P r o t o k ó ł Nr LXI/2022
z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej
dnia 27 października 2022 roku
Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 925
Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta
Ciechanów, który otworzył obrady LXI Sesji VIII kadencji Rady Miasta Ciechanów.
Powitał: Pana Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta
Miasta Panią Iwonę Kowalczuk, Prezes PEC, 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 - nieobecny Radny Pan Marcin Zebrowski

Porządek obrad :
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Informacja o protokole z LX Sesji RM.

4.

Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie
międzysesyjnym.

5.

Informacja o działalności PEC 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 2X;
2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 - druk nr 3;
3/ w sprawie emisji obligacji komunalnych - druk nr 4;
4/ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego miasta Chmielnicki
w obwodzie Chmielnickim.- druk nr 5;
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5/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów
przedszkoli i wicedyrektorów szkół oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz dla dyrektorów szkół oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach i określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
- druk nr 6;
6/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Ciechanów do 2035 r.- druk nr 7;
7/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 8;
8/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy - druk nr 9.

7.

Informacja o oświadczeniach majątkowych.

8.

Interpelacje.

9.

Czas dla Zarządów Osiedli.

10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady
Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Pkt. 2. Ustalenie porządku obrad.
Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad bez uwag.
Pkt. 3. Informacja o protokole LX 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.
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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 PEC sp. z o.o. za 2021 rok. - druk nr 1.
Pan Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie było szeroko omawiane na
posiedzeniu połączonych komisji RM. W posiedzeniach komisji brała udział:
Pani Małgorzata Niestępska – Prezes PEC, która na bieżąco odpowiadała na
wszystkie zadane pytania. Niemniej jednak zapytał o uwagi do sprawozdania?

Pan Radny Piotr Wojciechowski, podziękował za bardzo dobrze i profesjonalnie
przygotowaną informację o działalności PEC sp. z o.o. za 2021 rok.

Pan Radny poinformował, że ze sprawozdania przedłożonego przez Zarząd
spółki wynika, iż głównym problemem z którym przedsiębiorstwo musiało sobie
poradzić w ubiegłym roku były szalejące i niestabilne ceny nośników energii,
oraz wysoki koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 na rynku ETS. Pomimo tego,
spółka stanęła na wysokości zadania, zaopatrując w ciepło systemowe oraz
ciepłą wodę przedsiębiorstwa, spółki oraz mieszkańców Ciechanowa. Zarząd
Spółki od lat stawia konsekwentnie na działania związane z odnawialnymi
źródłami energii. W budowie jest wielomilionowa inwestycja, polegająca na
modernizacji systemu ciepłowniczego - kotła parowego na biomasę o mocy
13 MWt (megawat mocy cieplnej), który ma zostać uruchomiony w pierwszym
kwartale przyszłego roku, czy też wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Na te
działania PEC stale pozyskuje dofinansowania z różnych programów. Poza tym
spółka planuje kolejne inwestycje polegające na zastępowaniu kotłów
opalanych miałem, co w przyszłości przełoży się znacznie na niższy koszt
pozyskanie energii cieplnej dla naszego miasta oraz niższej emisji CO2.
Pan Radny podziękował zarządowi oraz pracownikom spółki za pracę na rzecz
mieszkańców oraz udanych realizacji kolejnych inwestycji.
Pan Przewodniczący Krzysztof Leszczyński przyłączył się do podziękowań za
profesjonalnie przygotowaną informację oraz dotychczasowe zaangażowanie
kierownictwa i pracowników w wykonywanie zadań spółki.

Radni przyjęli informację bez innych uwag i pytań.
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Pkt. 6 Projekty uchwał

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów - druk nr 2X;
Głos zabrał Pan Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta, który

poinformował, że 2022 rok będzie trzecim z rzędu, bez deficytu i z
nadwyżką budżetową.
„W bardzo trudnych czasach zachowujemy gospodarność i
racjonalność wydatków. Najpierw ograniczenia związane z pandemią,
potem wojna za naszą wschodnią granicą i wynikające z niej
negatywne konsekwencje gospodarcze. Udało nam się stworzyć coś w
rodzaju poduszki finansowej, która jak się okazuje będzie niezbędna w
czekającym nas 2023 roku – roku szokujących podwyżek: cen energii,
gazu, wzrostu kosztów materiałów i usług, przy jednoczesnym spadku
dochodów z PIT, pierwszym takim spadku, spowodowanym
rządowymi zmianami”.
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 589/LXI/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 590/LXI/2022.

3/ w sprawie emisji obligacji komunalnych - druk nr 4;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 591/LXI/2022.
4/ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego miasta Chmielnicki
w obwodzie Chmielnickim - druk nr 5;
Głos zabrał Pan Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta, który
poinformował, że projekt uchwały na druku nr 5, dotyczy pomocy rzeczowej
dla miasta partnerskiego Chmielnicki, położonego na terenie objętej rosyjską
agresją Ukrainy. Planowany jest zakup i przekazanie m.in. dronów oraz
agregatów prądotwórczych o łącznej wartości 100 000 zł. Dodał, że część
środków na to zadanie pochodzi z darowizny od naszego miasta
partnerskiego – Meudon.
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Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 592/LXI/2022.
5/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów
przedszkoli i wicedyrektorów szkół oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz dla dyrektorów szkół oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach i określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
– druk nr 6;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 593/LXI/2022.
6/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Ciechanów do 2035 r. - druk nr 7;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 594/LXI/2022.
7/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 8;
Uchwała 19 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i bez głosów
przeciwnych, została podjęta i nosi nr 595/LXI/2022.
8/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy - druk nr 9;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 596/LXI/2022.
Pkt.7 . Informacja o oświadczeniach majątkowych
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta
Ciechanów poinformował o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021
rok przez: Przewodniczącego RM, Radnych, Prezydenta Miasta, Zastępcę
Prezydenta Miasta, Skarbnika, Sekretarza, pracowników UM wydających
decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta, Kierowników jednostek
organizacyjnych, spółek Gminy Miejskiej Ciechanów, dyrektorów szkół i
przedszkoli.
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Pkt.8. Interpelacje.
Interpelacje złożył Pan Radny Stanisław Jankowski, w sprawie Parku Aktywnej
Rekreacji przy ul. Witosa.
Pkt.9. Czas dla Zarządów Osiedli.
Przewodniczący ZO nie zgłosili wniosków.

Pkt.10. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Radny Karol Makijonko poinformował, iż podobnie jak w latach ubiegłych,
także i w bieżącym roku będzie organizowana akcja „Szlachetna Paczka”. Zwrócił
się, aby wzorem ubiegłych lat, Rada Miasta wsparła tę inicjatywę.

Pkt.11. 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.12. Zamknięcie obrad Sesji.
Pan Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Leszczyński zamknął obrady LXI
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 29.09 – 26.10.2022

Działania związane z kryzysem energetycznym i wzrostem cen energii dla
miasta
Od 1 stycznia 2023 roku Ciechanów będzie płacił za energię ponad trzykrotnie więcej
niż obecnie. W związku z tym ratusz realizuje kolejne inwestycje ograniczające
zużycie energii.
 Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane przy budynku Hali Targowej
„Bloki” Instalacja OZE o mocy 30 kWp (63 panele) umożliwi pozyskanie
energii z promieni słonecznych oraz ograniczenie kosztów bieżących
funkcjonowania obiektu.
 W ostatnich tygodniach miasto wymieniło ponad 100 sodowych lamp
oświetleniowych na energooszczędne ledowe. Tego rodzaju działanie pozwala
zmniejszyć zużycie energii nawet o 50%. Nowe lampy pojawiły się przy
ulicach: 3 Maja, Grodzkiej, Mickiewicza, Zielonej Ścieżce, Orylskiej,
Powstańców Wielkopolskich, Malinowej, Fabrycznej, Moniuszki oraz na placu
Kościuszki.
Do końca roku na energooszczędne, ledowe wymienione będą też żarówki
w oprawach oświetleniowych na pl. Jana Pawła II, ul. Warszawskiej, ul.
Wodnej i pasażu M. Konopnickiej.
 W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie polegające na wymianie
ponad tysiąca opraw oświetlenia ulicznego na ledowe.
 W celu ograniczenia kosztów bieżących na pętli miejskiej wyłączone zostało
oświetlenie ścieżek rowerowych.
 Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę dotyczącą montażu reduktorów
mocy (13 obwodów sieci oświetleniowej) na pętli miejskiej.
 Zmieniono godziny otwarcia krytej pływalni MOSiR.
 Działania nakierowane na racjonalizację zużycia prądu podjęto w miejskich
budynkach.
 Trwa postępowanie przetargowe na instalację paneli fotowoltaicznych na
dwóch halach sportowych.
 Prezydent Ciechanowa wziął udział w spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów
ws. cen energii dla samorządów.
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Rozpoczęła się modernizacja ulic na osiedlu „Słonecznym”
Inwestycja obejmie ulice: Skłodowskiej-Curie, Nizinną, Zagrodową, Wrzosową,
Kruczą, Ludową, Spacerową i Wędkarską. Wykonawca rozpoczął realizację zadania
od ul. Wrzosowej. W pierwszej kolejności budowana będzie kanalizacja deszczowa.
Równocześnie zdejmowana jest stara nawierzchnia drogi. Ulice Wrzosowa, Krucza,
Ludowa, Spacerowa i Wędkarska zyskają nawierzchnie i chodniki. Przebudowę
przejdą zjazdy na posesje. Powstanie kanalizacja deszczowa, rozbudowana zostanie
kanalizacja sanitarna. Na ul. Ludowej i Kruczej pojawi się nowe energooszczędne
oświetlenie, a na ulicach Wrzosowej, Spacerowej i Wędkarskiej przebudowę
przejdzie to istniejące. Pojawią się wyniesione skrzyżowania. Inwestycję realizuje
Zakład Usługowo Handlowy „KOPTRANS” Witold Piętka. Koszt inwestycji to blisko
15 mln zł.
Prace trwają też po drugiej stronie torów, na tym samym osiedlu. W ul. SkłodowskiejCurie na skrzyżowaniu z ul. Zagrodową budowana jest kanalizacja deszczowa.
Prowadzone są prace związane z montażem głównego kolektora, osadzane są
studnie.

Równocześnie

usuwana

jest

stara

nawierzchnia

drogi.

ul.

Marii

Skłodowskiej-Curie oraz sąsiadujące z nią ul. Nizinna i ul. Zagrodowa zyskają nowe
nawierzchnie dróg, powstaną też chodniki, przebudowane zostaną sieci: gazowa,
telekomunikacyjna i energetyczna. Zwiększy się też bezpieczeństwo pieszych
poprzez oświetlenie przejść przez jezdnię. Wykonawcą inwestycji jest firma
Brukarstwo Paweł Goc. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł. Prace potrwają około
roku.
W trakcie ich prowadzenia obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacji ruchu
oraz zmiany w organizacji kursowania autobusów ZKM. Zadania otrzymały promesę
inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych.
Remont drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego
Droga wewnętrzna na osiedlu „Kagoszyn” między ul. Kargoszyńską i ul. Brunona
Kicińskiego przechodzi remont. W pierwszej kolejności wykonywana jest rozbiórka
i utylizacja istniejącej nawierzchni z masy asfaltowej i płytek betonowych. Następnie
uzupełniona i wyrównana zostanie istniejąca podbudowa. Regulację przejdą studnie
oraz ułożona zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Prace obejmą też
malowanie oznakowania poziomego. Wymienione zostaną krawężniki, remont
przejdzie chodnik dla pieszych. Zagospodarowany na nowo zostanie teren zielony.
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Mini parki kieszonkowe na „Blokach” i w „Śródmieściu”
Między ulicami Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczą zakończyły się prace przy
tworzeniu drugiego w Ciechanowie mini parku kieszonkowego. Trzeci powstał
w centrum miasta przy skrzyżowaniu ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych
i ul. Mikołajczyka. Pierwszy park kieszonkowy powstał kilka tygodni temu przy
ul. Świętochowskiego.
Ulica Willowa z nowym oświetleniem
Miasto uruchomiło nowe oświetlenie uliczne. Pięć lamp typu LED rozświetliło
ul. Willową. Stare, wyeksploatowane sodowe lampy zastąpiły nowoczesne, na
aluminiowych słupach. Montaż oświetlenia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
oraz poprawienie komfortu mieszkańców.
Doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych
3 przejścia dla pieszych zyskały dodatkowe oświetlenie. 6 słupów z lampami
w technologii LED zamontowano w ul. Płońskiej: przy cmentarzu i miejskim
targowisku oraz przy przejściu dla pieszych na początku ul. Rzeczkowskiej od ul.
Płońskiej. Doświetlenie przejść funkcjonować będzie po zmierzchu, w momencie
uruchomienia oświetlenia ulicznego. Miasto sukcesywnie inwestuje w poprawę
bezpieczeństwa pieszych. W tym roku doświetlono przejście na ul. Gostkowskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Kargoszyńską i Topolową. W planach jest montaż lamp w rejonie
skrzyżowań ul. Witosa z ulicami Mikołajczyka i Sikorskiego.

Opracowanie dokumentacji technicznej
Ciechanów

Przemysłowy wraz

z

budowy P&R przy stacji PKP

przebudową

dróg

dojazdowych

oraz

połączeniem z siecią ścieżek rowerowych
17 października br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowanych, związanych z budową
P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową ul. Fabrycznej
oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych, w tym doprowadzeniem drogi
rowerowej od dworca do ul. Sońskiej.
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów
użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów
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Zadanie w trakcie realizacji. Uzgodniono przedłożone przez wykonawcę koncepcje
termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej
nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. Na ich podstawie oraz w oparciu o
audyty energetyczne, zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Umowny
termin

zakończenia

zadania

to

początek

listopad

br.

Inwestycja

jest

współfinansowana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu
„Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.
Plac zabaw i siłownia z nową nawierzchnią
W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na placu zabaw i siłowni
zewnętrznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich wymianie poddana została
nawierzchnia wykonana ze żwiru. Pod urządzeniami zabawowymi położono
kolorowy, bezpieczny i miękki poliuretanowy kauczuk. Pod urządzeniami siłowymi
ułożona została trawa.
Inżynieria miejska i zieleń
 Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska zadbał o pielęgnację
zieleni miejskiej i estetykę. Na ul. Warszawskiej, pętli miejskiej i przy hali
targowej na „Blokach” zostały wymienione nasadzenia jednoroczne. W
miejsce begonii posadzono wrzosy. Cięciom w celach pielęgnacji roślin
sukcesywnie poddawane są rozrastające się drzewa i krzewy. Na zlecenie
miasta prace wykonuje PUK.
 Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej zadbał
o

wykonanie

powierzchniowo

remontów
utrwalonych

cząstkowych
m.in.

w

nawierzchni
ul.

bitumicznych

Bukietowej,

i

Głowackiego,

Gostkowskiej, Śmiecińskiej oraz na rondzie Kurzypińskiego. Wyremontowano
też chodniki w ul. Strażackiej i dolnym odcinku ul. Pułtuskiej.
 Sukcesywnie naprawiane są wiaty przystankowe na terenie miasta. W
minionym miesiącu naprawiono wiaty na przystankach: Aleksandrówka 01 (ul.
Batalionów Chłopskich), Mleczarska-Os. Szczurzyn 02, Płońska -SP nr 4 02,
Wesoła 02, Tysiąclecia 01.
 Zlecono równanie dróg gruntowych m.in. w ul. Komunalnej, drodze między
cmentarzem komunalnym a działkami ogrodowymi, ul. Wiejskiej, ul. Rybnej,
ul. Błękitnej, ul. Pięknej, ul. Złotej, ul. Św. Floriana, odcinek ul. Św. Antoniego
od ul. Św. Rodziny, ul. Św. Jadwigi, ul. Rzeczkowskiej, drodze wewnętrznej od
ul. Rzeczkowskiej, ul. Towarowej, ul. Andersa, ul. Pułtuskiej – ciąg pieszo 10

jezdny (od posesji nr 68 do 90), ul. Wiśniowej – dwa odcinki gruntowe.
Zlecono również remont drogi gruntowej wewnętrznej, prostopadłej do ul.
Kruczej

(korytowanie,

uzupełnienie

pospółką,

wyrównanie

istniejącej

podbudowy tłuczniem betonowym kamiennym).
 W Parku im J. Dąbrowskiego i przy ul. J. Fetlińskiej zamontowano nowe ławki.
O ich montaż przy pętli miejskiej wnioskowali mieszkańcy.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią P1 w ul. Wiosennej –
zadanie zrealizowane, obecnie jest odtwarzana nawierzchnia. ZWiK wybudował
przepompownię ścieków, grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i
długości – 560, ciśnieniową sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 90 mm i długości –
275 mb. Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Żytniej i Długiej. Tam
powstała sieć wodociągowa dn 160 mm – 2280 mb i sieć wodociągowa dn 110 mm –
385 mb. W ostatnich dniach spółka rozpoczęła przebudowę odcinka magistrali sieci
wodociągowej wzdłuż ul. Prymasa Tysiąclecia.
Dron antysmogowy bada jakość powietrza w Ciechanowie
Trwają coroczne działania nakierowane na ochronę powietrza. Straż Miejska po raz
pierwszy używa

drona

antysmogowego. Wykrycie

spalania

niedozwolonych

materiałów ma skutecznie zniechęcać mieszkańców do wrzucania odpadów do
palenisk domowych. Stwierdzenie obecności toksycznych gazów lub nietypowych
wartości niektórych parametrów w dymie unoszącym się z komina jest przesłanką do
przeprowadzenia kontroli we wskazanym przez czujniki miejscu. Od 11 października
tego roku, kiedy działania Straży Miejskiej wsparto dronem, wykryto już 4 przypadki
niewłaściwego spalania odpadów. Wszystkie zakończyły się postępowaniem
mandatowym, a na właścicieli palenisk nałożono grzywny.
Zieleń na osiedlu „Przemysłowym”
Między Parkiem Nauki Torus a Szkołą Podstawową nr 7 (przy nowej, wybudowanej
w tym roku drodze dojazdowej do turystycznej atrakcji Ciechanowa) zasadzono
trzcinnik, kocimiętkę, kosówkę i liliowce. Ogrodzenie ozdobią pnącza. Pojawiła się
też mała architektura - 5 ławek i koszy na odpady.
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Akcja sadzenia drzew przez ojców nowo narodzonych dzieci
Kolejne rodziny dołączyły do proekologicznej akcji ratusza. 1 października prawie 70
ojców zasadziło dla swoich dzieci drzewa na terenie Miejskiego Parku Ojców im. W.
Pikusa. Inicjatywa sadzenia drzew przez ojców nowo narodzonych dzieci jest
prowadzona w Ciechanowie cyklicznie od 2017 roku.
Nowe nasadzenia drzew na działkach miejskich
Na terenie „Kanałów” uczniowie szkoły TWP zasadzili trzy kasztanowce, podarowane
miastu. Druga inicjatywa sadzenia drzew odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej
nr 4, gdzie seniorzy i uczniowie realizowali wspólną akcję międzypokoleniową. W
ramach trzeciej akcji proekologicznej upamiętniono Jadwigę Paprocką - 14
października w parku im. M. Konopnickiej podopieczni i opiekunowie Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci oraz przedstawiciele samorządu zasadzili pamiątkowe drzewo.
„#Społeczności nie marnują”
W gablotach znajdujących się w centrum miasta można oglądać plakaty propagujące
ideę niemarnowania żywności i zachowań proekologicznych. Ekspozycja wpisuje się
w projekt „# Społeczności nie marnują” realizowany przez Federację Polskich
Banków Żywności w 5 miastach w Polsce (W Ciechanowie we współpracy z Bankiem
Żywności). W minionych miesiącach społeczności ciechanowskich osiedli zostały
zaangażowane do wypracowania rozwiązań ograniczających skalę marnowania
żywności i poszukiwania dobrych praktyk „Zero waste”. Grupa inicjatywna stworzona
z przedstawicieli Banku Żywności, Urzędu Miasta Ciechanów, Parku Nauki Torus,
Ciechanowskiego
Towarzystwa

Stowarzyszenia

Oświatowego

Filantrop,

wypracowała

PUK,

następnie

MOPS

i

Społecznego

rekomendacje

dotyczące

możliwości rozwoju i wdrożenia nowych działań nakierowanych na promocję tej idei
w

Ciechanowie.

17

października

w

auli

Państwowej

Uczelni

Zawodowej

im. I. Mościckiego w Ciechanowie Bak Żywności zorganizował konferencję
z udziałem ciechanowian oraz przedstawicieli miasta Wrocławia.
Nagrodzono najładniejsze posesje w mieście
25 października w ratuszu wręczone zostały nagrody za najładniejsze ogródki i
balkony w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta. Jego celem jest poprawa
estetyki miasta, promocja nowatorskich i ciekawych rozwiązań dekoracyjnych, jak
również tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom poprzez zwiększanie ilości roślin
miododajnych.
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Najlepsi studenci wyróżnieni przez miasto
Za wyróżniające się wyniki w nauce nagrody otrzymały trzy studentki Państwowej
Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego. Nagrody są uznaniem dla studentów za
wysiłek włożony w systematyczną pracę, ale też motywacją do dalszego zdobywania
wiedzy.

Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ratuszu zostały wręczone nagrody nauczycielom
miejskich szkół i przedszkoli.
Spotkania dla lokalnych przedsiębiorców
Od 15 września w Urzędzie Miasta trwa cykl bezpłatnych warsztatów dla
przedsiębiorców.
Są okazją, by zdobyć praktyczną wiedzę i uzyskać wskazówki o tym, jak skutecznie
wprowadzić innowacyjne pomysły we własnych przedsiębiorstwach. Zaplanowano
jeszcze jedno spotkanie, odbędzie się w połowie listopada.

IV Mazowieckie Dni Techniki w Ciechanowie
Wydarzenie odbyło się 21 października w Państwowej Uczelni Zawodowej
im. I. Mościckiego. Uczestnicy mieli m.in. możliwość, by zapoznać się z
dynamicznymi zmianami, jakie w ostatnich latach zaszły w Ciechanowie dzięki
realizacji wielu inwestycji.

Park Nauki Torus z certyfikatem
Ciechanowskie centrum edukacji i nauki dołączyło do grona najbardziej atrakcyjnych,
nowatorskich i przyjaznych dla turystów miejsc na Mazowszu. Nagrodę w konkursie
„Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2022” przyznano
24 października. Nagroda umożliwia udział w ogólnopolskim etapie konkursu. W nim
najlepsi otrzymają prestiżowy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w COEK Studio
7 października miejska jednostka kultury z ciechanowskim oddziałem Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała obchody wydarzenia. W
budynku COEK Studio przygotowano atrakcyjne warsztaty i lekcje dla najmłodszych
oraz młodzieży. Uczestniczyły w nich dzieci z miejskich przedszkoli oraz uczniowie
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szkół. Licealiści wzięli udział w wykładzie „Generacja Z w świecie funduszy
europejskich”. Dla osób dorosłych przygotowano Integracyjne Europejskie Spotkanie
Seniorów.

VI Ciechanowskie Wieczory Organowe
Po raz szósty w Ciechanowie zorganizowane zostały wieczory organowe. W tym
roku po raz pierwszy koncerty miały miejsce w dwóch kościołach: farnym (2 i 9
października) oraz św. Piotra Apostoła (16 października). Mieszkańcy wysłuchali
solistów z Filharmonii Narodowej, Opery Bałtyckiej oraz Filharmonii Bałtyckiej.
Realizację zadania wsparło miasto w ramach konkursów na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe.

IV Ciechanowskie Senioralia
19 października miasto już po raz czwarty zorganizowało święto seniorów. W hali
przy ul. Kraszewskiego można było skorzystać z szerokiej oferty badań i
specjalistycznych porad dotyczących zdrowia. Przygotowano też część artystyczną,
wystąpili w niej również sami seniorzy. Do organizacji wydarzenia przyłączył się
COEK Studio, MOSiR, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura
w Ciechanowie, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie,
Grupa Arnica i firma Geers. Urząd Miasta uzyskał na realizację Senioraliów wsparcie
Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Mazowieckiego

w

ramach

Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022.

Sportowe wydarzenia z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury
 Mazovia Masters Cup 2022 - na międzynarodowym turnieju taekwon-do, który
obył się w Ciechanowie w dniach 22-23 października rywalizowało 530
zawodników z 53 klubów. Przyjechali na zawody z Polski, Ukrainy, Słowacji,
Litwy i Korei. Miasto reprezentowało 22 osoby z Matsogi Ciechanów.
 XII Turniej Karate Kyokushin - 16 października o Puchar Prezydenta Miasta
Ciechanów walczyło prawie 300 zawodników z 27 klubów zrzeszonych w
organizacji IKO. Ciechanów reprezentowali zawodnicy Ciechanowskiego
Klubu Karate Kyokushin, organizatora wydarzenia.
Organizację wydarzeń wsparło miasto.
Ciechanowski Budżet Obywatelski 2023: terminy i zasady
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Ogłoszono kolejną edycję budżetu partycypacyjnego miasta. Propozycje projektów
ogólnomiejskich i osiedlowych będzie można składać w listopadzie. Po ich formalnej
weryfikacji, w lutym 2023 r. nastąpi głosowanie mieszkańców, które wyłoni zadania
przeznaczone do realizacji. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu.

Spotkania osiedlowe
W październiku wydarzenia odbyły się na trzech osiedlach. 3 października w SP nr 6
dla mieszkańców osiedla „Bloki”, 4 października w SP 5 dla „Kargoszyna” i
„Podzamcza”,

a

5

października

dla

mieszkańców

osiedla

„Powstańców

Wielkopolskich”. W ostatnich dniach września podobne spotkania zorganizowano dla
mieszkańców pozostałych rejonów miasta.

Miasto ze wsparciem dla szpitala
Przekazano sprzęt do rehabilitacji o równowartości 250 tys. zł dla pacjentów Centrum
Rehabilitacji przy ul. Okrzei. Dzięki pomocy miasta doposażone i unowocześnione
zostało zaplecze medyczne, z którego korzystają osoby po urazach ortopedycznych,
pacjenci neurologiczni, geriatryczni oraz dzieci. Przekazane środki umożliwiły zakup:
18 łóżek i 10 kozetek, aparaty do elektrorehabilitacji z laserem, stoły do rehabilitacji,
szynę wspomagającą rehabilitację kończyn, lampę sollux do naświetlania stawów,
wyposażenie UGUL’a, 96-elementowy zestaw przyrządów do rehabilitacji kończyn,
trenery równowagi, membrany do ekopompy, wałki sensoryczne, rollery, piłki do
rehabilitacji,

podest

równoważny,

296

przyrządów

do

elektrorehabilitacji,

specjalistyczne pokrowce do elektrod.

/-/Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów
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