
Nowy autobus ZKM 
oraz nowoczesny 
system informacji 
pasażerskiej

Autobus kupiony przez ZKM posia-
da system liczenia podróżnych – no-
wość w ciechanowskiej komunika-
cji miejskiej. Na przyszły rok mia-
sto zaplanowało m.in. inwestycje 
w elektroniczne tablice rozkładowe 
na przystankach oraz nowe wiaty.

więcej str. 2
R.J.

Ciechanów 
przystępuje 
do programu 
„Mieszkanie Plus”

Prezydent Kosiński podpisał list 
intencyjny w sprawie udziału 
miasta w programie „Mieszka-
nie Plus”. Dalsze działania i decy-
zje związane z możliwością sko-
rzystania z programu dotyczące-
go budownictwa tanich mieszkań 
na wynajem zależą od polityki rzą-
dowej oraz spółki odpowiedzial-
nej za realizację inwestycji.

więcej str. 3
R.J.

Oficjalne otwarcie 
Placówki Wsparcia 
Dziennego

6 grudnia of icjalnie uroczy-
ście otwarto Placówkę Wsparcia 
Dziennego, powstałą w ramach 
projektu „Dzieci nasza wspólna 
sprawa”, na który miasto pozy-
skało prawie pół mln zł dofinan-
sowania ze środków europejskich.

więcej str. 5
R.J.

Podsumowanie roku

Pozyskane środki zewnętrz-
ne, najważniejsze inwestycje 
i remonty, sprawy społeczne, 
w prowadzone ulgi, ułatw ie-
nia, kwestie dotyczące przed-
siębiorczości – kluczowe przed-
sięwzięcia, które miały miejsce 
w 2016 roku.

więcej str. 6-7
red.

Budowa ulicy 
Bielińskiej 

Na ulicy Bielińskiej powstanie 
kanalizacja deszczowa, nowa 
nawierzchnia, obustronne chod-
niki oraz zjazdy. Mieszkańcy 
osiedla „Słoneczne” wskazy-
wali budowę ulicy Bielińskiej 
jako jedno z najpilniejszych dla 
nich zadań. 

więcej str. 8
R.J

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Podczas trzydniowego Jarmarku 
przed ratuszem i na ul Warszaw-
skiej pojawiły się stoiska i roz-
brzmiewały kolędy. Była wigilia 
dla mieszkańców, życzenia, wy-
stępy oraz Święty Mikołaj.

więcej str. 10
red.
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Nowy autobus to Autosan SANCI-
TY M09LE. Posiada 20 miejsc sie-
dzących, 33 miejsca stojące oraz jest 
przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Napędzany 
jest silnikiem spełniającym najwyż-
szą normę emisji spalin Euro 6. Au-
tobus został zaprezentowany pod-
czas konferencji prasowej 7 grud-
nia. Jest to pierwszy pojazd ZKM 
wyposażony w system liczenia po-
dróżnych. W autobusie zastosowa-
no szereg rozwiązań, które wpły-
wają na poprawę bezpieczeństwa. 
To system łączności alarmowej kie-
rowcy z dyspozytorem oraz system 
monitorowania.
– Rejestratory umieszczone w au-
tobusie nagrywają obraz z 4 kamer 
– z przodu, z tyłu i 2 kamery we-
wnątrz. Dzięki temu kierowca rów-
nież może obserwować, co dzieje się 
w autobusie oraz poza autobusem. 
W kontekście zarządzania komuni-
kacją miejską istotne są informa-
cje o liczbie przewożonych pasa-
żerów. Dlatego też ważną rolę od-
grywa system liczenia podróżnych, 
w który to system został wyposa-
żony nowy autobus – powiedział 
prezes ZKM Waldemar Kiciński.
Obecnie flota ZKM w Ciechanowie 
liczy 24 autobusy miejskie oraz je-
den autobus turystyczny. W roku 
2017 miasto zainwestuje w sys-
tem elektronicznej informacji pa-
sażerskiej na przystankach ZKM, 
w 29 nowych wiat przystankowych 
oraz zakupi nowe kosze na śmie-
ci przy przystankach. Dwie wia-
ty przy ul. 17 Stycznia zostały wy-
mienione już pod koniec września, 
jeszcze w tym roku zostaną wymie-
nione kolejne cztery. Częścią sys-

temu informacji pasażerskiej będą 
dwustronne tablice elektroniczne 
na przystankach, zawierające mo-
duł transmisyjny do dynamicznego 
wyświetlania rozkładu jazdy. Tabli-
ca umożliwi wyświetlanie daty, go-
dziny, numeru linii, docelowego kie-
runku jazdy oraz oczekiwanego cza-
su przyjazdu autobusu. W Ciecha-
nowie pojawią się tablice na czter-
nastu przystankach. Sześć tablic 
będzie miało wbudowany monito-
ring wizyjny. Wszystkie nowe roz-
wiązania zsynchronizowane będą 
z istniejącym już w ZKM systemem 
zarządzania komunikacją.
– Dzięki wprowadzanym rozwią-
zaniom komunikacja miejska bę-
dzie bardziej nowoczesna i przy-
jazna dla pasażerów. Każdy ocze-
kujący na przystanku, będzie do-
kładnie wiedział, za ile czasu przy-
jedzie jego autobus, kiedy będzie 
następny, czy są jakieś opóźnie-
nia. Wszystko będzie w bardzo pro-
sty sposób przedstawione na elek-
tronicznych tablicach przystan-
kowych. Tego typu tablice istnieją 
w wielu polskich miastach a miesz-

kańcy bardzo sobie chwalą funkcjo-
nalność takich rozwiązań – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Zgodnie z koncepcją, tablice pojawią 
się najprawdopodobniej na przy-
stankach 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 Miejskim Zespole Szkół nr 1.
Nowoczesne tablice wpiszą się tak-
że w koncepcję zagospodarowa-
nia terenu w pobliżu dworca PKP 
i utworzenie drogowo-kolejowe-
go węzła przesiadkowego park & 
ride. W ramach tej jednej z najważ-
niejszych inwestycji zaplanowa-
nych na 2017 rok, powstanie ponad 
200 miejsc parkingowych, stanowi-
ska dla rowerów, zatoki autobuso-
we, miejsca na postój taxi. Przewi-
dziana jest również modernizacja 
skweru wraz z przebudową fontanny 
oraz wykonane zostaną nowe chod-
niki i drogi wewnętrzne.

R.J.

Nowy autobus ZKM 
oraz inwestycja w nowoczesny 
system informacji pasażerskiej
Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie kupił nowy autobus, który wyposażony jest w sys-
tem lokalizacji pojazdów, łączność alarmową kierowcy z dyspozytorem, monitoring wizyjny, 
oraz system liczenia podróżnych. W przyszłym roku w ramach kompleksowej miejskiej inwe-
stycji pojawią się również elektroniczne tablice rozkładowe na przystankach oraz montowa-
ne będą nowe wiaty.

Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że autobusy w czasie Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku będą kursowały w następujący sposób:

24 grudnia – Wigilia
Komunikacja miejska kursuje według sobotniego rozkładu jazdy.

25 grudnia – I dzień Świąt Bożego Narodzenia
Linie 0, 3, 7, K, kursują wg rozkładu niedzielnego.
Linie 1, 2, 4, 5, kursują wg rozkładu niedzielnego do godziny 14.30.

26 grudnia – II dzień Świąt Bożego Narodzenia
Komunikacja miejska kursuje według niedzielnego rozkładu jazdy.

31 grudnia – Sylwester
Komunikacja miejska kursuje według sobotniego rozkładu jazdy.

1 stycznia – Nowy Rok
Linie 0, 3, 7, K kursują według niedzielnego rozkładu jazdy. Pozosta-
łe linie nie kursują.

Autobusy w okresie 
świątecznym i noworocznym
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Prezydent Krzysztof Kosiń-
ski podpisał 12 grudnia w sie-
dzibie Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie list 
intencyjny w sprawie udziału 
miasta w programie „Miesz-
kanie Plus”. Władze Ciecha-
nowa, starając się wykorzy-
stywać istniejące możliwości, 
chcą umożliwić budownictwo 
tanich mieszkań na wynajem. 
Nie przesądza to jednak o re-
alizacji rządowego programu 
w Ciechanowie, dalsze działa-
nia i decyzje uzależnione będą 
bowiem głównie od polityki 
rządowej we wdrażaniu roz-
wiązań oraz od spółki odpo-
wiedzialnej za realizację in-
westycji.

„Mieszkanie Plus” to rządowy pro-
gram, zakładający m.in. budowę do-
stępnych cenowo mieszkań na wy-
najem z opcją dojścia do własności. 
Inwestycje odbywać się będą na za-
sadach rynkowych, między innymi 
na gruntach stanowiących obecnie 
własność samorządów. Ciechanów 
jest jedną z 56 gmin, które wstęp-
nie przystąpiły do programu. Mia-
sto proponuje, by miejscem inwe-
stycji była działka w rejonie uli-
cy Powstańców Wielkopolskich. 
Na 80-arowym terenie jest już de-
cyzja o warunkach zabudowy. Każ-
dy z projektów pilotażowych sfi-
nansuje Fundusz Mieszkanie Plus 
(fundusz inwestycyjny Banku Go-
spodarstwa Krajowego), zarządzać 
nim będzie spółka BGK Nierucho-
mości. Zgodnie z założeniami, pro-
gram realizowany będzie na zasa-
dach komercyjnych, nie będzie ob-
ciążał finansowo ani samorządów 

ani budżetu państwa. Przedsięwzię-
cie miałoby przynosić zyski inwe-
storom, uczestnikom funduszy in-
westycyjnych, którzy sfinansują 
znaczną część nakładów inwesty-
cyjnych. Grunty nie będą przeka-
zywane bezpłatnie, lecz wycenia-
ne, ich wartość będzie wyceniana 
w kosztach przedsięwzięcia.
Zapisy listu intencyjnego podpisa-
nego 12 grudnia w Warszawie w sie-
dzibie Giełdy Papierów Wartościo-
wych z BGK Nieruchomości przez 
prezydenta Ciechanowa Krzysztofa 
Kosińskiego mówią o tym, że w ra-
mach prowadzenia lokalnej polityki 
mieszkaniowej, samorząd jest zain-
teresowany poprawą stanu zaspoko-

jenia potrzeb mieszkaniowych go-
spodarstw domowych oraz wspar-
ciem przy tworzeniu infrastruktu-
ry społecznej i technicznej. BGK 
Nieruchomości w ramach przy-
gotowania programu „Mieszkanie 
Plus” realizuje pilotażowe projek-
ty inwestycyjne. Strony zadeklaro-
wały wolę rozpoczęcia współpracy 
w celu rozpoznania możliwości re-
alizacji projektów inwestycyjnych 
w zakresie przedsięwzięć budow-
nictwa mieszkaniowego oraz infra-
struktury społecznej i technicznej. 
Zadeklarowały wolę ustalenia zasad 
i warunków współpracy, zmierzają-
cej do realizacji projektów inwesty-
cyjnych, o ile zostanie rozpoznana 

i stwierdzona taka możliwość. Pod-
pisanie listów intencyjnych z gmi-
nami jeszcze nie przesądza, że fun-
dusz sfinansuje tam inwestycje.
– Wykorzystujemy szanse, które 
się pojawiają. Zgłosiliśmy swój ak-
ces, bo jeśli program okaże się re-
alny i skuteczny, to ciechanowia-
nie będą mogli skorzystać z tanich 
mieszkań na wynajem. Miasto zro-
biło swoje. Ważne, że jesteśmy jed-
nymi z pierwszych w Polsce, któ-
rym udało się wejść do programu 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Jeżeli inwestycja dojdzie do skut-
ku, zasady kolejności przyznawa-
nia mieszkań w ramach programu 

zostaną ustalone ustawowo. Będą 
przyznawane punkty, gdzie pre-
ferowane będą np. rodziny wielo-
dzietne. Ostateczne decyzje zale-
żeć mają od samych gmin, które 
określą preferencje w kontekście 
istniejących potrzeb danych grup. 
Najemcy płacić będą czynsz, bę-
dzie to czynsz komercyjny, ale dużo 
niższy od obowiązujących stawek 
rynkowych (jednak nie będzie to 
czynsz dostosowany do możliwo-
ści najuboższych, jak ma to miejsce 
w przypadku mieszkań komunal-
nych czy socjalnych). Niższe mają 
być koszty budowy mieszkań w ra-
mach programu, wykorzystywane 
mają być tańsze, nowoczesne tech-
nologie. Planowana wysokość czyn-
szu to 10-24 zł za metr kwadratowy 
plus koszty eksploatacji.
By było to możliwe, od podpisa-
nia listu do rozpoczęcia prac in-
westycyjnych konieczne jest speł-
nienie szeregu warunków. Prze-
prowadzona musi zostać m.in. 
analiza zasadności i uwarun-
kowań realizacji przedsięwzię-
cia, uzgodnienia formuły i zasad 
transakcji, przygotowanie apli-
kacji i uzyskanie zgód, przygoto-
wanie dokumentacji, negocjacje, 
zawarcie stosownych umów, uzy-
skanie ostatecznych decyzji o re-
alizacji oraz objęciu certyfikatów 
inwestycyjnych funduszu. Ewen-
tualny termin rozpoczęcia bu-
dowy uzależniony będzie m.in. 
od kwestii planistycznych, tech-
nicznych danego terenu, uzyski-
wania pozwoleń, technologii. Czas 
realizacji szacowany jest na oko-
ło 18 miesięcy.

R.J.

Wnętrze budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
wymagało gruntownego re-
montu. Prace przeprowadzo-
ne zostały w części pomiesz-
czeń, w których przyjmowani 
są klienci, w holu na parterze 
i na pierwszym piętrze oraz 
w łazience. Roboty oraz za-
kup mebli możliwe były dzięki 
wparciu finansowemu przeka-
zanemu placówce przez miasto.

Ośrodka nie stać było na przepro-
wadzenie prac i zakupu elementów 
wyposażenia, w związku z czym 
prezydent Krzysztof Kosiński za-
proponował miejskim radnym pod-
jęcie uchwały, dzięki której możli-
we było przekazanie środków, któ-
re w znacznej części pokryły kosz-
ty remontu.
W ramach remontu odbyło się ma-
lowanie, wymiana zniszczonych 
podłóg, starych mebli. Odświeżo-
ne zostały pomieszczenia, w któ-
rych urzędują pracownicy socjal-

ni, gdzie przyjmowani są klien-
ci ośrodka. Remont dotyczył rów-
nież holu na parterze i pierwszym 
piętrze, wiatrołapu oraz łazienki. 
Konieczna była także inwestycja 
w klimatyzację w serwerowni oraz 
w punkcie obsługi klienta jak rów-

nież w monitoring. Monitoring jest 
niezbędny do zapewnienia bezpie-
czeństwa i odpowiedniego nadzo-
ru wewnątrz budynku, jak również 
na zewnątrz. W marcu przeprowa-
dzono w MOPS częściowy remont. 
Remontu wymagała jednak jesz-

cze pozostała część wnętrz budyn-
ku. Kwota, którą miasto przekaza-
ło MOPS to 77 tys. zł.
Placówkę 1 grudnia odwiedził prezy-
dent Krzysztof Kosiński. Prezydent 
spotkał się z pracownikami, którzy 
podkreślali ogromne znaczenie po-

prawy warunków pracy i przyjmo-
wania klientów. – Takie placów-
ki jak MOPS mają do wykonania 
wiele niezwykle istotnych społecz-
nych zadań. Zajmują się szczególnie 
wrażliwymi społecznie sprawami. 
Nie możemy zapominać o tym, że 
ich praca, obsługa klientów wyma-
gają godnych warunków – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Dyrektor MOPS zaznaczyła, że po-
trzeb jest wiele, że są plany na ko-
lejne lata, jednak to co najpilniejsze 
już udało się zrobić. – Remont był 
niezbędny. Pragnę podkreślić rów-
nież znaczenie monitoringu, który 
w tego typu instytucjach powinien 
być standardem. Dzięki monitorin-
gowi, jest dużo bezpieczniej. Bez-
pieczniejszy jest obiekt, przechowy-
wane dokumenty i sprzęt. Przede 
wszystkim bezpieczniejsi są pra-
cownicy i klienci – powiedziała dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Małgorzata Szerszeń.

R.J.

Ciechanów przystępuje 
do programu „Mieszkanie Plus”

Zakończył się remont w budynku MOPS
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Uczniowie, którzy zostali nomino-
wani do nagród i wyróżnień, zostali 
zaproszeni do ratusza. Podczas spo-
tkania 1 grudnia prezydent Ciecha-
nowa Krzysztof Kosiński oraz pre-
zes zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie Artur 
Dąbrowski wręczyli nagrody i wy-
różnienia. Wszystkie zwycięskie 
i wyróżnione prace zostały zapre-
zentowane.
Celem konkursów jest promowa-
nie dbałości o środowisko natural-
ne w społeczności lokalnej. W kon-
kursie plastycznym były dwie kate-
gorie wiekowe – dla uczniów klas 
I-III oraz IV-VI. Uczestnicy kon-
kursów otrzymali dyplomy i gry 
o tematyce ekologicznej, laureaci 
za I miejsce dostali aparat fotogra-
ficzny, za II tablet, za trzecie – pa-
kiety filmów edukacyjnych „Plane-
ta Ziemia” BBC.
Do konkursu plastycznego zgło-
szono 124 prace, w tym 65 w kate-
gorii klas I-III oraz 59 w kategorii 
klas IV-VI.

Kategoria klas I-III:
I miejsce – Maciej Radkiewicz, SP 
nr 3, klasa IIId
II miejsce – Nikola Grzymkowska, 
SP nr 5, klasa IIa

III miejsce – Elżbieta Smolińska, 
SP 6, klasa IIa
Wyróżnienia:
Dawid Bujakowski (SP nr 3, kla-
sa IIc), Kuba Ogonowski (SP nr 3, 
klasa IIc), Oliwia Cieślak (SP nr 3, 
klasa IIa), Antoni Miścichowski (SP 
nr 3, klasa IIc), Łukasz Koryciński 
(SP nr 5, klasa IId), Tomasz Kory-
ciński (SP nr 6, klasa IIa)

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce – Przemysław Pawlicki, 
SP nr 7, klasa IVa
II miejsce – Marta Dzilińska, SP 
nr 7, klasa VIc
III miejsce – Kacper Paszkowski, 
SP nr 7, klasa Vb
Wyróżnienia:
Kacper Leszczyński (SP nr 3, kla-
sa Vd), Wiktoria Grodecka (SP 
nr 5, klasa VIb), Alicja Waśnieska 
(SP nr 7, klasa IVb), Mateusz Mo-
rawski (SP nr 7, klasa IVb), Patry-
cja Wiklińska (SP nr 7, klasa VI d), 
Nicol Kwiatkowska (SP nr 7, klasa 
IVa), Zuzanna Woźnicka (SP nr 7, 
klasa Va), Adam Balicki (SP nr 4, 
klasa Vb).

Do konkursu fotograficznego zgło-
szono 7 prac.
I miejsce – Daria Górniewska, Gim-
nazjum nr 3, klasa III

II miejsce – Edyta Makowska, Gim-
nazjum nr 1, klasa III
III miejsce – Katarzyna Kaczorek, 
Gimnazjum nr 3, klasa III
Przed konkursem, w ramach inne-
go zadania, na które miasto pozy-
skało środki z WFOŚiGW w War-
szawie, organizowane były mię-
dzy innymi prelekcje. Na konkur-
sy o tematyce ekologicznej oraz 
kampanię edukacyjną WFOŚiGW 
przyznał miastu w sumie dofi-
nansowanie w wysokości prawie 
59 tys. zł.
„Segregacja jest OK! – kampania 
edukacyjna miasta Ciechanów – 
KONKURSY”, została dofinanso-
wana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 3 240 zł.
Kolejne zadanie „Segregacja jest 
OK! Kampania edukacyjna miasta 
Ciechanów” mogło liczyć na wspar-
cie kwotą 55 620 zł. Wkład miasta 
to jedynie 10% kosztów. Celem kam-
panii, jest budowanie świadomości 
ekologicznej mieszkańców, pogłę-
bianie znajomości zasad funkcjo-
nowania systemu zarządzania go-
spodarką odpadami, w szczególno-
ści zasad prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów.

R.J.

Uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjaliści nagrodzeni 

w konkursach ekologicznych
Ogłoszone zostały wyniki i rozdane nagrody w konkursie fotograficznym o tematyce segrega-
cji odpadów dla uczniów gimnazjów oraz w konkursie plastycznym o tej samej tematyce dla 
uczniów szkół podstawowych. Konkursy zostały zorganizowane w ramach zadania, na które 
miasto pozyskało dofinansowanie z WFOŚiGW.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 1 grudnia, 
radni II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowa-
nie. Rada wybrała przewodniczącego, zastępcę przewodni-
czącego i sekretarza.

Młodzieżowa Rada Miasta została powołana w czerwcu 2015 roku 
uchwałą Rady Miasta Ciechanów. Młodzieżowa Rada Miasta składa się 
z 24 osób – uczniów ciechanowskich szkół. Szkoły gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne organizowały wybory, podczas których zostali wyłonieni 
ich przedstawiciele. Kadencja Rady trwa rok, mandat takiego radnego 
wygasa również wtedy, gdy ukończy 20 rok życia. Funkcję tę może peł-
nić już czternastolatek.
W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą: Julia Liszewska, Sara Wło-
dek (Gimnazjum nr 1), Aleksandra Makowska, Karol Kowalski (Gim-
nazjum nr 2), Daria Górniewska, Adam Gulczyński (Gimnazjum nr 3), 
Marta Klimkiewicz, Natalia Borkowska (Gimnazjum nr 4), Anastazja 
Soplińska (Gimnazjum STO), Sławomir Nawrocki (Gimnazjum TWP), 
Gabriel Siemiątkowski, Kornel Krakowski, Konrad Pątkowski (I LO), 
Klaudia Szliter (I LO PUL), Natalia Wojtyska, Dominika Stancel, Prze-
mysław Orzoł (Zespół Szkół nr 1), Kinga Pośpiech, Natalia Ogrodzińska, 
Maciej Łebkowski (Zespół Szkół nr 2), Patrycja Gałowicz, Aleksandra 
Jankowska (Zespół Szkół nr 3), Kinga Rudzińska, Monika Mąka (Ze-
spół Szkół Technicznych),
Przewodniczącym został Karol Kowalski, zastępcą Gabriel Siemiątkow-
ski, sekretarzem Marta Klimkiewicz.
Działalność MRM ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących 
młodzieży, edukacji, sportu, kultury, rozwoju miasta.

R.J.

Podczas wigilii zorganizowanej 12 grudnia w ratuszu dla or-
ganizacji pozarządowych wręczono powołania członkom II 
kadencji Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego oraz podziękowano osobom, które ukończyły prace w 
radzie pierwszej kadencji. Nowa rada podczas późniejszego 
posiedzenia wybrała przewodniczącego, wiceprzewodniczą-
cego i sekretarza.

Przewodniczącym zo-
stał Piotr Rzeczkow-
ski, nowa wiceprzewod-
nicząca to Katarzyna 
Tromska, sekretarzem, 
tak jak w poprzedniej 
kadencji, jest Bożena 
Żywiecka. Ciechanow-
ska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego, 
która jest organem kon-
sultacyjnym i opiniodawczym działającym przy prezydencie składa się 
z 12 osób. Podczas zorganizowanego w ratuszu 25 listopada spotkania 
z organizacjami pozarządowymi, organizacje wskazały swoich 6 przed-
stawicieli. Osoby te to: Katarzyna Choroś, Zenon Lewandowski, Piotr 
Rzeczkowski, Ewa Stangrodzka-Kozłowska, Jan Szerszeń, Katarzyna 
Tromska. Podczas listopadowej sesji Rady Miasta, zostali wytypowa-
ni reprezentanci Rady Miasta w CRDPP. Wskazano Elżbietę Latko, Bo-
gumiłę Rybacką i Mariusza Stawickiego. Osoby reprezentujące prezy-
denta to: Bożena Żywiecka, Renata Jeziółkowska i Dariusz Węcławski.

R.J.

Pierwsza sesja II kadencji 
Młodzieżowej Rady Miasta

Ciechanowska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego: wręczone 
powołania, wybrane prezydium
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6 grudnia odbyło się oficjal-
ne uroczyste otwarcie Pla-
cówki Wsparcia Dziennego, 
która powstała w Ciechano-
wie w ramach projektu „Dzie-
ci nasza wspólna sprawa”, 
na który miasto pozyskało 
prawie pół mln zł dofinanso-
wania ze środków europej-
skich. W otwarciu uczestni-
czyli m.in. zastępca dyrekto-
ra w Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unij-
nych Elżbieta Szymanik i pre-
zydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński.

Zgodnie z projektem, zadaniem pla-
cówki jest stworzenie komplekso-
wego wsparcia dla dzieci z rodzin 
borykających się z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi. Pla-
cówka Wsparcia Dziennego działa 
w strukturach MOPS. Zajęcia, któ-
re zaczęły się w październiku odby-
wają się głównie w budynku, w któ-
rym mieści się siedziba Biura Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień. Uczęszcza na nie 
28 dzieci w wieku od 6 do 13 lat. 

Zajęcia odbywają się codziennie, 
dzieci przychodzą od razu po szko-
le. Pierwsi podopieczni pojawia-
ją się już po godzinie 11.00, ostat-
nie wychodzą przed godziną 18.00. 
Od stycznia zajęcia dodatkowo od-
bywać się będą również w soboty. 
Podopieczni odrabiają lekcje, uczą 
się pracy w grupie, uczestniczą 
w grach, zabawach, zajęciach pla-
stycznych, kółku teatralnym. Swo-

je talenty zaprezentowały podczas 
oficjalnego otwarcia, z udziałem za-
proszonych gości.
– Cieszę się, że Ciechanów reali-
zuje ten niezwykle istotny społecz-
ny projekt. Mam nadzieję, że coraz 
więcej samorządów będzie podej-
mowało podobne działania. To bar-
dzo ważny obszar, środki z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
wspomagają rodziny i dzieci. Cie-

chanów pozyskał fundusze, dzięki 
czemu powstała ta placówka, dzię-
ki której jej podopieczni mogą po-
żytecznie i ciekawie spędzać czas 
– powiedziała zastępca dyrektora 
w Mazowieckiej Jednostce Wdra-
żania Programów Unijnych Elżbie-
ta Szymanik.
Podczas otwarcia prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński wrę-
czył podopiecznym między inny-
mi gry o tematyce ekologicznej, 
nawiązujące do zielonych tere-
nów Ciechanowa. Prezydent pod-
kreślał ogromną rolę odgrywaną 
przez placówkę.
Wsparcie oferowane przez placówkę 
zakłada objęcie dzieci opieką psycho-
loga, pedagoga, terapeuty. Na pod-
stawie zdiagnozowanych potrzeb 
zostaną zorganizowane zajęcia po-
zwalające na rozwijanie umiejętno-
ści informatycznych, matematycz-
nych, przedsiębiorczości, społecz-
nych, obywatelskich czy uczenia się. 
Ważny element projektu to zajęcia 
rozwijające zainteresowania dzieci.
Zajęcia i spotkania odbywają się 
głównie w siedzibie Biura Profi-

laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień przy ul Powstań-
ców Wielkopolskich. Nie będą to 
jednak jedynie zajęcia na miej-
scu, zorganizowany zostanie np. 
wyjazd do Centrum Nauki Koper-
nik. Powstaną koła zainteresowań, 
dieci będą miały zapewnione za-
jęcia na basenie połączone z na-
uką pływania prowadzoną przez 
instruktora. Zgodnie z założenia-
mi, dzieci i ich rodziny zakwalifi-
kowane do projektu, uzyskają sze-
rokie wsparcie, dzięki któremu 
nie będą narażone na wyklucze-
nie społeczne.
Miasto pozyskało dofinansowanie 
w wysokości 458 231,92 zł ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014-
2020. Dofinansowanie stanowi 93% 
kosztów zadania. Wniosek na pro-
jekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” 
został złożony w ramach konkursu 
dla O.P. IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem.

R.J.

Na projekt miasto pozyska-
ło blisko 1,5 mln zł. 8 grud-
nia w ratuszu podpisana zo-
stała umowa. W przyszłym 
roku we wszystkich miej-
skich szkołach organizowane 
będą zajęcia rozwijające wie-
dzę i umiejętności uzdolnio-
nych uczniów, zajęcia wyrów-
nujące, stanowiące wsparcie 
dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 
w tym tych niepełnospraw-
nych. Przeszkoleni zostaną 
nauczyciele, zakupione będą 
pomoce dydaktyczne.

Umowę podpisał prezydent Ciecha-
nowa Krzysztof Kosiński i zastępca 
dyrektora w Mazowieckiej Jedno-
stce Wdrażania Programów Unij-
nych Elżbieta Szymanik.
– Gratuluję Ciechanowowi tego 
projektu. Będzie to niezwykle 
ważne wsparcie dla uczniów 
i nauczycieli. Szereg dodatko-

wych zajęć i nowoczesne wy-
posażenie. Takie narzędzia jak 
tablice interaktywne bez wąt-
pienia sprawią, że nauka bę-
dzie ciekawsza i bardziej efek-
tywna – powiedziała Elżbieta 
Szymanik.

– Inwestycje w edukację i po-
prawa jakości kształcenia po-
winny polegać właśnie na tego 
typu wsparciu, na zwiększaniu 
liczby godzin, zajęć, na zakupach 
materiałów edukacyjnych, a nie 
likwidacji gimnazjów i przesu-

waniu roczników między różny-
mi rodzajami szkół – podkreślał 
prezydent Kosiński.
Projektem objęte będą wszyst-
kie miejskie szkoły podstawowe 
i gimnazja. Wysokość środków 
przyznanych na wniosek prezy-
denta przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów 
Unijnych to 1 341 480,90 zło-
tych. Stanowi to 93,2% wartości 
całego projektu. Wartość projek-
tu to 1 439 070,90 złotych, wkład 
własny miasta będzie niepienięż-
ny. To kolejny skuteczny wniosek 
związany z pozyskaniem środków 
na edukację, przygotowany przez 
Zakład Obsługi Szkół i Przed-
szkoli – obecnie Centrum Usług 
Wspólnych.
Celem głównym projektu jest 
wzrost potencjału edukacyjne-
go, poprawa wiedzy, kompeten-
cji i umiejętności oraz złagodzenie 
wpływu dysfunkcji na możliwości 

edukacyjne uczniów ciechanow-
skich szkół samorządowych, prowa-
dzonych przez Gminę Miejską Cie-
chanów. W projekcie weźmie udział 
1450 uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjów samo-
rządowych miasta oraz 244 na-
uczycieli. Działania projektu kon-
centrują się na wsparciu uczniów 
zdolnych, wsparciu uczniów ma-
jących problemy z opanowaniem 
podstawy programowej, wsparciu 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym uczniów nie-
pełnosprawnych, jak również na do-
skonaleniu warsztatu nauczycie-
li oraz doposażeniu bazy dydak-
tycznej szkół w nowoczesny sprzęt.
Projekt będzie współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.

R. J.

Oficjalne otwarcie  
Placówki Wsparcia Dziennego

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania  
projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”
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Wyremontowany odcinek ma dłu-
gość około 120 metrów. Miesz-
k a ńc y zg ła sza l i  fat a l ny s t a n 
nierównej nawierzchni, do pre-
zydenta prośby o remont kie-
rował zarząd osiedla „Kargo-
szyn”. Remont nie był uwzględ-
niony w działaniach przewidzia-
nych na ten rok, jednak dzięki 
oszczędnościom podczas innych 
remontów, możliwa była reali-

zacja kilku dodatkowych zadań. 
Środki zostały wygospodarowa-
ne w ten sposób również na re-

monty chodników przy ulicach 
Bema, Okrzei i Reutta.

R.J.

Inwestycja możliwa była dzięki wy-
kupieniu przez miasto kilku dzia-
łek. Władze porozumiały się w tej 
sprawie m.in. z proboszczem parafii 
Matki Bożej Fatimskiej. Mieszkań-
cy zwracali uwagę, że ścieżka w po-
bliżu kościoła, którą dzieci i mło-
dzież skracały sobie drogę do Miej-
skiego Zespołu nr 2, była zaniedba-
na i niebezpieczna. Miasto na nie 
swoim terenie nie ma prawa inwe-
stować. Dzięki wykupom, możliwa 
jest realizacja inwestycji.
Ciąg pieszo-rowerowy będzie ma 

w sumie 3,5 m szerokości, z cze-
go szerokość części dla pieszych 
wynosi 1,5 m, a części dla rowe-
rzystów 2 m. Część dla pieszych 
ułożona została z szarej kostki, 

ta dla rowerzystów z kostki czer-
wonej bezfazowej. Wzdłuż ponad 
560-metrowego odcinka pojawi-
ło się 19 lamp.

R.J.

Na ulicy Bielińskiej na długości 
817 m powstanie nawierzchnia z be-
tonowej kostki brukowej. Również 
z kostki zbudowane zostaną chod-
niki po obydwu stronach drogi 
oraz indywidulane zjazdy o szero-
kości dostosowanej do tych istnie-
jących. Wybudowana zostanie ka-
nalizacja deszczowa z wpustami 
ulicznymi. Inwestycja obejmie rów-
nież 100-metrowy fragment łączni-
ka od ul. Bielińskiej w kierunku ul. 
Okopowej (wzdłuż nowo powstałego 

placu zbaw) oraz 70-metrowy frag-
ment ul. Łukasiewicza (przy skrzy-
żowaniu z ul. Bielińską). W ramach 
zadania zielenią zostanie zagospo-
darowany przyległy teren.

Mieszkańcy od lat zwracali uwagę 
na konieczność przeprowadzenia 
robót na gruntowej ulicy Bieliń-
skiej. W tej sprawie interpelował 
radny Wiesław Brzozowski, zgłaszał 
ją również przewodniczący zarządu 
osiedla „Słoneczne” Emil Świszcz. 
Inwestycja została wpisana na listę 
działań inwestycyjnych i remonto-
wych na 2016 rok, opracowaną po 
spotkaniach osiedlowych z prezy-
dentem Krzysztofem Kosińskim.

R.J.

W ramach inwestycji na błoniach zamkowych została stwo-
rzona kładka dla pieszych oraz powstała iluminacja drzew. 
Pozostały do wykonania prace porządkowe. W kolejnych eta-
pach planowane są nowe nasadzenia, pojawią się również ele-
menty małej architektury.

Nowo powstała drewniana kładka umożliwia pieszym, niezależnie od po-
gody, komfortowe przemieszczanie się. Kładka została rozmieszczona 
w taki sposób, by stanowiła dobry punkt widokowy na Zamek Książąt 
Mazowieckich oraz by chodząc nią, można było podziwiać przyrodę i bo-
gactwo naturalne Doliny Rzeki Łydyni. Kładka ma długość 350 m, sze-
rokość 1,8 m. Elementem wpływającym na większą atrakcyjność tere-
nu wieczorem, jest podświetlenie drzew. Długość iluminowanej lizje-
ry drzew to blisko 250 m.
Obszar Doliny Rzeki Łydyni sięga ponad 60 ha, inwestycja w niego prze-
biegać będzie etapami. Całościowa koncepcja zagospodarowania Doli-
ny Rzeki Łydyni zakłada w kolejnych etapach docelowo urządzenie te-
renów zielonych, nowe nasadzenia, wykonanie miejsc rekreacji, upo-
rządkowanie zbiorników wodnych, umieszczenie małej architektury. 
Powstaną ścieżki edukacyjne, edukacyjno-przyrodnicze, zaplanowane 
jest wyeksponowanie roślinności.

R.J.

Wybudowany przez miasto nowy podjazd umożliwia niepełno-
sprawnym bezpieczne poruszanie się między osiedlem a tere-
nem przy ul. Armii Krajowej. Istniejące wcześniej rozwiąza-
nie – schody i stromy zjazd – nie spełniało swojej funkcji i nie 
było bezpieczne. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do władz 
miasta o pomoc w budowie odpowiedniej konstrukcji.

Podjazd, który wcześniej dewe-
loper wybudował przy osiedlu, 
był sporadycznie wykorzysty-
wany jedynie dla wózków dzie-
cięcych. Jego parametry unie-
możliwiały korzystanie z nie-
go przez osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. 
Były to schody z wydzielony-
mi dwiema koleinami zjazdowymi. Prezydent Krzysztof Kosiński po-
zytywnie odniósł się do prośby mieszkańców o wybudowanie nowego 
bezpiecznego podjazdu. Obiekt ten jest już gotowy. Miasto przeznaczy-
ło na jego budowę 43 tys. zł, spełnia on standardy związane z potrzeba-
mi osób niepełnosprawnych. To pochylnia o konstrukcji stalowej ocyn-
kowanej, wsparta na fundamentach żelbetowych. Pochylnia podzielona 
została na dwa odcinki, po 7 metrów każdy. Powierzchnia płaszczyzny 
ruchu wykonana jest z antypoślizgowego materiału – z ocynkowanych 
krat pomostowych. Zamontowano obustronne poręcze ze stalowych rur, 
zgodnie z przepisami. Konstrukcja jest całkowicie rozbieralna, co jest 
istotne w kontekście przyszłych napraw lub rozbudowy podziemnej in-
frastruktury technicznej.

R.J.

Zakończyły się prace związane 
z I etapem zagospodarowania 

Doliny Rzeki Łydyni

Nowy podjazd dla 
niepełnosprawnych na wniosek 
mieszkańców osiedla Villa Art

Latarnie pojawiły się przy ulicy 
Działkowej i Zagrodowej, gdzie 
w ogóle nie było oświetlenia. Solar-
na latarnia oświetla również plac 
zabaw przy ulicy Kruczej. Na słu-
pach o wysokości 5,5 metra za-
montowane są energooszczędne 
żarówki LED. Dzięki specjalnym 
zegarom, w zależności od pory 
roku, można regulować długość 
czasu świecenia. Takie latarnie 
nie wymagają żadnych podłączeń 

w związku z tym można je monto-
wać w różnych miejscach. Mogą być 
przenoszone i służyć jako rozwiąza-

nie tymczasowe. W ubiegłym roku 
dwie latarnie pojawił się przy uli-
cy Nizinnej, gdzie tak jak w przy-
padku pozostałych lokalizacji tego 
typu lamp, nie ma obecnie tech-
nicznych możliwości budowy stan-
dardowo działających latarni. Wła-
dze miasta podkreślają, że lampy 
solarne przynoszą korzyści ekolo-
giczne oraz – w dłuższej perspek-
tywie – ekonomiczne.

R.J.

Wyremontowana droga wewnętrzna  
równoległa do ulicy Asnyka

Na osiedlu „Kargoszyn” wyremontowana została droga wewnętrzna, która odchodzi od ulicy 
Wyspiańskiego. Zdjęte zostały stare betonowe płyty, w ich miejsce pojawiła się kostka brukowa.

Kolejne latarnie solarne przy ciechanowskich ulicach
Trzy nowoczesne lampy zasilane akumulatorami ładowanymi za pomocą baterii słonecznych 
stanęły przy ulicy Działkowej, jedna przy Zagrodowej i jedna przy Kruczej. To ekologiczne roz-
wiązanie w zeszłym roku pierwszy raz zastosowano przy ulicy Nizinnej. Sprawdza ono się tam, 
gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci oświetleniowej.

Nowy ciąg pieszo-rowerowy między  
ul. Kolbego i Czarnieckiego

Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego, który połączył ulice Kol-
bego i Czarnieckiego. Jest to inwestycja, o którą od wielu lat apelowali mieszkańcy. Nowy ciąg 
pieszo-rowerowy m.in. ułatwia dotarcie do szkoły mieszkającym w pobliżu dzieciom.

Budowa ulicy Bielińskiej
Ruszyły prace związane z budową ulicy Bielińskiej. Powstanie nowa nawierzchnia, chodniki po 
obydwu stronach jezdni, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa. Budowa ulicy Bielińskiej to 
jedno z zadań, o które najbardziej postulowali mieszkańcy osiedla „Słoneczne”.

Przed Po

Przed Po
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To już siódma edycja „Szla-
chetnej Paczki” w naszym mie-
ście. Co roku w akcję angażuje 
się coraz więcej osób chcących 
pomóc potrzebującym. W tym 
roku paczki dotarły do 33 cie-
chanowskich rodzin. Przygo-
towano paczki o łącznej war-
tości ok. 825 tys. zł. Średnia 
wartość darów przekazanych 
konkretnej rodzinie wynosiła 
2,5 tys. zł.

Łzy szczęścia i radość dzieci przy 
rozpakowywaniu prezentów to 
najlepsze podziękowanie dla dar-
czyńców. Tegoroczny finał odbył 
się 10 i 11 grudnia. W tych dniach 
dostarczano przygotowane pacz-
ki do magazynu, który mieścił się 
w COEK Studio. Jak co roku naj-
bardziej potrzebne były środki 
chemiczne, meble, żywność, opał, 
artykuły szkolne, odzież, zabawki 

i sprzęty AGD. Wśród darczyńców 
znalazł się m.in. Urząd Miasta Cie-
chanów, który przygotował paczkę 
dla Pani Joanny i jej 1,5 rocznego 
synka. – Bardzo Państwu dzięku-
ję za okazaną pomoc. Jest mi nie-
zmiernie miło i nie wiem co po-
wiedzieć. Nie spodziewałam się, 
że prezentów będzie aż tyle! – po-
wiedział wzruszona Pani Joanna.

P.H.

Setną rocznicę urodzin obcho-
dziła Marianna Woźniak. Jest 
ona jedną z czterech stulatek 
mieszkających w Ciechanowie. 
17 grudnia jubilatkę odwiedził 
prezydent Krzysztof Kosiński.

M. Wożniak urodziła się w 1916 roku 
w Czyżewie (obecnie wojewódzkie 
Podlaskie). Rodziców straciła bę-
dąc jeszcze dzieckiem. Rodzina za-
brała ją do Warszawy. Kiedy doro-
sła podjęła pracę w sklepie spożyw-
czym przy ul. Miodowej 16, prowa-
dzonym przez siostrę stryjeczną. 
W 1944 roku wzięła udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Wraz z in-
nymi mieszkańcami Starego Mia-
sta została wywieziona do Prusz-
kowa, następnie do Auschwitz, Ra-
vensbruck i Meuselwitz. Po wojnie 
wróciła do Warszawy. W 1948 roku 
wyszła za mąż. Małżonkowie za-
mieszkali w Ciechanowie i wycho-

wali 3 dzieci. W 1982 r. Pani Ma-
rianna została wdową. Doczekała 
się 6 wnucząt oraz 11 prawnucząt. 
Mimo wielu przeżyć jest osobą po-
godną, szczęśliwą i młodą duchem.
Prezydent Krzysztof Kosiński oraz 

kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Elżbieta Szymanik złożyli ju-
bilatce życzenia oraz wręczyli list 
gratulacyjny, kwiaty i płaskorzeź-
bę Jana Pawła II.

red.

4 grudnia na placu Jana Pawła II 
po raz kolejny pojawili się Mikoła-
je na motocyklach.
Kolumna samochodów i moto-
cyk l i  eskor towana przez c ie-
chanowskich strażaków prze-

jechała ulicami miasta w kie-
runku Domu Dziecka w Gołot-
czyźnie. Później Motomikoła-
je odw iedzi ły podopiecznych 
ciechanowskiego Towarzystwa 
Przy jaciół Dzieci. Podopiecz-

ni dostali upominki przekaza-
ne przez darczyńców. Mikołaj-
kową akcję zorganizowali mo-
tocykliści z Klubu Motocyklo-
wego „Wolny Wydech”.

P.H.

Szlachetna Paczka

100. urodziny ciechanowianki

Motomikołaje

W środę, 7 grudnia, w kościele w parafii św. Piotra Aposto-
ła został zainaugurowany cykl spotkań społeczno-edukacyj-
nych pod hasłem „NIEOBOJĘTNI”. Celem spotkań jest uwraż-
liwienie i edukacja mieszkańców miasta na temat problemów 
uzależniań i przemocy domowej.

Adresatami spotkań są rodziny borykające się z różnego rodzaju pro-
blemami związanymi z uzależnieniami i przemocą, jak również wszy-
scy mieszkańcy. Jak podkreślają organizatorzy, każdy powinien bowiem 
wiedzieć, jak reagować i jak pomóc osobom, które znalazły się w trud-
nej sytuacji życiowej.
Cykl spotkań w kościele zainaugurował prezydent Krzysztof Kosiński 
wraz z proboszczem parafii św. Piotra Apostoła księdzem Eugeniuszem 
Graczykiem. Poprzez wspólne przedsięwzięcie miasta i parafii, syste-
matycznie upowszechniane będą dostępne formy pomocy w rozwiązy-
waniu problemów wynikających z uzależnień i przemocy.
– Chcemy utrwalić tezę, że przyjęcie pomocy z zewnątrz zwiększa 
szanse na skuteczne rozwiązanie wielu dramatów rodzinnych. Służyć 
temu mają autentyczne świadectwa ludzi, którzy latami tkwili w dra-
matycznych realiach, bez nadziei na jakąkolwiek zmianę. Zmiana ta 
jednak nadeszła. Jakie było jej podłoże? Na to pytanie znajdziecie Pań-
stwo odpowiedź, uczestnicząc w spotkaniach – powiedziała kierownik 
miejskiego Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
Elżbieta Muzińska.
Spotkania odbywać się będą w 2017 roku, w każdy trzeci piątek miesią-
ca o godzinie 18.30 w kościele św. Piotra Apostoła przy ulicy Wyspiań-
skiego 25 w Ciechanowie.

R.J.

Ruszył cykl spotkań „NIEOBOJĘTNI”

„Czytanie książek to najpięk-
niejsza zabawa, jaką sobie ludz-
kość wymyśliła” – słowa Wisła-
wy Szymborskiej były mottem 
XVI Biesiady Poetyckiej, która 
odbyła się 29 listopada w Szko-
le Podstawowej nr 4. Wystąpie-
niom uczniów SP nr 3, 4, 5, 6, 
7 oraz Gimnazjum nr 1 i 3 przy-
słuchiwali się ciechanowscy au-
torzy: Ewa Stangrodzka-Kozłowska, Barbara Sitek-Wyrem-
bek, Janina Janakakos-Szymańska oraz Waldemar Maziński.
Prowadzący biesiadę Alicja Wejs i Bartosz Lewandowski przypomnie-
li, jak ważną rolę w życiu dorastającego dziecka odgrywa książka. – 
Czytelnictwo wpływa na rozwój intelektualny, wzbogaca słownictwo 
i styl wypowiedzi, kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą, rozwi-
ja życie emocjonalne oraz wrażliwość moralną. Czytanie podnosi nie 
tylko poziom rozwoju mowy, ale również rozwoju procesów poznaw-
czych, myślenia i strony emocjonalnej osobowości dziecka – mówili.
Książki i czytelnictwo były głównymi tematami piosenek i recytacji 
wykonywanych przez dzieci i młodzież. Uczestnicy biesiady otrzyma-
li dyplomy i upominki. Patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent 
Ciechanowa.

red.

Biesiada poetycka w SP nr 4

Gala Wolontariatu

5 grudnia, w Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza, przedsta-
wiciele organizacji pozarządo-
wych, szkół i instytucji spotka-
li się na Gali Wolontariatu. Naj-
bardziej zaangażowani społecz-
nicy z różnych dziedzin otrzymali 
dyplomy i upominki. Wyróżnie-
nia otrzymało 79 wolontariuszy.
Galę prowadziły Marzena Len-
towszczyk i Dorota Jezierska, re-
prezentujące Ciechanowskie Cen-

trum Wolontariatu. W prezencie 
dla wszystkich ciechanowskich 
wolontariuszy kilka bluesowych 
utworów zagrał zespół „James B & 
Friends”. Galę zorganizowało Sto-
warzyszenie Ciechanowski Wolon-
tariat w ramach projektu „Ciecha-
nowskie Centrum Wolontariatu – 
promotor społecznego zaangażo-
wania” realizowanego we współ-
pracy z Gminą Miejską Ciechanów.

P.H.
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Te g o r o c z n y  Ja r m a r k  B o ż o -
n a r o d z e n i o w y  t r w a ł  3  d n i . 
Od 16 do 18 grudnia przed ratu-
szem oraz na ulicy Warszawskiej 
można było odwiedzać stoiska z re-
gionalną żywnością, rękodziełem 
i ozdobami. W tle rozbrzmiewały 
kolędy i świąteczne piosenki. Były 
występy, spotkania ze Świętym Mi-
kołajem i wigilia dla mieszkańców. 
Prezydent Krzysztof Kosiński zło-
żył ciechanowianom świąteczne 
życzenia, harcerze przekazali Be-
tlejemskie Światełko Pokoju. Tego 
dnia wystąpiła między innymi Ali-
cja Szemplińska – zwyciężczyni 
programu TVP1 „Hit Hit Hurra!”.
Organizatorem Jarmarku był Urząd 
Miasta Ciechanów oraz Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO.

red.

Miejski Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta wspólnie z ciechanowski-
mi parafiami organizuje Miejski Orszak Trzech Króli. Uczest-
nicy Orszaku zbiorą się o godz. 15.00 na placu Jana Pawła II. 
Stamtąd wspólnie z trzema mędrcami, którzy konno będą je-
chać na czele Orszaku, przemieszczą się do kościoła farnego.

Przemarszowi towarzyszył bę-
dzie śpiew oraz muzyka w wyko-
naniu orkiestry dętej OSP Ciecha-
nów. Uczestnicy Orszaku dostaną 
śpiewniki i korony. Organizatorzy 
zachęcają również do samodziel-
nego przygotowywania takich ko-
ron oraz przebierania się za Mę-
drców ze Wschodu. Orszak dotrze 

do kościoła farnego, gdzie znajdo-
wać się będzie Święta Rodzina, 
której złożony zostanie symbo-
liczny pokłon. O godz. 16.00 od-
będzie się uroczysta msza święta. 
Organizację Orszaku Trzech Kró-
li wspierać będą również ciecha-
nowscy harcerze.

R.J.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Pawłowie, prowa-
dzone przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, po raz 
20 zorganizowało Mikołajki. 
W pierwszych dniach grud-
nia przytulisko odwiedziły 
dzieci z ciechanowskich szkół 
i przedszkoli. Były też delega-
cje z pobliskich miejscowości.

W schronisku przebywa 260 psów. 
Przekazana przez mikołaje karma 
na długi czas uzupełni ich pożywie-
nie. Przydadzą się też sprezento-
wane koce, miski, obroże i smycze.
Z myślą o bezdomnych czworono-
gach w zbiórkę darów zaangażował 
się Urząd Miasta. Sekretarz mia-
sta Marcin Burchacki wraz z kil-
korgiem pracowników dostarczył 
paczki do schroniska.

red.

Paka dla psiaka



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      11

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
Redakcja:
Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 674 93 02, fax (23) 672 29 63,
e-mail: r.jeziolkowska@umciechanow.pl
Redagują:
Renata Jeziółkowska – redaktor naczelny, Katarzyna Dąbrowska, Paulina Huzar, Agnieszka Czarnewicz, Anna Goszczyńska
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.
Wydawca: Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, Skład: A-Z Media, Druk: EDYTOR sp. z o.o.

Ponad 300 zawodników z 70 klu-
bów walczyło 10 grudnia w hali 
sportowej MOSiR o Puchar Polski 
Seniorów, Juniorów i Młodzików. 
Z ciechanowskiego klubu Weroni-
ka Krzywnicka wywalczyła I miej-
sce w kat. młodziczek – 55 kg i zdo-
była Puchar Polski (po raz drugi 
z rzędu), natomiast Jakub Kraśniak 
w kat. młodzików +65 kg zdobył II 
miejsce. W klasyfikacji drużynowej 
w konkurencji seniorów pierwsze 
miejsce zajął Klub Kyokushin Ka-
rate im. M. Oyama (Lamot Dojo). 
Wśród juniorów i młodzików zwy-
ciężył Ostrołęcki KKK.

A.C.

Puchar Polski Karate Kyokushin

17 grudnia w hali sportowej MO-
SiR odbył się Gwiazdkowy Turniej
Taekwon-do. Na matach stanęło 
173 młodych zawodników Taekwon-
-do z Ciechanowa, Pułtuska i Prza-
snysza. Najmłodsi uczestnicy tur-
nieju to dzieci w wieku 4 lat, najstar-

si – 14. Rywalizacja odbywała się 
na sześciu planszach w trzech kon-
kurencjach: konkurencjach spraw-
nościowych, układach formalnych 
oraz walkach. Nad przebiegiem kon-
kurencji czuwali trenerzy Andrzej 
Reduch, Michał Rząsiński, Paweł 

Szwejkowski, Piotr Szwejkowsk oraz 
Michał Korzybski. W trakcie turnie-
ju Święty Mikołaj rozdawał zawod-
nikom słodkie upominki. Wszyscy 
otrzymali okolicznościowe mikołaj-
kowe medale oraz dyplomy.

A.C.

10 grudnia w ciechanowskiej świe-
tlicy TKKF Promyk odbyło się uro-
czyste podsumowanie tegorocznego 
Grand Prix Ciechanowa w biegach 
na przełaj. Sympatycy biegania ode-
brali puchary, statuetki i upominki. 
Biegi objęte patronatem Prezyden-
ta Miasta Ciechanów odbywały się 
cyklicznie od stycznia do listopada 
w Lesie Śmiecińskim. Biegacze ry-
walizowali na wybranym przez sie-
bie dystansie: 4 km dla początku-
jących i 10 kilometrów dla zawod-
ników zaawansowanych. W klasy-
fikacji końcowej wśród pań na dy-
stansie 4 kilometrów najlepsza 

była Paulina Piecha, a na dystansie 
10 km – Ewelina Derulska. Pierw-
sze miejsce wśród panów w konku-

rencji 4 km zajął Maciej Podlecki, 
a na 10 km – Grzegorz Włodarczyk.

A.C.

Gwiazdkowy Turniej Taekwon-do

Podsumowanie Grand Prix Ciechanowa 
w biegach przełajowych

Charytatywny turniej  
na rzecz podopiecznych  

Domu Dziecka w Gołotczyźnie
20 listopada rozegrano pierwsze mecze w ramach Ligi Za-
kładowej. Odbyło się też uroczyste otwarcie tegorocznych 
rozgrywek.

Ruszyło miejskie lodowisko
6 grudnia otwarte zostało miejskie lodowisko przy ul. 17 Stycz-
nia. Z obiektu można korzystać przez cały sezon, codzien-
nie, o ile pogoda na to pozwala. Na miejscu, w hali MOSiR, 
dostępna jest szatnia oraz łyżwy do wypożyczenia.

XVII Mikołajkowy Turniej Piłki 
Ręcznej Młodzików

9 drużyn 10 grudnia zagrało 
w Mikołajkowym Turnieju Cha-
rytatywnym o Puchar Prezyden-
ta Miasta Ciechanów. Zwyciężył 
zespół Urzędu Miasta 2. Waż-
niejsza od wyniku była idea. Pod-
czas rozgrywek zbierano pienią-

dze na świąteczne paczki dla pod-
opiecznych Domu Dziecka w Go-
łotczyźnie. Zebrano w sumie 2 tys. 
zł. Wydarzenie zorganizowała pa-
rafia św. Piotra oraz Urząd Mia-
sta Ciechanów.

R.J.

Lodowisko czynne jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
8.00-21.00 oraz w soboty i nie-
dziele w godzinach 9.30-21.00.
Bilet normalny kosztuje 5,10 zł, 
ulgowy 2,60 zł. Bilet obowiązu-
je między przerwami techniczny-
mi. Wypożyczenie łyżew 6,10 zł 
za godzinę, szatnia 2,00 z ł . 
Można również kupić karnet: 
ulgowy na 10 wejść za 20,20 zł, 
na 20 wejść za 40,50 zł; nor-
malny na 10 wejść jest w cenie 
40,50 zł, na 20 wejść – 81,00 zł. 
Wszystkie ceny utrzymane zo-
stały na dotychczasowym pozio-
mie. Dla posiadaczy Karty Du-

żej Rodziny są 50% zniżki. Oso-
by, które posiadają Ogólnopolską 
Kartę Seniora mogą bezpłatnie 
korzystać z lodowiska od po-
niedziałku do piątku, w godz. 
8.00-13.30. W ferie uczniowie 
miejskich szkół między godziną 
9.00 a 13.00 również nie będą 
płacić za wstęp.
Przerwy techniczne od ponie-
działku do piątku zaplanowane są 
w godzinach: 9.30-10.00, 11.30-
12.00, 13.30-14.00, 15.30-16.30, 
18.30-19.00; w soboty i niedziele: 
11.00-11.30, 13.00-14.00, 16.00-
16.30, 18.30-19.00.

R.J.

Po raz siedemnasty przez 
trzy dni w ciechanow-
skiej hali sportowej MO-
SiR młodzi spor towcy 
r y walizowali w Miko-
łajkowym Turnieju Pił-
ki Ręcznej Młodzików. 
Od 2 do 4 grudnia w tur-
nieju walczyło osiem ze-
społów z Płocka, Sierp-
ca, Ciechanowa, Piasecz-
na, Radzanowa. Zespoły 
podzielone na dwie gru-
py rywalizowały systemem każdy 
z każdym. Pierwsze miejsce na po-
dium w klasyfikacji drużynowej 
zajął SKF Wisła Płock I. Drugie 
miejsce zajęła drużyna MKS Ma-

zur Sierpc I, a trzecie SKF Wisła 
Płock II. Organizatorem imprezy 
był Ciechanowski Klub Sportowy 
„Jurand” Ciechanów.

A.C.
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