
Podsumowanie  
2018 roku

Zestawienie inwestycji, remon-
tów, działań dotyczących spraw 
społecznych, ułatwień, ekolo-
gii i edukacji, które miały miej-
sce w 2018 roku. Ciechanów do-
ceniany był na zewnątrz, na sze-
reg zrealizowanych i realizowa-
nych zadań pozyskał zewnętrzne 
dofinansowanie, głównie z Unii 
Europejskiej.

więcej str. 6-7
R.J., P.H.

Kamienica 
zrewitalizowana

Zakończyły się roboty budowla-
ne, kamienica będzie wyposażo-
na oraz przystosowana do funk-
cjonowania jako miejsce spotkań 
kulturalnych, edukacyjnych, in-
tegracyjnych, dla różnych grup 
wiekowych. Obiekt, przy udziale 
środków unijnych, zmodernizo-
wano z zewnątrz, wewnątrz oraz 
przystosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

więcej str. 3
R.J.

Kolejne inwestycje 
w komunikację 
miejską

Dzięki 90% dofinansowaniu ze-
wnętrznemu miasto uruchamia 
na 14 przystankach ZKM elektro-
niczne tablice pokazujące rzeczy-
wisty czas do przyjazdu poszcze-
gólnych autobusów. W ramach 
tego samego projektu zakupio-
ny został pierwszy autobus elek-
tryczny, który kursuje już na miej-
skich liniach.

więcej str. 5
R.J.

Budżet na 2019 rok

Budżet miasta na przyszły rok 
został przyjęty już na listopado-
wej sesji Rady Miasta. Koncen-
truje się on głównie na inwesty-
cjach, zarówno na kontynuacji du-
żych zadań wykonywanych przy 
udziale środków zewnętrznych, 
jak i na zupełnie nowych projek-
tach i przedsięwzięciach.

więcej str. 4
R.J.

Park nauki przy 
odnowionej wieży 
ciśnień

Przy zrewitalizowanej i podświe-
tlonej wieży ciśnień zakończyła się 
budowa Parku Nauki Torus, któ-
ry stanie się miejscem interak-
tywnej edukacji poprzez zabawę. 
Teren wokół został zagospodaro-
wany. Budynek będzie niebawem 
wyposażany. Na inwestycję miasto 
pozyskało pieniądze z UE.

więcej str. 3
R.J.

Oczyszczacze 
powietrza dla 
przedszkoli

W oczyszczacze powietrza wypo-
sażone zostało Miejskie Przed-
szkole nr 8. Znajdują są w sa-
lach, w których przebywają dzie-
ci. Oczyszczacze służą znacz-
nej poprawie jakości powietrza. 
W przyszłym roku urządzenia 
trafią do wszystkich miejskich 
przedszkoli.

więcej str. 2
R.J.
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Zgodnie z przepisami system go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi powinien się samofinan-
sować, tj. wysokość opłaty powin-
na być tak ustalona, aby pokrywać 
koszty ponoszone przez gminę.
Usługa odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych jest 
obecnie świadczona przez Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
w Ciechanowie na podstawie umo-
wy na okres trzech lat, który upły-
wa z końcem 2018 roku. Po prze-
prowadzeniu procedury przetar-
gowej PUK będzie świadczył usłu-
gi na rzecz miasta przez kolejne 
trzy lata. Umowy długotermino-
we przekładają się na niższą kwo-
tę i przede wszystkim gwarantują 
stabilność systemu, a tym samym 
także opłat. Kwota nowej umo-
wy zawartej z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych w Ciechano-
wie wynosi 25894800 zł brutto, 
czyli o 6454800 zł więcej wzglę-
dem poprzedniej umowy (blisko 
35%). Podwyższenie opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi jest niezbędne dla zbilanso-
wania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.
W 2016 roku analiza dochodów 
i wydatków z tytułu opłaty za go-
spodarowanie odpadami pozwoli-
ła na obniżenie stawek opłat za od-
pady zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny. Dla właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych staw-
kę ustalono na poziomie 9,50 zł 
miesięcznie od osoby (obniżenie 
z wcześniejszych 11 zł). Obecnie 
utrzymanie opłaty na dotychcza-
sowym poziomie nie jest możli-
we. Ciechanów, ale i wiele innych 
gmin zmuszonych jest do podwy-
żek, jest to ogólnopolska tenden-
cja. Inne gminy już podniosły opła-
tę i będą zmuszone do kolejnych 
takich działań.
– Analizując rynek gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi wi-
doczny jest znaczny wzrost cen za 

świadczoną usługę odbioru i za-
gospodarowania odpadów ko-
munalnych. Średnio wzrost cen 
rynkowych kształtuje się na po-
ziomie 30-40%, co przekłada się 
na wzrost opłat za gospodarowa-
nie odpadami w poszczególnych 
miastach i gminach. Wzrost cen za 
usługę odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów wynika z wielu czyn-
ników, przede wszystkim wynika-
jących z nowych przepisów pra-
wa. Wzrosły opłaty za korzysta-
nie ze środowiska, w tym opłaty 
za składowanie odpadów. Musia-
ła nastąpić także zmiana zakresu 
umowy, dotycząca odbioru odpa-
dów ulegających biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów kuchennych. Ponadto 
wzrosła płaca minimalna, wyż-
sze są ceny paliwa, energii, zna-
czenie ma także wskaźnik infla-
cji – powiedziała sekretarz mia-
sta Adrianna Saganek, nadzorują-
ca Wydział Gospodarki Odpadami 
i Ochrony Środowiska oraz Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych.
Sekretarz miasta podkreśla, że 
w myśl rozporządzenia Rady Mi-
nistrów, które weszło w życie z po-
czątkiem tego roku, opłaty za skła-
dowanie niesegregowanych odpa-
dów komunalnych będą corocz-
nie znacznie wzrastać, by w roku 
2020 osiągnąć dwukrotnie więk-
szą wartość za tonę składowane-
go odpadu, niż w roku 2017. Roz-
porządzenie określa również m.in. 
wzrost stawek opłat za składowa-
nie odpadów opakowaniowych, zu-
żytych baterii, akumulatorów, czy 
sprzętu elektronicznego. Znaczny 
wzrost opłaty nastąpił również za 
umieszczenie na składowisku od-
padów po obróbce mechanicznej, 
pozostałości z sortowania oraz od-
padów po procesach mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania.
Podstawową argumentacją pol-
skiego rządu i resortu środowi-
ska jest powstrzymanie gospoda-

rujących odpadami komunalny-
mi przed składowaniem zmiesza-
nych odpadów komunalnych, tym 
samym doprowadzenie do wzro-
stu zbiórki poszczególnych frak-
cji odpadów selektywnie zbiera-
nych i do osiągnięcia wymaganych 
przepisami ustawowymi poziomów 
recyklingu.
– Nie ma wątpliwości, że zmiany 
opłat środowiskowych w sposób 
znaczący spowodowały wzrost 
stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Pod-
kreślić należy także fakt, że sys-
tem gospodarki odpadami jest 
w bardzo dużym stopniu oparty 
na ludzkiej pracy, stąd czynni-
kiem, który ma wpływ na staw-
ki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, jest co-
roczny wzrost płacy minimalnej. 
Płaca minimalna systematycz-
nie wzrasta, choć podwyżki te są 
nieznaczne, w skali paru lat do-
strzegalna jest znacząca wartość. 
Od 1 stycznia 2019 r. płaca mini-
malna wyniesie 2250 zł, co stano-
wi ponad 7% wzrost w stosunku 
do roku bieżącego (2100 zł), zaś 
już ponad 28% w stosunku do roku 
2015 (1750 zł), w którym dokona-
no ostatniej weryfikacji stawek 
opłaty śmieciowej. Wzrost płacy 
minimalnej ma wpływ na zwięk-
szenie wielu świadczeń otrzymy-
wanych przez pracowników m.in. 
dodatek za pracę w porze nocnej, 
wynagrodzenie za czas gotowo-
ści do pracy i przestój, czy mini-
malną podstawę wymiaru zasił-
ku chorobowego. Ponadto zwięk-
szająca się płaca minimalna wy-
musza również na pracodawcach 
adekwatne podwyżki płac pozo-
stałych pracowników, co niewąt-
pliwie generuje dodatkowe kosz-
ty przedsiębiorców – dodaje Ad-
rianna Saganek.
Sekretarz zwraca uwagę na zmia-
ny w prawie, dotyczące ujednoli-
cenia systemu selektywnej zbiór-

ki odpadów komunalnych na tere-
nie kraju. Powodują one koniecz-
ność rozszerzenia zakresu usług. 
Przepisy wprowadziły model se-
lektywnego zbierania odpadów 
„u źródła” w podziale na frakcje: 
papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, odpady ulegające biode-
gradacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem bioodpadów. Rozporzą-
dzenie określa wymogi dotyczą-
ce kolorów pojemników i wor-
ków, w których zbierane mają być 
frakcje odpadów oraz sposób ich 
oznaczenia odpowiednimi napisa-
mi nazw frakcji. Na wprowadzenie 
pojemników lub worków na odpa-
dy w określonych kolorach gminy 
mają czas do 5 lat od wejścia w ży-
cie rozporządzenia, czyli od 1 lip-
ca 2017 r. Dotychczas w Ciechano-
wie dokonano stosownych zmian 
w uchwałach Rady Miasta, które 
wejdą w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r. Podstawową zmianą, ma-
jącą wpływ na koszty obsługi sys-
temu jest zakres gospodarowania 
odpadami biodegradowalnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. Do końca bieżące-
go roku na terenie Gminy Miej-
skiej Ciechanów zbierane i odbie-
rane były jedynie odpady zielone 
w workach od mieszkańców za-
budowy jednorodzinnej. Zmiany 
wprowadzone przez ustawodaw-
cę wymusiły na gminach koniecz-
ność zapewnienia właścicielom 
nieruchomości możliwości groma-
dzenia wszystkich odpadów bio-
degradowalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów (tj. 

odpady zielone, resztki żywności 
– bez mięsa i kości, obierki z owo-
ców i warzyw, przeterminowane 
owoce i warzywa itp.). Gmina zo-
bligowana została do umożliwienia 
gromadzenia odpadów biodegrado-
walnych zarówno na terenie zabu-
dowy jednorodzinnej, jak i wielo-
rodzinnej. Oznacza to obowiązek 
wyposażenia właścicieli nierucho-
mości jednorodzinnych w worki, 
zaś właścicieli nieruchomości wie-
lorodzinnych, w zależności od licz-
by mieszkańców, w worki lub po-
jemniki do gromadzenia odpadów 
biodegradowalnych.
Opłaty w przypadku odpadów 
zbieranych i odbieranych w spo-
sób selektywny wzrosną o 35%, 
natomiast o 55% w przypadku, 
gdy odpady nie są zbierane w spo-
sób selektywny. Osoby mające 
Kartę Dużej Rodziny będą miały 
ulgę w wysokości 1 zł miesięcznie 
od osoby w przypadku segregacji. 
Nowe stawki będą dotyczyły także 
nieruchomości niezamieszkałych.
Uchwała dotycząca „opłaty śmie-
ciowej” przyjęta została podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta. To rady 
gmin, zgodnie z ustawowymi regu-
lacjami, poprzez uchwały dokonują 
metod ustalenia opłaty, biorąc pod 
uwagę liczbę mieszkańców, ilość 
wytwarzanych na terenie gminy 
odpadów komunalnych, koszty 
funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalny-
mi oraz przypadki, w których wła-
ściciele nieruchomości wytwarzają 
odpady nieregularnie (sezonowo).

R.J.

Filtry w urządzeniach są w stanie 
usunąć 99,97% zanieczyszczeń. Li-
kwidują zarówno drobne cząstki, 
jak zarodniki pleśni, pyłki, rozto-
cza, większość mikroorganizmów 
zawartych w powietrzu, alerge-
ny, dym papierosowy, bakterie, 
jak również sierść zwierząt domo-
wych, chemiczne opary czy uciąż-
liwe zapachy. Poza tym powietrze 
nasycane jest jonami naładowany-
mi ujemnie.
– Czyste i świeże powietrze przede 
wszystkim pozytywnie wpły-
wa na zdrowie, co w przypadku 
grup dzieci ma ogromne znacze-

nie. Ponadto sprzyja koncentracji 
czy lepszemu samopoczuciu. Zare-
zerwowaliśmy środki w budżecie 
na 2019 r. na kolejne urządzenia. 
Ten pomysł funkcjonuje w innych 
miastach i sprawdza się, więc my, 
korzystając z dobrych doświad-
czeń przenosimy go na grunt cie-
chanowski – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Oczyszczacze są energooszczęd-
ne i ciche, steruje się nimi za po-
mocą pilota.

R.J.

Zmiana opłaty śmieciowej
W wyniku wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych, od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegnie tzw. opłata śmieciowa. Jest to trend ogól-
nopolski, dotyczący wszystkich gmin, a spowodowany podniesieniem przez rząd opłaty skła-
dowiskowej, wprowadzeniem przez parlament obowiązku segregowania całej frakcji odpadów 
biodegradowalnych, wzrostem cen energii, paliwa oraz płacy minimalnej. Nowa stawka wynie-
sie 13 zł od mieszkańca w przypadku segregacji śmieci oraz 25 zł za każdą osobę, która nie se-
greguje odpadów.

Oczyszczacze powietrza dla miejskich przedszkoli
Docelowo oczyszczacze powietrza znajdą się we wszystkich ciechanowskich publicznych przedszkolach. 6 grudnia prezydent Krzysztof Kosiński przekazał 
cztery pierwsze urządzenia Miejskiemu Przedszkolu nr 8. Dzięki oczyszczaczom jakość powietrza znacznie poprawi się w salach, w których przebywają dzieci.
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Wieża ciśnień pod koniec paździer-
nika zyskała iluminację, a wcześniej 
została oczyszczona i pomalowana, 
na torusie pojawiło się nowe pokry-
cie z blachy tytanowo-cynkowej. 
Wokół wieży powstała fontanna.
Budynek, który wzniesiony został 
przy wieży jest już gotowy, zarów-
no wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Na jego dachu zasiana została tra-
wa. Na poziomie podziemnym „-1” 
tego dwukondygnacyjnego budyn-
ku przewidziano m.in. foyer ekspo-
zycyjne (3 sale ekspozycyjne z za-
pleczem), toalety oraz pomieszcze-
nia techniczne. Łączna powierzch-
nia kondygnacji podziemnej wynosi 
400 m2. Co do przyziemia, w bu-
dynku po prawej stronie znajdować 
się będzie ogólnodostępna kawiar-
nia z salą konsumpcyjną, bufetem, 
zapleczem dla personelu. Po lewej 
stronie od wejścia będzie m.in. sala 
wielofunkcyjna, kasa oraz szatnia. 
Powierzchnia netto poziomu „0” wy-
nosi 212 m2. Ściany pomiędzy sala-
mi ekspozycyjnymi będą przesuw-
ne, pozwalające na wydzielenie lub 
otwarcie przestrzeni pomiędzy po-
szczególnymi salami.
W budynku prowadzone będą za-
jęcia i warsztaty multimedialne 
rozwijające zainteresowania ma-
tematyką, techniką i innymi na-
ukami ścisłymi.

Przed budynkiem wybudowano 
miejsca parkingowe. Do wieży 
można podejść alejkami. Powstały 
także betonowe alejki ze spadka-
mi umożliwiającymi zabawy naj-
młodszym – latem będą to tory 
dla rowerów, rolek i deskorolek, 
zimą – tory saneczkowe ze śli-
zgawką na placu pod wieżą. Te-
ren w pobliżu wieży został zago-
spodarowany zielenią.
– Jeszcze kilkanaście miesięcy 
temu teren wokół wieży ciśnień 
był niedostępny dla mieszkańców, 
a sama konstrukcja wieży niszcza-
ła. Teraz mamy odnowioną wieżę, 

oświetlony teren spacerowy wo-
kół i nowy budynek, którego budo-
wa już została zakończona, a któ-
ry będzie przeznaczony pod park 
nauki, czyli miejsce interaktywnej 
edukacji. Jestem przekonany, że 
tą inwestycją przyciągniemy nie 
tylko mieszkańców naszego regio-
nu, ale też turystów, co przysłuży 
się do społeczno-gospodarczego 
rozwoju i promocji miasta. Nale-
ży podkreślić, że to przedsięwzię-
cie mogliśmy zrealizować dzięki 
pozyskaniu pieniędzy unijnych 
– powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Na rewitalizację wieży ciśnień mia-
sto pozyskało zewnętrzne dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej w wy-
sokości ponad 2,7 mln zł, co stano-
wi prawie 52% kosztów.
Aby podkreślić matematyczny i na-
ukowy charakter budynku znajdu-
jącego się obok wieży, Urząd Mia-
sta proponuje nadanie mu nazwy 
Park Nauki Torus. Będzie to bez-
pośrednie nawiązanie do elementu 
składowego wieży, przy której zlo-
kalizowany jest budynek. Uchwa-
ła w sprawie nazwy będzie przed-
miotem obrad grudniowej sesji 
Rady Miasta.
– Elementy technologiczne (kon-
strukcja wsporcza oraz sam zbior-

nik) stanowią przestrzenną ilu-
strację matematycznych funkcji 
– hiperboloida jednopowłokowa 
oraz torus. Według matematycz-
nej definicji torus to dwuwymia-
rowa powierzchnia obrotowa po-
wstała w wyniku obrotu o kąt peł-
ny okręgu wokół prostej znajdują-
cej się w płaszczyźnie tego okręgu 
oraz rozłącznej z nim. Konstruk-
cja wieży ciśnień to zmaterializo-
wana matematyka, która stanowi 
jednocześnie przestrzenną rzeź-
bę przemysłową w krajobrazie – 
podkreśla w uzasadnieniu projektu 
uchwały zastępca prezydenta Iwo-
na Kowalczuk.

R.J.

Miasto na rewalory-
zację kamienicy pozy-
skało dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. Zo-
stały przeprowadzone 
prace remontowe i mo-
dernizacyjne, wymie-
niono konstrukcję i po-
krycie dachu, instalacje 
wewnętrzne, przyłącza 
i stolarkę. Przebudo-
wano ściany wewnętrz-
ne, odtworzona zosta-
ła zabytkowa elewacja, 
oczyszczono i odnowiono ściany, su-
fity i posadzki. Wykonano izolację 
termiczną i przeciwwodną. Budy-
nek został podłączony do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Wszystkie ele-
menty zabytkowe zostały oczysz-
czone i zakonserwowane. Zlikwi-
dowane zostały bariery architek-
toniczne, zamontowano windy 
i urządzenia zwiększające dostęp-
ność obiektu.
– Kamienica z opustoszałego, nisz-
czejącego budynku stanie się miej-
scem tętniącym życiem. Nowemu 
przeznaczeniu sprzyja lokalizacja 
w ścisłym centrum miasta. Kamie-
nica wreszcie pięknie się prezen-

tuje, a niebawem wypełnimy ją 
„treścią”. Będzie to miejsce inte-
resujące dla osób w każdym wie-
ku, chcących ciekawie i pożytecz-
nie spędzić czas. W mieście syste-
matycznie przemiany przechodzą 
kolejne obiekty – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
W kamienicy powstanie Klub Mło-
dego Odkrywcy, w ramach które-
go odbywać się będą różnego rodza-
ju warsztaty i doświadczenia nauko-
we. Kamienica stanie się także sie-
dzibą Pracowni Dokumentacji Dzie-
jów Miasta, która przybliżać będzie 
mieszkańcom i przyjezdnym histo-
rię Ciechanowa, będą organizowa-

ne wydarzenia, odczyty, 
spotkania. W zaplanowa-
nej w budynku kluboka-
wiarni i galerii artystycz-
nej odbywać się będą wy-
darzenia artystyczne, 
społeczne, wystawy, spo-
tkania, zajęcia dla ogó-
łu oraz poszczególnych 
grup odbiorców. Aktywi-
zacji seniorów służył bę-
dzie Klub Seniora. Stwo-
rzona zostanie dla nich 
oferta obejmująca dzia-

łania prozdrowotne, usługi w zakre-
sie aktywności ruchowej, edukacyj-
nej, kulturalnej, rekreacyjnej.
Kamienica z 1925 r. jest jednym z nie-
licznych zachowanych obiektów archi-
tektury miejskiej o konstrukcji trady-
cyjnej z cegły. Obiekt wpisany jest do re-
jestru zabytków. Dwupiętrowy budy-
nek z użytkowym poddaszem przed II 
wojną światową należał do żydowskiej 
rodziny. Kamienica posiada dobudowa-
ny w 1960 roku aneks, gdzie mieściła 
się piekarnia. Budynek pełnił funkcje 
mieszkalno-usługowe, nigdy nie pod-
legał pracom remontowym, od kilku lat 
był wyłączony z użytkowania.

R.J.

Zakończyła się rewitalizacja 
zabytkowej kamienicy

Prace budowlane dobiegły końca. Kamienica przy ul. Warszawskiej 18 została wyremontowana 
z zewnątrz, zyskując nowy dach i elewację, zmodernizowano również jej wnętrza. Obiekt do-
stosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek będzie teraz wyposażany oraz 
aranżowany pod nowe funkcje użytkowe. Będzie to miejsce spotkań i kolejny punkt na kultu-
ralnej i edukacyjnej mapie miasta.

Zakończona budowa parku nauki przy odnowionej wieży ciśnień
Wieża ciśnień została zrewitalizowana i podświetlona, ostatnim etapem inwestycji było wykończenie budynku obok niej i zagospodarowanie przestrzeni wo-
kół. Na zadanie miasto pozyskało środki unijne. Teraz obiekt będzie aranżowany i wyposażany w taki sposób, by w przyszłym roku uruchomić miejsce interak-
tywnej edukacji poprzez zabawę, czyli Park Nauki Torus.
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Prezydent Miasta Ciechanów

i n f o r m u j e
że w dniach 2-22 stycznia 2019 r., tj. przez 21 dni, wywieszony będzie 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul.Wodnej 1 – II 

piętro oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w bu-

dynku przy ul.Wodnej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 24 w. 224.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 10 grudnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów uzupełnionego o program ograniczania niskiej emisji”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów uzupełnionego o program ograniczania niskiej emisji” w dniach

od 10 do 31 grudnia 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6 w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 
(parter, pokój nr 15) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 16oo.
Aktualizacja projektu założeń dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www. bip.umciechanow.pl
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.
Złożone wnioski, zastrzeżenia i uwagi, zgłoszone w czasie wyłożenia, rozpatrzy Rada Miasta Ciechanów uchwalając projekt za-
łożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów uzupełnionego o pro-
gram ograniczania niskiej emisji.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński

Kontynuowane będą kluczowe za-
dania inwestycyjne rozpoczęte 
w tym roku, m.in. przewiduje się 
zakończenie budowy obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa oraz re-
witalizacji Krzywej Hali i placu Pił-
sudskiego. Rozpocznie i zakończy 
się termomodernizacja 7 budyn-
ków komunalnych na osiedlu „Blo-
ki”, a panele fotowoltaiczne i pom-
py ciepła pojawią się w 123 gospo-
darstwach domowych i kilku bu-
dynkach użyteczności publicznej.
Bud żet zak łada prowadzenie 
oszczędnej polityki finansowej. 
Realizowane będą inwestycje wy-
brane przez mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego. Bieżące 
prace i remonty zostaną wprowa-
dzone również po spotkaniach osie-
dlowych prezydenta z mieszkańca-
mi w marcu przyszłego roku.
– Budżet na kolejny rok to kolejne 
wyzwania. Niezmiennie będzie-
my koncentrować się na inwesty-
cjach oraz maksymalnie korzy-
stać z okazji pozyskiwania fun-
duszy z zewnątrz. To budżet sta-
bilny, bezpieczny, zapowiadają-
cy widoczne zmiany w miejskiej 
infrastrukturze. Kształt tego bu-
dżetu będzie się zmieniał w ciągu 
roku, będziemy uwzględniać kolej-
ne zadania, reagować na potrze-
by mieszkańców i mam nadzieję – 
wprowadzać kolejne pozyskiwane 
miliony. Kolejny rok nie odkłada-
my uchwalenia budżetu na ostat-
nią chwilę, dzięki czemu już może-
my ze spokojem działać – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Wydat k i  bud żet u szacowa ne 
są na 223 171 200,93 zł, z cze-
go w ydat k i  bież ąc e w y noszą 
177 412 000,00 zł i stanowią 79,5% 
wydatków ogółem. Wydatki ma-
jątkowe to 45 759 200,93 zł czyli 
20,5% wydatków ogółem.
W y d a t k i  m a j ą t k o w e  t o 
przede wszystk im inwest ycje 
(45 008 003,45 zł) – zadania jed-
noroczne oraz wieloletnie objęte 
Wieloletnią Prognozą Finansową. 

Wśród pozostałych wydatków ma-
jątkowych jest pomoc finansowa dla 
powiatu na budowę drogi do Opino-
góry, przez ul. Kącką i miejscowość 
Kąty oraz dotacja dla Rodzinnych 
Ogródków Działkowych. W budże-
cie zostały ujęte zadania wybrane 
w trybie budżetu obywatelskiego 
na kwotę 1 941 400,00 zł.
Poza kontynuowanymi zadania-
mi inwestycyjnymi przewidziano: 
budowę nowego ogólnodostępnego 
kompleksu sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 7, powstanie par-
ku roślin na „Jeziorku”, I etap mo-
dernizacji monitoringu, wprowa-
dzenie na stałe Ciechanowskiego 
Roweru Miejskiego z 8 stacjami, 
wyposażenie wszystkich oddzia-
łów przedszkolnych w oczyszcza-
cze powietrza, wyposażenie Szkoły 
Podstawowej nr 5 w indywidualnie 
kodowane szafki dla uczniów. Przy 
Szkole Podstawowej nr 4 rozbudo-
wany zostanie plac zabaw (przedłu-
żony termin realizacji z 2018 r.), 
nowy plac zabaw powstanie przy 
Szkole Podstawowej nr 1, gdzie bę-
dzie także zmodernizowane boisko 
(kontynuacja z 2018 r.). Powstaną 
dokumentacje techniczne dla prze-
budowy ulic: Andersena, Bartołda, 
Dygasińskiego (na odcinku od pę-
tli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) 
oraz Opinogórskiej. Dokumentacja 
opracowana zostanie także dla ul. 
Granicznej i Widnej, dla których 
w tym roku nie udało się wyłonić 
wykonawcy.
Planowane są wykupy nieruchomo-
ści, m.in. wykupy gruntów pod re-
alizację ustaleń miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego czy gruntów wzdłuż Łydyni.
Wykonane zostanie odwodnienie 
cmentarza komunalnego.
Inwestycje, które realizowane będą 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go to: zagospodarowanie zaniedba-
nego terenu przy SP nr 4 na „Eko-
-szkołę” (modernizacja trawnika 
ustawienie ławek i stolików, nowe 
nasadzenia) z budową miejsc par-

kingowych, modernizacja placu 
zabaw przy Miejskim Przedszko-
lu nr 6 (Figloraj), utworzenie łąko-
wego zakątka na „Blokach” przy ul. 
Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej, 
rozbudowa placu zabaw przy ul. We-
sołej, utworzenie skweru sensorycz-
nego „Brzozowy zakątek” przy ul. 
Palińskiego, modernizacja i wypo-
sażenie sal treningowych podnosze-
nia ciężarów w hali sportowej przy 
ul. Kraszewskiego. W ramach pro-
jektu „Kajaki na Łydyni” zakupione 
zostanie 20 kajaków z 40 wiosłami 
i kapokami oraz przyczepa trans-
portowa, przygotowane zostanie 
miejsce wodowania i odbioru kaja-
ków oraz zamontowane będą pły-
wające pomosty na początku i koń-
cu trasy jak również elementy ma-
łej architektury.
W ramach Budżetu Obywatelskie-
go realizowane będą także inwe-
stycje, dla których w tym roku nie 
udało się wyłonić wykonawcy. To: II 
etap rewitalizacji kąpieliska „Kru-
bin”, kontynuacja rozbudowy par-
ku aktywnej rekreacji przy ul. Wi-
tosa, renowacja ogrodzenia wraz za 
zagospodarowaniem zieleni na te-
renie Miejskiego Przedszkola nr 3, 
dostawa i montaż zjeżdżalni na od-
krytym basenie oraz zagospodaro-
wanie terenu za Rossmanem.
W planie wydatków bieżących naj-
większą pozycję stanowią wydatki 
na oświatę, które wzrastają w po-
równaniu do roku 2018 o kwotę po-
nad 3 mln zł, natomiast plan sub-
wencji oświatowej z budżetu pań-
stwa wzrasta tylko o 1,3 mln zł.
Rozchody budżetu na 2019 rok 
w wysokości 8 208 636,00 zł obej-
mują spłaty pożyczek, kredytów 
inwestycyjnych i wykup obligacji 
z lat ubiegłych.
Ciechanów czwarty rok z rzędu 
uchwalił budżet na kolejny rok już 
w listopadzie. W związku z tym 
mogą ruszyć procedury przetargo-
we na zadania jednoroczne zapla-
nowane do realizacji w 2018 roku.

R.J.

Budżet Ciechanowa na 2019 rok przyjęty
Przyszłoroczny budżet miasta, podobnie jak budżety w ostatnich latach, skupia się przede wszyst-
kim na inwestycjach. Kontynuowane będą duże zadania realizowane dzięki pozyskaniu środ-
ków unijnych, rozpoczną się również nowe przedsięwzięcia. Przygotowany przez prezydenta 
Ciechanowa budżet na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miasta podczas sesji 29 listopada.

Najważniejszym tematem dru-
giej sesji Rady Miasta Ciecha-
nów był budżet na 2019 rok. 
W porządku obrad znalazła 
się także analiza funkcjono-
wania oświaty w roku szkol-
nym 2017/2018. Przyjęto w su-
mie 16 uchwał.
Z materiałów przygotowanych przez 
Centrum Usług Wspólnych wyni-
ka, że do placówek oświatowych 
podlegających gminie uczęszcza 
4 971 dzieci. Uczy ich 341 nauczy-
cieli. W porównaniu do ubiegłego 
roku szkolnego, zwiększyła się licz-
ba miejsc w przedszkolach. Urucho-
miono w nich 2 dodatkowe oddzia-
ły. W 2017 roku na oświatę miejski 
samorząd przeznaczył 45,3 mln zł.
Kluczowym punktem sesji było 
uchwalenie budżetu na 2019 rok. 
Planowane wydatki oszacowano 
na 223,1 mln zł. Podobnie jak bu-
dżet w ostatnich latach, przyszło-
roczny koncentruje się głównie 
na inwestycjach. Przewiduje kon-
tynuację dużych projektów realizo-
wanych przy udziale pozyskanych 
funduszy z zewnątrz oraz wprowa-
dzenie nowych zadań.
Zmiany wprowadzono w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej i w bu-
dżecie na 2018 r. Radni wyrazili 
zgodę na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy lub najmu nieruchomo-
ści w obrębie Śródmieścia, Krubi-
na i Podzamcza bez trybu przetar-
gowego. Zgodzili się też na nabycie 
przez gminę drogi dojazdowej znaj-
dującej się w sąsiedztwie ul. Różyc-
kiego, zbycie lokalu przy ul. War-
szawskiej 10A oraz udzielenie bo-
nifikaty od sprzedaży na rzecz na-
jemców mieszkań przy ul. Sienkie-
wicza 9/7 i 3 Maja 1/10.

Miejscy samorządowcy jednogło-
śnie uchwalili rozszerzenie Stre-
fy Płatnego Parkowania. W celu 
zwiększenia rotacji parkujących po-
jazdów samochodowych w ścisłym 
centrum miasta do strefy włączono 
całość ul. Kopernika oraz ul. Wy-
rzykowskiego i Zamkową (odcinek 
od ul. Nadrzecznej do Parkowej).
Radni przychylili się do prośby 
związanej z wykorzystaniem her-
bu miasta na dokumentach i mate-
riałach reklamujących Ciechanow-
ski Oddziału Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich. Cenę skupu żyta 
stanowiącą podstawę do naliczenia 
podatku rolnego na rok 2019 obni-
żyli z 54,36 do 41 zł za 1 dt. Podatek 
rolny pozostanie więc na poziomie 
2018 r. i będzie wynosić z 1 ha prze-
liczeniowego 102,50 zł, z 1 hektara 
fizycznego – 205 zł.
Radni przyjęli program współ-
pracy Gminy Miejskiej Ciecha-
nów z organizacjami pozarządo-
wymi na 2019 r. Zatwierdzili też 
nowe stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Tzw. opłata śmieciowa od przyszłe-
go roku ulegnie zmianie w związ-
ku ze wzrostem kosztów w postaci 
podniesienia przez rząd opłaty skła-
dowiskowej, wprowadzeniem przez 
parlament obowiązku segregowania 
całej frakcji odpadów biodegrado-
walnych, wzrostem cen energii, pa-
liwa oraz płacy minimalnej. Nowa 
stawka wyniesie 13 zł od mieszkań-
ca w przypadku segregacji śmieci 
oraz 25 zł za każdą osobę, która nie 
segreguje odpadów.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały,  

interpelacje, terminarz,  

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Listopadowa sesja  
Rady Miasta
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Prace rozpoczął ZWiK. W ul. 
Krasickiego powstanie kana-
lizacja deszczowa, następnie 
wykonana zostanie nowa na-
wierzchnia. Inwestycja reali-
zowana jest na wniosek miesz-
kańców.

Roboty przeprowadzone zostaną 
a około 130-metrowym odcinku ul. 
Krasickiego, od skrzyżowania z ul. 
Czarnieckiego do łuku drogi. Po-
wstanie nawierzchnia z betonowej 
kostki brukowej. Inwestycja powin-
na zakończyć się jeszcze w tym roku.

R.J.

Zakończyły się prace nad utwo-
rzeniem brakującego fragmen-
tu chodnika na wysokości ogro-
dów działkowych przy ul. Gost-
kowskiej. Wytyczone zostało 
także przejście dla pieszych.

Chodnik o szerokości 1,5 m wybu-
dowano z kostki brukowej na dłu-
gości około 80 m. Między chodni-
kiem a jezdnią w przyszłości pla-
nowana jest budowa miejsc par-

kingowych. Przejście dla pieszych 
powstało na w ysokości terenu 

ZWiK. Budowa chodnika i wytycze-
nie przejścia to część zwycięskiego 
projektu obywatelskiego na osie-
dlu „Podzamcze”. W ramach pro-
jektu zostało utwardzone pobocze 
ul. Komunalnej oraz zamontowa-
ne zostały urządzenia zabawowe. 
W przyszłym roku ustawione zo-
staną słupki do siatkówki przy blo-
kach przy ul. Komunalnej.

R.J.

Na terenie przed Rodzinnymi 
Ogrodami Działkowymi „Kru-
bin” wybudowany został par-
king na 20 samochodów. W ra-
mach zadania ustawione zosta-
ną dwie lampy solarne.

Parking powstał przed bramą ROD 
„Krubin” między ul. Podleśną a Do-
brą na nieutwardzonym dotych-

czas terenie. Ma około 400 m2 po-
wierzchni. Wykonany jest z beto-
nowej kostki brukowej, stanowiska 
zostały wydzielone kostką w innym 
kolorze. To inwestycja w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, zwycię-
ski projekt wybrany przez miesz-
kańców osiedla „Słoneczne”.

R.J.

Dwustronne tablice elektroniczne, 
zawierają moduł transmisyjny do dy-
namicznego wyświetlania rozkładu 
jazdy. Tablica umożliwia wyświetla-
nie daty, godziny, numeru linii, do-
celowego kierunku jazdy oraz ocze-
kiwanego czasu przyjazdu autobu-
su. Tablice mają wbudowany moni-
toring wizyjny. Wszystkie nowe roz-
wiązania zsynchronizowane będą 
z istniejącym już w ZKM systemem 
zarządzania komunikacją.
– Takie tablice istnieją w wielu pol-
skich miastach i sprawdzają się. Cie-
chanów stara się czerpać z najlep-
szych wzorców. Nasza komunika-
cja miejska staje się coraz bardziej 
przyjazna. Systematycznie inwe-
stujemy w tabor, nowe przeszklo-

ne wiaty, rozkład jazdy dostoso-
wujemy do potrzeb mieszkańców. 
Współpracujemy także z sąsiedni-
mi gminami, zwiększając zasięg linii 
autobusowych. Ostatnią przełomo-
wą inwestycją był zakup pierwsze-
go elektrycznego autobusu – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
System uwzględnia montaż tablic 
przy przystankach: przy placu Jana 
Pawła II, ulicy 17 Stycznia/Warszaw-
ska, przy dworcu PKP, przy szpitalu, 
przy dworcu PKS, przy ul. Sienkie-
wicza, 17 Stycznia – BGŻ, przy placu 
Kościuszki, przy Armii Krajowej – 
przy Carrefourze i Kauflandzie oraz 
przy ul. Pułtuskiej przy Szkole Pod-
stawowej nr 3.

R.J.

Autobus jest napędzany silnikiem 
elektrycznym o mocy 160 kW. Po-
siada litowo-jonowe baterie trakcyj-
ne o łącznej pojemności 160 kWh. 
Pojemność baterii umożliwia prze-
jechanie od 120 do 160 kilometrów 
przy całkowitym naładowaniu ba-
terii. Zależy to od warunków w ja-
kich pojazd jest eksploato-
wany, od techniki jazdy oraz 
obciążenia. Baterie auto-
busu są ładowane w syste-
mie „plug in” ze standardo-
wej sieci elektrycznej, prą-
dem o wysokim napięciu. 
Autobus wyposażony jest 
w system rekuperacji ener-
gii. Oznacza to, że baterie 
autobusu są doładowywa-
ne podczas jazdy energią 
elektryczną wygenerowa-
ną w czasie hamowania pojazdu.
W autobusie znajduje się 21 miejsc 
siedzących i jest on przystosowa-
ny do przewozu osób niepełno-
sprawnych. Wejścia są bezstopnio-
we, a rozkładana rampa najazdo-
wa umożliwia wjazd wózkiem in-
walidzkim lub dziecięcym. Kabi-
na kierowcy jest klimatyzowana.
W autobusie zainstalowany jest 
szereg systemów służących bezpie-
czeństwu czy ułatwiających zarzą-
dzanie transportem. Posiada sys-
tem informacji pasażerskiej (wi-
zyjny i akustyczny), monitoring wi-
zyjny wewnątrz i na zewnątrz au-

tobusu, system lokalizacji pojazdu 
w systemie GPS, system zapewnia-
jący łączność alarmową kierowcy 
z dyspozytorem ZKM, system li-
czenia pasażerów.
Autobus elektryczny został wpro-
wadzony do sieci ZKM na stałe, 
kursuje na miejskich liniach w stan-

dardowy sposób, jak inne autobu-
sy w taborze spółki. Oprócz zerowej 
emisji spalin, autobus elektrycz-
ny wyróżnia niski poziom hałasu, 
zarówno wewnątrz i na zewnątrz 
pojazdu. Ponadto ma wzbogaconą 
kolorystyką nadwozia z motywa-
mi podkreślającymi jego proeko-
logiczny charakter.
– Inwestycja w autobus elektrycz-
ny to dla miasta niewielki koszt 
z uwagi na ogromne dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej, niewielkie są 

także koszty eksploatacji, natomiast 
wymierne korzyści dla środowiska 
i jakości powietrza. To pierwszy taki 
pojazd i na pewno nie ostatni. Sta-
ramy się, by nasze działania były 
jak najbardziej proekologiczne. In-
westujemy w miejską komunikację, 
OZE, ścieżki rowerowe, ciepło sys-

temowe, wymiany pieców 
i wprowadzamy mnóstwo 
proekologicznych i edu-
kacyjnych inicjatyw, któ-
re składają się na całą pro-
ekologiczną strategię mia-
sta – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
W maju do Ciechanowa zo-
stał dostarczony autobus ni-
skoemisyjny klasy MINI, 
który także zakupiono dzię-
ki dofinansowaniu. Zakup 

obydwu tych autobusów to element 
projektu, na który miasto pozyska-
ło łącznie 37 466 124,19 zł środków 
zewnętrznych (z UE i budżetu pań-
stwa). Cały projekt obejmuje także 
utworzenie elektronicznego syste-
mu informacji pasażerskiej (w re-
alizacji), zakończoną budowę par-
k&ride, zakończoną moderniza-
cję ulicy Sienkiewicza oraz trwa-
jącą budowę obwodnicy wschod-
niej Ciechanowa.

R.J.

Z ogólnodostępnego kompleksu sportowego, mieszczącego się 
przy Szkole Podstawowej nr 6, można korzystać także po zmro-
ku. Zamontowane zostały lampy, które oświetlają cały obiekt.

Na 4 słupach aluminiowych zainstalowane zostały energooszczęd-
ne ledowe lampy. 6 opraw oświetleniowych ustawiono w taki sposób, 
by oświetlały główne boisko, bieżnię, boisko wielofunkcyjne, siłownię 
i plac zabaw. Obiekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców, od dawna pojawiały się więc prośby o jego oświetlenie, aby możli-
we było trenowanie nie tylko w dzień.
– Mieszkańcy coraz chętniej uprawiają sport. Mamy ogromne obłoże-
nie hal sportowych i sal w szkołach. Montując oświetlenie, oddaliśmy 
do dyspozycji kolejną przestrzeń do zdrowego i aktywnego spędzania 
czasu. W sezonie jesienno-zimowym, gdy mamy krótkie dni i szybko 
się ściemnia, oświetlenie oznacza wydłużenie godzin funkcjonowania 
kompleksu – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Po montażu oświetlenia obiekt czynny jest codziennie do godz. 20.00. 
Treningi grup zorganizowanych koordynuje animator, z którym moż-
na kontaktować się pod nr tel. 517 414 158.
Kompleks sportowy został wybudowany i oddany do użytku dwa lata 
temu. Miasto na inwestycję pozyskało prawie 324 tys. zł dofinansowa-
nia zewnętrznego. W najbliższym czasie planowany jest tam również 
montaż piłkochwytów.

R.J.

Oświetlony kompleks sportowy 
przy ul. 17 Stycznia

Uruchamianie elektronicznego 
systemu informacji pasażerskiej
Na przystankach trwa instalacja elektronicznych tablic, poka-
zujących rzeczywisty czas do przyjazdu poszczególnych auto-
busów. Uruchamiane i testowane są pierwsze tablice, w kolej-
nych dniach montowane i podłączane będą kolejne. Systemem 
objętych zostanie 14 przystanków. Na inwestycję miasto pozy-
skało zewnętrzne dofinansowanie, pokrywające 90% kosztów.

Ciechanów ma swój pierwszy autobus elektryczny
Solaris Urbino E 8,9 LE, czyli pierwszy miejski autobus elektryczny, zasilił już flotę ZKM. Po-
jazd jest proekologiczny i całkowicie bezemisyjny. Został kupiony dzięki pozyskaniu przez mia-
sto 90% dofinansowania. 1 grudnia zaprezentowano go mieszkańcom. Kursuje już na liniach 
komunikacji miejskiej.

Ruszyła przebudowa ul. Krasickiego

Powstał chodnik przy ul. Gostkowskiej

Zakończyła się budowa parkingu przed ROD „Krubin”
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Znajdź swojego psa 
w schronisku

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

Cekin – 4 lata, waga 25 kg. W ty-
pie wyżła. Lubi spacery. Posłusz-
ny, pozytywnie nastawiony do oto-
czenia.

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

K.D.

Cyryl jest w wieku 4 lat. Waży 
7 kg. Drobny, sympatyczny, chęt-
nie się przytula.

Autobusy w okresie  
świąteczno-noworocznym

Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że au-
tobusy w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku będą kursowały w następujący sposób:

24 grudnia – Wigilia
Linie 0, 7 – kursują cały dzień zgodnie z rozkładem jaz-
dy dnia powszedniego. Pozostałe linie kursują zgodnie 
z rozkładem jazdy dnia powszedniego do godziny 19.00.
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
Linie 0, 7 – kursują cały dzień zgodnie z rozkładem 
jazdy dnia powszedniego.
Pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy dnia 
powszedniego do godziny 20.30.
1 stycznia – Nowy Rok
Linie 0, 3, 7, K – kursują według niedzielnego rozkła-
du jazdy. Pozostałe linie nie kursują. 

Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych odpowiada za zimowe 
utrzymanie dróg gminnych, jak 
również powiatowych i krajo-
wych na terenie Ciechanowa. 
Wykorzystuje posiadany sprzęt 
do oczyszczania dróg i chodni-
ków ze śniegu oraz do zwalcza-
nia śliskości a także zabezpiecza 
zapasy soli drogowej i piasku 
do posypywania nawierzchni.

PUK dysponuje 4 samochodami cię-
żarowymi z pługiem i posypywarką, 
samochodem ciężarowym z pługiem, 
3 ciągnikami z pługiem i posypywar-
ką, 2 ciągnikami z pługiem oraz ła-
dowarką i urządzeniem do produkcji 
solanki. Umowy zawarte przez spół-
kę zapewniają dostawy do 700 ton 
soli drogowej – w zależności od po-
trzeb oraz do 1 000 ton piasku, tak-
że w miarę potrzeb. Obecnie PUK 
ma zgromadzone 700 ton soli dro-
gowej oraz 2,5 tony piasku. Najbliż-
sza zima będzie czwartą z kolei, kie-
dy miasto zamiast ogłaszać przetarg, 
zleca spółce miejskiej zimowe utrzy-
manie dróg.
Zimowe utrzymanie obejmuje gmin-
ne drogi, parkingi, chodniki, pla-
ce publiczne, przejścia dla pieszych, 
zatoki przystanków autobusowych, 
skwery. Polega m.in. na odśnieża-
niu, zwalczaniu śliskości, wywo-
zie nadmiaru śniegu, rozstawianiu 
skrzyń z piaskiem i uzupełnieniu ich, 
czyszczeniu ze śniegu i lodu wpustów 
i krat kanalizacji deszczowej. Dyżu-
ry pełnione są całodobowo, obowią-
zują określone procedury dotyczące 
m.in. odśnieżania, zwalczania śli-
skości, zapobiegania i likwidacji jej, 
zwalczania skutków gołoledzi czy za-
pobiegania powstawaniu lodowicy.
Obowiązują dwa standardy utrzyma-
nia dróg gminnych. Według I stan-
dardu jezdnia odśnieżona jest na ca-
łej szerokości, na całej szerokości 
zlikwidowana jest śliskość zimowa. 
Na drogach objętych I standardem po 
ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg 
może zalegać do 6 godzin, błoto po-
śniegowe do 8; może występować 
warstwa zajeżdżonego śniegu bez 
kolein, nieutrudniająca ruchu sa-

mochodów osobowych. Jeżeli cho-
dzi o gołoledź, powinna być ona zli-
kwidowana do 5 godzin od stwierdze-
nia jej przez osobę odpowiedzialną, 
a śliskość pośniegowa – do 6 godzin.
Według II standardu jezdnia odśnie-
żona jest na całej szerokości a śli-
skość zimowa zlikwidowana w wy-
znaczonych miejscach, tj. na skrzy-
żowaniach, na ostrych łukach pozio-
mych, na odcinkach o znacznym na-
chylaniu, w zatokach autobusowych, 
dojazdach do szpitala. Na drogach 
objętych II standardem po ustaniu 
opadów śniegu, luźny śnieg może 
zalegać do 8 godzin, błoto pośniego-
we może występować do 12 godzin, 
może występować warstwa zajeżdżo-
nego śniegu bez kolein, nieutrudnia-
jąca ruchu samochodów osobowych. 
Gołoledź powinna zostać zlikwido-
wana do 7 godzin, śliskość pośnie-
gowa do 8 godzin.
Standard I utrzymania dróg obej-
muje 92 ulice, znajdujące się w za-
rządzie Gminy Miejskiej Ciechanów, 
o ich łącznej długości ponad 63 km. II 
standard obejmuje 264 ulice zarzą-
dzane przez miasto o długości prawie 
78 km. Zimowemu utrzymaniu pod-
lega 210 przystanków autobusowych, 
140 796 m2 chodników, 54 703 m2 
placów i parkingów. PUK prócz dróg 
zarządzanych przez miasto, zajmu-
je się zimowym utrzymaniem dróg 
powiatowych (ul. Kraszewskiego, ul. 
Kargoszyńska – część od pętli miej-
skiej znajdująca się na terenie Gminy 
Ciechanów, ul. Kwiatowa – od pętli 
miejskiej do granic miasta, ul. Nie-
chodzka – od pętli miejskiej do gra-
nic miasta, ul. Leśna – od pętli miej-
skiej do granic miasta, ul. Nużewska, 

ul. Sońska, ul. Kącka), oraz dróg kra-
jowych (nr 60 – ul. Płocka, ul. Ta-
tarska, ul. 17 Stycznia od ul. Tatar-
skiej do ul. Pułtuskiej, ul. Pułtuska; 
nr 50 – ul. 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych, ul. Płońska, ul. Kasprzaka), 
znajdujących się na terenie Ciecha-
nowa. W sumie PUK odśnieża ponad 
166 km dróg.
PUK nie obsługuje dróg wojewódz-
kich (nr 615 – ul. 17 Stycznia od ul. 
Tatarskiej do ul. Sienkiewicza, ul. 
Sienkiewicza od ul. 17 Stycznia 
do ronda w ul. Mławskiej, ul. Mław-
ska; nr 616 – ul. Gruduska; nr 617 – 
ul. Wojska Polskiego, ul. Przasnyska).
Zarządcy dróg na terenie Ciecha-
nowa:
– drogi krajowe – Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad Odd zia ł  w Warsza-
wie Rejon w Mławie, ul. Gra-
niczna 1A, 06-500 Mława, tel. 
23 654 49 20

– drogi wojewódzkie – Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie Rejon Ciechanów, 
ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciecha-
nów, tel. 23 672 35 40

– drogi powiatowe – Powiatowy Za-
rząd Dróg w Ciechanowie, ul. Ma-
zowiecka 7, 06-400 Ciechanów, tel. 
23 672 54 14

– drogi gminne – Prezydent Miasta 
Ciechanów, realizujący zadania 
poprzez Wydział Inżynierii Miej-
skiej i Utrzymania Infrastruktury 
Drogowej, pl. Jana Pawła II 6, 06-
400 Ciechanów, tel. 23 674 92 47, 
23 674 92 48. Kontakt do PUK: 
23 672 22 42.

Miasto oraz Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych przypomina-
ją, że mieszkańcy powinni odśnie-
żać i posypywać wjazdy i chodni-
ki przyległe do ich posesji, odśnie-
żać i posypywać dojście do pojem-
ników na śmieci oraz apelują o nie 
przerzucanie śniegu na jezdnię czy 
też sąsiadujące tereny. Proszą tak-
że o parkowanie pojazdów wzdłuż 
jezdni w taki sposób, by pług miał 
możliwość przejechania i odśnie-
żenia.

R.J.

Odśnieżanie dróg

„Świąteczna paka dla psiaka”
Mikołajki w schronisku w Pawłowie, których celem jest wsparcie prze-
bywających tam psów, odbyły się już 22 raz. 6 grudnia przytulisko 
prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odwiedziły 
dzieci z ciechanowskich oraz okolicznych szkół i przedszkoli. Ofiaro-
wana karma na długi czas uzupełni pożywienie dla ponad 300 zwie-
rząt. W akcję 
„Świąteczna 
paka dla psia-
ka” włączyli 
się także pra-
cownicy Urzę-
du Miasta Cie-
chanów, któ-
rzy przekaza-
li 161,8 kg kar-
my. Ponadto 
miasto sfinan-
s ow a ł o  dw a 
nowe boksy.

red.

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

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomo-

ści położonych w Ciechanowie, oznaczonych w ewidencji 

gruntów obrębu:

– PODZAMCZE, działki nr 221/1, 1189 i 1191/7 – 2 zbior-

niki wodne;

– KRUBIN, działki nr 75,189/2,220/7,291/2,41/5,58 – 

6 zbiorników wodnych;

– ŚRÓDMIEŚCIE, działka nr 4301/3 – uprawy polowe, 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas ozna-

czony powyżej trzech miesięcy, na rzecz dotychczaso-

wych dzierżawców;

– ŚRÓDMIEŚCIE, działka nr 352/24 – boks garażowy, 

przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas ozna-

czony powyżej trzech miesięcy.

Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz 

umieszczony na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

Mufin to pies średnich rozmia-
rów. Łagodny, grzeczny, pragnący 
kontaktu z człowiekiem. Wyprowa-
dzany na smyczy nie wyrywa się.

Logo ma niecałe 3 lata i waży 15 kg. 
Jest psem spokojnym i ufnym.

Portier ma 4 lata. Jest wesoły, 
spokojny, ciekawy świata. Przy-
jaźnie nastawiony. Chętnie bawi 
się z dziećmi.
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Kurs stanowił realizację projek-
tu, który zwyciężył w głosowa-
niu mieszkańców w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Autorem 
jest radny Michał Rząsiński, (na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go, trener i zawodnik taekwon-
-do, wielokrotny Mistrz Polski), 
który wyszedł z inicjatywą prze-
prowadzenia w ubiegłym roku 
pierwszego kursu. W tym roku 
odbyła się już edycja wiosenna. 
Kolejna, jesienna odsłona pro-
jektu, obejmowała trzy rodza-
je zajęć: dla pań które ukończy-
ły jedną edycję, dla kobiet które 
ukończyły dwie edycje oraz dla 
pań, które postanowiły zacząć 
uczyć się samoobrony.

Zajęcia praktyczne prowadzili 
trenerzy LKS Matsogi Ciechanów 
(klub taekwon-do, klub wyspecjali-
zowanych trenerów i instruktorów, 
wielokrotnych Mistrzów Świata 
i Europy). Odrębne spotkania sta-
nowiły zajęcia warsztatowe i teo-

retyczne z psychologiem, diete-
tykiem, służbami mundurowymi 
oraz pracownikami Zakładu Po-
mocy Doraźnej szpitala w Ciecha-
nowie, który włączył się we współ-
pracę w trzeciej edycji.

R.J.

M a r i a  Pe s z e k  b y ł a  go ś c i e m 
„Spotkania z kulturą”, które od-
było się 13 grudnia w Fabryce 
Kultury Zgrzyt. Aktorka, pio-
senkarka, autorka tekstów opo-
wiadała m.in. o swojej działal-
ności artystycznej, projektach 

mu z ycznych ora z f i lmow ych 
i teatralnych rolach. Rozmowę 

moderowała Mirosława Lewan-
dowska-Wołosz.
Cykliczne spotkania organizu-
je Fabr yka Kultur y Zgrzy t we 
współpracy z Ciechanowskim 
Ośrodkiem Edukacji Kultural-
nej STUDIO i Urzędem Miasta 
Ciechanów.

red.

Każde dwudniowe szkolenie pro-
wadzone jest w godz. 8.00-16.00. 
Uczestnicy dzieleni są na 12-osobo-
we grupy. Zgodnie z założeniami, co 
najmniej 10% odbiorców stanowić 
mają osoby powyżej 65 roku życia 
oraz osoby z niepełnosprawnością.
W listopadzie odbyło się szkolenie 
z zakresu „Moje finanse i transakcje 
w sieci”, a w grudniu „Działam w sie-
ciach społecznościowych”.
Kolejne terminy szkoleń z pierwsze-
go zagadnienia to 30-31 stycznia oraz 
7-8 lutego, natomiast szkolenia pod 
nazwą „Działam w sieciach społecz-
nościowych” odbędą się w terminach 
4-5 lutego oraz 11-12 lutego. Szkole-
nia pt. „Rodzic w Internecie” zapla-
nowane są na 28-29 stycznia. Są jesz-
cze wolne miejsca, Urząd Miasta za-
chęca do zgłaszania się. Każdy chętny 
może skorzystać z jednego wybranego 
modułu szkoleniowego. Systematycz-
nie będą ustalane następne terminy.
Moduł „Moje finanse i transakcje 
w sieci” skupia się m.in. na tematy-
ce zakupów i sprzedaży przez inter-
net, zarządzaniu kontem bankowym, 
płatnościach elektronicznych i bez-
gotówkowych oraz bezpiecznym ko-
rzystaniu z nich, na sprawach zwią-
zanych z bezpiecznym zarządzaniem 
prywatnością w sieci, danymi osobo-
wymi, bezpieczeństwem informacji, 
zastrzeganiem kart płatniczych i do-
kumentów tożsamości w przypad-
ku kradzieży lub zgubienia. Moduł 
uwzględnia także założenie konta 
w ePUAP i profilu zaufanego.
Moduł „Działam w sieciach społecz-
nościowych” porusza m.in. kwestie 
dotyczące prowadzenia profilu na Fa-
cebooku, YouTube, Twitterze, Insta-
gramie itp., tworzenia i prowadzenia 

strony internetowej, bloga, promo-
wania wydarzeń i wpisów w sieciach 
społecznościowych, działania w gru-
pach dyskusyjnych, ochrony kompu-
tera i innych urządzeń przed złośli-
wym oprogramowaniem jak również 
konta w ePUAP i profilu zaufanego.
Z kolei moduł „Rodzic w internecie” 
uwzględnia zagadnienia umiejętno-
ści nadzorowania aktywności dziec-
ka w sieci, wyszukiwania wartościo-
wych treści dla dzieci i rodziców, te-
mat ogólnych zasad bezpieczeństwa, 
nadużywania internetu przez dziec-
ko, uświadamiania dziecku sposo-
bu i konsekwencji działania transak-
cji w internecie, ochrony komputera 
i innych urządzeń przed złośliwym 
oprogramowaniem. Można będzie 
także nauczyć się jak składać wnio-
ski przez internet, np. w ramach pro-
gramu Rodzina 500+.
Uczestnicy szkoleń mają zapewnio-
ny indywidualny dostęp do kompu-
tera, materiały szkoleniowe oraz ca-
tering. Szkolenia odbywają się w bu-
dynku Urzędu Miasta w Ciechanowie 
przy ul. Wodnej 1.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy 
zapoznać się z regulaminem rekruta-
cji i uczestnictwa oraz wypełnić kar-
tę rekrutacyjną. Dokumenty w wersji 
elektronicznej dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Ciecha-
nów oraz w wersji papierowej w punk-
cie przyjmowania zgłoszeń.
Dopuszcza się przesłanie wypełnionej 
karty rekrutacyjnej pod adres: fun-
dusze@umciechanow.pl pod warun-
kiem dostarczenia oryginału w ciągu 
5 dni od przesłania e-maila.
Punkt przyjmowania zgłoszeń: Wy-
dział Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych i Działań Strategicz-
nych, ul. Wodna 1, I piętro, po-
kój 209 i 210; tel. 23 674 92 78, 
23 674 92 52.
Środki miasto pozyskało w konkur-
sie grantowym „Podniesienie kompe-
tencji cyfrowych mieszkańców woje-
wództwa mazowieckiego”, zorgani-
zowanym przez Fundację Promocji 
Gmin Polskich w ramach działania 
3.1 Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

R.J.

Zakończyła się „Bezpieczna ciechanowianka 3.0”
Dobiegła końca trzecia edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet. Kurs dla mieszka-
nek Ciechanowa powyżej 16 roku życia ukończyło 150 pań. 7 grudnia wręczono im certyfikaty.

Spotkanie z kulturą

Trwają bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców
Dwie grupy mieszkańców już zostały przeszkolone, trwa nabór na kolejne terminy zaplanowa-
ne w styczniu i w lutym. Na przeprowadzenie szkoleń miasto pozyskało 89 140 zł unijnego do-
finansowania. Szkoleniami objętych zostanie w sumie 180 osób powyżej 25 roku życia.

Przy ul. Komunalnej na „Podzam-
czu” do dyspozycji najmłodszych 
są dwie huśtawki, bujak na sprę-
żynie oraz zadaszona piaskowni-
ca. W przyszłym roku, w bliskim 
sąsiedztwie placu zabaw utworzo-
ne zostanie boisko do gry w siat-
kówkę.
Z kolei na powstałym placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej na osiedlu 
„Płońska” przy ul. Księcia Konra-
da II można korzystać z huśtawek, 
karuzeli, bujaka sprężynowego, za-
daszonej piaskownicy, stołu do gry 
w szachy, statku, zestawu zabawo-
wego oraz zestawu fitness, w któ-
rego skład wchodzą: rower, orbi-
trek oraz street workout. Ponadto 
zamontowane zostały ławki, kosz 
na śmieci i stojak na rowery. Wy-
budowano ogrodzenie, teren wyko-
rytowano. Pojawiła się nawierzch-

nia piaszczysta, na części obiektu 
zasiana zostanie trawa. Wybudo-
wano chodnik z kostki brukowej.

R.J.

Nowe miejsca aktywnego wypoczynku
Urządzenia zabawowe zamontowano przy ul. Komunalnej. 
Urządzenia zabawowe oraz siłowe stanęły przy ul. Księcia 
Konrada II, gdzie wcześniej teren został ogrodzony i przy-
gotowane zostało podłoże. O utworzeniu obydwu miejsc ak-
tywnej rekreacji na świeżym powietrzu zdecydowali miesz-
kańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Utwardzony zostanie dojazd do bra-
my i część terenu przy istniejącym 
placu zabaw, czyli w sumie obszar 
około 350 m2. Wykonane zostanie 
dojście do boiska o szerokości 1,5 m. 
Panelowe ogrodzenie o długości 
około 70 m powstanie wzdłuż rowu 

melioracyjnego. Przewidziany jest 
montaż 4 ławek, 3 koszy na śmie-
ci, stojaka na rowery. Przy bramie 
ogrodzenia zamontowana zostanie 
furtka. Teren przylegający do utwar-
dzonej części obsiany będzie trawą.

R.J.

MOSiR uruchomił lodowisko przy 
ul. 17 Stycznia. Czynne będzie co-
dziennie, o ile pozwoli na to pogo-
da. Dotychczasowe ceny i ulgi pozo-
stają bez zmian. Na miejscu, w hali 
MOSiR, dostępna jest szatnia oraz 
łyżwy do wypożyczenia.
Lodowisko czynne będzie w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 8.00-21.30, w środy w godz. 
8.00-19.30 oraz w soboty i niedzie-
le w godz. 10.00-21.30.
Bilet normalny kosztuje 5,10 zł, 
ulgowy 2,60 zł. Bilet obowiązu-
je między przerwami techniczny-
mi. Wypożyczenie łyżew wyno-
si 6,10 zł za półtorej godziny, szat-
nia 2 zł. Można również kupić kar-
net: ulgowy na 10 wejść za 20,20 zł, 
na 20 wejść za 40,50 zł; normalny 

na 10 wejść jest w cenie 40,50 zł, 
na 20 wejść – 81 zł. Dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny są 50% zniż-
ki. Osoby posiadające Ogólnopolską 
Kartę Seniora będą miały bezpłat-
ny wstęp od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 8.00-14.00.
Przerwy techniczne zaplanowane 
są w godzinach: 9.00-10.00, 11.30-
12.00, 13.30-14.00, 15.30-16.00, 
17.30-18.00, 19.30-20.00.

R.J.

Budowa dojazdu do placu zabaw 
i ogrodzenia przy ul. Wesołej

Wyrównywany i przygotowywany jest teren, na którym po-
jawi się kostka brukowa. Dojazd do placu zabaw, jak również 
budowa ogrodzenia i montaż elementów architektury skła-
dają się na zwycięski projekt realizowany w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Działa już miejskie lodowisko
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W COEK STUDIO odbył się finał 
IV Ciechanowskiego Konkursu Fo-
tograficznego. Jego uczestnicy mu-
sieli na fotografiach zaprezento-
wać różnorodny charakter miasta 
uwzględniając obchodzoną w tym 
roku 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Zgłoszone 
prace miały też stanowić zachętę dla 
mieszkańców i turystów do bliższe-
go poznania miasta. Siedem osób 
zgłosiło w sumie 23 prace. Osta-
tecznie w konkursie nie przyznano 
I i III nagrody. II nagrodę w wyso-
kości 500 zł otrzymał Przemysław 
Włodkowski. Przyznano również 
wyróżnienia (200 zł) Ewie Gerwa-
towskiej i Bogdanowi Wawszczako-

wi. Organizatorami konkursu byli: 
Ciechanowski Oddział Stowarzysze-
nia Autorów Polskich oraz Ciecha-

nowski Klub Fotograficzny. Patro-
nat nad nim objął prezydent miasta.

A.C.

Odbyła się już dziesiąta edycja 
„Szlachetnej Paczki” w naszym 
mieście. Z roku na rok w ak-
cję angażuje się coraz więcej 
osób, chcących pomóc potrze-
bującym. W tym roku paczki 
dotarły do 47 ciechanowskich 
rodzin.

Radość i łzy szczęścia to najlep-
sze podziękowanie dla darczyń-
ców. Tegoroczny finał miał miejsce 
8 i 9 grudnia. W tych dniach dostar-
czano przygotowane paczki do ma-
gazynu, który mieścił się w Spo-
łecznej Szkole Podstawowej STO.
Jak co roku najbardziej potrzeb-
ne były środki chemiczne, żyw-
ność, meble, odzież, artykuły szkol-
ne, zabawki i sprzęty RTV i AGD. 
Wśród darczyńców znalazł się m.in. 

Urząd Miasta Ciechanów. Pracow-
nicy urzędu przygotowali paczkę 
dla dwójki ciechanowskich senio-
rów. Pani Krystynie oraz Panu Ja-

nuszowi prezenty przekazał prezy-
dent miasta wraz z wolontariusza-
mi i pracownikami UM.

P.H.

Ciechanów w obiektywie – ślady Niepodległości

Szlachetna Paczka

Gościem wernisażu był Bartosz 
Armusiewicz. Warszawski malarz, 
absolwent Wydziału Sztuk Pięk-
nych na Uniwersytecie Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu pracował 
przy nominowanym do Oscara fil-
mie jako projektant, twórca story-
boardów i animator. Był też człon-
kiem zespołu do spraw efektów wi-
zualnych. Ekspozycję udostępnił 
Urząd Miasta Wrocław.

red.

„Twój Vincent” w COEK STUDIO
Prace z filmu „Twój Vincent” można było oglądać w galerii Ciechanowskiego Ośrodka Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO. Wystawę otwarto 4 grudnia.

30 l i s topad a i  1  g r ud n ia 
w 11 ciechanowskich skle-
pach odbyła się Świąteczna 
Zbiórka Żywności, organizo-
wana tradycyjnie przez Bank 
Żywności. Hasło tegorocznej 
akcji to: „Podaruj potrzebu-
jącym jedzenie na świątecz-
ny stół”. Klienci sklepów mo-
gli przekazać zakupy, które 
na Święta trafią do potrze-
bujących.
Do koszyków wrzucano przede 
wsz ystk im najbardziej ocze-
kiwane przez potrzebujących 
ar t ykuł y spoż y wcze: cuk ier, 
mąkę, makaron, olej, ryż, kon-
serwy, przetwory mięsne, owo-

cowe i warzywne, bakalie, sło-
dycze. Zebrano w sumie 6881 kg 
żywności. Produkty dostarczo-
no do magazynu Banku Żywno-
ści w Ciechanowie, gdzie wolon-
tariusze posortują, policzą i po-

dzielą je na paczki. Następnie 
Bank Żywności przekaże dary lo-
kalnym organizacjom. Żywność 
przekazana zostanie potrzebują-
cym przed Świętami.

A.C.

Świąteczna Zbiórka Żywności
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Rodzinne Mikołajki drugi raz 
zorganizowało stowarzyszenie 
Mazovia ProActiv, pod patro-
natem prezydenta miasta. Cały 
dochód z wydarzenia zostanie 
przeznaczony na leczenie i re-
habilitację Kacpra Niewiadom-
skiego. Impreza zakończyła się 
sukcesem. Zebrano 18 834,55 zł. 
Ja k infor muje s towa r z ysze -
nie, jeżeli ktoś nie zdążył po-
móc Kacprowi podczas impre-
zy, a chce to zrobić, to nic stra-
conego! Wpłaty można kierować 
na konto: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” 42 2490 0

005 0000 4600 7549 3994 Ali
or Bank. Tytułem: „30850 Nie-
wiadomski Kacper Ciechanów 

darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia”.

A.C.

Jarmark trwał od 7 do 9 grudnia. 
Na placu Jana Pawła II pojawiły 
się stoiska z regionalną żywno-
ścią, rękodziełem i świąteczny-
mi ozdobami. W świąteczny na-
strój odwiedzających wprowa-
dzały rozbrzmiewające kolędy 
i świąteczne piosenki. Na scenie 
występowali m.in. lokalni arty-
ści, dzieci i młodzież. Najmłod-
si mogli wziąć udział w przygo-
towanych dla nich zabawach, 
spotkali się ze Świętym Miko-

łajem i elfami. W sobotę pod 
ratusz zajechali Motomikoła-
je. W niedzielę odbyła się Wigi-
lia dla Mieszkańców. Prezydent 
Krzysztof Kosiński złożył ciecha-
nowianom świąteczne życzenia. 
Przygotowano poczęstunek oraz 
grzaniec. Jarmark zorganizował 
Urząd Miasta Ciechanów i Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO we współ-
pracy z MOSiR.

red.

Po kolejnej rundzie rozgrywek na 
prowadzeniu znajduje się drużyny 
Reckit Benckiser i L-ARK-APC z 
18 punktami. Tuż za nimi jest OSP 
Ojrzeń z 15 punktami. W klasyfi-
kacji króla strzelców prowadzi Ad-
rian Kocięcki.
Liga ma charakter amatorski. Bie-
rze w niej udział 15 drużyn. Zespo-
ły mogą składać się z pracowników 

firmy zgłaszającej się do rozgrywek 
oraz na przykład podwykonawców 
bezpośrednio związanych z daną 
firmą. Ligę Zakładową organizuje 
miasto wraz z MKS Ciechanów, APN 
Olimp oraz MOSiR. Kluby na bieżą-
co informują o harmonogramach 
poszczególnych meczów na swoich 
stronach internetowych i Facebooku.

A.C.

Liga zakładowa po szóstej kolejce

8 i 9 grudnia MPKS ORKA Cie-
chanów świętowała jubileusz 
20-lecia. Z tej okazji na krytej 
pływalni „U Ciecha” odbyły się za-
wody pływackie „Grand Prix Cie-
chanowa”. Wystartowało w nich 
405 zawodników z 26 klubów. 
Była również grupa pływaków 
z miasta partnerskiego Chmiel-
nicki na Ukrainie. Reprezenta-

cja ORKI liczyła 35 zawodni-
ków. Zawody były bardzo trud-
ne. Starty indywidualne odby-
wały się w 3 blokach startowych. 
Młodzi pływacy z ciechanowskie-
go klubu wywalczyli 68 rekordów 
życiowych. W rankingu medalo-
wym klub zajął 3 miejsce zdoby-
wając 76 medali.

red.

Sześć medali wywalczyli zawod-
nicy ciechanowskiego Promyka 
w Pucharze Polski Baltic Cup w Ta-
ekwondo Olimpijskim. Zawody ro-
zegrane zostały 1 i 2 grudnia w olsz-
tyńskiej hali Uranii, w czterech ka-
tegoriach wiekowych. Łącznie wy-
startowało ponad 600 zawodniczek 
i zawodników w kategorii seniora, 
juniora, kadeta i młodzika. Wśród 
ciechanowskich zawodników najle-
piej zaprezentowali się: junior Ma-
ciej Stryjek w kat. 73 kg i młodzik 
Michał Kowalkowski w kat. 45 kg, 
którzy wygrali swoje kategorie wa-

gowe i zdobyli złote medale. Medal 
srebrny w kat. 53 kg kadetów wy-
walczył Bartosz Pawłowski, nato-
miast brązowe medale zdobyli: ka-
det Rafał Płoski w kat. 61 kg i dwie 
młodziczki w kat. 40 kg Karolina 
Andrzejczyk i Katarzyna Płoska. 
Zawody rozegrane zostały w przy-
szłorocznych kategoriach wieko-
wych i zdobyte punkty rankingowe 
poszczególnych zawodników zali-
czane są do nowego rankingu Pol-
skiego Związku Taekwondo Olim-
pijskiego.

red.

W turnieju, który odbywał się 
w Ciechanowie od 7 do 9 grudnia 
walczyły zespoły z Płocka, Łodzi, 
Sierpca, Lublina, Bartoszyc, War-
szawy i Węgrowa. Pierwsze miej-
sce w klasyfikacji drużynowej zaję-
ła drużyna SKF Wisła Płock. Druga 
była Anilana I Łódź, a trzecia KS 
Warszawianka. Organizatorem im-
prezy był Ciechanowski Klub Spor-
towy „Jurand” Ciechanów.

A.C.

20-lecie ORKI

Puchar Polski Baltic Cup

XIX Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików

II Rodzinne Mikołajki
2 grudnia odbyły się II Rodzinne Mikołajki pod hasłem „Pomagamy Kacprowi!” W ramach 
tego charytatywnego wydarzenia w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8 zor-
ganizowano koncerty, pokazy, treningi sportowe, konkursy i kiermasz ozdób świątecznych.

Jarmark Bożonarodzeniowy
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Ponad 83% poparcia w wybo-
rach i 5-letnia kadencja. Co 
teraz?
Wynik utwierdza mnie w przekona-
niu, że kierunek, który obrało mia-
sto w ostatniej kadencji jest słusz-
ny, więc nie będzie żadnych zwro-
tów w moich działaniach. Kon-
sekwentnie i aktywnie będziemy 
zmieniać oblicze Ciechanowa. Ce-
lem nadal będzie prowadzenie du-
żych inwestycji, pozyskiwanie pie-
niędzy z zewnątrz dla Ciechanowa 
oraz tworzenie przyjaznego miasta.
Ta kadencja samorządu to koń-
cówka obecnej perspektywy 
budżetowej Unii Europejskiej. 
Co więc czeka nas w Ciechano-
wie w 2019 i 2020 roku?
Dokończenie budowy obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa, którą roz-
poczęliśmy w tym roku. Kierowcy 
pojadą nową drogą już w wakacje 
przyszłego roku. 7 poniemieckich 
budynków komunalnych przy ul. 
Sienkiewicza i 17 Stycznia przej-
dzie termomodernizację. Zakoń-
czymy rewitalizację Krzywej Hali 
i zagospodarujemy Plac Piłsudskie-
go. Do tego w 123 gospodarstwach 
domowych zainstalujemy panele fo-
towoltaiczne oraz pompy ciepła. Pa-
nele będą też na 7 budynkach uży-
teczności publicznej. Na te wymie-
nione inwestycje mamy już pozy-
skanie pieniądze unijne i te inwesty-
cje będą priorytetem na 2019 rok.
A co od 2021 roku? Bo wtedy 
zacznie się nowa perspekty-
wa unijna. Na co możemy tu 
liczyć?
Tego nie wiemy, bo nie ma jeszcze 
ustalonego budżetu UE na kolejne 
lata. Trwają dyskusje na poziomie 

instytucji unijnych. Scenariusze 
mogą być różne. Jednym z pomy-
słów jest uzależnienie możliwości 
pozyskiwania pieniędzy od prze-
strzegania zasad praworządności 
przez kraj członkowski. W ten spo-
sób społeczności lokalne mogłyby 
być ukarane za działania polskiego 
rządu. Nie wiemy, czy już dokonany 
tzw. podział statystyczny Mazow-
sza na Warszawę wraz z okoliczny-
mi powiatami i resztę województwa 
będzie uwzględniony przez Komisję 
Europejską. Z perspektywy Ciecha-
nowa bardzo by nam na tym zale-
żało, bo mielibyśmy wyższy poziom 
procentowy dofinansowania dla po-
szczególnych inwestycji.
Miasto ma już uchwalony bu-
dżet na 2019 rok. Oprócz wy-
mienionych przez Pana inwe-
stycji, czy będziemy mieli re-
alizację jakichś wyborczych 
zapowiedzi?
Tak. Chcemy w przyszłym roku wy-
budować Park Roślin na Jeziorku 
oraz nowy kompleks sportowy przy 
Szkole Podstawowej nr 7. Do tego 
na stałe wprowadzamy rower miej-
ski, z którego będzie można korzy-
stać od połowy kwietnia 2019 roku, 
samych stacji będzie 8 i 100 rowe-
rów. Jeszcze inną inicjatywą, którą 
zapowiadałem w kampanii, będzie 
wyposażenie miejskich przedszko-
li w oczyszczacze powierza. Pierw-
sze z nich już pojawiły się w Przed-
szkolu nr 8. Kolejna szkoła zyska 
też indywidualne kodowane szaf-
ki dla uczniów. Mowa tu o SP nr 5.
Budżet został przyjęty przez 
radnych bez żadnego gło -
su sprzeciwu. To oznacza, że 
współpraca z Radą Miasta bę-

dzie bezkonfliktowa przez całą 
kadencję?
Tego nigdy nie da się przewidzieć, 
ale z pewnością aktualny skład 
Rady Miasta bardzo mnie cieszy. 
Bo nie będzie politykowania, któ-
re miało miejsce w poprzedniej ka-
dencji. Jest sporo nowo wybranych 
młodych radnych, którzy już wi-
dać, że wnoszą powiew świeżości 
i nowe pomysły.
Nowe osoby pojawiły się też 
w kierownictwie ratusza. 
Nowa zastępczyni, nowa se-
kretarz. Już są jakieś refleksje 
po kilku tygodniach od tych 
zmian?
Nowa część kierownictwa bardzo 
szybko odnalazła się w swoich obo-
wiązkach. Zarówno zastępca prezy-
denta Iwona Kowalczuk, jak i se-
kretarz Adrianna Saganek to oso-
by ambitne, nie bojące się wyzwań, 
bardzo pracowite. Były pracownika-
mi Urzędu Miasta Ciechanów, a nie 
osobami z zewnątrz, więc wiedzia-
łem dokonując tego wyboru, że są 
to osoby odpowiednie – meryto-
ryczne, fachowe, profesjonalne. Za-
wsze podkreślam, że Urząd Miasta 
to drużyna ludzi, na których mogę 
polegać. Doceniam zaangażowa-
nie moich współpracowników i nie 
ukrywam, że mam wobec nich duże 
oczekiwania. Zmiany personalne są 
potrzebne, bo w przypadku ratusza 
potrzebowaliśmy nowego otwarcia, 
żeby nikt nie spoczął na laurach.
Nie ma już drugiego zastęp-
cy prezydenta. W wielu śred-
nich miastach drugi zastępca 
to norma.
U nas normą będzie mniejsze kie-
rownictwo. Jest więcej pracy, ale 

sobie poradzimy. Likwidacja sta-
nowiska drugiego zastępcy to także 
oszczędności dla miasta. Duże za-
ufanie od mieszkańców pozwala mi 
na swobodę personalną i podejmo-
wanie takich decyzji bez uwzględ-
niania koalicji politycznych i obsa-
dzania funkcji w ramach politycz-
nych kompromisów.
Wewnątrz jest stabilnie i spo-
kojnie, a na zewnątrz? Czy pol-
skie samorządy mogą liczyć 
na wsparcie rządu, współ-
pracę?
Muszę przyznać, że pod tym wzglę-
dem jest coraz gorzej. Współpraca 
na linii rząd – samorządy to w rze-
czywistości dialog pozorowany. Sa-
morządy zaczęły obecnie realnie od-
czuwać konsekwencje i ciężar cen-
tralnych decyzji. Ostatnim przykła-
dem są drastycznie wysokie ceny 
energii elektrycznej narzucone sa-
morządom przez rządowe spółki.
Ile za miejskie oświetlenie za-
płaci Ciechanów w 2019 roku?
Mamy około 5 tysięcy słupów oświe-
tleniowych w mieście. Koszt oświe-
tlenia w przyszłym roku wyniesie 
2,3 mln zł, a w mijającym roku było 
to 1,5 mln zł, a więc podwyżka jest 
znacząca. Jeśli rosną ceny energii 
dla samorządów i przedsiębiorców 
to rosną ceny wszystkiego, w tym 
usług publicznych.
Na przykład?
Przykładem są obecnie podejmo-
wane w całej Polsce przez rady 
gmin i miast decyzje o podwyżkach 
opłaty śmieciowej, które są wyni-
kiem znacznego podniesienia przez 
rząd opłaty za składowanie odpa-
dów. Taką opłatę ponosi nasz PUK, 
a więc rosną wydatki spółki, które 

odbijają się na koszcie obsługi sys-
temu gospodarki odpadami i wpły-
wa to na wysokość stawki opłaty 
śmieciowej. Do tego rząd obarczył 
gminy koniecznością wprowadze-
nia nowych zasad segregacji. Nie 
ma tu możliwości nieprzyjęcia no-
wych wyższych stawek, bo równo-
cześnie w ustawie jest wyraźnie na-
pisane, że cały system musi się bi-
lansować, a więc taka stawka, ja-
kie koszty. Tych pieniędzy z opłat 
nie da się wydać na coś innego niż 
na system gospodarki odpadami.
Z każdej rozmowy z Panem 
można wnioskować, że tempo 
pracy jest bardzo intensywne. 
W Święta zamierza Pan nieco 
zwolnić?
Prezydent tak naprawdę nigdy nie 
jest w stanie wyłączyć się całkowi-
cie i odpoczywać na sto procent. 
Odpowiedzialność za całe miasto 
robi swoje. Ja lubię to, lubię widzieć 
efekty pracy, lubię działać. Każde 
zadanie traktuję jak nowe wyzwa-
nie i to mnie mocno napędza. Nie 
każdy rozumie takie podejście, ale 
cóż, dla Ciechanowa to chyba do-
brze (śmiech). Oczywiście też cza-
sem muszę odetchnąć, więc Świę-
ta i okres przedświąteczny będą dla 
mnie idealną okazją. A dzień po 
Świętach mamy zaplanowaną se-
sję Rady Miasta i kalendarz znów 
okazuje się bardzo napięty. Gdy-
bym nie przepadał za swoją pracą, 
pewnie bym narzekał. Nie narze-
kam i to mnie cieszy.
Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, życząc wszyst-
kim mieszkańcom Ciechanowa 
spokojnych Świąt i tego co najlep-
sze w Nowym Roku.

Nowa kadencja,  
nowe otwarcie,  
nowe pomysły

Krzysztof Kosiński w rozmowie z Gazetą Samorządu Miasta Ciechanów o inwestycjach, planach na najbliższe lata, kolejnej perspektywie unijnej, zmianach 
personalnych oraz konsekwencjach podwyżek energii dla samorządów.
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