertowych Dni Ciechano-
wa, pojawili się: Feel, Skaldo-
wie i Trubadurzy. Wśród wielu 
dodatkowych atrakcji był festi-
wal kolorów.
Niedziela upłynęła przede 
wszystkim pod znakiem spor-
towych emocji. W samo połu-
dnie Reprezentacja Ciechanowa 
na miejskim stadionie rozegra-
ła charytatywny Mecz z Gwiaz-
dami, czyli Reprezentacją Arty-
stów Polskich. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 4:0 dla RAP. 
Wśród zawodników Reprezenta-
cji Artystów Polskich byli m.in. 
Piotr Świerczewski, Tomasz 
Frankowski, Rafał Mroczek, Mi-
chał Koterski, Piotr Zelt, Jaro-
sław Jakimowicz, Przemysław 
Cypryański. RAP zmierzył się 
z ciechanowską drużyną skła-
dającą się głównie z samorzą-
dowców, urzędników, przed-
siębiorców. W roli trenera wy-
stąpił Roman Kosecki.
Dla publiczności zostały zorga-
nizowane konkursy i pokazy, po 
meczu można było robić sobie 
zdjęcia z artystami czy wziąć au-
tografy. Mecz miał cel charyta-
tywny. Biletem wstępu był da-
tek do puszki. Zebrane pienią-
dze zostaną przekazane na rzecz 
14-letniego Mateusza z Ciecha-
nowa, dotkniętego autyzmem, 
wieloletniego podopiecznego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Tego samego dnia, po południu, 
na ul. Warszawskiej odbył się 
Bieg Przeciwko Białaczce. Na 
placu Jana Pawła II wolonta-
riusze we współpracy z DKMS 
zorganizowali strefę ANTY-
-RAK, gdzie m.in. prowadzona 
była rejestracja potencjalnych 
dawców szpiku. Wieczorem po-
wstała Strefa Kibica przed ra-
tuszem, wyświetlany był mecz 
z Kolumbią.
Głównymi organizatorami Dni 
Ciechanowa byli: Urząd Mia-
sta Ciechanów i Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji.

R.J.

Dni Ciechanowa
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W hali sportowej MOSiR, 
16 czerwca, rozegrano Otwar-
te Mistrzostwa Ciechanowa 
w Taekwondo Olimpijskim. 
W zawodach wystartowało 
ponad 160 zawodniczek i za-
wodników w kategorii wieko-
wej kadet, młodzik oraz dzie-
ci, które rywalizowały w kon-
kurencjach sprawnościowych 
oraz walkach.

Ciechanów był reprezentowany 
przez liczną grupę zawodników 
Promyka, wśród któr ych zło-
te medale zdobyli: Julia Szust-
kiewicz, Oliwia Kozłowska, Zu-
zanna Iwaszko, Katarzyna Pło-
ska, Michał Kecmerski, Adrian 

Kuskowski, Filip Golubski, Pa-
weł Boniakowski, Nikodem Gor-
czynski, Adrian Roszkowski i Ka-
mil Falęcki.
Był to ostatni start zawodników 
Promyka przed wakacjami, obecnie 
czeka ich krótki odpoczynek, a na-

stępnie obozy kondycyjne w górach 
i nad morzem. 
Patronat nad zawodami objął 
prezydent miasta, organizato-
rem było Miejskie Ognisko TKKF 
Promyk.

red.

Sezon na siatkówkę plażową roz-
poczęty. Świetna pogoda i sporto-
we emocje towarzyszyły Turniejo-
wi z cyklu Grand Prix Ciechanowa. 
Rywalizacja była zacięta, sportowcy 
pokazali wysoki poziom gry. W tur-
nieju, który odbył się 16 czerwca 
na boisku na zamkowych błoniach 
udział wzięło 11 par. W tym roku ry-
walizowały również panie. Zwycię-
żyła para Wiśniewski/Fotek. Dru-
dzy na podium byli ubiegłoroczni 
mistrzowie Kosiński/Andrzejak, 
a na najniższym stopniu podium 

uplasowali się Letmanowski/Gul-
czyński. Kolejny turniej już 7 lipca. 
Organizatorem cyklu, odbywające-

go się pod patronatem prezydenta 
miasta, jest KS Zamek Ciechanów.

A.C.

3 czerwca odbył się Ogólnopolski 
Festiwal Pływacki o puchar Pre-
zydenta Krzysztofa Kosińskiego. 
Do zawodów stanęli zawodnicy 
z 25 drużyn, m.in. z Ciechanowa, 
Płocka, Legionowa, Iławy, Radomia 
i Lublina. Młodzi pływacy z roczni-
ków 2002- 2010 rywalizowali w sty-
lach: dowolnym, klasycznym, mo-
tylkowym, zmiennym i grzbieto-
wym. Ciechanów reprezentowali 
pływacy Klubu Pływackiego Cie-
chanów, którzy zdobyli 8 meda-
li (2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe) 
oraz zawodnicy MPKS Orka, któ-

rzy wywalczyli 44 medale (19 zło-
tych, 12 srebrnych oraz 13 brązo-
wych). W klasyfikacji drużynowej 

MPKS Orka zajął drugie miejsce, 
a Klub Pływacki Ciechanów siódme.

A.C.

Podnoszenie ciężarów:  
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat

Teakwondo Olimpijskie Dzieci i Młodzieży

Siatkówka plażowa: Turniej Grand Prix Ciechanowa

Ogólnopolski Festiwal Pływacki

W półmaratonie najszybszą ko-
bietą okazała się ciechanowian-
ka Justyna Śliwiak, która poko-
nała 21-kilometrową trasę w cza-
sie 01:26:01. II miejsce zajęła Ale-
na Shumik, III – Monika Grzym-
kowska. Najszybszym mężczyzną 
był Krzysztof Żebrowski z Makowa 
Mazowieckiego (01:14:55). II miej-
sce zajął Konrad Nosarzewski, III 
– Michał Makowski.
W biegu na 10 km wśród kobiet 
zwyciężyła Marta Jastrzębska-Ma-
jak z Warszawy, która uzyskała wy-
nik 52:04. II miejsce zajęła Sylwia 
Całka, III – Monika Kucka. W gro-
nie mężczyzn tryumfował Paweł 
Tymiński z Mińska Mazowieckie-
go (36:04), drugi był Tomek Bom-
ba, trzeci – Kamil Grendziński.
Dzieci w wieku 10-13 lat prze-
biegły 800 m. W kategorii open 
i wśród dziewcząt wygrała Mag-
dalena Przytarska z Ciechanowa 
(3:12). Kolejne lokaty zajęły: Klau-
dia Nawrocka i Ola Lewandow-
ska. Z chłopców pierwsza trójka 
to: Mikołaj Hermann z Ciechano-

wa (3:26), Bartosz Michalak i Bar-
tłomiej Kujda.
Dzieci w wieku 7-9 lat miały do po-
konania jedno okrążenie (400 m). 
Wśród dziewczynek najlepszy czas 
(1:41) uzyskała Maja Kołpaczyń-
ska z Ciechanowa. II miejsce za-
jęła Katarzyna Kwasiborska, III 
– Asia Lutomirska. Wśród chłop-
ców wygrał Gracjan Grzegorczyk 
(1:14), drugi był Jakub Grządkow-
ski, trzeci – Mateusz Szubert.
W biegu wystartowały też osoby 
niepełnosprawne. W półmaratonie 
I miejsce zajął Mariusz Wronow-
ski z Legionowa (01:48:08), drugi 
był – Roman Kowalczyk z Ostro-
łęki. Na dystansie 10 km wygrał 
Krystian Brzostek ze Szczytna 
(53:04). Drugi był Tomasz Grud-
kowski, trzeci – Paweł Mej, czyli 
bosy biegacz.
Organizatorami imprezy byli: 
stowarzyszenie Mazovia ProAc-
tiv, Urząd Miasta Ciechanów oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji.

red.

Święto biegania
17 czerwca na zmodernizowanym stadionie miały miejsce start 
i meta III Ciechanowskiego Święta Biegania. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 500 osób. Dzieci rywalizowały na dystan-
sie 400 oraz 800 m. Dorośli biegli na 10 i 21 km.

Kinga Kaczmarczyk i Daniel 
Goljasz uzyskali najlepsze wy-
niki w punktacji Sinclaira Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski 
do 23 lat w podnoszeniu cię-
żarów, rozegranych w dniach 
9-10 czerwca w hali im. Irene-
usza Palińskiego w Ciechano-
wie. W klasyfikacji klubowej 
zwyciężył LKS Budowlani Ca-
łus Nowy Tomyśl.

Tytuł mistrzów na rok 2018 wy-
walczyli: Paulina Kudłaszyk (kat. 
48 kg, LKS Budowlani Opole), 
Agnieszka Kuczmaszewska (kat. 
53 kg, KS Agros Zamość), Agata 
Rok (kat. 58 kg, SKS Feniks Sie-
dlce), Daria Nowak (kat. 63 kg, 
UKS Talent Wrocław), Dorota Ku-
bica (kat. 69 kg, LKS Dobryszy-
ce), Jolanta Wiór (kat. 75 kg, GKS 
Andaluzja Piekary Śląskie), Kinga 
Kaczmarczyk (kat. + 75 kg, MAKS 
Tytan Oława), Tomasz Komorow-

ski (kat. 56 kg, UKS MOS Opole), 
Adrian Franczyk (kat. 62 kg, LKS 
Polwica Wierzbno), Piotr Ponie-
działek (kat. 69 kg, CLKS Mazovia 
Ciechanów), Patryk Bonaszewski 
(kat. 77 kg, MKS Start Grudziądz), 
Daniel Goljasz (kat. 85 kg, CLKS 

Mazovia Ciechanów), Paweł Kulik 
(kat. 94 kg, KS Budowlani Opo-
le), Bartłomiej Barth (kat. 105 kg, 
KS Budowlani Opole), Julian Fal-
kowski (kat. + 105 kg, LUKS Mey-
er Elbląg).

red.

Strefa Kibica została za-
planowana na wszyst-
kie mecze grupowe pol-
skiej reprezentacji, czy-
li zmagania z Senega-
lem 19 czerwca, z Ko-
lumbią 24 czerwca oraz 
z Japonią 28 czerwca. 
Organizację kolejnych 
Stref Kibica uzależ-
niono od awansu pol-
skich piłkarzy. Wstęp 
na Strefę Kibica jest bezpłatny. 
Zapewniany jest darmowy poczę-
stunek. Na teren strefy nie można 
wnosić alkoholu. W jej obrębie jest 
możliwość zakupu piwa.

Organizatorami Strefy Kibica są: 
Urząd Miasta Ciechanów, COEK 
STUDIO oraz MOSIR.

R.J.

Strefa Kibica przed ratuszem
Przed ciechanowskim ratuszem, podczas meczów Pola-
ków na mundialu, organizowana jest Strefa Kibica, w której 
mieszkańcy i przyjezdni mogą wspólnie oglądać rozgrywki 
na wielkim ekranie.


