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Ciechanów otrzymał dodatkowe 
środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013 na dofinanso-
wanie projektu dotyczącego budowy 
pętli miejskiej. Środki z dofinanso-
wania pokryją część kosztów wyni-
kających z dodatkowych robót, któ-
re w trakcie realizacji projektu oka-
zały się konieczne do przeprowadze-
nia, a których nie przewidział pier-
wotny projekt budowy. Dlatego też 
roboty te obciążyły budżet miasta.
W czwartek 14 maja został podpi-
sany przez marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Adama Struzi-
ka i prezydenta Ciechanowa Krzysz-
tofa Kosińskiego aneks do umowy 
o dofinansowanie projektu, zwięk-

szający kwotę środków europejskich 
na inwestycję.
– Otrzymujemy kwotę, która jest 
dodatkowym wsparciem, dodat-
kowym zastrzykiem, bardzo po-
ważnym zastrzykiem pieniężnym 
dla budżetu miasta. Ta kwota daje 
nam nowe możliwości, nowe per-
spektywy rozwoju, pozwala ze spo-
kojem zakończyć inwestycję i po-
zwala myśleć o kolejnych działa-
niach i wyzwaniach na najbliższe 
miesiące i lata – podkreślił prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– Bardzo się cieszę, że około 11 mi-
lionów złotych dodatkowo zostanie 
przekazane dla miasta na pokrycie 
tych kosztów. Wierzę głęboko, że 
Ciechanów rozwija się dynamicz-

nie. Pojawiają się nowe pomysły, 
nowe projekty, liczę że Ciechanów 
będzie aktywnie zdobywał te środ-
ki europejskie – powiedział marsza-
łek Adam Struzik.
– Wytworzył się pozytywny, do-
bry klimat dla Ciechanowa, dzię-
ki któremu możemy liczyć na przy-
chylność, pomoc innych instytucji, 
to daje nam naprawdę duże szanse 
rozwojowe, bo te środki finansowe 
będziemy mogli w określony spo-
sób zagospodarować, na pewno ich 
nie zmarnujemy – dodał prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Projekt, który jest realizowany 
od 2007 roku ma poprawić regio-
nalny system transportowy.

R.J.

11 MILIONÓW ZŁOTYCH 
DLA CIECHANOWA

Na wniosek prezydenta Krzysztofa Kosińskiego decyzją zarządu Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Ciechanów otrzymał blisko 11 mln zł dodatkowych środków europejskich.

Młodzieżowa  
Rada Miasta. 
Prezydent 
odpowiada 
pomysłodawcom

Już we wrześniu może zacząć dzia-
łać Młodzieżowa Rada Miasta. Pre-
zydent przygotował projekt uchwa-
ły. Do Rady zostaną wybrani przed-
stawiciele ciechanowskich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, w sumie 21 osób. Będzie 
to głos doradczy i konsultacyjny 
w sprawach dotyczących młodzieży.

Więcej str. 2
R.J.

Bezpłatne SMSy 
z informacjami 
dla mieszkańców
Rusza sys-
tem, dzię-
ki które-
m u  k a ż -
dy będzie 
mógł otrzymywać za darmo SMSy, 
dotyczące tego co dzieje się i co 
będzie się działo w Ciechanowie. 
Wystarczy zarejestrować się za 
pomocą formularza na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Cie-
chanów lub wysłać SMS.

Czytaj str. 3
R.J

I Rodzinny  
Festiwal Sportowy

I Ciechanowski Nocny Półma-
raton, Otwarta Parada Sporto-
wa i sportowy piknik rodzinny. 
Wszystkie te wydarzenia okazały 
się przebojem. W Festiwalu wzię-
li udział między innymi biegacze, 
rolkarze, rowerzyści, miłośnicy 
nordic walking. Każdy mógł wy-
brać formę odpowiadającą jego 
zainteresowaniom i kondycji.

Szerzej str. 11
R.J.

Będzie  
modernizacja basenu. 
Ministerstwo  
Sportu i Turystyki 
przyznało miastu 
500 tys. zł

Pół miliona złotych przyznane 
Ciechanowowi to środki, które 
pokryją połowę kosztów zwią-
zanych z modernizacją krytej 
pływalni. Basen pierwszy raz 
od swojego istnienia przejdzie 
tak poważny remont. To już trze-
ci zastrzyk pieniędzy z zewnątrz, 
który miasto otrzymało w ostat-
nim czasie.

Więcej str. 3
R.J.

Pętla miejska 
na finiszu

Na pętli trwają ostatnie prace 
związane z zagospodarowaniem 
zieleni oraz z organizacją ruchu. 
Rozpoczął się przegląd przedod-
biorowy. Jedna z największych 
inwestycji w Ciechanowie do-
biega końca.

Więcej str. 5
P.H.

Dzień dziecka. 
Działo się! 

31 maja na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji. Były konkursy, 
gry, występy. Przeprowadzono 
zbiórkę krwi, a ulicami mia-
sta przeszedł Marsz dla Życia 
i Rodziny.

Szerzej str. 12.
K.D.
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Prezydent przygotował projekt 
uchwały, następnie przekazał 
go do konsultacji samorządom 
uczniowskim ciechanowskich szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjów. 
Uchwała będzie punktem obrad 
podczas czerwcowej sesji.
Młodzieżowa Rada Miasta mo-
głaby rozpocząć swoją działalność 
od września. Składać się będzie 
z 21 osób. Szkoły będą organizować 
wybory, podczas których zostaną 
wyłonieni ich przedstawiciele. Ka-
dencja Rady będzie trwać dwa lata, 
mandat takiego radnego wygaśnie 
również wtedy, gdy ukończy 19 rok 
życia. Funkcję tę będzie mógł peł-

nić już czternastolatek.
Działalność będzie miała charakter 
konsultacyjny w sprawach dotyczą-
cych młodzieży, edukacji, sportu, 
kultury, rozwoju miasta. Młodzie-
żowa Rada Miasta będzie uczest-
niczyć w sesjach Rady Miasta Cie-
chanów, będzie stanowić głos do-
radczy dla radnych. Będzie mogła 
między innymi zgłaszać wnioski, 
opiniować projekty uchwał, współ-
pracować przy organizacji mło-
dzieżowych imprez kulturalnych 
i sportowych.
– Dzięki takiemu rozwiązaniu głos 
młodych będzie bardziej słyszalny. 
Młodzi ludzie będą mieli większy 

wpływ na sprawy, które ich do-
tyczą. Poza tym niezwykle waż-
ną kwestią jest upowszechnianie 
idei samorządności, zachęcanie 
uczniów do aktywnego uczestni-
czenia w życiu miasta i pokazy-
wanie im, że mogą decydować – 
powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Młodzieżowa Rada Miasta będzie 
miała swojego przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego, se-
kretarza, wyłoni komisję rewizyj-
ną i komisje problemowe. Na swo-
ich sesjach spotykać się będzie nie 
rzadziej niż raz na kwartał.

R.J.

Konkurs na letni wypoczynek 
rozstrzygnięty

Prezydent Ciechanowa przyznał środki na organizację wypoczynku let-
niego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert wsparcie finansowe otrzymają: Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego w Ciechano-
wie (6 940 zł), Polski Czerwony Krzyż Oddział rejonowy w Ciechanowie 
(9 060 zł) i Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ciechanów (2 000 zł).

red.

Ciechanowski od-
dział Stowarzy-
szenia Auto-
rów Polskich 
przy 
wspar-
ciu pre-
zyden-
t a  m i a -
sta orga-
nizuje konkurs 
fotograficzny „Cie-
chanów w obiektywie – 
wczoraj i dziś”. Każdy uczestnik 
może zgłosić nie więcej niż 4 fo-
tografie (2 ujęcia obiektu dawne-
go i 2 współczesnego lub 4 zdjęcia 
pokazujące obecne oblicze miasta). 
Minimalny format odbitek to A4. 
Termin nadsyłania prac 15 lipca – 
15 września 2015 r. Fotografie nale-
ży przesyłać na adres: Oddział Cie-
chanowski SAP, 06-400 Ciecha-
nów ul. Strażacka 5, z dopiskiem 

„Konkurs Fotogra-
ficzny”. Zdjęcie 

powinno być 
na odwrocie 
oznaczone 
symbolem. 
Ważne jest 

też podanie ty-
tułu. Na dołączo-

nej kopercie trze-
ba powtórzyć symbol 

i tytuł, podać imię, na-
zwisko, wiek, adres, numer 

telefonu kontaktowego i e-mail 
autora oraz miejsce i datę wyko-
nania. Szczegóły w regulaminie, 
a także na stronie: www.sap-cie-
chanow.pl. Do wygrania nagrody 
pieniężne i rzeczowe. Wystawa po-
konkursowa zostanie zaprezento-
wana w budynku Ciechanowskie-
go Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO, przy ul. 17 Stycznia.

K.D.

Ciechanowska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego wznowiła pra-
ce w nowym składzie. 12 maja w ra-
tuszu odbyło się pierwsze spotka-
nie, któremu przewodniczyła Do-
rota Jezierska. – Rada Działalno-
ści Pożytku Publicznego nie może 

być tworem sztucznym. Ma peł-
nić funkcję doradczą, a jej efekty 
powinny być widoczne – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiń-
ski otwierając spotkanie. Przeka-
zał też członkom rady dwa projekty 
uchwał do zaopiniowania: pierw-

szy dotyczący Budżetu Obywatel-
skiego oraz drugi w sprawie po-
wołania Młodzieżowej Rady Mia-
sta Ciechanów. Uczestnicy jedno-
głośnie uchwalili nowy regulamin 
działania rady.

A.C.

Młodzieżowa Rada Miasta.  
Prezydent odpowiada pomysłodawcom
Prezydent Krzysztof Kosiński pozytywnie odniósł się do pomysłu stworzenia Młodzieżowej 
Rady Miasta, który został zaproponowany przez grupę młodych ludzi na kwietniowej sesji 
Rady Miasta Ciechanów.

„Ciechanów w obiektywie 
– wczoraj i dziś”

26 maja w czasie spotkania, w któ-
rym uczestniczyli redaktorzy na-
czelni gazet samorządowych za-
prezentowane zostały trzy pisma: 
„Kronika Mazowiecka” wydawana 
przez województwo, „Gazeta Wie-
liszewska” – przykład pisma gmi-
ny wiejskiej oraz „Gazeta Samorzą-
du Miasta Ciechanów”. O zawarto-
ści, roli informacji z urzędu, celach, 
stosowanych środkach, formie ga-
zety, pracą nad nią oraz wykorzy-
stywaniu doświadczenia dzienni-
karskiego w prowadzeniu pisma 
samorządowego opowiadała na fo-
rum redaktor naczelna – rzecznicz-
ka urzędu miasta Renata Jeziółkow-
ska. Prelekcje poprzedził wykład 

dziekana Wydziału Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych prof. Ja-
nusza Adamowskiego. O tematach 
samorządowych w telewizji mówił 
dyrektor TVP Warszawa Sławomir 
Majcher, w kontekście radia wypo-
wiadał się członek rady nadzorczej 
Polskiego Radia Artur Andrysiak.
Prelegenci wraz z dziennikarzem, 
autorem książek Markiem Łusz-
czyną oraz radcą prawnym UMWM 
Anną Świerk-Skirzyńską wzięli 
udział w panelu dyskusyjnym. Od-
powiadali na pytania pozostałych 
redaktorów naczelnych, dzielili się 
swoimi doświadczeniami dotyczący-
mi szczegółów pracy nad pismami.

red.

Gazeta na forum
„Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów” została wyróżniona 
zaproszeniem na warsztat I Forum Mazowieckiej Prasy Sa-
morządowej, które zorganizował Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie.

Obradowała  
Rada Działalności Pożytku Publicznego
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Ważne wątki podjęte podczas spo-
tkania to polityka prorodzinna 
i wsparcie dla młodych ludzi. Roz-
mawiano o programie „Maluch 
2015”, do którego zakwalifikował 
się Ciechanów, dzięki czemu mia-
stu przyznano ponad 800 tys. zł 
na rozbudowę żłobka. Była to oka-
zja do podziękowania za te środ-
ki. Żłobek dysponuje 21 miejscami 
opieki nad dziećmi, po rozbudowie 
liczba ta będzie dwa razy większa. 
Inwestycja rozpocznie się i zakoń-
czy jeszcze w tym roku. Poruszona 
została również sprawa programu 
„Senior Wigor”, w którym Ciecha-
nów chce partycypować.

– Współpraca rządu z samorzą-
dem jest bardzo ważna. Cieszę 
się, że Ciechanów jest coraz bar-
dziej aktywny i zgłosił się do ko-
lejnego projektu – powiedział mi-
nister Władysław Kosiniak Ka-
mysz. – Przy każdej możliwej 
okazji będziemy starali się po-
zyskiwać środki zewnętrzne – 
podkreślał prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Przed spotkaniem w ratuszu mini-
ster pracy wraz z premier Ewą Ko-
pacz wręczyli milionową Kartę Du-
żej Rodziny rodzinie Niezgodziń-
skich z Ciechanowa.

R.J.

Minister pracy z wizytą 
u prezydenta Ciechanowa
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Ka-
mysz 1 maja spotkał się z prezydentem Ciechanowa Krzyszto-
fem Kosińskim. Wizyta ministra w ciechanowskim ratuszu 
była okazją do rozmów między innymi o bezrobociu, Karcie 
Dużej Rodziny i programach rządowych.

Kryta pływalnia w Ciechanowie 
od początku swojego istnienia, 
czyli od 19 lat nie przechodziła 
żadnej poważnej modernizacji 
czy remontu. To będzie pierw-
sza tego typu inicjatywa, do tego 
współfinansowana ze środków ze-
wnętrznych. Wkład własny mia-
sta to 50% wartości całego projek-
tu, który to oszacowano na milion 

złotych. Środki zostały zabezpie-
czone w budżecie miasta podczas 
marcowej sesji Rady Miasta Cie-
chanów. – Basen od dawna wy-
magał działań inwestycyjnych, 
teraz dzięki dodatkowym finan-
som z budżetu państwa mamy 
doskonałą okazję do realnych 
działań – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński. –To mój trze-

ci wniosek o pozyskanie środ-
ków zewnętrznych dla Ciecha-
nowa i trzeci skuteczny. Cieszę 
się z tej pozytywnej aktywności, 
która skutkuje rozwojem miasta 
– dodaje prezydent.
3 czerwca do Ciechanowa przyje-
dzie wiceminister sportu i turysty-
ki Bogusław Ulijasz.

R.J.

Mieszkańcy Ciechanowa będą mieli możliwość umieszczania swoich 
drobnych ogłoszeń za darmo w wydawanej przez miasto gazecie. Ogło-
szenia pojawią się już w kolejnym (lipcowym) numerze. Prosimy o prze-
syłanie ogłoszeń pod adres e-mail ogłoszenia@umciechanow.pl
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca niewykluczone, że nie będziemy 
w stanie publikować wszystkich przesyłanych treści. Redakcja zastrze-
ga sobie prawo do wyboru i ostatecznej decyzji. Ważny jest charakter 
ogłoszeń. Nie mogą to być np. treści reklamowe. O tym, czy ogłoszenie 
ukaże się, czy nie, będziemy wcześniej informować.

red.

Urząd Miasta Ciechanów urucha-
mia system, dzięki któremu każ-
dy może za darmo otrzymywać 
SMSy z informacjami o tym, co 
dzieje się i co będzie działo się 
w mieście.
Z urzędu w ysyłane będą in-
formacje o ważnych lokalnych 
wydarzeniach, imprezach kul-
t u ra l nych,  spor tow ych,  a k-
cjach społecznych, zagroże -
n iach,  aw a r iach,  ut r ud n ie -

niach, sprawach urzędowych, 
ter m i n ac h.  B y  ot r z y my w ać 
darmowe wiadomości wystar-
czy zarejestrować się wysyłając 
SMS o treści TAK pod numer 
515 10 40 90 (koszt SMS zgod-
nie z taryfą operatora) lub wy-
pełnić formularz na stronie in-
ternetowej www.umciechanow.
pl Rejestracja do systemu rów-
noznaczna jest z akceptacją re-
gulaminu, który znajduje się na 

stronie urzędu miasta. Możli-
we jest również otrzymywanie 
wiadomości głosowych.
– Dzięki temu rozwiązaniu miesz-
kańcy będą na bieżąco z istot-
nymi sprawami i na pewno nie 
przeoczą organizowanych przez 
miasto wydarzeń. Chcemy do-
cierać z informacją w łatwy, wy-
godny dla mieszkańców sposób 
– powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

R.J.

Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Ciechanów otrzyma 500 tys. zł na modernizację kry-
tej pływalni. Wniosek o pozyskanie tych środków złożył na początku roku prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Będzie modernizacja basenu. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

przyznało miastu 500 tys. zł

Darmowe 
ogłoszenia  
drobne 

w Gazecie  
Samorządu 
Miasta  

Ciechanów
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Uchwały
Rady Miasta Ciechanów
podjęte na VII sesji
30 kwietnia 2015 r.

nr 58/VII/2015 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Miejskiej Ciecha-
nów za 2014 r.

nr 59/VII/2015 w sprawie udziele-
nia absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 rok.

nr 60/VII/2015 w sprawie zmiany 
Uchwały nr 474/XL/2014 Rady Miasta 
Ciechanów z 26 marca 2014r. w spra-
wie określenia granic obwodów pu-
blicznych szkół podstawowych.

nr 61/VII/2015 w sprawie zmiany 
Uchwały nr 475/XL/2014 Rady Miasta 
Ciechanów z 26 marca 2014 r. w spra-
wie określenia granic obwodów pu-
blicznych gimnazjów.

nr 62/VII/2015 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy na terenie miasta 
Ciechanów.

nr 63/VII/2015 w sprawie wystąpie-
nia z członkowstwa Gminy Miejskiej 
Ciechanów ze Stowarzyszenia Mazo-
wieckie Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego.

nr 64/VII/2015 w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie bonifikat od opłat 
za przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności.

nr 65/VII/2015 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.

nr 66/VII/2015 w sprawie zmiany 
Uchwały nr 207/XXIII/08 Rady Mia-
sta Ciechanów z 26 czerwca 2008 roku 
w sprawie zasad wydzierżawiania 
i udostępniania działek gruntów sta-
nowiących mienie komunalne.

nr 67/VII/2015 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej.

Pełna treść uchwał  
znajduje się

na stronie  internetowej 
urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Robert Adamiak przedstawił 
na slajdach ubytki i niedoskonało-
ści powstałe na nowo wybudowa-
nych chodnikach i ścieżkach rowe-
rowych pętli miejskiej. Poprosił tak-
że o usunięcie nieestetycznych na-
pisów z pobliskich ekranów dźwię-
kochłonnych.

Stanisław Talarek zwrócił uwa-
gę na suche, pochylone drzewo przy 
ul. Wojska Polskiego (teren Agencji 
Mienia Wojskowego – red.), które 
według niego stanowi zagrożenie. 
Poruszył również kwestię nierów-
ności ul. Nadrzecznej oraz dziur 
i braku koszy na śmieci w ul. Wito-
sa. Radny nadmienił, że ZWiK nie 
zareagował na jego poprzednią in-
terpelację dotyczącą fetoru na ul. 
Wojska Polskiego, a zarządca dróg 
wojewódzkich nie zrobił nic z pasa-
mi zieleni tej ulicy.

Leszek Goździewski podzięko-
wał za ustawienie dodatkowych po-
dajników torebek na psie odchody 
i poprosił o poprawienie wystają-
cej studzienki i chodnika na skrę-
cie z ul. Powstańców Wielkopol-
skich w Pułtuską.

Marek Rutkowski postulował 
stworzenie systemu, który umożli-
wi stałą opiekę pielęgniarską i sto-
matologiczną dzieciom przebywa-
jącym w szkołach.

Zenon Stańczak zgłosił do re-
montu chodnik ul. Monte Cassi-
no. Poprosił też o sprzątnięcie be-
tonów przy Hotelu Atena, wydzie-

lenie przejścia dla pieszych w ul. 
Bogusławkiego i położenie kostki 
brukowej przy ul. Bąkowskiej (visa 
a vis apteki). Radny był zdania, że 
parking przed starym budynkiem 
sądu powinien być stale otwarty 
dla mieszkańców.

Wiesław Brzozowski wnioskował 
o boisko na osiedlu Bielin.

Krzysztof Leszczyński popro-
sił o zamontowanie kilku ławek 
na odcinku pętli miejskiej od skle-
pu Kauf land do osiedla 40-lecia 
i ocenę techniczną wybudowane-
go przepustu przy ul. Skłodowskiej 
Chciał także wiedzieć, czy na cmen-
tarzu komunalnym zostanie zbu-
dowana ściana do pochówku urn 
z prochami.

Michał Jeziółkowski zapropo-
nował zainstalowanie czasomierzy 
na sygnalizatorach światła. Radny 
był ciekaw, ile kosztowałby montaż 
takich urządzeń.

Jerzy Racki wnioskował o prze-
dłużenie chodnika ul. Kolbego, po-
łożenie asfaltu w ul. Mleczarskiej 
i przywrócenie linii autobusowej łą-
czącej dzielnicę przemysłową z cen-
trum miasta.

Marcin Żebrowski nalegał na 
zagospodarowanie strychów w lo-
kalach TBS i uzupełnienie koszy 
na śmieci w ul. Grota Roweckie-
go. Radny zapytał, czy w ul. Fa-
brycznej mogą jeździć pojazdy po-
wyżej 8 ton.

Agnieszka Kuźma odczytała pi-
smo mieszkańców bloku przy ul. 
Armii Krajowej 33, którzy skar-
żą się na hałas dobiegający z miej-
skiego placu zabaw i proszą o po-
sadzenie rzędu tui między pla-
cem a budynkiem. Radna popro-
siła o remont nawierzchni ul. Księ-
cia Konrada.

Jacek Zawiśliński zwrócił się 
o zamontowanie ekranów dźwię-
kochłonnych przy ul. Leśnej i Przy-
leśnej.

Mariusz Stawicki był ciekaw, 
na jakim etapie jest realizacja 
projektów zgłoszonych w budże-
cie obywatelskim i czy są już roz-
pisane przetargi. Radny postulo-
wał stopniowe zwiększanie puli 
na inicjatywy obywatelskie. Za-
proponował też utworzenie baru 
mlecznego w kamienicy przy ul. 
Warszawskiej 18.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
apelowała o zagospodarowanie 
lasu śmiecińskiego, budowę in-
frastruktury w ulicach Przyleśnej 
i Hubala oraz zniesienie zakazu 
zatrzymywania w ul. Nadfosnej. 
Zgłosiła też postulaty, by na tere-
nie SP nr 5 zorganizować dodatko-
wy parking, naprawić uszkodzone 
chodniki przy ul. Wyspiańskiego 
i Przybosia, wyrównać nawierzch-
nię ul. Wyspiańskiego i Hłaski, do-
prowadzić do użyteczności końco-
wy odcinek ul. Wiosennej. Radna 
chciała wiedzieć, gdzie może uzy-
skać szczegółowych informacji do-

tyczących planów zagospodarowa-
nia dzielnicy Bloki, kiedy zostanie 
wprowadzony program Senior-
-Wigor w Domu Dziennego Poby-
tu MOPS, dlaczego na pętli miej-
skiej nie ma awaryjnych zjazdów 
i nieoświetlona jest ul. Klonow-
skiego. Kolejne problemy, które 
poruszyła to: tworzące się po desz-
czu błoto na skrzyżowaniu ul. We-
sołej z Kwiatową i zniszczone te-
reny przyległe do pętli (np. odci-
nek ul. Wiosennej). Radna wyra-
ziła dezaprobatę dla wycinki brzóz 
w pobliżu ul. Czarneckiego i Wid-
nej oraz lip przy ul. Rzeczkowskiej. 
Skrytykowała też politykę pielę-
gnacji zieleni, zwłaszcza przycin-
kę drzew w ul. Sienkiewicza. Mia-
ła też obawy, czy scena na pl. Jana 
Pawła II nie zaburzy ładu architek-
tonicznego ratusza. Zaproponowała 
zainicjowanie Ciechanowskich Dni 
Dawców Przeszczepu i była zdania, 
że filmy kina letniego można wy-
świetlać na ścianie zamku.

Bogumiła Rybacka  prosi ła 
o częstsze patrole policji i straży 
miejskiej na ul. Warszawskiej i pla-
cu Jana Pawła II, szczególnie w go-
dzinach nocnych. Radna ponowi-
ła interpelację w sprawie miejskie-
go szaletu. Krytycznie odniosła się 
do sposobu pielęgnacji drzewek 
na ul. Warszawskiej.

Elżbieta Latko zapytała o ter-
min oddania do użytku tunelu 
w ul. Spółdzielczej.

oprac. K.D.

Podczas obrad podsumowano ubie-
głoroczną współpracę gminy z pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Pozytywnie 
oceniono też zasoby pomocy spo-
łecznej. Radni określili granice 
obwodów publicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Na wnio-
sek zarządu osiedla nr 2 „Aleksan-
drówka” nadali nazwę ulicy łączą-
cej Błękitną i Szmaragdową. Dro-
ga ta będzie funkcjonować jako ul. 
Złota. Radni jednogłośnie opowie-
dzieli się za wystąpieniem z człon-
kostwa z Mazowieckiego Stowa-

rzyszenia Gmin na rzecz Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjne-
go, uchyleniem uchwały w sprawie 
bonifikat od opłat za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności oraz za na-
byciem działki położonej przy ul. 
Niechodzkiej. Zmienili także za-
sady wydzierżawienia i udostep-
nienia gruntów stanowiących mie-
nie komunalne. Korekcie uległ bu-
dżet na 2015 rok. Dochody osza-
cowano na 143 mln zł, a wydatki 
– na 150 mln zł.

K.D.

Interpelacje radnych  
– VII sesja

Sesja  
kwietniowa
Na 7. sesji Rady Miasta przedstawione zostało sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2014 rok. Dochody miasta wyniosły 
blisko 159 mln zł, a wydatki – 166,4 mln zł. Deficyt okazał się 
niższy od planowanego i został pokryty przychodami z emisji 
obligacji oraz wolnymi środkami. Bilans finansowy zyskał ak-
ceptację, a prezydent otrzymał absolutorium.
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Pod koniec maja rozpoczął się tzw. 
przegląd przedodbiorowy. Po po-
twierdzeniu gotowości zadania 
do odbioru, prace rozpocznie ko-
misja. Generalny wykonawca in-
westycji – f irma Eurovia kom-
pletuje dokumentację powyko-
nawczą. Równocześnie trwają 
ostatnie prace związane ze sta-
łą organizacją ruchu i zagospo-
darowaniem terenów zielonych. 

Największą niewiadomą jest wia-
dukt kolejowy w ciągu ul. Mle-
czarskiej (inwestycja PKP PLK), 
który nie uzyskał jeszcze pozwo-
lenia na użytkowanie obiektu. Bez 
niego prawidłowe funkcjonowa-
nie nowego układu drogowego bę-
dzie utrudnione.
Wzdłuż jezdni powstały ścieżki 
rowerowe o nawierzchni asfalto-
wej. Drogi dla jednośladów bu-

dowane były sukcesywnie, razem 
z chodnikami, nowym oświetle-
niem, ekranami akustycznymi, 
13. zmodernizowanymi skrzy-
żowaniami, 13. rondami i dwo-
ma mostami na Łydyni. Według 
bieżąc ych w yl iczeń kosz t  c a-
łej inwestycji to ponad 170 mln 
zł. 109 mln zł miasto pozyskało 
ze środków unijnych.

P.H.

Pętla miejska na finiszu
Dobiega końca jedna z największych inwestycji w Ciechanowie. Pętla miejska połączyła mię-
dzy innymi drogi krajowe nr 50 i 60. Jej zadaniem jest odciążenie ruchu w centrum i skomu-
nikowanie ze sobą poszczególnych dzielnic. Pięć lat temu powstał pierwszy odcinek – dwu-
pasmowa ul. Armii Krajowej.

Od kory towania podłoża pod 
nową jezdnię i budowy kanaliza-
cji deszczowej rozpoczęła się prze-
budowa ulicy Traugutta na osie-
dlu Zachód. Ulica zyska asfaltową 
jezdnię, chodniki i zjazdy z kost-
ki betonowej oraz nowe latarnie 
z oprawami LED. Prace wykona 
Przedsiębiorstwo Transportowo- 

Handlowe „WAPNOPOL” z Gli-
nojecka. Budowa będzie koszto-
wać 250 tys. zł. Mieszkańcy ulicy 
proszeni są o cierpliwość i wyro-
zumiałość z uwagi na utrudniony 
dojazd do wszystkich posesji. Wy-
konawca zakończy prace w poło-
wie czerwca.

P.H.

Ruszyła budowa  
ulicy Traugutta

W nowej części parterowego bu-
dynku powstało 7 sal do zajęć 
grupowych, dwie łazienki przy-
stosowane do osób niepełno-
sprawnych oraz szatnia. Kiedy 
budynek zostanie odpowiednio 
wyposażony, dzieci będą tu mogły 

spokojnie i kreatywnie spędzać 
wolny czas. Na tyłach świetlicy 
będzie można poćwiczyć na si-
łowni na świeżym powietrzu, sko-
rzystać z placu zabaw lub wielo-
funkcyjnych boisk.

P.H.

W wakacje ruszy  
świetlica środowiskowa

Budowana od września 2013 r. świetlica dla dzieci i młodzie-
ży z rodzin z problemem alkoholowym przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich została ukończona. Prawdopodobnie w lipcu 
obiekt będzie wyposażony i oddany do użytku. Budowa pla-
cówki kosztowała blisko 1 mln zł.Rondo w ul. Pułtuskiej

Fragment ulicy Mleczarskiej i rondo w ul. Płońskiej

Ulica Mleczarska. Widok z wiaduktu kolejowego w stronę ul. Tysiąclecia
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Dobra wiadomość dla wszystkich, 
którzy lubią aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu. W ośmiu 
punktach na terenie miasta wkrót-
ce powstaną miejsca rekreacji. O ich 
budowę wnioskowali mieszkańcy, 
w ramach budżetu obywatelskiego.
Prym wiodły siłownie. Jedna z nich 
stanie przy ul. Szwanke, druga – 
przy Orylskiej.

Zmodernizowany zostanie też plac 
zabaw przy ul. Ściegiennego, nowy 
wygląd zyska również ten u zbiegu 
ulic Parkowej i Zielonej. Powstaną 
3 parki rekreacyjno-sportowe: je-
den przy Witosa na Aleksandrów-
ce i dwa na Krubinie: przy Kruczej 
i Dobrej. Zbudowany zostanie rów-
nież Street Workout Park przy ul. 
Augustiańskiej.

Przetarg na budowę bądź moder-
nizację istniejących obiektów wy-
grała firma HIP BUD z Warsza-
wy, która ma 70 dni na wykona-
nie zadania. Przybędzie ok. 70 no-
wych urządzeń za ponad 556 tys. 
zł. Wszystkie obiekty oprócz tych 
przy ul. Orylskiej i Augustiańskiej 
zostaną ogrodzone.

P.H.

Latem wysyp nowych  
placów zabaw i miejsc rekreacji

Przy ul. Augustiańskiej wybudowany zostanie Street Workout Park

Ulica Witosa. W tym miejscu niebawem powstanie park rekreacyjno - sportowy

Wkrótce ruszy budowa 1 z 3 parków rekreacyjno-sportowych przy ulicy Kruczej

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Zmiany organizacji ruchu
W ul. Broniewskiego (przy Szkole Podstawowej nr 5) i w ul. Kicińskie-
go zamontowane zostały progi zwalniające. W ul. Szymanowskiego po-
wstało przejście dla pieszych. Odcinek ulicy Parkowej od ulicy Gostkow-
skiej do Bony stał się jednokierunkowy. Na ul. Szumnej podstawiono 
znak ograniczający tonaż.

PLANETA maluje
W maju rozpoczęło się malowanie poziomych znaków na miejskich uli-
cach. Prace wykonuje firma PLANETA z Warszawy. Oznakowano już 
przejścia na ulicach: 11 Listopada, Szymanowskiego, Konwaliowej, Czar-
nieckiego, Moniuszki, Głowackiego, Spółdzielczej, Okrzei, Wyzwolenia, 
Kargoszyńskiej, Zielonej Ścieżce, Sikorskiego oraz na Placu Kościuszki. 
Prace są sukcesywnie kontynuowane.

Pochwal się swoim ogrodem
Prezydent Ciechanowa ogłosił 18. edycję konkursu na najładniejszą po-
sesję. Do udziału zapraszamy mieszkańców domów jednorodzinnych, 
wielorodzinnych oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej. Bal-
kony i ogródki można zgłaszać do 21 sierpnia. Mogą  to robić osoby fi-
zyczne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą 
właściciela posesji lub balkonu). Druki do wypełnienia dostępne są w 
Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 oraz w siedzibie Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska w ratuszu. Formularz wraz z 
regulaminem znajduje się również na stronie internetowej www.umcie-
chanow.pl w BIP. Do 21sierpnia najpiękniejsze ogrody mogą zgłaszać 
osoby fizyczne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą 
i zgodą właściciela posesji lub balkonu).

Logo z 1900 aksamitek
W parku Marii Konopnickiej wyrosło kwiatowe logo Ciechanowa. 
Najlepiej widoczne  jest z wiaduktu. Tworzy je 1900 sadzonek po-
marańczowych aksamitek. Teren wokół kwiatów jest systematycz-
nie wykaszamy.

Czas koszenia, strzyżenia i sadzenia
Na miejskich rabatkach, kwietnikach i gazonach pracownicy ziele-
ni posadzili kilka tysięcy jednorocznych barwnych kwiatów. Sanitar-
nym cięciom poddano drzewa i krzewy. Wykoszone zostały pasy zie-
leni przy ulicach, w parkach i na skwerach. Drzewa i krzewy spryska-
ne zostały środkiem zapobiegającym chorobom grzybowym i szkod-
nikom. Wymieniono także kruszywo wokół drzewek w ciągu ul. War-
szawskiej i na placu Jana Pawła II. Na ulicy Sienkiewicza dokonano 
przeglądu obumarłych drzew, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla 
kierowców i przechodniów.

P.H.
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Cel rajdu to promowanie zdro-
wego, beznałogowego trybu ży-
cia. Stąd nazwa wyprawy: „Trzeź-
wo patrzę, trzeźwo jadę”. Rowe-
rzyści chcieli pokazać, głównie  

młodemu pokoleniu, jak atrak-
cyjnie i pożytecznie można spę-
dzić wolny czas.  Cykliści odwie-
dzili  wiele ciekawych zakątków 
Polski, a przy okazji wspiera-

li akcję na rzecz chłopca chore-
go na mukowiscydozę. Przebieg 
rajdu na bieżąco relacjonowało 
Radio Zet.

A.C.

Uczestnicy Wędrówki przeszli pod 
mostem. Spacerowali jedyną w 
swoim rodzaju, wpisaną do Reje-
stru Zabytków aleją topolową. Ro-
snące tutaj czarne topole to długo-
wieczny (dożywają 250-300 lat!), 
rodzimy, obecnie bardzo rzad-
ki gatunek. Zasadzono je w okre-
sie międzywojennym, po regu-
lacji Łydyni. Idąc lewym brze-
giem rzeki mija się wiele histo-
rycznych miejsc i zapomnianych 
dziś obiektów (m.in. kilka mły-
nów, elektrownię miejską i wo-
dociągi, browar Karola Machlej-
da, dwa kościoły, łaźnię miejską, 
dawny basen, grodzisko, miejsce 
po młynie Jana Konopnickiego), 
mając jednocześnie widok na buj-
ną przyrodę „Doliny rzeki Łydyni” 
na przeciwnym brzegu. Polecamy 

tę trasę wszystkim ciechanowia-
nom na wiosenne i letnie space-
ry, z przewodnikiem w ręku, dla 
łatwiejszego zlokalizowania wy-
mienionych miejsc, a jeszcze le-

piej (naśladując Roberta Bartoł-
da z ul. Warszawskiej) – z przy-
stankiem na parkowej ławce i lek-
turą pożółkłego numeru „5 Rzek”.

red.

Boisko o wymiarach 16 x 8m (całe 
boisko ma wymiar 22x14 m) po-
siada łapacze do piłek oraz try-
buny, na których może zasiąść 
50 kibiców. W planach jest za-
kup kontenera do przetrzymy-
wania sprzętu. Zawodnicy będą 

mogli się tam przebierać. Pia-
sek na budowę boisko przyjechał 
aż znad morza, z Łeby. Z boiska 
mogą korzystać wszyscy, po wcze-
śniejszym zarezerwowaniu termi-
nu w MOSiR.

P.H.

CYKLIŚCI Z ŁEBY  
ODWIEDZILI CIECHANÓW

Wędrówka z biegiem Łydyni
„Z biegiem Łydyni” to hasło IV Miejskiej Wędrówki Fotograficznej, zorganizowanej 15 maja przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. Tego dnia około 30 osób ruszyło spod zamku ścieżką, uczęszcza-
ną głównie przez wędkarzy, w stronę ulicy 17 stycznia.

Profesjonalne boisko  
do gry w siatkówkę plażową
Przy ul. Parkowej, na zamkowych błoniach powstało profe-
sjonalne boisko do gry w siatkówkę plażową. Pierwszy turniej 
na nowym obiekcie odbył się 24 maja.

Pięciu samorządowców z Łeby postanowiło w niecałe dwa tygodnie pokonać na rowerach po-
nad 1000 kilometrów. Cykliści jechali z Łeby przez Mikołajki do Szczyrku. Codziennie prze-
mierzali po około 100 km, po drodze zatrzymując się w różnych miejscowościach. 9 maja na 
ich trasie znalazł się Ciechanów. Gości przywitał zastępca prezydenta Krzysztof Kacprzak.

Gimnazjum nr 3 świętowało  
Dni Patronki

Gimnazjum nr 3 w maju obchodziło 13-lecie nadania szkole imienia Ma-
rii Konopnickiej. Uroczystości rozpoczęły się 19 maja grą terenową pod 
hasłem „Dzień z Marią Konopnicką”. Gimnazjaliści mieli do wykona-
nia zadania, które były związane z życiem i twórczością patronki. Były 
też rywalizacje w dyscyplinach sprawnościowych. 21 maja w szkole od-
był się apel połączony ze złożeniem kwiatów przed pomnikiem wybitnej 
pozytywistki. Uczestniczyli w nim prezydent Krzysztof Kosiński i jego 
zastępca Krzysztof Kacprzak, dyrektorzy ciechanowskich szkół, rodzi-
ce i uczniowie. Kluczowym punktem było otwarcie salki patronki na-
zwanej „Salonikiem Marii Konopnickiej”.

A.C.
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Juwenalia studenckie

Święto wolontariuszy

Paula i DJ Adamus byli gwiazdami tegorocznych Juwenaliów. 29 maja na zaproszenie prezydenta Krzysztofa Kosińskiego oraz studentów PWSZ młodzi ludzie 
bawili się na Zamku Książąt Mazowieckich. Imprezę otworzył rektor PWSZ Leszek Zygner oraz prezydent Krzysztof Kosiński, który zgodnie ze zwyczajem prze-
kazał studentom symboliczny klucz do bram miasta. Była loteria i różne inne atrakcje dla uczestników. Egzamin z zabawy zdali wszyscy.

A.C.

W Ciechanowie działa ponad 100 fundacji, stowarzyszeń, towarzystw i klubów. 32 z nich 30 maja zaprezentowało się na placu Jana Pawła II podczas IV Festi-
walu Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Festiwal otworzyła zastępca prezydenta Joanna Potocka-Rak. W tym roku hasłem przewodnim imprezy było 
„Znajdź swoją drugą połówkę”. Organizatorzy zachęcali ciechanowian do znalezienia dla siebie organizacji, w której mogliby się realizować jako wolontariu-
sze. Festiwal połączony był z piknikiem zdrowia. Imprezę uświetnił występ zespołu „W innym stanie”. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Ciecha-
nowski Wolontariat, Urząd Miasta Ciechanów oraz Wojewoda Mazowiecki. Kolejny festiwal już za rok.

P.H.

.
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Podczas 18. edycji 16 maja wy-
stąpili Tandeta Blues Band, Why 
 Ducky?, 4 Szmery, Śląska Grupa 
Bluesowa, Alexander’s Ragtime 
Band oraz Kasa Chorych, która 
obchodzi w tym roku swoje czter-
dziestolecie. Festiwal zorganizo-
wany przez Stanisława Antośkie-

wicza, Urząd Miasta Ciechanów 
i Ciechanowski Ośrodek Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO zaczął się 
od występów laureatów konkur-
su wokalnego Bluesik 2015. Dzie-
ci zaśpiewały i zaprezentowały się 
w bluesowym stylu.

R.J.

Miasto oddycha bluesem
Festiwal Spring Blues Night przyciągnął na Zamek Książąt Ma-
zowieckich miłośników klimatycznych brzmień.

W budynku przy ul. Warszawskiej 
przygotowano warsztaty plastycz-
ne, wystawę unikatowych znacz-
ków i kart pocztowych oraz po-
kazy sztuki walki i uzbrojenia ja-
pońskiego.
W zamkowych pomieszczeniach 
można było obejrzeć nową ekspo-
zycję „Księstwo Mazowieckie 1200-
1526, intrygi, trucizny i smok, czy-
li 300 lat niezależnego Mazowsza”, 
wykopaliska archeologiczne oraz 
zgłębiać historię przy użyciu sprzę-
tu multimedialnego.
W Gołotczyźnie grupy rekon-
strukcyjne rozbiły obozowisko. 
Było ognisko, pieczone kiełbaski 
i wojskowa grochówka. Na cieka-
wych czekały zasoby zgromadzo-
ne w „Krzewni” i dworku Aleksan-

dry Bąkowskiej. Pogoda sprzyjała 
spacerom po parkowych alejkach.
W tę wyjątkową noc muzealne zaple-
cza zwiedziło kilkaset osób. Urząd 

Miasta sfinansował koszty przejaz-
dów autobusowych na trasie Ciecha-
nów – Gołotczyzna i z powrotem.

K.D.

NOCNE BUSZOWANIE  
PO MUZEACH

Muzeum Szlachty Mazowieckiej ósmy raz wzięło udział w „Nocy muzeów” i bezpłatnie udo-
stępniło wszystkie ekspozycje. 18 maja dla zwiedzających do późnych godzin otwarty był Za-
mek Książąt Mazowieckich oraz Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Ryk silników, wyjątkowy styl, 
niepowtarzalna atmosfera. 
Około 3 tys. motocyklistów 
wzięło udział w XI Otwartych 
Spotkaniach Motocyklowych. 
Pierwsi uczestnicy zlotu zaczę-
li gromadzić się na błoniach 
zamkowych w piątek 15 maja.

Sobota była dla nich. Motocykliści 
zwiedzali okolice, po czym wzię-
li udział w mszy pod farską górą. 
Było to oficjalne rozpoczęcie sezo-
nu motocyklowego w Diecezji Płoc-
kiej. Mszę odprawił ksiądz motocy-
klista Dariusz Skoczylas. Na czele 
parady, która przemierzyła miasto, 
jako pasażer, jechał prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński.

Motocykliści zrobili sobie przysta-
nek przed krytą pływalnią. Na par-
kingu popisywali się umiejętnościa-
mi i sztuczkami. Po pokazie prze-

nieśli się na błonia zamkowe. Mo-
tocyklowy piknik wkomponował 
się w festiwal Spring Blues Night.

R.J.

Motocykliści opanowali Ciechanów
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Jarmark, parada f lower-power 
i konkurs wokalny „Dzieci-Kwia-
ty” złożyły się na Festiwal Kwiatów, 
który 23 maja zapanował na ulicy 
Warszawskiej. Na miejskim dep-
taku można było odwiedzić ponad 
40 stoisk z różnościami: od sadzo-
nek, krzewów ozdobnych, akcesoriów 
ogrodniczych po rozmaite regional-
ne smaczki. Zakupy umilały śpiewy, 
kolorowe transparenty i przyjazna 

atmosfera. Przechodniom wręcza-
no roże. Gest ten miał symbolizo-
wać życzliwość i szacunek do natury.
Organizatorem imprezy byli: Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO, Stowarzyszenie 
„Nasze Śródmieście” oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Pa-
tronat nad festiwalem objął pre-
zydent miasta.

K.D.

Festiwal Kwiatów

12 czerwca, godz. 17.00 – 
Wrzuć na luz i jeszcze plus, (po-
mnik Jana Pawła II, ul. Warszaw-
ska, pl. Jana Pawła II)
20 czerwca, godz. 11.00 – Pił-
karski Piknik Rodzinny (stadion 
MOSiR)
21 czerwca, godz. 10:00 – 
Otwarte Mistrzostwa Nordic Wal-
king Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku (start: hala sportowo-widowi-
skowa MOSiR, ul Kraszewskiego 8)
26 czerwca, godz. 19.00 – DNI 
CIECHANOWA: spektakl mu-
zyczny „Santo Subito” (kościół 
św. Piotra)
27 czerwca, godz. 12.00 – DNI 
CIECHANOWA: I Ogólnopolski 
Zjazd Piotrów (pomnik św. Piotra, 
ul. Warszawska, pl. Jana Pawła II)
27 czerwca, godz. 20.00 – DNI 
CIECHANOWA: Międzynarodo-
we Spotkania Folklorystyczne KU-
PALNOCKA (błonia zamkowe)
28 czerwca, godz. 11.00 – DNI 
CIECHANOWA: Jubileusz Miej-
skiej Orkiestry Dętej OSP (pl. Jana 
Pawła II)
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23 maja o godzinie 23.00 z ron-
da w ulicy Mławskiej wystartował 
I Ciechanowski Nocny Półmara-
ton. Ponad dwadzieścia jeden ki-
lometrów przebiegło 70 osób. Po-
konać trzeba było pięciokrotnie od-
cinek pętli miejskiej między ulicą 
Mławską a Wojska Polskiego. Ostat-
nia prosta to Gostkowska, Zamko-
wa, Wodna – do placu Jana Pawła 
II. Wygrał Robert Michalski z War-
szawy. Drugi był Marcin Baszkie-
wicz z Winnicy, a trzeci – Konrad 
Taber z Milanówka. Najlepszy czas 
spośród ciechanowian uzyskał Wi-
told Tarnowski, który uplasował się 
na szóstym miejscu.
Dwanaście godzin po starcie pół-
maratonu z tego samego miejsca 
wyruszyła Otwarta Parada Spor-
towa, w której wzięli udział wszy-
scy chętni motocykliści, rowerzy-

ści, rolkarze, biegacze, spacerowi-
cze czy miłośnicy nordic walking. 
Nie był to wyścig, a wspólny czte-
rokilometrowy przemarsz lub prze-
jazd, który zakończył się na bło-
niach zamkowych.
Podczas zorganizowanego tam pik-
niku odbyły się różnego rodzaju 
sportowe zajęcia, pokazy ratow-
nictwa medycznego, prezentacje 
taneczne, gry i konkursy. Można 
było oznakować swój rower, obej-
rzeć wóz bojowy prezentowany 
przez strażaków. Był czas na wy-
stępy muzyczne i mnóstwo innych 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Rywalizowali ze sobą szachiści, 
a na powstałym na błoniach bo-
isku do siatkówki plażowej roze-
grano I Turniej o Puchar Dyrek-
tora MOSiR.

red.

I Rodzinny Festiwal Sportowy
W repertuarze biegi, przemarsze, przejazdy i piknik. Sport 
w różnych odsłonach był motywem przewodnim w przedostat-
ni weekend maja.
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Mega puzzle, konkurencje drużynowe, zabawy muzyczno-taneczne, gry na boisku ze sztuczną murawą, jazda samochodem w alko-goglach, konkursy z nagro-
dami, występy, poczęstunki – to tylko niektóre atrakcje przygotowane 31 maja na placu Jana Pawła II. Tego dnia odbyła się VII edycja akcji MOTOSERCE, pod-
czas której przeprowadzono zbiórkę krwi. Na scenie zaprezentowali się podopieczni Akademii Dźwięku, COEK STUDIO, PCKiSz oraz zespoły Suczysty, DMD, 
Vierna i Horyzonty. Ulicami miasta przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Patronat nad imprezami objął prezydent Ciechanowa.

K.D.

  DZIEN DZIECKA. DZIAŁO SIE!´ ˛


