
Zmodernizowana 
ul. Sońska

Zmodernizowany ponad dwuki-
lometrowy odcinek ul. Sońskiej 
od ronda Solidarności do kąpie-
liska „Krubin” to wspólna inwe-
stycja miasta i powiatu. Moder-
nizacja objęła przebudowę jezd-
ni, powstały chodniki, ścieżka 
rowerowa, oświetlenie, pojawi-
ła się zieleń.

więcej str. 3
R.J.

„Parowóz wraca 
do Ciechanowa”

Trwa zagospodarowywanie skwe-
ru przy ul. Fabrycznej. Na terenie 
przy skrzyżowaniu z ul. Sienkie-
wicza stanie lokomotywa z frag-
mentem torów, wybudowane zo-
staną alejki, zamontowane ławki 
i śmietniki.

więcej str. 3
R.J.

Miasto przekazało 
szpitalowi sprzęt 
medyczny

Sprzęt do badań diagnostycznych 
i zabiegów operacyjnych wart 
jest 200 tys. zł. Na zakup mia-
sto udzieliło szpitalowi dotacji. 
6 grudnia sprzęt został oficjal-
nie przekazany i zaprezentowany.

więcej str. 9
R.J.

Podsumowanie 
2017 roku

Pozyskane środki zewnętrzne, in-
westycje i remonty, sprawy spo-
łeczne, ulgi i ułatwienia, kwe-
stie dotyczące przedsiębiorczo-
ści oraz przyczyniające się do pro-
mocji miasta- syntetyczne zesta-
wienie ważnych przedsięwzięć 
z 2017 roku.

więcej str. 6-7
red.

Remonty 
nawierzchni

R e m o nt y  d o l n e go  o d c i n k a 
ul. 17 Stycznia oraz części ul. Czar-
nieckiego to jedne z ostatnich te-
gorocznych prac związanych z na-
prawą nawierzchni. Pierwsze 
z tych zadań zostało już zakoń-
czone, roboty trwają na ul. Czar-
nieckiego.

więcej str. 5
R.J.

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Przed ratuszem odbył się, tra-
dycyjny już, trzydniow y Cie-
chanowski Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Prócz stoisk, spotkań 
z Mikołajem, w ystępów oraz 
atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
przygotowana została Wigilia 
dla Mieszkańców.

więcej str. 10
red.
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W budynkach jednorodzinnych nie-
efektywne i nieekologiczne piece wy-
mieniane były na nowoczesne, bar-
dziej przyjazne dla środowiska i wy-
dajne kotły gazowe i kotły na biomasę 
(pellet i drewno). W 75 domach pie-
ce węglowe zastąpiono gazowymi, 
w 5 piecami na biomasę, a w 68 do-
mach stare kotły gazowe zostały wy-
mienione na nowe, również gazowe, 
ale efektywniejsze.
Wymiana kotłów prowadzona była 
od czerwca do końca września. 
W styczniu Urząd Miasta zbierał 
od zainteresowanych mieszkańców 
deklaracje przystąpienia do projek-
tu dofinansowującego wymianę ko-
tłów grzewczych. Zakwalifikowały 
się osoby, które w terminie przedło-
żyły stosowną dokumentację. W ra-
mach tej dotacji, miasto dokonało za-
kupu kotłów przy założeniu dofinaso-
wania do 75% kosztów (ale nie wię-
cej niż 5 tys. zł) dla każdego miesz-
kańca, biorącego udział w projekcie. 
Resztę kosztów pokryli mieszkańcy.
Władze miasta podkreślają, że 
na kwestie ekologii oraz ogranicze-
nia niskiej emisji patrzą komplek-
sowo, starając się edukować, dbając 
o przyjazną środowisku infrastruk-
turę, planując i realizując inwesty-
cje w termomodernizację budyn-
ków, ścieżki rowerowe, komunika-

cję miejską. Projekt dotyczący wy-
miany kotłów Ciechanów realizował 
pierwszy raz.
– To zaledwie mały krok w kierunku 
walki ze smogiem, ale tych małych 
kroków w obszarze ograniczenia ni-
skiej emisji miasto stawia coraz wię-
cej. Projekt został zakończony przed 
okresem grzewczym, ale kosztowało 
to wiele wysiłku ze strony pracowni-
ków urzędu, którym dziękuję za za-
angażowanie. W mojej ocenie w ko-
lejnym roku naborem od osób indy-
widualnych powinien zajmować się 
bezpośrednio Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Taka jest opinia więk-
szości samorządów i z takim wnio-
skiem wystąpiłem do prezesa WFO-
ŚiGW. Tym bardziej jest to zasadne 
po zmianach przepisów prawa do-
tyczących działania wojewódzkich 
funduszów – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
„Poprawa jakości powietrza – ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń po-
przez modernizację kotłowni na te-
renie Gminy Miejskiej Ciechanów” 
dofinansowana przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji, w kwocie 
584 122,49 zł.

R.J.

Mieszkańcy wymienili piece 
dzięki pozyskanym przez 
miasto pieniądzom
28 listopada prezydent podpisał z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na ponad 
półmilionowe dofinansowanie. W ramach projektu, na który 
miasto pozyskało środki, wymienionych zostało 148 pieców 
na bardziej ekologiczne. Do zakupu nowych kotłów mieszkańcy 
mogli otrzymać do 75% dofinansowania, w kwocie do 5 tys. zł.

Prezydent Krzysztof Kosiński i pre-
zes spółki NET SERVICE Michał Gó-
recki podpisali umowę na realiza-
cję zadania o wartości 2 195 550 zł. 
W 80% koszt będzie pokryty z pozy-
skanych unijnych pieniędzy. Wyko-
nawca opracuje dokumentację pro-
jektowo-kosztorysową, następnie 
przystąpi do robót budowlanych. 
Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest pod koniec maja. Inwestycja 
będzie oznaczała nie tylko dostoso-
wanie przestrzeni do nowych funkcji 
i rozszerzenie oferty jednostki kultu-
ry, ale także zwiększenie dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami.
– Przystępujemy do kolejnego duże-
go przedsięwzięcia, które możliwe 
jest dzięki pieniądzom z zewnątrz. 
Potrzeby kulturalne zmieniają się, 
rosną, staramy się aktywizować 
dzieci, młodzież, ale też dorosłych, 
a kwestią zasadniczą jest stwarza-
nie ku temu odpowiednich warun-
ków infrastrukturalnych – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Prace modernizacyjne obejmą ga-
lerię, salę baletową, pracownię roz-
wijania umiejętności manualnych, 
studio nagrań, pomieszczenie, któ-
re stanie się małą salą widowisko-
wą. Zmodernizowane zostaną scho-
dy wewnętrzne i zewnętrzne, prze-
budowane będą łazienki, wymienio-
ne drzwi. Zniesione zostaną barie-
ry architektoniczne i zamontowane 
urządzenia zwiększające dostępność 
obiektu osobom z różnymi rodzaja-
mi niepełnosprawności, min. rucho-
wymi, sensorycznymi, intelektualny-
mi i psychicznymi. Jednym z rozwią-
zań będzie montaż krzesła schodo-
wego na torze krzywoliniowym, co 
umożliwi niepełnosprawnym prze-
mieszczanie się między kondygna-
cjami. Dzięki stworzeniu sali wido-
wiskowej, pojawi się możliwość or-
ganizowania koncertów i przedsta-
wień teatralnych Będzie tam mała 

scena z podestem, kurtyną, oświe-
tleniem i nagłośnieniem. Galeria zy-
ska nowoczesne profesjonalne wy-
posażenie, systemy wystawiennicze, 
oświetlenie, które pozwolą na właści-
wą ekspozycję prac. Wprowadzone 
rozwiązania pozwolą rozszerzyć jej 
możliwości. Poprzez zakup koniecz-
nych mebli, remont sali plastycznej 
z jej zapleczem, poprawią się warun-
ki, w których odbywają się cieszące 
się dużym zainteresowaniem zaję-
cia. Zastosowane zostanie właści-
we wyciszenie studia nagrań, zaku-
piony sprzęt na dużo wyższym po-
ziomie, co przełoży się na jakość na-
grań i możliwości bardziej profesjo-
nalnego wykorzystywania studia.
– Bardzo cieszymy się, że wreszcie 
nasza siedziba przejdzie tak poważ-
ną modernizacją. Potrzebę remon-
tu od dawna widzą pracownicy, in-
struktorzy, ale przede wszystkim 
sami mieszkańcy, uczestnicy zajęć, 
czy artyści. Staramy się funkcjono-
wać jak najlepiej w obecnych wa-
runkach, ale często jest to improwi-
zacja, wielu ograniczeń nie jesteśmy 
w stanie przeskoczyć. Dzięki mo-
dernizacji potencjał COEK STUDIO 

będzie nieporównywalnie bardziej 
wykorzystany – powiedziała dyrek-
tor jednostki Jolanta Grudzińska.
Budynek obecnie charakteryzuje się 
dużym stopniem energochłonności, 
koszty jego utrzymania są wysokie. 
Wykonane zostanie ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku. Przewi-
dziana jest wymiana starej kotłow-
ni gazowej w obiekcie na węzeł cie-
płowniczy zasilany z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, przebudowa instala-
cji c.o., instalacja pompy ciepła po-
wietrze/woda, wymiana oświetle-
nia na energooszczędne typu LED. 
W konsekwencji wprowadzenia tych 
rozwiązań nastąpi znaczna poprawa 
efektywności energetycznej budyn-
ku na poziomie ponad 66%.
Na projekt „Modernizacja i wypo-
sażenie COEK STUDIO – sposobem 
na zwiększenie dostępności do za-
sobów kultury i wprowadzenie no-
wych form uczestnictwa w kulturze” 
który będzie realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 miasto pozyska-
ło 1 850 738,44 zł.

R.J.

Modernizacja COEK STUDIO:  
miasto podpisało umowę z wykonawcą

Siedziba COEK STUDIO będzie zmodernizowana i wyposażona w nowe elementy, co pozwo-
li na rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców. Roboty obejmą sale, pracownie, stu-
dio nagrań, przebudowę łazienek, wymianę instalacji, ocieplenie budynku. Celem moderniza-
cji jest także likwidacja barier architektonicznych. 27 listopada w ratuszu prezydent i wyko-
nawca podpisali umowę. W lutym miasto pozyskało prawie 2 mln zł unijnego dofinansowania.

Zgodnie z zasadami obowiązujące-
go „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu mia-
sta Ciechanowa na lata 2016-2032”, 
usuwanie wyrobów z azbestem pro-
wadzone jest przez jeden podmiot 
wyłoniony na dany rok przez Urząd 
Miasta. Na podstawie wniosków 
złożonych przez osoby fizyczne nie-
prowadzące działalności gospodar-
czej, przez wspólnoty mieszkanio-
we i przez użytkowników ogrodów 
działkowych określony zostanie za-
kres, zaplanowane zostaną działa-
nia i zabezpieczone będą środki fi-
nansowe. Złożenie wniosku jest 
więc konieczne do ujęcia w plano-
wanej do usunięcia ilości wyrobów 
z azbestem na 2018 rok.

Gmina Miejska Ciechanów będzie 
starała się o pozyskanie na realiza-
cję programu dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. W związku z rosnącym zainte-
resowaniem jednostek samorządu 
terytorialnego i innych podmiotów 
na pozyskiwanie środków z WFO-
ŚiGW, terminy naborów nie są dłu-
gie. Wszyscy chętni, którzy planują 

w 2018 roku usunięcie ze swoich bu-
dynków lub działek wyrobów i od-
padów zawierających azbest, mu-
szą złożyć wniosek do 31 stycznia. 
Jest to nieprzekraczalny termin.
Wnioski dostępne są w wersji elek-
tronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ciechanów w za-
kładce ekologia, postepowanie 
z wyrobami zawierającymi azbest, 
a także w siedzibie Urzędu Miasta 
(Biuro Podawcze, ul. Wodna 1; Wy-
dział Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska, plac Jana Paw-
ła II 6, pokój nr 20 i 22) w godzi-
nach 8.00-16.00. Szczegółowe in-
formacje udzielane są pod nr tel. 
23 674 92 83 oraz 23 674 92 68.

R.J.

Ratusz przyjmuje wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu w 2018 roku
Mieszkańcy, którzy chcą w przyszłym roku przystąpić do programu, w ramach którego z te-
renu miasta usuwane i unieszkodliwiane są wyroby zawierające azbest, powinni do 31 stycz-
nia złożyć wniosek. Formularz dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu.

Prezydent Miasta Ciechanów 
I N F O R M U J E

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Cie-
chanowie, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:
–  ŚRÓDMIEŚCIE, jako działka nr 532/6, obejmująca powierzchnię 20 m2;
–  ŚRÓDMIEŚCIE, jako działki nr 4596/1 i 4596/2 o powierzchni 439 m2;
–  ŚMIECIN KOLONIA, jako działki nr 138,141,160,161 o powierzchni 5,89 ha;
–  SZCZURZYN, jako działka nr 59/3, obejmująca powierzchnię 75 m2;
–  SZCZURZYN, jako działka nr 67/44, obejmująca powierzchnię 20 m2

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech 
miesięcy, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
–  ŚRÓDMIEŚCIE, jako działki nr 942/16 i 222/6, obejmujące ok. 133 m2 (7 boksów 

garażowych) do oddania w najem na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy.

Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 14.12.2017 r. do 4.01.2018 r., 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz umiesz-
czony na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak
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Roboty prowadzone są metoda-
mi bezwykopowymi, dzięki czemu 
podczas budowy utrudnienia dla 
kierowców są niewielkie. Budowa 
sieci była od lat wyczekiwana przez 
mieszkańców, chcących przyłączyć 
się do miejskiego systemu kanali-
zacji sanitarnej.
Opracowany przez Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji projekt 
nowobudowanej sieci zakłada, 
że wszystkie studnie rewizyjne 

znajdą się w pasie zieleni i nie 
wpłyną negatywnie na ruch po-
jazdów. Zakres budowy obejmu-
je odcinek sieci o długości 416 m 
i średnicy 200 mm, a także przy-
łącza do granic posesji prywat-
nych o łącznej długości 216 m 
i średnicy 160 mm.
Jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, 
główny zakres prac zostanie wy-
konany jeszcze w tym roku.

R.J.

Inwestycja rozpoczęła się od robót 
ziemnych. Wykonana została kana-
lizacja deszczowa, przeprowadzo-
no prace związane m.in. z okablo-
waniem, z infrastrukturą oświe-
tleniową. Jezdnia została posze-
rzona do 7 metrów, wybudowano 
chodniki i dwukierunkową ścież-
kę rowerową, odtworzono rowy, 
wykonano nasadzenia. Przebudo-
wano 7 skrzyżowań i 80 zjazdów. 
Powstały dwie nowe zatoki auto-
busowe i nowe miejsca postojowe. 
Miejsc postojowych jest 27, czyli 
dwa razy więcej niż przed moderni-
zacją. Po przeprowadzeniu wszyst-
kich niezbędnych procedur związa-
nych z dostawą energii i licznikiem 
uruchomione zostało oświetlenie.
O budowę ulicy Sońskiej, która jest 
drogą powiatową, od dawna postu-
lowali mieszkańcy Ciechanowa. Jest 
to kosztowna inwestycja, w związ-
ku z czym samorządy porozumia-
ły się w kwestii podziału kosztów 
oraz podjęły skuteczne starania o ze-
wnętrzne dofinansowanie. Wniosek 
złożony w ramach „Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-
2019” okazał się skuteczny, został 
pozytywnie oceniony przez Mazo-
wiecki Urząd Wojewódzki w War-
szawie. Wartość przyznanego dofi-
nansowania to 2,981 mln zł. Całko-
wity koszt inwestycji to 6,544 mln zł 
– koszt robót budowlanych wyno-
si około 6,016 mln zł, koszt wykupu 
gruntów pod rozbudowę ulicy – około 
545 tys. zł. Przy dofinansowaniu i po-
dziale kosztów między miasto a sta-
rostwo, wkład Gminy Miejskiej Cie-
chanów jako partnera wynosi 54,1%, 
czyli około 1,928 mln zł, wkład powia-
tu to 45,9%, czyli około 1,635 mln zł.
– Zakończyła się właśnie inwesty-
cja, która należała do tych, teo-
retycznie niemożliwych. Wspól-
nie ze starostą udowodniliśmy, 
że można się porozumieć. Na do-
wód tego, mamy teraz ładną dro-

gę, która poprawia komfort i bez-
pieczeństwo kierowców, pieszych 
oraz rowerzystów. Poza tym nie-
wątpliwie wrażenia osób wjeżdża-
jących do Ciechanowa od strony 
Sońska są nieporównywalnie lep-
sze niż dawniej – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent spotkał się na miejscu 
zakończonej inwestycji ze staro-
stą ciechanowskim Sławomirem 
Morawskim.
– Cieszę się, że mieszkańcy zyskują 
na współpracy między samorząda-
mi. Sońska była pierwszym takim 
przedsięwzięciem. W przyszłym 
roku czeka nas kolejna wspólna 
inwestycja, również z dofinanso-
waniem zewnętrznym, którą jest 

budowa ul. Kwiatowej. W jeszcze 
większym składzie, z udziałem 
gminy Opinogóra Górna, planu-
jemy budowę drogi z Ciechano-
wa do Opinogóry, przebiegają-
cą przez miejscowość Kąty. Każ-
de z tych zadań jest przemyślane, 
obejmuje chodniki, ścieżki rowe-
rowy, niezbędną infrastrukturę 
– powiedział starosta.
Ul. Sońska jest także dojazdem 
do kąpieliska „Krubin”, które prze-
szło w tym roku pierwszy etap mo-
dernizacji i które w wakacje było 
najchętniej odwiedzanym miejscem 
rekreacji w Ciechanowie. Na przy-
szły rok zaplanowany został drugi 
etap prac.

R.J.

Budowa kanalizacji 
w ul. Gruduskiej

ZWiK buduje sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Gruduskiej 
na odcinku od ul. Bukietowej do granicy miasta. Na kanaliza-
cję mieszkańcy czekali od lat.

Zakończyła się budowa ulicy Sońskiej
Dzięki współpracy miasta i powiatu zmodernizowany został ponad dwukilometrowy odcinek 
ul. Sońskiej od ronda Solidarności do kąpieliska „Krubin”. Jezdnia została przebudowana, po-
wstały chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, zagospodarowano zieleń.

Inwestycja ma na celu ożywie-
nie przestrzeni oraz przypomnie-
nie o funkcjonującej w przeszłości 
w Ciechanowie kolejce wąskotorowej. 
Sama lokomotywa zostanie ustawio-
na po zakończeniu prac związanych 
z przygotowaniem podłoża, torowi-
ska i alejek. Planowany jest mon-
taż tablicy z informacjami o historii 
wąskotorówki. Instalowane są szy-
ny wydobyte spod nawierzchni ul. 
Sienkiewicza podczas trwającej obec-
nie modernizacji tej ulicy. Na około 
180 m2 układana jest kostka grani-
towa. Alejki budowane są z płyt be-
tonowych z obrzeżami granitowy-
mi. Łączna długość alejek wynie-
sie około 210 m, a szerokość 1,5 m. 

Na skwerze pojawią się 4 ławki, 2 ko-
sze na śmieci. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest na ten rok, jednak 

zależy ono od pogody. Autorem pro-
jektu jest radny Tomasz Podsiadlik.

R.J.

„Parowóz wraca do Ciechanowa” – 
zagospodarowanie skweru przy ul. Fabrycznej

Na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Sienkiewicza umieszczona będzie lokomo-
tywa z fragmentem torów, tworzone są alejki, pojawią się ławki i śmietniki. Jest to realizacja 
zwycięskiego projektu, wybranego przez mieszkańców osiedla „Przemysłowe” w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego.
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Kondycja miejskiej oświaty nie 
wzbudziła zastrzeżeń. Z materia-
łów przygotowanych przez Cen-
trum Usług Wspólnych wynika, że 
do 16 placówek podlegających gmi-
nie uczęszcza 4 962 dzieci. Uczy 
ich 447 nauczycieli. W porównaniu 
do ubiegłego roku szkolnego, zwięk-
szyła się liczba miejsc w przedszko-
lach. Uruchomiono w nich 4 dodat-
kowe oddziały. W związku z bra-
kiem naboru do gimnazjów, nastą-
pił też wzrost liczby dzieci uczęsz-
czających do szkół podstawowych. 
W 2016 roku na oświatę miejski sa-
morząd przeznaczył 46,2 mln zł.
Kluczowym punktem sesji było 
uchwalenie budżetu na 2018 rok. 
Planowane dochody miasta osza-
cowano na 225,6 mln zł, wydat-
ki – na 147,2 mln zł. Za budżetem 
w takim kształcie opowiedziało się 
19 radnych, 1 osoba była przeciw.
W dalszej części obrad rozpatrzono 
23 projekty uchwał. Zmiany wpro-
wadzono w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej i budżecie na 2017 r. 
Dochody określono na 187,2 mln 
zł, wydatki – na 194,7 mln zł.
Z 52,49 do 41 zł za 1 dt obniżono cenę 
skupu żyta, stanowiącą podstawę 
do naliczenia podatku rolnego. W ob-
wodach szkół podstawowych i gim-
nazjów uwzględniono nowe nazwy 
ulic. W myśl zmian oświatowych rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie prze-
kształcenia dotychczasowych zespo-
łów szkół w ośmioletnie szkoły pod-
stawowe. Zatwierdzili również sta-
tut Szkoły Podstawowej nr 1.

Kolejną kwestią było zatwierdze-
nie przyszłorocznych taryf i sta-
wek opłat za zbiorowe zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowe odprowadze-
nie ścieków. Zmian nie ma. Wła-
ściciele gospodarstw domowych 
nadal będą płacić 2,99 zł za 1 m3 
wody i 6,45 zł za ścieki. Modyfika-
cje wprowadzono za to w wielolet-
nim planie rozwoju i moderniza-
cji urządzeń będących w posiada-
niu Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji. Uszczegółowieniu podda-
no zasady ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schroniskach dla bez-
domnych.
Radni uchwalili program współ-
pracy gminy miejskiej z organiza-
cjami pozarządowymi na 2018 rok 
oraz program profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego 
HVP na lata 2018-2021. Określi-
li też warunki i tryb przyznawania 
stypendiów artystycznych. Będą 
się o nie mogli ubiegać uzdolnie-

ni uczniowie szkól podstawowych 
i średnich. Stypendium w wysoko-
ści 200 zł będzie wypłacane przez 
10 miesięcy. Każdego roku będzie 
mogło z nich skorzystać 5 osób.
Za zasadne radni uznali przystąpie-
nie do opracowania zmiany uchwały 
dotyczącej zasad i warunków usy-
tuowania obiektów małej architek-
tury oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych. Wyrazili również zgodę 
na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży na rzecz najemcy lokalu 
mieszkaniowego przy ul. Sienkie-
wicza 9 oraz zawarcie 6. kolejnych 
umów dzierżawy.
Radni powołali zespół opiniu-
jący kandydatów na ławników. 
W jego skład weszli: Elżbieta Lat-
ko, Agnieszka Kuźma, Stanisław 
Talarek i Krzysztof Leszczyński.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, 

terminarz, dostępne są  
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podczas pierwszego posiedze-
nia, które odbyło się 1 grudnia, 
radni III kadencji Młodzieżo-
wej Rady Miasta złożyli ślubo-
wanie oraz wybrali przewod-
niczącego, zastępcę przewod-
niczącego i sekretarza.

Młodzieżowa Rada Miasta zosta-
ła powołana w czerwcu 2015 roku 
uchwałą przygotowaną przez prezy-
denta Krzysztofa Kosińskiego. Pre-
zydent pozytywnie odniósł się wów-
czas do pomysłu, który został zapro-
ponowany przez grupę młodych lu-
dzi. Składa się z 24 osób w wieku 
od 14 do 20 lat. Tworzą ją ucznio-
wie ciechanowskich szkół. Kaden-
cja rady trwa rok. W wyniku prze-
prowadzonych w szkołach wyborów 
w jej skład weszli: Marta Wiśniew-
ska, Piotr Lankiewicz (Zespół Szkół 
Technicznych), Tomasz Leszczyński, 
Sebastian Budzich (SP nr 3), Julia Ol-
szewska, Oliwia Smolińska (Gimna-
zjum nr 3), Katarzyna Burszewska, 
Dariusz Napiórkowski (SP nr 7/Gim-
nazjum nr 4), Anastazja Soplińska 
(Gimnazjum STO), Aleksandra Klic-
ka (SP TWP), Gabriel Siemiątkowski, 

Natalia Borkowska, Mateusz Sobo-
lewski (I LO), Natalia Wojtyska, Mo-
nika Królikowska (I LO PUL), Seba-
stian Wasiak, Przemysław Orzoł (ZS 

nr 1), Natalia Wolińska, Alicja Gołę-
biewska (SP nr 1), Natalia Kania, Łu-
kasz Kosmala, Karol Kowalski (ZS 
nr 2), Maja Sztolsztener, Aleksan-
dra Jankowska (ZS nr 3).
Przewodniczącym został Karol Ko-
walski, zastępcą Gabriel Siemiąt-
kowski, sekretarzem Natalia Kania.
Działalność MRM ma charakter 
konsultacyjny w sprawach dotyczą-
cych młodzieży, edukacji, sportu, 
kultury i rozwoju miasta.

K.D.

Stypendia będą przyznawane dla 
pięciu uczniów, uczących się lub 
mieszkających w Ciechanowie, szcze-
gólnie uzdolnionych w zakresie twór-
czości artystycznej i swoimi osią-
gnięciami promujących Ciechanów.
By ubiegać się o stypendium, nale-
ży złożyć wniosek na formularzu, 
stanowiącym załącznik do uchwały 
oraz dostarczyć wymagane doku-
menty. Wnioski mogą składać sami 
uczniowie, w przypadku niepełno-
letnich – rodzic lub opiekun praw-
ny, dyrektor szkoły, instytucja kul-
tury lub stowarzyszenie twórcze.
Stypendium przyznawane będzie 
na 10 miesięcy, od stycznia do grud-

nia danego roku kalendarzowego, 
z wyłączeniem wakacji. Miesięczna 
wysokość wsparcia wynosi 200 zł.
Do 15 stycznia decyzję o przyzna-
niu stypendium, na wniosek Ko-
misji Oceniającej, podejmie Pre-
zydent Miasta.
Wzór wniosku oraz uchwała okre-
ślająca szczegóły dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej.
P r z y p o m i n a m y,  ż e  r ó w n i e ż 
do 30 grudnia można składać wnio-
ski o stypendia dla uczniów i stu-
dentów za wybitne osiągnięcia spor-
towe oraz o nagrody dla zawodni-
ków i trenerów.

R.J.

Listopadowa sesja Rady Miasta
Najważniejszym tematem 38. sesji Rady Miasta Ciechanów był budżet na 2018 rok. Jednym z głów-
nych punktów obrad była także analiza funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2016/2017. 
Sesja rozpoczęła się od wręczenia Waldemarowi Nicmanowi medalu „Za Zasługi dla Ciecha-
nowa”. Odznaczenie to przyznano, doceniając zaangażowanie laureata na rzecz sportu, aktyw-
ność społeczną i dziennikarską.

Pierwsza sesja III kadencji 
Młodzieżowej Rady Miasta

Stypendia artystyczne dla uczniów
Do 30 grudnia można zgłaszać kandydatów do stypendium ar-
tystycznego, przyznawanego od przyszłego roku przez miasto. 
Jest to nowa forma wsparcia uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
Uchwała w sprawie stypendium została podjęta podczas listo-
padowej sesji Rady Miasta.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 6.12.2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany uchwały  
nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materia-
łów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity –  
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 30 listopada 
2017 r. uchwały nr 531/XXXVIII/2017 w sprawie przygotowa-
nia przez Prezydenta Miasta Ciechanów projektu zmiany uchwa-
ły nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materia-
łów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński
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Jak informuje ZKM, 24, 26 i 31 grudnia komunikacja miejska będzie 
działała według niedzielnego rozkładu jazdy. 25 stycznia według nie-
dzielnego rozkładu będą jeździły autobusy linii 0, 3, 7, K, natomiast we-
dług niedzielnego – do godziny 14.30 kursowały linie 1, 2, 4, 5. W Nowy 
Rok zgodnie z niedzielnym rozkładem będą funkcjonowały linie 0, 3, 
7, K, natomiast autobusy pozostałych linii w ogóle nie będą kursowały.

W postępowaniu przetargowym 
wpłynęło po jednej ofercie, doty-
czącej obydwu rodzajów autobu-
sów. Cena autobusu elektrycznego 
wynosi 2 275 500 zł, natomiast cena 
drugiego pojazdu, z silnikiem speł-
niającym najwyższą normę emisji 
spalin Euro 6, to 651 900 zł.
Zostanie kupiony autobus elek-
tryczny marki SOLARIS – typ 
Urbino 8,9 Electric o długości 
8,95 m, szerokości 2,4 m oraz wy-
sokości prawie 3,4 m. Będzie miał 
53 miejsca, w tym 21 miejsc siedzą-
cych. W autobusie będzie miejsce 
dla wózka inwalidzkiego lub wóz-
ka dziecięcego. Pojazd wyposażo-
ny będzie w akumulatory trakcyjne 
służące do magazynowania energii 
elektrycznej, umożliwiające prze-
bieg co najmniej 160 km bez ko-
nieczności doładowywania bate-
rii. Będzie miał dwoje bezstopnio-
wych drzwi w układzie 1-2-0 oraz 
niską podłogę. Wyposażony zosta-
nie w szereg różnego rodzaju nowo-
czesnych rozwiązań, m.in. w tzw. 
system informacji akustycznej i sys-
tem monitoringu wizyjnego oraz 
łączność alarmową.

Drugi autobus to MMI – typ IVECO 
72C URBY o długości 7,6 m, szeroko-
ści 2,16 m, z 14 miejscami siedzącymi 
i 21 stojącymi oraz miejscem na wó-
zek inwalidzki lub dziecięcy. To po-
jazd dwudrzwiowy z niską podłogą 
w świetle tylnych dwuskrzydłowych 
drzwi. Do wyświetlania informacji 
będą zainstalowane elektroniczne 
tablice typu LED, do odtwarzania 
komunikatów – urządzenie głośno-
mówiące. Ten autobus także będzie 
miał monitoring wizyjny oraz system 
łączności alarmowej. Będzie posiadał 
również system liczenia pasażerów.
Zakup dwóch autobusów to ele-
ment projektu, na który miasto 

pozyskało łącznie 37 466 124,19 zł 
środków zewnętrznych. Dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej wynosi 
33 303 221,50 zł, a wsparcie z bu-
dżetu państwa – 4 162 902,69 zł. 
Cały projekt, prócz zakupu auto-
busów, obejmuje budowę centrum 
park&ride, modernizację ulicy 
Sienkiewicza, budowę nowej drogi 
obwodowej, utworzenie elektronicz-
nego systemu informacji pasażer-
skiej. Wszystkie te inwestycje będą 
w 90% pokryte z pozyskanych środ-
ków zewnętrznych, a jedynie 10% 
kosztów kwalifikowanych stanowił 
będzie wkład własny miasta.

R.J.

Remont nawierzchni prowa-
dzony jest na około 450-metro-
wym odcinku ul. Czarnieckiego 
między ulicami Szymanowskie-
go a Graniczną. 12 grudnia roz-
poczęło się frezowanie, następ-
nie położony zostanie asfalt.

Remont fragmentu ul. Czarniec-
kiego to jedno z zadań składają-
cych się na tegoroczną listę inwe-
stycji i remontów, opracowaną po 
spotkaniach osiedlowych z prezy-
dentem miasta. Kierowcy narzekali 
na zły stan nawierzchni, szczegól-
nie stwarzające zagrożenie zapad-
nięcia przy studniach.

W ubiegłym roku miasto prze-
prowadziło remont ul. Czarniec-
kiego na 200-metrowym odcin-

ku od ul. Szymanowskiego do ul. 
Widnej.

R.J.

Na dolnym fragmencie ul. 
17 Stycznia, od pl. Jana Paw-
ła II do drogi krajowej nr 60, 
pojawiła się nowa nawierzch-
nia bitumiczna oraz częścio-
wo wymienione zostały kra-
wężniki. Dodatkowo, w ra-
mach bieżącego utrzymania 
dróg, przełożona została kost-
ka na chodnikach. 
Miasto przejęło ten około 300-me-
trowy odcinek od Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
dzięki czemu mogło przeprowadzić 
prace. O remont od dawna zabiega-
li mieszkańcy, zadanie zostało wpi-
sane na listę inwestycji i remontów 
na 2017 r.

R.J.

Wyremontowany dolny odcinek ul. 17 Stycznia

Będą 2 nowe autobusy. Solaris dostarczy elektryczny
Wybrani zostali wykonawcy w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę dwóch autobu-
sów, w tym elektrycznego. Miasto pozyskało na pojazdy 90% zewnętrzne dofinansowanie. Au-
tobus elektryczny, który powiększy tabor komunikacji miejskiej, do końca września dostarczy 
spółka SOLARIS bus & coach, natomiast autobus kategorii MINI, niskowejściowy, z silnikiem 
Euro 6, do końca kwietnia spółka MMI.

Remont nawierzchni na ul. Czarnieckiego

Autobusy w okresie  
świąteczno-noworocznym

Miasto w świątecznej odsłonie

Kilkanaście dni przed Świętami 
Bożego Narodzenia centrum mia-
sta zostało przystrojone świetlny-
mi dekoracjami. Ozdoby są ładne 
i energooszczędne. Świetlnymi wę-
żami przyozdobiono głogi i choinkę 
przed ratuszem. Dekoracje zawisły 
nad deptakiem i na lampach na pla-
cu Jana Pawła II. Na placu pojawi-
ła się ciuchcia oraz nowa świetlna dekoracja – paw. Na fontannie zain-
stalowana została konstrukcja w kształcie wodotrysku, a na deptaku 
wielka bombka i miś.

Nowe kosze uliczne
W miejsce starych zniszczonych i za-
rdzewiałych koszy zamontowanych 
zostało 329 nowych. Kosze pojawi-
ły się również w punktach, w których 
brakowało śmietników.
W tym roku wymienionych zosta-
ło około 90% śmietników, czyli pra-
wie wszystkie czerwone „tulipany”, 
znajdujące się przy drogach i te-
renach Gminy Miejskiej Ciecha-
nów. Drugi etap wymiany plano-
wany jest na wiosnę. Nowe kosze składają się z ciemnobrązowej obu-
dowy oraz metalowej wkładki. Ich wygląd jest spójny m.in. ze styli-
styką nowych wiat przystankowych. Takie kosze wcześniej stanęły 
przy pętli miejskiej. Nowe kosze stanowią również elementy prowa-
dzonych przez miasto inwestycji, pojawią się np. przy modernizowa-
nej ul. Sienkiewicza.

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 
Miejskiej i Ochrony Środowiska, pod numer (23) 674 92 84. Na pod-
stawie umowy z Urzędem Miasta naprawy wykonuje spółka Energa 
Oświetlenie.

Naprawy ulic
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano miejscowe 
remonty nawierzchni dróg gruntowych. Tłuczniem kamiennym popra-
wiono stan ul. Dygasińskiego (odcinek od pętli miejskiej do ul. Kargo-
szyńskiej), ul. Św. Stanisława Kostki, ul. Św. Marka, ul. Św. Krzyszto-
fa, ul. Plenerową oraz odcinek ul. Błękitnej.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
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9 i 10 grudnia podsumo-
wano VIII edycję Szlachet-
nej Paczki w Ciechanowie. 
Z roku na rok skala ofiar-
ności przerasta oczekiwa-
nia wolontariuszy. Pre-
zenty trafiły do 31 ciecha-
nowskich rodzin, ponad 
100 w całym powiecie cie-
chanowskim. W akcję włą-
czyła się Szkoła Podsta-
wowa nr 5, która udostęp-
niła swoje pomieszczenia 
do gromadzenia podarun-
ków. Jak co roku, najbar-
dziej potrzebna była żyw-
ność, środki chemiczne, 
meble, opał, artykuły szkol-
ne, odzież, zabawki i sprzę-
ty AGD.
Wśród darczyńców znala-
zły się osoby indywidual-
ne, szkoły, prywatne firmy 
i ciechanowskie instytucje. 
Pracownicy Urzędu Mia-
sta, przygotowali paczkę 
dla Pani Joanny i jej 3-let-
niego synka.
– Serdecznie Państwu dzię-
kuję za wszystko. Te rzeczy 
są nam bardzo potrzebne. 
Jestem niesamowicie wzru-
szona. Ogromną frajdę ma 
mój synek, bo już dawno 
nie dostał tylu prezentów – 
powiedziała pani Joanna.

P.H.

Schronisko, prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych, 21. raz zorganizowało Miko-
łajki. Przytulisko odwiedziły dzie-
ci z ciechanowskich oraz okolicz-
nych szkół i przedszkoli. Przeka-
zana przez mikołaje karma na dłu-
gi czas uzupełni pożywienie dla 
ponad 300 psów przebywających 
w Pawłowie.

K.D.

Szlachetna Paczka

Mikołajki w schronisku w Pawłowie
6 grudnia w ramach akcji „Świąteczna paka dla psiaka” pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów 
przekazali do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie 4 budy, 40 koców, 22 obroże, 
18 misek, 3 smycze, garnek, blachę, kołdrę i prawie 200 kg karmy. Ich wartość to około 4 tys. zł.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa już około 340 psów. Wszystkie potrzebują własnych do-
mów i dobrych opiekunów. Tak jak w poprzednich numerach 
gazety, zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji.

Gandzia – 5 lat i waga 22 kg. Bardzo pogodna suczka. Chętna do za-
bawy. Grzeczna. Lubi spacery.

Winyl to 5-letni pies, ważący 40 kg. Wesoły, poczciwy, w typie bernar-
dyna. Umie chodzić na smyczy.

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

K.D.

Przygotowano 500 św ierków. 
Mieszkaniec Ciechanowa, któ-
ry zgłosił się do PSZOK z 20 kilo-
gramami makulatury lub 20 kilo-
gramami elektrośmieci w zamian 
na miejscu otrzymał choinkę w do-
niczce. Odpady można było dostar-
czać w godzinach, w których czynny 
jest Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Władze 
miasta oraz zarząd Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych podkre-
ślają, że poprzez tego typu inicja-
tywy zwracają uwagę na to, czym 
jest PSZOK, segregowanie odpa-
dów, na kwestie edukacji w zakresie 
gospodarowania odpadami i pro-
mocję działań proekologicznych.

R.J.

Akcja „Choinka za odpady”
Organizowana po raz drugi świąteczna akcja Urzędu Miasta i Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Ciechanowie, w ramach której makulaturę lub elektrośmieci mieszkańcy mogli wy-
mienić na choinkę w doniczce, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Jogi ma 8 lat. Waży 15 kg. Jam-
nikowaty. Potrafi zdominować 
osobnika większego od siebie. 
Jest charakterny, trochę zaczep-
ny, ale w gruncie rzeczy posłuszny 
i spokojny. Na dom czeka już bar-
dzo długo. Sprawdzi się zarówno 
w mieszkaniu i domu z ogrodem.

Czili ma 5 lat i waży niecałe 10 kg. 
To łagodny, przyjazny pies. Cieszy 
się na widok człowieka. Doskonale 
nadaje się do mieszkania w bloku.
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Lokalny program profilaktyki opra-
cowany został na 4 lata. Udział 
w programie będzie w pełni dobro-
wolny. W przyszłym roku zaszcze-
pione mogą zostać dziewczęta miesz-
kające w Ciechanowie, urodzone 
w 2006 roku. W kolejnych latach 
będą mogły ze szczepień skorzystać 
następne roczniki. Program zakła-
da szeroką edukację dzieci i rodzi-
ców. Do współpracy zaproszone zo-
staną szkoły. Program na wszystkich 
etapach opracowania konsultowa-
ny był z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym, Specjali-
stycznym Szpitalem Wojewódzkim, 
Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk 
Humanistycznych PWSZ. Konsul-
tację naukową zapewniła prof. dr 
hab. med. Bibiana Mossakowska. 
Program uzyskał pozytywną opinię 
Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji.
– Podejmujemy nową inicjatywę 
z myślą o zdrowiu naszych miesz-
kańców, zdrowiu kobiet, a tak na-
prawdę zdrowiu całych rodzin. To 
będzie pierwszy program profilak-
tyczny, realizowany przez Ciecha-
nów. Program nie powstałby, gdy-
by nie zaangażowanie wielu osób, 
którym serdecznie dziękuję. Mamy 
do czynienia z realnym, konkretnym 
wsparcie dla młodych kobiet, które 
będą w przyszłości matkami miesz-
kanek i mieszkańców naszego mia-
sta. A zdrowie jest dla nas wszyst-
kich przecież najważniejsze – po-
wiedział podczas omawiania pro-
gramu na sesji Rady Miasta prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– Cieszę się, że mogłam włączyć się 
w prace nad tym programem. Trze-
ba go rozpocząć od uświadomienia 
dziewcząt i upowszechnienia wiedzy 
na temat szczepień przeciwko HPV. 
Ważne, żeby szczepić przed inicja-
cją seksualną, a ten wiek inicjacji się 
obniża, w związku z tym ten projekt 
ma dotyczyć dwunastolatek, jest to 
bardzo celowe – powiedziała prof. 
dr hab. med. Bibiana Mossakowska.
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) w 2009 roku opublikowała 
oficjalne stanowisko, uznając raka 
szyjki macicy i inne choroby wywoła-

ne przez wirus brodawczaka ludzkie-
go za problem zdrowia publicznego 
o charakterze globalnym. Rak szyj-
ki macicy jest drugą spośród onko-
logicznych przyczyn zgonów wśród 
kobiet. WHO rekomenduje wprowa-
dzenie rutynowych szczepień prze-
ciw HPV, jako części programu, za-
wierającego informację i edukują-
cego na temat profilaktyki zakażeń 
tym wirusem.
Szczepienie dziewcząt zalecają m.in. 
Polskie Towarzystwo Ginekologicz-
ne, Polskie Towarzystwo Onkologii 
Ginekologicznej, Polskie Towarzy-
stwo Pediatryczne oraz Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych.
Polska należy do krajów o średniej 
zachorowalności na ten nowotwór, 
ma jednak jeden z najwyższych 
wskaźników zachorowalności i umie-
ralności w Europie.
Program, poza swoim oczywistym 
celem, ma m.in. wpłynąć na wzrost 
poziomu wiedzy i świadomości ro-
dziców oraz młodzieży w zakresie 
ryzykownych zachowań oraz chorób 
przenoszonych drogą płciową. Ma 
podnieść także poziom wiedzy na te-
mat skuteczności działania szcze-
pionki w redukowaniu zakażeń wi-
rusem HPV oraz upowszechnić na-
wyk systematycznego wykonywania 
badań profilaktycznych.
– Brodawczak ludzki (HPV), to wi-
rus, który bardzo powszechnie znaj-
duje się w środowisku. W 90% każ-
dy członek populacji jest w ciągu 

swojego życia zakażany tym wiru-
sem. Do zakażenia dochodzi poprzez 
różnego rodzaju kontakty seksual-
ne. To jest bardzo niebezpieczne, że 
wirus posiada szczepy onkologicz-
ne. W Polsce na raka szyjki macicy 
choruje rocznie ponad 3 tysiące ko-
biet, z tego połowa umiera. Polska 
znajduje się na niechlubnym miej-
scu, jeśli chodzi o zachorowalność. 
To zachorowalność o 70% wyższa 
niż zachorowalność w Unii Euro-
pejskiej, a śmiertelność jest rów-
nież o kilkadziesiąt procent wyż-
sza. Kraje, które podjęły szczepie-
nia mają bardzo zadowalające wy-
niki. Zachorowalność na raka szyjki 
macicy diametralnie spadła. Szcze-
pionka jest szczepionką bezpieczną 
– powiedziała dyrektor ciechanow-
skiego Sanepidu Wiesława Krawczyk.
Zgodnie z Programem Szczepień 
Ochronnych, szczepienia przeciwko 
wirusowi HPV znajdują się w wyka-
zie szczepień zalecanych, niefinan-
sowanych ze środków znajdujących 
się w budżecie Ministra Zdrowia. 
Program będą realizowały, na pod-
stawie umowy zawartej z Prezyden-
tem Miasta Ciechanów, podmioty 
prowadzące działalność leczniczą, 
które zostaną wyłonione w drodze 
konkursu ofert. Nadzór nad pra-
widłowością szczepień będzie pro-
wadzony w porozumieniu z Powia-
towym Inspektorem Sanitarnym 
w Ciechanowie.

R.J.

10 grudnia w Hali Sportowej przy 
ul. Kraszewskiego odbyły się Ro-
dzinne Mikołajki. Charytatywną 
imprezę zorganizowało Stowarzy-
szenie Mazovia ProActiv, pod pa-
tronatem prezydenta miasta. Do-
chód z wydarzenia – 10.813,94zł 
– został przeznaczony na lecze-
nie i rehabilitację ośmioletnie-
go Artura z Ciechanowa, chorego 
na rdzeniowy zanik mięśni. W tym 
dniu odbyły się koncerty, trenin-
gi sportowe, konkursy, licytacje 
oraz kiermasz ozdób świątecz-

nych. Chętni mogli wziąć udział 
w treningu Zumby i Fitness. Od-
był się koncert kolęd przygotowa-
ny przez dzieci ze Szkoły Muzycz-
nej Forte – Piano.

A.C.

Program profilaktyki raka szyjki macicy  
i bezpłatne szczepienia przeciwko HPV od 2018 r.

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta uchwalony został lokalny program szczepień przeciw-
ko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który przyczynia się do zachorowań na raka szyj-
ki macicy. Programem objęte zostaną 12-letnie mieszkanki Ciechanowa. Każdego roku z bez-
płatnych szczepień będzie mógł skorzystać jeden rocznik ciechanowianek. Prezydent Kosiń-
ski, który wyszedł z inicjatywą opracowania programu, zaprosił do współpracy specjalistów 
z dziedziny zdrowia.

Rodzinne Mikołajki 2017

Miasto przekazało 
szpitalowi sprzęt medyczny

6 grudnia szpitalowi w Ciechanowie prezydent Kosiński ofi-
cjalnie przekazał sprzęt medyczny, na który miasto udzieliło 
dotacji w wysokości 200 tys. zł. Kupiony został sprzęt do ba-
dań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych.

Przekazane przez miasto wsparcie finansowe dla szpitala zostało prze-
znaczone na nowoczesny wideogastroskop i tor wizyjny, diatermię chi-
rurgiczną oraz zestaw narzędzi do laparoskopii z klipsownicą. Zaprezen-
towano sprzęt i przedstawiono szczegóły związane z jego zastosowaniem.
– Bardzo dziękuję miastu za to wsparcie. Każda pomoc jest ważna, 
a wszystkim nam zależy na zdrowiu pacjentów. Sprzęt, który został ku-
piony za te pieniądze pomoże nam w diagnostyce chorób onkologicz-
nych, w dokładnych badaniach gastroskopowych, w operacjach, jak 
również pozwoli rozszerzyć naszą ofertę usług medycznych – powie-
dział dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechano-
wie Andrzej Kamasa.
– Pacjenci szpitala to w dużej mierze mieszkańcy Ciechanowa. Szpital 
nie podlega pod miasto, ale staramy się w miarę możliwości udzielać mu 
wsparcia. Wiadomo, że potrzeby są ogromne, a nowoczesnego sprzętu 
brakuje – dodał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Zakupiony wideogastroskop i tor wizyjny to zestaw służący do wykony-
wania badania gastroskopowego górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego. Dzięki użyciu przez urządzenie specjalnego źródła światła, dosko-
nale oświetla wnętrze przewodu pokarmowego i umożliwia jak najdo-
kładniejszą diagnozę stanu błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunast-
nicy. Obraz z kamery umieszczonej na końcu gastroskopu pokazywany 
jest na ekranie toru wizyjnego. Szpital posiada tego typu zestawy, jednak 
mają one już kilka lat i wykonano nimi tysiące badań.
Gastroskopia jest badaniem polegającym na oglądaniu błony śluzowej gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka i dwunastnicy. 
Jest to bardzo istotne badanie, diagnozujące choroby przewodu pokarmo-
wego – począwszy od najczęstszych (choroba refluksowa przełyku, choro-
ba wrzodowa czy zmiany zapalne błony śluzowej), po nieco rzadsze, cza-
sem stwarzające istotne zagrożenie dla życia, jak zmiany nowotworowe.
Drugi zestaw – diatermia chirurgiczna to urządzenie niezbędne do dia-
gnostyki chorób onkologicznych, badań diagnostycznych w endoskopii 
i wykonywania zabiegów ratujących życie. Diatermię stosuje się do hamo-
wania krwawień górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do tej pory, 
ciechanowski szpital nie miał tak nowoczesnej diatermii.
Zestaw narzędzi do laparoskopii z klipsownicą będzie służył do wykony-
wania zabiegów operacyjnych z zakresu bariatrii (o które szpital rozsze-
rza swoją ofertę usług medycznych) oraz do leczenia operacyjnego cho-
rób przewodu pokarmowego. Do tej pory szpital w Ciechanowie nie po-
siadał zestawy narzędzi umożliwiających wykonywanie zabiegów lapa-
roskopowych u chorych z chorobliwą otyłością.
Po prezentacji zakupionego sprzętu dyrekcja szpitala i prezydent wraz 
ze Świętym Mikołajem odwiedzili przebywające na oddziałach dzieci 
i wręczyli im mikołajkowe upominki.

R.J.
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10 grudnia na placu Jana Pawła II 
tradycyjnie pojawili się Mikołaje 
na motocyklach. Kawalkada eskor-
towana przez strażaków z PSP prze-
jechała ulicami miasta w kierun-
ku Domu Dziecka w Gołotczyźnie. 
Później Motomikołaje odwiedzi-
ły podopiecznych ciechanowskie-
go TPD. Dzieci dostały upominki 
przekazane przez darczyńców. Mi-
kołajkową akcję zorganizowali mo-
tocykliści z Klubu Motocyklowego 
„Wolny Wydech”.

P.H.

Spotkania z Mikołajem i elfami, za-
bawy, konkursy, występy, pokazy 
oraz punt kulminacyjny, czyli Wi-
gilia dla Mieszkańców. Tegorocz-
ny Jarmark Bożonarodzeniowy, 
na który złożyły się różnego rodza-
ju atrakcje cieszył się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. Przed 

ratuszem od 15 do 17 grudnia sta-
ły drewniane domki – stoiska z re-
gionalną żywnością, rękodziełem, 
ozdobami świątecznymi, akcesoria-
mi. Można było posilić się czerwo-
nym barszczem, a podczas Wigilii 
dla Mieszkańców skosztować przy-
gotowanego poczęstunku i grzańca. 

W tle rozbrzmiewały kolędy i świą-
teczne piosenki.
Jarmark zorganizowali: Urząd Mia-
sta Ciechanów, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego 
oraz Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO.

red.

Organizatorzy podkreślali, że był 
to konkurs dla cierpliwych, należa-
ło bowiem zaprezentować Ciecha-
nów w czterech porach roku. Każ-
da fotografia powinna tematycznie 
nawiązywać do miasta, jury brało 
pod uwagę pomysłowość autorów, 
zmysł obserwacji oraz wartości ar-
tystyczne. Fotografujący mogli po-
kazać miejsca powszechnie znane 
w nowej odsłonie lub zakątki mniej 
znane ale w zaskakujących okolicz-
nościach lub kontekście. Zdjęcia nie 
mogły być fotomontażem, nie wolno 
było łączyć elementów wielu zdjęć.
Ogłoszenie w yników konkur-
su i wręczenie nagród odbyło się 

8 grudnia w Urzędzie Miasta. Jury 
nie przyznało I nagrody, były dwie 
II nagrody w wysokości 500 zł każ-
da. Otrzymali je Elżbieta Nowak 
i Bogusław Wawszczak. Za III miej-
sce 300 zł otrzymała Ewa Puter-

nicka. Wyróżnienie i sumę 200 zł 
przyznano Przemysławowi Weso-
łowskiemu.
Konkurs zorganizowany był pod pa-
tronatem prezydenta miasta.

R.J.

Motomikołaje

Jarmark Bożonarodzeniowy

Konkurs „Ciechanów w obiektywie – 
cztery pory roku” rozstrzygnięty

Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich zorganizował konkurs fotograficz-
ny, którego motyw przewodni to Ciechanów ukazany w każdej porze roku. Swoje prace zgło-
siło 8 osób.

Zaułek poezji
Ewa Kopacz

Zegar
Kiedyś patrzyłam w lustro
ktoś przebiegał
przystanął i spoglądał
na moje krucze włosy

Kiedyś patrzyłam na zegar
nigdy się nie zatrzymał
nie przystanął
bodaj na chwilę

Teraz patrzę przez szybę okna
nikt nie dostrzega siwiejących włosów
Nie patrzę na zegar
bo nie daje wskazówek…

Ewa Kopacz jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, pracowała 
w ciechanowskich szkołach. W 1998 roku zdobyła cenne dla filologa wyróż-
nienie – Złote Pióro Mikołaja Reja wraz z I nagrodą w ogólnopolskim kon-
kursie polszczyzny pięknej, poprawnej i komunikatywnej. Wiersze druko-
wała w prasie, almanachach i indywidualnym tomiku „Zacząć od końca”.

Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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10 grudnia Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji uruchomił 
lodowiska przy ul. 17 Stycz-
nia. Tego dnia wstęp był bez-
płatny. Lodowisko czynne jest 
codziennie, o ile pozwala na to 
pogoda.

Godziny otwarcia i cennik pozosta-
ły w tym sezonie bez zmian. Obo-
wiązują dotychczasowe ulgi, a w fe-
rie, między godziną 9.00 a 13.00, 
uczniowie miejskich szkół nie 
będą uiszczać opłat za korzysta-
nie z obiektu.
Na miejscu, w hali MOSiR, dostęp-
na jest szatnia oraz łyżwy do wy-
pożyczenia.
Lodowisko czynne jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
8.00-21.00 oraz w soboty i niedzie-
le w godzinach 10.00-21.00.
Bilet normalny kosztuje 5,10 zł, ulgo-
wy 2,60 zł. Bilet obowiązuje między 
przerwami technicznymi. Wypoży-
czenie łyżew wynosi 6,10 zł za go-
dzinę, szatnia 2 zł. Można również 

kupić karnet: 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% zniżki. Osoby posiadające 
Ogólnopolską Kartę Seniora mają 

bezpłatny wstęp od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8.00-13.00.
Przer w y techniczne zaplano -
wane są cod ziennie w god zi-
nach:11.00-11.30, 13.00-14.00, 
16.00-16.30, 18.30-19.00.

R.J.

Po raz osiemnasty w ciechanow-
skiej hali sportowej MOSiR mło-
dzi sportowcy przez trzy dni ry-
walizowali w Mikołajkowym Tur-
nieju Piłki Ręcznej Młodzików. 
Od 1 do 3 grudnia w turnieju wal-
czyły zespoły z Ciechanowa, Płoc-
ka, Kętrzyna, Bartoszyc, Radzy-
mina, Lublina, Pabianic, Mrągo-
wa, Warszawy i Węgrowa. Turniej 
był podzielony na 4 grupy po 3 ze-
społy. Z każdej grupy wychodziły 
2 zespoły. Pierwsze miejsce na po-
dium w klasyfikacji drużynowej za-
jęła drużyna MDK Bartoszyce. Dru-

gie miejsce zajęła drużyna KU AZS 
UMCS Lublin I, a trzecie UKC Nike 
Ciechanów. Organizatorem wyda-

rzenia był Ciechanowski Klub Spor-
towy „Jurand” Ciechanów.

A.C.
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25 listopada 47 zawodników z LKS 
Matsogi Ciechanów rywalizowało 
o medale z klubami z Warszawy, 
Mińska Mazowieckiego, Legiono-
wa, Nowego Dworu Mazowieckie-
go, Piaseczna i Grodziska Mazo-
wieckiego. W najmłodszych kate-
goriach wiekowych najlepiej spisa-
ły się Natalia Kłobuszewska i Niko-
la Chumięcka, które zdobyły złoty 
i srebrny medal w technikach spe-
cjalnych. Brązowy medal wywal-
czył Szymon Kreft w konkuren-
cjach technicznych układów for-
malnych. Wśród Juniorów młod-
szych oraz juniorów bardzo dobrze 
spisało się rodzeństwo: Karolina 
i Jakub Królikowscy, którzy zwy-
ciężyli w walkach. Oprócz tego, 
w kategorii wagowej do 45 kg Ka-

rolina zdobyła brązowy medal 
w technikach specjalnych, nato-
miast Kuba zwyciężył w wadze 
do 50 kg. Łukasz Adamiak wygrał 
w wadze ciężkiej do 75 kg. Biorąc 

pod uwagę rekordową liczbę po-
nad 250 zawodników, medale zdo-
byte przez ciechanowian są cen-
ną zdobyczą.

red.

Otwarte Mistrzostwa Warszawy 
w Taekwon-do ITF

XVIII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików

Ruszyło miejskie lodowisko
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Minęły 3 lata prezydentury. Jaki to był 
dla Pana czas?
Aktywny. Jako młody człowiek, któremu za-
ufali mieszkańcy, miałem sporo do udowod-
nienia. Teraz, wobec pozytywnych reakcji cie-
chanowian na zrealizowane i cały czas reali-
zowane nowe inwestycje i działania społecz-
ne, mogę mieć satysfakcję, że przyjęty przeze 
mnie kierunek jest właściwy. Jednak zawsze 
trzeba wymagać od siebie więcej i więcej. Dla-
tego też cały czas patrzę do przodu, bo wie-
le jeszcze jest do zrobienia.

To chociaż podsumujmy krótko ten 
kończący się 2017 rok.
Zaczęliśmy 2017 rok od decyzji o objęciu 
miejskich działek strefą ekonomiczną. Wal-
czyłem o to kilkanaście miesięcy. To była też 
moja obietnica z kampanii wyborczej. Wielu 
uważało, że się nie uda. Sam miałem chwile 
zwątpienia, bo byli też tacy, wysoko posta-
wieni, którzy przeszkadzali i utrudniali. Jed-
nak osiągnęliśmy cel, a po kilku miesiącach 
od wprowadzenia strefy, mamy już pierw-
szego inwestora, który tworzy nowe miejsca 
pracy. Rozmawiam z kolejnymi. Obecnie jest 
dwóch potencjalnych inwestorów, zaintere-
sowanych kolejną działką w strefie.

A która z zakończonych lub rozpoczę-
tych inwestycji w mieście jest dla Pana 
najważniejsza?
Nie podchodzę w ten sposób do inwesty-
cji. Są oczywiście te większe i te mniejsze, 
ale wszystkie są realizowane z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, dla dobra i interesu 
mieszkańców. Po drugie, dla rozwoju miasta. 
Mogę oczywiście przyznać, że moim oczkiem 
w głowie jest teren wokół dworca PKP, gdzie 
rozpoczęliśmy budowę park&ride na ponad 
200 miejsc parkingowych, w ostatniej fazie 
budowy jest hala targowa i kończy się prze-
budowa ulicy Sienkiewicza. To na pewno in-
westycje sztandarowe i strategiczne, ale też 
realizacja moich wcześniejszych deklaracji. 
Jednak podobnie podchodzę do inwestycji 
w rewitalizację wieży ciśnień czy wykona-
nej wspólnie z powiatem modernizacji uli-
cy Sońskiej.

Skoro jesteśmy przy ul. Sońskiej, gdzie 
powstała ponad 2-kilometrowa ścież-
ka rowerowa, to co z budową kolej-
nych odcinków tras dla rowerzystów?
W 2018 roku powstanie ponad 6 km ścieżki 
rowerowej od Ciechanowa do Opinogóry, po-
nad 500 metrów w ul. Kargoszyńskiej, także 
na ul. Wesołej pojawi się ścieżka rowerowa. 
Do tego nowa droga obwodowa od ronda So-
lidarności do wylotu przy centrum handlo-
wym we Władysławowie również będzie mia-
ła trasę dla rowerzystów. Podobnie przebu-
dowana ulica Mazowiecka i Niechodzka. Pil-
nuję, aby przy każdej modernizowanej dro-
dze powstawała ścieżka dla rowerzystów, jeśli 
oczywiście jest to tylko możliwe.

Płynnie przeszliśmy do 2018 roku, dla-
tego też pojawia się pytanie o budżet 
miasta. Przerobienie ponad 80 mln 
złotych na inwestycje jest w ogóle 
możliwe?
Przekonamy się o tym w przyszłym roku, bo 
dotychczas miasto nigdy nie dysponowało 
kwotą ponad 80 mln złotych na inwestycje 
w ciągu 12 miesięcy. Nigdy wcześniej Ciecha-
nów nie dysponował też kwotą blisko 55 mln 
złotych, pozyskanych na środków zewnętrz-
nych na inwestycje. To rekordowe kwoty i re-
kordowe jest też wyzwanie dla mnie i moich 

współpracowników. Część z tych kilkudzie-
sięciu inwestycji już jest realizowana, mamy 
na to umowy z wykonawcami, dlatego jestem 
spokojny o realizację.

Nie będzie opóźnień?
To jest skomplikowany proces inwestycyjny. 
Tylko laik i ktoś kompletnie oderwany od rze-
czywistości może uważać, że opóźnienia to 
wynik czyjejś opieszałości czy zaniedbań. 
Spotykamy się z wieloma sytuacjami, które 
są niezależne od miasta. Czasami obiektyw-
ne wydarzenia, jak na przykład ostra zima, 
przerywają nam inwestycje. Dlatego opóź-
nienia są wpisane w działalność inwestycyj-
ną nie tylko miasta, ale każdego kto przepro-
wadza nawet mały remont u siebie w domu 
i mogą go spotkać różne okoliczności. Braku 
opóźnień obiecać nie mogę. Są jednak i takie 
sytuacje, że inwestycja jest oddawana przed 
czasem. Przypomnę w tym miejscu zakoń-
czoną przed planowanym terminem rozbu-
dowę miejskiego żłobka, dzięki czemu mo-
gliśmy przyjąć dzieci pod opiekę wcześniej.

Są kolejne plany rozbudowy żłobka? 
Mimo powiększenia liczby miejsc, na-
dal jest duże zainteresowanie ze stro-
ny rodziców.
Nie ma planów dalszej rozbudowy, bo nie 
mamy miejsca i technicznie jest to niemożli-
we. Jednak chciałbym, aby do 2020 roku po-
wstał zupełnie nowy żłobek, w innym miej-
scu. Uważam, że po zakończeniu zaplano-
wanych inwestycji w infrastrukturę drogo-
wą, konieczne będzie przekierowanie więk-
szych środków na infrastrukturę społeczną. 
Potrzebne jest też nowe miejsce dla seniorów 
na stworzenie profesjonalnego Dziennego 
Domu Seniora, bo warunki w tym obecnie 
funkcjonującym w budynku MOPS, pozosta-
wiają wiele do życzenia. Już jestem w trakcie 
rozmów o zagospodarowaniu na ten cel jed-
nego z budynków znajdującego się na osie-
dlu „Bloki”.

Właśnie na osiedlu „Bloki” w przy-
szłym roku ma ruszyć rewitalizacja 
„krzywej hali” i terenu wokół niej.

To inwestycja, na której realizację miasto 
pozyskało 95% dofinansowania, a więc nasz 
wkład własny jest tu symboliczny. Symbolicz-
ny jest też sam moment odnowienia tego bu-
dynku, bo ma on wymiar historyczny, a od-
nowiony będzie w 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nowa elewacja, dach, 
okna, drzwi, instalacje wewnętrzne, zagospo-
darowanie części pomieszczeń na cele kultu-
ralne. Do tego podświetlenie budynku i upo-
rządkowanie terenu wokół niego.

W obszarze kultury, ale też i sportu 
czekają nas w przyszłym roku jeszcze 
jakieś działania?
Na pewno będziemy mieli efekt w postaci 
modernizacji i nowego wyposażenia miej-
skiej jednostki kultury COEK STUDIO – 
tu prace już się zaczęły. Pozyskaliśmy na to 
blisko 2 mln zł z UE. Odnowiona zostanie 
kamienica przy ul. Warszawskiej 18, któ-
ra zostanie przeznaczona na działalność 
kulturalną miasta. Z kolei w dziedzinie 
sportu dopiero co skończyliśmy najwięk-
szą w ostatnich 10 latach inwestycję w in-
frastrukturę sportową, tj. budowę profe-
sjonalnej bieżni na stadionie. Po uzyska-
niu certyfikatu, otwarcie obiektu nastą-
pi wiosną przyszłego roku. Żadnych tego 
typu dużych inwestycji w sport w przy-
szłym roku nie będzie, ale za to czeka nas 
budowa nowej zjeżdżalni na krytej pływal-
ni oraz zjeżdżalni na zmodernizowanym 
w tym roku odkrytym basenie. Najmłodsi 
będą na pewno mieli frajdę.

To już może bardziej rekreacja niż 
sport, ale czy i w 2018 roku drugi etap 
rewitalizacji kąpieliska Krubin będzie 
zrealizowany przed wakacjami?
Postaramy się o to. Można jednak czekać 
na lato ze spokojem. Z kąpieliska będzie moż-
na korzystać, gdy tylko przyjdzie dobra pogo-
da, prace związane z rewitalizacją nie będą 
przeszkodą. Drugi jej etap nie wymaga bo-
wiem zamknięcia kąpieliska. Dlatego też my-
ślę, że w przyszłym roku, podobnie jak w tym, 
zobaczymy na Krubinie tłumy mieszkańców 
i przyjezdnych. Cieszy mnie fakt tak pozy-

tywnego odbioru tej inwestycji, którą miasto 
zrealizowało przecież małymi nakładami fi-
nansowymi oraz siłą i zaangażowaniem pra-
cowników miejskiej spółki PUK.

Można było zrobić to kilka lat wcze-
śniej?
Wiele rzeczy można było zrobić wcześniej. 
Jednak chyba brakowało energii, zapału i po-
mysłu. A na przykład na Krubinie były inne 
priorytety, bardziej to były priorytety wła-
dzy niż mieszkańców.

Od pomysłu wszystko się zaczyna, 
potem potrzebna jest determinacja 
w jego realizacji. Potrzebni też są lu-
dzie, których trzeba do pomysłu prze-
konać i którzy mają go realizować. Jak 
to zrobić?
Mam świetny zespół ludzi. Wiedzą, co robią 
i zawsze profesjonalnie podchodzą do swo-
ich obowiązków. Jesteśmy drużyną, cały 
czas się „zgrywamy”, wzajemnie się od sie-
bie uczymy. Widzę wśród nich taki poziom 
zaangażowania, który świadczy o stawia-
niu na pierwszym miejscu interesu i dobra 
mieszkańców. Za to im wszystkim bardzo 
dziękuję. Nie tylko pracownikom ratusza, 
ale także wszystkim, którzy pracują w miej-
skich jednostkach i tworzą dobrze funkcjo-
nujące miasto.

2018 rok to też rok wyborczy. Uda się 
utrzymać względny spokój czy też bę-
dzie gorąco? Są jakieś zagrożenia?
Ja robię swoje. Konsekwentnie, nie oglądając 
się na innych. Z kolei wierzę, że awanturni-
ków rozliczą mieszkańcy. Zagrożenia na pew-
no są. Niedobrze byłoby, gdyby o przyszłości 
miasta decydowali partyjni ideolodzy. Podob-
nie źle by się stało, gdybyśmy mieli władzę, 
która działa w interesie swoim, a nie miesz-
kańców. Potrzebna jest z pewnością stabil-
ność i jeszcze więcej aktywności.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę mieszkańcom samych pozy-
tywnych chwil na Święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok.

Kosiński: „Wymagamy od siebie więcej”
O mijającym 2017 roku, zamierzeniach na kolejne 12 miesięcy, inwestycjach, budżecie miasta, sprawach społecznych oraz priorytetach prezydentury – w roz-
mowie z redakcją Gazety Samorządu Miasta Ciechanów prezydent Krzysztof Kosiński.


