
Spotkania ruszają 15 lutego. Będzie ich dwanaście, czyli tyle ile mamy ciechanowskich osie-
dli. Na każdym pojawi się prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który wysłucha oczeki-
wań mieszkańców na 2016 rok. W ubiegłym roku przy okazji wyborów do zarządów osiedli 
mieszkańcy zgłaszali postulaty, które stworzyły listę działań inwestycyjno-remontowych. Te-
goroczne spotkania stanowić będą podsumowanie wykonania planów, ciechanowianie będą 
mogli zgłaszać swoje pomysły, propozycje, dzielić się spostrzeżeniami i opiniami.

Spotkania zaplanowane są na go-
dzinę 17.00. Pierwsze odbędzie się 
15 lutego, ostatnie 1 marca. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński podkre-
śla, że ubiegłoroczne spotkania cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, zwracali oni uwagę 
na najważniejsze ich zdaniem kwe-
stie. Frekwencja podczas ostatnich 
wyborów do zarządów osiedli była 
znacznie wyższa niż w poprzed-
nich latach.
– Widać, że mieszkańcy oczekują 
takiego bezpośredniego kontak-
tu. Rok temu byłem na wszystkich 
spotkaniach, mogliśmy porozma-
wiać, wysłuchałem głosów ciecha-
nowian, którzy chcą angażować 
się w życie miasta, którym zależy, 
na których rzecz pracujemy. Takie 
spotkania są zbyt ważne, by czekać 
do kolejnych wyborów do zarzą-
dów osiedli. Postanowiłem co roku 

organizować tego typu spotkania 
z mieszkańcami. Po to by wsłuchać 
się w oczekiwania i potem skutecz-
nie działać – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Harmonogram spotkań 
osiedlowych:
• 15 lutego – osiedle „Aleksandrów-

ka”, Miejskie Przedszkole nr 10, 
ul. Batalionów Chłopskich 4

• 16 lutego – osiedle „Aleksandrów-
ka II”, Miejskie Przedszkole nr 10, 
ul. Batalionów Chłopskich 4

• 17 lutego – osiedle „Przemysło-
we”, Miejski Zespół Szkół nr 2, 
ul. Czarnieckiego 40

• 18 lutego – osiedle „Słoneczne”, 
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kru-
cza 32

• 19 lutego – osiedle „Kwiatowe”, 
Miejski Zespół Szkół nr 2, ul. 
Czarnieckiego 40

• 22 lutego – osiedle „Zachód”, 
Miejski Zespół Szkół nr 2, ul. 
Czarnieckiego 40

• 23 lutego – osiedle „Kargoszyn”, 
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Bro-
niewskiego 1

• 24 lutego – osiedle „Powstańców 
Wielkopolskich”, Miejski Zespół 
Szkół nr 1, ul Powstańców Wiel-
kopolskich 1

• 25 lutego – osiedle „Śródmie-
ście”, Gimnazjum nr 1, ul. Oryl-
ska 3

• 26 lutego – osiedle „Blok i”, 
Gimnazjum nr 3, ul. 17 Stycz-
nia 17

• 29 lutego – osiedle „Podzamcze”, 
sala konferencyjna Starostwa Po-
wiatowego, ul. 17 Stycznia 7

• 1 marca – osiedle „Płońska”, Szko-
ła Podstawowa nr 4, ul. Płońska 
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Miasto przyznało 
środki na zadania 
z zakresu sportu, 
kultury i pomocy 
społecznej

Został rozstrzygnięty konkurs 
ofert. Środki zostały rozdzielone 
dużo wcześniej niż w poprzed-
nich latach. Na realizację zadań 
z zakresu sportu jest w tym roku 
o 125 tys. zł więcej.

więcej str.2
R.J.

Nowy dworzec PKP 
oficjalnie otwarty

W połowie grudnia zaczął dzia-
łać nowoczesny dworzec kolejo-
wy z energooszczędnymi i eko-
logicznymi rozwiązaniami. To 
największy spośród tego typu 
obiektów wybudowanych przez 
PKP S.A. w ramach projektu 
„Innowacyjne Dworce Syste-
mowe”.

więcej str. 3
R.J.

Darmowa pomoc 
prawna w ratuszu

Z bez płat nej  pomoc y praw-
nej  mogą kor z ystać międ z y 
i n n y m i  o s o b y  p o  6 5  r o k u 
ż yc ia ,  m łod z ież  do 26 rok u 
ż yc i a ,  c i  k tór z y  kor z y s t ają 
ze świadczeń pomocy społecz-
nej.  Punkt dz ia ła od ponie -
działku do piątku, cztery go-
dziny dziennie.

więcej str. 5
R.J.

W Ciechanowie 
powstanie Rada 
Seniorów?

Prezydent przedstawił propozycję 
powołania Rady Seniorów. Pod-
czas spotkania w ratuszu z przed-
stawicielami środowisk senioral-
nych również zainaugurowano 
kampanię „Bezpieczny senior”, 
która będzie prowadzona wspól-
nie z policją.

więcej str. 6
R.J

Ferie w mieście

Zajęcia, warsztaty, gry, spotka-
nia. Na zbliżające się ferie miej-
skie placówki przygotowały dla 
dzieci i młodzieży różnego ro-
dzaju propozycje spędzenia wol-
nego czasu.

więcej str. 7
A.C.

W Ciechanowie 
zostały wręczone 
pierwsze 
w Polsce decyzje 
o przyznaniu 
„Kosiniakowego”

Pierwsze w Polsce decyzje o przy-
znaniu nowego świadczenia wrę-
czył prezydent Krzysztof Kosiński 
i poseł na Sejm RP Władysław Ko-
siniak-Kamysz. 1000 zł miesięcz-
nie do ukończenia przez dziecko 
51 tygodnia życia wypłacane bę-
dzie rodzicom, którzy nie mogą 
korzystać z urlopu macierzyńskie-
go bądź rodzicielskiego.

więcej str. 7
R.J.
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W stosunku do mijającego roku 
zwiększono o 125 tys. zł środki na re-
alizację zadań z zakresu sportu.

Zadania w zakresie 
upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu (675 tys. zł)
• Upowszechnianie sportu szkolne-

go; szkolenie dzieci i młodzieży; 
organizacja rywalizacji sporto-
wej w ramach „Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej”:

– Ciechanowski Szkolny Związek 
Sportowy „Ziemia Ciechanow-
ska” – 40 tys. zł.

• Szkolenie i udział w zawodach 
w ramach współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w grach ze-
społowych i dyscyplinach indy-
widualnych:

– Klub Sportowy Ciechan i Szymon 
Kołecki – 17 tys. zł

– Ciechanowski Klub Sportowy Ju-
rand – 7 tys. zł

– Ludowy Klub Sportowy MATSO-
GI – 43 tys. zł

– Akademia Piłki Nożnej OLIMP 
– 9 tys. zł

– Kolarski Klub Sportowy Ciecha-
nów – 47 tys. zł

– Klub Pły wacki Ciechanów – 
27 tys. zł

– Ciechanowski Klub Sportowy Ka-
rate KYOKUSHIN – 12 tys. zł

– Uczniowski Klub Sportowy NIKE 
– 63 tys. zł

– Miejskie Ognisko TKKF PRO-
MYK (szachy) – 7 tys. zł

– Miejskie Ognisko TKKF PRO-
MYK (taekwondo) – 42 tys. zł

– Międzyszkolny Pływacki Klub 
Sportowy ORKA 27 tys. zł

– Uczniowski Klub Sportowy JE-
DYNKA – 27 tys. zł

– Ciechanowski Ludowy Klub Spor-
towy MAZOVIA – 87,3 tys. zł

– Miejski Klub Sportowy Ciecha-
nów – 178 tys. zł

– Klub Sportowy ZAMEK – 15 tys. zł.
• Podnoszenie poziomu bezpie-

czeństwa sportów wodnych:
– Ciechanowskie Wodne Ochot-

nicze Pogotowie Ratunkowe – 
25 tys. zł

• Organizowanie wydarzeń ak-
tywizujących społeczność mia-
sta:

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 
1,7 tys. zł.

Zadania w zakresie edukacji 
i wychowania (32 tys. zł)
• Realizacja programów eduka-

cyjnych dla uczniów szkół miej-
skich o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym:

– Szkolny Klub Sportowy TRÓJ-
KA – 7.8 tys. zł

– Uczniowsk i K lub Spor tow y 
ORZEŁ – 5,52 tys. zł

– Uczniowski Klub Sportowy NIKE 
– 5 tys. zł

– Uczniowsk i K lub Spor tow y 
SPRING – 2 tys. zł

– Uczniowsk i K lub Spor tow y 
OLIMPIKUS – 2,92 tys. zł

– Uczniowski Klub Sportowy ATAK 
– 8,76 tys. zł.

Zadania w zakresie pomocy 
społecznej (61 tys. zł)
• Organizowanie pomocy śro-

d o w i s k o m  l u d z i  n a j u b o ż -
szych:

– Polski Czerwony Krzyż – 5 tys. zł
– Fundacja Bank Ży w ności – 

35 tys. zł
• Promocja wolontariatu:
–  Stowarzyszenie Ciechanowski 

Wolontariat – 12 tys. zł,
– Chorągiew Mazowiecka Związ-

ku Harcerst wa Polsk iego – 
4 tys. zł

– Fundacja Bank Żywności – 5 tys. zł

Zadania w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia (65 tys. zł)
• Aktywizacja społeczna osób 

w wieku dojrzałym:
–  Towarzystwo Wiedzy Powszech-

nej – 12 tys. zł
– Zarząd Rejonowy Polskiego Czer-

wonego Krzyża – 3 tys. zł
• Podejmowanie działań na rzecz 

osób dotkniętych niepełnospraw-
nością:

–Polskie Towarzystwo Stwardnie-
nia Rozsianego – 6 tys. zł

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 
19 tys. zł

– Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych HERKULES – 7 tys. zł

– Fundacja „Być jak inni” – 4 tys. zł
– Mazowieckie Stowarzyszenie „Po-

magajmy Razem” – 4 tys. zł
• Organizacja zadań z zakresu 

profilaktyki i promocji zdrowia:
– Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków – 5 tys. zł
– Zarząd Rejonowy Polskiego Czer-

wonego Krzyża – 5 tys. zł

Zadania w zakresie kultury 
i dziedzictwa narodowego 
(80 tys. zł)
• Kultywowanie tradycji narodowych 

i regionalnych oraz promocja lokal-
nego dorobku artystycznego:

– Stowarzyszeniu Autorów Polskich 
(II Ciechanowski Plener Malar-
ski) – 6 tys. zł

– Stowarzyszenie Muzyczne Chór 
Victoria (Koncert z okazji 11 listo-
pada oraz 1050 Rocznica Chrztu 
Polski) – 3 tys. zł

– Stowarzyszeniu LZA Ciechanów 
(LZA w regionie Spiszu) – 8 tys. zł

– Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego (Gra Miej-

Prezydent pogratulował sportow-
com, trenerom i klubom. Zwra-
cał uwagę, że każdy ich sukces jest 
sukcesem Ciechanowa, dlatego 
miasto powinno wspierać sporto-
we talenty. – Nasi sportowcy od-
noszą ogromne sukcesy. Musimy 
dbać o to by te sukcesy były jesz-
cze większe i aby było ich coraz 
więcej. Nagrody i stypendia mają 
być zachętą do rozwoju i dalszego 
świetnego reprezentowania nasze-
go miasta. My staramy się stwa-
rzać coraz lepsze warunki dla roz-
woju sportu – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Na nagrody i stypendia przezna-
czono więcej środków niż w ubie-
głych latach. Łączna pula nagród to 
30 200 zł, natomiast roczna suma 
stypendiów to 125 000 zł.
Stypendia przyznawane są uczniom 
lub studentom w wieku do 26 lat, 
zrzeszonym w klubach sportowych, 
którzy spełniają określone kryteria, 
np. są członkami kadry narodowej 
lub wojewódzkiej, w roku poprze-
dzającym przyznanie stypendium 
są medalistami Mistrzostw Polski 
w swojej kategorii wiekowej, meda-
listami Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, członkami zespołu bio-
rącego udział w rozgrywkach fina-
łowych Mistrzostw Polski (miejsca 
1-4) – w przypadku gier zespoło-
wych, reprezentują Polskę na Mi-
strzostwach Europy i Świata lub 
w Igrzyskach Olimpijskich. Stypen-
dium jest przyznawane na rok, wy-
płacane przez 10 miesięcy (z wyjąt-
kiem lipca i sierpnia). W ubiegłym 
roku łączna kwota przeznaczona 

na stypendia wynosiła pierwot-
nie 70 tys. zł, prezydent zwiększył 
ją do 100 tys. zł. W tym roku pre-
zydent zdecydował, że na stypen-
dia przeznaczone będzie 125 tys. zł.
Przyznano stypendia w wysoko-
ści od 200 do 1 200 zł miesięcznie 
39 osobom z ośmiu klubów. Nagro-
dy przyznane zostały 19 zawodni-
kom i 7 trenerom. Prezydent zwró-
cił uwagę, że oprócz zwiększonych 
środków na sport, stypendia zosta-
ły przyznane nie tylko przedstawi-
cielom sportów indywidualnych, ale 
także sportu drużynowego, jakim 
jest piłka ręczna. Ponadto pierwszy 
raz w historii stypendium otrzymał 
zawodnik niepełnosprawny.

Stypendia dla uczniów 
i studentów za wybitne 
osiągnięcia sportowe
• Kolarski Klub Sportowy:
– Daniel Staniszewski – 1 000 zł
• CLKS MAZOVIA:
– Jarosław Samoraj – 1 200 zł
– Krzysztof Klicki – 800 zł
– Patryk Słowikowski – 600 zł
– Patryk Bęben – 400 zł
– Daniel Goljasz – 400 zł
– Damian Szczepanik – 300 zł
– Aleksandra Pepłowska – 300 zł
– Milena Rutkowska – 300 zł
– Hanna Sobczyk – 200 zł
– Paulina Rutkowska – 200 zł
– Mateusz Gralczyk – 200 zł
– Natalia Kraszewska – 200 zł
– Łukasz Słowikowski – 200 zł
– Jakub Zawadka – 200 zł
– Dominika Tomkowska – 200 zł
– Mateusz Sowa – 200 zł
– Janusz Kaszewski – 200 zł

• TKKF PROMYK
– Łucja Oleszczuk – 300 zł
– Anna Walendziak – 200 zł 
– Oliwia Sabalska – 200 zł
– Paulina Modzelewska – 200 zł
• UKS NIKE
– Adrian Chełmiński –400 zł
– Adam Mirzejewski – 200 zł
– Bartosz Smoliński – 200 zł
– Piotr Ruszkowski – 200 zł
– Konrad Pilitowski – 200 zł
– Mariusz Krzystofiak – 200 zł
– Kacper Szymczak – 200 zł
– Ewelina Bugajewska – 200 zł
• LKS MATSOGI
– Ilona Omiecińska – 700 zł
– Magdalena Kosobudzka – 200 zł
– Kinga Sadkowska – 200 zł
– Mateusz Sadkowski – 200 zł
– Kacper Ząbczyk – 200 zł
• MPKS ORKA
– Adrian Krzywnicki – 350 zł
– Oskar Jemielita – 350 zł
• Ciechanowski Klub Karate KY-

OKUSHIN
– Weronika Krzywnicka – 300 zł
• Klub Sportowy Osób Niepełno-

sprawnych HERKULES
– Damian Błaszkowski – 200 zł

Nagrody dla zawodników
– Jarosław Samoraj – CLKS MA-

ZOVIA – 2 000 zł
– Ilona Omiecińska – LKS MAT-

SOGI – 2 000 zł
– Daniel Staniszewski – Kolarski 

Klub Sportowy – 1 500 zł
– Adrian Chełmiński – UKS NIKE 

– 1 500 zł
– Andrzej Reduch – LKS MATSO-

GI – 1 500 zł
– Oskar Jemielita – MPKS ORKA 

– 1 500 zł
– Adrian Krzy wnicki – MPKS 

ORKA – 1 500 zł
– Łucja Oleszczuk - TKKF 

PROMYK – 1 000 zł
– Paweł Nałęcz –TKKF PROMYK 

– 1 000 zł
– Konrad Pilitowski – UKS NIKE 

– 1 000 zł
– Patryk Słowikowski – CLKS MA-

ZOVIA – 1 000 zł
– Krzysztof Klicki – CLKS MAZO-

VIA – 1 000 zł
– Patryk Bęben – CLKS MAZOVIA 

– 700 zł
– Aleksandra Pepłowska – CLKS 

MAZOVIA – 500 zł

– Wiktor Komorowski – TKKF 
PROMYK – 500 zł

– Milena Rutkowska – CLKS MA-
ZOVIA – 500 zł

– Aleksandra Ugodzińska – Klub 
Pływacki – 500 zł

– Arkadiusz Niski – Klub Sportowy 
Osób Niepełnosprawnych HER-
KULES – 500 zł

– Maciej Kęsicki – Gorzowski Zwią-
zek Sportu dla Niepełnospraw-
nych START – 500 zł

Nagrody dla trenerów
– Stanisław Grabowski – Kolarski 

Klub Sportowy – 1 500 zł
– Zbigniew Grochowski – MPKS 

ORKA – 1 500 zł
– Arkadiusz Chełmiński – UKS 

NIKE – 1 500 zł
– Michał Korzybski – LKS MAT-

SOGI – 1 500 zł
– Wojciech Gesek – CLKS MAZO-

VIA – 1 500 zł
– Paweł Rabczewski – KSON HER-

KULES – 1 000 zł
– Sławomir Kamiński – Sprawni 

Razem – 1 500 zł
R.J.

Miasto przyznało środki na zadania z zakresu sportu, kultury i pomocy społecznej
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent rozdzielił środki na realizację za-
dań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie edukacji 
i wychowania, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdro-
wia oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs ofert był ogłoszony i rozstrzy-
gnięty dużo wcześniej niż w poprzednich latach.

Prezydent wręczył nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe
Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się 21 stycznia w ratuszu ze sportowcami, którym przyznał nagrody oraz stypendia dla uczniów i studentów za wybit-
ne osiągnięcia sportowe w 2015 roku. Nagrody odebrali również trenerzy. Prezydent podkreślił, że to wyjątkowy rok, bo nigdy wcześniej w historii miasta nie 
przeznaczano tak dużej puli środków na rozwój sportu.

dokończenie na str. 3
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PEC: będzie modernizacja kotła. 
Większe bezpieczeństwo,  

niższa emisja zanieczyszczeń
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie udzielił Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepl-
nej w Ciechanowie dofinansowania na inwestycję związaną 
z modernizacją źródła zasilania w ciepło mieszkańców Ciecha-
nowa. Wsparcie ze strony Funduszu stanowi pożyczka z 15% 
umorzeniem. Modernizacja źródła przyczyni się do zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia bezpieczeń-
stwa dostaw ciepła dla miasta.

Dostawy ciepła dla 
miasta PEC reali-
zował do 2014 roku 
w oparciu o pracę 
3 kotłów wodnych 
typu WR 25, które 
zostały wyproduko-
wane w 1988 roku. 
W  2 0 1 4  z o s t a ł 
zmodernizowany 
w technologii ścian 
szczelnych kocioł WR 25 nr 1, który w tym sezonie pracuje jako kocioł 
podstawowy. Dzięki inwestycji sprawność kotła poprawiła się o ok. 4%. 
– Efektem modernizacji kotła WR 25 nr 1 jest ograniczenie zużycia wę-
gla o ok. 800 Mg/rok, a to przekłada się na proporcjonalnie niższą emi-
sję zanieczyszczeń do powietrza w postaci pyłu, NOx, SOx. Analogicz-
nego efektu oczekujemy po modernizacji kotła WR 25 nr 2. Rezultaty 
modernizacji pierwszego kotła w postaci wyższej sprawności utwier-
dziły nas w przekonaniu, że należy zmodernizować drugi kocioł w tej 
samej technologii. Dwa zmodernizowane kotły dadzą gwarancję bez-
pieczeństwa dostaw – powiedziała prezes Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej Małgorzata Niestępska
Poprzednia modernizacja była realizowana w oparciu o wsparcie finan-
sowe w postaci dotacji ze środków Funduszu Norweskiego, którego dys-
ponentem był NFOŚiGW oraz o kredyt komercyjny.
Umowa pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pt. „Ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotła WR 25 nr 2” 
została podpisana w piątek 18 grudnia. Wysokość przyznanej pożyczki 
to 5.202.000 zł. Umowa pożyczki przewiduje umorzenie do wysokości 
15% pożyczki po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki. Umorzenie 
można traktować jako formę dotacji i jako pomoc de minimis. Pożycz-
ka została udzielona na okres 5 lat.
W drodze przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca moder-
nizacji, w grudniu rozpoczął prace projektowe. Aktualnie trwają uzgod-
nienia dokumentacji koncepcji technologicznej modernizacji kotła. Mo-
dernizacja rozpocznie się wiosną. Kotły wodne WR 25 nr 1 i nr 2 będą 
stanowiły podstawowe źródła zasilania w ciepło oraz ciepłą wodę użyt-
kową dla sieci miejskiej w kolejnych latach. Zespół dwóch zmodernizo-
wanych kotłów zapewni bezpieczeństwo ciągłości dostaw.

R.J.

PKP podkreśla, że nowy dworzec jest 
funkcjonalny i nowoczesny. Pasaże-
rom została udostępniona ogrzewa-
na poczekalnia z całodobowymi ka-
sami, do dyspozycji jest pomieszcze-
nie dla opiekuna z dzieckiem. Pod 
dworcem znajduje się biletomat, 
dworzec wyposażony jest w nowo-
czesny system informacji pasażer-
skiej. Dworzec dostosowany jest dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zastosowano szereg rozwiązań eko-
logicznych. Zamontowano grunto-
wą pompę ciepła, ogniwa fotowol-
taiczne na dachu. Te służą do zasila-
nia oświetlenia zewnętrznego. Całe 
oświetlenie jest energooszczędne 
(LED), światła włączają się np., gdy 
na peron wjeżdża pociąg. Podróżni 
mogą korzystać z kiosku, obok dwor-
ca znajduje się bankomat, paczko-
mat oraz stojaki na rowery. Obiekt 
objęty jest ochroną i monitoringiem.
– Efekt jest naprawdę zadowala-
jący. To czwarty obiekt zamykają-
cy serię pilotażową. Mamy nadzie-
ję, że spełni państwa oczekiwania. 
Będziemy oczekiwać na informa-
cje od państwa, co jeszcze może-
my zrobić – mówił na konferencji 
dyrektor Departamentu Inwestycji 
w PKP S.A. Bartosz Szubski.
– W imieniu mieszkańców chciał-
bym podziękować PKP. Ta inwe-
stycja to pierwszy krok w kierun-
ku zagospodarowania osiedla Blo-
ki. W naszych zamierzeniach jest 
stworzenie 200 miejsc parkingo-
wych w pobliżu, budowa hali tar-
gowej i stworzenie koncepcji za-
gospodarowania otaczającego te-

renu oraz centrum przesiadkowe-
go. W ciągu 3-4 lat miejsce to zmie-
ni oblicze. Widać, że przy dobrej 
współpracy można wiele zrobić, 
terminy były dotrzymane. Już mo-
żemy korzystać z nowego dworca, 
teraz mamy również super szyb-
ki pociąg Pendolino, który przy-
bliża nasze miasto do aglomera-
cji – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Inwestycja kosztowała około 4,2 mln 
zł. Koszt został pokryty ze środ-
ków z budżetu państwa i środków 
własnych PKP S.A. Dworzec w Cie-
chanowie to ostatni udostępniony 
w 2015 roku innowacyjny dworzec 
systemowy. Wcześniej spółka PKP 
oddała do użytku również obiekty 
na stacjach: Nasielsk, Strzelce Kra-
jeńskie Wschód i Mława.

R.J.

Infokioski stanęły 
na ulicach Ciechanowa

Na ulicach Ciechanowa pojawiło się 5 infokiosków w ramach projektu 
„e-miasto”. Przyjezdni i mieszkańcy znajdą tam informacje o hotelach, 
restauracjach, rozkładzie jazdy ZKM, miejskich atrakcjach, zabytkach 
i wydarzeniach. Infokioski, czyli elektroniczne terminale informacyj-
ne znajdują się na placu Jana Pawła II, w pobliżu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz na ul. Warszawskiej – w pobliżu ławeczki Bar-
tołda, pomnika św. Piotra i zegara słonecznego.

P.H.

Miasto przyznało środki na zadania z zakresu sportu, kultury i pomocy społecznej

Już działa nowy dworzec kolejowy w Ciechanowie. Obiekt w którym zastosowano ekologicz-
ne i energooszczędne rozwiązania powstał w ramach projektu „Innowacyjne Dworce Syste-
mowe”. To czwarty i największy tego typu dworzec wybudowany przez PKP S.A. W konferen-
cji zorganizowanej przez spółkę 15 grudnia wziął udział prezydent Ciechanowa Krzysztof Ko-
siński i dyrektor Departamentu Inwestycji w PKP S.A. Bartosz Szubski.

Nowy dworzec PKP  
oficjalnie otwarty

ska – Wehikuł Czasu) – 13 tys. zł
– Fundacji Lilium (Ciechanów 

w starej fotografii) – 6 tys. zł
• Organizacja przedsięwzięć inte-

grujących społeczność lokalną:
– Stowarzyszenie Autorów Polskich 

(Czwartkowe Wieczory z Poezją) 
– 5 tys. zł

– SKT nr 76 Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego (II Ciecha-
nowskie Dyktando) – 6 tys. zł,

– Związek Literatów na Mazow-
szu (XXI Ciechanowska Jesień 
Poezji) – 4 tys. zł

– Klub Motocyklowy STEEL RO-
SES MC POLAND (Motoserce) 
– 12 tys. zł,

– Zarząd Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża (Wakacje arty-
styczne z PCK) – 17 tys. zł.

Dzięki przyspieszeniu terminów 
podmioty, do których już na po-
czątku roku trafią pieniądze na re-
alizacje zadań publicznych z pię-
ciu określonych zakresów, będą 
mogły wcześniej i lepiej plano-
wać działania. Było to możliwe 
dzięki uchwaleniu budżetu mia-
sta na 2016 rok już podczas listo-
padowej sesji.

–Dostawałem sygnały od organi-
zacji pozarządowych, że praktyko-
wane w poprzednich latach ogła-
szanie i rozstrzyganie konkursów 
dopiero w pierwszym kwartale 
roku bywało kłopotliwe. W przy-
padku np. prowadzonych cało-
rocznie szkoleń sportowców bar-
dzo istotna jest płynność przedsię-
wzięć. Dołożyłem wszelkich starań, 
by spełnić oczekiwania podmio-
tów zainteresowanych wsparciem 
i przyspieszyliśmy z konkursami 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.

R.J.

dokończenie ze str. 2
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów
podjęte na XV  sesji 
23 grudnia 2015 r.

nr 165/XV/2015 w spra-
wie Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alko-
holowych na 2016 rok.

nr 166/XV/2015 w spra-
wie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narko-
manii na 2016 r.

nr 167/XV/2015 w spra-
wie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie dla miasta 
Ciechanowa na 2016 rok.

nr 168/XV/2015 w spra-
wie przyjęcia planu pracy 
Rady Miasta i jej Komisji 
na 2016 r.

nr 169/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na wzniesienie pomnika 
upamiętniającego har-
cerstwo.

nr 170/XV/2015 w spra-
wie zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy z do-
tychczasow ym Dzier-
żawcą.

nr 171/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy na okres 
powyżej 3 lat z dotychcza-
sowym dzierżawcą oraz 
wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy.

nr 172/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy na okres 
powyżej 3 lat z dotychcza-
sowym dzierżawcą oraz 
wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy.

nr 173/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy z dotych-
czasowym dzierżawcą.

nr 174/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy z dotych-
czasowym dzierżawcą.

nr 175/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego, po-
łożonego w Ciechanowie 
w budynku przy ul. Stani-
sława Wyspiańskiego 44.

nr 176/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego 

lokalu mieszkalnego, po-
łożonego w Ciechanowie 
w budynku przy ul. Ka-
rola Szwanke 18.

nr 177/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego, po-
łożonego w Ciechanowie 
w budynku przy ul. Hen-
ryka Sienkiewicza 32A.

nr 178/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego, po-
łożonego w Ciechanowie 
w budynku przy ul. Płoc-
kiej 1A.

nr 179/XV/2015 w spra-
wie uchylenia Regula-
minu udzielania i roz-
liczania dotacji celowej 
na prace związane z usu-
waniem wyrobów zawie-
rających azbest z terenu 
nieruchomości położo-
nych w granicach mia-
sta Ciechanowa.

nr 180/XV/2015 w spra-
wie uchwalenia Programu 
usuwania wyrobów za-
wierających azbest z te-
renu miasta Ciechanowa 
na lata 2016-2032.

nr 181/XV/2015 w spra-
wie ustanowienia zespo-
łu przyrodniczo-krajo-
brazowego „Dolina Rze-
ki Łydyni”.

nr 182/XV/2015 w spra-
wie określenia Programu 
opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapo-
biegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów.

nr 183/XV/2015 w spra-
wie zmiany uchwały bu-
dżetowej.

nr 184/XV/2015 w spra-
wie wydatków budżetu 
miasta, które nie wyga-
sają z upływem roku bu-
dżetowego.

nr 185/XV/2015 w spra-
wie powołania doraźnej 
Komisji Rady Miasta Cie-
chanów do opracowania 
Statutu Gminy Miejskiej 
Ciechanów.

nr 186/XV/2015 w spra-
w ie w y rażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego po-
łożonego w Ciechanowie 
w budynku przy ul. Po-
wstańców Wielkopol-
skich 13.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Zenon Stańczak przekazał, że miesz-
kańcy chwalą nowy budynek dworca 
PKP i proszą o uporządkowanie okolicz-
nego terenu.

Wiesław Brzozowski zapytał kiedy 
będzie gotowa dokumentacja na osiedle 
Krubin II i czy jest możliwe wybudowanie 
kładki pieszo-rowerowej nad torami kole-
jowymi między Krubinem a Krubinkiem.

Michał Jeziółkowski zachęcał do za-
instalowania na skrzyżowaniach „kocich 
oczek” (punktowych elementów odbla-
skowych – red.).

Mariusz Stawicki zwrócił uwagę na zły 
stan parkingu przy dworcu kolejowym 
i zbyt wysokie podjazdy w ścieżce rowe-
rowej w ul. Armii Krajowej. Chciał wie-
dzieć, w jaki sposób zostanie wyłoniony 
podmiot do obsługi prawnej urzędu mia-
sta w 2016 r. oraz kiedy zacznie działać sy-
gnalizacja świetlna na pętli miejskiej. Rad-
ny mówił o podjętej uchwale dotyczącej 
imiennego głosowania, pytał od kiedy gło-
sowanie odbywać się będzie w ten sposób.

Stanisław Talarek miał zastrzeżenia 
do stanu nawierzchni ul. Szwanke. Mó-
wił też o stojącej wodzie w pasach zieleni 

(przy sklepie „STOP”) w ul. Wojska Pol-
skiego oraz o powalonych drzewach w ko-
rycie Łydyni.

Robert Adamiak poprosił o przedłu-
żenie odcinka chodnika przy ul. Leśnej.

Marek Rutkowski mówł, że mieszkań-
cy ul. Jastruna są gotowi partycypować 
w kosztach położenia asfaltu w ich ulicy. 
Radny zapytał o zamierzenia miasta wo-
bec budynku przy ul. Fabrycznej. Intere-
sowały go też powody decyzji o wystawie-
niu na sprzedaż 28 działek będących wła-
snością samorządu.

Jerzy Racki poruszył problem niedosta-
tecznej ilości mieszkań komunalnych. Był 
też ciekaw w jaki sposób miejski samo-
rząd zamierza uczcić rocznicę 1050-lecia 
chrztu Polski. Radny zgłosił brak dosta-
tecznego oświetlenia na osiedlu przy ul. 
Granicznej. Poprosił o doświetlenie miej-
sca między pawilonem handlowo-usługo-
wym przy ul. Płockiej a prywatną posesją 
oraz o namalowanie poziomego oznakowa-
nia ulic w okolicach skrzyżowań: Płocka 
– Graniczna i Mazowiecka – Niechodzka.

Bogumiła Rybacka chciała poznać przy-
czyny unieważnienia przetargów na opra-

cowanie dokumentacji związanej z prze-
budową ul. Sienkiewicza wraz z terenem 
przed dworcem kolejowym oraz budową 
drogowego węzła przesiadkowego. Zapy-
tała kiedy wszczęte zostaną kolejne postę-
powania. Radna miała zastrzeżenia do re-
gulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz zapyta-
ła czy obiekty rekreacyjne powstałe przy 
ul. Parkowej były uzgodnione z Wojewo-
dą Mazowieckim oraz czy przeprowadza-
ne były analizy oddziaływania na śro-
dowisko hałasu związanego z letnimi 
dyskotekami odbywającymi się na ob-
szarze zespołu krajobrazowo-przyrod-
niczego. Radna pytała o powody odwo-
łania jej z Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Pytała również, 
czy ul. Sienkiewicza w ramach RIT bę-
dzie rewitalizowana na całej swoje dłu-
gości i jakie są plany samorządu wobec 
budynku na ul. 17 Stycznia (przy moście).

Leszek Goździewski sugerował zwięk-
szenie liczby tytułów prasowych i publi-
kacji historycznych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Zapytał też o możliwość wy-
budowania dodatkowych miejsc parkin-
gowych przy ul. Mikołajczyka 7.

oprac. K.D.

Radni przegłosowali 22 projekty uchwał. 
Przyjęli nowe programy profilaktycz-
ne na 2016 rok, określili przyszłoroczny 
plan pracy Rady Miasta i jej komisji, wy-
razili zgodę na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na korzystanie z nierucho-
mości będących własnością gminy oraz 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemców samodzielnych lokali 
mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 44, 
Szwanke 18, Sienkiewicza 32A, Płockiej 1A 
i Powstańców Wielkopolskich 13.
Radni zaakceptowali inicjatywę Komen-
dy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 

związaną z wzniesieniem w pasie drogo-
wym ul. Armii Krajowej pomnika upa-
miętniającego harcerstwo. Uchwalili też 
program usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest na lata 2016-2032.
Ważnym punktem obrad było skorygowa-

nie obszaru zespołu przyrodniczo-krajo-
brazowego „Dolina Łydyni”, określenie 
programu opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami i wprowadzenie zmian w budże-
cie miasta. Powołano też doraźną komi-
sję do opracowania nowego Statutu Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów. Jej członkami zo-
stało 11 radnych: Edyta Rzeplińska-Fili-
powicz, Barbara Kornatowska, Bogumiła 
Rybacka, Marek Rutkowski, Jerzy Racki, 
Robert Kuciński, Krzysztof Leszczyński, 
Elżbieta Latko, Tomasz Podsiadlik, Ma-
riusz Stawicki i Michał Jeziółkowski.

K.D.

Interpelacje radnych – XV sesja

Grudniowa sesja Rady Miasta
Podczas XV sesji Rady Miasta podsumowano działania władz miasta w 2015 roku. Prezydent Krzysztof Kosiń-
ski podziękował przechodzącej na emeryturę dyrektor MOPS Zofii Brzezińskiej za wieloletnią pracę na rzecz 
mieszkańców.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 25 stycznia 2016 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust 2. pkt 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2015r, poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 122/XIII/2015 z 29 października 2015 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, 

w dniach od 3 do 26 lutego 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury 

(pokój nr 303 – II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt uchwały 
dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl

W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 11 marca 2016 r. 
Prezydent Miasta Ciechanów zbiera uwagi do projektu uchwały ws. zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński
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Odśnieżanie dróg
Większością ciechanowskich ulic zarządza gmina 
miejska i to ona odpowiada za ich stan. Za pozosta-
łe ulice odpowiadają zarządcy dróg powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych. Mieszkańcy mają obo-
wiązek odśnieżania i posypywania chodników przy-
legających do ich posesji. Wywiązywanie się z tego 
obowiązku egzekwuje Straż Miejska. Odśnieża-
niem terenów spółdzielni mieszkaniowych powin-
ni zająć się ich zarządcy. Do dyspozycji mieszkań-
ców są skrzynie z piaskiem, którym można posy-
pywać chodniki. Na terenie miasta stoi 75 takich 
żółtych skrzyń.

Standardy odśnieżania
Są to wytyczne, których musi przestrzegać firma świad-
cząca usługę zimowego utrzymania ulic. Określają 
one docelowy stan dobrze utrzymanej drogi oraz do-
puszczalne odstępstwa, na przykład kiedy obfite, dłu-
gotrwałe opady śniegu uniemożliwiają szybkie i sku-
teczne odśnieżenie. Wyższymi standardami odśnieża-
nia (najwyższy standard to I) obejmuje się drogi z in-
tensywnym ruchem kołowym, zapewniające miastu 
drożność komunikacyjną, drogi przyszpitalne, a tak-
że te, po których jeżdżą autobusy. To tłumaczy sytu-
ację, w której jedne drogi są już oczyszczone a inne 
jeszcze czekają w kolejce.
• Drogi gminne

O przejezdność dróg miejskich na terenie Ciecha-
nowa troszczy się Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych. PUK ma za zadanie odśnieżać ok. 137 km 
dróg publicznych, 84 tys. m2 chodników i 44 tys. m2 
parkingów i placów targowych. Spółka ma do dys-
pozycji  2 samochody wyposażone w pług, 5 samo-
chodów wyposażonych w pługi i posypywarki, 2 cią-
gniki z pługiem oraz 2 ciągniki z pługiem i posypy-
warką. W razie uwag, można dzwonić pod nr (23) 
672 23 05, 672 22 42, 604 406 031 lub do Urzędu 
Miasta w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod nr (23) 
674 92 84.
• Drogi powiatowe
Za stan dróg zarządzanych przez starostę, a położo-
nych w granicach miasta, odpowiada Powiatowy Za-
rząd Dróg. PZD zajmuje się zimowym utrzymaniem 
ulic: Kraszewskiego, Niechodzkiej, Kargoszyńskiej, 
Sońskiej, Kwiatowej, Leśnej, Nużewskiej i Kąckiej. 
Telefony kontaktowe (23) 672 47 47.
• Drogi pod nadzorem marszałka województwa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
Rejon Drogowy Ciechanów odpowiada za stan dróg 
wojewódzkich nr 615, 616 i 617. Informacje w sprawie 
zimowego utrzymania tych ulic można uzyskać pod 
numerem telefonu (23) 673 44 11.
• Drogi krajowe

O przejezdność dwóch krajówek przebiegających 
przez Ciechanów dba Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Droga krajowa nr 50 w grani-

cach miasta to ulice: Kasprzaka, Płońska i 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych. Krajowa „60” biegnie ul. 
Płocką, Tatarską, Pułtuską oraz 17 Stycznia (do Orła) 
Kontakt: (22) 375 86 96 lub 375 86 95.

Zmiany dotyczące usuwania azbestu

Uchwalony został „Program usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 
2016-2032”. Zaktualizowany program wprowadza 
nowe zasady. Od 2016 r. usuwanie będzie prowadzone 
przez jeden, wyłoniony przez Urząd Miasta podmiot. 
Wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyro-
bów z azbestem w 2016 roku zobowiązane są do zło-
żenia wniosku o przystąpieniu do realizacji programu 
w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Ciechanów i w siedzibie UM (Biuro podawcze 
– ul. Wodna 1, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska – plac Jana Pawła II 6). Szczegółowe 
informacje udzielane są pod nr tel. (23) 674 92 83 lub 
674 92 71. Złożenie wniosku jest konieczne do ujęcia 
w bilansie planowanej do usunięcia ilości wyrobów 
z azbestem w 2016 roku.

PUK zarządza cmentarzem
Od 1 st ycznia 
2016 r. admini-
stratorem cmen-
tarza komunal-
nego pr z y  u l . 
Gostkowskiej 
86 jest Przedsię-
biorstwo Usług 
Komunalnych. 
Ze wszystkimi sprawami związanymi z opłatami 
i organizacją pogrzebów należy zgłaszać się do PUK, 
ul. Gostkowska 83, tel.(23) 672 22 42 wew. 112 lub 
604 406 031.

Zgłoś awarię oświetlenia
Awarię oświetlenia ulicznego bez względu na katego-
rię drogi można zgłaszać pod całodobowy numerem 
telefonu 801 800 103. W godz. 8.00-16.00 można tak-
że dzwonić do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska, pod numer (23) 674 92 84. Na pod-
stawie umowy z Urzędem Miasta naprawy wykonuje 
spółka Energa Oświetlenie.

Nowe schody na Spokojnej

W grudniu zakończyła się budowa schodów i podjaz-
du dla wózków przy wiadukcie w sąsiedztwie ulic Mły-
narskiej i Spokojnej.

Nowe progi na Szumnej
Na wniosek mieszkańców ulicy Szumnej, miasto za-
montowało 2 progi zwalniające. Takie rozwiązanie 
ma ostudzić zapędy kierowców, którzy w tym miej-
scu lubili mocniej przycisnąć pedał gazu.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

Ruszył punkt, w którym 
udzielana jest darmowa 
pomoc prawna
Bezpłatna pomoc prawna dostępna jest od poniedziałku do piąt-
ku cztery godziny dziennie. Może z niej korzystać młodzież 
do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, osoby korzysta-
jące ze świadczeń pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej 
Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni bądź poszkodo-
wani katastrofą naturalną czy klęską żywiołową.

Taka forma wsparcia zorganizo-
wana została w związku z wej-
ściem w życie ustawy przygotowa-
nej przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości. Ustawa zakłada stworzenie 
ogólnopolskiego systemu nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edu-
kacji prawnej.
W sumie w całym kraju powsta-
ły 1524 punkty, minimum dwa 
w każdym powiecie. Punkt stwo-
rzony przez Urząd Miasta Cie-
chanów w porozumieniu ze staro-
stwem mieści się w ratuszu, przy 
placu Jana Pawła II 6, na par-
terze, w pokoju nr 23, tel. (23) 
674 92 79. Punkt działa w ponie-
działki od godz. 8.00 do 12.00, we 
wtorki i środy w godzinach 12.00 – 
16.00, w czwartki i piątki między 
14.00 a 18.00.
Pomoc prawna udzielana przez ad-
wokata lub radcę prawnego polega 
na informowaniu o obowiązują-
cym stanie prawnym, przysługują-
cych uprawnieniach oraz obowiąz-
kach, wskazaniu sposobu rozwią-
zania problemu, pomocy w sporzą-
dzeniu projektów pism w zakresie 
niezbędnym do udzielenia pomo-
cy (z wyłączeniem pism proceso-
wych w toczącym się postępowa-
niu przygotowawczym lub sądo-

wym i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowo-administracyj-
nym), pism o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym, ustanowienie adwo-
kata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego bądź rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym. Zakres, w którym 
można uzyskać wsparcie to przygo-
towanie do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, prawo pracy, cywil-
ne, karne, administracyjne, ubez-
pieczeń społecznych, rodzinne, po-
datkowe (z wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej.
– Takie punkty mają służyć głów-
nie osobom, których nie stać 
na pomoc prawną, które znalazły 
się w trudnej sytuacji i potrzebu-
ją wskazówek specjalistów. Dzię-
ki ustawowym regulacjom ci lu-
dzie nie będą pozostawieni sami 
sobie. Tak ustaliliśmy godziny 
funkcjonowania naszego punk-
tu, żeby każdy uprawniony mógł 
z niego skorzystać, by nie kolido-
wało to z codziennymi obowiązka-
mi – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

R.J.
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100 lat temu powstała pierwsza ciechanowska drużyna harcerska. Hu-
fiec ZHP Ciechanów przy tej okazji przybliża historię ciechanowskie-
go harcerstwa i organizuje akcję „Wehikuł Czasu”. Historia opisana jest 
na stronie internetowej ciechanowskiego hufca, na fanpage’u powsta-
je album ze zdjęciami. – Album pokazuje 100 lat harcerskiej tradycji 
na ziemi ciechanowskiej. Jeśli ktoś posiada zdjęcia z swojej harcer-
skiej przygody, może pomóc w jego uzupełnieniu. Skany zdjęć można 
wysyłać na adres 100latzhpciechanow@gmail.com. Mile widziane są 
opisy miejsc oraz osób znajdujących się na fotografiach – zachęca ko-
mendant hufca Piotr Rzeczkowski. Do siedziby hufca przy ul. Słońskiego 
19 można też przynosić inne pamiątki, np. znaczki, przypinki, propor-
ce lub proporczyki, mundury i ich elementy. Wszystko zostanie zapre-
zentowane na przygotowywanej przez harcerzy wystawie jubileuszowej.

A.C.

Harcerski „Wehikuł Czasu”

Rada seniorów może zostać powo-
łana uchwałą Rady Miasta podczas 
lutowej sesji. Przedstawicielom or-
ganizacji senioralnych przedstawio-
na została do konsultacji propozy-
cja statutu. Według wstępnych za-
łożeń w Radzie Seniorów zasiadało-
by od 9 do 15 osób reprezentujących 
środowiska senioralne, między in-
nymi kluby seniorów, Uniwersytet 
III Wieku, organizacje zrzeszające 
seniorów. Kadencja ma trwać 4 lata, 
rada będzie spotykać się przynaj-
mniej raz na kwartał. Po przyję-
ciu uchwały przez Radę Miasta zo-
stanie zorganizowane spotkanie, 
podczas którego spośród zgłoszo-
nych kandydatur zostaną wybrani 
członkowie Rady Seniorów. Pojawi 

się ogłoszenie o naborze, kandyda-
tury będą przedstawiać ciechanow-
skie środowiska senioralne. W ogło-
szeniu zostaną opublikowane do-
kładne szczegóły.
Kampania skierowana do senio-
rów, która została zainauguro-
wana 15 stycznia polegać będzie 
na szerokim informowaniu osób 
starszych o zagrożeniach, sposo-
bach, które wykorzystują oszuści 
oraz środkach ostrożności, jakie 
należy zachować. Powstała w tym 
celu specjalna ulotka z ważnymi 
numerami telefonów, wymienio-
nymi i opisanymi rodzajami prze-
stępstw (między innymi oszustwo 
„na wnuczka”) oraz z praktycznymi 
wskazówkami. Ulotki będą przeka-

zywane starszym osobom w mie-
ście podczas spotkań seniorów, 
spotkań policji z seniorami, przez 
dzielnicowych oraz przez Urząd 
Miasta Ciechanów.
– Poprzez Radę Seniorów chcemy 
aktywizować starsze osoby, włą-
czać je w życie miasta, polegać 
na nich przy podejmowaniu do-
tyczących ich decyzji. Kampania 
społeczna prowadzona wspólnie 
z policją to kolejna po Ciechanow-
skim Pudełku Życia akcja, która ma 
przyczynić się do poprawy bezpie-
czeństwa osób starszych, które są 
szczególnie narażone na wiele nie-
bezpieczeństw – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

R.J.

W Ciechanowie powstanie Rada Seniorów?
Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się 15 stycznia w ratuszu z przedstawicielami środowisk 
senioralnych. Zaproponował powołanie Rady Seniorów, która będzie głosem doradczym i kon-
sultacyjnym w sprawach dotyczących starszych osób w mieście. Podczas spotkania zainauguro-
wano wspólną kampanię społeczną Powiatowej Komendy Policji w Ciechanowie i Urzędu Mia-
sta Ciechanów, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów.

16 stycznia władze miejskie i po-
wiatowe, kombatanci, społeczni-
cy, harcerze oraz przedstawiciele 
ciechanowskich instytucji złożyli 
kwiaty przed wmurowaną w ścia-
nę ratusza tablicą upamiętniającą 
Polaków zamordowanych na ratu-
szowym dziedzińcu.
– Równo 71 lat temu społeczność 
ciechanowska była świadkiem 
niebywałego mordu. Mordu, który 
został nam zadany ostatniego dnia 
niemieckiej okupacji. Ofiarom tej 
największej hitlerowskiej zbrodni 
na terenie Ciechanowa należy się 
wieczna pamięć. Ale trzeba ude-
rzyć się w pierś i przyznać do jed-
nego, że ta lekcja historii i pamię-
ci nie została odrobiona w sposób 
właściwy przez kolejne pokolenia 
ciechanowian.
Bo do dziś trwają badania, któ-
re mają, ponad wszelką wątpli-
wość, ustalić dokładną liczbę i li-

stę nazwisk osób zamordowanych 
w tym miejscu i na ulicy Śląskiej. 
Te prace, badania, to zaangażo-
wanie lokalnych społeczników po-
zwala nam powiedzieć, że w tym 
miejscu zginęło 98 Polaków, a nie 
50 czy 68, jak to mówią nieaktu-
alne już dziś tablice. Mamy też ko-
lejne nazwiska osób, które zginęły 
w tym miejscu. I te prace, te bada-
nia, te działania, które są podej-
mowane, jesteśmy winni rodzi-
nom ofiar, ofiarom. Ale jesteśmy 
też winni wykonać te prace dla 
właściwie spisanej historii mia-
sta i na tym nam wszystkim za-
leży – powiedział podczas okolicz-
nościowego wystąpienia prezydent 
Krzysztof Kosiński. Wartę honoro-
wą zaciągnęli harcerze. Wspólna 
delegacja władz miasta i powiatu 
złożyła także kwiaty przed tabli-
cą pamiątkową przy ul. Śląskiej.

P.H.

Uczczono rocznicę 
zamordowania  
polskich patriotów  
na dziedzińcu ratusza
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Ś w iadcz en ie  w y p łac a ne je s t 
na wniosek jednego z rodziców 
i przysługuje od dnia urodzenia 
do ukończenia przez dziecko 52 ty-
godnia życia i nie jest uzależnio-
ne od kryterium dochodowego ro-
dziny. Mogą się o nie ubiegać tak-
że rodzice dzieci urodzonych w ze-
szłym roku.
– Ciechanów to stolica polskiej ro-
dziny. Tu wręczaliśmy milionową 
Kartę Dużej Rodziny, ogłaszaliśmy 
nowe projekty dla polskich rodzin. 
Dzisiaj mamy szansę na wdrożenie 
tych projektów. Ciechanów po raz 
kolejny jest pierwszy. To świadcze-

nie dla całej rzeszy tysięcy osób, 
dla których nigdy nie było urlo-
pu rodzicielskiego. To nie obiet-
nice a realne działanie. Dlaczego 
w Ciechanowie? Bo Ciechanów jest 
najszybszy, najbardziej sprawny 
– powiedział podczas konferencji 
prasowej poseł na Sejm RP Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz.
Poseł podkreślał, jak ważna przy 
tworzeniu dobrego prawa jest 
współpraca parlamentu z samo-
rządami. Zwracał uwagę na bar-
dzo dobre przygotowanie Ciecha-
nowa do wdrożenia nowego świad-
czenia, przypomniał o rozbudowie 

miejskiego żłobka w ramach pro-
gramu „Maluch”.
W Ciechanowie wydano 41 decyzji 
o przyznaniu nowego świadczenia 
rodzicielskiego, spływają już kolej-
ne wnioski.
Rodzice, którzy byli obecni na spo-
tkaniu zwracali uwagę, że takie 
świadczenie to dla nich bardzo waż-
ne wsparcie.
– To kolejny wymiar skutecznej po-
lityki społecznej, która jest wpro-
wadzona w naszym mieście. Wiele 
miast nie wie o tym nowym projek-
cie bądź dopiero przygotowuje się 
do jego wprowadzenia. U nas na-

stąpiło to naprawdę szybko – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
W Gminie Miejskiej Ciechanów re-
alizatorem świadczeń rodzinnych 
jest Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej z siedzibą przy ul. Sien-
kiewicza 32d. Wnioski o wypłatę 
świadczenia rodzicielskiego można 

składać od poniedziałku do piątku 
w godzinach 800-1600 w Punkcie Ob-
sługi Interesanta na I piętrze. Szcze-
gółowe informacje na temat reali-
zacji świadczeń rodzicielskich moż-
na uzyskać pod numerami telefo-
nu: 23 672 20 91, 672 23 41.

R.J.

W Ciechanowie zostały wręczone pierwsze w Polsce decyzje o przyznaniu „Kosiniakowego”

MOSiR
O sportowy wypoczynek zadba Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, który udostępnia swoją bazę rekreacyjno-sportową. Od po-
niedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 podopieczni ciechanow-
skich szkół będą mogli po okazaniu legitymacji bezpłatnie ko-
rzystać z lodowiska. W godzinach otwarcia lodowiska będzie 
funkcjonowała wypożyczalnia łyżew oraz szatnia. Codziennie 
od 6.00 do 22.00 czynna będzie zmodernizowana kryta pływal-
nia. W hali sportowej przy ul. Kraszewskiego do dyspozycji dzieci 
i młodzieży będą stoły do tenisa stołowego. Tradycyjnie w tenisie 
stołowym rozegrany zostanie turniej dla dziewcząt i chłopców.

COEK STUDIO
Od 8 do 12 lutego w godz. od 9.30 do 15.00 STUDIO obiecu-
je 5 dni niezapomnianej przygody. Chętni odpłatnie (50 zł 
od osoby) wezmą udział w zajęciach tanecznych, teatral-
nych i muzycznych. Odbędą się też zajęcia w studio nagrań. 
Dzieci poznają technikę zdobienia przedmiotów metodą de-
cupache. W programie są też lekcje języka angielski na we-

soło. Aktywny wypoczynek będzie zapewniony dzięki wyj-
ściom na basen I na lodowisko.

BIBLIOTEKA
We wszystkich filiach dzieci będą mogły uczestniczyć w warsz-
tatach plastycznych, zagrać w gry planszowe i poukładać puz-
zle. Do dyspozycji młodych czytelników będzie wystawa ksią-
żek o tematyce przyrodniczej. Chętni będą mogli wziąć udział 
w konkursie plastycznym „W dżungli”. Oprócz tego w Biblio-
tece Głównej codziennie o godz. 12.00 będzie wyświetlany 
film dla dzieci i młodzieży.

MUZEUM
Tradycyjnie w czasie wolnym od szkoły o urozmaicenie cza-
su młodym mieszkańcom zadba Muzeum Szlachty Pol-
skiej. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie przy ul. War-
szawskiej 61. Przewidziano dwa turnusy od 1 do 5 lutego 
i od 8 do 12 w godz. od 9.00 do 13.00. Dla uczestników przy-
gotowane zostaną ciekawe zajęcia o różnej tematyce. Będzie 

mowa o zdrowiu, książkach, dinozaurach, kosmosie. Uczest-
nicy dowiedzą się m.in. jak powstaje książka, poznają zasady 
zdrowego odżywiania, ciekawostki o dinozaurach oraz zbu-
dują własną rakietę kosmiczną. Poza tym czas wypełnią we-
sołe zabawy i zajęcia plastyczne, a każdy turnus zakończy się 
konkursami, wręczeniem nagród i dyplomów.

Ferie w świetlicy
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień, parafia św. Tekli i parafia św. Piotra zapewnią 
swym podopiecznym opiekę i wypoczynek od 1 do 12 lu-
tego. Weźmie w nim udział prawie 100-osobowa grupa 
dzieci uczęszczająca tam w ciągu roku na zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze. W programie są warsztaty, konkursy 
o tematyce profilaktycznej, zajęcia plastyczne, muzycz-
ne, taneczne, teatralne. Nie zabraknie też wyjść na ba-
sen i na lodowisko. Dla podopiecznych przewidziany zo-
stał również ciepły posiłek.

A.C.

FERIE W MIEŚCIE
Miejskie placówki przygotowały dla dzieci i młodzieży propozycje spędzenia wolnego czasu. W ofercie na ferie, które potrwają od 1 do 14 lutego są między in-
nymi zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne, edukacyjne, warsztaty, lekcje i spotkania.

Prezydent Krzysztof Kosiński i poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się 
18 stycznia w ciechanowskim ratuszu z rodzicami, którym zostało przyznane nowe świadczenie 
w wysokości 1000 zł miesięcznie. Do pobierania świadczenia uprawnieni są uczniowie, studen-
ci, osoby bezrobotne, pracujące na umowy cywilnoprawne, rolnicy, którym urodziło się dziec-
ko, a którzy nie mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego.
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Spotkania  
w miejskiej bibliotece

8 grudnia sympatycy podróży 
mogli wysłuchać opowieści Lidii 
Grzelak, która podzieliła się swo-
imi wrażeniami z Galapagos. Opo-
wiadała o „Zaczarowanych wy-
spach” położonych na Pacyfiku, 
960 km od Ekwadoru w Ameryce 
Południowej. Dotarcie do nich zaj-
muje kilkanaście godzin lotu sa-
molotem, następnie autobusem, 
jachtem i pontonem. Galapagos to 
rezerwat, który zamieszkują nie-
spotykane gatunki żółwi, legwa-
nów, lwów morskich, krabów, fla-
mingów, mew, pelikanów. Z 89 ga-
tunków ptaków, aż 76 żyje tylko 
w tym rejonie świata.
Mieszkająca w Ciechanowie L. 
Grzelak, na co dzień sędzia Sadu 
Rejonowego, odwiedziła już kilka-
naście egzotycznych miejsc. Ostat-
nio Karaiby i Sri Lankę.
26 listopada gościł Filip Sprin-
ger. Znany reporter i fotograf kil-
ka miesięcy temu wydał książkę 
„13 pięter” opowiadającą o pro-
blemie mieszkaniowym w przed-
wojennej i obecnej Polsce. Osoby, 

które przyszły na spotkanie w bi-
bliotece mogły przekonać się, że 
autor takich publikacji jak „Mie-
dzianka, historia znikania”, „Źle 
urodzone. Reportaże o architektu-
rze PRL-u”, „Wanna z kolumnadą, 
„Reportaże o polskiej przestrzeni”, 
„Zaczyn – o Zofii i Oskarze Han-
senach” jest też interesującym roz-
mówcą. Mówił o podróżach zwią-
zanych ze zbieraniem materiałów 
do nowego projektu Miasto Ar-
chipelag oraz o tym jak wykorzy-
stuje media. F. Springer wyraził 
przekonanie, że książki w formie 
papierowej przetrwają – głównie 
te, które są wydawane z dbało-
ścią o formę. Jego zdaniem takie 
właśnie są książki krakowskiego 
wydawnictwa Karakter, z którym 
współpracuje. Czytelnicy, mogą je 
znaleźć w placówkach MBP, gdzie 
od 3 lat istnieje Dyskusyjny Klub 
Książki. Comiesięczne spotkania 
klubu finansuje Instytut Książki 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

K.D.

Podczas jarmarku w piątek odby-
ło się „Spotkanie z kolędą” – kon-
cert kolęd i utworów świątecz-
nych w wykonaniu Sylwii Lewan-
dowskiej. W sobotę wystąpiły cie-
chanowskie przedszkolaki. Swoją 
premierę miała nagrana przez nie 
w COEK STUDIO płyta „Kolędu-
jące Brzdące.” Kolędy zaśpiewała 
również Doda. Na scenie pojawili 

się finaliści konkursu „O Złoty Mi-
krofon Prezydenta Miasta Ciecha-
nów”, odbył się koncert kolęd w wy-
konaniu uczniów szkoły muzycznej 
„FORTE-PIANO”. Ostatniego dnia, 
w niedzielę mieszkańcy spotkali się 
na wigilii. Były jasełka, występ or-
kiestry OSP Ciechanów, wigilijny 
poczęstunek. Życzenia świąteczne 
złożył prezydent Krzysztof Kosiń-

ski. Harcerze przekazali mu sym-
boliczne „Betlejemskie Światło Po-
koju”. Kolędy i piosenki świątecz-
ne zaśpiewała Nika Bieńkowska.
Organizatorem Jarmarku Bożo-
narodzeniowego był Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO i Urząd Miasta Cie-
chanów.

R.J.

Jarmark Bożonarodzeniowy 
i wigilia przed ratuszem

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy trwał od piątku 18 grudnia do niedzieli 20 grudnia. Przez 
trzy dni na mieszkańców czekały stoiska w wyrobami regionalnymi, rękodziełem, grzańcem 
oraz różnego rodzaju artykułami. Najmłodsi mogli liczyć na obecność św. Mikołaja i inne atrak-
cje. Uczestnikom towarzyszyła muzyka i świąteczna atmosfera. W niedzielę odbyła się wigilia.

W zaciszu Krzywej Hali, gdzie mieści się Oddział Zbiorów 
Naukowych i Regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
odbywają się spotkania z autorami i podróżnikami. Ostat-
nio gościem była Lidia Grzelak, wcześniej Filip Springer.
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W Ciechanowie pracę 390 wolon-
tariuszy koordynował sztab zloka-
lizowany w szpitalu. Kwesta trwa-
ła niemal cały dzień. W tym czasie 
w różnych punktach miasta odby-
wały się imprezy wspierające zbiór-
kę. Rozegrano turniej szachowy i te-
nisowy. Aleje parku J. Dąbrowskie-
go przemierzyło 90 uczestników 
biegu „Policz się z cukrzycą”. W bie-

gu wziął udział prezydent Krzysz-
tof Kosiński. W Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki nauczyciele 
i uczniowie szkoły STO wystawili 
spektakl „Nadzieja-Odwaga-Mi-
łość”. W Hotelu Baron wystąpili 
słuchacze Szkoły Muzycznej Sko-
czylas. Na Scenie Retro z recitalem 
wystąpił Wojtek Gęsicki. W Fabry-
ce Kultury „Zgrzyt” zagrali: Ekipa 

Remontowa, Petrified KARMA, Su-
czysty, P.N.G (Persona Non Grata, 
jednoosobowy projekt muzyczny 
Sebastiana Smolińskiego) i JOSY.
Nad bezpieczeństwem kwestują-
cych czuwała Straż Miejska oraz 
policja. Strażnicy częstowali wo-
lontariuszy ciepłą kawą, herbatą 
i czekoladą.

K.D.

Co roku wiele potrzebujących ro-
dzin dzięki wolontariuszom i dar-
czyńcom otrzymuje wsparcie w po-
staci przedświątecznych prezen-
tów. – 49 ciechanowskich rodzin 
włączonych do projektu znalazło 
swoich darczyńców i otrzymało 
pomoc. To bardzo dobra wiado-
mość, bo po to pracujemy kilka 
miesięcy. Jestem bardzo szczęśli-
wa, że po raz kolejny mieszkańcy 
Ciechanowa i okolic pokazali, że 
potrafią pomagać – powiedział 
Karolina Chymkowska, koordy-
natorka Szlachetnej Paczki w Cie-
chanowie. Łączna wartość pomo-
cy przekazanej rodzinom sięgnęła 
blisko 11 tys. zł. W paczkach zna-

lazły się: żywność, chemia, odzież, 
zabawki, przybory szkolne, meble, 
sprzęt AGD i RTV oraz upomin-
ki. Darczyńcami były osoby indy-
widualne, prywatne firmy, spor-
towcy i ciechanowskie instytucje. 
W tegoroczną akację zaangażowa-
li się też miejscy urzędnicy. – Było 
wiele wzruszeń i niedowierzanie. 
Radość dzieci przy rozpakowy-
waniu prezentów była bezcen-
na. Dziękuję też wolontariuszom. 
Tak trzymać! – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński. Pacz-
ka od urzędników Urzędu Miasta 
Ciechanów trafiła do sześciooso-
bowej rodziny.

P.H.

Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka stała się już przedświąteczną tradycją. W tym 
roku akcję zorganizowano po raz piętnasty, w Ciechanowie po 
raz szósty. Włączyli się w nią również miejscy urzędnicy.

10 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 24. finału w Polsce i na świe-
cie zebrano ponad 44 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej dla seniorów. 
W Ciechanowie uzbierano 71 292,79 zł.

24. finał WOŚP

W Ciechanowie kierowcy, któ-
rym auta odmówiły posłuszeń-
stwa, mogą liczyć na pomoc 
strażników miejskich, którzy 
za darmo przyjadą i pomo-
gą uruchomić pojazd. Funk-
cjonariusze dysponują odpo-
wiednim sprzętem do urucho-
mienia auta.

Czas oczekiwania na przyjazd pa-
trolu jest uzależniony od ilości zgło-
szeń, oraz od tego, gdzie strażnicy 
aktualnie się znajdują.
– Będziemy starali się reagować 
na każde zgłoszenie, ale w pierw-
szej kolejności załatwiane będą te 

dotyczące zagrożenia życia lub 
mienia. Prosimy o wyrozumiałość, 
jeśli trzeba będzie chwilę zaczekać 
– mówi Krzysztof Matuszewski, ko-

mendant Straży Miejskiej.
Kierowcy mogą dzwonić pod nu-
mer telefonu: 606 370 411.

P.H.

Ciechanowska Straż Miejska 
pomoże kierowcy odpalić auto
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„Ciepło systemowe kontra ni-
ska emisja” to hasło tegoroczne-
go konkursu plastycznego zor-
ganizowanego przez ciechanow-
ski PEC. Temat nie był łatwy, ale 
dzieci dobrze sobie z nim pora-
dziły. Wiedzę o cieple systemo-
wym i niskiej emisji zdobywały 
na „Lekcji ciepła” – akcji eduka-
cyjnej prowadzonej w szkołach 
podstawowych i przedszkolach 
przez pracowników PEC.
Spośród 75 prac wybranych przez 
komisje szkolne jury w yłoniło 
zwycięzców w trzech kategoriach. 
W kategorii 5 lat pierwszą nagrodę 
zdobyła Łucja Kołodziej (SP nr 7), 
drugą Michał Kowalski (SP nr 3), 
a trzecią Mariusz Karłowicz (SP 
nr 4). W kategorii 6 lat pierwsza 
nagroda trafiła do Elżbiety Smo-
lińskiej (SP nr 6), drugie miejsce 
zajął Mateusz Wilczopolski (SP 
nr 4), a trzecie Maja Lasocka (SP 
nr 4). W ostatniej kategorii – 7 lat 

– najlepszą pracę wykonała Nata-
lia Olszak (SP nr 3), druga nagro-
da trafiła do Zuzanny Mazurkie-
wicz (SP nr 3), a trzecią nagrodę 
zdobyła Magda Przybylska (SP 
nr 3). Przyznano również wyróż-
nienia dla: Mai Mańkowskiej (SP 
nr 7), Laury Celmer (SP nr 7), Ma-
rii Antoniou (SP nr 7), Krzysztofa 

Żbikowskiego (SP nr 4), Filipa Zie-
lińskiego (SP nr 4) oraz Antonie-
go Romanowskiego (SP nr 3). Na-
grody zostały wręczone dzieciom 
10 grudnia w siedzibie Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. Wy-
brane prace pojawią się na kalen-
darzu firmowym na rok 2017.

A.C.

SIENKIEWICZKI 
– konkurs literacki COEK STUDIO
Senat ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. 
W tym roku przypada 100 rocznica śmierci polskiego pisa-
rza i noblisty. Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO zorganizował całoroczny konkurs literacki SIEN-
KIEWICZKI.

Nagrody będą przyzna-
wane raz w miesiącu, fi-
nał odbędzie się w grud-
niu. Konkurs skierowa-
ny jest do amatorów sztu-
ki pisania. Warunkiem 
uczestnictwa w nim jest 
ukończenie 15 lat oraz 
w ysłanie autorskiego 
utworu pod adres kon-
kurs@coekstudio.pl (ob-
jętość tekstu nie może 
przekroczyć kartki for-
matu A4, czcionka Times 
New Roman / 12.). Jedna 
osoba może wziąć udział 
w konkursie 2 razy, wy-
bierając 2 różne miesiące.

Kryteria na każdy 
miesiąc:
• STYCZEŃ wiersz ry-
mowany o szczęściu, 
do 5.01.2016 r.
• LUTY esej o miłości, 
do 5.02.2016 r.
• MARZEC bajka wielkanocna, do 5.03.2016 r.
• KWIECIEŃ opowiadanie o ekologii, max. A4, do 5.04.2016 r.
• MAJ haiku o jedzeniu, zgodnie z definicją haiku, do 5.05.2016 r.
• CZERWIEC baśń o Ciechanowie, do 5.06.2016 r.
• LIPIEC satyra o wakacjach, do 5.07.2016 r.
• SIERPIEŃ fraszka o letniej przygodzie, do 5.08.2016 r.
• WRZESIEŃ wiersz biały o jesieni, do 5.09.2016 r.
• PAŹDZIERNIK, artykuł o sporcie, do 5.10.2016 r.
• LISTOPAD epitafium dla ofiar wojennych, do 5.11.2016 r.
• GRUDZIEŃ zupełnie nowa kolęda, do 5.12.2016 r.

5 najlepszych prac z każdego miesiąca wyłoni jury. Do wygrania są 
bony o wartości 100 i 50 zł do wykorzystania w księgarni. Nagrodzo-
ne utwory zostaną zamieszczone w publikacji książkowej, która bę-
dzie zwieńczeniem konkursu. Szczegóły na stronie internetowej COEK 
STUDIO: coekstudio.pl.

K.D.

Konkurs PEC

Konkurs skierowany był do dzie-
ci w wieku od 9 do 12 lat. Według 
zwyciężczyni konkursu legendar-
ny założyciel Ciechanowa był sym-
patycznym uśmiechniętym blondy-
nem. W konkursie przyznano rów-
nież trzy wyróżnienia: dla Karoliny 
Dąbrowskiej (SP nr 5), Julii Smo-
leńskiej (SP nr 5) i Weroniki Rogal-
skiej (SP nr 6).
Podczas ogłoszenia wyników, które 
odbyło się 15 grudnia w Ciechanow-
skim Ośrodku Edukacji Kulturalnej, 
pomysłodawca konkursu, rysownik, 
ilustrator Rafał Kado podkreślał, że 
przy ocenie postaci Ciechana brana 
była pod uwagę pomysłowość i kre-
atywność oraz autentyczność histo-

ryczna bohatera, jego strój korespon-
dujący z epoką, w której żył. Ciechan 
mógł być przedstawiony za pomocą 
dowolnej techniki. Nagrodzona praca 
będzie stanowić inspirację do stwo-
rzenia postaci komiksowej, a jej autor-
ka uwzględniona zostanie w komik-
sie jako pomysłodawczyni postaci.
Dla zwycięzców przygotowano na-
grody rzeczowe, dla wszystkich 
obecnych na ogłoszeniu wyników 
– słodkie upominki oraz książecz-
ki. Uroczystemu rozstrzygnięciu to-
warzyszył koncert kolęd w wyko-
naniu Wiktorii Grodeckiej i Karo-
liny Karwowskiej – uczennic szko-
ły muzycznej.

R.J.

Rozstrzygnięto konkurs na postać Ciechana
Konkurs na stworzenie postaci głównego bohatera komiksu „Ciechan” wygrała Lidia Gajek, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 6. Do konkursu zorganizowanego przez Oddział Ciecha-
nowski Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Urząd Miasta Ciechanów wpłynęły 62 prace. 
Wszystkie zaprezentowane zostały na wystawie w COEK STUDIO.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 25 stycznia 2016 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” w Ciechanowie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2015r, poz. 199 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko 
(Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 101/X/2015 z 27 sierpnia 2015 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” obejmującego teren 

położony w rejonie ul. Armii Krajowej, ul. Św. Anny i ul. Rzeczkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 3 do 26 lutego 2016 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój 
nr 303 – II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 16oo.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miescowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. 

Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie (przy czym jako uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elek tronicznej, o k tórych mowa 

w ar t .18 pk t 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pr zest r zennym – t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) do Prezydenta Miasta Ciechanów,  

06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości któ-

rej wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2016 r.

Wniesione uwagi rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.
Prezydent Miasta Ciechanów

/ – / Krzysztof Kosiński
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Wielki sukces ciechanowskiego za-
wodnika. Podczas Zimowych Mi-
strzostw Polski Seniorów i Mło-
dzieżowców w Pływaniu, które 
odbywały się od 17 do 20 grud-

nia w Lublinie, zawodnik MPKS 
„Orka Ciechanów” Oskar Jemie-
lita ustanowił nowy rekord Polski 
14-latków na dystansie 100 me-
trów stylem dowolnym. Wynikiem 

51,98 sekund pobił rekord Pawła 
Wernera z 2007 roku. Był to rów-
nież najlepszy wynik w Europie 
w 2015 roku.

A.C.

Pierwsza kolejka odbyła się 18 listo-
pada. Mecze halowej piłki nożnej 
rozgrywane są w środy w hali spor-
towej MOSiR przy ulicy 17 Stycznia 
60B. W ramach Ligi Zakładowej ry-
walizować będzie „każdy z każdym”, 
przewidziany jest mecz i rewanż. Je-
den mecz to dwie dziesięciominuto-
we połowy. W zespole może być mak-
symalnie 12 zawodników – 6 pod-
stawowych i 6 rezerwowych. Na bo-
isku znajdować się może pięciu za-
wodników „w polu” i bramkarz. Liga 
ma charakter amatorski. Ze wzglę-
du na nieparzystą liczbę drużyn za-
zwyczaj jeden zespół podczas jednej 
kolejki gra dwa mecze, pozostałe ze-
społy po jednym meczu.
Wyniki po siedmiu kolejkach (dru-
żyna PiB, Straż Pożarna, Cedrob, 
SAWA, JAWAR, NorTeam, Urząd 
Miasta Ciechanów rozegrały po 
osiem meczów):
1. PiB (21 punktów)
2. MKS Ciechanów Zarząd&Tre-

nerzy (15 punktów)
3. Twormet (15 punktów)

4. Straż Pożarna (15 punktów)
5. Cedrob (13 punktów)
6. SAWA (11 punktów)
7. L-Ark (10 punktów)
8. JAWAR (8 punktów)
9. NorTeam (7 punkty)
10. FM LUKA (4 punkty)

11. Ur z ąd Mia st a  C ie cha nów 
(3 punkty)

Do tej pory najwięcej goli – 17 – 
strzelił Adrian Kociak (Twormet). 
15 goli strzelił Mateusz Pietruś 
(PiB), 11 – Norbert Marach (PiB).

R.J.

Oskar Jemielita  
pobił rekord Polski

Liga Zakładowa
Trwają rozgrywki w ramach Ligi Zakładowej. Po 7 kolejkach na pierwszym miejscu w ta-
beli jest drużyna PiB. Część zespołów rozegrała po osiem meczów. Jedenaście drużyn, 
które zgłosiły się do reaktywowanej po latach Ligi Zakładowej to reprezentacje firm i in-
stytucji.

Półmaraton to najważ-
niejsza konkurencja 
podczas całej imprezy 
biegowej zaplanowanej 
przy okazji dni miasta. 
Półmaraton to test wy-
trzymałości i spraw-
dzian silnej woli. Trasa 
będzie atestowana. Dla 
nieco mniej zaawanso-
wanych biegaczy odbę-
dzie się bieg na 10 kilo-
metrów. W biegu pro-
wadzona będzie także klasyfikacja 
drużynowa. Zwycięska drużyna zo-
stanie wyłoniona na podstawie zsu-
mowania czasów 4 najszybszych za-
wodników. Im więcej osób pobie-
gnie w jednym zespole, tym większa 
szansa na końcowy sukces. Zapla-
nowano także charytatywny mar-
szobieg na 5 km – bez pomiaru cza-
su i klasyfikacji końcowej. Na każ-
dym z dystansów mogą startować 

osoby niepełnosprawne porusza-
jące się na wózkach inwalidzkich.
Ciechanowski Półmaraton startuje 
o godzinie 16.00.Rejestracja, regu-
lamin, informacje o trasach, pakie-
tach startowych, kosztach i szcze-
gółach związanych z biegami do-
stępne są na stronie www.mazo-
viaproactiv.pl w zakładce Ciecha-
nowski Półmaraton.

R.J.

Ruszyły zapisy 
na Ciechanowski 

Półmaraton
W ramach tegorocznych Dni Ciechanowa 25 czerwca odbę-
dzie się Ciechanowski Półmaraton. Na ten bieg na dystansie 
21,097 km już można się rejestrować. Do wyboru jest również 
10-kilometrowa trasa. Będzie można także wziąć udział w cha-
rytatywnym 5-kilometrowym marszobiegu.
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Muzyczna Energia Biegowa
W Ciechanowski Półmaraton ak-
tywnie mogą włączyć się muzycy. 
W ramach akcji Muzyczna Ener-
gia Biegowa zespoły rozstawią 
się w kilku miejscach przy tra-
sie biegu, by dopingować zawod-
ników i wesprzeć ich swoją mu-
zyczną energią. Pomysłodawcy 
podkreślają, że o uczestnikach 
przedsięwzięcia na pewno zro-
bi się głośno. Każdy, kto chciał-
by wziąć udział w tym muzycz-
nym projekcie, którego celem 
jest stworzenie niepowtarzal-
nej atmosfery powinien wysłać 
mail z nazwą zespołu, numerem 
telefonu i linkiem do nagrania 

pod adres: mazoviaproactiv@
gmail.com

R.J.

Gwiazdkowy Turniej Taekwon-do
19 grudnia w hali spor-
towej MOSiR odbył się 
Gwiazdkowy Turniej 
Taekwon-do. Na ma-
tach stanęło 142 mło-
dych zawodników tre-
nujących Taek won-
- do w Ciechanow ie 
i  w Przasnyszu pod 
okiem Michała Korzyb-
skiego, Andrzeja Redu-
cha i Michała Rząsińskiego. Naj-
młodsi uczestnicy turnieju to dzie-
ci w wieku 4 lat, najstarsi – 14. Ry-
walizacja odbywała się w pięciu 
kategoriach wiekowych. Uczest-
nicy oceniani byli min. w ukła-
dach formalnych, walkach grupo-
wych, kopnięciach. Wiele emocji 

dostarczył tor przeszkód. W trak-
cie turnieju Święty Mikołaj roz-
dawał zawodnikom słodkie upo-
minki. Wszyscy otrzymali oko-
licznościowe certyfikaty udziału, 
a zwycięzcy mikołajkowe medale 
oraz dyplomy.

A.C.
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SYLWESTER PRZED RATUSZEM

KONCERT NOWOROCZNY

Podczas sylwestrowej nocy przed ratuszem w Ciechanowie wystąpił Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, zespół MIG oraz Bayer Full. Na samym początku za-
grał DJ. Były życzenia i pokaz fajerwerków. W zabawie wzięło udział kilka tysięcy osób. Organizatorem Sylwestra przed ratuszem był COEK STUDIO.

Podczas Koncertu Noworocznego wystąpiła Grupa MoCarta – popularny kabaret muzyczny. Kwartet smyczkowy zajmuje się repertuarem klasycznym jak rów-
nież muzyką rozrywkową. Koncert odbył się 17 stycznia 2016 roku w hali widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8. Koncerty Noworoczne to już ciechanowska 
tradycja. Cieszą się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców.


