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INTERPELACJA 

 

Szanowni Państwo Prezydenci, 

w imieniu mieszkańców Ciechanowa, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4  

w Ciechanowie, nauczycieli, uczniów, rodziców, Zarządu Osiedla Płońska, zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o kontynowanie działań mających na celu realizację tak 

ważnej dla naszej społeczności inwestycji – budowy kompleksu sportowego przy 

Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie (na wzór tego przy SP nr 7). Wszyscy 

zgodnie uważamy, że taki obiekt w tej części miasta będzie doskonałą inwestycją  

w trosce o rozwój szkoły, ale także inwestycją w zdrowie i radość wielu pokoleń 

naszych mieszkańców.   

Uzasadnienie: 

- MPZP przy SP 4 Ciechanów od wielu lat przeznaczone są pod inwestycję sportową 

i są bardzo długo wyczekiwane przez społeczność szkolną, ale także mieszkańców 

tej części miasta; 

- rozwój szkoły o tak bardzo potrzebną i pożądaną infrastrukturę sportową, gdzie 

uczniowie mogliby rzetelnie realizować założenia podstawy programowej na lekcjach 

wychowania fizycznego (takowej obecnie brakuje); 

- w dni zajęć lekcyjnych korzystaliby z niego uczniowie społeczności szkolnej, 

natomiast w popołudnia i weekendy mieszkańcy Ciechanowa, którzy chcieliby 

aktywnie spędzać czas wolny; 



- obiekt ten stałby się doskonałą alternatywą spędzania aktywnie wolnego czasu dla 

mieszkańców tej części miasta, mając na uwadze, że podobne kompleksy znajdują 

się w innych dzielnicach i aktywność oraz zainteresowanie korzystania z nich jest 

ogromne zarówno przez osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane; 

- znaczący rozwój tej części miasta (mocno postępująca zabudowa wielorodzinna); 

-każdy tego typu obiekt stanowi nie tylko przykładną wizytówkę miasta, ale również 

stwarza przestrzeń do poprawy kondycji, samopoczucia, zdrowia oraz rozwijania 

swoich sportowych pasji i zamiłowań. 

Szanowni Państwo Prezydenci, my Radni Miasta Ciechanów zdajemy sobie sprawę 

z rangi oraz ważności tej inwestycji. Mamy także świadomość, że sporym 

utrudnieniem stanowi fakt wykupu działek, które są niezbędne w celu realizacji tej 

inwestycji. Chcielibyśmy zadeklarować swoją pomoc i wsparcie w działaniach, które 

przybliżą nas do realizacji tej wspaniałej idei powstania kolejnego obiektu sportowego 

w Ciechanowie, miejsca, gdzie nasi mieszkańcy mieliby możliwość realizowania 

swoich sportowych zamiłowań, pasji oraz wychowania najmłodszych pokoleń  

w kulturze sportowej. Prosimy jednocześnie o potraktowanie tej inwestycji jako 

priorytetowe działanie na rzecz mieszkańców naszego miasta. 
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