
8 mln zł na OZE: 
umowa podpisana

Umowę na dofinansowanie z UE 
podpisał prezydent Ciechanowa 
z marszałkiem województwa. Cie-
chanów jest liderem projektu, któ-
ry zakłada zakup i montaż pane-
li fotowoltaicznych i pomp ciepła 
dla gospodarstw domowych oraz 
obiektów użyteczności publicznej. 
Partnerzy to: Glinojeck, Opinogó-
ra Górna i Strzegowo.

więcej str. 3
R.J.

Czynna nowa 
zjeżdżalnia 
na pływalni

Zjeżdżalnia, która została wybu-
dowana na krytej pływalni, we-
wnątrz budynku, została urucho-
miona. Zastąpiła starą, nie nada-
jącą się do użytkowania konstruk-
cję. Nowa 60-metrowa zjeżdżalnia 
wzbogacona jest m.in. o system 
pomiaru czasu zjazdu.

więcej str. 5
R.J.

Programowanie 
i zajęcia z robotami

Do miejskich podstawówek, w ra-
mach projektu na który Ciecha-
nów pozyskał dofinansowanie, 
trafiły m.in. roboty edukacyjne, 
wykorzystywane do zajęć z pro-
gramowania. Dodatkowe zajęcia 
polegają na programowaniu, jak 
również planowaniu, konstruowa-
niu i doświadczeniach.

więcej str. 7
R.J.

Stacje 
Ciechanowskiego 
Roweru Miejskiego

W internetowej ankiecie miesz-
kańcy wybrali miejsca, w których 
powstaną nowe cztery stacje Cie-
chanowskiego Roweru Miejskie-
go. System obejmie także te, któ-
re funkcjonowały w ramach pilo-
tażu, a PUK dodatkowo zajmie się 
uruchomieniem stacji przy cmen-
tarzu komunalnym. Rower pu-
bliczny będzie dostępny wiosną.

więcej str. 3
R.J.

Bezpłatne usuwanie 
azbestu

Osoby zainteresowane darmowym 
usunięciem azbestu mogą do koń-
ca stycznie zgłaszać się do Urzę-
du Miasta. Należy złożyć wnio-
sek na formularzu dostępnym 
w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej umciechanow.
pl oraz w wersji papierowej w sie-
dzibie urzędu.

więcej str. 3
R.J.

Ferie w mieście

W przygotowanej przez miejskie 
placówki i jednostki współpra-
cującej ofercie spędzenia wolne-
go czasu w ferie są m.in. zajęcia 
sportowe, taneczne, edukacyjne, 
warsztaty i spotkania. Do dyspo-
zycji są obiekty sportowe.

więcej str. 7
P.H.
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Dwustronne tablice elektronicz-
ne zawierają moduł transmisyjny 
do dynamicznego wyświetlania 
rozkładu jazdy. Tablica umożliwia 
wyświetlanie daty, godziny, nume-
ru linii, docelowego kierunku jazdy 
oraz oczekiwanego czasu przyjazdu 
autobusu. Tablice mają wbudowa-
ny monitoring wizyjny. Wszystkie 
nowe rozwiązania zsynchronizo-
wano z istniejącym już w ZKM sys-
temem zarządzania komunikacją.
– Elektroniczne tablice są bardzo 
praktyczne, miasta coraz częściej 

wdrażają takie rozwiązania. Pasa-
żer nie musi wczytywać się w roz-
kłady, porównywać, analizować. 
Patrzy na tablicę i ma w przystęp-
nej formie jasną, konkretną infor-
mację i co najważniejsze, dokład-
nie wie kiedy faktycznie na przy-
stanku pojawi się dany autobus. 
Jest to duże ułatwienie przede 
wszystkim dla osób starszych. Cie-
szy fakt, że pozyskujemy ogrom-
ne sumy pieniędzy ze źródeł ze-
wnętrznych, co pozwala nam 
na prowadzenie innowacyjnych 

inwestycji – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Elektronicznym systemem infor-
macji pasażerskiej objęte są przy-
stanki: przy placu Jana Pawła II, 
ulicy 17 Stycznia/Warszawska, przy 
dworcu PKP, przy szpitalu, przy 
dworcu PKS, przy ul. Sienkiewi-
cza, 17 Stycznia – BGŻ, przy placu 
Kościuszki, przy Armii Krajowej 
– przy Carrefourze i Kauflandzie 
oraz przy ul. Pułtuskiej przy Szko-
le Podstawowej nr 3.

R.J.

Na 14 przystankach zainstalowane zostały elektroniczne tablice, pokazujące rzeczywisty czas 
do przyjazdu poszczególnych autobusów. Wszystkie tablice uruchomiono, dobiega końca faza 
testowania systemu. Na inwestycję miasto pozyskało zewnętrzne dofinansowanie, pokrywa-
jące 90% kosztów.
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Zadania w zakresie 
upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu:
Zadanie I. Upowszechnianie spor-
tu szkolnego; szkolenie dzieci i mło-
dzieży; organizacja rywalizacji 
sportowej w ramach „Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej”.
• Ciechanowski Szkolny Związek 

Sportowy „Ziemia Ciechanow-
ska” 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w za-
wodach w ramach współzawodnic-
twa dzieci i młodzieży w grach ze-
społowych i dyscyplinach indywi-
dualnych.
• Ludowy Klub Sportowy MATSO-

GI – 49 000 zł
• Miejskie Ognisko TKKF PRO-

MYK (taekwondo) – 49 000 zł
• Ciechanowski Klub Karate KY-

OKUSHIN – 15 000 zł
• K l u b  S p o r t o w y  Z A M E K  – 

21 000 zł
• Klub Sportowy Ciechan i Szymon 

Kołecki – 10 000 zł
• Miejski Klub Sportowy Ciecha-

nów – 125 000 zł
• Akademia Piłki Nożnej OLIMP 

– 16 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy NIKE 

– 65 000 zł
• Ciechanowski Klub Sportowy Ju-

rand (piłka ręczna) – 39 000 zł
• Kolarski Klub Sportowy Ciecha-

nów – 48 500 zł
• Międzyszkolny Pływacki Klub 

Sportowy ORKA – 36 000 zł
• K lub Pły wacki Ciechanów – 

24 000 zł
• Ciechanowski Klub Sportowy Ju-

rand (kolarstwo) – 8 000 zł
• Stowarzyszenie Mazovia Proac-

tiv – 32 000 zł
• Ciechanowski Ludowy Klub Spor-

towy MAZOVIA – 91 000 zł
• Ciechanowski Klub Bokserski – 

8 000 zł
• Miejskie Ognisko TKKF PRO-

MYK (szachy) – 4 000 zł
• APC Ciechanów – 7 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa sportów wodnych.
• Ciechanowskie Wodne Ochot-

nicze Pogotowie Ratunkowe – 
28 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wy-
darzeń aktywizujących społecz-
ność miasta.
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 

2 445 zł
• Ludowy Klub Sportowy MATSO-

GI – 30 000 zł

Zadania w zakresie pomocy 
społecznej
Zadanie I. Organizowanie pomocy 
środowiskom ludzi najuboższych.
• Po l s k i  C z e r w o n y  K r z y ż  – 

6 000 zł„Czer wonokrzyskie 
wsparcie dla najuboższych”

• Fundacja Bank Ży w ności – 

39 000 zł„Wsparcie żywnościo-
we dla najuboższych mieszkań-
ców Ciechanowa”

Zadania w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia
Zadanie I. Aktywizacja społeczna 
środowisk osób w wieku dojrzałym.
• S t o w a r z y s z e n i e  U n i w e r -

s y t e t  Tr z e c i e g o  W i e k u  – 
26 000 zł„Uniwersytet Trze-
ciego Wieku”

• Stowarzyszenie Mazovia Proac-
tiv – 5 000 zł„Darmowe treningi 
marszobiegowe i ogólnorozwojo-
we dla mieszkańców Ciechano-
wa”

• Ciechanowski Klub Karate KY-
OKUSHIN – 4 000 zł „Program 
aktywności ruchowej – rozwój 
poprzez ruch”

Zadanie II. Podejmowanie działań 
na rzecz osób dotkniętych niepeł-
nosprawnością.
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

– 25 000 zł „Nasz Drugi Dom – 
TPD”

• Towarzystwo Walki z Kalectwem 
– 10 000 zł „Wyjazd integracyj-
ny dla osób niepełnosprawnych”

• Mazowieckie Stowarzyszenie „Po-
magajmy Razem” – 5 000 zł „Wy-
jazd integracyjny dla osób niepeł-
nosprawnych”

Zadanie III. Organizacja zadań 
z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia.
• Polski Czerwony Krzyż – 7 000 zł 

„Promocja zdrowia i bezpieczeń-

stwa wśród młodzieży czerwono-
krzyskiej”

• Stowarzyszenie Mazovia Proac-
tiv – 9 000 zł „JUMPit fitness 
na trampolinach i nie tylko”

• Stowarz yszenie K R AV ER – 
4 000 zł „Pierwszy Ciechanow-
ski Kurs Tabaty”

• Fundacja Bank Żywności – 5 000 zł 
„Promocja i profilaktyka zdrowia 
poprzez edukację kulinarną”

• Ciechanowski Ludowy Klub Spor-
towy MAZOVIA – 5 000 zł „Pro-
mocja zdrowego i aktywnego sta-
rzenia się”

Zadanie IV. Organizacja działań 
edukacyjno-integracyjnych dla 
dzieci autystycznych i ich rodzin 
oraz dzieci z zespołem Downa.
• Stowarzyszenie Autentyczni – 

30 000 zł„Zaświeć się na nie-
biesko – obchody Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu 
w Ciechanowie połączone z kon-
ferencją”

• Stowarzyszenie Tęczowy Świat – 
20 000 zł

„II ciechanowski zlot rodzin z ze-
społem Downa i Gala Niepełno-
sprawności”

Zadania w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji
Zadanie I. Kultywowanie tradycji 
narodowych i regionalnych.
• Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Ciechanowskiej – 5 000 zł „Wy-
danie albumu autorstwa Zofii 
Humięckiej Waldemar Wołk – 

Karaczewski nasz Denseur No-
ble”

• Stowarzyszenie Muzyczne Chór 
VICTORIA – 3 000 zł „Koncert 
Chóru Victoria z okazji Święta 
Niepodległości”

• Stowarzyszenie Mazovia Proac-
tiv – 3 000 zł „Rodzinne Miko-
łajki 2019”

• Związek Literatów na Mazowszu 
– 4 000 zł „XXIV Ciechanowska 
Jesień Poezji wraz z XXXI Ogól-
nopolskim Konkursem Poetyc-
kim O Laur Opina”

• Mazowiecka Chorągiew ZHP. Hu-
fiec ZHP Ciechanów – 5 000 zł 
„Rówieśnik Niepodległej. Ga-
węda o ciechanowskim harcer-
stwie”

Zadanie II. Organizacja przedsię-
wzięć kulturalnych integrujących 
społeczność lokalną.
• Oddział Ciechanowski Stowa-

rzyszenia Autorów Polskich – 
6 000 zł „Czwartkowe wieczory 
z poezją”

• Stowarzyszenie Mazovia Proactiv 
– 7 000 „I Ciechanowskie Świę-
to Kobiet”

•  S tow a r z y sz en ie  Ps yc hoa r t  
–  5  5 0 0  z ł  „ Fa n t a s t y c z n a 
A z ja”

•  S tow a r z y sz en ie  Ps yc hoa r t 
–  1 5  0 0 0  z ł  „ P s y c h o  A r t 
F EST ”

• SK T nr 76 Społecznego To -
wa r z y st wa Oś w iatowego – 
6 000 zł„Czwarte Ciechanow-
skie Dyktando o Pióro Profeso-
ra Jerzego Bralczyka”

Zadanie III. Promocja dorobku ar-
tystycznego poprzez prowadzenie 
form edukacji kulturalnej i ekspre-
sji artystycznej.
• Instytut Witkacego – 13 000 zł 

„Realizacja artystycznych przed-
sięwzięć Teatru Exodus”

• Stowarzyszenie Sine Nomine – 
22 000 zł „Realizacja programu 
muzycznego dla mieszkańców 
Ciechanowa”

• Stowarzyszenie pro Musica Scho-
larium – 8 000 zł „Obchody 
Roku Moniuszkowskiego z oka-
zji 200 rocznicy urodzin kompo-
zytora”

Zadanie IV. Podejmowanie dzia-
łań sprzyjających integracji euro-
pejskiej.
• Oddział Ciechanowski Stowa-

rzyszenia Autorów Polskich – 
10 000 zł „V ciechanowski ple-
ner malarski Malowniczy sier-
pień” 

Zadania w zakresie oświaty, 
edukacji i wychowania
Zadanie I. Realizacja programów 
edukacyjnych dla uczniów szkół 
miejskich o charakterze sportowo-
-rekreacyjnym.
• Uczniowsk i K lub Spor tow y 

OLIMPIKUS – 4 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy NIKE 

– 8 000 zł
• Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA 

– 15 000 zł
• Uczniowsk i K lub Spor tow y 

SPRING – 3 000 zł
• Ciechanowski Klub Modelarski 

– 4 000 zł

Zadania w zakresie rozwoju 
sektora pozarządowego
Zadanie I. Wspieranie rozwoju idei 
przedsiębiorczości.
• Mazowiecka Izba Gospodarcza – 

7 000 zł „Spotkania networkin-
gowe – Wspólnie łatwiej z MI-
Giem”

Zadanie II. Organizowanie wy-
darzeń integrujących środowiska 
III sektora oraz promocja wolon-
tariatu.
• Stowarzyszenie Ciechanowski 

Wolontariat – 12 000 zł „Gala wo-
lontariatu i wsparcie NGO w pro-
wadzeniu działalności wolonta-
riackiej”

• Stowarzyszenie Wolontariu-
szy Schroniska w Pawłowie – 
3 000 zł „Dziecko i jego najlep-
szy przyjaciel pies”

Zadanie III. Opieka nad zwierzę-
tami.
• Stowarzyszenie Pies i Spółka – 

5 000 zł „Wspieramy ciechanow-
skie koty miejskie”

• Stowarzyszenie Wolontariu-
szy Schroniska w Pawłowie – 
5 000 zł „Nasze staruszkowo”

R.J.

Miasto przyznało środki na zadania publiczne 
organizacjom pozarządowym

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2019 rok w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i trady-
cji, w zakresie oświaty, edukacji i wychowania oraz w zakresie rozwoju sektora pozarządowego.
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Mieszkańcy, którzy chcą 
w tym roku przystąpić 
do programu, w ramach 
którego z terenu miasta 
usuwane i unieszkodli-
wiane są wyroby zawie-
rające azbest, powin-
ni do 31 stycznia złożyć 
wniosek. Formularz do-
stępny jest na stronie in-
ternetowej oraz w siedzi-
bie urzędu.

Zgodnie z zasadami obowią-
zującego „Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Cie-
chanowa na lata 2016-2032”, 
usuwanie wyrobów z azbe-

stem prowadzone jest przez 
jeden podmiot wyłoniony 
na dany rok przez Urząd Mia-
sta. Na podstawie wniosków 
złożonych przez osoby fi-
zyczne nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej, przez 
wspólnoty mieszkaniowe 
i przez użytkowników ogro-
dów działkowych określo-
ny zostanie zakres, zaplano-
wane zostaną działania i za-
bezpieczone będą środki fi-
nansowe. Złożenie wniosku 
jest więc konieczne do uję-
cia w planowanej do usunię-
cia ilości wyrobów z azbestem 
na 2019 rok.

Gmina Miejska Ciechanów 
będzie starała się o pozy-
skanie na realizację progra-
mu dotacji z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. W związku 
z rosnącym zainteresowa-
niem jednostek samorzą-
du terytorialnego i innych 
podmiotów na pozyskiwa-
nie środków z WFOŚiGW, 
terminy naborów nie są dłu-
gie. Wszyscy chętni, którzy 
planują w 2019 roku usunię-
cie ze swoich budynków lub 
działek wyrobów i odpadów 
zawierających azbest, muszą 

złożyć wniosek do 31 stycz-
nia – jest to nieprzekraczal-
ny termin.
Wnioski dostępne są w wer-
sji elektronicznej na stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
Ciechanów oraz w wersji pa-
pierowej w siedzibie Urzędu 
Miasta (Biuro Podawcze, ul. 
Wodna 1; Wydział Gospodar-
ki Odpadami i Ochrony Śro-
dowiska, plac Jana Pawła II 
6, pokój nr 20 i 22) w godzi-
nach 8.00-16.00. Szczegóło-
we informacje udzielane są 
pod nr tel. 23 674 92 83 oraz 
23 674 92 68.

R.J.

Wartość wspólnego projektu wy-
nosi 10 632 198,41 zł, z czego do-
finansowanie to 7 974 148,80 zł. 
Łącznie uwzględnione zostały 
444 gospodarstwa domowe, gdzie 
zamontowanych zostanie 555 in-
stalacji do produkcji energii odna-
wialnej. Pod uwagę wzięto także 
16 obiektów użyteczności publicz-
nej. Z tego w samym Ciechanowie 
zamontowanych zostanie 179 in-
stalacji w 123 gospodarstwach do-
mowych. W mieście instalacje fo-
towoltaiczne pojawią się na 9 bu-
dynkach użyteczności publicznej. 
Instalacje o mocy 40 kW na bu-
dynkach: ZWiK, ZKM, Szkoły Pod-
stawowej nr 3, Szkoły Podstawowej 
nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, kry-
tej pływalni, PWSZ (przy ul. Na-
rutowicza 9 oraz przy ul. Wojska 
Polskiego 52). Na budynku Urzę-
du Miasta w planach jest instala-
cja o mocy 15 kW. Ponadto na pla-
cu Jana Pawła II zamontowana zo-
stanie ładowarka do samochodów 
elektrycznych.
Dofinansowanie dla samego Cie-
chanowa to 3 208 529 zł. Wkład 
własny miasta – 1 069 509, 83 zł.
– To jest bardzo ciekawy i inno-
wacyjny projekt z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł ener-
gii, czyli zarówno możliwość wy-
korzystania energii słonecznej, 
czyli panele fotowoltaiczne, ale 
również część paneli na ciepłą 
wodę użytkową i do tego pompy 
cieplne. Wyzwanie przed którym 
stoimy to obniżenie niskiej emisji 
oraz powiększanie udziału ener-
gii z odnawialnych źródeł. Przy-

pomnę, że do końca 2020 roku Pol-
ska przyjęła na siebie zobowiąza-
nie, że zredukuje emisję gazów cie-
plarnianych o 20%, ale też co naj-
mniej 15% będzie energii w Polsce 
ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj 
ocieramy się o 9% – powiedział 
marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik.
– Udział odnawialnych źródeł 
energii w strukturze energetycz-
nej powinien być coraz większy, by 
móc skutecznie przeciwdziałać zja-
wisku smogu i dbać o lepszą jakość 
powietrza i środowisko. Jako sa-
morządy mamy tego świadomość, 
dlatego aplikowaliśmy o dofinan-
sowanie. Dzięki środkom unijnym 
zyskujemy nowe możliwości. Cie-
chanów kładzie bardzo duży na-
cisk na proekologiczne rozwiąza-
nia i tego kierunku konsekwent-
nie będziemy się trzymać – po-
wiedział prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński.

Dzięki pozyskaniu środków pane-
le fotowoltaiczne i pompy ciepła 
zainstalowane zostaną w zgłoszo-
nych gospodarstwach domowych 
mieszkańców czterech współpra-
cujących gmin. Gmina Miejska Cie-
chanów w czerwcu 2016 r. informo-
wała mieszkańców o planowanych 
działaniach, m.in. zamieszczając 
na stronie internetowej urzędu an-
kiety dotyczące zapotrzebowania 
mieszkańców na instalacje pane-
li fotowoltaicznych oraz pomp cie-
pła do c.w.u. przy założeniu otrzy-
mania dofinansowania ze środków 
zewnętrznych.
Projekt „Instalacja systemów odna-
wialnych źródeł energii na terenie 
Miasta Ciechanów, Gminy Glino-
jeck, Gminy Opinogóra Górna oraz 
Gminy Strzegowo” będzie realizo-
wany w ramach Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020.

R.J.

8 mln zł na OZE:  
podpisana umowa 

z marszałkiem województwa
Na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla gospodarstw domowych oraz 
obiektów użyteczności publicznej Ciechanów pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Ciechanów jest liderem tego przedsięwzięcia, a partnerami są gminy: Glinojeck, Opinogóra 
Górna i Strzegowo. 7 stycznia prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński w imieniu czterech 
samorządów podpisał z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem umo-
wę na dofinansowanie.

Urząd Miasta przyjmuje wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu w 2019 roku

W ankiecie na stronie internetowej 
Urzędu Miasta można było zagło-
sować na maksymalnie 4 spośród 
9 propozycji. Zwyciężyły 4 najpo-
pularniejsze: Kąpielisko Krubin, 
MOSiR Kryta Pływalnia, Plac Ko-
ściuszki, PKP Ciechanów Przemy-
słowy. Propozycje lokalizacji przed-
stawiło stowarzyszenie Ciechanow-
ska Grupa Rowerowa, które już 
od etapu pomysłu pilotażu współ-
pracuje z miastem nad koncepcją 
wprowadzenia i rozwoju Ciecha-
nowskiego Roweru Miejskiego. Po-
nadto kolejną stację, która też spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem 
w ankiecie, uruchomi Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych.
– Jako administrator cmentarza, 
ale przede wszystkim spółka, któ-
rej działalność jest ściśle związana 
z ekologią i która wdraża proeko-
logiczne rozwiązania, zamierza-
my uruchomić stację przy cmen-
tarzu, znajdującą się w bliskim 
sąsiedztwie naszej siedziby, jak 
również ogrodów działkowych. 
Ta lokalizacja jest bardzo sen-
sowna, a nasze przedsiębiorstwo 
chce mieć swój wkład w rozbudo-
wę systemu rowerów publicznych, 
który jest przyjazny środowisku – 
powiedział prezes PUK Mirosław 
Szymańczyk.

Stacja powstanie także w Opinogó-
rze, we współpracy z gminą, po za-
kończeniu trwającej modernizacji 
drogi z Ciechanowa do Opinogóry 
przez miejscowość Kąty, współfi-
nansowanej przez miasto.
Podczas 2,5 miesięcznego pilotażu 
rowery zostały wypożyczone ponad 
6,8 tysiąca razy. W systemie zare-
jestrowało się ponad 1600 osób. 
Wyniki pilotażu utwierdziły ratusz 
w przekonaniu, że system przy-
jął się i warto w niego inwestować. 
Pilotaż składał się ze stacji: na pla-
cu Jana Pawła II (Ratusz), przy 
dworcu PKP, przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich oraz przy ul. Ar-
mii Krajowej.

Szczegółowe wyniki ankiety:

Kąpielisko Krubin – 804 głosy
MOSiR Kryta Pływalnia – 
581 głosów
Plac Kościuszki – 572 głosy
PKP Ciechanów Przemysłowy 
– 507 głosów
Gostkowska Cmentarz – 449 gło-
sów
Wieża ciśnień – 449 głosów
Fabryczna Parowóz – 244 głosy
Hotel Atena – 177 głosów
Kwiatowa – 94 głosy

R.J.

Stacje Ciechanowskiego 
Roweru Miejskiego wybrane

W przeprowadzonej na stronie internetowej Urzędu Miasta 
ankiecie mieszkańcy zdecydowali o lokalizacjach nowych sta-
cji Ciechanowskiego Roweru Miejskiego, który to na stałe bę-
dzie uruchomiony wiosną. W skład systemu wejdą też stacje, 
które działały podczas przeprowadzonego w ubiegłym roku 
pilotażu oraz stacja przy cmentarzu komunalnym, której uru-
chomienie weźmie na siebie PUK, jako administrator cmenta-
rza. Łącznie więc CRM będzie miał 9 stacji na terenie miasta.
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W związku ze zmianami zasad 
działania Specjalnych Stref 
Ekonomicznych w Polsce, pre-
zydent Ciechanowa zaprasza 
przedsiębiorców na organizo-
wane 14 lutego w ratuszu spo-
tkanie informacyjne z przed-
stawicielami Warmińsko-Ma-
zurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Omawiane będą 
możliwości wsparcia w ra-
mach Polskiej Strefy Inwesty-
cji. Ponadto Agencja Rozwoju 
Mazowsza zaprezentuje reali-

zowane instrumenty proek-
sportowe.
Nowe przepisy zmieniają warun-
ki i kryteria uzyskiwania przez 
przedsiębiorców pomocy publicz-
nej w postaci zwolnienia z podat-
ku dochodowego nawet do 55% 
wartości inwestycji. Przedsię-
biorcy, zgodnie z nowymi zasa-
dami, mogą korzystać z pomocy 
publicznej oferowanej przez Spe-
cjalne Strefy Ekonomiczne na te-
renie całej Polski (również m.in. 
na terenach prywatnych), a nie 

jak dotychczas wyłącznie na nie-
ruchomościach objętych granica-
mi strefy. Dla województwa ma-
zowieckiego zwolnienie od po-
datku dochodowego przydzielane 
jest na 12 lat. Przedsiębiorcy za-
interesowani udziałem w infor-
macyjnym spotkaniu, dotyczą-
cym powyższych kwestii, pro-
szeni są o przesyłanie zgłoszeń 
pod adres e-mail: wdzg@umcie-
chanow.pl lub kontakt telefonicz-
ny (23 674 92 53) do 11 lutego.

R.J.

Towarzystwo Budownictwa Społeczne-

go Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, 

że posiada do wynajęcia pomieszcze-

nie o powierzchni 5,60 m2, z możliwością 

przystosowania na punkt kasowy. Po-

mieszczenie znajduje się w siedzibie Spółki w budynku przy ul. Okrzei 14 w Cie-

chanowie. Godziny otwarcia punktu: w godzinach pracy Spółki tj. 700 – 1500.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (23 672 52 76 wew. 113) lub 

e-mail: p.szymanski@tbsciechanow.pl

Wsparcie dla przedsiębiorców  
– spotkanie informacyjne

Zajęcia przeznaczone będą dla 
osób zainteresowanych nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższe-
niem kompetencji cyfrowych oraz 
językowych. W ramach szkoleń 
zaplanowano 180-godzinne kur-
sy języka angielskiego, 180-go-
dzinne kursy języka niemieckie-
go i 120-godzinne kursy kompu-
terowe. Każdy kurs zakończony 
będzie egzaminem zewnętrznym. 
Organizator gwarantuje grupy 
o małej liczbie uczestników, ka-
drę dydaktyczną o wysokich kwa-
lifikacjach i doświadczeniu oraz 
bezpłatne materiały szkoleniowe. 
Kursy będą systematycznie reali-
zowane od lutego 2019 r. do lip-
ca 2020 r.
Zgłaszający się będą kwalifikowani 
do grup o różnym stopniu zaawan-
sowania na podstawie wstępnego 
testu sprawdzającego poziom wie-
dzy. Przewidziano również grupy 
początkujące.

Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Działanie 10.2 Upowszech-
nianie kompetencji kluczowych 
wśród osób dorosłych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020.

Szczegółowych informacji udzie-
la Wydział Pozyskiwania Środ-
ków Z ew nętrznych i  Dz ia ła ń 
Strategicznych w Urzędzie Mia-
sta Ciechanów (ul. Wodna 1, pok. 
nr 209 i 210, tel. 023 674 92 52, 
023 674 92 78).

R.J.

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe
Darmowe kursy językowe i komputerowe realizowane będą w ramach projektu „Moje kompe-
tencje, moje perspektywy”, na który miasto, w partnerstwie z firmą Witold Szaszkiewicz Cen-
trum Edukacyjne IDEA, pozyskało unijne dofinansowanie. Szkolenia skierowane są do osób 
powyżej 25 roku życia, mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa 
mazowieckiego. Zapisy dobiegają końca. Pierwsze zajęcia planowane są z końcem lutego.

W porządku 3. sesji Rady Mia-
sta znalazły się sprawozdania 
z realizacji miejskich progra-
mów związanych z profilak-
tyką i rozwiązywaniem pro-
blemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniem narko-
manii i przemocy w rodzinie. 
W trakcie obrad 27 grudnia 
radni przegłosowali 18 pro-
jektów uchwał.

Przyjęto nowy plan pracy rady i jej 
komisji na 2019 rok oraz 3 progra-
my profilaktyczne. Konieczne było 
wprowadzenie zmian w budżecie 
na 2018 r.
Radni określili zasady i kryte-
ria programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. Za-
pewni on pomoc osobom starszym, 
niepełnosprawnym, o niskich do-
chodach oraz dzieciom i uczniom, 
którzy wychowują się w rodzi-
nach znajdujących się w trudnej 
sytuacji.
Budynkowi powstałemu przy zre-
witalizowanej wieży ciśnień (przy 
ul. Płockiej 34) nadano nazwę Park 
Nauki Torus. W nowo powstałym 
obiekcie będą odbywały się m.in. 
interaktywne zajęcia i warsztaty 
edukacyjne rozwijające zaintereso-
wania matematyką, techniką i in-
nymi naukami ścisłymi.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy lub naj-
mu z dotychczasowymi użytkow-
nikami nieruchomości w obrębie 
Niechodzina i Bielina, Podzamcza 
i Śmiecina. Przyzwolili też na wnie-
sienie wkładu niepieniężnego (apor-
tu) do Zakładu Komunikacji Miej-
skiej. W ten sposób uregulowano 
prawo własności do niedawno za-
kupionego elektrycznego autobusu.
Rada Miasta określiła przyszłorocz-
ny program opieki nad bezpańskimi 
zwierzętami. Zgodnie z jego założe-
niami na zapobieganie bezdomno-
ści i znakowanie psów przeznaczo-
ne będzie 453 tys. zł. Całodobową 
opiekę weterynaryjną w przypad-
kach zdarzeń drogowych z udzia-
łem zwierząt sprawować będzie 
przychodnia „AB-WET” przy ul. Fa-
brycznej 8.
Samorządowcy przyjęli regulamin 
dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków na terenie gminy. Okre-
śli wykaz planowanych wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. Zatwierdzili Strategię 
Rozwiazywania Problemów Spo-
łecznych na lata 2019-2023.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały,  

interpelacje, terminarz,  

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Grudniowa  
sesja  

Rady Miasta

Dyrek torem Mie j sk iego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie będzie Moni-
ka Lemanowicz, dotychcza-
sowa kierownik Środowisko-
wego Domu Samopomocy typu 
A i B w Ciechanowie. Okaza-
ła się najlepszym kandyda-
tem w konkursie ogłoszonym 
przez Urząd Miasta.

Nową dyrektor wyłoniono w trze-
c i m kon k u r s ie ,  o g ł o s z ony m 
w związku z zakończeniem ka-
dencji poprzedniej dyrektor pla-
cówki. W pierwszym naborze żad-
na z osób nie spełniała oczekiwań 
pracodawcy, drugi został unieważ-
niony z uwagi na niespełnianie wa-
runków formalnych – wpłynęła jed-
na oferta. W trzecim oferty złoży-
ły dwie osoby, spełniające wymogi 

formalne. Wyniki testu oraz rozmo-
wy zdecydowały o tym, że funkcję 
dyrektora od 1 lutego obejmie Mo-
nika Lemanowicz.
Monika Lemanowicz ma 38 lat. Za-
równo jej doświadczenie zawodowe 

jak i wykształcenie ściśle związane 
jest z pomocą społeczną. Od lutego 
2017 r. kierownik Środowiskowe-
go Domu Samopomocy typu A i B 
w Ciechanowie, wcześniej w pla-
cówce tej ponad 10 lat pracowała 
jako terapeuta zajęciowy. Jest ab-
solwentką Uniwersytetu Warszaw-
skiego, specjalizacji z zakresu orga-
nizacji pomocy społecznej. Ukoń-
czyła studia licencjackie na kierun-
ku fizjoterapia w Olsztyńskiej Szko-
le Wyższej im. Józefa Rusickiego 
oraz Medyczne Studium Zawodo-
we z terapii zajęciowej (instruktor 
terapii zajęciowej).
Decyzją prezydenta miasta obo-
wiązki kierownika ŚDS od 1 lutego 
przejmie dotychczasowa zastępczy-
ni kierownika Dorota Sokołowska.

R.J.

Nowy dyrektor MOPS
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W ul. Krasickiego ZWiK wybudo-
wał kanalizację deszczową, następ-
nie wykonana została nowa na-
wierzchnia. Inwestycję realizowa-
no na wniosek mieszkańców. Robo-
ty przeprowadzone zostały na około 
130-metrowym odcinku ul. Krasic-
kiego, od skrzyżowania z ul. Czar-
nieckiego do łuku drogi. Powstała 
nawierzchnia z betonowej kostki 
brukowej. Ustawiono oznakowa-
nie pionowe.

R.J.

Zamontowany został reflektor, dzię-
ki któremu lokomotywa jest teraz 
dobrze widoczna po zmroku. Lo-
komotywa stanęła na terenie przy 
skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. 
Sienkiewicza w listopadzie. Wcze-
śniej przygotowany został frag-
ment torów oraz odnowiono skwer. 
Utworzono alejki, pojawiły się ławki 
i śmietniki oraz tablica informacyj-
na o historii wąskotorówki.

R.J.

Nowa 60-metrowa zjeżdżalnia wy-
konana jest zgodnie ze współcze-
snymi standardami i wymogami. 
Składa się z 25 różnokolorowych 
modułów z tworzywa sztucznego. 
To zjeżdżalnia odkryta, wyposa-
żona w multimedia, umożliwiają-
ce np. pomiar czasu zjazdu.
Stara 77-metrowa zjeżdżalnia, wy-
chodząca poza budynek, funkcjo-
nowała od momentu uruchomienia 
krytej pływalni, czyli od 1998 roku. 

Konstrukcja nie spełniała jednak 
obecnie obowiązujących norm, 
w związku z czym musiała być wy-
łączona z użytkowania i zdemon-
towana.
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, który administruje kry-
tą pływalnią, zapowiada że pla-
nuje kolejne etapy modernizacji 
obiektu. Pierwszą od czasu wy-
budowania modernizację kry-
ty basen przeszedł na przełomie 

2015 i 2016 roku, dzięki zewnętrz-
nemu dofinansowaniu pozyskane-
mu przez miasto. Wówczas wymie-
niono ślusarkę okienną, oprawy 
oświetleniowe w hali głównej base-
nu, grzejniki, siedziska dla zawod-
ników, okładziny na plażach base-
nowych, przeprowadzono roboty 
związane z elektryką i hydrauliką 
oraz unowocześniono elektronicz-
ny system pomiaru czasu.

R.J.

Dojazd do placu zabaw został utworzony z betonowej kost-
ki brukowej. Wykonanie utwardzenia, jak również budowa 
ogrodzenia i montaż elementów małej architektury składają 
się na zwycięski projekt obywatelski.

Utwardzony został obszar o powierzchni około 350 m2 – dojazd do bra-
my wraz z częścią terenu przy istniejącym placu zabaw. Wykonano doj-
ście do boiska o szerokości 1,5 m. Panelowe ogrodzenie o długości oko-
ło 70 m powstało wzdłuż rowu melioracyjnego. Zamontowano 4 ławki, 
3 kosze na śmieci, stojak na rowery. Przy bramie grodzenia zamontowa-
na została furtka. Teren przylegający do utwardzonej porośnie trawa.

R.J.

Gotowy dojazd do placu zabaw 
i ogrodzenie przy ul. Wesołej

Nowa zjeżdżalnia na krytej pływalni  
już czynna

MOSiR uruchomił nowo wybudowaną zjeżdżalnię, która zastąpiła starą, nie nadającą się już 
do użytkowania konstrukcję. Zjeżdżalnia znajduje się wewnątrz budynku nad niecką rekreacyjną.

Zakończyła się przebudowa  
ul. Krasickiego

Oświetlony parowóz i skwer  
przy ul. Fabrycznej

Choinka za odpady

Organizowana po raz trzeci świąteczna akcja Urzędu Miasta i Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych, w ramach której makulaturę lub elektro-
śmieci mieszkańcy mogli wymienić na choinkę w doniczce, cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem.
Ciechanowianie w ciągu nieco ponad czterech dni w ramach akcji odda-
li w sumie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
ponad 11 ton makulatury i prawie 4 tony elektrośmieci.

Karma dla bezdomnych kotów

Mieszkańcy Ciechanowa, którzy dokarmiają bezdomne koty, nadal mogą 
zgłaszać się po karmę do Urzędu Miasta. Urząd zakupił dodatkowe ilo-
ści karmy do przekazania. Społeczni opiekunowie bezpańskich kotów 
mogą zgłaszać się po karmę do ratusza, do Referatu Inżynierii Miejskiej 
(pl. Jana Pawła II 6) do pokoju nr 15, na parterze. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. (23) 674 92 85.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
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Do Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Pawłowie tra-
fiły dwa nowe boksy sfinanso-
wane przez Urząd Miasta Cie-
chanów. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, które 
prowadzi schronisko, zrealizo-
wało pod koniec roku inwesty-
cję w odwodnienie ciągów ko-
munikacyjnych, co rozwiąza-
ło problem zalewania kojców 
wodami opadowymi, spływa-
jącymi z okolicznych terenów.

Nowe boksy, które już zostały za-
instalowane, mają wymiary 4x2 
m. Posiadają drewniane podłogi, 
krytą tylną ścianę i dach oraz wy-
posażone są w ocieplone budy. Ko-
rzystają z nich 4 średniej wielkości 
psy. – Boksy bardzo się przydały. 
Wiosną planujemy rozbudować je 
o ogrodzone wybiegi, które zapew-
nią psom więcej komfortu i swobo-

dy – powiedziała kierownik schro-
niska Milena Abramczyk.
W ramach ostatniej inwestycji 
w odwodnienie przeprowadzono 
prace melioracyjne. Ułożono rury 
drenarskie i wykonano studzienki 
kanalizacyjne oraz zamontowano 
pompę automatycznie wypompo-

wującą nadmiar wody, spływającej 
z rur drenarskich. Wykonano także 
nową instalację elektryczną, która 
pozwoli oświetlić wszystkie boksy 
na terenie schroniska. Prace zwią-
zane z oświetleniem planowane są 
na wiosnę.

R.J.

Nowe boksy dla psów i prace w schronisku

Żeby się zapisać, należy wypełnić 
formularz, opublikowany na stro-
nie umciechanow.pl. Zapisy będą 
prowadzone do 6 lutego do godz. 
22.00. Kurs jest całkowicie bez-
płatny. Stanowi realizację projek-
tu, który zwyciężył w głosowaniu 
mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Projekt obejmu-
je trzy rodzaje zajęć: dla pań któ-
re ukończyły jedną edycję, dla ko-
biet które ukończyły dwie lub trzy 
edycje oraz dla pań, które chciały-
by dopiero zacząć uczyć się samo-
obrony. Zajęcia praktyczne pro-
wadzić będą trenerzy LKS Matso-
gi Ciechanów (klub taekwon-do, 
klub wyspecjalizowanych trene-
rów i instruktorów, wielokrotnych 
Mistrzów Świata i Europy). Odbę-
dą się one w cyklu 8 spotkań tre-
ningowych w każdej grupie. Zaję-
cia teoretyczne stanowić będą od-
rębne spotkania.

Aby się zapisać, należy podać 
swoje dane, zaakceptować regu-
lamin, oświadczyć brak przeciw-
wskazań zdrowotnych oraz zazna-
czyć jedną z grup. Wstępnie usta-
lono cztery grupy (dla trzech róż-
nych poziomów zaawansowania), 
ich ostateczna liczba uzależniona 
będzie jednak od liczby zgłoszeń. 
Zajęcia będą odbywały się w hali 
sportowej MOSiR przy ul. Kra-
szewskiego 8 – dla początkują-
cych we wtorki i czwartki (do wy-
boru), dla absolwentek jednej edy-
cji (grupa średniozaawansowana) 
– w poniedziałki oraz dla absol-
wentek dwóch lub trzech edycji 
(grupa zaawansowana) w śro-
dy. Zajęcia planowane są w godz. 
19.30-21.00. Liczba miejsc jest 
ograniczona, więc decyduje ko-
lejność zgłoszeń. O ostatecznym 
zakwalifikowaniu się do grupy, 
panie będą informowane mailo-

wo lub telefonicznie. Informacje 
będą mogły uzyskać w Wydziale 
Kontaktów Społecznych Urzędu 
Miasta, dzwoniąc pod nr telefo-
nu 23 674 92 17.
13 lutego o godz. 18.00 w hali przy 
ul. Kraszewskiego 8 zaplanowa-
ne jest spotkanie organizacyj-
ne z udziałem uczestniczek oraz 
wszystkich organizatorów i wspie-
rających inicjatywę. Cykle tre-
ningowe wystartują od 18 lutego. 
Na pierwszy trening należy dostar-
czyć trenerowi wypełnione i pod-
pisane oświadczenie, a w przypad-
ku osób niepełnoletnich – pisemną 
zgodę opiekuna prawnego.
Internetowy formularz zapisów 
oraz druki do pobrania: oświad-
czenie, regulamin i zgoda prawne-
go opiekuna, znajdują się na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
umciechanow.pl.

R.J.

Mieszkanki Ciechanowa, które ukończyły 16 rok życia, mogą uczestniczyć w cyklu bezpłat-
nych zajęć, obejmujących praktyczne treningi samoobrony. Utworzone zostaną trzy rodza-
je grup: dla pań początkujących, dla pań które ukończyły jedną edycję kursu oraz dla absol-
wentek dwóch lub trzech edycji. Przewidziane są zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psycho-
logiem, dietetykiem, przedstawicielami służb mundurowych i ratowników z Zakładu Pomocy 
Doraźnej w szpitalu w Ciechanowie. Zapisywać można się do 6 lutego, poprzez stronę inter-
netową Urzędu Miasta.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

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

Bastek ma ponad rok. Trafił do schroniska ze swoim rodzeństwem, 
które już znalazło swoje domy. On jeden nie. Bastek jest psem łagod-
nym, trochę wystraszonym. Z czasem nabiera coraz większego zaufania.

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

K.D.

Lolek to półtoraroczny pies ważący 13 kg. Radosny, aktywny, pełen ży-
cia. Potrzebuje dużej dawki ruchu. Lubi spacery i zabawy.

Tolek ma 6 lat, waży 10 kg. Jest pełen energii. Ciekawy świata, przy-
jazny, ceni bliskość ludzi. Chętnie się przytula.
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Zajęcia prowadzone są w gru-
pach, po dwie godziny tygodniowo. 
W czasie bieżącego roku szkolnego 
zrealizowanych będzie 60 godzin 
zajęć w każdej grupie. Lekcje mają 
typowo praktyczny charakter, roz-
wijają kreatywność, intuicję, uczą 
logicznego myślenia. Na potrzeby 
zajęć zakupione zostały roboty edu-
kacyjne wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem.
Zajęcia z programowania, zakup 
elektronicznego sprzętu (55-calo-
we interaktywne monitory, iPady 
i laptopy), inne dodatkowe zaję-
cia dydaktyczne dla uczniów oraz 
szkolenia nauczycieli stanowią re-
alizację II edycji projektu Ciecha-
nów miastem nowoczesnej eduka-
cji. Wartość sprzętu elektronicz-
nego, w który wyposażono szkoły, 
to ponad ćwierć miliona złotych. 
Wartość całego projektu wynosi 
1 022 527,20 zł, z czego przyzna-
ne zewnętrzne dofinansowanie 
to aż 871 591,20 zł – w tym unij-
ne dofinansowanie w wysokości 
818 021,76 zł oraz 53 569,44 zł z bu-
dżetu państwa. Wkład miasta jest 
niepieniężny – stanowi go udostęp-
nienie sal lekcyjnych.
Dzięki pozyskaniu środków ze-
wnętrznych m.in. dla 38 grup, czyli 
dla 288 uzdolnionych uczniów, or-
ganizowane są zajęcia rozwijające 

wiedzę i umiejętności. W sumie 
przewidzianych jest 2280 godzin 
takich zajęć. Jeżeli chodzi o zajęcia 
wyrównujące, będzie to 3390 go-
dzin – dla 722 uczniów utworzono 
113 grup. Powstało także 48 grup 
dla 201 uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, na co zło-
ży się 1440 godzin zajęć. 720 go-
dzin zajęć z rozwijania kompeten-
cji cyfrowych, w tym programowa-
nia, przewidziano dla 99 uczniów 
w 12 grupach. Jest to w 100% zaspo-
kojenie potrzeb zgłaszanych przez 
dyrektorów szkół.
Szkoleniami objęto 141 nauczycieli 
(114 godzin zajęć dla 15 grup).
Zadanie zakłada wsparcie, obejmu-
jące łagodzenie zdiagnozowanych 
problemów i deficytów u uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. Zajęcia specjalistycz-
ne służą wyrównaniu dyspropor-
cji edukacyjnych w trakcie procesu 
kształcenia. To zajęcia korekcyjno-
-kompensacyjne, które mają na celu 
usprawnianie funkcji spostrzega-
nia wzrokowego, funkcji słuchowej, 
orientacji przestrzennej, koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej, funkcji mo-
torycznych; rozwijanie pozytywnej 
motywacji do pracy. Organizowa-
ne są zajęcia terapii pedagogicznej 
dla uczniów, u których stwierdzono 
zaburzenia i specyficzne trudności 

w uczeniu się, czyli dysleksję rozwo-
jową, ujawniającą się w formie dys-
leksji, dysortografii lub dysgrafii. 
Odbywają się zajęcia logopedyczne 
oraz rewalidacyjne – przeznaczo-
ne dla uczniów z niepełnospraw-
nością, posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalne-
go, np. ze względu na stwierdzony 
zespół Aspergera, autyzm, afazję. 
Duży nacisk kładziony jest m.in. 
na umiejętności uniwersalne, ta-
kie jak: umiejętności uczenia się, 
pracy zespołowej, radzenia sobie 
z uczuciami, umiejętności alterna-
tywne w stosunku do agresji, umie-
jętności radzenia sobie ze stresem.
Druga edycja projektu to konty-
nuacja działań, które realizowane 
były w pierwszej edycji. Nowością 
jest zadanie z zakresu kształtowa-
na i rozwijania kompetencji cyfro-
wych, gdzie kluczowe są na progra-
mowanie, informatyka, matematy-
ka czy robotyka.
Wśród celów są także m.in.: nauka 
twórczego rozwiązywania proble-
mów, doskonalenie logicznego my-
ślenia, rozwijanie umiejętności ma-
nualnych, nauka pracy indywidu-
alnej i grupowej, a także wzmac-
nianie wiary we własne możliwości 
i budowanie przez uczniów pewno-
ści siebie.

R.J.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji
Aktywny wypoczynek proponuje 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, który udostępnia swoją bazę 
rekreacyjno-sportową. Uczniowie 
ciechanowskich szkół podstawo-
wych mogą uczestniczyć w bezpłat-
nych zajęciach nauki pływania i jaz-
dy na łyżwach. Warunkiem uczest-
nictwa było zapisanie się i posia-
danie ważnej legitymacji szkolnej.

Nauka jazdy na łyżwach
28.01 – 01.02
I grupa: godz. 10.00-10.45
II grupa: godz. 10.45-11.30
04.02 – 08.02
I grupa: godz. 10.00-10.45
II grupa: godz. 10.45-11.30
Nauka pływania
28.01 – 01.02
I grupa: godz. 12.00-13.00
II grupa: godz. 13.00-14.00
04.02 – 08.02
I grupa: godz. 12.00-13.00
II grupa: godz. 13.00-14.00

W czasie ferii, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 08.00-09.30, 
12.00-13.30, 14.00-15.30 ucznio-
wie miejskich szkół mają bezpłatny 
wstęp na lodowisko. Obiekt czynny 
jest od godz. 8.00 do 21.30 (z wyjąt-
kiem przerw technicznych).
Uczniowie mogą korzystać z krytej 

pływalni, która jest czynna codzien-
nie od 6.00 do 22.00. W hali sporto-
wej przy ul. Kraszewskiego można po-
grać w tenisa stołowego oraz hokeja.

COEK STUDIO
Placówka organizuje zimowe ferie 
dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. 
Warsztaty plastycznie i muzyczne 
– 28.01 i 04.02, bajkopisanie z baj-
kograniem – 29.01 i 05.02, pla-
styka ruchu i zajęcia teatralne – 
30.01 i 06.02. Zajęcia prowadzone 
są w godz. 10.00-12.00. Zapisy pod 
numerem telefonu: 570 809 003.
Oprócz półkolonijnych spotkań, 
COEK STUDIO organizuje dwa turnu-
sy zimowiska w Suchedniowie w wo-
jewództwie świętokrzyskim dla dzie-
ci w wieku od 7 do 13 lat. Wyjazd jest 
w 50% dofinansowany przez miasto.

Miejska Biblioteka Publiczna
Tradycyjnie o urozmaicenie cza-
su dbają ciechanowskie bibliote-
ki. We wszystkich bibliotecznych 
filiach, w godzinach 10.00-12.00, 
dla dzieci w wieku 5-10 lat odby-
wają się kreatywne warsztaty i za-
jęcia plastyczne. Biblioteka zapra-
sza od 28 stycznia do 8 lutego.

Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej
Specjalnie dla dzieci, które spędza-
ją ferie w mieście, Muzeum Szlach-

ty Mazowieckiej przygotowało cykl 
warsztatów: „Poznajemy się, pozna-
jemy Muzeum – zabawy integracyj-
ne”, „Ze szlachtą za pan brat”, „Ta-
jemnice ciechanowskiego zamku”, 
„Gry, zabawy i archeologiczne dzi-
wy”, „Taneczne pożegnanie”. To za-
jęcia plastyczne i lekcje muzealne, 
podczas których uczestnicy mają 
okazję stworzyć własne dzieła sztu-
ki i wcielić się w plastyków, szlach-
ciców, archeologów, muzealników.
Muzeum zaprasza dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat. Bezpłatne warsz-
taty prowadzone są w godzinach 
od 10.00-14.00, w terminach: 
28.01- 01.02 oraz 04-08 lutego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPD organizuje w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej TPD zajęcia, w któ-
rych bierze udział 40 wychowan-
ków. Odbywają się w godz. 8.00-
15.00. To zajęcia rekreacyjne, 
plastyczne, manualne i profilak-
tyczne.

Placówka Wsparcia Dziennego
Podopieczni placówki w czasie fe-
rii uczestniczą w zajęciach opie-
kuńczo-wychowawczych w godz. 
od 8.00 do 16.00. Odbywają się 
m.in. zajęcia plastyczna i taneczne.
Szczegółowe informacje można uzy-
skać u organizatorów.

P.H.

Ferie w mieście
Miejskie placówki oraz jednostki współpracujące z miastem przygotowały dla dzieci i młodzie-
ży propozycje spędzenia wolnego czasu w ferie. W ofercie są między innymi zajęcia sportowe, 
taneczne, edukacyjne, warsztaty i spotkania

Programowanie i zajęcia z robotami w miejskich szkołach
We wszystkich miejskich podstawówkach, dzięki pozyskaniu przez Ciechanów środków unijnych, odbywają się dodatkowe zajęcia z programowania, podczas 
których uczniowie wykorzystują m.in. roboty edukacyjne. Lekcje opierają się na doświadczeniach, planowaniu, programowaniu, konstruowaniu.
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Body dla nowo narodzonych 
mieszkańców Ciechanowa

Urząd Miasta przygotował upominki dla nowo narodzonych 
dzieci, zameldowanych w Ciechanowie. Akcja dotyczy malu-
chów urodzonych po 1 stycznia 2019 roku. Rodzic zgłaszający 
się do Urzędu Stanu Cywilnego otrzymuje bawełniane body 
z ciechanowską metką, zestaw kuponów i list gratulacyjny. 
7 stycznia pierwszy pakiet tacie małego Miłosza przekazał pre-
zydent miasta.

Body na powitanie na świecie ma-
łych mieszkańców miasta to pro-
dukt ciechanowski. Urząd podjął 
współpracę z lokalną firmą. Ubran-
ko wykonane jest z wysokiej jako-
ści bawełny, pokryte ekstraktem 
z aloesu. Prócz body przygotowa-
no zestaw kuponów i zniżek (m.in. 
karnety na basen, wejściówki oraz 
zniżki na różnego rodzaju usługi).
– Narodziny dziecka to ważne 
wydarzenie nie tylko dla rodzi-
ców, ale także dla miasta. Pracu-
jemy na rozwój Ciechanowa rów-
nież dla przyszłych pokoleń i sta-
ramy się, by Ciechanów pod każ-
dym względem był miastem przy-

jaznym. Przygotowane przez nas 
upominki, to taki gest, poprzez któ-
ry pokazujemy, że mieszkańcy są 
dla nas ważni od pierwszych chwil 
swojego życia – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Przekazywanie body dla nowo na-
rodzonych mieszkańców to kolej-
na akcja skierowana do powięk-
szających się rodzin. Prowadzona 
od 2017 roku proekologiczna ak-
cja sadzenia przekazanych przez 
UM drzew przez świeżo upieczo-
nych ojców spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem i pozy-
tywnym odbiorem.

R.J.

Państwo Zofia i Eugeniusz 
Biegalscy pobrali się 8 września 
1968 roku. Pani Zofia urodziła się 
w 1949 r. w miejscowości Lipa. Zaj-
mowała się prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego, domem i wycho-
wywaniem dzieci. Pan Eugeniusz 
urodził się w 1942 r. w Włostach. 
Przez 42 lata pracował w ciecha-
nowskich piekarniach. Małżonko-
wie wychowali troje dzieci, docze-
kali się pięciorga wnucząt i jedne-
go prawnuka.

Państwo Stanisława i Roman 
Niscy zawarli związek małżeński 
13 maja 1959 roku. Pani Stanisława 
urodziła się w 1939 r. w Pomorzu. 
Zajmowała się domem i rodziną, po-
tem też gospodarstwem rolnym. Pan 
Roman urodził się w 1936 r. w miej-
scowości Pajewo Wielkie. Pracował 
w cegielni na Krubinie, Spółdzielni 
Ogrodniczej oraz przedsiębiorstwach 
budowlanych. Para wychowała sze-
ścioro dzieci, doczekała się sied-
miorga wnucząt i jednego prawnuka.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”. Prezydent 
Krzysztof Kosiński wręczył im listy 

gratulacyjne oraz pamiątkowe pła-
skorzeźby z popiersiem papieża Jana 
Pawła II. Miłym akcentem uroczysto-

ści były też lampki szampana, kwia-
ty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

Jubileusze ślubów
26 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznice 50-lecia i 60-lecia ślubu świętowały dwie 
pary z Ciechanowa.

17 stycznia w 74. rocznicę zamor-
dowania przez hitlerowców pol-
skich patriotów na dziedzińcu cie-
chanowskiego ratusza oraz na ul. 
Śląskiej przedstawiciele samorzą-
dów, administracji państwowej, 
ciechanowskich instytucji, orga-
nizacji kombatanckich, szkół zło-
żyli kwiaty pod tablicą na ratuszu 
upamiętniającą te tragiczne wyda-
rzenia. Wartę honorową zaciągnęli 
harcerze. Delegacja władz miasta 
i powiatu złożyła również kwiaty 
pod tablicą pamiątkową przy ul. 
Śląskiej.

A.C.

Uroczystości 17 stycznia

Laureatka od 25 lat jest dyrektorem 
ciechanowskiego oddziału Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Z wykształce-
nia ekonomista i pracownik socjalny. 
Otrzymała szereg odznaczeń i wy-
różnień, m.in. Srebrny i Złoty Krzyż 
Zasługi nadany przez prezydenta RP, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Kryształowe Serce. 
Utworzyła jadłodajnię dla ubogich, 
rozwinęła w regionie klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK, powoła-
ła Klub Integracji Społecznej, przy-
wróciła działalność Sióstr PCK, była 
inicjatorką świetlic środowiskowych 
utworzonych w Ciechanowie i oko-
licznych gminach. W imieniu prezy-
denta miasta gratulacje przekazała 
jego zastępczyni Iwona Kowalczuk.

red.

Ciechanowianin Roku
Nagrodą im. Franciszka Rajkowskiego za 2018 rok uhonorowano Bożenę Podleńską. Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej przyznało to wyróżnienie po raz 42. Uroczystość 
odbyła się 26 stycznia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
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Wydarzenia związane z finałem 
WOŚP rozpoczęły się dwa dni wcze-
śniej. W piątek odbyło się WOŚP-owe 
karaoke w pubie GŻEH. W sobotę, 
w MMG Centers we Władysławowie 
zagrali motocykliści z klubu Ole Kar-
ter FG. W CH Mrówka odbył się tur-
niej organizowany przez Szachy Cie-
chanów. Towarzyszyły mu licytacje 
– wylicytować można było m.in. pla-
nowany w czerwcu przed ratuszem 
sparing w wielkie szachy z prezyden-
tem Krzysztofem Kosińskim. Rów-
nież w Mrówce, odbyło się bicie re-
kordu w kręceniu bączkiem, który 
był jednym z motywów graficznych 
tegorocznego finału.
Najwięcej wydarzeń zaplanowano 
na niedzielę. W szpitalu zorganizo-
wana została „Biała niedziela”. Moż-
na było zbadać poziomu cukru, ci-
śnienia, EKG, spirometria oraz echo 
serca dla dzieci. Na ul. Warszaw-

skiej zorganizowany został bieg „Po-
licz się z cukrzycą”, a na placu Jana 
Pawła II funkcjonowało „Miastecz-
ko WOŚP”, gdzie pojawiły się m.in. 
pojazdy militarne, sklepik „Mydło-
-powidło”, można było spróbować 
grochówki z kuchni polowej. Fun-
dacja na Rzecz Wspierania Obywa-
telskich Działań Prospołecznych 
„Incolumis Civis” wystąpiła z ak-
cją „Bądź bezpieczny na drodze”. 
Na Krubinie po raz kolejny spo-
tkały się morsy. W hali sportowej 
im. I. Palińskiego zorganizowane 
zostały twórcze zajęcia Odkryw-
ców Talentów. Podczas finałowego 
koncertu wystąpiły dzieci z Przed-
szkola nr 6, Maja Fijałkowska, Te-
atr Katarynka ze spektaklem „Tir-
ti Tist w przestrzeni”, Damian „Dę-
buś” Demby, Krzysztof „Kłyza” Ła-
pieniecki oraz zespoły Sexbomba 
i Suczysty. W przerwach licytowa-

no gadżety WOŚP oraz fanty prze-
kazane przez darczyńców. Jak co 
roku, finał w Ciechanowie otrzy-
mał wsparcie Urzędu Miasta.
Tradycyjnego „Światełka do nieba” 
nie było. Chwilę przed nim, dotar-
ła do ciechanowskiego sztabu in-
formacja o tragicznym wydarze-
niu – brutalnym ataku na prezy-
denta Gdańska. 14 stycznia, bli-
sko 300 osób przyszło przed ra-
tusz, aby uczcić pamięć zmarłego 
tego dnia prezydenta Pawła Adamo-
wicza oraz wyrazić sprzeciw wobec 
przemocy i nienawiści. Mieszkańcy 
zapalili znicze. Podobny charakter 
miało spotkanie 20 stycznia. Wów-
czas ze sztucznych ogni stworzono 
wielkie serce. W uroczystościach 
pogrzebowych Pawła Adamowicza 
w Gdańsku uczestniczył prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

P.H.

27. finał WOŚP
Blisko 135 tys. zł zebrał ciechanowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 13 stycznia, podczas 27 finału orkiestra 
zagrała pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste” dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. W ciechanowskiej zbiórce kwestowało 313 wolontariuszy. Radość z pomagania podczas finałów organi-
zowanych w całej Polsce, jak również tego w Ciechanowie, przerwała informacja o ataku nożownika na prezydenta Gdańska.

Zaułek poezji
Ewa Buraczewska

Katharsis

Chwilą jestem sekundą
Co zapomnienie z ulgą wypłacze
Dopóki pamięć zbiera siły
Jeszcze pamiętać chcę
Spisać na papier

Ziarenka piasku tworzone przez życie
Słów urodzajem jednakim jakże
Po omacku szukając we mgle
Nie widząc słońca
Marznę ich blaskiem

Nie czuję wiatru szumem będąc
Nie słyszę melodii płynącej obok
Milczącym spojrzeniom ślepca
Ocieram łzy zapomnienia
Przywracam wzrok moim oczom

Autorka jest mieszkanką podciechanowskiego Niechodzina, w Cie-
chanowie pracuje. Twórczo związana jest z ciechanowskim Oddzia-
łem Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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W swoim repertuarze Mazowiec-
ki Teatr Muzyczny imienia Jana 
Kiepury posiada również scenicz-
ną wersję „Księżniczki Czardasza” 
w reżyserii Michała Znanieckiego. 
W Ciechanowie widzowie usłysze-
li najbardziej znane fragmenty, jak 
również zobaczyli elementy sce-
nografii i część kostiumów pocho-
dzących właśnie z wersji scenicz-
nej. Orkiestra Symfoniczna zagrała 
pod dyrekcją Grzegorza Brajnera. 
Koncert prowadził Dariusz Niebu-

dek. Obsada: Księżniczka Czarda-
sza – Kamila Lendzion, Edwin – 
Hubert Stolarski, Stasi – Wioletta 
Białk, Boni – Szymon Rona, Feri – 
Dariusz Niebudek.
Mazowiecki Teatr Muzyczny pod-
kreśla, że historia miłosna gwiazdy 
czardasza Sylvii Varescu i młodego 
arystokraty księcia Edwina do dziś 
uchodzi za największy sukces Imre 
Kálmána – najwybitniejszego obok 
Lehára przedstawiciela II operetki 
wiedeńskiej. Libretto napisali Leo 

Stein i Bela Jenbach. Sztuka budzi-
ła podziw przede wszystkim melo-
dyczną inwencją Kálmána, łączą-
cą atmosferę wiedeńskich salonów 
i węgierskich rytmów z nutą zaska-
kującej melancholii. Nikomu póź-
niej, tak jak Kálmánowi, nie uda-
ło się oddać atmosfery przedwojen-
nej epoki – pustego świata nocnych 
lokali, lowelasów i szansonistek. 
Operetka doczekała się aż pięciu 
ekranizacji.

R.J.

Przemarszowi towarzyszył śpiew. 
Na początek kolędy zagrała orkie-
stra dęta OSP Ciechanów. Przed 
wymarszem, na scenie na placu 
Jana Pawła II zaprezentowana zo-
stała scenka. Orszak przeszedł ul. 
Warszawską, następnie ul. ks. Pio-

tra Ściegiennego, docierając do ko-
ścioła farnego, gdzie czekała Świę-
ta Rodzina, której złożony został 
pokłon. Uroczystej Mszy Świętej, 
przewodniczył biorący udział w or-
szaku biskup Diecezji Płockiej ks. 
Piotr Libera.

Orga ni zac ję  Orsza k u Tr zech 
K róli wspieral i tak że ciecha-
nowscy harcerze. W przygoto-
wanie scenki zaangażowało się 
Stowarzyszenie Pozytywnie Hi-
storyczni.

R.J.

Koncert Noworoczny  
z „Księżniczką Czardasza”

Tradycyjnie organizowany przez Urząd Miasta Ciechanów Koncert Noworoczny odbył się 5 stycz-
nia w hali widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8. Tym razem wystąpił Mazowiecki Teatr Mu-
zyczny, który zaprezentował specjalną koncertową wersję „Księżniczki Czardasza” z udziałem 
solistów i orkiestry.

Diecezjalny Orszak Trzech Króli
6 stycznia miasto, wspólnie z ciechanowskimi parafiami, trzeci raz zorganizowało Orszak Trzech 
Króli. Zaproszenie przyjął biskup płocki Piotr Libera. Uczestnicy Orszaku, którzy zebrali się 
na placu Jana Pawła II otrzymali korony i śpiewniki. Sprzed ratusza Orszak z trzema mędrcami 
na czele, przemieszczającymi się konno, dotarł do kościoła farnego, gdzie odbyła się Msza Św.
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W nocy z 15 na 16 grudnia odbył 
się pierwszy Nocny Turniej Pił-
ki Nożnej. Rozgrywki zorganizo-
wane o nietypowej porze przycią-
gnęły 180 zawodników. Gra trwa-
ła blisko 10 godzin, zmagania za-
kończyły się o godz. 3.00. Najlepszą 
drużyną okazała się ekipa Ami-
go Konopki. Drugie miejsce zaję-
ła drużyna GSE. Podium uzupeł-
niły Bloki. Na czwartym miejscu 
uplasowały się FC Kownaty. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju 
uznano Adriana Kociaka z druży-
ny Amigo Konopki. Tytuł najlepsze-
go bramkarza zyskał Adrian Brzo-
zowski (FC Kownaty). Turniej zor-
ganizował KS Zamek we współpra-
cy z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Ciechanowie.

red.

Zawodnicy biorący udział w roz-
grywkach Ligi Zakładowej nie od-
puszczają. Każda kolejka pełna jest 
emocjonujących starć między dru-
żynami. Po 11 kolejce, która odbyła 
się 25 stycznia, na prowadzeniu jest 
zespół Reckitt Benckiser, który ma 
na swoim koncie już 31 punktów. 
Tuż za nim z 27 punktami znala-
zły się grupy OSP Ojrzeń i L-ARK 
& APC. W klasyfikacji króla strzel-
ców prowadzi Adrian Kocięcki. Do-
tychczas strzelił 31 goli.

A.C.

11 kolejka Ligi Zakładowej

Nocny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Prezydent Miasta Ciechanów
i n f o r m u j e

że w dniach 01 – 21 lutego 2019r. tj. przez 21 dni, wywieszony będzie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1  
– II piętro oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego 
przetargu nieograniczonego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w bu-
dynku przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 24 w. 224.
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12 stycznia w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 odbył się Nowo-
roczny Turniej Taekwon-do, zorga-
nizowany przez LKS Matsogi Cie-
chanów. Wzięło w nim udział oko-
ło 100 młodych zawodników trenu-
jących w klubie. Rywalizacja naj-
młodszych rozgrywała się w formie 
gier i zabaw. Starsi rywalizowa-
li w konkurencjach Taekwon-do. 
Najlepszymi zawodnikami zosta-
li: Nikola Chumięcka i Oskar Le-
wandowski. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal, pacz-
kę ze słodyczami oraz certyfikat 
udziału. Oprócz tego podczas tur-
nieju odbył się kiermasz ciast i li-
cytacja pamiątek klubu. Zebra-
ne pieniądze zostały przekazane 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

A.C.

II Mistrzostwa Mazowsza w pły-
waniu pod patronatem Prezy-
denta Miasta Ciechanów odbyły 
się 19 stycznia na krytej pływal-
ni w Ciechanowie. Organizato-
rem zawodów był Klub Pływacki 
Ciechanów. Do udziału zgłosi-
ło się 37 klubów z całego kraju. 
Młodzi zawodnicy z roczników 
od 2004 do 2011 rywalizowa-
li na różnych dystansach w sty-
lu grzbietowym, klasycznym, do-
wolnym, zmiennym, motylkowym 
oraz w sztafecie. W punktacji dru-
żynowej Klub Pływacki zajął trze-
cie miejsce, a Orka czwarte. W kla-
syfikacji medalowej ciechanow-
ska Orka zajęła czwarte miejsce 
z 30 medalami (10 złotych, 8 srebr-
nych i 12 brązowych). Tuż za Orką 
był organizator wydarzenia, czyli 
Klub Pływacki Ciechanów. KP zdo-
był 22 medale (10 złotych, 3 srebr-
ne i 9 brązowych).

A.C.

20 stycznia na ciechanowskim lo-
dowisku odbył się III Turniej Ho-
kejowy o Puchar Prezydenta Cie-
chanowa. W turnieju wzięły udział 
cztery drużyny: Torpeda Warsza-
wa, Stalowe Rekiny Działdowo, 
Orły Przasnysz oraz Ice Team Cie-
chanów. Zespoły grały systemem 
każdy z każdym. Spotkania były 
bardzo emocjonujące. Zwycięzcą 
turnieju, podobnie jak w ubiegłym 
roku, została drużyna Orły Prza-

snysz. Drugie miejsce zajęły Sta-
lowe Rekiny Działdowo. Na trze-
cim miejscu uplasowała się Tor-
peda Warszawa. Drużyna gospo-
darzy Ice Team Ciechanów choć 
walczyła z ogromnym zaangażo-
waniem, zajęła czwarte miejsce. 
Turniej zorganizowany został przy 
współpracy MOSiR-u oraz Ciecha-
nowskiego Stowarzyszenia Hoke-
ja na Lodzie.

A.C.

W dniach 4-5 stycznia zawodni-
cy sekcji Taekwondo Olimpijskie-
go TKKF „PROMYK” wystarto-
wali w pierwszych w tym roku za-
wodach z cyklu Pucharu Polski 
w Taekwondo Olimpijskim – Swa-
rzędz Cup 2019 i zdobyli 5 meda-
li. W zmaganiach łącznie wzię-
ło udział około 650 zawodniczek 
i zawodników z całej Polski. Pra-
wo startu mieli młodzicy (rocz-

niki 2009-2008), kadeci (roczni-
ki 2007-2005), juniorzy (roczniki 
2004-2002) oraz seniorzy +16 lat. 
Ciechanowscy zawodnicy wrócili 
z Pucharu Polski z dwoma srebr-
nymi i trzema brązowymi meda-
lami. Srebrne wywalczyli Bartosz 
Pawłowski i Rafał Płoski, a brązo-
we Filip Szajkowski, Bartosz Skot-
nicki i Maciej Stryjek.

red.

Turniej hokejowy

Medale dla TKKF Promyk 
w Pucharze Polski  

– Swarzędz Cup 2019
Noworoczny Turniej Taekwon-do

Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu


