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Wiceminister obrony narodowej Be-
ata Oczkowicz w ofi cjalnym piśmie 
do prezydenta Krzysztofa Kosiń-
skiego wyjaśnia, że nieruchomość 
byłego kompleksu wojskowego była 
uznana dotychczas za zbędną dla 
potrzeb wojska, jednak to stano-
wisko uległo zmianie. Jak tłuma-
czy pani wiceminister, jest to zwią-
zane z aktualnymi kierunkami roz-
woju Sił Zbrojnych RP oraz zacie-
śnieniem współpracy sojuszniczej.
Porozumienie między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem 
Stanów Zjednoczonych Amery-
ki dotyczące ustanowienia uzgod-
nionych obiektów i terenów weszło 
w życie 15 lipca. Jak czytamy w pi-
śmie od pani wiceminister „W ww. 

porozumieniu kompleks wojsko-
wy w Ciechanowie przewidywany 
jest do realizacji zadań związanych 
z obronnością i bezpieczeństwem 
państwa we współpracy Sil Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej z Si-
łami Zbrojnymi Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki”.
– Wykorzystanie byłej jednostki 
w ten sposób jest najlepszym roz-
wiązaniem. Ogromny teren i nieru-
chomości nie będą niszczały, znów 
zaczną spełniać swoją rolę. Wpły-
nie to korzystnie na rozwój mia-
sta. Dobrze, że poczekaliśmy z de-
cyzjami i nie przejęliśmy tego te-
renu od Agencji Mienia Wojskowe-
go – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał 
się w ratuszu z wiceprzewodniczącym 
sejmowej Komisji Obrony Narodowej 
Bartłomiejem Bodio. Jak wyjaśniał po-
seł, Ciechanów wskazali Amerykanie. 
– Istotne jest między innymi położenie 
obiektu, możliwości dojazdu, ale także 
otwartość na współpracę po stronie 
władz Ciechanowa – powiedział poseł.
Ministerstwo Obrony Narodowej nie 
chce na razie zdradzać szczegółów. 
Treść polsko-amerykańskiego po-
rozumienia nie jest jawna. Decyzja 
polityczna jeszcze nie zapadła. We-
dług informacji, do których dotarł 
dziennik „Rzeczpospolita”, w Cie-
chanowie mógłby być ulokowany 
batalion wojsk pancernych USA.

R.J.

Była jednostka wojskowa może zostać wykorzystana przez amerykańskie i polskie siły zbroj-
ne. Rządy obu krajów podpisały porozumienie, w związku z którym zacieśniona została współ-
praca wojskowa dotycząca współużytkowania nieruchomości.

Do Budżetu 
Obywatelskiego 
zgłoszono aż 
70 projektów

Skończył się czas na zgłaszanie 
propozycji zadań, które mają 
szansę być zrealizowane w 2016 r. 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Do końca sierpnia pro-
jekty będzie weryfi kować komi-
sja. Głosowanie odbędzie się we 
wrześniu.

Więcej str. 2
R.J.

Trwają intensywne 
prace przy 
rozbudowie żłobka

Roboty powinny zakończyć się 
w listopadzie. Dzięki rozbudo-
wie żłobek przyjmie dwa razy 
więcej dzieci niż dotychczas. 
Prawie 813 tys. zł miasto pozy-
skało na tę inwestycję w ramach 
ministerialnego programu „Ma-
luch 2015”.

Czytaj str. 3
R.J.

Jedna Karta 
Dużej Rodziny – 
więcej korzyści. 
Już nie tylko dla 
mieszkańców 
Ciechanowa
Jeden 
wniosek, 
jedna kar-
ta, więcej 
ulg. W ra-
mach ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny 
obowiązują wszystkie ulgi, któ-
re były związane z ciechanow-
ską kartą.

Czytaj str. 3
R.J.

Kierowcy mogą 
jeździć kolejnymi 
odcinkami pętli

Otwarto odcinek od ulicy Mław-
skiej do Gostkowskiej oraz frag-
ment y u l ic y Mleczarsk iej  – 
od Płońskiej do mostu na Łydyni 
i od wiaduktu kolejowego do Ty-
siąclecia. Nie jest jeszcze dostęp-
ny tylko nieco ponad 800 metro-
wy odcinek od Wojska Polskiego 
do Pułtuskiej oraz wiadukty, bę-
dące inwestycją PKP.

Czytaj str. 5
P.H.

Nowe place zabaw, 
siłownie i parki 
aktywnej rekreacji

Osiem miejsc aktywnej rekre-
acji powstaje w Ciechanowie. Są 
to zwycięskie projekty z Budże-
tu Obywatelskiego. Obiekty już 
wkrótce zostaną udostępnione 
mieszkańcom.

Więcej str. 6
P.H.

Lato z Radiem 
w Ciechanowie

Na scenie na błoniach zamkowych 
zagrali Red Lips, Enej i Zakopo-
wer. W miasteczku Lata z Radiem 
na mieszkańców i przyjezdnych 
czekało mnóstwo atrakcji. O Cie-
chanowie bardzo dużo mówiło się 
na antenie radiowej Jedynki.

Fotorelacja str. 12
R.J.
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Wstępne studium zagospodarowania przestrzennego 
targowiska przy ulicy Sienkiewicza zakłada między 
innymi budowę hali z infrastrukturą w miejscu obec-
nego bazarku, powstanie parkingu z około 200 miej-
scami, w tym tzw. ekoparkingu oraz modernizację 
placu przed dworcem PKP. Zniknie ogradzająca teren 
siatka, a całość stworzy spójną, otwartą przestrzeń. 
Pełna dokumentacja całej inwestycji ma być gotowa 
do końca roku.
– Będziemy starać się o współfi nansowanie inwestycji 
ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy etap mógłby 
być realizowany w oparciu o środki z PROW. Prace 
będą prowadzone tak, by nie zakłócić handlu – mó-
wił prezydent Krzysztof Kosiński. Prezydent podkre-

śla, że każda istotna zmiana wprowadzana do koncep-
cji będzie przedstawiana kupcom w celu zaplanowa-
nia najkorzystniejszych dla nich działań inwestycyj-
nych sprzyjających handlowi.
W spotkaniu z przedstawicielami kupców uczestni-
czyła również zastępca prezydenta Joanna Potoc-
ka-Rak, kierownik Wydziału Zamówień Publicz-
nych, Działalności Gospodarczej i Inwestycji Berna-
deta Markowicz oraz kierownik Wydziału Pozyski-
wania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicz-
nych Marta Piecychna oraz projektanci i architekci. 
To drugie takie spotkanie z kupcami dotyczące bu-
dowy hali targowej.

R.J.

Projekty zgłaszane były w dwóch 
kategoriach – ogólnomiejskiej 
i osiedlowej. Wśród wszystkich 
70 propozycji znalazły się zarów-
no projekty „miękkie”- społecz-
ne, dotyczące organizacji różnego 
rodzaju przedsięwzięć, wydarzeń 
oraz „twarde” – związane z infra-
strukturą, budową chodników, 
parkingów czy miejsc rekreacji. 
Wartość projektu osiedlowego nie 
może przekroczyć 100 tys. zł, ogól-
nomiejskiego 200 tys.
Powołana przez prezydenta komi-
sja sprawdzi projekty pod względem 
formalno-prawnym i oceni realność 
ich wykonania. Pozytywnie zwery-
fi kowane trafi ą na karty do głoso-
wania. Głosowanie odbędzie się we 
wrześniu. Każdy mieszkaniec, któ-
ry ukończy szesnasty rok życia bę-
dzie mógł oddać dwa głosy – jeden 
na projekt osiedlowy, drugi na pro-

jekt ogólnomiejski. Głosowanie od-
bywać się będzie w wyznaczonych 
punktach miasta oraz przez Internet.
– Tak duża liczba zgłoszonych pro-
jektów świadczy o tym, że miesz-
kańcy chcą aktywnie uczestniczyć 
w życiu miasta. Zachęcam do gło-
sowania i decydowania o tym, co 
będzie się działo w Ciechanowie 
– powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Na Budżet Obywatelski na 2016 rok 
przeznaczone zostanie prawie 
1,6 mln zł. W każdym z dwunastu 
osiedli będzie zrealizowany pro-
jekt, który zdobędzie największą 
liczbę głosów oraz najpopularniej-
szy projekt z kategorii ogólnomiej-
skiej. Z pozostałych wolnych środ-
ków – drugi lub trzeci pod wzglę-
dem liczby głosów projekt ogól-
nomiejski.

R.J.

Ciechanowianie będą mieli świetną okazję, aby znaleźć 
prawdziwe perełki wśród antyków i staroci. Wszyst-
ko za sprawą Jarmarku Staroci, który odbędzie się 
29 sierpnia w godz. 10.00 – 17.00 na ul. Warszaw-
skiej. Osoby, które posiadają przedmioty „z duszą” 
i chciałyby wystawić je na Jarmarku mogą zgłaszać się 
do 21 sierpnia do Wydziału Kontaktów Społecznych. 
Tel: (23) 674 92 04, e-mail: wks@umciechanow.pl.

P.H.

Do Budżetu Obywatelskiego 
zgłoszono aż 70 projektów

Minął termin zgłaszania propozycji zadań, które mogą zostać 
zrealizowane w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Do końca sierpnia projekty będzie weryfi kować specjal-
na komisja. Te, które spełnią wszystkie wymogi trafi ą na kar-
ty do głosowania.

Jarmark Staroci

Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się 22 lipca w ratuszu z przedstawicielami kupców z ba-
zarku oraz z projektantami koncepcji planowanej przy PKP hali targowej. Przedstawiona zo-
stała wstępna wizualizacja, omówiono założenia.

Prezydent przedstawił kupcom 
wizualizację hali targowej 
przy ulicy Sienkiewicza
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– Rodziny z Ciechanowa w więk-
szości składały wnioski o dwie 
karty. Od lipca, by mieć to samo, 
wystarczy jeden wniosek i jed-
na karta. To lepsze rozwiązanie 
z praktycznego punktu widzenia 
i więcej korzyści dla większej licz-
by dużych rodzin – podkreśla pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Już nie tylko objęci programem 
mieszkańcy Ciechanowa ale wszy-
scy posiadacze Karty Dużej Rodzi-
ny będą mogli korzystać z pięćdzie-
sięcioprocentowych ulg za wstęp 
na krytą pływalnię, na basen od-
kryty, na lodowisko, za wypoży-
czenie łyżew, przejazdy autobu-
sami ZKM, zajęcia organizowane 
przez COEK STUDIO, pobyt dziec-
ka w żłobku czy świadczenia pu-
blicznych przedszkoli. Partnerami 
Ciechanowskiej Karty Dużej Ro-
dziny, którzy przystąpili do krajo-
wego projektu są: Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej, Restauracja Da 
Grasso, Księgarnia Wiedza, To-
warzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW”, Gabinet Psycholo-
giczny Andrzeja Niemeczka, Ga-
binet Dentystyczny Elżbiety Nie-
meczek, Kancelaria Doradztwa 
Prawnego i Windykacji Tadeusza 
Jasińskiego.
Ciechanowska karta wydawana 
była na 12 miesięcy z możliwością 
przedłużenia. Karta Dużej Rodzi-
ny wydawana jest raz, przysługu-
je niezależnie od wysokości docho-
dów rodzinom z co najmniej trój-
ką dzieci w wieku: do osiemnastu 
lat, do ukończenia 25 roku życia, 

gdy dziecko uczy się w szkole lub 
w szkole wyższej oraz bez ograni-
czeń wiekowych, gdy dziecko po-
siada orzeczenie o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności. Karta wydawana jest 
bezpłatnie. Rodzice, rodzice za-
stępczy oraz osoby prowadzące ro-
dzinny dom dziecka mogą korzy-
stać z niej dożywotnio.
Ze zniżek można korzystać w pra-
wie 7,5 tysiącach miejsc w całej Pol-
sce. Karta Dużej Rodziny zapew-
nia zniżki między innymi przy za-
kupie jedzenia, odzieży, obuwia, 
książek, kosmetyków, zabawek, 
paliwa, może obniżyć koszty ra-
chunków za usługi telekomuni-

kacyjne, bankowe. Dzięki niej ta-
niej można podróżować, tańsze są 
bilety na wydarzenia kulturalne. 
Wykaz miejsc i wszelkie szczegó-
ły dostępne są na stronie interne-
towej https://rodzina.gov.pl/du-
za-rodzina
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodzi-
ny należy złożyć wniosek w gmi-
nie odpowiadającej miejscu za-
mieszkania. Mieszkańcy Ciecha-
nowa mogą składać wnioski i uzy-
skać niezbędne informacje w Wy-
dziale Kontaktów Społecznych 
w Urzędzie Miasta Ciechanów 
(plac Jana Pawła II 6, pok. nr 4, 
tel. 23 674 92 82).

R.J.

Na słupach zamontowane zosta-
ły energooszczędne żarówki LED. 
Dzięki specjalnym zegarom, w za-
leżności od pory roku, można regu-
lować długość czasu świecenia. Ta-
kie latarnie nie wymagają żadnych 
podłączeń w związku z tym można 
je montować w różnych miejscach. 
Mogą być przenoszone i służyć jako 
rozwiązanie tymczasowe. Na ulicy 
Nizinnej nie ma obecnie technicz-
nych możliwości budowy standar-
dowo działających latarni.
Tego typu rozwiązanie zastosowa-
ne zostanie prawdopodobnie rów-
nież przy przystanku przy ulicy Le-
śnej. Lampy solarne przynoszą ko-
rzyści ekologiczne oraz – w dłuż-
szej perspektywie – ekonomiczne.

R.J.

Jedna Karta Dużej Rodziny – więcej korzyści. 
Już nie tylko dla mieszkańców Ciechanowa

Wszystkie ulgi związane z ciechanowską kartą zaczęły obowiązywać w ramach ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu członkowie rodzin, w których jest troje lub więcej dzieci 
mogą korzystać ze wszystkich profitów, które dotychczas wynikały z posiadania dwóch kart, 
na podstawie tylko jednej karty. Partnerzy ciechanowskiego programu przystąpili do ogól-
nopolskiego, w związku z czym również z oferowanych przez nich zniżek mogą korzystać już 
nie tylko mieszkańcy Ciechanowa.

Trwają intensywne prace  
przy rozbudowie żłobka

Miejski żłobek powiększa się. Są już fundamenty i ściany dobudowywanej części. Prace zakoń-
czą się w listopadzie, prowadzi je firma z Ciechanowa.

Na  r o z b u d o w ę  ż ł o b -
k a  m i a s t o  o t r z y m a -
ło praw ie 813 t ysięcy 
złotych z Ministerstwa 
Prac y i  Pol it yk i  Spo -
łecznej w ramach pro-
gramu „Maluch 2015”. 
W żłobku obecnie jest 
21  m ie jsc  opiek i  nad 
dziećmi do lat trzech, po 
rozbudowie tych miejsc 
będzie dwa raz y w ię -
cej. Od dawna rodzice 
sygnalizowali problem 
ze zbyt małą liczbą.
Wykonawcą robót jest fir-
ma FMG Realizacje Tech-
niczne Grzegorz Gulato-
wicz Ciechanów. Na miej-
scu realizowanej inwesty-
cji był prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

– Prace postępują szyb-
ko, widać efekty, cieszę 
się, że już wkrótce żłobek 
będzie mógł przyjąć dużo 
więcej dzieci – powiedział 
prezydent.
Na początku roku pre-
zydent poleci ł spraw-
dzenie oczekiwań ro -
dziców, co do chęci po-
zostawienia ich dzieci 
w miejskim żłobku. Mia-
sto przygotowało wnio-
sek o dof inansowanie 
rozbudowy żłobka. Li-
stę zakwalifikowanych 
w niosków o dof inan-
sowanie Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecz-
nej ogłosiło pod koniec 
kwietnia.

R.J.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dodatkowe 35 ty-
sięcy złotych trafi do ciechanowskich szkół na sprzęt potrzeb-
ny w gabinetach pielęgniarek. Kolejne środki z rezerwy oświa-
towej zostały przyznane na wniosek prezydenta Krzysztofa 
Kosińskiego.

Środki zostaną podzielone między Miejski Zespół Szkół nr 1, Miejski Ze-
spół Szkół nr 2, Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę Podstawową nr 5, Szko-
łę Podstawową nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3. W szkołach 
działają gabinety profilaktyki zdrowotnej prowadzone przez Zakład Pie-
lęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania.
Dodatkowe pieniądze pozwolą na wymianę zużytego sprzętu na nowy, 
spełniający wszystkie wymogi medyczno-sanitarne oraz na uzupełnie-
nie braków w wyposażeniu. Zakupione zostaną między innymi tabli-
ce do badania wzroku, kozetki, stoliki zabiegowe, aparaty do mierzenia 
ciśnienia, wagi, termometry oraz sprzęt komputerowy do prowadzenia 
dokumentacji medycznej i do przekazywania danych o uczniach szko-
ły rodzicom.
– Dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli na dużo lepsze funkcjono-
wanie gabinetów. Badania profilaktyczne, działania związane z zapo-
bieganiem nadwadze, wykrywaniem wad wzroku u uczniów i wszyst-
kie inne kwestie związane z troską o zdrowie uczniów są bardzo waż-
ne – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Pierwsze w Ciechanowie 
solarne latarnie

Dwie nowoczesne lampy zasilane akumulatorami ładowany-
mi za pomocą baterii słonecznych stanęły przy ulicy Nizin-
nej. To ekologiczne rozwiązanie sprawdza się w miejscach, 
w których na przykład nie ma możliwości podłączenia do sie-
ci oświetleniowej.

35 tysięcy złotych na wyposażenie 
gabinetów pielęgniarek 
w miejskich szkołach
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Prezydent Krzysztof Kosiński po-
zytywnie odniósł się do interpela-
cji radnego Michała Jeziółkowskie-
go, zgłaszanej podczas posiedzenia 
Komisji Oświaty i podczas czerw-
cowej sesji Rady Miasta. Wcześniej 
podobne postulaty zgłaszane były 
również przez rodziców i nauczy-
cieli uczniów, którzy potrzebują do-
datkowego wsparcia podczas lekcji.
W oddzia łach integracy jnych 
na części zajęć oprócz nauczyciela 
prowadzącego obecny jest nauczy-
ciel współorganizujący kształce-
nie integracyjne, czyli nauczyciel 
wspomagający. W Miejskim Ze-
spole Szkół nr 2 każda klasa inte-
gracyjna ma dziesięć godzin lek-
cyjnych tygodniowo z taką osobą. 
Dzięki zwiększeniu liczby godzin 

wzrasta szansa na lepsze efekty 
nauczania i osiągnięcie założo-
nych celów. Jest to bardzo ważny 
element edukacji włączającej dzie-
ci niepełnosprawnych i niedosto-

sowanych społecznie, o indywidu-
alnych potrzebach edukacyjnych 
i różnych możliwościach psycho-
fizycznych.

Red.

Jerzy Racki zgłosił potrzebę bu-
dowy lokali socjalnych i komunal-
nych oraz zaadaptowania stry-
chów i poddaszy na pomieszcze-
nia mieszkalne w budynkach TBS. 
Chciał wiedzieć, na jakie prefe-
rencje mogą liczyć lokalni przed-
siębiorcy i inwestorzy. Nalegał, 
by na stronie internetowej urzę-
du umieścić mapę terenów pod in-
westycje oraz poradnik inwestora. 
Radny miał wątpliwości do udziału 
miasta w produkcji teledysku Al-
dony Ślebody (pseudonim Lucky).

Michał Jeziółkowski postulo-
wał zwiększenie liczby godzin dla 
nauczyciela wspomagającego w od-
działach integracyjnych, więcej 
zajęć wyrównawczych dla dzieci 
o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych oraz przyznanie dodat-
kowych środków finansowych dla 
Żłobka Miejskiego na zajęcia z te-
rapeutą w celu wczesnego diagno-
zowania dysfunkcji u dzieci.

Zenon Stańczak zapytał, kiedy 
zostaną otwarte wiadukty i tune-
le oraz na jakich warunkach wy-
dzierżawiono kiosk z lodami na pl. 
Jana Pawła II. Zdaniem radnego 
tereny wzdłuż miejskiej pętli wy-
magają skoszenia trawy.

Jacek Duriasz poprosił o wyrów-
nanie nawierzchni drogi grunto-
wej równoległej do ul. Pułtuskiej 
od nr 70 do 88, zbudowanie chod-
nika wzdłuż ul. Pogodnej, usunię-
cie słupa elektrycznego przy ul. Ba-
talionów Chłopskich 44, wykona-
nie podjazdów w tym rejonie oraz 
zamontowanie sygnalizacji świetl-
nej w miejscach przebiegu ścieżki 
rowerowej.

Bogumiła Rybacka nalegała, 
by przy rewitalizacji pasażu Ma-
rii Konopnickiej zagospodarować 
tereny przyległe. Zaniepokoiły ją 

mandaty wystawiane właścicielo-
wi posesji przy ul. Witosa 14. Rad-
na była ciekawa, na jakich zasa-
dach funkcjonuje budka z lodami 
na pl. Jana Pawła II. Domagała się 
też częściowego przywrócenia ru-
chu na ul. Warszawskiej.

Jacek Zawiśliński chciał roz-
budowy bazy lokalowej Fundacji 
„Być jak inni” oraz wsparcia dzia-
łalności tej organizacji.

Mar iusz Staw ick i  zapy ta ł 
o otwarcie tunelu w ul. Śmieciń-
skiej. Zaproponował, by chodni-
ki w ul. 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych przekształcić w ciągi pie-
szo-rowerowe.

Stanisław Talarek zwrócił uwa-
gę, że chodnik w ulicy Pułtuskiej 
na wysokości budynku nr 37 jest 
źle wyprofilowany. Miał też za-
strzeżenia do nawierzchni ul. Gost-
kowskiej – odcinek w pobliżu daw-
nego Przedsiębiorstwa Budownic-
twa Komunalnego.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
zgłosiła utrudnienia komunikacyj-
ne na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, 
Tatarskiej, Sienkiewicza i Płoc-
kiej. Zauważyła też, że na przejściu 
dla pieszych przy ul. Pułtuskiej 
(w sąsiedztwie placu Jana Pawła 

II) nie świeci się zielona lampka. 
Opowiedziała się za rozbudową 
i unowocześnieniem monitorin-
gu miejskiego. Poprosiła o prze-
gląd chodników wzdłuż ul. Sien-
kiewicza (od bazarku przy PKP 
do ul. Mławskiej), poprawę na-
wierzchni ul. Baczyńskiego, Bocz-
nej, Wąskiej, Krzywej, Towarowej, 
wyznaczenie przejścia dla pie-
szych w ul. Sienkiewicza (w pobli-
żu ul. Wiosennej i Małej), uzupeł-
nienie oświetlenia pętli miejskiej 
(rejon ul. Klonowskiego i Leśnej) 
oraz organizowanie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w godzinach 
pracy rodziców. Radna nalegała 
na stworzenie strefy ekonomicz-
no-gospodarczej w celu wspiera-
nia inwestorów i przedsiębiorców.

Marek Rutkowski poprosił 
o zwiększenie ilości godzin zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży, przeznaczenie na ten cel 
więcej środków oraz naprawę bądź 
wymianę chodnika ul. Nadfosnej 
(okolice budynków 6-12).

Marcin Żebrowski był zainte-
resowany opinią techniczną zwią-
zaną z adaptacją strychów na po-
mieszczenia mieszkalne w ponie-
mieckich budynkach znajdujących 
się w dzielnicy „Bloki”.

oprac. K.D.

W ramach dwóch turnusów półko-
lonii zaplanowano zajęcia eduka-
cyjne, sportowo-rekreacyjne, ar-
tystyczne. Dzieci na przykład go-
tują, uczą się układów choreogra-
ficznych. Do ich dyspozycji jest stół 
do ping-ponga, do bilarda, do gry 
cymbergaj i piłkarzyki. Korzystają 
również z siłowni zewnętrznej, pla-
cu zabaw i boisk wielofunkcyjnych 
na terenie Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 1. W programie są między inny-
mi wyjścia na pływalnię, do mu-
zeum, zamku, wyjazd do Warszawy 
i do Łodzi. Z oferty skorzysta w su-
mie osiemdziesięcioro dzieci. Nie-
zwykle istotny jest w tym wszyst-
kim aspekt profilaktyczny.

W nowej świetlicy znajduje się 
duża sala do zajęć i zabaw, sale 
do pracy w mniejszych grupach, 
dwa gabinety, w pełni przygoto-
wane zaplecze kuchenne, dwie ła-
zienki. Świetlica jest już prawie 
całkowicie wyposażona. Dostoso-
wana została do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.
Jesienią działać będzie od rana 
do późnego wieczora. Realizowa-
ne będą między innymi programy 
opiekuńczo-wychowawcze dla dzie-
ci, warsztaty i spotkania dla mło-
dzieży, podejmowane będą działa-
nia skierowane do pedagogów, na-
uczycieli.

R.J.

Więcej zajęć  
z nauczycielem wspomagającym

Interpelacje radnych – sesja czerwcowa

Półkolonie w nowej świetlicy  
przy Powstańców Wielkopolskich
Pierwszy turnus półkolonii „Zdrowo na sportowo” zorganizo-
wanych przez miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień rozpoczął się 27 lipca. Drugi – 10 sierpnia Zajęcia 
odbywają się w rozbudowanej części – w nowej świetlicy, któ-
ra właśnie została oddana do użytku. Pierwszego dnia dzieci 
odwiedził prezydent Krzysztof Kosiński.

Liczba godzin każdego nauczyciela wspomagającego pracującego w szkole z oddziałami inte-
gracyjnymi zostanie zwiększona. Będzie to dodatkowe wsparcie dla dzieci o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych.
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Z odcinka od ulicy Wojska Pol-
skiego do ulicy Pułtuskiej będzie 
można korzystać wkrótce, po do-
stosowaniu do rozwiązań i ozna-
kowania określonych w zatwier-
dzonej kilka tygodni temu orga-
nizacji ruchu.
Kierowcy nie przejadą jeszcze przez 
nowe wiadukty kolejowe w ulicy 

Mleczarskiej i Kasprzaka. Otwar-
cie tych obiektów nie zależy jednak 
od miasta, a od PKP PLK. Podob-
nie jest w przypadku tunelu w uli-
cy Spółdzielczej.
Wzdłuż pętli wybudowane zostały 
wyczekiwane przez mieszkańców 
ścieżki rowerowe o nawierzchni as-
faltowej – przyjaznej dla rowerzy-

stów. Drogi dla jednośladów two-
rzono sukcesywnie, razem z chod-
nikami i jezdnią. Wybudowano 
dwa mosty na Łydyni – na Bielinie 
i Gostkowie. Powstało 13 skrzyżo-
wań, w tym 4 z sygnalizacją świetl-
ną oraz 13 rond.

P.H.

Kierowcy mogą jeździć 
kolejnymi odcinkami pętli

Dostępna jest już prawie cała pętla miejska. W lipcu otwarty został odcinek od ulicy Mław-
skiej do Gostkowskiej oraz fragmenty ulicy Mleczarskiej – od Płońskiej do mostu na Łydy-
ni i od wiaduktu kolejowego do ulicy Tysiąclecia. Niedostępny jest jeszcze tylko nieco ponad 
800 metrowy odcinek od Wojska Polskiego do Pułtuskiej.

Nowe chodniki 
na Aleksandrówce

Aleksandrówka wzbogaciła się o nowe chodniki z kostki bru-
kowej. Powstały przy ul. Batalionów Chłopskich (odcinek od ul. 
Pułtuskiej do sklepu Łowex) i od ul. Pułtuskiej (od PKO BP) 
do Sikorskiego. Naprawiono także parking przy ul. Gwardii 
Ludowej między budynkami nr 14 i 16. Remont parkingu sfi -
nansowało miasto i Wspólnota Mieszkaniowa nr 3.

P.H.

Odcinek od ul. Mławskiej do Kargoszyńskiej

Odcinek od ul. Kargoszyńskiej do Gostkowskiej

Na oddanie czeka jeszcze odcinek od ul. Wojska Polskiego do Pułtuskiej

ul. Batalionów Chłopskich

ul. Sikorskiego

ul. Gwardii Ludowej

Przed remontem

Przed remontem

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie

Po remoncie
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Przy ulicy Szwanke i Orylskiej bu-
dowane są siłownie. Modernizo-
wany jest plac zabaw przy ul. Ście-
giennego, nowy wygląd zyska ten 
u zbiegu ulic Parkowej i Zielonej. 
Powstają 3 parki rekreacyjno-spor-
towe: jeden przy Witosa na Alek-
sandrówce i dwa na Krubinie: przy 
Kruczej i Dobrej. W budowie jest 
Street Workout Park przy ul. Au-
gustiańskiej.
Każde z tych miejsc będzie się róż-
nić od pozostałych. W sumie przy-
będzie blisko 70 nowych urządzeń 
za ponad 556 tys. zł.
Przy ulicy Dobrej powstaje plac za-
baw z trawiastym boiskiem do piłki 
nożnej i do siatkówki. Dzieci będą 
korzystać z huśtawek, karuzeli, pia-
skownicy, zabawek na sprężynach. 
Z urządzeń sprawnościowych, pia-
skownicy i linarium będzie można 
korzystać na zmodernizowanym 
placu zabaw u zbiegu ulic Parko-

wej i Zielonej. Przy ulicy Ściegien-
nego dostępny będzie zestaw zaba-
wowy, huśtawki i karuzele.
Plac zabaw to element parku rekre-
acyjno-sportowego, który powsta-
je przy ulicy Kruczej. Pojawi się 
tam również boisko do piłki noż-
nej, ręcznej i siatkówki, tor do gry 
w bule, stół betonowy do tenisa sto-
łowego i stół do gry w szachy. W ra-
mach parku budowana jest siłow-
nia oraz ścieżka zdrowia, składająca 
się z zestawu do przeskoków, rów-
noważni, drabinki poziomej i słup-
ków do slalomu.
Si łow nia zew nętrzna, boisko 
do siatkówki plażowej, do gry stre-
etball, tor do gry w bule i stół be-
tonowy do tenisa stołowego to ele-
menty parku aktywnej rekreacji, 
przy ulicy Witosa. Przy ulicy Oryl-
skiej 3 – za budynkiem Gimnazjum 
nr 1 oraz przy ulicy Szwanke bu-
dowane są siłownie zewnętrzne. 

Kondycję i mięśnie będzie można 
wzmacniać między innymi na or-
bitrekach, stepperze, nartach bie-
gówkach.
Street Workout Park pojawi się 
przy ulicy Augustiańskiej. Za-
montowane zostaną między in-
nymi poręcze do pompek, dra-
binki do ćwiczeń mięśni brzucha, 
do podciągania, ławeczki, kółka 
służące na przykład do wymyków 
i rura do pole dance.
Urządzenia posiadają wymaga-
ne certyfikaty i atesty Obiekty, 
oprócz tych przy ul. Orylskiej 
i Augustiańskiej zostaną ogro-
dzone. Zakończenie prac, według 
zapewnień wykonawcy, nastąpi 
w ciągu kilku dni. Zadania są re-
alizowane na życzenie mieszkań-
ców. To zwycięskie projekty wy-
łonione w ramach budżetu oby-
watelskiego.

P.H.

Nowe place zabaw, siłownie 
i parki aktywnej rekreacji

Już wkrótce zarówno starsi jak i młodsi będą mogli ćwiczyć i bawić się na nowych obiektach. 
W mieście powstanie 8 kolejnych miejsc aktywnej rekreacji.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

 
A trawa rośnie…
Utrzymująca się w ostatnich tygodniach piękna pogoda sprawia, że zielo-
ne dywany odrastają błyskawicznie. Wielokrotnie wykaszane były traw-
niki w pasach dróg, parkach i skwerach. Niemal codziennego podlewa-
nia wymagają rośliny ozdobne w donicach i gazonach oraz te rosnące 
w parkach. Konieczne są częste cięcia rozrastających się krzewów. Pra-
ce wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Koszenie Łydyni
Na zlecenie urzędu pracownicy Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
koszą dno Łydyni. Oczyszczanie dna i skarp rzeki jest ważne nie tylko 
ze względów estetycznych. Gęsta roślinność blokuje przepływ wody, któ-
ra zaczyna szukać nowego koryta i podmywa brzegi.

Czyszczenie separatorów
Oczyszczono 9 separatorów substancji ropopochodnych na sieci kana-
lizacji deszczowej. W separatorach znalazły się różne śmieci, plastiko-
we butelki, kubki, nakrętki, torebki.

Odświeżono ławki
Warunki atmosferyczne umożliwiają prowadzenie intensywnych prac 
porządkowych oraz malowanie. Ławki zostały pomalowane w parku im. 
J. Dąbrowskiego i w parku im. M. Konopnickiej.

Mija termin zgłoszeń do konkursu na najładniejszą posesję
21 sierpnia mija termin zgłoszeń do konkursu na najładniejszą pose-
sję. Druki można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 
1 lub w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
w ratuszu. Regulamin oraz zgłoszenie dostępne są w urzędowym Biu-
letynie Informacji Publicznej.

P.H.

Siłownia przy ul. Orylskiej 2

Plac zabaw przy ul. Ściegiennego

Plac zabaw przy ul. Dobrej

Siłownia przy ul. Szwanke

Street Workout Park przy ul. Augustiańskiej

Park rekreacyjno-sportowy przy ul. Kruczej
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Punkt utworzyło i prowadzi Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych. 
Przyjmowane będą: papier i tek-
tura, tworzywa sztuczne, zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
szkło, akumulatory i baterie, che-
mikalia, leki, odpady budowlane, 
rozbiórkowe, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, opony, odpa-
dy zielone. Istniejący tu wcześniej 
punkt został przebudowany. Obecny 
przyjmuje więcej typów odpadów. 
Wyposażony został w różnego ro-
dzaju nowe pojemniki i kontenery, 
powstało nowe ogrodzenie, zaku-
piono wagę elektroniczną, samo-
chód ciężarowy do obsługi.

– Powstał nowoczesny profesjonal-
ny PSZOK. Istnienie takich miejsc 
jest ważne z punktu widzenia ko-
rzyści dla środowiska. Selektyw-
ne zbieranie odpadów jest istotne 
w kontekście późniejszego prze-
twarzania i ponownego wykorzy-
stywania ich – powiedziała prezes 
PUK Ewa Szwejkowska.
Posegregowane odpady będą przyj-
mowane w PSZOK nieodpłat-
nie od właścicieli nieruchomości 
z terenu Ciechanowa. Można do-
starczać odpady w dni robocze 
od godz. 7.00 do 18.00 oraz w so-
boty od 10.00 do 14.00.

R.J.

Na ulicy łączącej ul. Płońską i Reut-
ta zostało zamontowanych 5 lamp 
za kwotę blisko 33 tys. zł. Budo-
wa oświetlenia to jeden z postu-
latów mieszkańców osiedla „Płoń-
ska”, zgłoszony prezydentowi pod-
czas spotkania przy okazji wyborów 
do zarządów osiedli.

P.H.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej ustaliło nową taryfę. PEC 
wystąpił z wnioskiem do Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki o jej 
zatwierdzenie. Zatwierdzone staw-
ki będą obowiązywały do końca 
lipca przyszłego roku.
– Na podstawie analiz uznaliśmy, 
że możliwe jest zmniejszenie kosz-
tów, które ponoszą odbiorcy cie-
pła, URE przystało na tę propo-
zycję – powiedziała prezes Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Małgorzata Niestępska.
Prócz samego obniżenia tary-
fy, wprowadzona została dodat-
kowa zmiana. Dotychczas poda-

tek od efektywności energetycz-
nej był w rozliczeniach ujmowa-
ny oddzielnie. Teraz ujęty został 
w cenie energii.
Szczegółowe informacje PEC prze-
kazało do wspólnot, spółdzielni, 
instytucji – do wszystkich repre-
zentantów odbiorców.
– Każda możliwość obniżenia 
kosztów, które ponoszą mieszkań-
cy powinna być wykorzystywana. 
W ciągu kilku najbliższych mie-
sięcy przedstawimy kolejne pro-
pozycje zmniejszenia obciążeń po 
stronie ciechanowian – podkre-
śla prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
informuje

że od dnia 10 sierpnia 2015 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy położonej w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28. Nieruchomość jest ozna-
czona w ewidencji gruntów obręb Śródmieście część działki nr 769/2 segment 
pawilonu handlowego o pow. 15 m2.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 6 sierpnia 2015 r.
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie przekazało informację, że Lasy Państwowe 
realizując cele zrównoważonej gospodarki leśnej, na podstawie art. 13a ust.2 usta-
wy z 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011, nr 12, poz. 59 ze zm.), przy-
stępują do opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryza-
cji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.
Prace terenowe prowadzone będą w lasach wszystkich form własności przez 
pracowników przedsiębiorstwa państwowego z Biura Urządzania Lasu i Geode-
zji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu w miesiącach: czerwiec, lipiec, sier-
pień i wrzesień.
Niniejszym obwieszczeniem informuję właścicieli lasów nie stanowiących wła-
sności Skarbu Państwa, z terenu Ciechanowa, o opracowaniu ww. wielkoobsza-
rowej inwentaryzacji w celu umożliwienia prowadzenia prac terenowych na ob-
szarze założonych powierzchni próbnych lasów według zasad określonych w In-
strukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej 
przez Ministra Środowiska z 27 lutego 2015 r.

Prezydent Miasta
Krzysztof Kosiński

JUŻ DZIAŁA NOWY PSZOK

Nowe lampy 
na łączniku

Mieszkańcy Ciechanowa 
zapłacą mniej za ciepło

Zmniejszyły się koszty usług związanych z dostarczaniem ciepła. Taryfa dla ciepła została 
obniżona średnio o 2,4%. Nowe stawki i ceny weszły w życie z początkiem sierpnia.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został uruchomiony przy ulicy Gost-
kowskiej 83. Od 5 sierpnia mieszkańcy Ciechanowa mogą tam nieodpłatnie dostarczać po-
dzielone na różne frakcje odpady.

Uwaga na barszcz Sosnowskiego 
w Ciechanowie

Punktowe występowanie barszczu Sosnowskiego, czyli sil-
nie zachwaszczającej, groźnej dla zdrowia rośliny zostało 
potwierdzone w kilku miejscach w Ciechanowie. Urząd mia-
sta podjął działania, dzięki którym rośliny zostały zniszczo-
ne. Przypadki pojawienia się barszczu lub nawet podejrzenia 
należy zgłaszać do Straży Miejskiej bądź Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Barszcz pojawił 
się i szybko został 
zniszczony przy 
ogródkach dział-
kowych „Krubin”, 
pr z y pa rk i ng u 
przy ul. Reutta, 
na terenie bazy 
 Wojewódzkiego 
Z a r z ą du  D r ó g 
przy ul. Leśnej 
oraz na prywat-
nej posesji przy 
ul. Sezamkowej. 
Miejsca te są ob-
serwowane. Poja-
wiające się rośli-
ny zwalczane są przede wszystkim 
metodą chemiczną.
Problem z barszczem Sosnow-
skiego dotyczy niemal całej Pol-
ski. Roślina sprowadzona z ZSRR 
w latach pięćdziesiątych, rozpo-
wszechniana w latach siedem-
dziesiątych, w ykorzystywana 
była jako pasza. Okazała się jed-
nak mało wartościowa, a dodatko-
wo ujawniły się jej toksyczne wła-
ściwości. Zaprzestano uprawy, ale 

barszcz zaczął 
rozprzestrzeniać 
się. Jedna rośli-
na wydaje kilka-
dziesiąt tysięcy 
nasion. Barszcz 
j e s t  t r u d n y 
do zwalczenia, 
uniemożliwia 
wzrost inny m 
gatunkom. Może 
osiągnąć ponad 
trzy metry wy-
sokości, korze-
nie mogą sięgać 
n aw e t  d w ó c h 
me t r ó w.  Je s t 

szkodliwy dla ludzi i zwierząt, 
na jego liściach i łodygach znajdu-
ją się włoski wydzielające substan-
cję parzącą. Działania wydziela-
nej substancji nasilają się w upal-
ne dni. Może ona powodować za-
palenie skóry, pęcherze, rany, za-
palenie spojówek.
W momencie pojawianie się barsz-
czu, ważna jest szybka interwen-
cja, dlatego mieszkańcy proszeni 
są o zgłaszanie takich przypadków.

R.J.
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Pobiegli  
Przeciwko Białaczce

Ulica Warszawska 8 sierpnia stała się trasą II Ciechanowskie-
go Biegu Przeciwko Białaczce. Przez cały dzień na placu Jana 
Pawła II będzie można rejestrować się do bazy dawców szpiku.

Upał nie zniechęcił uczestników, motywowała ich szczytna idea. Do po-
konania był pięciokilometrowy dystans, czyli 5 rund: od ławeczki Bar-
tołda do Zegara Słonecznego i z powrotem. Można było również zdecy-
dować się na jedną symboliczną rundę. Mógł się zgłosić każdy. Po bie-
gu wręczone zostały puchary. Odbyło się też losowanie symbolicznych 
nagród. Zawody były przede wszystkim pretekstem do poruszenia te-
matu białaczki i okazją do dołączenia do bazy potencjalnych dawców 
szpiku kostnego fundacji DKMS. Zachęcała do tego inicjatorka impre-
zy, Karolina Kubicka, która sama zmagała się z chorobą. Bieg organiza-
cyjnie wspierał TKKF Promyk. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.

A.C.

1 sierpnia ciechanowianie wzię-
li udział w obchodach 71. roczni-
cy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Ulicami miasta przeszedł 
marsz pamięci, a pod tablicą pa-
miątkową delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze. O godzinie 17.00, 
czyli o godzinie „W” zawyły syre-
ny alarmowe. W tym samym mo-
mencie, pod tablicą upamiętniającą 
ciechanowian poległych w powsta-

niu, kibice z Legijnego Ciechanowa 
odpalili race, oddając w ten sposób 
hołd powstańcom. Modlitwę w in-
tencji poległych odmówił ks. pra-
łat Eugeniusz Graczyk. Organiza-
torem uroczystości byli: Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Obwód Ciechanów, Związek 
Sybiraków oraz prezydent miasta.
Tego samego dnia na ul. Warszaw-
skiej Ciechanowski Ośrodek Eduka-

cji Kulturalnej STUDIO zorganizo-
wała tematyczną imprezę, upamięt-
niającą tamte wydarzenia. Można 
było usłyszeć powstańcze piosen-
ki i inne pieśni patriotyczne. Odbył 
się także Bieg Małego Powstańca 
oraz gra plenerowa Mali Powstań-
cy. Na zakończenie uczestnicy im-
prezy ułożyli wspólnie ze zniczy 
symbol Polski Walczącej.

P.H.

Państwo Barbara i Stanisław 
Kobyłeccy pobrali się 25 maja 
1963 roku. Pani Barbara urodzi-
ła się w 1943 r. w miejscowości 
Szyszki. Zajmowała się prowadze-
niem gospodarstwa domowego. 
Pan Stanisław urodził się w 1934 r. 
w miejscowości Krzemień. Praco-
wał w branży budowlanej, potem 
handlowej. Przez 28 lat był kie-
rowcą autobusów PKS. Od 1965 r. 
para mieszka w Ciechanowie. Wy-
chowała troje dzieci i doczekała się 
pięciorga wnucząt.

Państwo Jadwiga i Stanisław 
Boćkowscy zawarli związek mał-
żeński 16 grudnia 1964 roku. Pani 
Jadwiga urodziła się w 1941 r. w Re-
giminie. Wykonywała pracę biuro-
wą w różnych przedsiębiorstwach. 
Pan Stanisław urodził się w 1941 r. 
w miejscowości Sokółka. Przez 
20 lat pracował w ciechanowskim 
Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-
-Warzywnego, najpierw na stanowi-
sku mistrza, potem kierownika pro-
dukcji, a ostatnio zastępcy dyrek-
tora do spraw technicznych. Para 
ma dwójkę dzieci i troje wnucząt.

Jubilaci otrzymali medale „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”. Wła-
dze miasta wręczyły im listy gratu-
lacyjne oraz pamiątkowe płasko-
rzeźby z popiersiem papieża Jana 
Pawła II. Uroczystości uatrakcyjni-
ły lampki szampana, kwiaty i życze-
nia na dalsze wspólne lata.

Red.

Ciechanowianie oddali hołd 
Powstańcom

50-lecia ślubu
1 i 8 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu świętowały dwie pary z Cie-
chanowa.
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„Kanały” STUDIO
Kanał Społeczny i  Muzyczny 

to ciekawy pomysł Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edu-

kacji Kulturalnej STUDIO na  za-
bawy dla dzieci i  dorosłych oraz 
na  ożywienie miasta. Od  czerwca 
atrakcje czekały na ulicy Warszaw-
skiej i w siedzibie ośrodka przy ul. 
17  Stycznia 56A. Poczas czterech 
spotkań na deptaku można było na-
uczyć się bezpiecznej jazdy na  rol-
kach, posłuchać bajek, zatańczyć 
z ekipą Flash Mob. Odbył się też tur-
niej szachowy dla dzieci i dorosłych. 
Maluchy cieszyły się z  malowania 
buziek i  megapuzzli. W  “Domku 
nad wodą” ciechanowianie cztero-
krotnie spotykali się, aby posłuchać 
dobrej muzyki. Duże emocje wzbu-
dziły dwa konkursy o Złoty Mikro-
fon Prezydenta Miasta Ciechanów. 
Nastrojowo zagrał min. Tomasz Sa-
lej, bard z  Olsztyna. Świetny kon-
cert dali też akordeoniści i  piani-
ści z  ciechanowskiej Szkoły My-
zycznej. Przy okazji można było wy-
pić filiżankę dobrej kawy, zjeść coś 
z  grilla. Kolejne spotkanie plano-
wane jest na  15  sierpnia w  trakcie 
Dionizji. 29  sierpnia STUDIO za-
prosi mieszkańców na  wielki finał 
na Plac Jana Pawła II.

A.C.

13-15.08 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje

29.08, godz. 10:00 
Jarmark Staroci, ulica Warszawska

5.09, godz. 13:00
Spotkania z Historią „U Konrada Mazowieckiego”,  
dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich

5.09
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa
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Ruszają treningi 

do II Ciechanowskiego Półmaratonu

Wszyscy wielbiciele biegania mogą przyłączyć się do akcji związanej 
z przygotowaniami do półmaratonu, który w przyszłym roku odbędzie się 
w ramach Dni Ciechanowa. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na nie-
dzielę 23 sierpnia na godzinę 17.00 na stadionie MOSiR. Będzie w nim 
uczestniczył również prezydent Krzysztof Kosiński. Chętni wraz z pro-
wadzącym zajęcia Radosławem Witkowskim ustalą szczegóły dotyczące 
harmonogramu treningów czy tras. Informacje dostępne będą na face-
booku na profi lu „Biegamy w Ciechanowie”.

R.J.

Rozgrywki ruszą w listopadzie. Po-
trwają do lutego lub marca przy-
szłego roku. Wszystkie szczegóły 
zależeć będą od liczby chętnych 
drużyn. Drużyny zagrają w skła-
dach 5 + 1 (pięciu zawodników 
w polu i jeden bramkarz). Druży-
ny można zgłaszać od 17 sierpnia. 

Szczegółowy harmonogram, po-
dział grup uzależniony zostanie 
od liczby zespołów.
Zgłoszenia będzie przyjmował 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz Miejski Klub Sportowy 
Ciechanów.

R.J.

Miasto proponuje 
reaktywację Ligi Zakładowej

Jesienią ruszą rozgrywki Halowej Ligi Zakładowej w pił-
ce nożnej. Zawody rozgrywane będą w hali sportowej MO-
SiR przy ulicy 17 Stycznia 60B. Odbędą się przy współpracy 
organizacyjnej Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów.

– Cieszy nas fakt, że impreza od-
biła się wielkim echem w całym 
kraju. Rejestracje ze Szczecina czy 
Krakowa są na to pięknym dowo-
dem – powiedział Krystian Żmi-

jewski, organizator zlotu. Miłośni-
cy motoryzacji skupiali się nie tyl-
ko na oglądaniu wystawionych aut. 
Przygotowano dla nich wiele kon-
kursów z atrakcyjnymi nagrodami. 

Impreza cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, a organizatorzy zapo-
wiedzieli, że będą chcieli powtórzyć 
“We Love Cars” w przyszłym roku.

P.H.

ZAKOCHANI 
W CZTERECH KÓŁKACH

Ponad 300 aut modyfi kowanych, zabytkowych, sportowych, rajdowych oraz terenowych moż-
na było podziwiać 5 lipca w Ciechanowie. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Zlotu Moto-
ryzacyjnego “We Love Cars”

KS Ventus Zamek – klub kojarzą-
cy się z piłką siatkową 17 lipca zor-
ganizował na boisku do siatkówki 
wirtualne rozgrywki w piłkę nożną, 
czyli I Ciechanowski Turniej FIFA.
Pomysł spotkał się z dużym zain-
teresowaniem. Chętnych do gry 
zgłosiło się tak wielu, że konieczne 
było losowanie. Wieczorem na bo-
isku na błoniach stawili się gracze 
i kibice. Zabawa z wykorzystaniem 
konsoli i trwała od 22.00 do 4.00. 
Zawody wygrał Mariusz Świtalski. 
Drugie miejsce zajął jego brat, Mi-
chał. Trzeci był Krzysztof Bartołd. 
Uczestnicy walczyli o puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanów.

A.C.

Noc z FIFĄ na boisku do siatkówki
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W Ciechanowie, czyli stolicy Pół-
nocnego Mazowsza miała miejsce 
meta I etapu i start II etapu słyn-
nego kolarskiego wyścigu. Wyścig 
składał się z czterech części.
29 lipca najlepszym zawodnikom 
na trasie Warszawa Wesoła – Cie-
chanów puchary wręczyli Prezydent 
Krzysztof Kosiński, były wiceprezy-
dent Ciechanowa Zdzisław Moszczyń-
ski oraz Maciej Krochmalski – pre-
zes firmy Ventus – głównego spon-
sora etapów związanych z Ciecha-
nowem. Dekoracja zwycięzców I eta-
pu odbyła się na błoniach. Kolejnego 

dnia z placu Jana Pawła II nastąpił 
honorowy start. „Ostry start” odbył 
się z Niechodzina. II etap zakończył 
się w Nowym Dworze Mazowieckim. 
III etap to trasa Zwoleń – Kozienice, 
IV – ostatni – Kozienice – Kozieni-
ce. W wyścigu wzięły udział 22 sze-
ścioosobowe zespoły z Polski i zagra-
nicy – narodowe reprezentacje, za-
wodowe grupy kolarskie z Polski i za-
granicy oraz najlepsi krajowi amato-
rzy. Zawodnicy rywalizowali w pięciu 
klasyfikacjach – czterech indywidul-
nych: generalna, do lat 23, aktywne-
go i górska oraz w klasyfikacji druży-

nowej. Po 4 dniach zmagań w klasy-
fikacji generalnej zwyciężył Grzegorz 
Stępniak (CCC Sprandi Polkowice).
Pierwszy Wyścig Dookoła Mazowsza 
odbył się w 1951 roku z inicjatywy mię-
dzy innymi późniejszego wiceprezy-
denta Ciechanowa Zdzisława Mosz-
czyńskiego. Początkujący kolarze przy 
okazji rywalizacji po drodze pomagali 
społecznie przy żniwach. Wyścig po-
woli się rozrastał, organizowane były 
kolejne etapy, udział zaczęły brać eki-
py zagraniczne, jego ranga rosła. Wy-
ścig Dookoła Mazowsza uwzględniony 
jest w kalendarzu UCI Europe Tour.

Red.

Daniel Staniszewski z Kolarskiego 
Klubu Sportowego Ciechanów zdo-
był złoty medal mistrzostw Europy 
młodzieżowców i juniorów w ko-
larstwie torowym, które odbyły się 
w Atenach. Młody kolarz zwyciężył 
w wyścigu na dystansie 3 km. Jego 
wynik – 3:15,062 – jest nowym re-
kordem Europy juniorów. Do rekor-
du świata zabrakło Danielowi tylko 

dwóch sekund. Jest to jego drugi suk-
ces w bardzo krótkim czasie. Dwa 
miesiące temu na mistrzostwach kra-
ju o trzy sekundy pobił rekord Pol-
ski. W sierpniu będziemy mogli po-
dziwiać go na mistrzostwach świata 
w Kazachstanie. Podopieczny trene-
ra Stanisława Grabowskiego jest sty-
pendystą prezydenta Ciechanowa.

A.C.

Złoto  
dla Daniela Staniszewskiego

Olimpiada była próbą sił spor-
towców z roczników 1998-1999. 
Od 10 do 12 lipca na pomoście cie-
chanowskiej „Mazovii” rywalizowa-
ło 65 zawodniczek i 134 zawodników 
z 59 klubów. Sportowcy CLKS Ma-
zovia zaprezentowali dobrą formę. 
Aleksandra Pepłowska (kat. 58 kg) 
zajęła pierwsze miejsce, a Domini-
ka Tomkowska (kat. 63 kg) – trzecie. 

Klaudia Zasłonka (kat. 53 kg) upla-
sowała się na 4 pozycji. Wśród męż-
czyzn Mateusz Gralczyk (kat. 56 kg) 
zajął trzecią pozycję na podium. Duży 
sukces odniosła Aleksandra Pepłow-
ska, która została najlepszą zawod-
niczką w punktacji Sinclaira. W kla-
syfikacji klubowej CLKS Mazowia 
uplasował się na 7 pozycji.

A.C.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w podnoszeniu ciężarów
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Ciechanów na trasie  
58. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 

Dookoła Mazowsza
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Koncert przyciągnął tłumy. 8 sierpnia na scenie na błoniach zamkowych wystąpili Red Lips, Enej i Zakopower. Pojawił się iluzjonista Maciej Pol oraz Centrum 
Uśmiechu z programem dla najmłodszych. Na antenie radiowej Jedynki można było słuchać audycji o Ciechanowie. W mieście stanęło plenerowe studio.

Lato z Radiem w Ciechanowie


