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P r o t o k ó ł    Nr   LVI/2022 

z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej 

dnia 30 czerwca 2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 800, zakończono o godz. 0852 
 

Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta 

Ciechanów, który otworzył obrady LVI Sesji VIII kadencji Rady Miasta Ciechanów. 

Powitał: Pana Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta Miasta, Panią Iwonę Kowalczuk- 

Zastępcę Prezydenta Miasta, Panią Ewę Szelugę – Skarbnika,  Panią Adriannę 

Saganek – Sekretarza Miasta, Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli  oraz 

mieszkańców miasta, oglądających transmisję obrad. 

 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, stwierdził 

kworum radnych i prawomocność obrad.  

Stan radnych:   21  

Uczestniczyło w obradach: 20 - nieobecna Radna  

Pani Magdalena Grelik-Grodecka   

 

 

Porządek obrad : 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 
 
3. Informacja o protokole z LV Sesji RM.  

 
4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie 

międzysesyjnym. 
 

5. Informacja o działalności PUK  sp. z o.o. za  2021 rok.- druk nr 1. 
  

6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów - druk nr 2; 

2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – druk nr 3. 

3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ciechanów 
porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Ciechanowa - druk nr 4; 

 

4/ w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa - druk nr 5; 
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5/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 
sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji 
„Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 
2023” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
aktualizacji strategii, w tym tryb konsultacji - druk nr 6;  

6/ w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 
Ciechanów na 2022 rok – druk nr 7; 

7/ w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim w Ciechanowie - druk nr 8; 

 

8/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych - druk nr 9; 

 

9/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 10; 

 

10/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11; 

 

11/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych - druk nr 12; 

 

12/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów  

- druk nr 13; 

 

13/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

- druk nr 14; 

 

14/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

- druk nr 15; 

 

15/ w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania 

nieruchomości zamiennej z zasobów gminy - druk nr 16; 

 

16/ w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów 

- druk nr 17. 

 
 
7. Interpelacje. 

8. Czas dla Zarządów Osiedli.   

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady 

Miasta w okresie międzysesyjnym.   

11. Zamknięcie obrad Sesji. 
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Pkt. 2. Ustalenie porządku obrad. 

 

Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad bez uwag. 

 

 

Pkt. 3. Informacja o protokole z LV Sesji Rady Miasta. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że zapoznał się z protokołem z poprzedniej 

sesji,  który w jego ocenie odzwierciedla przebieg obrad i zapytał o uwagi? 

 

Radni przyjęli protokół  bez uwag. 

 

Pkt. 4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w 

okresie międzysesyjnym. 

Sprawozdanie przedstawił Prezydent Miasta - Pan Krzysztof Kosiński w formie 

pisemnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący zapytał o ewentualne uwagi lub pytania do tego materiału?  

 

Radni przyjęli informację bez uwag. 

 

 

Pkt. 5. Informacja o działalności PUK  sp. z o.o. za  2021 rok.- druk nr 1; 

 

 

Pan Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie to było szeroko omawiane 

na posiedzeniach  komisji RM. W posiedzeniach komisji brał udział Pan Mirosław 

Szymańczyk– Prezes PUK, który na bieżąco odpowiadał na wszystkie zadane 

pytania. Niemniej jednak zapytał o uwagi do tych materiałów? 

 

Głos zabrała Pani Radna Edyta Rzeplińska - Filipowicz , która 

podsumowała działalność PUK i  podziękowała  Panu Prezesowi   Mirosławowi 

Szymańczykowi oraz jego pracownikom  za szczegółowe przygotowanie  

sprawozdania z działalności PUK za 2021 rok, i odniosła się do następujących 

kwestii: 

 

 przypomniała zakres zadań realizowanych przez PUK; 

 omówiła wynik finansowy PUK w tym: 

 

 przychody ogółem 48 032 999 zł; 

 koszty ogółem 43 309 440 zł;  

 wynik brutto     4 723 559 zł; 

 

• odniosła się do ilości odebranych odpadów komunalnych na poziomie  

65,15 tys. ton; 
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Ponadto poruszyła kwestie: 

• wypracowania nadwyżki finansowej w wysokości  8 069 987,67 zł; 

 

• realizacji zakupu środków trwałych  na kwotę 15.102.655,83 zł; 

 

 uzyskania pożyczki w wysokości 2,5 mln zł z WFOŚiGW w Warszawie i 

realizację zakupu nowych maszyn do RZGOK w Woli Pawłowskiej; 

 

 negocjacji z Urzędem Marszałkowskim dotyczących  sprawy uzyskania 
nowych pozwoleń zintegrowanych na składowisko odpadów w Woli 
Pawłowskiej, PSZOK w Ciechanowie i Woli Pawłowskiej oraz Instalacji 
MBP w ramach RZGOK w Woli Pawłowskiej; 

 

 współpracy z wolontariuszami Schroniska, realizując postulat poprawy 
dobrostanu zwierząt w Pawłowie i poprawienie warunków pracy załogi i 
wolontariuszy (projekt budowy i modernizacji budynku Schroniska); 

 

  współpracy ze związkami zawodowymi, rozwiązując poprzez dialog 
sprawy pracownicze i socjalne; 

 

  wsparcia w różnych formach miasto Ciechanów, lokalne 
stowarzyszenia, związki sportowe i kluby podczas pandemii 

 
 

Na koniec wystąpienia, Pani Radna ponownie podziękowała zarządowi  i 

pracownikom PUK za ogrom pracy i zaangażowanie w działalność spółki i 

pogratulowała dobrych wyników. 

 

Nikt więcej nie wypowiedział się w tej kwestii, informacja została przyjęta bez 

innych uwag. 

 

 

Pkt. 6  Projekty uchwał  

 

 
1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów - druk nr 2; 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 545/LVI/2022. 
 

2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – druk nr 3. 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 546/LVI/2022. 
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3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ciechanów 
porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Ciechanowa - druk nr 4; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 547/LVI/2022. 
 

4/ w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa - druk nr 5; 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 548/LVI/2022. 
 

5/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 
sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji 
„Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 
2023” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
aktualizacji strategii, w tym tryb konsultacji - druk nr 6;  

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 549/LVI/2022. 
 

6/ w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 
Ciechanów na 2022 rok – druk nr 7; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 550/LVI/2022. 

 

7/ w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim w Ciechanowie - druk nr 8; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 551/LVI/2022. 
 

 

8/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych - druk nr 9; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 552/LVI/2022. 

 

 

9/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 10; 
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Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 553/LVI/2022. 

 

10/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 554/LVI/2022. 
 

 

11/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych - druk nr 12; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 555/LVI/2022. 
 

 

12/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów  

- druk nr 13; 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 556/LVI/2022. 

 

13/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

- druk nr 14; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 557/LVI/2022. 
 

 

14/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

- druk nr 15; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 558/LVI/2022. 
 

 

15/ w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania 

nieruchomości zamiennej z zasobów gminy - druk nr 16; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   wstrzymujących 

się, została podjęta i nosi nr 559/LVI/2022. 
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16/ w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów 

- druk nr 17. 

 

Głos zabrał Pan Radny Karol Makijonko - przewodniczący Komisji SWiP, 

który w imieniu komisji, zarekomendował uznanie skargi za niezasadną.   

 

Uchwała 18 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się i bez głosów 

przeciwnych, została podjęta i nosi nr 560/LVI/2022. 
 
 
 

Pkt.7. Interpelacje. 

 

Interpelacje złożyli: 

 

Pan Radny Michał Rząsiński, w sprawie modernizacji ul. Młynarskiej poprzez 

wyłożenie kostki betonowej na wzór ul. Spokojnej; 

 

Pan Radny Robert Umiński, w sprawie umieszczenia znaków poziomych na 

skrzyżowaniu ulic Z. Krasińskiego i Parkowej oraz Z. Krasińskiego  

i M. Konopnickiej;   

 

Pani Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz, w sprawach:  

 ustawienia ławek oraz zagospodarowania terenu przy SP7 

 i Parku Nauki „Torus”, 

  oznakowania tabliczkami informacyjnymi ciekawych obiektów w 

mieście i sadzenia krzewów jadalnych, 

  zabezpieczenia/instalowania zamykanych koszy ulicznych na odpady. 

 

 

 Pkt.8. Czas dla Zarządów Osiedli. 

 

 

Przewodniczący ZO nie zgłosili żadnych  wniosków. 

 

    

Pkt.9  Zapytania i wolne wnioski.  

 

Pan Przewodniczący RM podziękował dwóm  strażnikom SM, za 

skuteczną pomoc w bieżącym  rozwiązywaniu problemu  osób 

podrzucających odpady komunalne do pojemników usytuowanych na 

osiedlach wielorodzinnych. Jednocześnie Pan Przewodniczący wyraził 

swoje niezadowolenie z pracy Komendanta tej jednostki. 
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Pan Radny Stanisław Jankowski, podziękował za zainstalowanie 

podpórek  dla rowerzystów.  Poinformował, że podpórki są wykorzystywane 

przez rowerzystów i wyraził nadzieję, że w budżecie obywatelskim na 

przyszły rok zostanie zaproponowana inwestycja związana z ich  montażem 

wzdłuż ciechanowskich ścieżek rowerowych.  

Pani Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz  zgłosiła wniosek dotyczący 

konieczności zastosowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo  na 

skrzyżowaniu ul. T. Klonowskiego z pętlą miejską. 

 

Głos zabrała Pani Ewa Jagiełło – mieszkanka Ciechanowa, która w swojej 

wypowiedzi: (pełna treść wystąpienia 

http://serwer1707115.home.pl/brm/56_Sesja_RM_30_06_2022.mp4    czas 

od 27’00’’ do 49’40’’) 

poruszyła następujące kwestie: 

 odniosła się do zdarzenia z dnia 27.11.2020 roku, kiedy dyżurny SM 

opuścił stanowisko i przebywał u zastępcy komendanta SM i braku 

reakcji na to zdarzenie ze strony kierownictwa urzędu; 

 zwróciła uwagę na nieprawidłowe funkcjonowanie „Kodeksu 

Etycznego wśród pracowników UM Ciechanów”; 

 nieprawidłowe rozpatrywanie skarg mieszkańców na działania 

urzędników; 

 udzielanie odpowiedzi na wnioski w formie pisemnej a nie na bieżąco 

podczas ich składania, 

 brak realizacji procedur przeglądu i monitoringu „Kodeksu Etycznego 

Urzędnika”;  

 zawnioskowała o ponowne przeniesienie podglądu monitoringu 

miejskiego do budynku KP Policji. 

 

 Odnosząc się do tego wystąpienia,  Przewodniczący RM zaproponował 

zorganizowanie spotkanie mieszkanki Ciechanowa z Panią Sekretarz w celu 

omówienia i wyjaśnienia poruszanych na sesji kwestii.  Przewodniczący, na 

prośbę Pani Ewy Jagiełło, wyraził zgodę na udział w tym spotkaniu. 

 

Głos zabrała Pani Ksenia Kowalska – mieszkanka Ciechanowa, która w 

swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na nieprawidłowe korzystanie z przejść dla 

pieszych przez rowerzystów i  odniosła się do tematu nasadzeń roślinności 

oraz   oznakowania pomnika Ciechana w Parku im. Jarosława Dąbrowskiego. 

Pani Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz, poinformowała, że złożyła 

interpelację w której treści jest także poruszona kwestia uporządkowania 

Parku im. Jarosława Dąbrowskiego. 

 

http://serwer1707115.home.pl/brm/56_Sesja_RM_30_06_2022.mp4
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Pkt.10. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji, jaka wpłynęła  

do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Pan Przewodniczący RM poinformował, że  wszelka korespondencja, która 

wpłynęła do Rady Miasta za jego pośrednictwem, została przekazana do Radnych 

drogą elektroniczną.  

 

Pkt.11. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Pan Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Leszczyński zamknął obrady LVI 

Sesji RM Ciechanów. 

 

Załącznik do protokołu: nagranie audio-video z Sesji. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
 

/-/Krzysztof Leszczyński 
 

Protokołował: 

Stefan Bonisławski 
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Sprawozdanie międzysesyjne 26.05.-29.06.2022 

Nowa infrastruktura sportowa przy SP3 

Przy największej szkole podstawowej w Ciechanowie powstanie nowoczesna bieżnia 

lekkoatletyczna oraz skocznia w dal z rozbiegiem. Miasto zmodernizuje ponad  

15-letnie boisko wielofunkcyjne służące do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. Prace 

rozpoczną się latem. Na realizację zadania miasto pozyskało 300 tys. zł 

dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 

„Mazowsze dla sportu 2022”. 

Nowe projekty dla ochrony powietrza i klimatu 

3 czerwca podpisano umowy na dofinansowanie zadań z trzech obszarów: ochrony 

powietrza, aktywizacji działkowców i adaptacji do zmian klimatu. Na terenie parku 

przy ul. Augustiańskiej powstanie pierwszy w Ciechanowie ekologiczny ogród 

owocowo-ziołowy, przeznaczony do użytkowania przez wszystkich mieszkańców.  

W ramach dotacji Mazowsza zakupiony zostanie dron antysmogowy. 

Przeprowadzone będą audyty energetyczne pięciu szkół podstawowych oraz 

sporządzona zostanie dokumentacja dla przyszłej termomodernizacji SP nr 4  

i SP nr 5. Ponadto miasto pozyskało od samorządu Mazowsza środki na regularne 

czyszczenie na mokro ulic. Dotacja dla miasta z budżetu województwa 

mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 

wynosi blisko 500 tys. zł. Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Krubinie 

wybudowane będą bramy wjazdowe, furtki, remont przejdzie ogrodzenie. ROD 

Kolejarz zyska natomiast nowe oświetlenie w ogrodzie. 

Rewitalizacja zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej 

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dla Ciechanowa 4 mln zł 

dofinansowania na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. 

Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych 

– etap II" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 

rozwoju województwa mazowieckiego.  

Rewitalizacja budynku umożliwi stworzenie Parku Kultury Młyn. Poza remontem  

i dobudowaniem nowej części obiektu inwestycja obejmę też zagospodarowanie 

przestrzeni zielonej. Miasto jest na zaawansowanym etapie przygotowań do realizacji 

prac. Trwa procedura przetargowa, której celem jest wyłonienie wykonawcy.  

Zakończono przebudowę ul. Opinogórskiej 
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Remont przeszedł ponad kilometrowy odcinek drogi. Ułożono nową nawierzchnię. 

Odseparowano ruch samochodów, pieszych i rowerzystów. Stworzono nowy ciąg 

komunikacyjny ze ścieżką rowerową między ul. Pułtuską a trasą dla rowerzystów na 

odcinku Ciechanów – Opinogóra. Drogę odwodniono. Powstało energooszczędne 

oświetlenie LED, wybudowano zatoki autobusowe oraz zjazdy do posesji.  

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców, w tym działkowców, zwiększono pierwotnie 

planowaną liczbę miejsc parkingowych przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Wartość całej inwestycji to 5,61 mln zł, z czego 3,77 mln zł stanowiło dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Ul. Dygasińskiego z nową nawierzchnią 

W ramach II etapu prac remontowi poddany został odcinek pomiędzy  

ul. Kargoszyńską i pętlą miejską. Na ok. 300 metrach bieżących wybudowana została 

kanalizacja deszczowa oraz przyłącza sanitarne. Powstał też chodnik z kostki 

brukowej oraz nowe zjazdy indywidualne do posesji. Na jezdni ułożono nową 

nawierzchnię oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zrealizowane prace 

wymagały przebudowy sieci teletechnicznej. Teren przyległy do drogi 

zagospodarowano zielenią. 

Zakończył się remont ul. Kolbego 

Nową nawierzchnię zyskał ok 440-metrowy odcinek od ul. Z. Jelińskiej w kierunku 

południowym do posesji nr 61. Jezdnia została sfrezowana, wyregulowano studnie 

deszczowe i sanitarne oraz wpusty deszczowe. Odcinkowo wymieniono krawężniki. 

Budowa drogi dojazdowej 010KD oraz miejsc postojowych w rejonie 

nowobudowanego ronda ul. Granicznej w Ciechanowie 

W ramach inwestycji została wybudowana nowa droga do Parku Nauki Torus. 

Wykonano jezdnię szerokości 6 m z masy asfaltowej, ścieżkę rowerową i dwustronne 

chodniki. Powstały 23 miejsca postojowe. Wzdłuż nowej drogi zamontowano  

7 słupów oświetleniowych.  

Miasto zmodernizuje 11 ulic za ponad 30 mln zł 

Kapitalny remont przejdzie sieć dróg na osiedlach „Słoneczne” i „Podzamcze”, dla 

których ratusz opracował dokumentacje techniczne i uzyskał pozwolenia na budowę. 

Inwestycje obejmą rozbudowę jedenastu ulic: Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, 

Wrzosowej, Kruczej, Skłodowskiej-Curie, Nizinnej, Zagrodowej, Rycerskiej, Zagłoby 

oraz Kmicica. Powstaną nowe nawierzchnie dróg, chodniki, oświetlenie, zjazdy oraz 

infrastruktura dla komunikacji miejskiej. Przebudowę przejdzie infrastruktura 

podziemna. Ratusz uzyskał promesę inwestycyjną z Banku Gospodarstwa 
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Krajowego na realizację przedsięwzięcia. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. 

Łączna przewidywana wartość realizacji wszystkich powyższych zadań to ponad  

30 mln zł. Część z dróg została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz 

budżecie miasta. Władze Ciechanowa skutecznie aplikowały o promesę inwestycyjną 

Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 

„Polski Ład”, która wyniesie ponad 29,5 mln zł. Dofinansowanie otrzymały wszystkie 

trzy złożone wnioski.  

Wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót.  

Dla ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej - oferty można składać  

w terminie do 11 lipca 2022 r. Dla ul. Ludowej, Kruczej, Wędkarskiej, Wrzosowej  

i Spacerowej oferty są przyjmowane do 13 lipca 2022 r. 

Rozbudowa parkingu przy ul. Reutta 

Projekt wybrany w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczął 

się II etap modernizacji parkingu, który będzie rozbudowany o 24 miejsca postojowe. 

Powstanie też droga manewrowa i nowe oświetlenie. Na części terenu zasiana 

zostanie trawa. Stara nawierzchnia z masy asfaltowej wykorzystana będzie jako 

podbudowa pod nową nawierzchnię z kostki betonowej. Istniejące ogrodzenie terenu 

wykonane z siatki zostanie zdemontowane. 

Nowy chodnik przy ul. Fabrycznej 

Zakończyła się budowa chodnika przy ul. Fabrycznej na odcinku od sklepu Sigma do  

ul. Mleczarskiej. Chodnik o szerokości 2 m wybudowany został z szarej kostki 

brukowej na długości około 90 m. Od jezdni oddziela go pas zieleni.  

Nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu 

Na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej w miejscu, gdzie dochodziło 

wcześniej do kolizji drogowych wybudowano sygnalizację świetlną. Realizację 

zadania umożliwiła przekazana miastu przez firmę Sofidel Poland Sp. z o.o. 

darowizna w wysokości 300 tys. zł. 

Oświetlenie w ul. Willowej 

W ramach inwestycji, która potrwa około 3 tygodni wybudowanych zostanie pięć 

energooszczędnych latarni. Stare, wyeksploatowane sodowe lampy zastąpią 

nowoczesne, na aluminiowych słupach. Uruchomienie oświetlenia będzie możliwe  

po przeprowadzeniu procedur związanych z przyłączeniem do prądu. 

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – 

Kąpieliska Krubin – etap V 

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie obejmuje 
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budowę linii oświetlenia terenu wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego wokół 

zbiornika wodnego i wykonanie nasadzeń roślinności na skarpie od ul. Sońskiej.  

W wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania przetargowego Gmina 

uzyskała dwie oferty na realizację inwestycji. Trwa ich weryfikacja pod względem 

formalnym. 

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 

 Udogodnienia dla rowerzystów 

Na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego zamontowano cztery podpórki dla 

rowerzystów, które ułatwiają cyklistom bezpieczne i wygodne poruszanie się po 

trasach rowerowych. 

 Kurtyny wodne w miejscach publicznych  

Z uwagi na panujące bardzo wysokie temperatury tuż po rozpoczęciu wakacji  

w mieście rozmieszczono kurtyny wodne. Urządzenia rozstawiono przed ratuszem, 

na ul. Warszawskiej oraz na ul. Armii Krajowej.  

 Remonty nawierzchni 

W czerwcu wykonano remonty nawierzchni. Wyrównano odcinek drogi gruntowej od  

ul. Okopowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i powierzchniowo 

utrwalonych między innymi: drogi między ul. Szwanke a ul. Sołtyka,  

ul. Baczyńskiego, ul. Gojawiczyńskiej, ul. Wierzyńskiego, drogi wewnętrznej przy 

budynkach ul. 17 Stycznia 39-41, ul. Sygietyńskiego, ul. Fredry, ul. Wyspiańskiego, 

ul. Gwardii Ludowej WRN, ul. Szwanke, ul. Fabrycznej, ul. Mleczarskiej (uzupełnienie 

nawierzchni po remoncie studni kd), ul. Batalionów Chłopskich (uzupełnienie 

nawierzchni po remoncie studni kd).  

 W ramach gwarancji wykonawca zadnia pn. „Przebudowa ulicy Leśnej  

w Ciechanowie” odtworzył oznakowanie poziome drogi.   

 Remonty na sieci kanalizacji 

Zrealizowane zostały remonty na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hallera  

i ul. Batalionów Chłopskich – wymianę i regulację przeszły włazy na studniach 

rewizyjnych, w ul. Kolbe wymieniony i wyregulowany został właz na studni rewizyjnej, 

oraz dwa wpusty na studzienkach ściekowych. W ul. Willowej wymieniono 

odwodnienie liniowe, w ul. Szymanowskiego wykonano wymianę i regulację wpustu 

na studzience ściekowej, a w ul. Armii Krajowej wymianę i regulację wpustu na 

studzience rewizyjnej. Wyczyszczone zostały odcinki sieci kanalizacji deszczowej 

zlokalizowane w ulicach: Rzeczkowskiej, Powstańców Wielkopolskich, Mazowieckiej  

i Nadfosnej. Wykonano też przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie  
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30 separatorów substancji ropopochodnych. Ponadto dokonano wymiany 2 filtrów. 

 

Nowa zieleń przy SP nr 7 

Miasto zagospodarowało teren wzdłuż ul. S. Czarnieckiego. Estetyka otoczenia 

Szkoły Podstawowej nr 7 zmieniła się dzięki nasadzeniu krzewów i bylin przy 

ogrodzeniu boiska sportowego. Wykonanie nowych nasadzeń i zagospodarowanie 

terenów w sąsiedztwie szkoły to kontynuacja prac inwestycyjnych realizowanych 

przez miasto w związku z modernizacją ulic Granicznej, ul. Widnej oraz budową 

nowej drogi do Parku Nauki Torus. 

Kolejne drzewa na działkach miejskich 

31 maja w Parku Miejskim Jeziorko posadzonych zostało 36 wiśni „Royal Burgundy”  

i 3 wiązy. Sadzenie nowych drzew na terenie parku to kontynuacja akcji rozpoczętej  

w ramach Dnia Ziemi przy nowo budowanej drodze do Parku Nauki Torus. 

Ojcowie zasadzili drzewa w ramach akcji ekologicznej miasta 

Ponad 40 ojców zasadziło drzewa w parku przy ul. Augustiańskiej. Jak w 

poprzednich edycjach przy roślinach dodatkowo stawiane są tabliczki z imieniem  

i nazwiskiem dziecka oraz datą jego urodzenia.  

Konsultacje społeczne strategii rozwoju miasta 

Miasto opracowuje Strategię Rozwoju Społeczno–Gospodarczego, która będzie 

obowiązywać do 2035 r. Zakończono etap badań ankietowych, odbyły się też 

spotkania warsztatowe i konsultacje dotyczące wypracowanej diagnozy oraz wizji 

rozwoju Ciechanowa. 

Trwa kolejny etap konsultacji. Mieszkańcy, instytucje społeczne oraz podmioty 

gospodarcze mogą składać uwagi i propozycje do 15 lipca 2022 r. 

Wymiana pieców z dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze” 

W ramach Programu „Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele domów 

jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę starych  

i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 

spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku. Program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ratusz umożliwia mieszkańcom 

korzystanie z Punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym można dowiedzieć się, 

jak uzyskać dofinansowanie. Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska składane są za pośrednictwem Urzędu Miasta. 

Pasieka na dachu ratusza 



15 
 

W czerwcu miało miejsce pierwsze w tym roku miodobranie z uli umieszczonych na 

dachu ratusza. Pozyskany miód jak co roku zostanie rozlany do małych słoiczków  

i przekazywany mieszkańcom i przyjezdnym podczas rożnego rodzaju miejskich 

wydarzeń. Pierwsze słoiczki zostały rozdane uczestnikom Dni Ciechanowa podczas 

koncertów na błoniach zamkowych.   

Akcja „Sadzonka za odpady” 

Po raz kolejny zorganizowało cenioną przez ciechanowian akcję ekologiczną 

„Sadzonka za odpady”. 4 czerwca mieszkańcy, którzy dostarczyli elektroodpady do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otrzymali sadzonki roślin 

miododajnych. Do wyboru przygotowanych było 20 rodzajów roślin. Zainteresowanie 

akcją w tym roku było rekordowe, mieszkańcom rozdano 1600 sadzonek roślin. 

„Bezpieczna rodzina 2.0” – ruszyły zapisy na zajęcia 

Rozpoczęły się zapisy na bezpłatne zajęcia edukacyjno-sportowe z elementami 

samoobrony dla dzieci od 4 lat oraz ich opiekunów. Będzie to już druga edycja 

szkoleń organizowanych przez klub LKS Matsogi Ciechanów, które odbywają się  

w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zajęcia ruszą po wakacjach. 

Ciechanowscy uczniowie z nagrodami 

27 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało nagrody. Rady 

pedagogiczne, które wyłoniły laureatów, brały pod uwagę wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również zaangażowanie w życie 

społeczne szkoły i miasta.  

Nagrodzono młodych artystów 

24 czerwca podczas Dni Ciechanowa wręczono nagrody i wyróżnienia dla 

najzdolniejszych młodych artystów. Nagrody mają na celu wspieranie i umożliwianie 

rozwoju dzieci i młodzieży. 

Wybrano dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego 21 czerwca 2022 r. wyłoniono 

kandydata na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Pluszowego Misia w Ciechanowie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna 

oferta.  

Od 1 lipca stanowisko dyrektora obejmie Agata Szczepańska – nauczycielka 

wychowania przedszkolnego zatrudniona w tej placówce.  

Atrakcje na Dzień Dziecka w Ciechanowie 

1 czerwca na terenie pod wieżą ciśnień rozstawiono mobilne planetarium. Miejska 

jednostka kultury zorganizowała plenerowy spektakl teatralny dla najmłodszych  
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w wykonaniu O! Teatru oraz ekologiczną grę terenową w przestrzeni miejskiej.  

Na terenie kąpieliska „Krubin” odbył się piknik wędkarski. 

Plenerowa impreza edukacyjno-sportowa dla dzieci i młodzieży M. 

Konopnickiej 

Wydarzenie zorganizowane w 180. rocznicę urodzin M. Konopnickiej objęło zajęcia  

o literaturze, ekologii, konkurencje sportowe i zabawy ruchowe. W parku nad Łydynią 

wystawiono sztukę „Maria Konopnicka – czarodziejka osobliwa”. Wydarzenie 

zorganizowali: Urząd Miasta Ciechanów, Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki, 

COEK Studio, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, I LO CN-B Feniks  

w Ciechanowie oraz Związek Literatów na Mazowszu. 

Gala Miss Mazowsza 

Uroczysta gala, podczas której wybrano Miss Mazowsza 2022 odbyła się 5 czerwca 

w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia. Imprezę uświetnił występ zespołu 

Sound'n'Grace. 

Dni Ciechanowa 

W dniach 24 i 25 czerwca odbyły się koncerty gwiazd na scenie przez Zamkiem 

Książąt Mazowieckich. Towarzyszyły im inne atrakcje dla mieszkańców i turystów, 

m.in. II edycja Pchlego Targu na ul. Warszawskiej. 

Wsparcie aktywizacji seniorów 

Dzięki dotacji z urzędu miasta na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizuje w tym roku zadanie  

pn. „Aktywizacja społeczna środowisk w wieku dojrzałym”. 14 czerwca uczestnicy 

zajęć odbyli wycieczkę rowerową. 

Natomiast Członkowie Klubu Seniora STUDIO zainicjowali w czerwcu wyjazd blisko  

50 osób na wspólny turnus wypoczynkowy. Inicjatywę seniorów dofinansowano  

ze środków Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Wsparcie dla sportowców 

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin zdobył 7 medali na Mistrzostwach Europy  

w Warnie w Bułgarii. Wyjazd reprezentacji Ciechanowa na mistrzostwa wsparł Urząd 

Miasta. 

Promocja sportu i rekreacji 

18 czerwca przed halą sportową MOSiR stanęło miasteczko rowerowe dla dzieci.  

W ramach całodziennego pikniku odbyły się wyścigi, będące częścią projektu „Dzieci 

na rowery” i „Kocham rowerek”. Uczestnicy mogli skorzystać z zajęć o pierwszej 

pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 
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Piknik sportowo-rekreacyjny 

12 czerwca  na terenie Miejskiego Parku Jeziorko odbyła się plenerowa impreza 

sportowa dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Mazovia 

ProActiv przy wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów i Miejskiego Przedszkola nr 10  

im. J. Korczaka. Podobnie jak w ubiegłym roku, dochód ze sprzedaży pakietów  

z pikniku zostanie przeznaczony na doposażenie przedszkola w pomoce 

dydaktyczne i zabawki. 

Zawody szachistów 

10 czerwca odbyły się Szachowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych. Wydarzenie 

zorganizowało Stowarzyszenie Szachy Ciechanów.   

Złoto w pływaniu drużynowym dla Ciechanowa 

10 czerwca na krytej pływalni MOSiR odbył się finał XXIV Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Pływaniu. Złoto w pływaniu drużynowym w kategorii chłopców  

14-15 lat zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej STO. 

Ruszył sezon kąpielowy 

Od 25 czerwca z miejskiego kąpieliska „Krubin” i odkrytego basenu przy  

ul. Kraszewskiego można korzystać pod okiem ratowników. Mieszkańcy Ciechanowa 

mogą i bezpłatnie wypożyczać kajaki i rowery wodne na Krubinie oraz kajaki na 

Łydyni. Na terenie obiektów otwarte zostały punkty gastronomiczne. W okresie 

wakacji WOPR zorganizuje zajęcia o bezpieczeństwie w wodzie, a miasto po raz 

kolejny zapewni możliwość bezpłatnej nauki pływania dla prawie 200 uczniów 

ciechanowskich szkół. 

Dotacje na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych  

i sportowych oraz wyjechać na kolonie z dofinansowaniem miasta. Środki zostały 

przyznane 8 organizacjom pozarządowym, które złożyły propozycje organizacji 

wypoczynku dla dzieci w ramach otwartego konkursu ofert.  

Jubileuszowe Forum Miast Partnerskich 

W Ciechanowie spotkali się przedstawiciele miast partnerskich z Francji (Meudon), 

Niemiec (Haldensleben) oraz Słowacji (Brezno). W ratuszu odbyła się konferencja, 

podczas której m.in. odnowiono partnerstwa z Haldensleben i Breznem. Z uwagi na 

rosyjską agresję zbrojną wobec Ukrainy mer Chmielnickiego uczestniczył w forum 

zdalnie. W forum udział wzięli również przedstawiciele miasta Silistra w Bułgarii, 

które jest miastem partnerskim Chmielnickiego. Uczestnicy forum spotkali się też  
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z mieszkańcami oraz zasadzili pamiątkowe drzewa w Miejskim Parku Ojców, gdzie 

odsłonięto nowe atrakcje. Pojawiły się tam rzeźby autorstwa Pavla Hajduka, 

słowackiego artysty. Na ul. Warszawskiej prezentowana jest plenerowa wystawa 

„Haldensleben oczami mieszkańców”.  

 

 

 

 

/-/Krzysztof Kosiński 

Prezydent Miasta Ciechanów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































