
Pozyskane 8 mln zł 
na modernizacje 
ul. Wesołej, Różanej 
i Leśnej

Miasto pozyskało dofinansowanie 
do kolejnych inwestycji drogowych 
od samorządu województwa mazo-
wieckiego. To 4 mln zł na przebu-
dowę ulic Wesołej i Różanej oraz 
4 mln zł na ul. Leśną. Zadania obej-
mą m.in. jezdnie, chodniki, odwod-
nienie, a przy ul. Leśnej utworzona 
zostanie ścieżka rowerowa.

więcej str. 3
R.J.

Powstanie 
kolejny blok TBS 
z 36 mieszkaniami

TBS w Ciechanowie wybuduje 
drugi nowy blok przy ul. Szwan-
ke. Spółka znalazła się na liście 
kredytobiorców, opublikowanej 
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie, którzy uzyska-
li pozytywną ocenę wiarygodno-
ści kredytowej, co jest kluczowym 
etapem do realizacji inwestycji.

więcej str. 2
P.H.

Inwestycje w miejsca 
aktywnej rekreacji

Trwa rozbudowa parku aktywnej 
rekreacji przy ul. Witosa. Zamon-
towano urządzenia zabawowe, 
przesunięto ogrodzenie, wkrótce 
poszerzone zostaną pilkochwyty. 
Gotowy jest „Figloraj”, czyli plac 
zabaw na terenie MP nr 6. Są tam 
nowe urządzenia zabawowe, bez-
pieczna nawierzchnia oraz ele-
menty małej architektury.

więcej str. 5
P.H., R.J.

Prawie 900 tys. zł 
pozyskane na Park 
Nauki Torus

Kolejna dotacja, którą pozyskał 
Ciechanów, to pieniądze na uru-
chomienie Parku Nauki Torus 
w budynku przy wieży ciśnień. 
Wnętrza zostaną wyposażone 
w 24 eksponaty w czterech stre-
fach tematycznych: matematy-
ka i fizyka, technika, iluzja oraz 
architektura. Przewidziany jest 
także zakup sprzętu i oprogra-
mowania.

więcej str. 3
R.J.

Zakończono  
II etap rewitalizacji 
kąpieliska

Na kąpielisku Krubin powstały 
utwardzone ciągi komunikacyj-
ne i dojścia do zbiornika dla węd-
karzy. Zamontowano stoły pikni-
kowe z ławkami, kosze na śmieci 
oraz urządzenie zabawowe. Ten 
etap, jak również poprzedni to 
zadania w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.

więcej str. 3
R.J.

Lato w mieście

Wakacyjną ofertę przygotowa-
ło miasto, jednostki podległe 
oraz instytucje współpracują-
ce. W Ciechanowie zaplanowa-
no różnorodne zajęcia, warsz-
taty, półkolonie. Do dyspozy-
cji są obiekty sportowe, kąpieli-
ska, miejsca aktywnej rekreacji 
w plenerze.

więcej str. 7
P.H.

NR 6/316
CZERWIEC/LIPIEC 2019

Rozpoczęty już pierwszy etap obej-
muje wykonanie alejek, schodów, 
ramp, budowę oświetlenia, dosta-
wę i montaż elementów małej archi-
tektury, przygotowanie terenu pod 
nasadzenia. Teren zostanie upo-
rządkowany, ziemia wyrównana, 
zabezpieczone będą skarpy. Prze-
widziane jest zarówno oświetle-
nie elektryczne, jak i lampy solar-
ne. Pojawi się 48 ławek z oparciem, 
6 ławkoleżaków, 2 stojaki na rowe-
ry, 22 kosze na śmieci, a także do-
mek dla owadów.
Kolejnym etapem będzie wyko-
nanie nasadzeń, zgodnie z wcze-
śniej opracowaną koncepcją. 
Z apla now a ne s ą  na sad z en ia 

z drzew i krzewów owocujących 
(167 i  8000 szt.),  nasadzenia 
z drzew i krzewów nad zbiorni-
kiem wodnym (244 i 11 848 szt.), 
gęste nasadzenia z drzew liścia-
st ych (1035 szt.),  nasadzenia 
z drzew w grupach (375 szt.), 
z krzewów i bylin sucholubnych 
(4239 i 5376 szt.), z drzew mio-
dodajnych (50 szt.), z drzew so-
literowych na klombach (4 szt.). 
Na łąkach kwietnych o powierzchni 
303 m2 pojawią się krajowe gatun-
ki roślin zielonych i drzewa owocu-
jące (6 szt.), przygotowane zosta-
ną trawniki o łącznej powierzchni 
9120 m2, przestrzeń będą uatrak-
cyjniać rośliny ozdobne (4050 szt.).

Łącznie zasadzone zostaną więc 
35394 sztuki roślin: 1881 drzew, 
24087 krzewów, 5376 bylin oraz 
4050 roślin ozdobnych,
– Ruszyliśmy z kolejną dużą inwe-
stycją w zieleń miejską. Zaniedba-
na przestrzeń stanie się bezpieczna, 
estetyczna, funkcjonalna, przyja-
zna dla całych rodzin. Rewitaliza-
cja sprawi, że wykorzystamy poten-
cjał marnującego się obecnie tere-
nu, tworząc piękny park z bogatą, 
różnorodną roślinnością, sprzyjają-
cy spacerom, chwilom wytchnienia 
i relaksowi na świeżym powietrzu, 
w otoczeniu przyrody – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Nowe nasadzenia z ponad 35 tys. roślin, alejki z oświetleniem, łąka kwietna, strefa odpoczyn-
ku, elementy małej architektury – wszystko to pojawi się w ramach zagospodarowania tere-
nu między ul. Armii Krajowej a Harcerską. Pierwsze prace już wystartowały. Park miejski 
na „ Jeziorku” powstanie jeszcze w tym roku.

Rozpoczęło się 
tworzenie nowego parku 
miejskiego na Jeziorku
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Po upływie około miesiąca 
od uruchomienia w Ciecha-
nowie pilotażowego systemu, 
wartość segregacji odpadów 
na osiedlu nim objętym wy-
niosła 47%. Już teraz wiado-
mo, że 9% gospodarstw domo-
wych w ogóle nie uczestniczy 
w procesie segregowania swo-
ich odpadów.

Na podstawie zebranych danych 
w systemie można uzyskać wykres 
tendencji zapełniania się pojem-
ników. Wiadomo, które pojemniki 
najczęściej przepełniają się i w ja-
kie dni tygodnia. Znany jest rów-
nież ranking segregacji w podzia-
le na poszczególne budynki objęte 
systemem. Informacje te zostaną 
przekazane mieszkańcom, aby mieli 
świadomość jakie poczynili postę-
py oraz by dane stanowiły dla nich 
samych i ich sąsiedztwa motywa-
cję do efektywniejszej segregacji.
Innowacyjny pilotaż Systemu In-
dywidualnej Segregacji Odpadów, 
z użyciem inteligentnych pojem-
ników T-Master ELMO (Elektro-
niczny Licznik Miejskich Odpa-
dów) wystartował w Ciechanowie 
10 maja. Pojemniki te zainstalo-
wano na osiedlu nr 5 „Płońska”. 
Mieszkańcy otwierają je przy po-
mocy naklejek z indywidualnymi 
kodami. Pojemniki ważą wrzuca-
ne, właściwie posegregowane od-
pady. System umożliwia rozlicze-
nie mieszkańców z zadeklarowa-
nej segregacji śmieci.
– Na podstawie analizowanych da-
nych już teraz widzimy, że stopień 
segregacji odpadów rośnie. Wnio-
skujemy, że w wielu gospodar-
stwach domowych dopiero wpro-
wadzenie systemu skłoniło miesz-
kańców do segregacji, a wcześniej 
tego nie robili. Widzimy, że narzę-
dzie jest skuteczne, na czym nam 
zależy. Chcemy, by ten efekt eko-
logiczny był jak najlepszy. Sys-
tem wprowadza realne pozytyw-
ne zmiany postaw względem segre-
gacji na jednym z ciechanowskich 
osiedli, jak również służy szerokiej 
edukacji wśród mieszkańców mia-
sta – powiedział prezydent Ciecha-
nowa Krzysztof Kosiński.
Realizatorem pilotażu wprowadza-
nego przez miasto, jest firma T4B, 
we współpracy z PUK, TBS i Fun-
dacją Łydynia. Objęte nim są go-
spodarstwa domowe na części osie-
dla „Płońska”, znajdujące się przy 
ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia 
Konrada II 11, ul. Wincentego Wi-
tosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, 
ul. Wincentego Witosa 87, ul. Igna-
cego Mościckiego 14, ul. Władysła-
wa Andersa 52.
– Jako producent rozwiązania 
z zadowoleniem przyglądamy się 
postępom mieszkańców w kwe-
stii segregacji. Jesteśmy świa-
domi, iż na początku mogły po-
jawiać się pewne niedogodności, 
ale mając na względzie, iż jest to 
wdrożenie pilotażowe pracujemy 
wciąż nad ulepszaniem i dostoso-

wywaniem urządzeń pod wyma-
gania użytkownika. Rozwiązanie 
musi być przede wszystkim przyja-
zne w obsłudze właśnie mieszkań-
com, bo to oni na co dzień korzy-
stają z naszych urządzeń – powie-
dział prezes zarządu T4B Sp. z o.o. 
Robert Szczepankowski.
Roz w ią zanie,  pier wsze ta k ie 
w Polsce i najprawdopodobniej 
na świecie, ma skutecznie zachę-
cić mieszkańców do segregacji. 
Założenie jest takie, by dzięki ko-
dom przypisanym do danego go-
spodarstwa, każde z gospodarstw 
w sposób odpowiedzialny prowa-
dziło segregację, tak by faktyczne 
działania były zgodne ze złożony-
mi deklaracjami.
Rozliczanie mieszkańców z se-
gregacji odpadów za pomocą ko-
dów kreskowych od lat funkcjo-
nuje w zabudowie jednorodzinnej. 
Projekt SISO, dzięki zastosowaniu 
specjalnych pojemników, umoż-
liwia w podobny sposób rozlicza-
nie mieszkańców zabudowy wie-
lorodzinnej. Na osiedlach wielo-
rodzinnych trudno zweryfikować, 
kto w jakim stopniu rzeczywiście 
segreguje odpady, a wprowadza-
ne rozwiązanie stwarza taką moż-
liwość. Mimo, że segregację de-
klarują prawie wszyscy mieszkań-
cy miasta, fakty są takie, że tylko 
część osób segreguje śmieci. Miasto 
zwraca uwagę, że tzw. opłata śmie-
ciowa w przypadku segregowania 
jest dużo niższa, niż w przypad-
ku braku segregacji. W Ciechano-
wie obecnie to 13 zł od mieszkań-
ca segregującego śmieci oraz 25 zł 
za każdą osobę, która nie segregu-
je odpadów.
W przypadku stwierdzenia, że w da-
nym gospodarstwie nie jest prowa-
dzona segregacja odpadów, choć 
zgodnie z deklaracją wspólnoty 
mieszkaniowej bądź TBS, powin-
no być to robione na danej nieru-

chomości, konsekwencją będzie 
podwyższenie opłaty śmieciowej 
dla mieszkańców całego budynku.
Program dotyczy 336 gospodarstw 
i dla miasta jest bezkosztowy. Sta-
re pojemniki zniknęły, w trzech 
punktach pojawiły się zupełnie 
nowe z estetycznymi, szczelnymi 
obudowami. Każde gospodarstwo 
domowe ujęte w pilotażu ma do-
stęp do pojemników, poprzez na-
klejki z kodami kreskowymi. Na-
klejkę nakleja się na worek z od-
padami danego rodzaju, kod nale-
ży zbliżyć do czytnika znajdującego 
się na pojemniku z daną frakcją od-
padów. W ten sposób odblokowuje 
się klapa pojemnika. Po wrzuceniu 
śmieci do pojemnika i zamknięciu 
wrzutni, są one ważone.
Każdy z nowych pojemników ma 
pojemność 1100 l. Ich konstrukcja 
uniemożliwia rozprzestrzenianie 
śmieci wokół, np. przy wietrznej 
pogodzie. Nie mają do nich dostę-
pu osoby nieuprawnione, nie będzie 
więc sytuacji podrzucania śmieci. 
Szczelne zamykanie to także brak 
dostępu dla gryzoni, ptaków, czy 
robaków, co wiąże się też z higieną. 
Pojemniki wyposażone są w czuj-
niki kontrolujące w czasie rzeczy-
wistym poziom zapełnienia, co jest 
istotne z punktu widzenia opróżnia-
jącego je Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych. Wspólnoty miesz-
kaniowe zyskają wiedzę na temat 
segregacji odpadów na osiedlu. Dla 
mieszkańców to dodatkowa moty-
wacja do segregacji.
Miasto podkreśla, że segregacja od-
padów daje efekty ekologiczne ale 
także ekonomiczne, zarówno dla 
mieszkańców jak i w kontekście 
odzyskiwania surowców.
Celem miasta na kolejne lata jest 
objęcie systemem również pozo-
stałych zabudowań wielorodzin-
nych w Ciechanowie.

R.J.

System weryfikacji segregowania 
odpadów w zabudowie wielorodzinnej: 
podsumowanie pierwszego miesiąca

TBS pozwolenie na budowę nowe-
go bloku przy ul. Karola Szwan-
ke otrzymało w czerwcu. Wkrót-
ce spółka podpisze z BGK umowę 
o kredyt, jeszcze w czerwcu ruszą 
procedury związane z wyłonieniem 
wykonawcy, następnie spółka pod-
pisze umowy z przyszłymi najem-
cami, którzy będą partycypować 
w kosztach budowy.
Inwestycja obejmuje budowę blo-
ku z 36 mieszkaniami oraz parkin-
giem na 54 samochody. Wieloro-
dzinny budynek będzie miał cztery 
kondygnacje naziemne i podpiwni-
czenie. Będzie to obiekt zaprojek-
towany w nowoczesny i funkcjo-
nalny sposób, nawiązujący wyglą-
dem do otaczającej zabudowy. Po-
wierzchnia użytkowa mieszkań wy-

niesie 2119,32 m2, powierzchnia 
użytkowa piwnic 634,59 m2, a ku-
batura budynku 12634,83 m3. Po-
wierzchnia mieszkań wynosić bę-
dzie od 48,74 m2 do 66,10 m2.
W 2018 r. TBS rozpoczęło budowę 
pierwszego od 2006 r. budynku wy-
budowanego na zasadach partycy-
pacji w kosztach przyszłych najem-
ców-inwestorów. Blok z 48 miesz-
kaniami i parkingiem na 55 samo-
chodów zostanie oddany do użyt-
ku jeszcze w tym roku.
– W latach 2020-2022 spółka pla-
nuje budowę około 100 mieszkań. 
Zainteresowanie jest duże, co po-
twierdza lista ponad 150 osób chęt-
nych – podkreśla Łukasz Lewan-
dowski, prezes TBS w Ciechanowie.

P.H.

Powstanie kolejny 
budynek TBS 

z 36 mieszkaniami
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie zna-
lazło się na liście kredytobiorców, opublikowanej przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, którzy uzyskali po-
zytywną ocenę wiarygodności kredytowej. Jest to ważny krok 
do budowy drugiego bloku przy ul. Szwanke. Następny etap to 
wyłonienie wykonawcy, podpisanie umów z przyszłymi najem-
cami oraz umowy z BGK.

Pod koniec maja Urząd Mia-
sta zakończył remont Urzędu 
Stanu Cywilnego. Interesan-
ci przyjmowani są w na nowo 
zaaranżowanych pomieszcze-
niach. Remont przeprowadzo-
no z uwagi na konieczność po-
prawy funkcjonalności prze-
strzeni oraz zwiększenia kom-
fortu osób załatwiających 
sprawy w USC.

Dzięki modernizacji powiększyła 
się przestrzeń do obsługi intere-
santów, przychodzących do Urzę-
du Stanu Cywilnego – zlikwi-
dowany został korytarz przed 
drzwiami do pokoi i zmieniona 
została lokalizacja drzwi do po-
mieszczeń.
USC znajduje się w budynku przy-
legającym do zabytkowego ratusza.

R.J.

Urząd Stanu Cywilnego 
po modernizacji
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Park Nauki Torus będzie miejscem 
interaktywnej edukacji poprzez za-
bawę. Nauka za pomocą doświad-
czeń stanowić będzie podstawę 
oferty, kierowanej przede wszyst-
kim do dzieci i młodzieży. Odwie-
dzający Park Nauki Torus będą 
mogli samodzielnie badać zjawi-
ska, poszukiwać ciągów przyczy-
nowo skutkowych, wyciągać wnio-
ski. Będzie można m.in. sprawdzić 

na jakiej zasadzie działają wieże 
ciśnień, przekonać się o praktycz-
nym zastosowaniu równań Berno-
ulliego, czy doznać iluzji i złudzeń 
optycznych.
Prócz przestrzeni z eksponatami 
w Parku Nauki Torus funkcjono-
wała będzie kawiarnia, na zago-
spodarowanym na zewnątrz tere-
nie działać będzie fontanna.
Gmina Miejska Ciechanów pozy-

skała środki na realizację zada-
nia pn. „Uruchomienie Parku Na-
uki Torus – interaktywnego cen-
trum nauk ścisłych w Ciechanowie” 
w ramach „Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomierne-
go rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego”.
Uruchomienie Parku Nauki Torus 
planowane jest na koniec sierpnia.

R.J.

W ramach II etapu rewitaliza-
cji kąpieliska przeprowadzo-
ne zostały roboty budowlane 
i montażowe. Powstały utwar-
dzone ciągi komunikacyjne, 
dojścia dla wędkarzy, zainsta-
lowano elementy małej archi-
tektury oraz urządzenie zaba-
wowe. Zarówno II, jak i wyko-
nany w 2017 r. I etap rewitali-
zacji to projekty obywatelskie.

Prócz nowych alejek na terenie ką-
pieliska, pojawiło się 8 stołów pik-
nikowych z ławkami, urządzenie 
zabawowe typu zamek (dwie wie-
że kwadratowe z dachem, pomosty 
z barierkami, zjeżdżalnia, rura po-
zioma, rura strażacka, kółko i krzy-
żyk) oraz 5 koszy na śmieci. Utwo-
rzona została ścieżka spacerowa 
wokół zbiornika głównego, dojście 
do zbiornika od ul. Dobrej a także 
dojścia do zbiornika dla wędka-
rzy. Ciągi komunikacyjne o szero-
kości 2 m i łącznej długości około 
850 m składają się z warstwy mro-

zoochronnej z piasku drobnoziarni-
stego, z podbudowy z tłucznia ka-
miennego, z nawierzchni z mieszan-
ki gliniasto-żwirowej oraz z beto-
nowych obrzeży.
I etap rewitalizacji kąpieliska Kru-
bin został zrealizowany w 2017 r. 
Powstała wówczas szeroka plaża 
z miękkim piaskiem, odnowiono 
pomosty, uporządkowano teren, 
utworzono boisko do plażowej pił-

ki siatkowej, zamontowano żagle 
przeciwsłoneczne. Pojawiły się ka-
jaki i rowery wodne, stoły pikniko-
we, urządzenie zabawowe typu pa-
jęczyna. Powstał także nowy pa-
wilon dla ratowników, do którego 
utworzono zjazd, ustawiono dwie 
przebieralnie, przenośne toalety, 
stojak na dwanaście rowerów, ław-
ki, kosze na śmieci.

R.J.

Miasto pozyskało prawie  
900 tys. zł 
na wyposażenie  
Parku Nauki  
Torus

Zakończył się II etap rewitalizacji 
kąpieliska Krubin

Ciechanów pozyskał 8 mln zł 
na modernizacje ul. Wesołej, 

Różanej i Leśnej

Obydwa wnioski zakładają prze-
budowę w sumie ponad 2,2 km 
dróg.
W ramach zadania dotyczącego 
ul. Wesołej i Różnej wybudowa-
ne zostaną 1382 m dróg. Powsta-
ną także chodniki, odwodnienie, 
przebudowane będzie skrzyżowa-
nie, pojawią się dwa przystanki 
autobusowe, a na przejściach dla 
pieszych tzw. kocie oczka.
Ul. Wesoła i Różana mają zde-
g r adow a n ą ,  f r a g ment a r yc z -
n ą  n aw ie r z c h n ię  a s f a l tow ą . 
W  2 018  r o k u  w y k o n a n o  j u ż 
w ul. Wesołej gazociąg i kanaliza-
cję. Miasto posiada prawomocną 
decyzję zezwalającą na realizację 
inwestycji drogowej. Inwestycja 
ruszy jeszcze w tym roku. Trwa 
procedura przetargowa na wy-
łonienie wykonawcy. Wpłynęła 
jedna oferta firmy Gutbruk inży-
nier Tomasz Gutowski na kwotę 
8 730 479,95 zł.
Jeżeli chodzi o ul. Leśną, inwe-
stycja obejmie miejski odcinek 
od skrzyżowania z ul. Starowiej-
ską do skrzyżowania z pętlą miej-
ską. Planowana jest rozbudowa 
drogi o długości 850 m i szero-
kości pasa jezdni 6 m, wykona-
nie chodników po obydwu stro-
nach i utworzenie po jednej stro-
nie dwukierunkowej ścieżki rowe-
rowej. Przewidziana jest budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, energooszczędnego oświetle-
nia oraz rozbudowa 4 skrzyżowań 
z drogami gminnymi. Procedu-
ry przetargowe zostaną wszczę-

te w ostatnim kwartale tego roku, 
wówczas określony zostanie ter-
min realizacji.
Ul. Leśna obecnie nie posiada 
unormowanych parametrów wła-
ściwych dla drogi publicznej, jest 
w złym stanie technicznym, ma 
nieuregulowaną szerokość. Brak 
jest wyznaczonych ciągów pie-
szych i rowerowych oraz odpo-
wiedniego odwodnienia. Oświe-
tlenie jest jedynie fragmentarycz-
ne. Ponadto droga stanowi jedną 
z dwóch głównych tras do Woli 
Pawłowskiej, gdzie znajduje się 
składowisko i Regionalna Insta-
lacja Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych.
– Konsekwentnie ubiegamy się 
o środki zewnętrzne z wszelkich 
możliwych źródeł. Pojawił się 
nowy program województwa 
mazowieckiego, z którego rów-
nież postanowiliśmy skorzystać. 
Warto podkreślić, że pozyska-
liśmy z niego najwyższą kwotę 
ze wszystkich gmin na Mazow-
szu. Dzięki dof inansowaniom 
do inwestycji drogowych, mo-
żemy szybciej realizować nasze 
kolejne założenia, a tym samym 
dynamicznie zmieniać miasto 
na lepsze – powiedział prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Samorząd województwa mazo-
wieckiego przyznał miastu dofi-
nansowanie w ramach „Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju Wo-
jewództwa Mazowieckiego”.

R.J.

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwier-
dzającą dwa wnioski Ciechanowa o dofinansowanie do kolej-
nych inwestycji drogowych. Dofinansowanie do przebudowy 
ul. Wesołej i Różanej, wynoszące 4 mln zł, stanowi około 45% 
szacowanych kosztów inwestycji. Miasto pozyskało również 
4 mln zł na modernizację ul. Leśnej. Zadania obejmą m.in. 
jezdnie, chodniki, odwodnienie, a przy ul. Leśnej utworzona 
zostanie ścieżka rowerowa.

Na uruchomienie Parku Nauki Torus w budynku przy wieży ciśnień Ciechanów pozyskał 
886 320,09 zł od samorządu województwa mazowieckiego. Obiekt zostanie wyposażony 
w 24 eksponaty usytuowane w czterech strefach tematycznych: matematyka i fizyka, technika, 
iluzja oraz architektura. Będzie również doposażony w niezbędne sprzęty i oprogramowanie.
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W 2018 roku MOSiR dysponował 
kwotą ponad 2,2 mln zł. Pieniądze 
te zostały przeznaczone na utrzy-
manie i obsługę 8 obiektów spor-
towych, remonty oraz organizację 
imprez. Największe wydatki in-
westycyjne to: budowa skateparku 
i pumptracka, wykonanie oświetle-
nia boiska przy SP 6, dokumentacja 
projektowa budowy boiska przy SP 
7, budowa zjeżdżalni na krytej pły-
walni, wyposażenie stadionu i za-
kup dwóch samochodów.
W części rozpatrywanych uchwał 
na majowej sesji radni zaakcepto-
wali wstępną lokalizację nowych 
przystanków komunikacyjnych 
w ul. Okopowej, Łukasiewicza i Bie-
lińskiej. Zatwierdzili też realiza-
cję projektu grantowego „Let’s le-
arn English together through art”, 
na który Centrum Usług Wspól-
nych pozyskało 78 900 zł. Miej-
scy samorządowcy wyrazili zgodę 
na zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy z dotychczasowym dzierżaw-
cą nieruchomości znajdującej się 
w obrębie Podzamcza. W wyniku 
stwierdzenia braków we wniosku 
dewelopera odmówili ustalenia lo-

kalizacji inwestycji mieszkaniowej 
przy ul. św. Franciszka. Negatywnie 
ustosunkowali się także do wnio-
sku mieszkańca dotyczącego trans-
mitowania i utrwalania posiedzeń 

komisji Rady Miasta oraz do wnio-
sku klubu radnych PiS o wprowa-
dzenie Samorządowej Karty Praw 
Rodziny.
Podczas czerwcowej sesji samo-

rządowcy opowiedzieli się za mo-
dyfikacją Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i budżetu na 2019 r. 
Plan dochodów zwiększono o blisko 
8,9 mln zł, a wydatków o 10,9 mln 
zł. Zmiany związane były m.in. z za-
gospodarowaniem wolnych środ-
ków z lat ubiegłych oraz pozyska-
niem dotacji na budowę ul. Leśnej, 
Wesołej i Różanej.
Radni wyrazili zgodę na udziele-
nie pomocy finansowej Gminie Cie-
chanów na opracowanie dokumen-
tacji technicznej przebudowy dro-
gi 615 na odcinku od ronda Józefa 
Grzesia do skrzyżowania z ul. Sło-
neczną (35 tys. zł) oraz Starostwu 
Powiatowemu na rozbudowę dro-
gi Ciechanów-Opinogóra (700 tys. 
zł). Określili też wysokość opłat za 
korzystanie z wychowania przed-
szkolnego przez 6-latków. Stawki 
pozostaną na tym samym pozio-
mie – powyżej 5 godzin koszt za 
kolejną wyniesie 1 zł.
W kwestii inicjatywy uchwałodaw-

czej zwiększono wymaganą liczbę 
mieszkańców podpisujących się 
pod projektem. Zgodnie z nowymi 
wytycznymi ustawowymi inicjaty-
wa musi być poparta przez co naj-
mniej 300 osób (do tej pory wystar-
czało 200 podpisów). Do zespołu 
opiniującego kandydatów na ław-
ników w kadencji 2020-2023 po-
wołano: Joannę Kiszkurno, Edytę 
Rzeplińską-Filipowicz, Magdalenę 
Grelik-Grodecką, Karola Makijon-
ko i Monikę Smosarską.
W związku z rozszerzeniem dzia-
łalności Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO rad-
ni uchwalili nowy statut placówki. 
Ustalili również regulamin korzy-
stania z Parku Nauki Torus. Obiekt 
będzie dostępny dla zwiedzają-
cych od wtorku do piątku w godz. 
9.00-17.00 oraz w soboty i niedzie-
lę w godz. 10.00-18.00. Wydzielo-
na będzie strefa bezpłatna (wieża 
ciśnień i teren wokół niej) i płatna 
(warsztaty oraz wystawy w salach 
ekspozycyjnych).
Przychylność zyskały uchwały do-
tyczące sprzedaży nieruchomo-
ści na Gostkowie, przeniesienia 
prawa użytkowania wieczystego 
dwóch działek przy ul.17 Stycznia 
oraz przystąpienia do sporządze-
nia planu zagospodarowania prze-
strzennego „Bloki II”.
Aleja Unii Europejskiej – taką na-
zwę zyskała obwodnica wschod-
nia Ciechanowa, czyli nowa dro-
ga biegnąca od ronda Solidarno-
ści do Władysławowa (na wysoko-
ści centrum handlowego). Zrewita-
lizowanemu skwerowi przy dworcu 
PKP nadano imię profesora Włady-
sława Bartoszewskiego.
Dwie skargi na bezczynność prezy-
denta uznano za bezzasadne.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały,  

interpelacje, terminarz
dostępne są  

w Biuletynie Informacji Publicznej

Skwer 4 czerwca 1989 roku

Do 30 czerwca można zgłaszać 
kandydatów na ławników

30. rocznicę pierwszych częścio-
wo wolnych wyborów parlamen-
tarnych Ciechanów uczcił, na-
zy wając „ Skwerem 4 czer wca 
1989 roku” zagospodarowywany 
obecnie skwer przy ul. Fabrycznej. 
Uchwałę w tej sprawie na kwiet-
niowej sesji podjęła Rada Miasta, 
a tuż przed rocznicą zamontowana 

została tabliczka z nazwą. Skwer 
systematycznie zyskuje nowe obli-
cze. Na ukończeniu są prace zwią-
zane z utworzeniem zielonego la-
biryntu, a w ubiegłym roku stanął 
tu zabytkowy parowóz. Pojawiły 
się także alejki i elementy małej 
architektury.

R.J.

W związku z kończącą się 
31 grudnia kadencją ławni-
ków sądów powszechnych, 
Rada Miasta Ciechanów wy-
bierze na następną cztero-
letnią kadencję 9 ławników 
do orzekania w Sądzie Okrę-
gowym w Płocku (w tym 1 ław-
nik w Wydziale Pracy) oraz 
19 ławników do orzekania 
w Sądzie Rejonowym w Cie-
chanowie (w tym 16 ławników 
w Wydziale Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych).

Kandydatów na ławników mogą 
zgłaszać prezesi właściwych są-
dów, stowarzyszenia, organizacje 
społeczne, zawodowe, co najmniej 
50 obywateli mających czynne pra-
wo wyborcze, zamieszkujących sta-
le na terenie gminy.
Ławnikiem może zostać osoba mię-
dzy 30 a 70 rokiem życia, o nieska-
zitelnym charakterze, która posia-
da polskie obywatelstwo, korzy-
sta z pełni praw cywilnych i oby-
watelskich, jest zatrudniona, pro-
wadzi działalność gospodarczą lub 
mieszka w miejscu kandydowania 
co najmniej od roku, posiada co 
najmniej wykształcenie średnie, 
jej stan zdrowia pozwala na peł-
nienie obowiązków. Ławnikiem 
można być tylko w jednym sądzie.
Ławnikami nie mogą być osoby za-
trudnione w sądach i prokuraturze, 
osoby wchodzące w skład organów, 
od których orzeczenia można żądać 
skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego, funkcjona-
riusze policji oraz inne osoby zaj-
mujące stanowiska związane ze ści-

ganiem przestępstw i wykroczeń, 
adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
radcy prawni i aplikanci radcow-
scy, duchowni, żołnierze w czyn-
nej służbie wojskowej, funkcjo-
nariusze Służby Więziennej, rad-
ni gminy, powiatu i województwa.
Do zgłoszenia kandydata na ław-
nika dołączyć należy stosowne do-
kumenty – informację z Krajowe-
go Rejestru Karnego, oświadczenia 
kandydata, że nie jest prowadzo-
ne przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub przestęp-
stwo skarbowe, że nie jest lub nie 
był pozbawiony władzy rodziciel-
skiej, nie została mu ona ograni-
czona ani zawieszona, dołączyć na-
leży zaświadczenie lekarskie oraz 
dwa zdjęcia (takie jak do dowodu 
osobistego).
Stowarzyszenie, organizacja spo-
łeczna lub zawodowa zgłaszająca 
kandydata na ławnika powinna 
do karty zgłoszenia dołączyć ak-
tualny odpis z KRS lub odpis bądź 

zaświadczenie potwierdzające wpis 
do właściwego rejestru lub ewiden-
cji dotyczące tej organizacji.
Grupa obywateli powinna dołączyć 
listę z imionami, nazwiskami, adre-
sami, numerami PESEL i podpisa-
mi wszystkich pięćdziesięciu osób.
Kandydatury zaopiniuje zespół po-
wołany przez Radę Miasta. Rada 
Miasta będzie zasięgać informa-
cji o kandydatach, wyboru ławni-
ków dokona w głosowaniu tajnym, 
które zostanie przeprowadzone 
do 30 października.
Karty zgłoszenia i stosowne formu-
larze można pobrać ze stron inter-
netowych Urzędu Miasta Ciecha-
nów oraz Ministerstwa Sprawiedli-
wości. Do pobrania są także w Biu-
letynie Informacji Publicznej.
Kierownik Biura Rady Miasta bę-
dzie wydawał karty zgłoszeń, przyj-
mował zgłoszenia i udzielał szcze-
gółowych informacji (pl. Jana Paw-
ła II 6, pok. 120, 116 w godz. 8.00-
16.00, tel. 23 674 92 30).

R.J.

Majowa i czerwcowa sesja Rady Miasta
Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji była jednym z tematów 8. sesji Rady Miasta. Podczas obrad 30 maja radni rozpatrzyli 6 projek-
tów uchwał. Jednym z punktów 9. sesji było sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W 2018 roku spółka osiągnęła zysk w wysoko-
ści ponad 2,7 mln zł. 19 czerwca radni głosowali nad 18 projektami uchwał.
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Malowanie pasów
Trwa malowanie oznakowania poziomego na dro-
gach zarządzanych przez miasto. Prace rozpo-
częły się na osiedlu „Kargoszyn” i są kontynu-
owane w innych częściach Ciechanowa. Roboty 
prowadzone są w godzinach wieczornych, noc-
nych, a także w ciągu dnia. Malowane są pasy 
na przejściach dla pieszych oraz koperty z wyty-
czonymi miejscami parkingowymi dla osób nie-
pełnosprawnych. W celu zminimalizowania nie-
dogodności dla mieszkańców, roboty na ulicach 
o największym natężeniu ruchu zaplanowano 
głównie w godzinach wieczornych.

Ciechanowski Rower Miejski
Zamontowano stacje Ciechanowskiego Roweru Miej-
skiego, od 27czerwca rowery są do dyspozycji. Stacje 
funkcjonujące podczas pilotażu – na placu Jana Paw-
ła II (Ratusz), przy dworcu PKP, przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich oraz przy ul. Armii Krajowej – po-
zostały bez zmian. Nowe punkty to: Kąpielisko Kru-
bin, MOSiR Kryta Pływalnia, Plac Kościuszki, PKP 
Ciechanów Przemysłowy. W skład systemu wchodzi 
również stacja przy cmentarzu komunalnym, której 
uruchomienie wziął na siebie PUK, jako administra-
tor cmentarza. W sumie w mieście funkcjonuje 9 sta-
cji, do dyspozycji jest 90 rowerów, w tym 2 tande-
my, 4 rowery z siedziskiem dla dziecka i 2 dziecięce.

Zgłoś ogród w konkursie
W ramach 22. edycji konkursu ciechanowskie 
ogródki i balkony można zgłaszać do 31 lipca. 
Ustalono cztery kategorie: „Budynki mieszkal-
ne wielorodzinne”, „Budynki mieszkalne jedno-
rodzinne”, „Obiekty użyteczności publicznej”, 
„Balkony oraz ogródki na terenach budownictwa 
wielorodzinnego”. W każdej kategorii przyznane 
zostaną nagrody pieniężne. Druki zgłoszenia do-
stępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta przy ul. Wodnej 1 i w Wydziale Gospodarki 
Odpadami i Ochrony Środowiska przy placu Jana 
Pawła II 6 (parter, pok. nr 22). Formularz i regu-
lamin dostępne są w BIP. Najpiękniejsze ogrody 
mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właściciela pose-
sji lub balkonu). Nie mogą być zgłaszane obiekty, które zostały nagrodzone i wyróżnione w 2017 i 2018 roku.

Miejska zieleń
Na miejskich rabatkach, klombach, kwietnikach 
i gazonach na zlecenie miasta pracownicy PUK 
posadzili około 12 tys. jednorocznych barwnych 
kwiatów. Wśród nich znalazły się słoneczniki, ak-
samitki, pelargonie, dragony, begonie, surfinie, 
szałwia i ipomea. Ponadto około 18 tys. białych 
i czerwonych begonii zasadzono, tworząc kom-
pozycję kwiatową w kształcie Polski na terenie 
parku im. M. Konopnickiej. W parku tym konty-
nuowane jest sadzenie krzewów wg. realizowa-
nego od dwóch lat projektu rewitalizacji. Z ko-
lei w parku im. J. Dąbrowskiego żywotnikiem, 
cisem pospolitym, jałowcem, berberysem, for-
sycją i tawułą japońska obsadzono rondo od strony ul. 3 Maja. Inwentaryzację drzew wykonano m.in. przy 
ul. Sienkiewicza, Orylskiej, Ściegiennego, 3 Maja i Augustiańskiej. Wykaszane są pasy zieleni przy ulicach, 
w parkach i na skwerach. Przystąpiono do prac związanych z bieżącym utrzymaniem Łydyni i rowów melio-
racyjnych. W labiryncie trwają prace przy układaniu nawierzchni.

Dofinansowanie do sterylizacji suczek i kotek
Nadal właściciele suczek i kotek, którzy mieszkają 
na terenie Ciechanowa, mogą skorzystać z 50% do-
finansowania do zabiegu sterylizacji swojego czwo-
ronoga. Urząd zapewnia dofinansowanie w wyso-
kości 50% kosztu zabiegu, pozostałe 50% opłaca 
właściciel. W przypadku sterylizacji suki dopłata 
wraz z kosztem niezbędnych leków wynosi 200 zł, 
w przypadki sterylizacji kotki 100 zł. Po złożeniu 
pisemnego wniosku w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej (pl. 
Jana Pawła II 6, pokój nr 123, tel. 23 674 92 85), 
właściciel otrzyma zlecenie na zabieg.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Na terenie istniejącego parku ak-
tywnej rekreacji zamontowane zo-
stały nowe urządzenia zabawowe. 
Do dyspozycji najmłodszych będą 
2 bujaki na sprężynach oraz domek 
składający się z dwóch zjeżdżalni, 
ścianki wspinaczkowej, pomostu, 
rury strażackiej, ścianki linowej 

oraz kociego grzbietu. Przesunię-
te zostało już ogrodzenie. Nieba-
wem poszerzone będą piłkochwyty.
W ramach zadania, w ubiegłym 
roku wybudowano chodnik i za-
montowano 4 lampy oświetlenio-
we.

P.H.

Chodnik wyremontowany został 
na odcinku około 300 m, od nie-
utwardzonego wjazdu w ul. Cu-
krowniczą do zjazdu przy budyn-
ku nr 17. Stare zniszczone płyty 
chodnikowe zastąpiła kostka bru-
kowa. Jest to kostka rozbiórkowa, 
która nadawała się do ponownego 
wykorzystania. Remont realizo-
wano w ramach bieżącego utrzy-
mania dróg.

R.J.

Rozbudowa parku aktywnej 
rekreacji przy ul. Witosa

Trwają prace związane z rozbudową parku aktywnej rekre-
acji przy ul. Witosa. Inwestycja to część zwycięskiego projek-
tu obywatelskiego na osiedlu „Aleksandrówka”. Realizacja 
zadania przewidziana jest do końca czerwca.

Wyremontowany chodnik przy 
ul. Fabrycznej

Istniejący przy przedszkolu 
przy ul. Herberta (dawniej Pi-
janowskiego) plac zabaw zy-
skał nowe urządzenia zaba-
wowe. Pojawiła się także bez-
pieczna nawierzchnia oraz 
elementy małej architektury.

Do dyspozycji najmłodszych są 
dwa zestawy zabawowe oraz do-
mek. Zestawy składają się m.in. 
z wież, drabinek, zjeżdżalni, wejść 
strażackich i łukowych, kratow-
nic, przejść linowych, belki ba-
lansującej. Domek wyposażony 
jest w tablicę do rysowania kre-
dą, grę w „kółko i krzyżyk”, pane-
le do rozwijania umiejętności ma-
nualnych oraz ławkę. Ponadto za-
montowane zostały 4 ławki z opar-
ciem, 2 kosze na śmieci oraz tabli-
ca informacyjna. Pojawiły się maty 
przerostowe, które stanowiąc na-

wierzchnię bezpieczną, jednocze-
śnie pozwalają na przerost przez 
nią trawy.
Inwestycja stanowi realizację zwy-
cięskiego projektu, wybranego 
przez mieszkańców osiedla „Śród-
mieście” w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.

R.J.

„Figloraj”  
– zmodernizowany plac zabaw 

na terenie Miejskiego Przedszkola nr 6
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Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa ponad 300 psów. Wszystkie chciałyby zaznać domowego 
ciepła i znaleźć dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowie-
dzialnej adopcji.

Baza to mała suczka w wieku 5 lat. Waży niewiele ponad 10 kg. Jest 
sympatyczna i łagodna. Dobrze odnajduje się w towarzystwie dzieci.

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

K.D.

Ferdi to 12-letni staruszek, ważący 30 kg. Wyjątkowo spokojny, zrów-
noważony pies.

Tolek – 6 lat, waga 11 kg. Energiczny, kontaktowy, pozytywnie nasta-
wiony do otoczenia.

Twister jest w typie boksera. Ma 
8 lat, waży 40 kg. Jest przyjazny. 
Lubi aportować i spacerować.

Tancerz ma 6 lat, waży 23 kg. 
Jest pojętny i chętny do nauki. 
Dużo frajdy sprawiają mu space-
ry. Świetnie sprawdzi się w domu 
z podwórkiem.

Schronisko w Pawłowie powiększy-
ło się o 2 drewniane boksy z wy-
biegiem. Z zadaszonych i ocieplo-
nych pomieszczeń korzystają psy 
powyżej 10 roku życia. Z racji po-
deszłego wieku i trudnej przeszło-

ści są to często zwierzęta niedołęż-
ne, o słabszym zdrowiu i odporno-
ści. Poprawa warunków bytowych 
to dla nich szansa na odrobinę wię-
cej komfortu i spokoju.
„Staruszkowo” powstało dzięki sta-

raniom i zaangażowaniu Stowarzy-
szenia Wolontariuszy Schroniska 
w Pawłowie, które zebrało na ten 
cel 7 282 zł. Na budowę boksów 
Urząd Miasta przekazał 5 000 zł.

K.D.

Boksy dla najstarszych psów w schronisku

1  2 0 0  s a d z o n e k  t r a f i ł o 
do mieszkańców Ciechano-
wa. 8 czerwca w ramach pro-
ekologicznej akcji na terenie 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
posegregowane odpady moż-
na było zamienić na sadzonki 
miododajnych roślin.

Osoby, który dostarczyły makula-
turę, plastik, szkło, złom, baterie 
lub elektroodpady otrzymywały 
specjalne kupony. Po ich okazaniu 
wydawane były sadzonki. Do wy-
boru było 20 odmian. Wśród nich: 
kocimiętka, dzielżan, rozchodnik, 
szałwia omszona, aster, liliowiec, 
pysznogłówka, berberys ottawski, 
pęcherznica, lebiodka pospolita, 
hyzop lekarski, janowiec lidyjski. 
Uczestnicy akcji mogli zobaczyć 
pokazowy ul oraz porozmawiać 
z pszczelarzem, który zajmuje się 
miejską pasieką na dachu ratusza.
Akcja zachęcająca do segregowa-
nia odpadów oraz zwrócenia uwagi 
na rolę pszczół w ekosystemie zo-
stała zorganizowana przez mia-
sto oraz Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych.

red.

Sadzonka za odpady
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Nowa zjeżdżalnia na basenie odkrytym

Lato w mieście
Miasto, jednostki podległe 
oraz instytucje współpracu-
jące przygotowały wakacyj-
ną ofertę. Wolny czas można 
spędzić na zajęciach, warszta-
tach, półkoloniach oraz obiek-
tach sportowych, kąpieliskach, 
w miejscach aktywnej rekre-
acji w plenerze oraz korzystać 
z zaplanowanych atrakcji.

Do dyspozycji dzieci i dorosłych 
są kąpieliska i obiekty Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Codziennie w godz. 11.00-
19.00 czynne są: basen odkryty 
przy ul. Kraszewskiego i kąpielisko 
„Krubin”. W godzinach funkcjono-
wania kąpieliska można bezpłatnie 
wypożyczać kajaki i rowery wod-
ne. Na kąpielisku, które przeszło 
już dwa etapy modernizacji, wypo-
czywać można na szerokiej piasz-
czystej plaży, spacerować po wy-
remontowanym pomoście, nowych 
alejkach, czy pograć w siatków-
kę na wybudowanym boisku. Ko-
rzystać można ze stołów pikniko-
wych, żagli przeciwsłonecznych, 
dla dzieci do dyspozycji są dwa 
urządzenia zabawowe – typu pa-
jęczyna oraz zamek. Na zmoder-
nizowanym w 2017 r. basenie od-
krytym dostępne są leżaki, zjeż-
dżalnie, żagle przeciwsłoneczne. 
Na obydwu obiektach świadczone 
są usługi gastronomiczne.
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: 24 czerw-
ca -5 lipca lub 29 lipca-9 sierpnia. 
Podczas każdego turnusu dzie-
ci będą podzielone na dwie grupy 
(godz. 10.00 i 11.00). Zapisy w ka-
sach. Na basen odkryty oraz kry-
ty wstęp za darmo mają uczniowie 
ciechanowskich podstawówek, któ-
rzy otrzymali świadectwo z czerwo-
nym paskiem. Wystarczy, że w ka-
sie jednorazowo okażą świadectwo 
i legitymację.
Aktywnie można spędzać czas tak-
że na stadionie przy ul. 3 Maja 7. 
Obiekt czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-20.00, 
a w weekend od 8.00 do 14.00.
Na boiskach do piłki plażowej or-
ganizowane będą turnieje. Na bo-
isku na błoniach odbędą się me-
cze w ramach Grand Prix Ciecha-
nowa w siatkówce plażowej męż-
czyzn. Najbliższe mecze: 6.07, 
3.08 o godz. 9.00.
Place zabaw i boiska do piłki pla-
żowej czynne są codziennie 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 ze skateparku i pump-
tracku na terenie przy stawku za 
kościołem św. Piotra oraz z boisk 
przy szkołach.
Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO 
od 20 do 30 lipca organizuje w Ro-
wach turnus półkolonii pod hasłem 
„Morskie Opowieści”. W programie 
m.in. zajęcia plastyczne, teatral-
ne, fotograficzne, sportowe, wizy-
ta w aquaparku.
9 , 1 6  i  2 3  s i e r p n i a  o  g o d z . 
17.30 na placu Jana Pawła II za-
planowany jest cykl „Spotkania 
z teatrem”. Ośrodek zaplanował 
również zajęcia plastyczne, tanecz-
ne, wokalne. Szczegóły pod nr tel. 
570 809 003.
M i e j s k a  B i b l i o t e k a  P u -
bliczna  organizuje dwa let-
nie turnusy dla dzieci w wieku 
od 6 do 10 lat. Zajęcia odbywać się 
będą w godz.10.00-12.00 od 1 do 5 lip-
ca i od 26 do 30 sierpnia. Zapisy 
w placówkach bibliotecznych.
Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej organizuje letnie warsztaty 
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
Zajęcia odbywać się będą w godz. 
10.0 0 -1 4 .0 0 o d  1  do  5  l ip c a 
i od 5 do 9 sierpnia. Zapisy pro-
wadzone są w budynku ekspo-
zycyjnym przy ul. Warszawskiej 

61. Muzeum ma także w planach 
cykl spotkań edukacyjno-histo-
rycznych pn. „Zamkowe podróże” 
na dziedzińcu Zamku Książąt Ma-
zowieckich w godz. 11.00-16.00, 
w terminach: 7, 14, 21, 28 lipca 
oraz 4, 11, 18, 25 sierpnia. Tel. 
23 672 55 87.
Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża organizu-
je od 1 do 12 lipca turnus półkolo-
nii. W programie: gry i zabawy, wy-
cieczki, konkursy, zajęcia wokalno-
-taneczne, sportowe i komputero-
we. Tel. 23 672 53 13.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
od 16 lipca organizuje dla podopiecz-
nych półkolonie. W wakacyjnej ofer-
cie placówki są wyjścia na basen, 
wycieczka do Niestumia i do siedzi-
by Straży Pożarnej, pogadanki, pik-
nik, zajęcia plastyczne i sportowe.
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci z Różnymi Potrzeba-
mi Oświatowo-Wychowaw-
czymi „Tęczowa Kraina” or-
ganizuje półkolonie terapeutyczne 
dla dzieci z zaburzeniami ogólno-
rozwojowymi, które będą odbywa-
ły się w dwóch pięciodniowych tur-
nusach. Zajęcie będą prowadzone 
w budynku poradni przy ul. Sien-

kiewicza 28A. Tel. 696 467 329.
Stowarzyszenia Akademia 
Kultury organizuje od 5 do 14 lip-
ca w Mrągowie obóz taneczno-ar-
tystyczny CiechArtPro 2019. Obóz 
skierowany jest do dzieci i mło-
dzieży w wieku od 8 do 17 lat. Tel. 
693 547 033.
LKS MATSOGI od 20-30 lipca or-
ganizuje obóz rekreacyjno-sporto-
wy w Łazach dla dzieci i młodzie-
ży w wieku 8-17 lat. W programie 
oprócz treningów, przewidziane są 
dyskoteki, ogniska, konkursy i wy-
cieczki. Tel. 607 133 234.
MPKS ORKA przeprowadzi dla 
30 dzieci zajęcia sportowo-rekre-
acyjne. Zajęcia będą odbywały się 
od 1 do 15 sierpnia. W programie 
nauka i doskonalenie pływania oraz 
zajęcia ogólnorozwojowe, gry i za-
bawy. Zajęcia odbędą się na krytej 
pływalni. Tel. 600 256 713.
K l u b  S p o r t o w y  Z A M E K 
od 17 czerwca do 31 sierpnia zor-
ganizuje zajęcia rekreacyjno-sporto-
we. Oferta przewiduje zajęcia z pił-
ki siatkowej plażowej, nożnej plażo-
wej, tenisa plażowego oraz zabawy 
w piasku dla dzieci. Tel. 503 311 649.
Stowarzyszenie Mazovia Pro-
Activ od 1 lipca organizuje darmo-

we wakacyjne treningi dla dzieci 
i młodzieży. Zajęcia ogólnorozwo-
jowe z elementami lekkiej atletyki 
będą odbywały się na terenie kom-
pleksu sportowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 6 oraz na miejskim sta-
dionie. Tel. 533 985 303.
S t o w a r z y s z e n i e  A k a d e -
m i a P i ł k i  Noż nej  OL I M P 
od 24 do 29 czer wca w godz. 
9.00-16.00 organizuje dla dzie-
ci i młodzieży półkolonie piłkar-
skie. W programie także wyjście 
do kina, na basen, wycieczki oraz 
kręgle. Tel. 661 293 113.
CLKS Mazovia od 10 do 24 sierp-
nia organizuje kolonie sportowe 
w Więcborku dla 15 dzieci z osie-
dla „Bloki”, zainteresowanych upra-
wianiem sportu. Tel. 600 256 713.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać bezpośrednio u organiza-
torów, na ich stronach interneto-
wych oraz w placówkach. Zachę-
camy mieszkańców i przyjezd-
nych również do udziału w or-
ganizowanych w mieście wyda-
rzeniach, ujętych w Kalendarzu 
Miejskich Wydarzeń Wiosna/
Lato 2019.

P.H.

Na basenie przy ul. Kraszew-
skiego dostępna jest już nowa 
zjeżdżalnia. Można z niej korzy-
stać od początku sezonu kąpie-
lowego, który rozpoczął się wraz 
z zakończeniem roku szkolnego.

Długość ślizgu nowej dwutorowej 
zjeżdżalni to prawie 10 m. Zakres 
robót obejmował przeprowadzenie 
prac modernizacyjnych na basenie, 
wykonanie konstrukcji wsporczej, 
fundamentów, podłączenie instala-
cji wodnej do elementu startowego. 
Na potrzeby nowej zjeżdżalni w du-
żej niecce basenu na powierzchni 
wody został wydzielony pływającą 
liną obszar hamowni (lądowiska). 
Zjeżdżalnia znajduje się na pode-
ście startowym o wysokości pra-
wie 2 m. Składa się z żelbetowych 
fundamentów, stalowej konstruk-

cji wsporczej i dwutorowego ślizgu 
prostego o szerokości 2 m na 1 m. 
Prawie 10-metrowy ślizg wykona-
ny jest z różnokolorowego lamina-
tu poliestrowo-szklanego.
O montażu zjeżdżalni zdecydowa-
li mieszkańcy podczas głosowania 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Był to jeden ze zwycięskich pro-
jektów ogólnomiejskich.
Ponadto w tym sezonie zamiast to-
alet typu „toi toi” do dyspozycji bę-
dzie kontener sanitarny.
Osoby korzystające z basenu mają 
do dyspozycji leżaki, mogą przed słoń-
cem chronić się pod żaglami przeciw-
słonecznymi, najmłodszym do zaba-
wy w wodzie służą będą także zjeż-
dżalnie zainstalowane dwa lata temu 
w ramach modernizacji obiektu.

R.J.
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Kurtyny wodne na upały
Mieszkańcy od kilkunastu dni 
mogą korzystać z przyjemnej bry-
zy, którą podobnie jak w ubiegłym 
roku zapewniają kurtyny wodne. 
Tym razem ustawiono trzy kurty-
ny. Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji podłączył je na placu Jana Paw-
ła II, na ul. Warszawskiej oraz przy 
ul. Armii Krajowej. Można z nich 
korzystać w upalne dni do późnych 
godzin popołudniowych. Zraszacze 
nie tylko pozwalają się ochłodzić, 
ale też stanowią dodatkową atrak-
cję dla najmłodszych mieszkańców.

P.H.

Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka w mie-
ście przygotowano szereg 
atrakcji dla najmłodszych. 
Cały weekend, 1 i 2 czerwca, 
można było wybierać wśród 
różnorodnych wydarzeń.

1 czerwca Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO oraz 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Ciechanowie zapro-
sili mieszkańców na pl. Jana Pawła 
II. Można było posłuchać występu 
uczniów Szkoły Muzycznej „Forte 
Piano”. Wraz ze swoimi wychowan-
kami dla najmłodszych zaśpiewał 
Łukasz Juszkiewicz. Na scenie za-
prezentowała się formacja tanecz-
na Mada Dance. Atrakcją był też 
spektakl „Pchła Szachrajka” w wy-
konaniu Sceny III Wieku oraz wy-
stępy solistów. Przybyli tego dnia 
na plac mogli obejrzeć stoiska doty-
czące zdrowia i profilaktyki, stoiska 
Sanepidu, Poradni Psychologicznej, 
ZHP Ciechanów. Można było sko-
rzystać z bezpłatnych badań wzro-
ku, porad dietetyka, badań cukru, 
cholesterolu BMI, ciśnienia tętnicze-
go oraz porad z zakresu profilakty-
ki uzależnień.
Dzień Dziecka obchodzony był tak-
że na sportowo. 1 czerwca na miej-
skim stadionie odbył się turniej pił-
karski APN Olimp. Udział w nim 
wzięło około 120 dzieci. Rozegra-
ne zostały turnieje piłkarskie dzie-
ci i rodziców, były konkursy, zaba-
wy i grill dla całych rodzin.
O dobrą zabawę zadbał także klub 
MKS Ciechanów, który był organi-
zatorem odbywającego się 2 czerw-
ca na stadionie pikniku rodzinnego. 
Jak zwykle rozegrany został turniej 
“Ojciec i Syn”, do którego zgłosiło się 
12 par. W końcowym rozstrzygnięciu 
najlepsza okazała się para: Mariusz 
i Filip Mosiej, którzy w finale poko-
nali Norberta i Adama Czapskich 
4-3. Można było spróbować swoich 
sił w narożniku bokserskim, gdzie 
z treningiem czekała grupa z Cie-
chanowskiego Klubu Bokserskiego. 
Trening biegowy z grupą Klub Bie-
gacza poprowadził TKKF Promyk 
Ciechanów. Punktem kulminacyj-
nym tego dnia był mecz towarzyski 
między MKS Ciechanów, a holen-
derskim zespołem Husaria Apeldo-
orn, który zakończył się wynikiem 

3-2 dla gospodarzy. Goście z Holan-
dii dzień wcześniej odwiedzili Dom 
Dziecka w Gołotczyźnie oraz oddział 
dziecięcy Specjalistycznego Szpita-
la Wojewódzkiego w Ciechanowie. 
Podopiecznym i pacjentom przeka-
zali upominki.
Na Krubinie odbył się rodzinny pik-
nik wędkarski. Organizator – Pol-
ski Związek Wędkarski koło Cie-
chanów – zadbał o wiele atrakcji dla 
dzieci i rodziców. Rozegrane zostały 
spławikowe zawody wędkarskie dla 
dzieci do lat 14. W trakcie zawodów 
można było obejrzeć pokazy sprzętu 
strażackiego, policyjnego i wojsko-
wego. Odbyła się też nauka udziela-
nia pierwszej pomocy. Przybyli mo-
gli zjeść kiełbaskę z grilla.

red.
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„Bezpieczny start w waka-
cje” to motto tegorocznego 
Miejskiego Maratonu Eduka-
cyjnego przeprowadzonego 
w dniach 10-12 czerwca w cie-
chanowskich szkołach podsta-
wowych.

Program przeznaczony był dla 
uczniów klas I oraz VI-VIII. Funk-

cjonariusze Straży Miejskiej omó-
wili podstawowe zasady ruchu 
drogowego. Pierwszoklasistom 
udzielili wskazówek, jak zacho-
wywać się i postępować w kon-
takcie z nieznajomą osobą. Starsi 
uczniowie wzięli udział w koncer-
cie Grzegorza Stępnia – muzyka 
Oddziału Zamkniętego. Wysłucha-

li też wykładu na temat wakacyj-
nych zagrożeń.
Organizatorem maratonu było dzia-
łające w strukturach urzędu mia-
sta Biuro Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień. 
W we współpracę włączyła się Straż 
Miejska.

red.

3 czerwca Miejskie Przedszkole 
nr 10 obchodziło 30-lecie istnie-
nia. Jest to najmłodsze przedszkole 
w Ciechanowie. Maluchy zaprezen-
towały specjalny program, przygo-
towany pod okiem swoich wycho-

wawczyń. Były recytacje, śpiewy 
i tańce. Specjalnie na tę okazję zo-
stała przygotowana wystawa foto-
graficzna „Nasi absolwenci daw-
niej i dziś”. Z okazji jubileuszu pod-
opiecznym, pracownikom i dyrekcji 

placówki najlepsze życzenia złoży-
ła sekretarz miasta Adrianna Sa-
ganek. Wśród atrakcji znalazły się 
między innymi: zjeżdżalnie, dmu-
chańce, wata cukrowa i grill.

P.H.

Miejski  
Maraton Edukacyjny

30-lecie Przedszkola nr 10

11 czerwca gościem kolejnego z cy-
klu spotkań „Czytamy, opowia-
damy, słuchamy, podróżujemy”, 
organizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną, była Lidia 
Grzelak. Lokalna podróżniczka 
podzieliła się swoimi obserwa-
cjami z w y praw y na Madaga-
skar. Opowieść z pobytu na afry-

kańskiej wyspie poprzedził prze-
bój malgaskiego artysty Smave-
na zatytułowany „Mafana”. Za-
warte w tytule piosenki „gorąco” 
to kwintesencja tamtejszego kli-
matu. Wspomnienia z ekscytują-
cej podróży uzupełniły wyświetla-
ne na ekranie fotografie.

red.

Prezydent nagrodził  
najlepszych uczniów

Spotkanie w bibliotece

Nagrody w ręczano w ratuszu 
w przeddzień zakończenia roku 
szkolnego. Przyznane zostały na-
grody I stopnia w wysokości 800 zł 
oraz nagrody II stopnia w wysoko-
ści 500 zł.

Nagrody I stopnia:
Natalia Wolińska – SP nr 1, Wikto-
ria Żerek – SP nr 3, Alicja Rogow-
ska – SP nr 3, Anna Stryjek – SP 
nr 4, Marta Podlasińska – SP nr 5, 
Dawid Jezierski – SP nr 6, Karolina 
Królikowska – SP nr 7, Anna Wy-
socka – SP nr 7, Stanisław Bronow-
ski – STO, Antoni Stanisław Dy-
bowski – STO, Luiza Nadarzyńska 
– STO, Stanisław August Kowal-
ski –TWP, Piotr Kozłowski – TWP

Nagrody II stopnia:
Michał Rudnicki – SP nr 1, Julia 
Chodkowska – SP nr 3, Adriana 
Jóźwik – SP nr 3, Dawid Konopski 
– SP nr 3, Julia Kuczyńska – SP 

nr 3, Hubert Ozdarski – SP nr 3, 
Filip Porębski – SP nr 3, Magda-
lena Biedrzycka – SP nr 4, Han-
na Dobrzyniecka – SP nr 4, Ju-
lia Kwasiborska – SP nr 5, Aniela 
Stypik – SP nr 5, Bartosz Brud-
nicki – SP nr 6, Klaudia Stańczyk 
– SP nr 6, Katarzyna Burszewska 
– SP nr 7, Julia Prusińska – SP 
nr 7, Magdalena Przytarska – SP 
nr 7, Marta Skibińska – SP nr 7, 
Maria Smoleńska – SP nr 7, Mar-
celina Ciemiewska – STO, Magda-
lena Ferenc – STO, Gabriela Hu-
mienny – STO, Amelia Jemieli-
ta – STO, Piotr Kamiński – STO, 
Julia Kowalska – STO, Barbara 
Smolińska – STO, Jakub Jeskie 
– TWP, Barbara Kolak – TWP, 
Agnieszka Lech – TWP, Kinga 
Lipka– TWP, Agata Mysiakow-
ska – TWP, Anna Nałęcz – TWP, 
Gabriela Nastaszyc – TWP, Ali-
cja Śmigowska – TWP.

P.H.

O tym, że podczas letniej beztro-
ski nie wolno zapominać o bezpie-
czeństwie, przypominano podczas 
akcji zorganizowanej 19 czerwca, 
w dniu zakończenia roku szkolnego, 

na terenie skateparku i pumptrac-
ku. Rozstawiło się tam miastecz-
ko ruchu drogowego, a prezydent 
Krzysztof Kosiński wspólnie z MO-
SiR i warszawskim WORD rozda-

wał dzieciom i młodzieży kaski. 
Były konkursy z nagrodami, gdzie 
do zwycięzców trafiły m.in. rower, 
hulajnoga i słuchawki.

R.J.

Bezpieczne wakacje: akcja edukacyjna 
na skateparku i pumptracku

46 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, jak również za-
angażowanie w życie społeczne szkoły i miasta.
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15 i 16 czerwca odbył się Festi-
wal Fantastyczno-Azjatycki 
„FantAZJA”. To pierwsze tego 
typu wydarzenie w Ciechano-
wie, łączące kulturę azjatycką 
i fantastykę. Podczas festiwal 
miały miejsce różnego rodza-
ju prelekcje i warsztaty.

Uczestnicy mogli m.in. poczytać 
książki i komiksy, kupić gadżety 
oraz geekowską odzież, skoszto-
wać egzotycznego jedzenia i na-
pojów, wziąć udział w zabawach 
integracyjnych, obejrzeć wysta-
wę biomechaniki oraz prac o te-
matyce okołofantastycznej autor-
stwa ciechanowskich artystów, jak 
również zanurzyć się w klimatach 
postapokaliptycznych. Organiza-
torem wydarzenia było Stowarzy-
szenie Psychoart we współpracy 
z Ciechanowskim Ośrodkiem Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO i Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji. Projekt był realizowany przy 
wsparciu Prezydenta Miasta Cie-
chanów.

P.H.

Festiwal Fantastyczno-
Azjatycki „FantAZJA”Zaułek poezji

Ewa Nawrocka

Archiwum
rozsiadł się czas w archiwum
na kategorie podzielił przeszłość
A i B
ważne i ważne mniej
oddzielił emocje
posypał kurzem niepamięci
stoją równo obok siebie
lata
wydarzenia
ludzie
powiązane, wymuskane, grzeczne
ożywają znów
gdy zapalam światło

a Ty
już dla mnie
BE 20
Ewa Marzena Nawrocka, mieszkanka gminy Gołymin-Ośrodek. Od 12 lat 
pracownica Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób 
Chorych na SM w Dąbku. 
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, w któ-
rym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwory prosi-
my nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

Czerwiec
28.06, godz.12.00 – Piknik ro-
dzinny z rowerem, start: stadion, 
ul. 3 Maja 7
29.06, godz. 9.00 – Międzyosie-
dlowy Turniej Piłki Nożnej, kom-
pleks sportowy, ul. 17 Stycznia 17
29.06, godz.10.00-16.00 – Moto-
rownia: wystawa motocykli i pojaz-
dów zabytkowych, Zamek Książąt 
Mazowieckich
29.06, godz. 10.00-18.00 – Strefa 
antyrak; godz. 16.00 – Bieg prze-
ciwko białaczce, ul. Warszawska, 
błonia zamkowe
29.06, godz.10.00-14.00 – Dzień 
Rzeki Łydyni, błonia zamkowe
29.06, godz.19.00 – Koncertowe 
Dni Ciechanowa: Reto, Kękę, So-
kół, Quebonafide, błonia zamkowe
30.06, godz.12.00 – Ciechanow-
ski Przegląd Orkiestr Dętych, pl. 
Jana Pawła II

Lipiec
4.07, godz.18.00 – Czwartkowe 
wieczory z poezją, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A
6.07, godz. 9.00 – Turniej siatków-
ki plażowej dla mieszkańców Cie-
chanowa, boisko, ul. Parkowa
6.07, godz.15.00-22.00 – Fitness 
Party: JumpIT, JumpIT Aqua, Fit-
Dance, Fitness Body Ball, Joga, ba-

sen odkryty, ul. Kraszewskiego
7.07, godz.11.00-16.00 – „Zamko-
we podróże w czasie”, Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich
7.07, godz.11.00 – XXXIX Ciecha-
nowska Piętnastka – Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Ognisk TKKF, 
start: Władysławowo, meta: sta-
dion, ul. 3 Maja 7
8-10.07, godz.10.00-14.00 – „Ta-
neczne szaleństwo”, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A (zajęcia płatne 
dla dzieci)
14.07, godz.11.00-16.00 – „Zamko-
we podróże w czasie”, Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich
14.07, godz.10.00 – XXXIV Grand 
Prix Ciechanowa w biegach przeła-
jowych, las śmieciński
15-17.07, godz.10.00-14.00 – 
„W świecie legend”, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A (zajęcia płatne 
dla dzieci)
21.07, godz.11.00-16.00 – „Zamko-
we podróże w czasie”, Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich
22-24.07, godz.10.00-14.00 – „Sport 
&Fun”, COEK Studio, ul. 17 Stycznia 
56A (zajęcia płatne dla dzieci)
27.07, godz. 9.00 – III Zamek Fo-
otball Cup, stadion, ul. 3 Maja 7
28.07, godz.11.00-16.00 – „Zamko-
we podróże w czasie”, Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich

W ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Promocji Karmie-
nia Piersią 27 maja w siedzi-
bie Ciechanowskiego Ośrod-
ka Edukacji Kulturalnej STU-
DIO odbyła się akcja edukacyj-
na. Z bezpłatnych wykładów, 
warsztatów, dyskusji, po-
kazach skorzystały obecne 
i przyszłe mamy. Przyszli też 
ojcowie, chcący wspierać ko-
biety w macierzyństwie.

Można było porozmawiać z lo-
kalnymi specjalistami z dziedzi-
ny karmienia piersią oraz opie-
ki nad niemowlętami i małymi 
dziećmi. Wykłady przygotowa-
ły Monika Kucińska (położna), 
Magdalena Zujewicz (fizjotera-
peuta i pedagog), Anna Bonia-
kowska (psycholog i logopeda) 
i Anna Krawczyk-Grudzińska 
(dietetyk). Warsztaty na temat 

faktów i mitów dotyczących kar-
mienia piersią poprowadziła Re-
nata Grandys (promotorka kar-
mienia piersią), krąg opowieści 
laktacyjnych – Dominika Przęzak 
(liderka grup wsparcia). Oprócz 
tego można było zasięgnąć po-
rad chustowych, zobaczyć po-

kaz technik i pozycji do karmie-
nia oraz skorzystać z konsultacji 
na temat warunków anatomicz-
nych jamy ustnej dziecka, które 
mają wpływ na udane karmienie 
piersią. Organizatorem wydarze-
nia był Klub Karmiących Mam.

red.

Tegorocznym triumfatorem Otwar-
tego Turnieju Szachowego, współ-
organizowanego przez Miejskie 
Ognisko TKKF „Promyk” i COEK 
STUDIO został Jakub Mossakow-
ski. Drugi był Szymon Czaplicki, 
a trzeci Marian Nowak. Cała trój-
ka zgromadziła po tyle samo punk-
tów, tj. 5,5 z 7, więc o kolejności 
miejsc zadecydowała dopiero do-
datkowa punktacja.
W zawodach wzięło udział łącz-
nie 30 graczy, głównie z Ciecha-
nowa, ale byli też goście z Warsza-
wy, Siedlec, czy też Lipna (niedale-
ko Płocka). Rywalizacja odbywa-
ła się również w kategoriach do lat 
8, do lat 12 oraz do lat 16. W ka-
tegorii do lat 8 najlepsi byli: Gry-
ciuk Piotr (I m-ce), Mroczkowski 
Adam (II m-ce), Kraśniewski Oli-

wer (III m-ce). W kategorii do lat 
12 najbardziej popisali się: Orze-
łowski Tomasz (I m-ce), Maciąga 
Jan (II m-ce), Mossakowska Oli-
wia (III m-ce). W kategorii do lat 
16 najwięcej punktów zgromadzili: 

Grodecki Filip (I m-ce), Maliszew-
ski Michał (II m-ce), Orzełowski 
Piotr (III m-ce). Nagrodę dla naj-
lepszej zawodniczki turnieju ode-
brała Katarzyna Kącka.

red.

Tydzień Promocji Karmienia Piersią

X Otwarte Szachowe Mistrzostwa Ciechanowa



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      11

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
Redakcja:

Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 674 93 02, fax (23) 672 29 63,

e-mail: r.jeziolkowska@umciechanow.pl

Redagują:

Renata Jeziółkowska – redaktor naczelny, Paulina Huzar, Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Czarnewicz, Anna Goszczyńska

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Wydawca: Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, Skład: A-Z Media, Druk: Polska Press sp z o.o.

Cisowianka Mazovia  
MTB Marathon

16 czerwca w Ciechanowie szó-
sty raz z rzędu odbył się Ciso-
wianka Mazovia MTB Mara-
thon – największy cykl ma-
ratonów rowerowych MTB 
w Polsce. Na linii startu na bło-
niach zamkowych stanęli do-
rośli i dzieci, amatorzy i pro-
fesjonalni kolarze. Uczestni-
cy rywalizowali na czterech 
dystansach: Hobby (6 km), 
Fit (24 km), 1 PRO (42 km) 
i PRO (68 km). Najmłodsi ści-
gali się w wyścigu MiniMini+ 
Mazovia.

Na najdłuższej trasie najlepszy wy-
nik wśród kobiet uzyskała Urszula 
Luboińska z Warszawy, która dy-
stans 68 km (PRO Open) pokona-
ła w czasie 02:46:43. Wśród męż-
czyzn najszybszy był Andrzej Po-
czopko z Olsztyna, który dojechał 
do mety z czasem 02:25:08. Na dy-
stansie 42 km (1 PRO Open) pierw-
sza linię mety przekroczyła Małgo-
rzata Lutecka z Łodzi (01:52:20). 
Jako pierwszy w tej kategorii wśród 
mężczyzn do mety dojechał Bar-
tosz Grędziński (01:36:23). Na dy-
stansie 24 km (FIT Open) pierw-
si byli: Katarzyna Gregorowicz 
(01:06:00) i Michał Lech z Warsza-
wy (00:55:01). Na najkrótszym dy-
stansie pierwsza do mety z czasem 
16:44 dotarła Zuzanna Gruszewska 
z Mławy. Wśród panów zwycięzcą 
był Maciej Gregorowicz z Radzy-
mina z czasem 15:49. Atrakcję dla 
najmłodszych stanowił wyścig Mi-
niMini+ Mazovia, w którym ściga-
ły się dzieci w wieku do 6 lat na ro-
werkach biegowych i na rowerach 
tradycyjnych.

P.H.
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P o d c z a s  r o z g r y w a n y c h 
od 24 do 26 maja w Nowej Ru-
dzie Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych (14-16 lat) bardzo do-
brze spisali się podopieczni Mi-
chał Korzybskiego i Michała Rzą-
sińskiego z ciechanowskiego klubu 
Taekwon-do Matsogi. Na matach 
w hali na Dolnym Śląsku wygrali 
w sumie 13 pojedynków i zdobyli 
21 punktów w ogólnopolskim sys-
temie współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży. Karolina Królikowska 
zdobyła srebrny medal w walkach 
do 50 kg. Srebrny medal w konku-
rencji walk do 52 kg zdobył też Pa-
tryk Załęski. O medal „otarło” się 
dwóch zawodników: Jakub Mar-
czak i Filip Nowak, którzy w wal-

kach w kategorii wagowej do 64 kg 
minimalnie przegrali pojedyn-
ki repasażowe o brązowy medal. 

W zawodach w sumie wystartowa-
ło 288 zawodników z 54 klubów.

red.

Od 21 do 23 czerwca w ciechanow-
skiej hali sportowej odbywały się 
Mistrzostwa Polski seniorek i se-
niorów w podnoszeniu ciężarów, 
w których rywalizowały 72 zawod-
niczki i 65 zawodników. Uczest-
nicy zmierzyli się w 10 katego-
riach wagowych. Kobiety: 45 kg, 
49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 
76 kg, 81 kg, 87 kg, +87kg i męż-
czyźni: 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 

81 kg, 89 kg, 96 kg,102 kg,109 kg, 
-109 kg. Swoich sił w podnosze-
niu ciężarów próbowali zawodnicy 
z całej Polski. Nie zabrakło spor-
towców z ciechanowskiego klubu 
CLKS Mazovia. Reprezentowali 

go: Milena Rutkowska, Aleksan-
dra Pepłowska, Patryk Bęben, Ja-
kub Zawadka, Patrycja Grochow-
ska, Natalia Pakaszewska i Pauli-
na Rutkowska.

A.C.

136 zawodników z niepełnospraw-
nością intelektualną i z zespołem 
Downa rywalizowało 8 i 9 czerw-
ca na miejskim stadionie. Sportow-
cy wystartowali w kilku konkuren-
cjach lekkoatletycznych, z podzia-
łem na kategorie wiekowe, kobiet 
i mężczyzn. Mimo upału wszyscy 
wykazali się wspaniałym sporto-
wym duchem, dobrą formą i za-
pałem. Można było obserwować 
ich zmagania w biegach, pchnię-
ciu kulą, rzucie dyskiem, rzu-
cie oszczepem, skoku w dal, sko-
ku wzwyż i w sztafecie 4x100 m. 
Podczas zawodów wyłonieni zo-
stali lekkoatletyczni mistrzowie 
Polski. To pierwsza taka impreza 
w Ciechanowie, której organiza-
torem był Związek Stowarzyszeń 
Sportowych SPRAWNI RAZEM. 
Wydarzenie otworzył prezydent 
miasta Krzysztof Kosiński.

A.C.

Ciechanów był reprezentowany 
przez liczną grupę zawodników 
„Promyka”, wśród których najlepiej 
zaprezentowali się: Hanna Gałec-
ka, Michał Kowalkowski, Katarzy-
na Płoska, Kaja Michocka, Amelia 
Pajewska, Lena Sadowska, Helena 
Bońkowska, Zuzanna Iwaszko, Oli-
wia Olszewska, Rafał Płoski, Paweł 
Boniakowski, Dominik Kwieciński, 
Adrian Kuskowski i Alan Serbista. 
Patronat nad zawodami objął pre-
zydent Krzysztof Kosiński, a orga-
nizatorem było Miejskie Ognisko 
TKKF „Promyk”.

red.

Otwarte Mistrzostwa 
Mazowsza  

w Taekwondo Olimpijskim
W hali sportowej MOSiR 9 czerwca odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Mazowsza Dzieci, Młodzików i Kadetów w Taekwondo 
Olimpijskim. W zawodach wystartowało ponad 176 zawod-
ników i zawodniczek z 12 klubów. Młodzi sportowcy rywali-
zowali w konkurencjach sprawnościowych oraz w walkach.

XXVI Mistrzostwa Polski 
w lekkiej atletyce zawodników 

z niepełnosprawnością

Mistrzostwa Polski  
Juniorów Młodszych Taekwon-Do ITF

Mistrzostwa Polski seniorek 
i seniorów w podnoszeniu ciężarów

Maciej Stryjek mistrzem Polski
24-26 maja w Płocku odbywały się Mistrzostwa Polski Junio-
rów w taekwondo olimpijskim. Do zawodów zakwalifikowało 
się troje reprezentantów Miejskiego Ogniska TKKF Promyk.

Najlepiej wypadł Maciej Stryjek, 
który wywalczył złoty medal i ty-
tuł mistrza Polski w kategorii walk 
do 73 kg. Maciej stoczył 3 walki, 
w których pokonał kolejno: Jaku-
ba Chorążaka z LASW Legiono-
wo (10:8), Jakuba Iłakiewicza z KS 
Taekwondo Międzyrzec Podlaski 

(25:2) oraz Macieja Leperowskie-
go z AZS Poznań (5:4).
Ciechanowianki Alicja Laskow-
ska i Oliwia Sabalska przegra-
ły pierwsze walki eliminacyjne 
i nie awansowały do dalszej czę-
ści zawodów.

red.


