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Na początku roku prezydent Krzysz-
tof Kosiński polecił sprawdzenie 
oczekiwań rodziców, co do chęci po-
zostawienia ich dzieci w miejskim 
żłobku. Zaledwie przez 2 tygodnie 
zgłosiło się 54 rodziców. Tymcza-
sem żłobek w Ciechanowie dyspo-
nuje zaledwie 21 miejscami opie-
ki nad dziećmi do lat 3. W związku 
z tym miasto przygotowało wniosek 
o dofinansowanie rozbudowy żłob-
ka. Szacunkowy koszt rozbudowy to 

milion złotych, z czego 80% to uzy-
skane dofinansowanie z budżetu 
państwa. – Po rozbudowie żłobek 
będzie mógł przyjąć o 100% wię-
cej dzieci. To szansa dla młodych 
rodziców na pogodzenie życia za-
wodowego z wychowaniem dzieci – 
podkreśla prezydent Kosiński. Listę 
zakwalifikowanych wniosków o do-
finansowanie ogłosiło 24 kwietnia 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej. – Cieszę się, że Ciechanów 

nadrabia zaległości i wzorem in-
nych gmin zgłosił swój akces w pro-
gramie Maluch. Mam nadzieję, że 
kolejną decyzją władz Ciechano-
wa będzie podejście do programu 
Senior WIGOR – mówi Władysław 
Kosiniak-Kamysz, minister pracy 
i polityki społecznej.
Inwestycja polegająca na rozbudo-
wie żłobka rozpocznie się i zakoń-
czy jeszcze w tym roku.

R.J.

MIASTO DOSTAŁO PIENIĄDZE 
NA ROZBUDOWĘ ŻŁOBKA

Ciechanów otrzyma z budżetu państwa prawie 813 tysięcy złotych na rozbudowę miejskiego 
żłobka. Wniosek o dofinansowanie złożony przez władze miasta został zakwalifikowany do pro-
gramu „Maluch 2015” – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wzmocniony budżet 
obywatelski

Budżet obywatelski stosowną 
uchwałą zostanie formalnie wpro-
wadzony w Ciechanowie. Założe-
nia to między innymi realizacja 
projektu na każdym z dwunastu 
osiedli, projektu ogólnomiejskiego 
oraz zagwarantowany na budżet 
obywatelski 1% wykonanych do-
chodów z roku poprzedzającego 
wybór projektów.

Więcej na str. 2
R.J.

„Ciechanowskie 
Pudełko Życia” dla 
seniorów

Ruszyła akcja przekazywania 
„Pudełek Życia” osobom star-
szym. Do przygotowanego przez 
urząd miasta pojemnika wkłada 
się kartę z informacjami o stanie 
zdrowia, o przyjmowanych lekar-
stwach czy uczuleniach. Wszystko 
umieszcza się w lodówce. W sytu-
acjach zagrożenia ma to ułatwić 
pracę ratownikom.

Czytaj str. 3
R.J.

Lekcje z tabletami

Edukacy jne tablety w szkole 
i w domu. Uczniowie pierwszych 
klas Gimnazjum nr 4 od 1 kwiet-
nia bezpłatnie korzystają z urzą-
dzeń zapewniających dostęp 
do podręczników, ćwiczeń, en-
cyklopedii, lektur, aplikacji i bez-
piecznego internetu. Szkoła przy-
stąpiła do pilotażowego programu 
„e-tornister”.

Szerzej str. 2
R.J.

Majówka bogata 
w wydarzenia

Długi weekend majowy obfitował 
w mnóstwo różnorodnych wy-
darzeń. Mieszkańcy i przyjezdni 
mogli liczyć na atrakcje muzycz-
ne, pokazy i akcje organizowane 
na świeżym powietrzu.

Więcej str. 12
red.

Zakochani w tańcu

Tancerze z całej Polski rywalizo-
wali o puchar prezydenta Ciecha-
nowa. 19 kwietnia podczas Kon-
frontacji Tanecznych na parkie-
cie hali sportowo-widowisko-
wej spotkali się młodsi i starsi 
tancerze, którzy zaprezentowa-
li się w tańcu nowoczesnym i to-
warzyskim. 

Czytaj str. 9
K.D.

Pętla na ostatniej 
prostej

Trwają wykończeniowe prace 
na pętli miejskiej. Drogowcy 
wylewają ostatnie warstwy as-
faltu. Intensywne roboty odby-
wają się też na dwóch najważ-
niejszych skrzyżowaniach pę-
tli, którymi biegną drogi kra-
jowe nr 50 i nr 60. Ostatnie od-
cinki zostaną oddane do użytku 
w czerwcu.

Szerzej str. 5
P.H.
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Na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zagwa-
rantowany zostanie 1% wykona-
nych dochodów z roku poprzedza-
jącego wybór projektów, czyli bu-
dżet obywatelski na 2016 rok wy-
niesie 1.589.992 zł.
Będzie można składać propozycje pro-
jektów osiedlowych i ogólnomiejskich. 
Projekt musi dotyczyć spraw miesz-
czących się w kompetencjach gmi-
ny. Po weryfikacji przez komisję tra-
fi na kartę do głosowania. Dużą wagę 
przywiązano do procesu sprawdzania 
od strony formalno-prawnej zgłoszo-
nych propozycji, tak, aby już na pierw-

szym etapie ocenić możliwości i re-
alność wykonania danej koncep-
cji. Każdy mieszkaniec będzie mógł 
oddać dwa głosy – jeden na projekt 
z pierwszej kategorii i drugi na pro-
jekt z drugiej kategorii. Głosowanie 
odbywać się będzie w wyznaczonych 
punktach miasta oraz przez internet.

– Chcemy mieszkańcom stworzyć 
jak najlepsze warunki do licznego 
uczestnictwa w formule budże-
tu obywatelskiego, by był on od-
zwierciedleniem ich rzeczywistych 
potrzeb. Dzięki przyjętym uregu-
lowaniom zagwarantujemy dużo 
wyższą kwotę niż poprzednio. Każ-
de osiedle może liczyć na realiza-
cję projektu – wyjaśnia prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Założenia Budżetu Obywatelskiego 
będą dyskutowanie podczas posie-
dzeń Komisji Rady Miasta Ciecha-
nów w maju.

R.J.

Uczniowie pierwszych klas 
Gimnazjum nr 4 od kwietnia 
korzystają z edukacyjnych ta-
bletów. W urządzeniu znajdu-
ją się książki, ćwiczenia, lek-
tury i encyklopedie, wykorzy-
stywane dotychczas w formie 
papierowej.

Uczniowie używają przekazanych 
im bezpłatnie tabletów na lekcjach 
oraz w domu. Urządzenie zapewnia 
możliwość korzystania z bezpiecz-
nego, darmowego internetu i prak-
tycznych aplikacji. Nauczyciele pod-
kreślają, że wykorzystywanie możli-
wości tabletów oraz na przykład ta-

blic interaktywnych sprawia, że lek-
cje stają się ciekawsze, a uczniowie 
bardziej się angażują.
Tablety traf i ły do Gimnazjum 
nr 4 w ramach pilotażowego pro-
gramu „e-tornister”. Odbyły się 

w tej sprawie konsultacje, rodzice 
i nauczyciele chętnie przyjęli pro-
pozycję przystąpienia do projektu. 
Wyszedł z nią prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

R.J.

18 tys. zł  
na letni wypoczynek

Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu 
edukacji i wychowania na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży w miejscu zamieszkania. Konkurs skierowany jest do pod-
miotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Tak jak w ubie-
głym roku, na zadanie przeznaczono kwotę 18 tys. zł. Oferty można skła-
dać do 8 maja w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów 
(ul. Wodna 1). Szczegóły oraz wzory dokumentów znajdują się na stro-
nie internetowej umciechanow.pl.

K.D.

Około 60 wystawców 
na targach pracy

Stoiska szkół, uczelni i instytucji można było odwiedzić podczas VII 
Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy. 24 kwietnia w hali sporto-
wej MOSiR oferty zaprezentowały placówki zajmujące się pośrednic-
twem i poradnictwem zawodowym. Obecne były też przedsiębiorstwa 
oraz podmioty gospodarcze i finansowe. W czasie targów odbywały 
się warsztaty w zakresie autoprezentacji i planowania kariery. Swoje 
umiejętności wokalne i taneczne demonstrowali uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych.

red.

70 lat 
przedszkola

Najstarsze przedszkole w Ciecha-
nowie – Przedszkole nr 1 – świę-
towało jubileusz 70-lecia. Wraz 
z dziećmi, rodzicami i pracowni-
kami placówki rocznicę uczciło 
wielu gości. Uczestnicy mogli obej-
rzeć przygotowany specjalnie na tę 
okazję program artystyczny zapre-
zentowany przez maluchy. Przed-
szkole nr 1 jest najstarszą placów-
ką tego typu na terenie miasta. 
Jego początki sięgają 1945 roku. 

Pierwszą siedzibą przedszkola był 
drewniany barak przy ulicy Au-
gustiańskiej. Od 1970 roku pla-

cówka zajmuje budynek przy uli-
cy Nadfosnej 12.

A.C.

Wzmocniony Budżet Obywatelski
Realizacja projektu na każdym z dwunastu ciechanowskich osiedli oraz przynajmniej jedne-
go projektu ogólnomiejskiego. Prezydent przygotował założenia do uchwały, dzięki której Bu-
dżet Obywatelski zostanie formalnie wprowadzony w Ciechanowie.

Lekcje  
z tabletami
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Podczas trwającej kilka dni ak-
cji podświetlone zostały wybrane 
obiekty. W niebieskiej iluminacji 
można było zobaczyć m.in. ciecha-
nowski ratusz. W Miejskim Zespole 
Szkół nr 2 przeprowadzono szereg 
spotkań i warsztatów dla uczniów.
Szacuje się, że w Europie żyje oko-
ło 5 mln osób cierpiących na au-
tyzm. ONZ uznał tę dolegliwość za 
jeden z najpoważniejszych proble-
mów zdrowotnych obok chorób no-
wotworowych, cukrzycy i AIDS. Za-
burzenia autystyczne są spowodo-
wane nieprawidłowościami w pra-
cy mózgu. Ich najczęstsze objawy to: 
trudności w kontaktach z innymi, 
wycofanie, odmienne postrzeganie 
świata, brak elastyczności w myśle-
niu, czy nadwrażliwość zmysłowa.
W kampanię mającą na celu po-
głębienie społecznej akceptacji dla 
osób o odmiennym zachowaniu 
zaangażowały się: Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji ZROZUMIEĆ 
SIEBIE, Miejski Zespół Szkół nr 2, 
Fundacja BYĆ JAK INNI, lokalne 
środowiska pomagające niepełno-
sprawnym oraz harcerze ze Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Honoro-
wy Patronat nad inicjatywą objął 
prezydent Ciechanowa.

K.D.

„Ciechanowskie Pudełko Życia” 
dla seniorów

Informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, nume-
ry telefonów do najbliższych. Wszystko w jednym pudełku, 
w lodówce. „Ciechanowskie Pudełko Życia” przygotował dla 
seniorów urząd miasta. Podstawowe informacje umieszczo-
ne w konkretnym, łatwo dostępnym miejscu mogą okazać się 
niezbędne dla ratowników i lekarzy.

– Lodówkę ma w domu prawie 
każdy, w związku z czym w sy-
tuacji zagrożenia życia ratownik 
nie traci cennego czasu na usta-
lanie informacji o osobie potrze-
bującej pomocy. Sięga do lodówki 
i od razu wszystko wie. Wiedza ta 
i natychmiastowy dostęp do niej 
mogą być kluczowe – podkreśla 
prezydent Krzysztof Kosiński.
W zestawie znajduje się karta in-
formacyjna, która powinna być 
wypełniona w czytelny sposób, 
najlepiej dużymi literami. Należy 
ją zamknąć w pudełku oznaczonym 
czerwonym serduszkiem i włożyć 
do lodówki. Na lodówce przykleić 
dołączony magnes z napisem „Tu 
jest Pudełko Życia”.

Akcja przekazywania „Ciecha-
nowskich Pudełek Życia” star-
szym osobom ruszyła 15 kwietnia 
w Światowy Dzień Inwalidy, pod-
czas spotkania zorganizowanego 
przez zarząd Oddziału Rejonowe-
go Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w siedzibie 
PCK w Ciechanowie. W spotkaniu 
wzięli udział prezydent Krzysztof 
Kosiński oraz zastępca prezyden-
ta Krzysztof Kacprzak.
„Ciechanowskie Pudełka Życia” są 
rozprowadzane wśród starszych 
mieszkańców miasta. Można zgła-
szać się po nie do ratusza do Wy-
działu Kontaktów Społecznych (tel. 
23 674 92 82).

R.J.

Zwieńczeniem Ciechanowskiego Tygodnia Wiedzy o Autyzmie był „niebieski” korowód, który 
9 kwietnia przeszedł ulicą Warszawską. Młodzież i dzieci dotarli na plac Jana Pawła II, gdzie 
dołączył do nich prezydent Krzysztof Kosiński. Uczestnicy wykonali integracyjny taniec i pu-
ścili w niebo balony.

Niebieski Ciechanów
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Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na VI sesji
26 marca 2015 r.

nr 41/VI/2015 w sprawie wniesienia 
do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Ciechanowie wkładu nie-
pieniężnego (aportu) celem podwyższe-
nia kapitału Spółki i objęcia udziałów.

nr 42/VI/2015 w sprawie zmiany 
Miejskiego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii dla miasta Ciecha-
nów na 2015 rok.

nr 43/VI/2015 w sprawie zmia-
ny Miejskiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych dla miasta Ciechanowa 
na 2015 rok.

nr 44/VI/2015 w sprawie zbycia nie-
ruchomości.

nr 45/VI/2015 w sprawie wniesie-
nia wkładu niepieniężnego (aportu) 
do jednoosobowej Spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością – Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Ciechanowie.

nr 46/VI/2015 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą.

nr 47/VI/2015 w sprawie uaktual-
nienia wykazu ulic w granicach okrę-
gów wyborczych na terenie miasta 
Ciechanów.

nr 48/VI/2015 w sprawie uaktual-
nienia wykazu ulic w granicach ob-
wodów głosowania na terenie miasta 
Ciechanów oraz zmiany siedziby ob-
wodowej komisji wyborczej.

nr 49/VI/2015 w sprawie utworzenia 
na terenie miasta Ciechanów odręb-
nych obwodów głosowania dla prze-
prowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

nr 50/VI/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemcy samodzielne-
go lokalu mieszkalnego, położonego 
w Ciechanowie w budynku przy ul. Si-
korskiego 2, Pijanowskiego 5.

nr 51/VI/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia pomię-
dzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
w Ciechanowie a Gminą Miejską Cie-
chanów w sprawie przejęcia od Naczel-
nika Urzędu Skarbowego w Ciechano-
wie zadań administracji rządowej z za-
kresu egzekucji administracyjnej należ-
ności pieniężnych z tytułu opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

nr 52/VI/2015 w sprawie określe-
nia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków.

nr 53/VI/2015 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Ciechanów.

nr 54/VI/2015 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2015.

nr 55/VI/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla województwa 
mazowieckiego.

nr 56/VI/2015 w sprawie dokona-
nia zmian oraz ogłoszenia jednolite-
go tekstu wykazu osób uprawnionych 
do korzystania z bezpłatnych i ulgo-
wych przejazdów autobusami komu-
nikacji miejskiej w Ciechanowie.

nr 57/VI/2015 w sprawie powołania 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Pełna treść uchwał  
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Robert Adamiak poprosił o wy-
równanie nawierzchni ul. Gra-
nicznej, zbudowanie chodnika 
w ul. Konopnickiej i montaż zna-
ku D4A (droga bez przejazdu) w ul. 
Przyleśnej.

Zenon Stańczak sugerował zmie-
cenie pozimowego piasku z chod-
ników na osiedlu „Zachód”, napra-
wę krawężnika na skrzyżowaniu ul. 
Monte Cassino i Klonowskiego oraz 
uprzątnięcie pasa zieleni w pobliżu 
hotelu „Atena”.

Jerzy Racki poinformował o pro-
blemie mieszkańców ul. Mleczar-
skiej, którzy ubolewają nad zlikwi-
dowaniem przystanka autobuso-
wego za wiaduktem. W związku 
ze zmianą ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku radny nalegał 
na skorygowanie uchwały w sprawie 
ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Był też 
zdania, że władze miasta powinny 
nawiązać kontakt z przedstawicie-
lami Chmielnickiego w celu udzie-
lenia niezbędnej pomocy material-
nej dla Ukrainy.

Marek Rutkowski  apelował 
o utworzenie stypendium dla uzdol-
nionych artystycznie młodych cie-
chanowian. Poprosił również o bu-
dowę placu zabaw przy ul. Nadfo-
snej 4, 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych 12, Warszawskiej 27 i Miko-

łajczyka 1. Radny zgłosił, że piwnice 
w bloku przy ul. Nadfosnej 4 są czę-
sto zalewane.

Michał Jeziółkowski przekazał 
skargi mieszkańców ul. Konopnic-
kiej, którzy po opadach muszą cho-
dzić po błocie i mają zalane piwni-
ce. Radny poprosił o uwzględnienie 
zielonej strzałki w prawo w sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu pę-
tli miejskiej z ul. Niechodzką oraz 
zamontowanie na ulicach wjazdo-
wych do miasta tablic informują-
cych o zabytkach.

Stanisław Talarek poruszył kwe-
stię zniszczonych pasów zieleni w ul. 
Wojska Polskiego, zdewastowanych 
lamp na ul. Fabrycznej i przewróco-
nych wierzb w pobliżu ul. Grudu-
skiej. Radny narzekał na fetor wy-
dobywający się z kanalizacji ul. Woj-
ska Polskiego i Gruduskiej.

Wiesław Brzozowski podkreślał, 
że mieszkańcy ul. Kolonijnej bory-
kają się z watahami dzików i po-
prosił o interwencję w tej sprawie.

Jacek Zawiśliński zgłosił potrze-
bę położenia nakładki asfaltowej 
w ul. Słońskiego.

Zdzisław Dąbrowski chciał wie-
dzieć, na jakim etapie jest budowa 
sklepu LIDL, który ma powstać przy 
ul. Sienkiewicza.

Agnieszka Kuźma domagała się 
montażu lustra w ul. Witosa oraz 
na wjeździe do osiedla Villa Art. Po-
prosiła też o zbudowanie chodni-
ka na tym osiedlu. Radna zapyta-
ła, dlaczego ul. Św. Floriana nie zo-
stała włączona do budowy kanali-
zacji, czy jest planowana taka inwe-
stycja, jeśli tak, to kiedy.

Marcin Żebrowski postulował 
zagospodarowanie pustej przestrze-
ni znajdującej się za budynkiem 
MOPS (ul. Sienkiewicza) oraz tere-
nu po dawnej „Danuśce” (ul. Wy-
zwolenia). Radny zgłosił problem 
przeciekającego dachu w budyn-
ku przy ul. 17 Stycznia 39, admini-
strowanego przez TBS. Chciał też 
wiedzieć, kiedy zostanie zbudowa-
ny skatepark.

Tomasz Podsiadlik zapytał, kie-
dy planowane jest ogłoszenie kolej-
nej edycji budżetu obywatelskiego, 
czy zmienią się zasady i jaka kwo-
ta będzie przeznaczona. Popro-
sił także o przycięcie brzóz na po-
lnej dróżce wiodącej od Miejskie-
go Zespołu Szkół nr 2 do ul. Kol-
bego. Radny zaproponował powo-
łanie miejskiego ogrodnika, który 
doradzałby w zagospodarowaniu 
terenów zieleni.

Elżbieta Latko chciała wiedzieć, 
czy możliwe jest przeniesienie po-
stoju taksówek na Plac Jana Pawła 
II i kompleksowe uporządkowanie 
terenu przy ul. Śmiecińskiej, Weso-
łej i Siewnej.

Mariusz Stawicki przekonywał, 
że park aktywnej rekreacji przy ul. 
Witosa, który powstanie w ramach 
projektu obywatelskiego, będzie wy-
magał oświetlenia.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
mówiła o przycięciu drzew przy 
ul. Sienkiewicza oraz wytycze-
niu wzdłuż tej ulicy parkingu. Była 
również zdania, że ul. Broniewskie-
go i Asnyka powinny być jednokie-
runkowe, a konsultacje społeczne 
wyznaczane na późniejsze godzi-
ny. Radna skarżyła się, że kierow-
cy ZKM omijają zatoczkę autobuso-
wą przy Cedrobie oraz nie otwierają 
przednich drzwi osobom starszym 
i niepełnosprawnym opuszczającym 
pojazd. Narzekała też na niedosta-
teczne nagłośnienie podczas obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Radna zapytała, 
na co przeznaczono nadwyżkę MO-
SiR z poprzednich lat, czy w związ-
ku z ewentualnym wyznaczeniem 
przejścia dla pieszych w ul. Sienkie-
wicza zbadano natężenie ruchu oraz 
kto wydał zgodę na budowę w tej czę-
ści miasta stacji paliwowo-gazowej. 
Radna sugerowała wprowadzenie 
ulg na przejazd komunikacją miej-
ską dla osób powyżej 70 roku życia.

Bogumiła Rybacka zwróciła 
uwagę, że publiczna toaleta na Pl. 
Jana Pawła II jest nieczynna w so-
boty i niedziele. Skrytykowała też 
sposób pielęgnacji drzewek na ul. 
Warszawskiej.

oprac. K.D.

Wprowadzone do budżetu zada-
nia inwestycyjne to m.in. opraco-
wanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej dotyczącej przebu-
dowy ul. Gruduskiej i przekaza-
nie jej w formie pomocy rzeczo-
wej województwu, podświetlenie 
Zamku Książąt Mazowieckich, 

rozbudowa świetlicy środowisko-
wej przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 1, modernizacja krytej 
pływalni, zagospodarowanie tere-
nów zielnych na Kanałach i Placu 
Piłsudskiego, opracowanie doku-
mentacji przedsięwzięć zaplano-
wanych w ramach Regionalnego 

Instrumentu Terytorialnego, bu-
dowa sceny na Placu Jana Pawła 
II i letniego boiska do piłki siat-
kowej na zamkowych błoniach. 
Wydatki uzupełnią projekcje fil-
mowe w plenerze, piknik „Lata 
z Radiem” i inne inicjatywy ma-
jące na celu ożywienie ulicy War-
szawskiej. Za zmianami budżeto-
wymi głosowało 21 radnych.
Bezdyskusyjnie przyjęto uchwałę 
w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie oraz ro-
boty budowlane zabytków wpi-

sanych do rejestru. Oznacza to, 
że właściciel obiektu objętego 
ochroną może ubiegać się o dofi-
nansowanie. Wnioski do Urzędu 
Miasta Ciechanów można skła-
dać do 30 kwietnia roku, w któ-
rym dotacja ma być udzielona.
Podczas obrad radni zapozna-
li się ze sprawozdaniem z ubie-
głorocznej działalności Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
i podjęli 17 uchwał. Opowiedzie-
li się za wniesieniem do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji wkła-
du niepieniężnego w celu podwyż-
szenia kapitału spółki o 261 tys. 
zł i objęciem tych udziałów. Wy-
razili też zgodę na zmianę miej-
skich programów przeciwdziała-
nia narkomanii oraz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów al-
koholowych. Radni zdecydowa-
li także o zbyciu dwóch działek 
położonych przy ul. Sikorskiego, 
zawarciu kolejnej umowy dzier-
żawy z uży tkownikiem nieru-
chomości przy ul. Sienkiewicza 
77, udzieleniu bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemców lokali 
mieszkalnych przy ul. Sikorskie-
go 2 i Pijanowskiego 5 oraz poro-
zumienia pomiędzy gminą a Na-
czelnikiem Urzędu Skarbowego.
W związku z nowym nazewnic-
twem uaktualniono wykaz ulic 
znajdujących się w granicach 
okręgów wyborczych i obwodów 
głosowania.
Radni wyłonili swoich przedstawi-
cieli w Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej. Członkami komisji zo-
stali: Robert Kuciński, Tomasz 
Podsiadlik i Mariusz Stawicki.

K.D.

Interpelacje radnych – VI sesja

Marcowe obrady Rady Miasta
Na 6. sesji Rady Miasta wprowadzono zmiany do tegoroczne-
go budżetu. Dochody zwiększono o 476 068 zł (plan 142,9 mln 
zł), a wydatki – o 5,5 mln zł (plan 150,3 mln zł).
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Na odcinku od ul. Mławskiej do ul. 
Gostkowskiej zostały już położone 
wszystkie warstwy asfaltu. Korzy-
stając z cieplejszych dni drogowcy 
kładą podbudowę pod ścieżki ro-
werowe i układają chodniki. Roz-
poczęli też malowania na tej ulicy 
znaków poziomych. Wkrótce ruszy 
asfaltowanie ścieżek rowerowych.
Od ul. Wojska Polskiego do ul. Puł-
tuskiej ułożona została ścieralna 
warstwa asfaltu. Obecnie siana jest 

trawa między jezdnią a chodnikami 
i wykonywane są prace porządkowe.
Na odcinku między Płońską, a Ty-
siąclecia trwają intensywne robo-
ty drogowe, powstaje dwujezdnio-
wy odcinek pętli i połączenia z wia-
duktem kolejowym.
Dużo dzieje się także na dwóch 
najważniejszych skrzyżowaniach 
pętli. Pierwsze łączy ul. Pułtuską 
i Armii Krajowej, drugie znajdu-
je się u zbiegu ulic: Mleczarskiej, 

Armii Krajowej i Płońskiej. Ronda 
budowane są etapami co znacznie 
wydłuża czas trwania robót. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad nie zgodziła się na za-
mknięcie tych ulic, bo biegną nimi 
drogi krajowe nr 60 i nr 50. Za-
kończenie prac przy budowie pę-
tli planowane jest na koniec maja, 
odbiór końcowy inwestycji odbę-
dzie się w czerwcu.

P.H.

Pętla na ostatniej prostej

Trwają wykończeniowe prace na pętli miejskiej. Najwięcej dzieje się między ulicami: Mław-
ską i Gostkowską, Wojska Polskiego i Pułtuską oraz Płońską i Tysiąclecia, gdzie wylewane są 
ostatnie warstwy asfaltu.

Postępy przy budowie świetlicy

W ekspresowym tempie przebiegają prace związane z dokończeniem 
budowy świetlicy środowiskowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 
Prace wykonuje pułtuska firma Budomur, która ma za zadnia dokoń-
czyć rozpoczętą przez płońską firmę Pasat inwestycję. Nowy wykonaw-
ca podpisał umowę z miastem 31marca, a już następnego dnia na pla-
cu budowy pojawili się robotnicy. Pozostało jeszcze m.in. pomalowanie 
ścian i elewacji, ułożenie posadzek oraz uporządkowanie terenu wokół 
obiektu. Na zakończenie prac wykonawca ma 40 dni.

P.H.

ULICE TRAUGUTTA 
I ŻÓRAWSKIEGO DO REMONTU

Niebawem rozpocznie się remont ulicy Traugutta. Zadaniem wykonaw-
cy będzie przebudowa linii energetycznych, oświetlenia ulicznego, bu-
dowa kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej, chodni-
ków z kostki brukowej oraz zjazdów na posesje.
W ramach budżetu obywatelskiego modernizacji zostanie poddana ulica 
Żórawskiego. Zlikwidowane zostaną wysepki oddzielające miejsca po-
stojowe, wymieniony zostanie też chodnik. Uporządkowany będzie rów-
nież teren zielony wokół. Termin składania wniosków minął 24 kwiet-
nia. Na oba zadania wpłynęło łącznie 9 ofert. Trwa ich sprawdzanie.

P.H.

Rondo w ul. Pułtuskiej 

Ul. Mleczarska 

Ul. Traugutta 

Ul. Żórawskiego Odcinek łączący ul. Wojska Polskiego i Pułtuską 
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Dotychczas schronisko było czynne dla 
odwiedzających w dni robocze w go-
dzinach 10:00 – 14:00 oraz w ostatnią 
sobotę miesiąca między 11:00 a 14:00. 
Od 9 maja dodatkowo każda sobota, 
z wyjątkiem świąt, będzie w tych go-
dzinach takim dniem otwartym. Po-
mocą w kwestiach pełnej informacji 

o zwierzętach oraz w sprawach pro-
cedur adopcyjnych będą służyć oso-
by z nadzoru schroniska.
– Im więcej będziemy stwarzać oka-
zji do odwiedzania i poznawania 
zwierząt przebywających w schro-
nisku, tym większa szansa na zna-
lezienie dla nich domu. Mieszkańcy 

Ciechanowa i okolicznych miejsco-
wości chcą przygarniać bezdom-
ne psy, ale często obowiązki zawo-
dowe uniemożliwiały im pojawie-
nie się w schronisku w dni robo-
cze, stąd wychodzimy z tą zmianą 
– mówi prezydent Kosiński.

R.J.

Użytkownicy wieczyści zabudowa-
nych działek mieszkalnych i prze-
znaczonych pod budowę miesz-
kaniową mogą składać wnioski w 
Urzędzie Miasta o przekształce-
nie prawa użytkowania wieczy-
stego na własność z dotychczaso-
wą bonifikatą w terminie 30 dni 
od daty ogłoszenia uchwały z 30 
kwietnia 2015 r. (uchwała uchy-
lająca uchwałę w sprawie bonifi-
kat). – Mieszkańcy, którzy będą 
chcieli skorzystać z bonifikat po-
winni jak najszybciej złożyć wnio-

ski. Ostateczny termin zależeć bę-
dzie od daty ogłoszenia uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Zmiany wej-
dą w życie najprawdopodobniej w 
drugiej połowie czerwca – powie-
działa zastępca prezydenta Joanna 
Potocka-Rak.
Wysokość obowiązujących bonifi-
kat to: 70% od opłaty z tytułu prze-
kształcenia nieruchomości zabu-
dowanych na cele mieszkalne lub 
przeznaczonych pod tego rodzaju 
zabudowę, 50% od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własno-
ści właścicielom lokali mieszkal-
nych, których udział w nierucho-
mości wspólnej obejmuje prawo 
użytkowania wieczystego. W przy-
padku nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem o mieszanej funkcji 
mieszkalno-użytkowej, bonifikata 
w wysokości 70% może być udzielo-
na proporcjonalnie do udziału po-
wierzchni mieszkalnej w łącznej 
powierzchni użytkowej budynku.

R.J.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Wiosenne malowanie pasów
Wkrótce rozpocznie się malowanie pasów na miejskich ulicach. Pra-
ce wykona firma PLANETA z Warszawy. By minimalizować utrudnie-
nia dla kierowców prace na najważniejszych ulicach wykonywane będą 
w godzinach nocnych i wieczornych.

Montaż progów zwalniających
W maju w ul. Broniewskiego (przy Szkole Podstawowej nr 5) i w ul. Ki-
cińskiego zamontowane zostaną progi zwalniające. Takie rozwiązanie 
ma ostudzić zapędy piratów drogowych, którzy w tych miejscach lubili 
mocniej przycisnąć pedał gazu.

Szczepienie lisów
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do 11 maja 
na terenie województwa prowadzana będzie akcja szczepienia lisów prze-
ciwko wściekliźnie. Preparat w postaci niewielkich kostek jest zrzuca-
ny z samolotu na lasy i łąki. Dotknięcie przynęty przez człowieka spo-
woduje, że nie będzie ona zjedzona przez lisa. Szczepionka wykazuje 
działanie uodparniające tylko u lisów. Każdy kontakt z nią należy zgło-
sić do lekarza lub weterynarza.

Równanie dróg
W marcu utwardzono przedłużenie ul. Skłodowskiej oraz ciąg pieszy 
od ul. Augustiańskiej do parku im. Marii Konopnickiej. Uporządkowa-
no i wyrównano też boisko do gry w lesie śmiecińskim.

Zadbana miejska zieleń

Drzewa i krzewy rosnące na skwerach i w parkach zostały zasilone na-
wozami. Ponad 60 nowych drzewek posadzono wzdłuż ul. Płońskiej. 
Z igliwia odkryto róże. W centrum i na cmentarzu komunalnym posa-
dzono ponad 1600 bratków. Planowane są dalsze nasadzenia. 200 kasz-
tanowców rosnących na terenie miasta zostało opasanych folią nasą-
czoną specjalnym środkiem, który ma zwalczać groźnego szkodnika 
tych drzew – szrotówka kasztanowcowiaczka. Powieszono też 200 bu-
dek lęgowych dla ptaków.

Pozbądź się przeterminowanych leków
W 15 punktach na terenie miasta moż-
na bezpłatnie oddać przeterminowa-
ne i niepotrzebne leki. Znajdują się 
tam pojemniki, do których mieszkań-
cy mogą wrzucać zbędne lekarstwa. 
Koszt odbioru i utylizacji medykamen-
tów pokrywa urząd.

Wykaz punktów w, których można bez-
piecznie pozbyć się lekarstw:
  1.  Apteka Cefarm, ul. 11 Pułku Uła-

nów Legionowych 14
  2. Apteka, ul. Powstańców Wielko-

polskich 4
  3. Apteka Remedium, ul. Pułtuska 20 a
  4. Apteka Dariusz Kozar, ul. Warszawska 56
  5. Przyjazna Apteka, ul. Spółdzielcza 2,
  6. Przyjazna Apteka, ul. Sienkiewicza 71 B
  7.  Przyjazna Apteka, ul. Bony 17
  8. Przyjazna Apteka, ul. Pułtuska 12
  9. Przyjazna Apteka, ul. Niechodzka 5 (Galeria Mrówka)
10. Apteka Arnica, ul. Broniewskiego 16
11.  Apteka Arnica, ul. Okrzei 1
12.  Apteka Arnica, ul. Armii Krajowej 18a
13. Apteka Arnica, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (Szpital)
14. Apteka dr. Opitma Ceny Hurtowe, ul. Mickiewicza 3
15. Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony 

Środowiska, Plac Jana Pawła II 6
P.H.

73 żółte kartki i 2 mandaty wręczy-
li pieszym i rowerzystom strażnicy 
miejscy. „Piesi i rowerzyści – chro-
nieni przepisami i własną rozwagą” – 
to nowa akcja strażników miejskich. 
Strażnicy żółtymi kartkami zaczęli 
upominać mieszkańców narusza-
jących przepisy drogowe. Wśród 
pieszych najczęściej popełnianym 
wykroczeniem było przechodzenie 
w niedozwolonym miejscu, rowe-
rzyści – na pasach nie schodzili z ro-
werów. Pomysł wręczania mieszkań-
com żółtych kartek od jakiegoś cza-
su funkcjonuje w innych miastach. 
Podobne rozwiązania stosują m.in. 
strażnicy z Płońska, Olsztyna, Za-
mościa czy Lublina. W przyszłości 
akcja będzie powtarzana.

P.H.

Schronisko w Pawłowie otwarte w soboty
Psy przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie będzie można odwiedzać 
częściej. W odpowiedzi na sygnały mieszkańców Ciechanowa prezydent Krzysztof Kosiński 
skierował do PUK prośbę o zwiększenie liczby dni, w których możliwa będzie adopcja zwierząt.

Uwaga mieszkańcy: Ostatnia szansa na bonifikaty
To już ostatnia szansa, by skorzystać z bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na kwietniowej sesji Rady Miasta podjęta 
została uchwała znosząca bonifikaty.

Żółta kartka zamiast mandatu
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10 kwietnia pod budynkiem cie-
chanowskiej PSP stanął czerwo-
ny autokar, w którym każdy kto 
spełnił określone kryteria mógł 
oddać krew. Tradycyjnie krwio-
dawcy otrzymywali czekoladę i ko-
szulkę. Tym razem w akcji „Ognisty 
Ratownik – Gorąca Krew” wzię-
ło udział blisko 50 ochotników – 
strażacy i mieszkańcy Ciechano-
wa. Krew oddał prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

A.C.

W lokalach komu-
nalnych, w k tó -
r y c h   z n a j d u j ą 
się piece i kuch-
nie węglowe za-
montowano pra-
wie tysiąc czujni-
ków tlenku węgla. 
Towarzystwo Bu-
downic twa Spo -
łecznego zaczę ło 
wyposażać lokale 
w czujniki w mar-
cu. Urządzenia oka-
zały się bardzo przy-
datne. W pierwszych tygodniach 
strażacy interweniowali kilku-
krotnie. Potwierdzone zostało 

przekroczenie stężenia tlen-
ku węgla.
TBS na początku roku wystąpił 
z prośbą do prezydenta o wyra-

żenie zgody na mon-
taż czujników. Zaku-
piono ponad tysiąc 
urządzeń, które były 
systematycznie mon-
towane. Już prawie 
wszystk ie zosta-
ły zainstalowane. 
Każdy taki czujnik 
ma dziesięcioletnią 
gwarancję. – Waż-
ne jest podejmowa-

nie działań minima-
lizujących jakiekolwiek ryzyko. 

Taki czujnik może uratować życie 
– podkreśla prezydent Krzysztof 
Kosiński.

R.J.

Osiem miejsc do rekreacji po-
wstanie w tym roku w mieście 
w ramach budżetu obywatelskie-
go. O budowę wnioskowali miesz-
kańcy, oddając głosy na złożone 
projekty. W kategorii do 50 tys. 
zł, w której do rozdysponowania 
było 200 tys. zł, prym wiodły si-
łownie. Jedna z nich stanie przy 
ul. Szwanke, druga – przy Oryl-
skiej. Zmodernizowany zostanie 
też plac zabaw przy ul. Ściegien-
nego, nowy wygląd zyska również 
ten u zbiegu ulic Parkowej i Zielo-
nej. Z dużych projektów, wartych 
więcej niż 50 tys. zł, powstaną 
3 parki rekreacyjno-sportowe: je-
den przy Witosa na Aleksandrów-
ce i dwa na Krubinie: przy Kru-

czej i Dobrej. Zbudowany zostanie 
też Street Workout Park przy ul. 
Augustiańskiej. Na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej wpłynęło 5 ofert. Trwa 

ich weryfikacja. Wybrany w dro-
dze przetargu wykonawca będzie 
miał na wykonanie wszystkich 
prac 70 dni.

P.H.

22 kwietnia harcerze posprzątali 
teren Doliny Rzeki Łydyni i oczy-
ścili błonia zamkowe. Podstawówki 
zajęły się swoją okolicą. „Szóstka” 
uporządkowała park Marii Konop-
nickiej, dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7 ruszyły do Lasu Śmieciń-
skiego. Dzięki dzieciom z „Czwór-
ki” czyściej zrobiło się na pobliskim 
osiedlu. Delegacja „Piątki” sprząt-
nęła Kanały. Worki na śmieci i rę-
kawiczki zapewnił wszystkim Urząd 
Miasta. Oprócz sprzątania, w szko-
łach odbyły się przedstawienia o te-
matyce ekologicznej, specjalne lek-

cje, wystawy i warsztaty. Rozstrzy-
gnięte zostały konkursy ekologicz-
ne. Uczniowie „Trójki” pisali listy 
do Ziemi, w których zgłaszali swo-
je pomysły, co mogą dla niej zro-
bić. W „Szóstce” powstała wystawa 
z przerobionych odpadów. Ucznio-
wie każdej klasy opracowali posta-
nowienia ekologiczne, które zosta-
ły umieszczone na specjalnie przy-
gotowanych drzewach. Te ozdobi-
ły drzwi każdej z sal lekcyjnych. By 
uczcić Dzień Ziemi uczniowie ubra-
li się na zielono.

A.C.

STRAŻACY I MIESZKAŃCY 
ODDALI 21 LITRÓW KRWI

Zamontowane czujniki czadu ratują życie

Nowe siłownie, place zabaw  
i steet workout park

Światowy Dzień Ziemi 
w Ciechanowie

Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym ob-
chodzonym na świecie od 1970 roku. Obecnie bierze w nim 
udział 192 krajów. W Polsce obchody zostały zapoczątkowane 
w 1990 roku. Świętował również Ciechanów. W tegoroczną ak-
cję włączyli się harcerze i uczniowie podstawówek.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie po raz kolejny zorganizo-
wała zbiórkę krwi. Uczestnicy akcji oddali w sumie 21 litrów krwi.

Plac zabaw przy ul. Dobrej
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Po trzech latach istnienia 
I Liceum Ogólnokształcące 
PUL w Ciechanowie przyjęło 
imię 11 Pułku Ulanów Legio-
nowych. 16 kwietnia w uro-
czystym apelu na Placu Jana 
Pawła II uczestniczyły wła-
dze miasta.

– Wybór patrona został uzasad-
niony tym, że pułk przed wybu-
chem II wojny światowej stacjo-
nował w ciechanowskich kosza-
rach i wpisał się w historię miasta. 
Poza tym w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej oraz wojny obron-
nej 1939 roku wyróżnił się mę-
stwem. Postawa wielu ułanów, 
którzy zostali odznaczeni Orde-
rem Virtuti Militari, będzie dla na-
szych uczniów doskonałym przy-
kładem oddania ojczyźnie – po-
wiedział w okolicznościowym wy-
stąpieniu prezes PUL i zarazem 
dyrektor szkoły Paweł Kaczyński. 
Sztandar szkoły poświęcił ks. ka-
nonik Wojciech Hubert. Apel za-
kończył pokaz sprawności zapre-
zentowany przez mundurowych 
licealistów.

K.D.

Stowarzyszenie Żołnierzy 11 Pułku 
Ułanów Legionowych i Ich Rodzin 
19 kwietnia zorganizowało obcho-
dy święta pułkowego. W kościele 
farnym odprawiono mszę świętą. 
Na pl. Piłsudskiego, pod pomni-
kiem marszałka złożono wieńce.
Za szczególne zasługi dla stowarzy-
szenia awansowano 4 członków. An-
drzej Dolecki otrzymał stopień rot-
mistrza, Franciszek Karpa – majo-
ra. Krzysztof Lipski uzyskał status 
starszego ułana, Arkadiusz Ziółko 
– prawo do posiadania i noszenia 
odznaki pułkowej. – Patriotyzm łą-
czy pokolenia. Są tu z nami wojen-
ni weterani i młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego PUL – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiń-
ski, który objął patronat nad uro-
czystością.

K.D.

75. rocznica  
Zbrodni Katyńskiej

Wystawa, pokaz filmów, apel poległych i złożenie kwiatów pod 
Krzyżem Katyńskim to program obchodów 75. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej, które odbyły się 13 kwietnia w Ciechanowie.

W Międzynarodowym Dniu Katy-
nia przed Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki stanęła plene-
rowa wystawa „Sowiecka agresja 
17 września 1939 r. na ziemiach 
Polski północno-wschodniej”. Od-
była się prezentacja książki Tere-
sy Kaczorowskiej „Dzieci Katy-

nia” oraz przegląd filmowy „Echa 
Katynia”. Wieczorem uroczysto-
ści przeniosły się pod Krzyż Ka-
tyński gdzie odbył się apel pole-
głych. Uczestnicy odmówili mo-
dlitwę w intencji ofiar zbrodni ka-
tyńskiej. Była też salwa honorowa 
oraz złożenie kwiatów.

A.C.

Ułani patronami licealistów PUL

Święto 
pułkowe
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Konfrontacje trwały od rana. 
Podczas wieczornej gali rozegra-
no 5 finałów. W stylu standar-
dowym, obejmującym walc an-
gielski, tango, walc wiedeński, 
foxtrot i quickstep, zwyciężyły 
pary: Kacper Celmerowski i Da-

ria Gastoł z warszawskiego Enjoy 
Dance Studio (kategoria 14-15 lat, 
klasa C) oraz Przemysław Figur-
ski i Natalia Brylowski z Centrum 
Tańca Radom (klasa B). W stylu 
latynoamerykańskim, na który 
złożyły się samba, cha-cha, rum-

ba, pasodoble i jive, najlepsi oka-
zali się: Piotr Zyglarski i Weroni-
ka Lato z Impet Warszawa (ka-
tegoria 14-15 lat, klasa C), Dmy-
tro Żukow i Dorota Pluta z Fiso-
ma Raszyn (klasa B) oraz Artur 
Bajl i Anna Rybarczyk z Polish 

Club Warszawa (Klasa A). Za-
wodników oceniało profesjonalne 
jury pod przewodnictwem Pawła 
de Pourbaix.
W trakcie turnieju kilkakrotnie 
wystąpiła ciechanowska Formacja 
Taneczna FreakShow prowadzona 

przez Agnieszkę Grzejdę. To oni byli 
gospodarzami konfrontacji. W or-
ganizację przedsięwzięcia zaanga-
żowało się także Polskie Towarzy-
stwo Taneczne oraz Urząd Miasta 
Ciechanów.

K.D.

ZAKOCHANI W TAŃCU
Kilkadziesiąt par i solistów rywalizowało na parkiecie o puchar prezydenta Ciechanowa. 19 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 
swoje umiejętności zaprezentowali tancerze z całej Polski.
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Kilkaset osób odwiedziło Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO podczas dnia otwar-
tego, zorganizowanego 24 kwiet-
nia. We wszystkich salach prowa-
dzone były zajęcia. Każdy mógł je 
podejrzeć i wybrać coś dla siebie. 
Wachlarz propozycji był szeroki: 
taniec towarzyski i ludowy, ba-
let, zumba, rytmika, decoupage, 
warsztaty plastyczne, zajęcia te-

atralne, śpiew, emisja głosu, na-
uka gry na pianinie i perkusji, fit-
ness, karate. Sympatycy tańca no-
woczesnego mieli okazję wzięcia 
udziału w próbie Formacji Arty-
stycznej FreakShow, czy Kabare-
tu „Małolaty”. Frajdą była też moż-
liwość skorzystania ze studia na-
grań. Piątkowy wieczór zakończył 
pokaz ognia.

K.D.

STUDIO otworzyło sale zajęć

16 maja, godz. 17.00 – Noc 
Muzeów (Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej, ul. Warszawska 61, 
Zamek Książąt Mazowieckich, 
Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie)

23 maja, godz. 11.00 – Festiwal 
Kwiatów (ul. Warszawska)

23 maja, godz. 23.00 – I Noc-
ny Półmaraton (pętla miejska) 

24 maja, godz. 11.00 – Piknik 
sportowy (pętla miejska, zamko-
we błonia) 

30 maja, godz. 11.00 – IV Cie-
chanowski Festiwal Wolontariatu 
(pl. Jana Pawła II)

31 maja, godz. 10.00 – Festyn 
z okazji Dnia Dziecka, Motoserce 
(pl. Jana Pawła II)

31 maja, godz. 15.00 – III Cie-
chanowski Marsz dla Życia i Ro-
dziny (kościół farny, ul. Warszaw-
ska, pl. Jana Pawła II)
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Biegi przełajowe

Zawody na pływalni „U-Ciecha” 
trwały od 10-12 kwietna. Ucznio-
wie podzieleni według roczników 
rywalizowali w stylach: motylko-
wym, grzbietowym, dowolnym, 
k lasycznym oraz w konkursie 
drużynowym. Ciechanów repre-
zentowali uczniowie Społecznej 
Szkoły Podstawowej, Społecz-
nego Gimnazjum STO oraz Gim-
nazjum TWP. W klasyfikacji ge-
neralnej Społeczne Gimnazjum 
STO uplasowało się na 6 pozycji 
z siedmioma medalami: 3 złote, 

3 srebrne i 1 brązowy. Społeczna 
Szkoła Podstawowa STO zajęła 
17 miejsce zdobywając 2 medale: 
1 złoty i 1 brązowy. Gimnazjum 
TWP zajęło 27 pozycję z 1 brą-
zowym medalem. W klasyfikacji 
punktowej Gimnazjum STO zaję-
ło 2 miejsce a Szkoła Podstawo-
wa STO dziesiąte. Organizatorem 
zawodów byli: Społeczne Towa-
rzystwo Oświatowe w Ciechano-
wie oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji.

A.C.

10 kwietnia na stadionie MOSiR odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Ciechanów w Biegach Przełajo-
wych. Do rywalizacji stanęli uczniowie podstawó-
wek, gimnazjów 
i szkół ponad-
gimnazjalnych 
m.in. z Płońska, 
Młocka, Racią-
ża, Mławy, Ra-
dzanowa. Młodzi 
zawodnicy w za-
leżności od wie-
ku biegli na dy-
stansach: 600 m, 
800 m, 1000 m 
i   1500 m.  Dla 
najlepszych 
przygotowane 
były medale i dy-
plomy. Ucznio-
wie z ciechanow-
skich szkół wy-
kazali się bardzo 
dobrą formą. Złoto wywalczyła Patrycja Kuczyńska 
z Zespołu Szkół nr 2 i Klaudia Kuczyńska z Gim-
nazjum nr 3. Na drugim miejscu podium stanęła 

Nina Morawska z I LO i Patryk Purzycki z ZS nr 2. 
Brązowe medale trafiły do Laury Kwiatkowskiej 
z Gimnazjum nr 1 oraz Julii Szcześniak i Mateusza 

Kołakowskiego 
z I LO. Sukces 
odnieśli dziew-
częta i chłopcy 
z I LO. Obie re-
prezentacje zdo-
były najwięcej 
punktów w kla-
sy f ikac j i  d ru-
ż ynowej .  Z ło -
t y medal wrę -
czył m.in. pre-
zydent Krzysztof 
Kosiński, który 
pojawił się go-
ścinnie na zawo-
dach. 15 kwiet-
nia młodzi spor-
towcy  r ywa l i-
zowali również 

w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych.

A.C.
W  z awod a c h   w y s t a r t ow a -
ło 287 zawodników z 36 k lu-
bów w tym 20 zawodników cie-
chanowskiego klubu Taekwon-
-do LKS Matsogi. W klasyfika-
cji generalnej LKS Matsogi za-
jęło III miejsce. – Był to dla nas 
sprawdzian przed Mistrzostwa-
mi Świata, które odbędą się za 
miesiąc we włoskim Jesolo. Pod-
czas Grand Prix Polski zawodni-
cy Matsogi osiągnęli kilka bar-
dzo dobrych rezultatów – cieszy 

się Michał Korzybski, prezes LKS 
Matsogi Ciechanów. Złote medale 
zdobyli: Ilona Omiecińska, Piotr 
Szwejkowski i Andrzej Reduch. 
Srebro wywalczył Paweł Szwej-
kowski. Z brązowymi odznacze-
niami wróciły Magdalena Koso-
budzka i Ilona Omiecińska. Do-
brze poradzili sobie też juniorzy. 
Kinga Sadkowska zdobyła srebrny 
medal, a Kacper Ząbczyk i Wik-
tor Nalewajk brązowy.

A.C.

Zmagania pływackie 
szkół STO

W XXI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
wystartowało łącznie ponad 600 zawodników z 26 szkół podstawowych i 25 gimnazjalnych.

Sukces Matsogi Ciechanów 
na Grand Prix Polski

Kolejne udane zawody reprezentantów Matsogi Ciechanów. 
Tym razem sportowcy przywieźli aż dziesięć medali z zawo-
dów Grand Prix Polski w Pruszczu Gdańskim.

Zacięte rozgrywki mogliśmy ob-
serwować podczas XXI Ogólnopol-
skiego Turnieju Mini Piłki Ręcz-
nej Dzieci. Wzięło w nich udział 
ponad 20 klubów z całej Polski. 
W kategorii dziewcząt ciechanow-
ska drużyna UKS Olimpikus zaję-
ła 5. miejsce. W klasyfikacji koń-
cowej chłopców najwyżej uplaso-
wał się klub UKS Nike Ciechanów 
zajmując 3. miejsce. Na 16. pozycji 
znalazła się drużyna UKS Olimpi-

kus Ciechanów. W najlepszej „piąt-
ce” turnieju był Kacper Pawlikow-
ski (UKS Nike). Wszystkie druży-
ny otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i statuetki. Zawody zorganizo-
wał Ciechanowski Klub Sportowy 
„JURAND” oraz UKS „Olimpikus” 
Ciechanów. W otwarciu turnie-
ju wziął udział prezydent Krzysz-
tof Kosiński oraz jego zastępca 
Krzysztof Kacprzak.

P.H.

Turniej szczypiorniaka 
rozstrzygnięty
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W ogrodach nad Kanałami 1 maja odbyło się śniadanie na trawie połączone z jarmarkiem pyszności, atrakcjami dla dzieci i koncertami. 21 gitarzystów wspólnie 
zagrało „Hey Joe”. Dzień Flagi zaczął się Biegiem Pomiędzy Zamkami. 130 osób pokonało dziesięciokilometrową trasę od Zamku Książąt Mazowieckich do kom-
pleksu pałacowego w Opinogórze Górnej. Później na błoniach zamkowych podziwiać można było Pokaz Jazdy Polskiej. Wieczorem na Zamku wystąpił Grzegorz 
Turnau z zespołem. W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja złożono kwiaty pod pomnikiem POW, w kościele św. Tekli odprawiona została msza za ojczyznę.

red.

MAJÓWKA. DZIAŁO SIĘ W CIECHANOWIE!




