
Budżet Ciechanowa na 2016 rok został uchwalony na listopadowej sesji Rady Miasta. Duży na-
cisk na środki zewnętrzne i nowe inwestycje, rozwiązania przynoszące oszczędności, mniej-
sze obciążenia dla mieszkańców. To najważniejsze założenia budżetowe na przyszły rok.

Piętnastu radnych głosowało za 
przyjęciem uchwały budżetowej, 
pięcioro było przeciw. Planowane 
dochody ustalono na kwotę w wy-
sokości 136.000.000 zł, planowane 
wydatki to 135.081.364 zł. Nadwyż-
ka w wysokości ponad 918.636 zł 
zostanie przeznaczona na spłatę 
kredytów, pożyczek zaciągniętych 
w latach poprzednich oraz wykup 
obligacji.
Budżet na 2016 rok oparty jest 
na siedemnastu głów nych za-
łożeniach. Najważniejsze to na-
cisk na realizację inwestycji, któ-
re mogą być współfinansowane 
ze środków zewnętrznych. W bu-
dżecie uwzględniona jest reali-
zacja zadań inwestycyjnych wy-
branych przez mieszkańców w ra-
mach wzmocnionego i sformalizo-
wanego Budżetu Obywatelskiego. 
W 2016 roku w pierwszej kolejno-
ści będą realizowane te inwesty-
cje drogowe, które mają już przy-
gotowaną dokumentację projek-
towo-kosztorysową (Morawskiej, 
Dygasińskiego, Prusa, ulice łączą-

ce pętlę z ul. Powstańców Wielko-
polskich). Przygotowana zostanie 
dokumentacja do kluczowych pro-
jektów rewitalizacyjnych i termo-
modernizacyjnych dla Ciechano-
wa w perspektywie finansowej UE 
na lata 2014 – 2020.
Obniżona zostanie opłata śmie-
ciowa, inne opłaty i podatki lokal-
ne pozostaną na obecnym pozio-
mie. Zmniejszone zostaną wydatki 
na administrację o 485 tys. zł w sto-
sunku do 2015 r. O 83 tys. zł mniej 
będzie przeznaczone na funkcjo-
nowanie Straży Miejskiej. W sto-
sunku do 2015 roku zmniejszona 
będzie również wysokość emitowa-
nych obligacji z 9 mln zł do 6 mln zł 
w 2016 roku.
Zwiększą się natomiast nakła-
dy na zieleń miejską o 300 tys. zł, 
na sport o 150 tys. zł (dotacje dla 
stowarzyszeń oraz stypendia dla 
uczniów za osiągnięcia sportowe), 
na remonty mieszkań komunalnych 
o 160 tys. zł. Miasto przejmie Stre-
fę Płatnego Parkowania. Dotych-
czas 50% zysków trafiało do pry-

watnej firmy. Od kolejnego roku 
będzie to wyłączny dochód miasta. 
Z kolei obowiązywanie strefy zosta-
ło skrócone z 18.00 na 17.00. Prze-
jęte zostanie również bezpośrednie 
zarządzanie cmentarzem komunal-
nym, w skutek czego zostaną obni-
żone stawki usług. Zwiększone będą 
nakłady na żłobek, co jest związane 
z jego tegoroczną rozbudową dofi-
nansowaną w 80% ze środków ze-
wnętrznych.
Wolne środki z 2015 r., które zostaną 
wprowadzone w marcu 2016 r., a po-
zyskane z Unii Europejskiej pozwo-
lą na budowę Pasażu Marii Konop-
nickiej oraz ulic: Morawskiej, Prusa 
i Dygasińskiego. Zaplanowana jest 
realizacja pierwszego etapu zago-
spodarowania Doliny Rzeki Łydy-
ni oraz inwestycje w zieleń na osie-
dlu Bloki. O 300 tys. zł zwiększą się 
nakłady na oświatę, między innymi 
w związku z podniesieniem wyna-
grodzeń dla pracowników admini-
stracji i obsługi szkół i przedszkoli.

BUDŻET CIECHANOWA 2016  

UCHWALONY 

Prezydent 
Kosiński otworzył 
rozbudowany żłobek

Inwestycja zakończyła się szybciej 
niż planowano. W żłobku od 16 li-
stopada są 42 miejsca opieki nad 
dziećmi do lat trzech. Wcześniej 
było 21 miejsc. 80% kosztów roz-
budowy pokryte zostało z pozy-
skanych środków zewnętrznych.

R.J.
czytaj str. 3

Skrócony czas strefy 
płatnego parkowania

Z początkiem przyszłego roku 
miasto przejmie Strefę Płatne-
go Parkowania. Wcześniej zarzą-
dzała nią prywatna firma. Opła-
ty będą pobierane do 17.00, a nie 
jak obecnie do 18.00.

R.J.
więcej str. 3

Ciechanów obniża 
opłatę śmieciową

Od stycznia dla segregujących od-
pady opłata będzie niższa o 1,5 zł, 
dla posiadaczy karty dużej rodzi-
ny o 2,5 zł. Niższe będą także opła-
ty dla przedsiębiorców.

R.J.
czytaj str. 5

Pierwsza sesja 
Młodzieżowej  
Rady Miasta

Reprezentanci ciechanowskich 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych, którzy zostali wybra-
ni do Młodzieżowej Rady Mia-
sta złożyli ślubowanie. Wyłonili 
przewodniczącego i jego zastęp-
cę oraz sekretarza.

R.J.
czytaj str. 5

Ponad 19 tys. zł 
z budżetu państwa 

Środki zewnętrzne pozyska-
ne przez miasto dla Gimnazjum 
nr 3 pokryją 80% kosztów reali-
zacji działań w ramach programu 
„Bezpieczna +”.

RJ.
więcej str. 5

Podsumowanie roku

Pozyskane środki zewnętrzne, 
miejskie inwestycje, ulgi i uła-
twienia dla mieszkańców, spra-
wy społeczne, przedsiębiorczość, 
najważniejsze i najciekawsze wy-
darzenia w mieście i sprawy do-
tyczące miasta.

red.
więcej str. 6-7
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Dzięki uchwaleniu budżetu miasta 
na 2016 rok już podczas listopado-
wej sesji, możliwe było zwiększenie 
o 125 tys. zł środków na realizację 
zadań w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. W przy-
szłym roku będzie to 675 tys. zł. 
Na zadania w zakresie edukacji 
i wychowania przeznaczono 50 tys. 
zł, na zadania w zakresie pomo-
cy społecznej 61 tys. zł, w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia 65 tys. 
zł, w zakresie kultury i dziedzictwa 
narodowego 80 tys. zł.
– W poprzednich latach konkursy 
ogłaszano i rozstrzygano dopiero 
w pierwszym kwartale roku. Or-
ganizacje pozarządowe i stowarzy-
szenia zainteresowane wsparciem 
sygnalizowały, że to dla nich bar-
dzo późno, gdyż zakłóca to płyn-
ność realizowanych przedsięwzięć. 
W końcu wiele zadań realizowa-
nych jest w sposób ciągły przez 
cały rok, jak np. szkolenia spor-
towców. Stąd przyspieszenie wszel-
kich możliwych terminów – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.

W konkursie ofert mogą brać udział 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (wymienio-
ne w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie), 
które zamierzają realizować zada-
nie na rzecz mieszkańców Ciecha-
nowa, prowadzą działalność sta-
tutową w dziedzinie objętej kon-
kursem, przedstawią poprawnie 

sporządzoną ofertę wraz z załącz-
nikami.
Szczegóły dotyczące zasad, formularza, 
dokumentów, które należy załączyć, 
informacji, które należy uwzględnić, 
terminów i warunków realizacji zada-
nia oraz kryteriów wyboru ofert znaj-
dują się w ogłoszeniu na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej.

R.J.

W uroczystym przekazaniu wzię-
li udział prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński, starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski oraz 
wójt Gminy Ciechanów Marek Ki-
wit. Każdy z przedstawicieli wrę-
czył policjantom kluczyki do dofi-
nansowanego przez dany samorząd 
auta. Prezydent Kosiński – do ra-
diowozu marki Kia.
– Konieczna jest współpraca mię-
dzy samorządem a policją. Jednym 
z elementów takiej dobrej współ-
pracy jest wspieranie policji po-
przez dofinansowywanie kupna 
radiowozów. Mają one przecież 
służyć bezpieczeństwu wszystkich 
mieszkańców – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
W przyszłym roku miasto planuje 
przeznaczenie środków w wysokości 
42,5 tys. zł na zakup kolejnego ra-
diowozu. Taki zapis znalazł się w bu-
dżecie. Ostatnie tego typu wspar-
cie policja otrzymała pięć lat temu.
Zanim auta wyjechały w teren, 
zostały poświęcone przez księdza 
prałata Ludomira Kokosińskiego. 
Końcowym punktem uroczystości 
w komendzie było wręczenie nagród 
uczniom w konkursie plastycznym 
„Bezpieczna droga do szkoły”.

R.J.

Konkurs na zadania publiczne 
ogłoszony
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych został ogłoszony dużo wcześniej niż 
zwykle. Oferty dotyczące zadań na przyszły rok można składać do ratusza do 18 grudnia. Ko-
misje już na przełomie grudnia i stycznia zdecydują, na co przyznane zostaną środki. Dzięki 
temu podmioty, do których już na początku roku trafią pieniądze na realizacje zadań publicz-
nych z pięciu określonych zakresów, będą mogły wcześniej i lepiej planować działania.

Miasto przekazało  
policji radiowóz

18 listopada odbyło się oficjalne przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie czte-
rech radiowozów, które zostały dofinansowane przez miasto, gminę i powiat. Miasto przezna-
czyło na ten cel 36 tysięcy złotych.

Wśród zadań inwestycyjnych wy-
branych w trybie Budżetu Obywa-
telskiego na 2016 r. znalazły się:
1. Rozbudowa parkingu osiedlo-
wego dla samochodów wzdłuż uli-
cy Sikorskiego.
2. Budowa zatoki parkingowej przy 
ul. Sikorskiego.
3. Budowa parkingu dla samocho-
dów osobowych przy ul. Szwanke.
4. Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Nadfosnej 7.
5. Budowa boiska do gry w plażową 
piłkę ręczną przy MZS nr 2.
6. Modernizacja placu zabaw dla 
dzieci przy ulicy Wesołej.
7. Magiczny zakątek na Blokach.
8. Osiedlowy plac zabaw Powstań-
ców Wielkopolskich.
9. Kreatywny plac zabaw – Osada 
Fabryczna.
10. Utworzenie placu zabaw wraz 
z siłownią na Bielinie.
11. Miejski park rekreacyjny na Pod-
zamczu (plac zabaw oraz teren re-
kreacyjny).
12. Park przyjazny dzieciom.
13. Sportowo rekreacyjny park osie-
dlowy.
14. Budowa otwartej siłowni ze-
wnętrznej przy ul. Parkowej i Zie-
lonej oraz modernizację boiska tra-
wiastego do piłki nożnej.
Kolejne zadania inwestycy jne 
uwzględniają: budowę ulicy łączą-
cej pętlę miejską z ul. Powstańców 
Wielkopolskich, przebudowę sieci 
wodociągowej na ulicy Wiśniowej 
i Wesołej, wykonanie chodnika przy 
ul. Broniewskiego, budowę chodni-
ka wzdłuż ulicy Kasprzaka (od wia-
duktu w kierunku Krubinka).
W związku z przejęciem Strefy Płat-
nego Parkowania zakupione zosta-
nie oprogramowanie i urządzenia 
dla kontrolerów. Zaplanowano budo-
wę i modernizację wiat przystanko-
wych, zabezpieczone zostaną środki 
na wypłatę odszkodowań za grunty 
pod nowe drogi gminne. Inwestycje 
związane będą również z zakupem 
sprzętu komputerowego, moderni-
zacją systemu ostrzegawczego, roz-
budową profesjonalnej stacji pogo-
dowej, zakupem i montażem solar-
nych słupów oświetleniowych.
Miasto przeznaczy 200 tys. zł na ele-
menty małej architektury na pętli 
miejskiej. Powstaną tam między 
innymi ławeczki i kosze na śmie-
ci. Wzdłuż rowu melioracyjnego 
w dzielnicy Bielin zamontowane 
zostaną barierki, zakupiony zosta-
nie dodatkowy kontener do PSZOK.
Na podstawie porozumienia ze Sta-
rostwem Powiatowym w Ciechano-
wie, miasto pokryje połowę kosztów 
opracowania dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy ulicy 
Sońskiej. Inwestycja będzie reali-
zowana w 2017 r.
Planowany jest pierwszy etap inwe-
stycji w zakresie zagospodarowania 
Doliny Rzeki Łydyni. Gotowa jest 
dokumentacja, która została opra-
cowana w bieżącym roku. Zadanie 
obejmuje rewitalizację terenów zie-
lonych w oparciu o wytyczne kon-
serwatora zabytków oraz ekologów. 
Miasto będzie zabiegało o pozyska-
nie środków zewnętrznych. To wa-
runek realizacji działania.
Środki zewnętrzne będą kluczo-
we również w przypadku budowy 
hali targowej przy ulicy Sienkie-

wicza w sąsiedztwie dworca PKP. 
Pod warunkiem dofinansowania, 
w przyszłym roku możliwe będzie 
przeprowadzenie pierwszego etapu, 
czyli wykonanie projektu oraz budo-
wa targowiska miejskiego okreso-
wego. Kolejnymi etapami, przewi-
dzianymi na następne lata, jest bu-
dowa hali oraz zagospodarowanie 
terenu wraz z parkingami.
Z udziałem środków zewnętrznych 
może być przeprowadzona termo-
modernizacja budynków użytecz-
ności publicznej. Dotyczyć ma ona 
budynku COEK STUDIO oraz Ho-
telu Olimpijskiego.
W budżecie zabezpieczone są środki 
w wysokości 850 tys. zł na opraco-
wanie dokumentacji projektowych 
związanych z rewitalizacją obiektów 
infrastruktury miejskiej oraz ter-
momodernizacją. Miasto chce w la-
tach 2016-2023 zrealizować kilkana-
ście projektów z dofinansowaniem 
zewnętrznym, w związku z czym, 
w każdym roku budżetowym będą 
opracowywane dokumentacje pro-
jektowe poszczególnych obiektów 
i obszarów. Na przyszły rok zapla-
nowano wykonanie dokumentacji 
między innymi obszaru młyna przy 
ul. Nadrzecznej, wieży ciśnień, ka-
mienicy przy ul. Warszawskiej, za-
bytkowego budynku przy ul. Sien-
kiewicza oraz przygotowanie doku-
mentacji termomodernizacji budyn-
ków mieszkalnych na osiedlu Bloki.
Ciechanów będzie starał się o środ-
ki zewnętrzne również na budowę 
bieżni lekkoatletycznej na stadio-
nie MOSiR. Także dzięki dofinan-
sowaniu z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystki prowadzona jest moderniza-
cja krytej pływalni. Remont będzie 
kontynuowany w 2016 r.
Wśród wydatków majątkowych 
uwzględniono punkt związany 
ze świadczeniami usług elektronicz-
nych, dotyczący regionalnego part-
nerstwa samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa w zakresie 
e-administracji i geoinformacji. Prze-
widziano dofinansowanie zakupu sa-
mochodu dla Komendy Powiatowej 
Policji w Ciechanowie, dofinansowa-
nie zakupu autobusu do transportu 
strażaków do miejsc prowadzenia 
działań ratowniczych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej, dotację na zakup sprzętu me-
dycznego i wyposażenia dla Specja-
listycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie, dotacje na dofinan-
sowanie kosztów usuwania azbestu.
Projekt budżetu został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową.
– Mamy jasne priorytety. Bar-
dzo ważne są środki zewnętrzne. 
W 2015 r. w pozyskiwaniu ich mie-
liśmy stuprocentową skuteczność. 
Każdy nasz wniosek kończył się 
sukcesem. W przyszłym roku bę-
dziemy robić wszystko, aby było 
podobnie. Jednak realizacja wie-
lu zadań budżetowych nastąpi tyl-
ko wtedy, jeśli pozyskamy środki 
i mówię to wyraźnie dzisiaj, żeby 
wszyscy byli świadomi tego, że jeśli 
środków zewnętrznych nie otrzy-
mamy, to dane działanie będzie 
trzeba przełożyć na kolejny rok. To 
jest nasza wspólna odpowiedzial-
ność, żeby realizować te zadania, 
na które nas stać – podkreśla pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

dokończenie ze str. 1
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Do tej por y – od począt-
ku funkcjonowania żłob-
ka w strukturach miejskich, 
czyli od 1991 roku – istniało 
21 miejsc opieki nad dziećmi 
do lat trzech. Od dawna rodzi-
ce sygnalizowali, że to zdecy-
dowanie za mało. Na początku 
roku prezydent polecił spraw-
dzenie ich oczekiwań. Miasto 
przygotowało wniosek o dofi-
nansowanie rozbudowy żłob-
ka. Listę zakwalifikowanych 
wniosków Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej ogłosiło pod koniec 
kwietnia. W ramach programu „Ma-
luch 2015” przyznano miastu środki, 
na pokrycie 80% kosztów rozbudo-
wy. Wykonawcą robót wyłonionym 
w przetargu była ciechanowska fir-
ma FMG Realizacje Techniczne Grze-
gorz Gulatowicz. Miasto pozyskało 
z MPiPS również 80% dofinanso-
wanie na wyposażenie wnętrza oraz 
plac zabaw. W wyniku rozstrzygnięć 
przetargowych kwota przeznaczona 
na inwestycję okazała się mniejsza 
niż przewidywano. Łączny koszt in-
westycji to ponad 782 tys. zł.
Powstała sala zabaw i dwie sale od-
poczynku, wózkownia, węzeł sani-

tarny, gabinet dyrektora placów-
ki. Zakupiono wyposażenie, me-
ble, zabawki, sprzęt RTV, urzą-
dzenia i sprzęt zabawowy na plac 
zabaw. W wyniku rozbudowy po-
wstał obiekt o powierzchni zabu-
dowy wynoszącej 276,60 metrów 
kwadratowych, powierzchni użyt-
kowej 252,61 metrów kwadratowych 
i kubaturze 1161,70 metrów kwadra-
towych z 4 miejscami postojowymi 
usytuowanymi na terenie działki 
i nowym przyłączem wodociągo-
wym oraz pochylnią dla wózków.
Od dziś dla dzieci w żłobku są łącz-
nie 42 miejsca. – To dla mnie wiel-
ka satysfakcja, że tak szybko prze-
prowadziliśmy inwestycję rozbu-

dowy żłobka. Przez 24 lata 
nic się nie zmieniało w miej-
skim żłobku, mimo że potrze-
by ze strony rodziców były 
coraz większe. Teraz pokaza-
liśmy, że można. Dzięki pozo-
stawieniu dziecka pod opie-
ką żłobka, rodzice mogą ła-
twiej godzić pracę zawodo-
wą z wychowaniem. Takie 
wsparcie jest bardzo waż-
ne. Dzieci będą miały bar-
dzo dobre warunki, profe-

sjonalną opiekę, otoczone zostaną 
troską, gwarantującą prawidło-
wy rozwój – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Prace przy rozbudowie żłobka były 
prowadzone bardzo intensywnie, 
zakończyły się wcześniej niż pla-
nowano. Rozpoczynając działania 
inwestycyjne przewidywano moż-
liwość przyjęcia dzieci od 1 stycz-
nia 2016 roku, tymczasem nastą-
piło to 1,5 miesiąca wcześniej, co 
podkreślał na konferencji praso-
wej prezydent Kosiński, dzięku-
jąc równocześnie firmie FMG Re-
alizacje Techniczne za profesjona-
lizm działań.

R.J.

Skrócony czas strefy 
płatnego parkowania.  
Od 1 stycznia do 17.00

Wraz z początkiem 2016 roku Urząd Miasta Ciechanów będzie 
samodzielnie prowadził Strefę Płatnego Parkowania. Skróco-
no również czas, w którym za parkowanie w granicach stre-
fy pobierane są opłaty.

Obecnie Strefę Płatnego Parko-
wania prowadzi prywatna firma, 
do której trafia połowa wpływów 
z opłat z parkometrów, abona-
mentów, wezwań z tytułu nie-
uiszczenia opłaty, przekrocze-
nia czasu parkowania, opłat 
z systemu płatności mobilnych. 
Roczne wpływy to w sumie oko-
ło 720 tys. zł, z czego 50%, czy-
li około 360 tys. rocznie zasila 
komercyjną firmę. Dodatkowo miasto płaci jej ponad 7 tys. rocznie za 
serwis do oprogramowania. Prezydent Krzysztof Kosiński krytycznie 
odniósł się do sytuacji, w której połowa wpływów ze strefy jest odda-
wana firmie z Grudziądza.
Pierwsze nakłady inwestycyjne na przejęcie strefy będą zbliżone w 2016 roku 
do kwoty, która dotychczas była przekazywana komercyjnej firmie. Mia-
sto zakupi oprogramowanie, urządzenia dla kontrolerów, zmodernizuje 
parkometry, przyłączy je do centralnego internetowego systemu nadzo-
ru i transmisji danych. Odpowiadać będzie również bezpośrednio za wy-
znaczenie pracowników i kontrolerów (pozostanie ich taka sama liczba). 
Wiele z wydatków stanowić będzie jednorazowy koszt związany z przeję-
ciem strefy, w związku z czym znaczący wzrost dochodów miasta nastąpi 
od 2017 roku. Przejęcie SPP przez miasto w konsekwencji pozwoli na skró-
cenie czasu, w którym należy uiszczać opłaty. Obecnie za parkowanie nale-
ży płacić w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 
18.00. Wraz z początkiem roku obowiązywać będą godziny 9.00 – 17.00. 
Szacuje się, że zmiana ta zmniejszy roczne dochody o około 95 tys. zł.
Zmiana ta to wyjście naprzeciw oczekiwaniom kupców z ulicy Warszaw-
skiej, centrum miasta oraz mieszkańców. – Przejęcie przez miasto Stre-
fy Płatnego Parkowania to uniknięcie dzielenia się zyskami z prywat-
ną firmą, a co za tym idzie, możliwość gospodarowania tymi środka-
mi w zakresie, który odpowiada faktycznym potrzebom. Zainwestu-
jemy w odpowiednie narzędzia, liczba kontrolerów będzie taka sama. 
Dzięki przejęciu strefy możliwe będzie również skrócenie czasu, w któ-
rym pobierane będą opłaty – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Wszystkie powyższe zmiany w zakresie funkcjonowania Strefy Płatne-
go Parkowania, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, na pod-
stawie przyjętej uchwały podczas listopadowej sesji Rady Miasta Cie-
chanów. 17 radnych zgłosowało za przyjęciem powyższych zmian, troje 
(radni z klubu PiS: Bogumiła Rybacka, Barbara Kornatowska i Robert 
Kuciński) było przeciwko.
Strefa Płatnego Parkowania została wprowadzona w 2007 roku ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta. Jej 
istnienie wpływa na zwiększenie rotacji pojazdów.

R.J.

Od 16 listopada w Żłobku Miejskim w Ciechanowie może przebywać dwa razy więcej dzieci niż 
dotychczas. Prezydent Krzysztof Kosiński oficjalnie otworzył rozbudowaną część żłobka. In-
westycję udało się zrealizować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Prezydent Kosiński otworzył 
rozbudowany żłobek

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 11 grudnia 2015 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 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”  
w dniach od 15 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6  

w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska (parter, pokój nr 15) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Aktualizacja projektu założeń dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.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  nazwy  jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2016r.

Złożone wnioski, zastrzeżenia i uwagi, zgłoszone w czasie wyłożenia, rozpatrzy Rada Miasta Ciechanów  
uchwalając założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów
podjęte na XIV sesji 26 listopada 2015 r.

nr 129/XIV/2015 w sprawie Wielo-
letniej prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 130/XIV/2015 Uchwała budżeto-
wa na 2016 rok.
nr 131/XIV/2015 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą.
nr 132/XIV/2015 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą.
nr 133/XIV/2015 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą.
nr 134/XIV/2015 w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 135/XIV/2015 w sprawie zmiany 
uchwały nr 161/XII/2011 Rady Miasta 
Ciechanów z 27 października 2015 roku 
w sprawie zasad i trybu przyznawania 
nagród i wyróżnień dla zawodników za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz na-
gród dla trenerów prowadzących szko-
lenie zawodników osiągających wyni-
ki sportowe.
nr 136/XIV/2015 w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów 
i studentów za wybitne osiągnięcia 
sportowe.
nr 137/XIV/2015 w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami 
o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-
wy z 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i wolonta-
riacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. 
zm.) na 2016 rok.
nr 138/XIV/2015 w sprawie przyję-
cia i realizacji Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Miasta Ciechanów.
nr 139/XIV/2015 w sprawie oddania 
nieruchomości w użytkowanie wieczy-
ste w drodze bezprzetargowej oraz wy-
rażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
nr 140/XIV/2015 w sprawie ustano-
wienia służebności gruntowej.
nr 141/XIV/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz najemcy samo-
dzielnego lokalu mieszkalnego, położo-
nego w Ciechanowie w budynku przy 
ulicy 3 Maja 1.
nr 142/XIV/2015 w sprawie naby-
cia nieruchomości na własność Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów.
nr 143/XIV/2015 w sprawie ustale-
nia trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla przedszkoli, innych form wy-
chowania przedszkolnego i szkół pro-
wadzonych na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów przez inne niż Gmina Miej-
ska osoby prawne i fizyczne oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania.
nr 144/XIV/2015 w sprawie wybo-
ru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty i staw-
ki opłaty za pojemnik o określonej po-
jemności.
nr 145/XIV/2015 w sprawie częścio-
wego zwolnienia z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wła-
ścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy.
nr 146/XIV/2015 w sprawie okre-
ślenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości położonych na te-
renie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz 
warunków i trybu składania deklara-
cji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
nr 147/XIV/2015 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzier-
żawcą na czas nieokreślony.
nr 148/XIV/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz najemcy samo-
dzielnego lokalu mieszkalnego, położo-
nego w Ciechanowie w budynku przy 
ulicy Nadfosnej 3.
nr 149/XIV/2015 w sprawie zatwier-
dzenia taryf i stawek opłat za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na 2016 r. na ob-
szarze Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 150/XIV/2015 w sprawie do-
płat do taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków na obszarze Gminy Miej-
skiej Ciechanów.
nr 151/XIV/2015 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości.
nr 152/XIV/2015 w sprawie zmiany 
uchwały nr 133/XVI/07/ Rady Miasta 
Ciechanów z 29 listopada 2007 roku.
nr 153/XIV/2015 w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych.
nr 154/XIV/2015 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych.
nr 155/XIV/2015 w sprawie obniże-
nia ceny skupu żyta stanowiącej pod-
stawę do naliczania podatku rolnego.
nr 156/XIV/2015 w sprawie opłaty 
od posiadania psów.
nr 157/XIV/2015 w sprawie określe-
nia szczegółowych zasad, sposobu i try-
bu umarzania, odraczania lub rozkła-
dania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Miejskiej Cie-
chanów lub jej jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publicz-
ną oraz wskazania organu uprawnio-
nego do udzielania tych ulg.
nr 158/XIV/2015 w sprawie ustale-
nia strefy płatnego parkowania, wy-
sokości stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w tej stre-
fie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego 
Parkowania”.
nr 159/XIV/2015 w sprawie opła-
ty targowej.
nr 160/XIV/2015 w sprawie zmia-
ny Miejskiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych dla miasta Ciechanowa 
na 2015 rok.
nr 161/XIV/2015 w sprawie zbycia 
nieruchomości.
nr 162/XIV/2015 w sprawie uchy-
lenia uchwały w sprawie wniesienia 
wkładu niepieniężnego (aportu) do jed-
noosobowej spółki z ograniczoną oso-
bowością – Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Ciechanowie.
nr 163/XIV/2015 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy na terenie miasta 
Ciechanów.
nr 164/XIV/2015 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na 2015 rok.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Jerzy Racki sugerował, by w Ga-
zecie Samorządu Miasta Ciecha-
nów były zamieszczane sylwet-
ki osób upamiętnionych nazwa-
mi ulic, placów i rond. Zgłosił też 
potrzebę połączenia chodnika przy 
MZS nr 2 z fragmentem po stro-
nie wjazdu na szkolny parking, 
uzupełnienie oświetlenia w ul. 
Fabrycznej (odcinek od byłej cu-
krowni do skrzyżowania z ul. Au-
gustiańską) oraz usunięcie zła-
manego konara drzewa przy ul. 
Pęchcińskiej.

Mar iusz Staw ick i  poprosi ł 
o montaż tabliczek na nowo nazwa-
nych ulicach.

Zenon Stańczak proponował, 
by służby miejskie dokonały spisu 
lamp, które się nie świecą i zleciły 
wymianę przepalonych żarówek.

Michał Jeziółkowski mówił o bra-
ku oświetlenia od ul. Kicińskiego 
do pętli miejskiej (odcinek między ul. 
Asnyka a Broniewskiego). Zapropo-
nował też pomysł postawienia masztu 
z flagą Polski, który byłby widoczny 
z każdej części miasta. Radny suge-
rował, że maszt mógłby stanąć na te-
renie w pobliżu pomnika „Walka – 
Męczeństwo – Zwycięstwo”.

Zdzisław Dąbrowski apelował, 
by miasto zachęciło właścicieli pry-

watnych posesji do należytego eks-
ponowania flag państwowych.

Robert Kuciński podkreślał, że 
nieopodal pomnika „Walka – Mę-
czeństwo – Zwycięstwo” jest miej-
sce kaźni i jego zdaniem należało-
by w tym miejscu postawić tablicę 
pamiątkową.

Leszek Goździewski nalegał 
na naprawienie zapadniętego od-
cinka jezdni przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 11 oraz zniszczone-
go chodnika przy wjeździe do Miej-
skiego Biura Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

oprac. K.D.

Uchwalenie budżetu było kluczo-
wym punktem obrad. Podczas ob-
rad rozmawiano o analizie funkcjo-
nowania miejskiej oświaty w roku 
szkolnym 2014/2015 z uwzględnie-
niem wyników egzaminów gimna-
zjalnych i sprawdzianów kompeten-
cyjnych szóstych klas. Temat ten był 
punktem wyjścia do szerszej dys-
kusji. Radni wyrazili zgodę na za-
warcie kolejnych umów dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżawcami. 
Zmienili Statut Gminy Miejskiej 
Ciechanów, dzięki czemu głosowa-
nie na sesjach i komisjach RM bę-
dzie imienne. W protokołach z po-
siedzeń będzie wyszczególnione 
przy każdym głosowaniu, który kon-
kretnie radny w danej kwestii opo-
wiada się za, przeciw, bądź wstrzy-
muje się od głosu. To wynik drugiej 
inicjatywy uchwałodawczej miesz-
kańców Ciechanowa.
Modyfikacji uległy zasady przy-
znawania nagród i wyróżnień dla 
zawodników za osiągnięte wyni-
ki sportowe oraz nagród dla tre-
nerów. Wydłużono termin składa-
nia wniosków, nagrody mogą być 
przyznawane również z inicjatywy 
prezydenta. Radni zdecydowali też 
o podwyższeniu górnej granicy kwo-
ty stypendiów dla uczniów i studen-
tów za wybitne osiągnięcia sporto-

we. Na stypendia w 2016 roku prze-
znaczone zostanie 125 tys. zł, czyli 
o 25 tys. zł więcej. Już w tym roku 
prezydent Krzysztof Kosiński zwięk-
szył środki z 75 tys. zł do 100 tys. zł.
Kolejne punkty sesji to przyjęcie 
rocznego programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Towarzystwu Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Promyk” oddano w użyt-
kowanie wieczyste nieruchomość 
przy ul. Kraszewskiego, na której 
znajdują się korty tenisowe.
Radni opowiedzieli się za udzie-
leniem bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemcy lokalu mieszkanio-
wego przy ul. 3 Maja 1 i Nadfosnej 3. 
Opowiedzieli się również za nabyciem 
na własność nieruchomości w obrę-
bie „Śródmieście”. Ustalili również 
tryb przyznawania i rozliczania do-
tacji dla przedszkoli oraz szkół pro-
wadzonych na terenie miasta.
W trakcie sesji rozpatrzono szereg 
projektów uchwał związanych z po-
datkami i opłatami. Obniżono opłatę 
śmieciową. Od nowego roku miesz-
kańcy segregujący odpady będą pła-
cić 1,50 zł mniej, a posiadacze Kar-
ty Dużej Rodziny w sumie 2,50 zł 
mniej. Obniżce ulegnie też cena sku-
pu żyta stanowiąca podstawę do na-
liczenia podatku rolnego. Staw-

ki dla mieszkańców za wodę i ście-
ki pozostaną na tym samym pozio-
mie, co jest możliwe dzięki dopła-
cie z budżetu miasta. Nie zmieni się 
też wysokość podatku od nierucho-
mości i środków transportowych. 
Na tym samym poziomie utrzyma-
na zostanie opłata targowa i od po-
siadania psów.
Rada zdecydowała o przejęciu przez 
miasto Strefy Płatnego Parkowania 
oraz o skróceniu czasu, w którym 
należy uiszczać opłatę. Od począt-
ku 2016 roku płacić za parkowanie 
w strefie będzie trzeba od godzi-
ny 9.00 do godziny 17.00, a nie jak 
obecnie do 18.00.
Wprowadzono zmiany do Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
Zwiększono o 7,5 tys. zł środki na re-
alizację programu, które związane 
są z dodatkowymi wpływami z ty-
tułu opłat za wydawane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ulicę odchodzącą od Rzeczkow-
skiej w kierunku północnym i rów-
noległą do Armii Krajowej nazwa-
no imieniem Ireneusza Palińskiego. 
Z wnioskiem o uhonorowanie cie-
chanowianina, mistrza olimpijskie-
go w podnoszeniu ciężarów, zwrócił 
się Zarząd Osiedla nr 5 „Płońska”.

K.D.

Interpelacje radnych – XIV sesja

Relacja z listopadowej sesji Rady Miasta
Podczas XIV sesji Rady Miasta uchwalono budżet na przyszły rok oraz Wieloletnią Prognozę 
Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów. Wśród pozostałych przyjętych uchwał są takie, które 
wprowadzają istotnie zmiany, nowe rozwiązania i ułatwienia dla mieszkańców.
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Obniżone stawki tzw. opłaty śmie-
ciowej czyli opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
będą obowiązywać od 1 stycznia 
2016 r. Zaproponowane przez pre-
zydenta zmiany to obniżenie mie-
sięcznej stawki dla jednego miesz-
kańca z 11 do 9,5 zł, a w przypad-
ku osób posiadających Kartę Du-
żej Rodziny do 8,5 zł. Mniejsze 
będą również opłaty za pojemniki 
o określonej objętości w przypad-
ku odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-
ści, które nie stanowią miejsca za-
mieszkania, a w których powsta-
ją odpady. Jest to istotne np. dla 
przedsiębiorców.
Prezydent Krzysztof Kosiński pod-
czas konferencji prasowej zorgani-
zowanej 17 listopada w ratuszu wy-
jaśniał, że obniżki są możliwe, po-
nieważ wystąpiła nadwyżka finan-
sowa z tytułu tych opłat, zakończyła 
się budowa instalacji w Woli Paw-
łowskiej, ustabilizował się rynek go-
spodarki odpadami, utworzony zo-
stał punkt selektywnego zbierania 
odpadów. Z kolei przetarg na świad-
czenie usług w zakresie gospodaro-
wania odpadami wygrało Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych w Cie-

chanowie. Przetarg rozstrzygnięto 
aż na 3 najbliższe lata, co też wpły-
nie na większą stabilność dla miej-
skiej spółki. W związku z tym tak-
że zmniejszona opłata śmieciowa 
może obowiązywać nie tylko przez 
rok, ale co najmniej przez trzy lata.
– Od dawna docierały do mnie sy-
gnały od mieszkańców dotyczące 
obniżenia opłaty śmieciowej. Wie-
lokrotnie podkreślałem, że ten po-
stulat zostanie zrealizowany. Wy-
chodzimy również naprzeciw ro-
dzinom wielodzietnym. Będzie-

my jedną z pierwszych gmin, któ-
ra skorzysta z możliwości, jakie 
daje znowelizowana ustawa, mó-
wiąca o tego rodzaju zwolnieniach 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Opłaty pobierane są od mieszkań-
ców na podstawie składanych de-
klaracji, uwzględniających liczbę 
osób zamieszkujących gospodar-
stwo domowe. Spośród mieszkań-
ców uwzględnionych w deklaracjach 
92,26% segreguje odpady.

R.J.

Dofinansowanie pokryje 80% kosz-
tów realizacji działań. Są to przed-
sięwzięcia, w które mogą zaanga-
żować się wszyscy uczniowie szko-
ły. Wdrażany zostaje program me-
diacji rówieśniczej, przez samych 
uczniów prowadzone są w szkole 
akcje i projekty o charakterze an-
tydyskryminacyjnym, rozszerzo-
na jest oferta zajęć pozalekcyjnych 
i wyrównawczych. Program zakłada 
również połączenie nauki z zabawą 
poprzez np. organizowanie turnie-

jów gier planszowych. To także mo-
dernizacja radiowęzła i sali multi-
medialnej na potrzeby koła dzien-
nikarskiego i gimnazjalnej telewi-
zji, organizacja akcji charytatyw-
nych. Uczniowie będą angażować 
się również w działania pozaszkol-
ne, wezmą udział w spotkaniach 
z seniorami, będą przygotowywać 
programy artystyczne, planowa-
ny jest wolontariat w przedszkolu. 
Gimnazjaliści przygotują dla dzie-
ci zabawy i konkursy np. na zaba-

wę karnawałową i Dzień Dziecka.
Dyrekcja Gimnazjum nr 3 podkre-
śla, że wszystkie inicjatywy mają 
angażować uczniów, zachęcać ich 
do aktywności, kreować pozytywne 
postawy, uwrażliwiać, zwracać uwa-
gę na otaczające problemy. Działa-
nia proponowane przez szkołę mają 
być dla uczniów alternatywą dla ta-
kich zająć i rzeczy, z którymi mogą 
wiązać się różnego rodzaju niebez-
pieczeństwa.

R.J.

Ciechanów obniża opłatę śmieciową
Mieszkańcy Ciechanowa segregujący odpady będą płacić 1,5 zł mniej, posiadacze Karty Dużej 
Rodziny 2,5 zł mniej. Będą również obniżki dla przedsiębiorców. Projekt uchwały przygotowany 
przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego został przyjęty podczas listopadowej sesji Rady Miasta.

Ponad 19 tys. zł z budżetu państwa 
w ramach programu „Bezpieczna +”

Miasto pozyskało kolejne środki zewnętrzne, tym razem dla Gimnazjum nr 3, na działania 
związane z założeniami programu dotyczącego szeroko pojętego bezpieczeństwa. Szkoła zapla-
nowała szereg akcji, warsztatów, zajęć, które już są i będą realizowane w tym roku szkolnym.

Pierwsza sesja  
Młodzieżowej Rady Miasta

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 25 listo-
pada, radni Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowanie. 
Rada wybrała przewodniczącego, zastępcę przewodniczą-
cego i sekretarza. Radzie przedstawiony został plan działań 
COEK STUDIO na 2016 rok oraz omówiono sprawy związa-
ne z infrastrukturą sportową na terenie Ciechanowa – stan 
obecny i diagnozę potrzeb.

Młodzieżowa Rada Miasta została powołana w czerwcu stosow-
ną uchwałą przygotowaną przez prezydenta Krzysztofa Kosińskie-
go. Prezydent pozytywnie odniósł się do pomysłu, który został za-
proponowany przez grupę młodych ludzi na kwietniowej sesji Rady 
Miasta Ciechanów.
Młodzieżowa Rada Miasta składa się z 24 osób – uczniów ciecha-
nowskich szkół. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne organizo-
wały wybory, podczas których zostali wyłonieni ich przedstawicie-
le. Kadencja Rady trwa rok, mandat takiego radnego, wygasa rów-
nież wtedy, gdy ukończy 20 rok życia. Funkcję tę może pełnić już 
czternastolatek.
Działalność ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących 
młodzieży, edukacji, sportu, kultury, rozwoju miasta. Młodzieżowa 
Rada Miasta może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Ciechanów, 
będzie stanowić głos doradczy dla radnych. Będzie mogła między in-
nymi zgłaszać wnioski, opiniować projekty uchwał, współpracować 
przy organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych.
– Zachęcamy młodych ludzi do włączania się w życie miasta, do ak-
tywności w sprawach, które ich dotyczą. Młodzieżowa Rada Mia-
sta to szansa na wyraźne wyartykułowanie opinii młodych, na zdo-
bycie przez nich doświadczeń w samorządzie, poznanie jego funk-
cjonowania. Ważne jest, by jak najwcześniej angażować się, zda-
wać sobie sprawę, że każdy może decydować o otaczającej go rze-
czywistości – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.
Młodzieżowa Rada Miasta na swoich sesjach spotykać się będzie 
nie rzadziej niż raz na kwartał. W skład Młodzieżowej Rady Mia-
sta wchodzą: Magdalena Lewandowska i Weronika Goździewska 
z Gimnazjum nr 1, Karol Kowalski i Aleksandra Makowska z Gimna-
zjum nr 2, Daria Górniewska i Gulczyński Adam z Gimnazjum nr 3, 
Marta Klimkiewicz i Piotr Truszczyński z Gimnazjum nr 4, Gabriel 
Siemiątkowski z Gimnazjum Społecznego STO, Sławomir Nawroc-
ki z Gimnazjum TWP, Julian Trzciński, Mateusz Kołakowski i Kaja 
Imielska z I LO im. Z Krasińskiego, Patryk Olszewski i Miłosz Tro-
janowski z I Liceum PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych, To-
masz Biliński i Krystian Kruszewski z Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. 
J. Bema, Maciej Łebkowski, Oliwia Chylińska i Kinga Pośpiech z Ze-
społu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza, Patrycja Nazarenko i Olga Koł-
paczyńska z Zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica, Magda Pieckowska 
i Adam Jastrzębski z Zespołu Szkół Technicznych im. S. Płoskiego.
Przewodniczącym został Julian Trzciński, zastępcą przewodniczą-
cego Karol Kowalski, sekretarzem Tomasz Biliński.

R.J.



6      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      7



8      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

W trakcie budowy jest chodnik 
wzdłuż ul. Kasprzaka od Ronda So-
lidarności do wiaduktu kolejowego 
oraz chodnik przy ul. Batalionów 

Chłopskich na odcinku od przed-
szkola do sklepu Kaufland. W tym 
roku zostanie jeszcze wybudowane 
oświetlenie i progi zwalniające na ul. 

Szumnej. Zakończyła się przebudowa 
ulicy Letniej i Topolowej. Ulice zy-
skały nowe nawierzchnie i chodniki

P.H.

Trwają ostatnie w tym roku 
remonty dróg i chodników

 ul. Kasprzaka

ul. Letnia przed remontem

ul. Topolowa przed remontem

ul. Batalionów Chłopskich

ul. Letnia po remoncie

ul. Topolowa po remoncie

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Gdzie zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego?
Mieszkańcy Ciechanowa mogą zgłaszać awarie lamp ulicznych (bez wzglę-
du na kategorię drogi) pod całodobowym numerem telefonu 801 800 103. 
W godz. 8.00-16.00 można także dzwonić do Wydziału Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska, pod numer (23) 674 92 84. Na podstawie 
umowy z Urzędem Miasta naprawy wykonuje spółka Energa Oświetlenie.

Świątecznie udekorowane miasto
Kilkanaście dni przed Świętami 
Bożego Narodzenia centrum mia-
sta zostało przystrojone świetlny-
mi dekoracjami. Miasto już wy-
gląda odświętnie i – mimo braku 
śniegu – zimowo. Ozdoby są ener-
gooszczędne. Przyozdobiono gło-
gi, a 10–metrową choinkę, która 
stanęła przed ratuszem udekoro-
wano ozdobami własnoręcznie wykonanymi przez uczniów miejskich 
szkół. Dekoracje zawisły nad deptakiem i na lampach na placu Jana Paw-
ła II. Na fontannie pojawiła się konstrukcja ze światełkami, która jest 
w kształcie wodotrysku, a na Warszawskiej wielka bombka.

Karma dla kotów wolno żyjących
Urząd miasta zakupi karmę dla 
bezpańskich kotów. Pomoże to 
zwierzętom przetrwać zimę i od-
ciąży finansowo ich społecznych 
opiekunów. O terminie, w któ-
rym społeczni opiekunowie ko-
tów będą mogli zgłaszać się po 
karmę, poinformujemy wkrót-
ce na stronie www.umciecha-
now.pl. Szczegóły pod nr tel. (23) 
674 92 85 lub 728 809 123.

Zmiany dotyczące usuwania azbestu
Aktualizowany jest program usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Ciechanowa. Od 2016 r. usuwanie wyrobów z azbestem bę-
dzie prowadzone przez jeden podmiot, wyłoniony przez urząd miasta. 
Każdy kto będzie chciał usunąć wyroby z azbestem, będzie zobowiąza-
ny do złożenia wniosku o przystąpieniu do realizacji programu. Wnio-
ski dostępne będą w urzędzie oraz na stronie internetowej. Informa-
cje od stycznia udzielane będą pod nr tel. (23) 674 92 83 lub 674 92 71.

P.H.

Prezydent Miasta Ciechanów
o g ł a s z a

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność następujących nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów

L.p.
Oznaczenie nieruchomości

Położenie Przeznaczenie nieruchomości Cena  
wywoławczanr działki Pow. dz.(ha)

1 101/24  0,0897
m. Ciechanów,  
obręb: Gostkowo,  
ul. Kosynierów

Dla nieruchomości brak jest miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz nie była wydana de-
cyzja o warunkach zabudowy

57.000,00 zł

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00019182/7

Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2016 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów  
przy ul. Wodnej 1.
Osoba przystępująca do przetargu na sprzedaż nieruchomości winna wpłacić wadium (w tytule podając numer działki)  
w kwocie 7.000 zł na rachunek Urzędu Miasta Ciechanów w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie  
nr 54 8213 0008 2001 0088 8888 0010, nie później niż w dniu 8 stycznia 2016 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet ceny, zaś ulegnie prze-
padkowi na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy w ter-
minie do dnia 18 lutego 2016 roku.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem, po złożeniu przez uczestnika oświad-
czenia z podaniem numeru konta.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr telefonu (23) 674-92-24 w godz. 8.00-16.00.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński

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

że od 15 grudnia 2015 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 wykaz nieruchomości przeznaczo-
nej do wydzierżawienia położonej w Ciechanowie, ul. Henryka Sienkiewicza 77. 
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów obręb 30 Podzamcze część 
działki nr 1647 obiekt handlowo-usługowy o pow. 157 m2 znajdujący się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Firmy TOMAX. Nieruchomość jest przeznaczona do od-
dania w dzierżawę na czas określony.

Szczegółowe informacje na stronie BIP. Kontakt tel. (23) 674 92 50 lub 674 92 27.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński

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

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ciecha-
nowie przy ul. I. Kraszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu POD-
ZAMCZE jako działka nr 1935/3 o powierzchni 5060 m2 z przeznaczeniem do od-
dania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 15.12.2015r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński
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Przekazana karma, makaron, kasza, ryż i chleb uzu-
pełnią pożywienie zwierząt. Przydadzą się też spre-
zentowane koce, derki, dywaniki, miski, obroże, smy-
cze i kubraczki. Schronisko odwiedzili uczniowie szkół 
i przedszkoli, którym PUK zapewnił transport. Z myślą 
o bezdomnych czworonogach w zbiórkę darów zaanga-
żował się Urząd Miasta. Zastępca prezydenta miasta 
Joanna Potocką-Rak oraz sekretarz Marcin Burchac-
ki dostarczyli paczki do schroniska. Były też delegacje 
z pobliskich miejscowości. – Mikołajki są taką szcze-

gólną okazją, by naszym zwierzętom zrobić prezen-
ty. Schronisko można oczywiście odwiedzić zawsze 
w godzinach otwarcia i w każdej chwili je wesprzeć 
– powiedziała prezes PUK Ewa Szwejkowska.

red.

20 listopada Szkoła Podstawowa nr 6 obchodziła Ogól-
nopolski Dzień Praw Dziecka.
Uczniowie mieli za zadanie m.in. dopasować zdjęcia 
do napisów z prawami dziecka oraz wybrać te najważ-
niejsze. Kolejne klasy wykonały rysunki, przedstawiają-
ce wcześniej wybrane przez siebie prawa. Obrazki zostały 
umieszczone w ogródku przed szkołą. W obchodach wzię-
ła udział rzeczniczka urzędu miasta Renata Jeziółkow-
ska, z którą uczniowie przeprowadzili wywiad. Odbyło 
się również głosowanie, czy szkoła ma przystąpić do Klu-
bu Szkół UNICEF. Uczniowie byli zdecydowanie na tak.

P.H.

„Świąteczna paka dla psiaka”

Dzień Praw Dziecka w „szóstce”

Organizatorzy zachęcali do dzie-
lenia się zakupami podkreślając, 
że dzięki kupieniu kilku produk-
tów więcej i przekazaniu ich pod-
czas akcji, najbardziej potrzebujący 
będą mogli liczyć na lepsze Świę-
ta. Wolontariusze Banku Żywno-
ści czekali przy oznakowanych ko-
szach, do których każdy mógł wło-
żyć żywność. Z pomocy skorzystają 
rodziny wielodzietne, dzieci z ro-
dzin zastępczych, osoby samot-
ne, chore, wychodzące z nałogów, 
bezdomne. Produkty ze sklepów 
trafiły do magazynu Banku Żyw-
ności, gdzie zostały posortowane, 
policzone i podzielone na paczki 
oraz przekazane lokalnym orga-
nizacjom dobroczynnym. Żywność 
na Święta Bożego Narodzenia trafi 
do osób potrzebujących z regionu.
Akcja prowadzona była w całej Pol-
sce. Na terenie północnego Mazow-
sza Bank Żywności w Ciechanowie 
organizował ją w ponad 60 skle-
pach spożywczych w 13 miejsco-
wościach. W regionie w zbiórkę za-
angażowało się 800 wolontariuszy, 
działacze społeczni, dziennikarze, 
osoby publiczne. Do dobroczyn-

ności zachęcał między innymi za-
stępca prezydenta Krzysztof Kac-
przak oraz sekretarz miasta Mar-
cin Burchacki.
W tegorocznej Świątecznej Zbiór-
ce Żywności mieszkańcy Ciecha-
nowa podarowali potrzebującym 
6470 kg różnorodnych artykułów 
spożywczych. To dotychczasowy re-
kord. Zbiórkę można jeszcze wspo-
móc kupując paczkę na portalu 
charytatywni.allegro.pl. Tu akcja 
potrwa do końca grudnia, a zaku-
pione produkty będą przekazywa-
ne potrzebującym także po Świę-
tach. Również do końca grudnia 
potrwa akcja charytatywny SMS, 
w ramach której można wysłać sms 
o treści POMAGAM pod nr 75 365.

R.J.

Świąteczna Zbiórka 
Żywności

Od 4 do 6 grudnia w dziewięciu sklepach spożywczych w Cie-
chanowie wolontariuszom Banku Żywności mieszkańcy prze-
kazywali produkty spożywcze, które później trafią do najuboż-
szych rodzin. Podczas zbiórki szczególnie zachęcano do prze-
kazywania mąki, oleju, przetworów mięsnych, warzywnych 
i owocowych oraz słodyczy.

Ruszyła Studio Stacja  
– internetowe radio  

COEK STUDIO
2 grudnia zaczęło nadawać internetowe radio Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej Studio. Muzyki i audy-
cji tematycznych można słuchać na stronie internetowej co-
ekstudio.pl. W radiową działalność angażują się pracowni-
cy miejskiej jednostki oraz uczniowie ciechanowskich szkół.

Audycje dotyczą bardzo 
różnych dziedzin. Związa-
ne są z szeroko pojętą kul-
turą, sportem, muzyką, lo-
kalnymi wydarzeniami. Bę-
dzie się sporo mówiło o fil-
mie, o tym, jakie nietypowe 
święta kryją się za konkret-
ną datą, pojawią się harcer-
skie ciekawostki, prowadzą-
cy będą proponować różne 
formy spędzania wolnego czasu. W Studio Stacji jest miejsce zarówno dla 
starych przebojów, klasyki, muzyki współczesnej, wszelkich gatunków.
– Ramówka nie jest sztywna. Ruszamy z projektem, będziemy ela-
styczni, będziemy dostosowywać się do potrzeb słuchaczy. Część au-
dycji będzie cykliczna, inne na antenie pojawiać się będą okoliczno-
ściowo. Do współpracy zapraszamy szczególnie młodzież, która chce 
poznać uroki i trudy dziennikarskiego fachu – powiedziała dyrektor 
COEK STUDIO Jolanta Grudzińska.
Do studia Studio Stacji zapraszani będą różni goście. Pierwszym był 
prezydent Krzysztof Kosiński. – To radio to bardzo ciekawa inicjaty-
wa. Ważna zarówno dla słuchaczy, jak i dla osób, które chcą się ak-
tywnie zaangażować po tej drugiej stronie, jako prowadzący, dzien-
nikarze, autorzy pomysłów. Powstała przestrzeń otwarta na pomy-
sły – podkreśla prezydent.

R.J.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 14 grudnia 2015r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 228/XIX/2012 Rady Miasta Cie-
chanów z 31 maja 2012 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 22 grudnia 
2015 r. do 18 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów ul. Wodna 1 w Referacie Planowania Prze-
strzennego (pokój 303 – II piętro), w godz. od 800 do 1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wod-
na 1 (parter – pokój 104) o godz. 11.30.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag 
do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
boi@umciechanow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2016 r. Przedłożone uwa-
gi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Paw-
łowie, prowadzone przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, po raz 19 zorganizowało 
Mikołajki. 4 i 5 grudnia można było przekazać 
paczki dla psów i kotów dowiedzieć się więcej 
na ich temat, porozmawiać z pracownikami 
o funkcjonowaniu schroniska.
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W potyczkach wzięły udział 
dzieci i młodzież uczęsz-
czające na zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze organi-
zowane przez Urząd Mia-
sta Ciechanów przy para-
fiach św. Tekli i św. Piotra 
oraz w Biurze PiRPU. Tur-
niej poprzedził cykl warsz-
tatów z zakresu przeciw-
działania przemocy w ro-

dzinie, agresji rówieśniczej 
oraz zapobiegania alkoholi-
zmowi i narkomanii. 50 naj-
bardziej aktywnych uczest-
ników zmierzyło się ze sobą 
w konkursach, quizach i za-
bawach edukacyjnych. Wy-
grała grupa z parafii św. Pio-
tra, która otrzymała nagro-
dy rzeczowe.

red.

Ligę Zakładową oficjalnie otwo-
rzył prezydent Krzysztof Kosiński, 
który również aktywnie uczestni-
czy w rozgrywkach jako zawod-
nik drużyny Urzędu Miasta Cie-
chanów.
W ramach Ligi Zakładowej rywa-
lizować będzie „każdy z każdym”, 
przewidziany jest mecz i rewanż. 
Jeden mecz to dwie dziesięciomi-
nutowe połowy. W zespole może 
być maksymalnie 12 zawodników – 
6 podstawowych i 6 rezerwowych. 
Na boisku znajdować się może pię-
ciu zawodników „w polu” i bram-
karz. Liga ma charakter amator-
ski. – Takie rozgrywki to okazja 
do integracji różnych środowisk. 
Spotykają się przedstawiciele in-
stytucji, przedsiębiorcy. Rywali-
zacja na boisku sprzyja nawią-
zywaniu dobrych relacji poza nim 
– podkreśla prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Zawody rozgrywane są w środy 
w hali sportowej MOSiR przy ulicy 
17 Stycznia 60B. Ze względu na nie-
parzystą liczbę drużyn jeden zespół 
podczas jednej kolejki gra dwa me-
cze, pozostałe zespoły po jednym 

meczu. Wyniki po czterech kolej-
kach (drużyna Cedrob, SAWA, JA-
WAR i NorTeam rozegrały po pięć 
meczów):
 1. Cedrob (10 punktów)
 2. MKS Ciechanów  

Zarząd&Trenerzy (9 punktów)
 3. PiB (9 punktów)
 4. Twormet (9 punktów)
 5. SAWA (8 punktów)
 6. L-Ark (7 punktów)

 7. Straż Pożarna (6 punktów)
 8. JAWAR (5 punktów)
 9. FM LUKA (4 punkty)
 10. NorTeam (1 punkt)
 11. Urząd Miasta  

Ciechanów  (0 punktów)
Do tej pory najwięcej goli – 9 – 
strzelił Adrian Kociak (Twormet). 
6 goli strzelił Łukasz Frączkowski 
(Cedrob).

R.J.

Motomikołaje
6 grudnia na placu Jana Pawła II po raz kolejny pojawili się Mikoła-
je na motocyklach.

Kawalkada eskortowana przez strażaków z PSP przejechała ulica-
mi miasta w kierunku Domu Dziecka w Gołotczyźnie. Później Mo-
tomikołaje odwiedziły podopiecznych ciechanowskiego TPD. Dzieci 
dostały upominki przekazane przez darczyńców. Mikołajkową akcję 
zorganizowali motocykliści z Klubu Motocyklowego „Wolny Wydech”.

P.H.

Ruszyła Liga Zakładowa
18 listopada, odbyła się pierwsza kolejka reaktywowanej po latach Ligi Zakładowej. Co tydzień 
rozgrywanych jest sześć meczów halowej piłki nożnej. Do Ligi zgłosiło się jedenaście drużyn 
reprezentujących firmy i instytucje.

Profilaktyczny turniej wiedzy
Zagrożenia związane z przemocą i agresją były tematem turnieju wiedzy, który przeprowa-
dzono 30 listopada w siedzibie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 9.11.2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwały ustalającej „zasady i warunki sytu-
owania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje mate-
riałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z później-
szymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 
29 października 2015 r. uchwały nr 122/XIII/2015 w sprawie przygotowania przez 
Prezydenta Miasta Ciechanów projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sy-
tuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materia-
łów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński
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Do Ciechanowa ściągnęli cięża-
rowcy z Polski i zagranicy, by 
wziąć udział w XII Międzyna-
rodowym Memoriale Andrzeja 
Matusiaka w podnoszeniu cię-
żarów. 27 i 28 listopada na po-
moście w ha l i  w idow iskowo -
-spor towej przy ul. K raszew-
skiego ry walizowali zawodni-
cy z Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz 
Polski. W k lasy f ikacji druży-
nowej, tak jak i rok temu, naj-
lepsza ok a za ła s ię  reprezen-
tacja Łotw y, która w y walczy-
ł a  1 5 38 ,7  pk t .  Pol s k a  g r up a 
z CLKS „Mazovia” Ciechanów 
zajęła drugą pozycję na podium 
z w ynikiem 1502,8 pkt. Trze-
cie miejsce zdobyła d r u ż y na 

Ośrodka PZPC w Ciechanowie 
(1358,8 pkt.). Memoriał zorga-
nizował Ciechanowski Ludowy 

Klub Sportowy „Mazovia” przy 
współpracy z MOSiR.

A.C.

Rekordowa liczba – 249 zawod-
ników – z 39 klubów z Polski oraz 
z Białorusi, Gruzji, Łotwy, Irlandii 
i Rosji walczyła 20 listopada w IX 
edycji Międzynarodowego Turnieju 
Taekwon-do Masters Mazovia Cup. 
Zawodnicy rywalizowali w pięciu 
grupach: juniorzy i seniorzy z po-
działem na stopnie uczniowski i mi-
strzowski oraz weterani. Ciecha-
nowscy zawodnicy reprezentujący 
klub Matsogi nie zawiedli swoich ki-
biców. W grupie seniorów dwa sre-
bra wywalczyła Paulina Łączykow-
ska i jeden zsrebrny medal zdobył 
Marcin Kosiński. Brąz trafił do rąk 
Pawła Szwejkowskiego i Kamila 
Czajkowskiego. Dobrą formą wyka-
zała się też młodsza reprezentacja 

zespołu. Maciej Morawski i Mateusz 
Sadkowski zdobyli srebrne medale, 
a Kinga Sadkowska i Maciej Moraw-
ski brązowe. Na dalszych lokatach 

uplasowali się: Zuzanna Ząbczyk, 
Anna Szpadzik, Karol Kraszewski 
i Natan Hajduk.

A.C.

Szymon Kołecki i  jego Gale-
ria Fitness piąty raz zaprosili 
do  Ciechanowa siłaczy z  całej 

Polski. 14  listopada czterdziestu za-
wodników z Ciechanowa, Puław, Po-
znania, Łodzi, Przasnysza, Wyszko-
wa i Nasielska sprawdzało siłę swych 
mięśni w  sześciu kategoriach wago-
wych podczas V Otwartych Zawodów 
w  Wyciskaniu Sztangi Leżąc o  Pu-
char Prezydenta Miasta Ciechanów. 
W kategorii do 72 kilogramów pierw-
sze miejsce zajął Łukasz Kozłowski. 
W  kategorii wagowej do  81  kilogra-
mów zwyciężył Tomasz Zieliński. 
W kategorii do 95 kg niepokonany był 
Artur Orzoł. Doskonałą formą wy-
kazał się organizator zawodów Szy-
mon Kołecki, startujący w  kategorii 
wagowej do  110  kg. Prezes Polskie-
go związku Podnoszenia Ciężarów 
bez problemu wycisnął 215 kg. W ka-

tegorii wagowej do  125  kg zwycię-
żył Wojciechowski Piotr, który pod-
niósł 247 kg. W najcięższej kategorii 

+125 kg tryumfował Tomasz Węgliń-
ski podnosząc 250 kg.

A.C.

Memoriał Andrzeja Matusiaka

Taekwon-do Masters Mazovia Cup

V Otwarte Zawody  
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

21 l istopada odbyły 
s ię  międ z yosied lo -
we halowe rozgrywki 
piłki nożnej o Puchar 
P rez ydent a Mia st a 
C iecha nów.  W t u r -
nieju,  k tór y zorga-
nizował zarząd osie-
d l a  n r  1 2  w y s t ą pi -
ły reprezentacje pię-
ciu osiedli: nr 1, 2, 3, 
5 i 12. Pierwsze miejsce w tur-
nieju zdobyła drużyna osiedla 
nr 3. Drugie miejsce w y wal-
czyła drużyna z osiedla nr 12, 

a trzecie osiedle nr 1. Przed-
o s t at n i e  b y ł o  o s i e d le  n r  5 , 
ostatnie nr 2.

red.

Turniej  
międzyosiedlowy
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Lodowisko już otwarte
W czwartek, 3 grudnia, ruszyło miejskie lodowiska przy uli-
cy 17 Stycznia. Lodowisko czynne jest codziennie od godziny 
9.00 do 21.00. W hali MOSiR dostępne są łyżwy do wypoży-
czenia, można tam również korzystać z szatni.

Łyżwiarze z Ciecha-
nowa zaczynają sezon 
wcześniej niż zwykle. 
Mimo dodatniej tem-
peratury możliwe było 
uruchomienie lodowi-
ska, ponieważ tym ra-
zem zastosowano inną 
technologię.
– Najpierw wypozio-
mowaliśmy podłoże, 
zostało ono przymrożone, świet-
nie działa agregat chłodniczy, 
który został zmodernizowany. 
Przeszkadzać nam mogą jedy-
nie długotrwałe opady deszczu 
i wyższa temperatura. Jednak 
dzięki lepszym rozwiązaniom, 
z przeszkodami pogodowymi 
będziemy sobie lepiej radzić, 
więc ten sezon będzie na pew-
no udany – powiedział dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Jerzy Omieciński.
W pier wsz ych dniach f unk-
cjonowania lodow iska prze-
rwy techniczne zaplanowane są 
w godzinach 16.00-17.00 oraz 

18.30-19.00. Ceny utrzy ma-
ne zostały na tym samym po-
ziomie. Bilet normalny kosztu-
je 5,10 zł, ulgowy 2,60 zł. Wy-
pożyczenie łyżew 6,10 zł za go-
dzinę, szatnia 2,00 zł. Można 
rów nież kupić karnet: ulgo-
w y na 10 wejść za 20,20 z ł , 
na 20 wejść za 40,50 zł; nor-
malny na 10 wejść jest w cenie 
40,50 zł, na 20 wejść – 81,00 zł. 
Dla posiadaczy Karty Dużej Ro-
dziny są 50% zniżki. W ferie 
uczniowie miejskich szkół mię-
dzy godziną 9.00 a 13.00 nie 
będą płacić za wstęp na lodo-
wisko.

R.J.

XVI Mikołajkowy Turniej  
Piłki Ręcznej Młodzików

Przez trzy dni w cie-
c h a n o w s k i e j  h a l i 
s p o r t o w e j  t o c z y ł y 
się zacięte rozgryw-
ki w XVI Mikołajko-
w ym Turnieju Pi łk i 
Ręcznej Młodzików. 
Od 27 do 29 listopada 
rywalizowało 12 dru-
ż y n z Konina, War-
szaw y, R adzanowa, 
Sierpca, Płocka, Sosnowca, Pia-
seczna oraz Regimina. Pierwsze 
miejsce na podium w klasyfi-
kacji drużynowej zajął MUKS 
21 Płock. Drugie miejsce zaję-

ła drużyna z Siemiatycz, a trze-
cie zespół Czarni Regimin. Or-
ganizatorem imprezy był Cie-
chanowski Klub Sportowy „Ju-
rand”.

A.C.
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Jest Pan zadowolony z mijającego roku?
Przez ten rok pokazałem, że potrafię dotrzy-
mać składanych deklaracji. Postawiłem na ak-
tywność, jestem wśród mieszkańców, realizu-
ję kolejne cele. Skupiam się na tym, co jeszcze 
jest przede mną do zrobienia. Gdy kończę jed-
ną sprawę, jest sukces, cieszę się, ale nie kon-
centruję się na tym długo. Mówię – ok, świet-
nie, teraz trzeba iść dalej, działamy. Fakt, że 
minął już rok skłania jednak do pewnej re-
fleksji. Szczerze mogę powiedzieć, że zrobili-
śmy bardzo dużo.
Co konkretnie zostało zrobione? Jak by 
Pan w skrócie podsumował te prioryte-
towe działania?
Konsekwentnie realizujemy to, co moim zda-
niem jest najważniejsze dla rozwoju miasta – 
pozyskujemy środki zewnętrzne. Dostaliśmy 
11 dodatkowych milionów na pętlę miejską, 
która pochłonęła dużo większą kwotę z budże-
tu miasta niż przewidywano jeszcze kilka lat 
temu. Dzięki ponad 7 milionom z Unii Euro-
pejskiej powstanie Pasaż Marii Konopnickiej, 
wybudowane zostaną trzy ulice, które teraz są 
w fatalnym stanie. Dostaliśmy środki z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej – mamy już 
rozbudowany żłobek i dwa razy więcej miejsc 
dla dzieciaków. Dzięki dofinansowaniu z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki kryta pływalnia 
właśnie przechodzi pierwszy w swojej historii 
poważny remont. Takich namacalnych dowo-
dów jest całkiem sporo. Budżet miasta by tego 
wszystkiego z pewnością nie udźwignął. Dla-
tego w kolejnym roku z ogromna determinacją 
będziemy zabiegać o kolejne środki – na targo-
wisko, rewitalizację i termomodernizację bu-
dynków czy bieżnię lekkoatletyczną. Wzmoc-
niliśmy budżet obywatelski, obniżona została 
opłata śmieciowa, zwiększyliśmy finansowanie 
sportu. To były moje obietnice i zostały zreali-
zowane w ciągu roku.
Drogi i chodniki, generalnie infra-
struktura, z której na co dzień korzy-
stają mieszkańcy. Jest to dla nich bar-
dzo istotnie. Łatwo zauważyć, że gdy np. 
nawierzchnia na jakiejś ulicy jest napra-
wiona, od razu pojawiają się głosy, że ko-
lejne ulice czekają.
Bardzo dobrze, że mieszkańcy sygnalizują, co 
dla nich jest istotne. Staram się reagować na te 
głosy tak szybko, jak się da. Należy pamiętać, że 
nie od razu Rzym zbudowano. Krok po kroku, 
systematycznie budujemy ten nasz Rzym, czyli 
lepszy Ciechanów. Bardzo bym chciał od razu 
wyremontować wszystkie zaniedbywane przez 
lata ulice, jednak środki są ograniczone. Pod-
kreślam też, że swoje potrzeby warto przedkła-
dać jako wnioski do budżetu obywatelskiego. 
Dzięki temu narzędziu mamy w mieście siłow-
nie zewnętrzne, nowe place zabaw, boiska, ale 
też miejsca parkingowe czy chodniki.
Budżet obywatelski jest sprawą, do któ-
rej przywiązuje Pan sporą wagę. Prawie 
1,6 mln zł zostanie przeznaczone na re-
alizację pomysłów mieszkańców.
Budżet obywatelski jest takim narzędziem, 
dzięki któremu mieszkańcy mogą wziąć spra-
wy w swoje ręce, bezpośrednio decydować, co 
powstanie w ich najbliższym otoczeniu. Stąd też 
pomysł, by poza najpopularniejszymi projek-
tami ogólnomiejskimi, zrealizowany był jeden 
projekt w każdym osiedlu. Żadne osiedle nie 
może czuć się wówczas pokrzywdzone. Miesz-
kańcy sami biorą za to odpowiedzialność. Nie 

ma wymówki, że ktoś nie miał na co głosować, 
bo propozycje mógł przecież złożyć sam. To mo-
tywuje do aktywności, zaangażowania.
Często koszty inwestycji ponoszą sami 
mieszkańcy, jest dużo przypadków, gdy 
władze idą po linii najmniejszego oporu 
i podnoszą podatki oraz wszelkie opłaty.
My nie idziemy tą drogą. Staramy się jak naj-
więcej opłat obniżać. Obniżyliśmy opłatę śmie-
ciową, znieśliśmy opłatę za wjazd na bazar 
i targowisko, jako pierwsi w Polsce połączy-
liśmy lokalną Kartę Dużej Rodziny z ogólno-
polską, utrzymaliśmy obniżki biletów okreso-
wych ZKM, wprowadziliśmy większe ulgi dla 
krwiodawców, tańsze a nawet darmowe obia-
dy będą dla podopiecznych Dziennego Domu 
Seniora z niskimi dochodami. Trochę takich 
ułatwień się uzbierało.
Wspominał Pan kiedyś, że ludzie często 
przychodzą do Pana po pracę. Co Pan 
robi, by tych miejsc pracy w Ciechano-
wie było więcej?
Moją rolą jest stwarzanie warunków do po-
wstawania miejsca pracy. I robię to bardzo in-
tensywnie. To podejmowanie takich działań, 
które sprawiają, że Ciechanów jest coraz bar-
dziej atrakcyjny dla inwestorów. Wielką inwe-
stycję zaczęła już norweska firma Norco – za 
kilka miesięcy zapewnią kilkadziesiąt nowych 
miejsc pracy. Ruszyły również procedury po-
zwalające na rozbudowę produkcji firmy De-
litissue, co da kolejne miejsca pracy. Niezwy-
kle istotną kwestią dla inwestorów są sprawy 
podatkowe. Mnóstwo ułatwień wiąże się z ob-
jęciem terenów inwestycyjnych Warmińsko-
-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Już 
wnioski w tej sprawie trafiły do odpowiednich 
instytucji, czekamy na decyzję. Wspieramy ini-
cjatywy, służymy pomocą w specjalnie urucho-
mionym punkcie w ratuszu, opracowaliśmy 
program „Wspierać przedsiębiorczość”. Roz-
wój przedsiębiorczości to rozwój miasta i wię-
cej miejsc pracy. Jesteśmy na dobrej drodze.
Droga, na otwarcie której ciechano-
wianie czekali z niecierpliwością to pę-
tla miejska. Mówił Pan o wielu błędach 
poprzedników przy tej inwestycji, któ-
re trzeba było naprawiać.
Były błędy w projekcie, które wyszły podczas 
realizacji zadania. Najważniejsze jest bezpie-
czeństwo, więc zanim otworzyliśmy wszystkie 

odcinki, przebudowaliśmy ronda i ich okolice. 
Robiliśmy wszystko, by jak najszybciej otwo-
rzyć pętlę, trzymając się tego, że nie można ry-
zykować. Ogromne emocje wzbudzały wiaduk-
ty na Kasprzaka i Mleczarskiej oraz tunel w uli-
cy Spółczielczej. Naciskaliśmy na spółkę PKP 
PLK, wykorzystując różne ścieżki. Wysyłałem 
pisma między innymi do premier Kopacz, spo-
tykałem się z wojewodą i wicewojewodą, od-
byłem mnóstwo spotkań w tej sprawie. Gdyby 
nie te interwencje, wszystko pewnie trwałoby 
dużo dłużej. Ale na szczęście wiadukty i tunel 
są już otwarte.
Ważną sprawą jest pewnie dla Pana bez-
pieczeństwo, skoro angażuje się Pan 
w różne akcje społeczne i edukacyjne.
Zgadza się. Prowadziliśmy ze Strażą Miejską 
akcję „Rowerzysto, oświetl się”, podczas której 
rozdawaliśmy światełka i wyjaśnialiśmy zasa-
dy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo seniorów 
starliśmy się zwiększyć poprzez Pudełko Życia – 
opakowanie z informacjami i zdrowiu, umiesz-
czane w lodówce, która jest miejscem łatwym 
do szybkiego zlokalizowania przez ratownika. 
Do mieszkań komunalnych kupiliśmy czujniki 
czadu, które wielokrotnie ratowały już komuś 
życie. Planujemy kolejne inicjatywy.
Ambitne plany związane są z „Kanała-
mi”. Cytując Pana wypowiedź, to teren 
o ogromnym potencjale. Przejęty został 
od TKKF, czyli droga do inwestycji jest 
już otwarta?
Osiągnęliśmy porozumienie z TKKF, co w tej 
sprawie jest kluczowe. Będziemy starać się 
o środki zewnętrzne, dzięki którym wyremon-
tować będzie można basen odkryty, a „Kanały” 
staną się urokliwym, klimatycznym miejscem 
rekreacji i wizytówką miasta. Dawniej rozmo-
wy z TKKF kończyły się fiaskiem, więc cieszę 
się, że udało mi się przełamać wcześniejszą nie-
chęć. Inne porozumienie, które również okaza-
ło się możliwe do wypracowania dotyczy ulicy 
Sońskiej. Wspólnie ze starostwem, dzieląc się 
kosztami po połowie zmodernizujemy tę uli-
cę. Taką potrzebę od lat zgłaszali mieszkańcy.
Mieszkańcy doczekają się również Pen-
dolino. Pociąg zatrzymuje się w Ciecha-
nowie od 13 grudnia.
Jeszcze rok temu, kiedy mówiłem o zatrzyma-
niu Pendolino w Ciechanowie, to byli tacy, któ-
rzy mnie wyśmiewali i mówili, że to niemożli-

we. Nie udało się tego zrobić od razu, ale jed-
nak ktoś w końcu słusznie uznał, że ten szybki 
pociąg nie powinien ignorować Ciechanowa. 
Liczy się efekt. Dla miasta to dobre rozwiąza-
nie i tego się trzymam.
Ciechanów będzie przystankiem ale 
i ważną bazą. Teren po byłej jednost-
ce wojskowej stał się przedmiotem pol-
sko-amerykańskiego porozumienia. Co 
z tego będziemy mieli?
Zawsze podkreślałem, że teren po koszarach 
nie powinien niszczeć. Nie było nas stać na za-
inwestowanie w ten obszar obiecanej przez wi-
cepremiera Siemoniaka symbolicznej złotów-
ki, która okazała się milionami złotych. Posta-
wienie przez Amerykanów na Ciechanów daje 
nowe szanse rozwojowe, liczę na ożywienie lo-
kalnej gospodarki, mogą powstać nowe miej-
sca pracy, wzrośnie zapotrzebowanie na różne-
go rodzaju usługi.
Może przejdźmy do nieco lżejszego te-
matu. Rozrywka i kultura. Coraz mniej 
słychać głosów, że w Ciechanowie nic 
się nie dzieje.
Dzieje się dużo, sądzę, że w tegorocznej ofercie 
każdy znalazł cos dla siebie. Pojawiło się mnó-
stwo nowych inicjatyw, utrzymaliśmy te, które 
sprawdzały się, które wrosły w miasto, stały się 
tradycją. Był Koncert Noworoczny, podczas wy-
stępu Jacka Wójcickiego hala pękała w szwach. 
Inny świetny koncert – Grzegorza Turnaua pod-
czas majówki. Do Ciechanowa wróciło Lato z Ra-
diem, co było ogromnym wydarzeniem, mieli-
śmy rekordową publiczność i popularne gwiaz-
dy. Wielbiciele bluesa bawili się na Spring Blues 
Night Festiwal. Było troche kameralnych kon-
certów. Była tez rozrywka na sportowo – wiele 
różnych biegów, wyścigi rowerowe, piknik lot-
niczy. Były Dionizje, spotkania motocyklowe, 
strefa kibica, rynek humoru, kino letnie, dyk-
tando dla mieszkańców. I mnóstwo, mnóstwo 
innych rzeczy, jak jarmarki czy wydarzenia or-
ganizowane przez miejską jednostkę kultury.
Panie Prezydencie, ale przecież nie 
samą pracą żyje człowiek. Nie jest Pan 
czasem tak zwyczajnie, po ludzku zmę-
czony? Wciąż jest tyle samo energii co 
na początku?
Jest jej jeszcze więcej. Gdy są osiągnięcia, jest 
coraz większa motywacja. Praca daje mi dużo 
satysfakcji, cieszę się, gdy widzę pozytywne 
zmiany w mieście. Czuję, że dużo ode mnie za-
leży. Nie wszystko, bo za mnóstwo spraw odpo-
wiada Rada Miasta, z którą staram się jak naj-
lepiej współpracować, choć są i tacy radni, któ-
rzy mam wrażenie, że uchylają się od współod-
powiedzialności za miasto. Wszystko wymaga 
wysiłku i zaangażowania. Ja nie potrafię robić 
czegoś na pół gwizdka. Gdy się angażuję, to już 
tak całkowicie. Może dlatego nie jestem zmę-
czony. Jest tyle ważnych rzeczy, więc jak tu spo-
kojnie odpoczywać?
Już za kilka dni Boże Narodzenie. Wszy-
scy chyba wtedy trochę zwalniają tem-
po. Czy Pan Prezydent również? Jak Pan 
będzie spędzał Święta?
Podczas Bożego Narodzenia panuje atmosfera, 
której nie da się nie ulec. Zawsze spędzam czas 
z rodziną, przy stole, choince. To ważne chwile, 
magiczne. Stają się one potem cennymi wspo-
mnieniami. Gdy myślę o Świętach, czuję spo-
kój, relaksuję się. Z czegoś takiego nie warto 
i nie powinno się rezygnować. Każdemu życzę 
takich rodzinnych spokojnych Świąt.

PIERWSZY ROK URZĘDOWANIA 
WYWIAD Z PREZYDENTEM CIECHANOWA

8 grudnia 2014 roku Krzysztof Kosiński został zaprzysiężony na prezydenta Ciechanowa. Minął rok. O realizacji planów, dążeniu do sprostania oczekiwaniom 
mieszkańców, podejmowanych działaniach, ale także trudnych decyzjach i codziennej pracy, z prezydentem Ciechanowa rozmawia redakcja Gazety Samorzą-
du Miasta Ciechanów.


