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P r o t o k ó ł    Nr    LIII/2022 

z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej 

dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 1205 
 

Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta 

Ciechanów, który otworzył obrady LIII 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, powitał 

obecnego na sesji Pan Igora Melnyczuka, Radnego Rejonu Chmielnickiego 

Ukrainy. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, stwierdził 

kworum radnych i prawomocność obrad.  

Stan radnych:   21  

Uczestniczyło w obradach: 20 – nieobecny Radny Pan Andrzej Bayer 

 

 

Porządek obrad : 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Ustalenie porządku obrad. 

 

2. Informacja o protokołach z LI i LII Sesji RM.  

 

3. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie 

międzysesyjnym. 

 

4. Raport o stanie miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 

rok –(druk nr 1) 

a) Raport o stanie miasta.  

b) Wystąpienie Prezydenta Miasta. 

c) Debata 

d) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta wotum 

zaufania-druk nr 1a. 

e) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.  

f) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok. 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2021 rok.  
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h) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

i) Przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

j) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Ciechanów za 2021 rok - druk nr 1b. 

k) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok- druk nr 1c.  

 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021- druk nr 2 

  

6. Monitorowanie strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta      

Ciechanów za rok 2021 - druk nr 3  

 

7. Projekty uchwał. 

 

1/ w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Ciechanów - druk nr 4; 

 

2/ w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie  

Gminy Miejskiej Ciechanów na 2022 rok –druk nr 5; 

 

3/  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 6; 

 

4/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 7; 

 

5/  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny 

 - druk nr 8; 

 

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

 

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

 

8/  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 11; 

 

9/  w sprawie zmiany Uchwały  Nr 74/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 

kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „ 

A i B”  w Ciechanowie - druk nr 12; 

 

10/  w sprawie zmiany uchwały Nr 505/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 

marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską 

Ciechanów do spółki  pn. „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.”  z siedzibą w 

Ciechanowie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci lokalu użytkowego   

- druk nr 13; 



3 
 

 

11/  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 14; 

 

12/  w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze 

bezprzetargowej  działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów  

- druk nr 15; 

 

13/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 16; 

 

14/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 17; 

 

15/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 18; 

 

16/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 19; 

 

17/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 20; 

 

18/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 21; 

 

19/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 22; 

 

20/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 23; 

 

21/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 24; 

 

22/  w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zaprzestania wycinki drzewostanu Lasu 

Krubińskiego i Lasu Śmiecińskiego - druk nr 25; 

 

23/  w sprawie pozbawienia tytułu Honorowy Obywatel miasta Ciechanowa 

 - druk nr 26. 

 

 

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. 

 

 

Głos zabrał Pan Igor Melnyczuk, Radny Rejonu Chmielnickiego Ukrainy, który  

w swoim wystąpieniu podziękował za wsparcie i pomoc udzieloną przez 

Ciechanów  dla miasta Chmielnicki i Ukrainy. Poinformował, że Ciechanów był 

pierwszym miastem, które udzieliło pomocy, po wybuchu wojny 24 lutego. Pan 
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Radny prosił o przekazanie podziękowań mieszkańcom Ciechanowa za 

dotychczasową pomoc.  

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, 

podziękował Panu Radnemu za słowa skierowane do mieszkańców Ciechanowa. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, 

poinformował, że w następnej części sesji, zostanie nawiązane połączenie za 

pośrednictwem internetu z MEREM partnerskiego miasta Chmielnicki,  Panem 

Oleksandrem Symczyszynem.  

 

 

Pkt. 3. Informacja o protokołach z LI i LII Nadzwyczajnej Sesji RM.. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że zapoznał się z protokołami z poprzednich 

sesji,  które w jego ocenie odzwierciedlają przebieg obrad i zapytał o uwagi? 

 

Radni przyjęli protokoły 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. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, 

zaproponował aby w punkcie „Debata”, Radni odnieśli  się zarówno do Raportu o 

stanie miasta,  jak też sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Radni przyjęli propozycję  przewodniczącego. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, 

poinformował, że zgodnie z art. 28aa 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w debacie nad Raportem o stanie miasta mogą 

brać udział mieszkańcy  miasta, jednak nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu w debacie.  

 

 

Pkt. 5. Raport o stanie miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2021 rok –(druk nr 1) 

 

a) Raport o stanie miasta.  

b) Wystąpienie Prezydenta Miasta. 
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    Głos zabrał Prezydent Miasta - Pan Krzysztof Kosiński, który pokrótce 

przedstawił treści sprawozdania finansowego oraz Raportu o stanie miasta. 

 

Pan Prezydent poinformował, że wszystkie wskaźniki finansowe są lepsze niż w 

roku 2020. Dochody budżetu Ciechanowa, pierwszy raz w historii przekroczyły 

ćwierć miliarda złotych (259 mln zł).  Ponad 35 mln zł przeznaczono na 

inwestycje (o 8 mln zł więcej niż w 2020 roku), a wskaźnik sprzedaży mienia 

wyniósł ponad 6,5 mln zł.  

To był kolejny rok bez deficytu dla miasta Ciechanów, ponad 15 mln zł nadwyżki 

budżetowej z poprzedniego roku przeznaczono na nowe tegoroczne inwestycje.  

Rok 2021 został zdominowany przez pandemię koronawirusa i związane z nią 

ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym. Były podejmowane wszelki 

możliwe działania zmierzające do zachowania stabilności finansowej miasta.  

Prowadzono inwestycje na wielu płaszczyznach, na pierwszym miejscu były 

związane z infrastrukturą drogową. W opublikowanym w marcu raporcie  Portalu 

Samorządowego, Ciechanów, jest na pierwszym miejscu w Polsce pod 

względem liczby metrów długości ścieżek rowerowych na jednego mieszkańca. 

Dodał, że rozpoczęto budowę nowego miejskiego przedszkola  w technologii 

modułowej. 

Zrealizowano kolejne projekty w ramach BO, rozpoczęto proces renowacji 

obiektów zabytkowych.  

Pan Prezydent zwrócił uwagę także na tworzenie nowych zielonych rejonów  

w Ciechanowie.  

Pozyskano ponad 12 mln zł środków zewnętrznych. 

Pan Prezydent podziękował wszystkim, którzy pracują na rzecz miasta i jego 

mieszkańców. Szczególnie podziękowania skierował do mieszkańców 

Ciechanowa za wsparcie w realizacji zadań 

Prezydent Miasta - Pan Krzysztof Kosiński poprosił Radnych o przyjęcie 

sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania. 

 

c) Debata 

 

Pan Radny Michał Jeziółkowski w swoim wystąpieniu odniósł się do 

zrealizowanych inwestycji i pomocy miasta w stosunku do przedsiębiorców: 

 

„Najważniejszą z perspektywy mieszkańców pozycją w budżecie miasta są 

zawsze wydatki związane z inwestycjami miejskimi. Dwa ostatnie lata były 

dosyć ciężkie dla samorządów. Pandemia, wcześniej wprowadzone zmiany 

podatkowe, wymusiły na niektórych samorządach ograniczenie wydatków 

inwestycyjnych, ale nie dotyczyło to naszego miasta.  

Przeprowadziliśmy szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską,  

jak i wygenerowaliśmy oszczędności, które w kolejnym roku pozwalają na 

prowadzenie podobnej rozwojowej polityki. Ponad 35 mln zł przeznaczonych na 

wydatki majątkowe w kolejnym trudnym roku pokazuje, że niezmiennie 

priorytetem dla miasta są kolejne inwestycje. 
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W minionym roku podjęto liczne inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej. 

Zakończono modernizację m.in. ul. Granicznej i Widnej, remont przeszły  

ul. Bartołda i ul. Andersena, rozpoczęto kompleksową przebudowę  

ul. Opinogórskiej oraz drugi fragment modernizacji ul. Dygasińskiego. 

W toku są prowadzone prace związane z przygotowaniem dokumentacji do 

realizacji kolejnych inwestycji drogowych.  

W mieście powstały też nowe ścieżki dla rowerzystów. Jak wynika z raportu 

Portalu Samorządowego, Ciechanów ma najlepszy w Polsce współczynnik 

długości ścieżek rowerowych na jednego mieszkańca. 

W 2021 roku rozpoczęła się również budowa blisko 100 kolejnych miejsc 

parkingowych przy dworcu PKP. Dzisiaj już na etapie sprawozdania 

budżetowego ta inwestycja została zakończona, a miejsca udostępnione 

podróżnym czy kupującym w Hali Targowej „Bloki”.  

Ale inwestycje to nie tylko drogi.  

Zakończono termomodernizację 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na 

osiedlu „Bloki”. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia osób w nich 

mieszkających oraz polepszyła estetykę przestrzeni miejskiej. Jednocześnie 

pozyskano dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego na 

renowację kolejnego zabytkowego budynku. Obiekt przy ul. Fabrycznej 2 już 

jest odnawiany.  

Rozpoczęła się również budowa pierwszego od 32 lat nowego przedszkola 

miejskiego, gdzie na to zadanie,  także skutecznie udało się pozyskać 4 mln zł 

dofinansowania. 

Omawiając inwestycje należy też podkreślić, że niektóre z nich zostały 

dostrzeżone i docenione w ogólnopolskich konkursach. W zeszłym roku 

doceniona w skali kraju została budowa Parku Nauki Torus wraz z rewitalizacją 

wieży ciśnień (nagrodzone w jubileuszowej edycji konkursu Top Inwestycje 

Komunalne) i rewitalizacja „Krzywej Hali” (II nagroda w konkursie „Renowacja 

Roku Zabytków Mazowsza”). Miasto otrzymało też nagrodę za rewaloryzację 

zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień oraz nadanie im nowych funkcji (plebiscyt 

#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023)”. 

 

Pan Radny wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu nasze miasto będzie się tak 

prężnie rozwijało i pogratulował, skutecznej realizacji tych inwestycji, zwłaszcza,  

że odzwierciedlają one różnego rodzaju potrzeby naszych mieszkańców.  

 

Pani Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz odniosła do działań 

proekologicznych takich jak: 

 kwestii związanych z zielenią, jej właściwą pielęgnacją, (aspekt właściwej 

pielęgnacji należy ciągle monitorować, aby zachować cenny skarb jaki 

posiadamy w postaci dorosłych drzew), 

 przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, w tym rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury, czy odbetonowywania powierzchni miejskich.  
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W ub. roku zrealizowano następujące zielone inwestycje: 

 stworzono od podstaw, nowy ogólnodostępny Miejski Park Ojców im. 

Wacława Pikusa przy ul. Augustiańskiej, który poza walorami 

rekreacyjnymi i wypoczynkowymi, pełni szczególnie ważne funkcje 

ekologiczne i hydrologiczne. Na powierzchni około 3 ha, posadzono 

blisko 500 drzew, utworzono 4 koliste klomby obsadzone bylinami i 

trawami. Ozdobą parku jest 14 charakterystycznych drzew soliterowych, 

które stanowią ciekawą kolekcję dendrologiczną. Park jest 

przedłużeniem ciągu zieleni, który wzdłuż rzeki Łydyni tworzą parki:  

J. Dąbrowskiego i M. Konopnickiej. Obecnie będzie tam budowany ogród 

społeczny. Niech zatem drzewa rosną jak najszybciej, park rozwija się, 

inne również. W ciechanowskich parkach mieszkańcy wypoczywają, 

spacerują, jeżdżą na rowerze, biegają, uprawiają sport. 

 zrewitalizowany został także teren Placu Kościuszki. Zagospodarowano 

w nim istniejącą zieleń oraz zasadzono nowe wieloletnie rośliny, krzewy, 

byliny ozdobne i drzewa, a także został lepiej doświetlony. 

 w planach jest tworzenie dalszych tego typu przestrzeni pełniących 

wskazane funkcje m.in. parki kieszonkowe, zielone przystanki, powstaje 

zielona poczekalnia przy dworcu PKP. 

Rok 2021 w obszarze działań proekologicznych w zakresie zieleni to także 

działania na rzecz zmniejszania uszczelnienia gruntu, odtwarzania naturalnej 

infiltracji wody opadowej i miejsc do jej retencji. I tu m.in. rondo Wincentego 

Witosa zyskało nowe zielone oblicze. Zdemontowano tam kostkę brukową, a na 

jej miejscu pojawiły się wieloletnie byliny ozdobne. Oprócz walorów 

estetycznych, zmiana aranżacji przede wszystkim wpłynęła pozytywnie na 

środowisko naturalne, otoczenie. W planach jest dalsze odbetonowywanie 

powierzchni miejskich, tj. np. Placu Jana Pawła II. 

Pani Radna zwróciła także uwagę na następujące kwestie: 

 na błoniach zamkowych po raz pierwszy pojawiło się pole słonecznikowe 

oraz prawie tysiąc róż „Marathon” przy ul. Parkowej. 

 wiele ekranów akustycznych w mieście zostało obsadzonych zielonymi 

pnączami. 

 w minionym roku po raz kolejny na terenie miasta posadzono 200 drzew  

w ramach II etapu projektu Budżetu Obywatelskiego „Drzewa dla 

Ciechanowa”. Nowe drzewa pojawiły się na miejskich działkach, wzdłuż 

ulic i przy placach zabaw. 

 

Ponadto miasto realizuje szereg działań i akcji edukacyjnych, które mają na 

celu troskę o środowisko naturalne oraz zwiększanie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.  

W tym aspekcie: 
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 w ramach „Walentynek”, przekazano mieszkańcom 500 drewnianych 

budek lęgowych do samodzielnego zainstalowania w wybranym miejscu.  

Wraz z budkami, rozdano porcje karmy do dokarmiania ptaków zimą. 

 na łąkach kwietnych postawiono kolejne domki dla owadów, dające  

im bezpieczne schronienie oraz pulpity edukacyjne, przybliżające walory 

terenów zielonych. 

 przy placach zabaw przy ul. Harcerskiej i ul. Parkowej usytuowano 

zestawy pojemników do segregacji odpadów, które oprócz aspektu 

praktycznego, pełnią przede wszystkim funkcję edukacyjną. 

 zasady obowiązkowej segregacji odpadów ułatwia też mieszkańcom 

udostępniona na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej 

wyszukiwarka odpadów. 

 zrealizowano w ub. roku różne ekologiczne akcje edukacyjne m.in. 

Sadzonka za odpady, Sprzątanie Łydyni na kajakach, rozdawanie toreb 

wielokrotnego użytku, lekcje ciepła organizowane przez PEC-u. 

 „Jadłodzielnia” ustawiona w grudniu 2021 r. przy MOPS, to również 

działanie związane z ekologią, gdyż korzystając z niej, oprócz dzielenia 

się jedzeniem z innymi, przyczyniamy się do zmniejszenia jego 

marnowania, kiedy to na statystycznego Polaka przypada ok. 235 kg 

wyrzucanego jedzenia na rok (tym samym produkcji takich odpadów), co 

plasuje nas pod tym kątem na 5 miejscu wśród krajów europejskich. 

 rozwój kolejnych ścieżek rowerowych - co jest dostrzegane na zewnątrz. 

 termomodernizacje nowych obiektów (rozpoczęła się ta dot. budynku  

przy ul. Fabrycznej 2, dokumentacje projektowe na remonty nowych) 

 jednostki organizacyjne oraz spółki miejskie również przyczyniają się do 

działań proekologicznych, np. PEC poprzez dalszy rozwój sieci 

ciepłowniczej, inwestycje w pozyskiwanie ciepła z biomasy, gazu, ZWiK 

rozwój i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, ZKM zakup 

ekologicznego taboru autobusowego, PUK inwestycje w składowisko 

odpadów i prace związane z rozbudową terenów zielonych, pielęgnacją 

istniejących, TBS inwestycje w termomodernizację budynków, Miejska 

Biblioteka organizuje m.in. spacery, na których można usłyszeć na temat 

różnych aspektów związanych z ekologią.  

W Parku Nauki Torus czy miejskich placówkach oświatowych, 

realizowane są działania edukacyjne mające na celu zwiększanie 

świadomości uczestników zajęć - uczniów na te tematy, np. w SP nr 7 

miała niedawno miejsce ciekawa akcja opierająca się na idei zero waste 

ph. "Siódemka Integruje - Siódemka NIE marnuje". 

Pani Radna podziękowała władzom miasta, ale też wszystkim pracującym  

w jednostkach organizacyjnych gminy i  w spółkach, za codzienny trud 

wkładany w ten obszar działalności oraz za to, że miasto dostrzega problem 
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tych zmian, pozytywnie odpowiada na nasze sugestie w tym zakresie i tym 

samym podejmuje działania proekologiczne. 

 

Głos zabrał Pan Radny Wiesław Brzozowski stwierdzając: 

„Z przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za 2021 rok oraz Raportu o 

stanie miasta wynika, iż zrealizowano DOCHODY na poziomie aż 104 % 

zakładanego planu, zaś WYDATKI na równie wysokim poziomie 97 %. Budżet 

Ciechanowa zamknął się tym samym wynikiem dodatnim, z nadwyżką w  

kwocie 15,3 mln zł. Dzięki wolnym środkom i niewykorzystanym środkom 

pieniężnym jakie pozostały z 2021 roku w łącznej kwocie ponad 26 mln zł,  

mogliśmy na sesji marcowej bieżącego roku, na wniosek Prezydenta, 

zwiększyć finansowanie inwestycji miejskich realizowanych w 2022 roku i 

wprowadzić zwycięskie zadania w głosowaniu nad Ciechanowskim Budżetem 

Obywatelskim, jak również zmniejszyć planowaną wysokości emisji obligacji 

komunalnych o 12 mln zł. To pokazuje, iż dbanie o sytuację finansową miasta 

nie ogranicza się do jednego roku budżetowego, a podejmowanie bezpiecznych 

decyzji przynosi pozytywne rezultaty na kolejne lata.  

Udało się stronę dochodową zrealizować ponad plan. W trakcie roku z miejskiej 

spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wpłynęła dywidenda w wysokości 

1 mln zł.  

W trakcie roku, w którym nadal obowiązywały obostrzenia związane z panującą 

epidemią aby wspomóc lokalnych przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu, na mocy obowiązujących przepisów ustawowych 

wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące od 

stycznia do maja. Tych działań pomocowych dla lokalnych przedsiębiorców było 

więcej, chociażby zmniejszenie opłat za dzierżawę lokali należących do miasta, 

w których przedsiębiorcy prowadzą działalność.  

Oszczędności na wydatkach bieżących wypracowano dzięki racjonalnej 

gospodarce finansami. To również przełożyło się na wypracowanie znaczących 

wolnych środków na kolejny rok.  

Organ nadzorczy, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 

opinię do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.” 

Pan Radny złożył na ręce Pana Prezydenta podziękowania za skuteczną 

realizację budżetu. 

 

Pan Radny Jerzy Racki, podziękował, w imieniu swoim i Klubu Radnych PiS  

za przygotowanie obszernego, liczącego 205 stron. Raportu o stanie miasta za 

2021 rok. 

Pan Radny zwrócił uwagę na wybrane komentarze i wnioski w nim zwarte, które 

zaburzają przedstawiony obraz i przedstawił kilka z nich. 

 niespójności zapisów dotyczących liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych i dochodów własnych gminy; 
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 nieprecyzyjne wyjaśnienie nadwyżki finansowej w wysokości ok 15 mln. 

zł (identyczne wyjaśnienie w 2021 roku jak w sprawozdaniu za 2020, 

gdzie nadwyżka wynosiła ok. 1,5 mil. zł); 

 większego uzasadnienia wymaga katalog wpływów do budżetu miasta; 

 struktura wydatków została na poziomie z roku 2020; 

Pan Radny Jerzy Racki, zwrócił uwagę na brak realizacji Uchwały RM z 29 

czerwca 2017 roku w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na 

terenie Gminy miejskiej Ciechanów rodziny narodowości polskiej – repatriantów 

z terenu byłego ZSRR. 

Pan Radny zwrócił uwagę także na brak w Raporcie informacji dla 

mieszkańców  o priorytetach budżetowych na kolejny rok i zagrożeniach, a 

także sposobu przygotowania miasta na zapobieganiu im. 

Pan Radny odniósł się także do problemu demograficznego miasta, spadku 

liczby urodzeń przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów. Dodał, że dużym 

wyzwaniem jest także wzrost liczby osób w wieku emerytalnym oraz z 

pogłębiającym się brakiem samodzielności. 

Pan Radny wyraził niezadowolenie z faktu, że tylko radni zabierają głos w 

debacie, a jest brak głosu mieszkańców, proponując włączenie ich do 

opracowania Raportu o stanie miasta,  poprzez zorganizowanie panelu, 

uruchomienie internetowej skrzynki zgłoszeń pomysłów dotyczących informacji 

zawartych w tym dokumencie.   

 

Pani Radna Anna Smolińska, odniosła się do funkcjonowania miejskiej 

oświaty. 

„W 2021 roku były rekordowe wydatki na oświatę, jest to bardzo dobra 

informacja, bo pieniądze zainwestowane w edukację będą nam przynosiły 

kolejne pokolenia mądrych i wykształconych ciechanowian. Jednak 

niepocieszającym jest fakt, że w ślad za zwiększającymi się wydatkami, nie 

idzie subwencja oświatowa z budżetu państwa. Jest to problem wszystkich 

samorządów w kraju.  

Miasto inwestuje również w infrastrukturę oświatową. W kolejnej szkole pojawiły  

się indywidulane szafki dla uczniów, równocześnie zrealizowano w ubiegłym 

roku szereg działań inwestycyjnych. Zmodernizowano wiele placów zabaw, 

znajdujących się przy placówkach oświatowych. Rozpoczęto najważniejszą 

inwestycje, a mianowicie budowę nowego przedszkola miejskiego, która 

obecnie jest już na ukończeniu. Jest to pierwsza taka inwestycja od trzydziestu 

lat. Nabór dzieci zakończył się dużym sukcesem, bo zajęto praktycznie 

wszystkie dostępne miejsca. Inwestycja jest warta prawie 11 mln zł, a w tym 

jest 4 mln zł dofinasowania od samorządu Mazowsza”. 

Pani Radna podziękowała za wszystkie działania z mieszające do poprawy 

sytuacji oświatowej w mieście. 
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Głos zabrała Pani Radna Magdalena Grelik – Grodecka, jako 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich, odniosła 

się  do zagadnień społecznych, zawartych w Raporcie o stanie miasta. 

„Rok 2021 był rokiem szczególnym, kolejnym rokiem zdominowanym przez 

pandemię COVID 19, która spowodowała modyfikację, ograniczenia i 

konieczności szukania nowych rozwiązań  w realizacji założonych działań i 

celów dotyczących zagadnień społecznych. Pomimo pandemii warto podkreślić  

szeroką działalność i ogrom pracy w sprawach społecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień, Środowiskowego Domu Samopomocy „typu A i B”  oraz innych 

instytucji z nimi współpracujących. 

W raporcie przedstawiono Strategię rozwiązywania problemów społecznych na 

lata 2019-2023. 

Przedstawiono cele strategiczne, w których zawarte są działania, zmierzające  

do łagodzenia  problemów społecznych. Cele te dotyczą np.: systemu pomocy 

rodzinie. Mamy tu wskazanych szereg przedsięwzięć, które pomagają, 

wspierają, stwarzają odpowiednie warunki do życia i rozwoju dla rodzin, które 

tego potrzebują, które zagrożone są marginalizacją bądź wykluczeniem 

społecznym.  

Warto  podkreślić ogromną pracę asystentów rodziny, pracowników socjalnych, 

kuratorów zawodowych oraz  innych instytucji i osób działających na rzecz 

rodzin. 

Warto też wspomnieć o 3-letnim Programie Wsparcia Rodziny na lata 2020-

2022, który realizowany jest przez MOPS.  

Celem takiego programu jest wsparcie rodzin, które przeżywają trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. MOPS realizuje także liczne 

zadania, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Ważnym aspektem poruszanym w raporcie jest także wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych i w wieku sędziwym.  

W 2021 roku w ramach swoich zadań MOPS realizował pomoc w formie usług 

opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, 

wymagały wsparcia. 

MOPS jest także realizatorem pilotażowego programu wdrażania usług 

opiekuńczych w formie teleopieki w ramach uzyskanej dotacji celowej z budżetu 

województwa mazowieckiego. 

Warto też wspomnieć o funkcjonowaniu Dziennego Domu Senior +. 

Z placówki tej może korzystać 30 osób, samodzielnych seniorów w wieku 60+, 

którzy mają zapewnione działania socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne, 

edukacyjne, prozdrowotne, kulturalno-oświatowe. Dzienny Dom Senior + jest 
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ogromnym i nieocenionym wsparciem dla seniorów, przeciwdziała 

marginalizacji i poczuciu osamotnienia, jak również  zapewnia, tak niezwykle 

potrzebną integrację społeczną. 

W ramach działań MOPS, w roku 2021, kontynuował   także lokalny projekt 

 „ Pogotowie zakupowe”, który ruszył  jak pamiętamy, zaraz w pierwszych 

dniach pandemii, 23 marca 2020 roku. Z pomocy pogotowia korzystały osoby, 

które z uwagi na zalecenia służb sanitarnych przebywały w kwarantannie lub w 

izolacji. 

Ponadto pracownicy MOPS realizowali niezbędną pomoc w zakresie obsługi 

administracyjnej, utworzonego przez miasto Samorządowego punktu szczepień 

powszechnych , czy organizowali transport dla  seniorów i osób 

niepełnosprawnych do wyznaczonych punktów szczepień. 

Warto też wspomnieć o „jadłodzielni”, która znajduje się przy MOPS. 

Mieszkańcy miasta mogą zostawiać w niej żywność, dzieląc się posiłkiem. Ideą 

społecznej lodówki nie jest jedynie pomoc osobom potrzebującym, ale również 

propagowanie wiedzy nt. niemarnowania żywności. 

W swoich wystąpieniu podkreślam także pracę Środowiskowego Domu 

Samopomocy „typu A i B”.  Dom, który  jest ośrodkiem wsparcia dziennego 

pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i 

upośledzonych umysłowo.  

Jak wiemy  czas pandemii  stanowi duże wyzwanie dla zdrowia psychicznego. 

O tym jak psychicznie przetrwać ten okres, gdzie szukać pomocy, jak traktować 

kwarantannę i pomagać osobom bliskim w ich otoczeniu,  podopieczni SDŚ  

dowiadywali  się właśnie od wspierających ich pracowników ośrodka. 

W ramach rozwiązania problemów społecznych podjęto także szereg działań 

zmierzających do pomocy  osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. Miały one na celu zwiększenie szans na podjęcie pracy 

zawodowej, ich aktywizację poprzez realizację projektów  ale także działania 

mające zapobiec negatywnym skutkom społecznym, wynikającym właśnie z 

bezrobocia. 

Podejmowano też zadania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i 

przemocy  rodzinie poprzez wzmocnienie systemu pomocy terapeutycznej, 

psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej. 

Bardzo ważnym problemem społecznym jest także bezdomność. Jak wiemy ma 

ona wiele przyczyn i jest zależna od wielu czynników. Jak wynika z raportu, ze 

wsparcia MOPS skorzystało łącznie 41 osób bezdomnych, w tym 37 z 

Ciechanowa. Podjęto szereg zadań aby wesprzeć osoby bezdomne. Udzielono 

im pomocy materialnej, sfinansowano ich pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, 

podjęto działania aktywizujące, mające na celu pomoc w wyjściu z 

bezdomności. 

Ważną, oprócz MOPS-u instytucją, która działa na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych w naszym mieście jest Biuro Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Realizuje ono działania w ramach 

programów: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

Jak wynika z raportu, mieszkańcy i ich dzieci mogli uzyskały pomoc prawną, 

pomoc psychologa, terapeuty. Konsultacje specjalistów odbywały  się w 

godzinach popołudniowych, a nawet w soboty w godzinach od 9-14. 

Biuro organizowało także  działania profilaktyczne, edukacyjne z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, agresji i przemocy. Dobrze 

wszyscy wiemy, że właściwe działania profilaktyczne, uświadamianie od 

najmłodszych lat może przyczynić się do zmniejszenia licznych problemów 

społecznych, które mogą zaistnieć w przyszłości. 

Biuro współpracowało  także ze szkołami w ramach działalności świetlic 

szkolnych, gdzie oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowano 

właśnie programy z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy i agresji 

rówieśniczej. 

W strukturach Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień działa 

aktywnie Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny, który prowadzi zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. W zajęciach uczestniczyła grupa 28 dzieci, uczniów 

szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 12ºº do 18ºº. Dziećmi opiekowała się wykwalifikowana 5 – 

osobowa kadra pedagogiczna.  

Jak wynika z raportu, celem działalności placówki jest  wsparcie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Działania placówki ukierunkowane są na przeciwdziałanie uzależnieniom, oraz 

udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień, a w 

szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. 

Podsumowując rozważania na temat zagadnień społecznych należy podkreślić,  

że miasto Ciechanów, mimo  sytuacji pandemicznej i ograniczeń z tym 

związanych, podejmowało szereg działań i zadań, które przyczyniały się do 

łagodzenia skutków zaistniałych problemów społecznych. Zapewniło skuteczne 

wsparcie dla osób i rodzin, które miały i mają trudności w radzeniu sobie, w 

sytuacjach życiowych i które nie mogły i nie mogą sobie poradzić z ich 

przezwyciężeniem przy wykorzystaniu własnych możliwości i środków czy to 

finansowych, czy to materialnych.” 

 

Pan Radny Michał Rząsiński w wystąpieniu zwrócił uwagę na funkcjonowanie 

sportu w Ciechanowie.  

„2021 rok nadal był czasem wielu ograniczeń związanych z pandemią 

koronawirusa. Ograniczenia dotknęły też sferę sportu, jednakże miasto w 

trudnym momencie dla sportowców mocno wspierało ciechanowskie kluby. 

Kontynuowane były zadania zlecone związane z realizowaniem programów 
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treningowych i szkoleniowych dla najmłodszych ciechanowian. Każdy klub 

sportowy, funkcjonujący na terenie Ciechanowa mógł liczyć na pomoc 

finansową ratusza. Podtrzymana została ogólna kwota w budżecie 2021 roku 

na sport i rekreację, na 2022 rok została jeszcze zwiększona względem 

poprzedniego roku. 

W mieście zorganizowano liczne imprezy sportowe rangi wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej ale i międzynarodowej.  

Miasto podjęło również skuteczne starania o pozyskanie środków zewnętrznych  

na budowę nowego obiektu zaplecza sportowego na miejskim stadionie. Już 

pod koniec ubiegłego roku zniknął stary, niefunkcjonalny i nieprzystosowany do 

współczesnych standardów budynek. Teraz czekamy na wybór wykonawcy 

nowej inwestycji i rozpoczęcie prac. To na pewno będzie zupełnie inna jakość 

dla lekkoatletów i piłkarzy, ale także wszystkich tych klubów, które będą 

korzystały z nowo udostępnionych przestrzeni.”  

Pan Radny, jako przedstawiciel środowiska sportowego, podziękował za duże 

zaangażowanie miasta, ale przede wszystkim za zrozumienie potrzeb 

ciechanowskiego sportu.  

 

Pan Radny Robert Umiński w swoim wystąpieniu odniósł się do 

funkcjonowania BO. 

„Ciechanów był jednym z pierwszych samorządów w regionie, który wyszedł  

z inicjatywą wprowadzenia i sformalizowania tej formy aktywności 

mieszkańców.  

Na tle porównywanych miast w „Raporcie o Stanie Miasta” Ciechanów 

przeznacza zdecydowanie największą pulę środków na Budżet Obywatelski. W 

minionym roku było to blisko 1,5 mln zł.  

Pokazuje to dużą otwartość miasta na politykę współdecydowania 

mieszkańców o kierunkach działań i rozwoju. Tak jak wielokrotnie było już 

wspominane, rok 2021, podobnie jak rok 2020, był rokiem trudnym, z szeregiem 

ograniczeń wynikających z trwającej pandemii. Jednakże mimo tych trudności 

miasto nieprzerwanie realizowało zwycięskie projekty i podtrzymało ideę 

budżetu obywatelskiego.  

Zrealizowano wiele zadań i społecznych inicjatyw tak bardzo ważnych dla 

mieszkańców naszego miasta. Do najważniejszych należy zaliczyć remont 

świetlicy TPD, budowę funparku na osiedlu Zachód, czy kolejny etap 

rewitalizacji Krubina. Wykonano także modernizację placów zabaw (przy 

Miejskim Przedszkolu nr 10, przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej, przy Szkole 

Podstawowej nr 7). 

Z projektów „miękkich” zrealizowano trzy zadania:  

• ”od szczypiora do seniora”, -wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, 

młodzieży oraz drużyny seniorów, 
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• bezpieczna Rodzina - bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z 

elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców,   

• piłkarską Ligę Dzikich Drużyn. 

Ciechanowski Budżet Obywatelski na stałe wpisał się w miejską politykę. Jest 

to bowiem narzędzie pozwalające mieszkańcom współuczestniczyć w procesie 

decydowania o tym, jak zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta. 

Jestem przekonany, że także kolejna edycja przyniesie wiele ciekawych 

inicjatyw, które zostaną zgłoszone, następnie wybrane i jak każdego roku 

skutecznie zrealizowane przez Urząd Miasta.” 

 

Głos zabrał Radny Pan Zdzisław Dąbrowski, stwierdzając, że zbyt krótki w 

swojej treści Raport o stanie miasta, nie w pełni odzwierciedli ocenę stanu 

miasta. Radni i władze miasta, powinny się skupić na rozwoju miasta. Zauważył 

także, że przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, dynamika rozwoju miasta 

jest dużo wyższa.  Pan Radny, biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe, 

stwierdził, że gdyby w mieście działo się źle, chętnych do dyskusji by nie 

zabrakło.   

Pan Radny pogratulował władzom miasta i pracownikom osiągniętych w 2021 

roku efektów.    

 

Pani Radna Joanna Kiszkurno  w swoim wystąpieniu odniosła się do spraw 

rozwoju mieszkalnictwa. 

„Podkreślam działania miasta ukierunkowane na rozwój mieszkalnictwa. 

Zwłaszcza teraz, gdy ceny rynkowe lokali mieszkalnych są coraz wyższe, a 

dostępność kredytów maleje, oferta mieszkaniowa miasta niejednokrotnie jest 

jedyną możliwą opcją posiadania własnego mieszkania. Bez wątpienia działania 

te są odpowiedzią miasta na potrzeby naszych mieszkańców. Są to wielokrotnie 

młodzi ludzie, którzy dopiero zakładają rodziny i przede wszystkim potrzebują 

własnego mieszkania, podstawowego dobra niezbędnego dla rozwoju rodziny.  

W ubiegłym roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego przekazało 

właścicielom klucze do 36 mieszkań przy ul. Szwanke. To już kolejna 

inwestycja zrealizowana przez miejską spółkę. W 2019 roku do użytku oddano 

nieruchomość z 48 lokalami, a w perspektywie jest budowa kolejnych dwóch 

budynków wielorodzinnych. Spółka planuje realizację kolejnej inwestycji 

mieszkaniowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w których znajdą się 64 

mieszkania. TBS już otrzymał od miasta aportem działkę, która jest 

przeznaczona pod nowe budynki. 

Inwestycje TBS realizowane są na zasadach partycypacji w kosztach 

przyszłych najemców-inwestorów, umożliwiają miastu realizowanie polityki 

mieszkaniowej poprzez budowę budynków wielorodzinnych z umiarkowanymi 

oraz konkurencyjnymi czynszami w stosunku do stawek rynkowych. Takie 

działania pozwalają skierować atrakcyjną ofertę do rodzin, których nie stać na 
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zakup własnego mieszkania, a jednocześnie są one w stanie samodzielnie 

utrzymywać i ponosić koszty bieżące mieszkania, nie generując tym samym 

zadłużenia komunalnego. 

Ponadto miasto Ciechanów jest liderem utworzonej nowej spółki Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Północne Mazowsze, której celem jest budowa 

mieszkań na wynajem dla osób, które mają ograniczoną zdolność kredytową, 

ale jednocześnie mają możliwość utrzymania mieszkania i bieżącego 

regulowania swoich zobowiązań. Dzięki tej inicjatywnie powstaną 

niskoczynszowe mieszkania dla ciechanowian.  

W planach zabudowy wielorodzinnej są mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe.  

To mieszkania dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać ani na zakup, 

ani na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Z uwagi na gwałtownie 

rosnące koszty kredytów hipotecznych w wyniku podnoszenia stóp 

procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, wiele osób nie jest w stanie 

zaciągnąć tak dużych i długoterminowych zobowiązań. Działalność Spółki 

umożliwi budowę mieszkań z atrakcyjnym rynkowo czynszem.” 

Pani Radna podziękowała Panu Prezydentowza to, że. nie tylko był inicjatorem 

SIM, ale również za konsekwentne i sprawne realizowanie kolejnych etapów 

prac, tak aby działania przyniosły jak najszybszy realny efekt w postaci 

mieszkań dla ciechanowian. Na cele budowy miasto przekazało już bowiem 

aportem grunty o łącznej powierzchni 6 ha. To wyraz dużej odpowiedzialności 

ze strony ratusza, ale jednocześnie racjonalności finansowej, bo mieszkania 

budowane zarówno przez TBS, jak i przez SIM nie będą generowały żadnych 

obciążeń finansowych dla budżetu miasta. 

 

Pan Radny Karol Makijonoko w swojej wypowiedzi odniósł się do 

współpracy miasta  z organizacjami pozarządowymi. 

 

„Analizując Raport o stanie miasta należy skupić się na analizie 

współdziałania miasta z organizacjami pozarządowymi: fundacjami, 

stowarzyszeniami oraz szeroko pojętym „trzecim sektorem”.   Warto w tym 

miejscu podkreślić, iż w mojej ocenie, zasługuje ona na uznanie, a w pewnych 

aspektach jest wręcz wzorowe.  

W roku ubiegłym miasto, współpracowało aż z 64 organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wykonania zadań uwzględnionych w programie 

współpracy. Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych 

w 2021 roku, przeznaczono ponad 1 mln zł. Co jest kwota imponującą, jednak, 

w mojej ocenie,  kwoty te powinny co roku wzrastać  bo organizacje są jednym 

z filarów rozwoju postaw prospołecznych. 

Z uwagi na stan epidemii w Polsce oraz w związku z obostrzeniami 

wprowadzonymi przez rząd, realizacja pewnej części zadań zleconych była 

utrudniona, takich jak np. organizacja imprez masowych, Jednakże  duża 

część organizacji stanęła na wysokości zadania i po dokonaniu zmian i 
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uzyskaniu akceptacji miasta,  zrealizowały ogółem  

69 projektów. 

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych które odbyły się w 2021 roku przy 

udziale organizacji pozarządowych należy zaliczyć: 

 Kulinarne Dni Ciechanowa, 

 III Ciechanowskie Senioralia, 

 Jarmark Bożonarodzeniowy, 

 pomoc przy organizacji świąt patriotycznych. 

 

Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z trzecim sektorem w zakresie 

współpracy o charakterze społecznym w 2021 roku odbywała się w 

ograniczonym zakresie. Mimo to udało się przeprowadzić wiele zbiorek 

publicznych. Miasto ponadto wsparło takie przedsięwzięcia jak  Wolontariat 

pamięci, czy bliski mojemu sercu projekt stowarzyszenia wiosna Szlachetna 

Paczka. W trakcie analizy dokumentu zauważyłem,  iż liczba urodzeń   

drastycznie z roku na rok w naszym mieście maleje, jednak jest to trend 

ogólnopolski,  na który miasta mimo ciężkiej pracy w sferze społecznej, nie ma 

wpływu. 

Następnie  zauważyć należy iż ramach współorganizacji imprez sportowych w 

2021 roku gmina wydatkowała kwotę w wysokości ponad 202 tys. zł i 

przeznaczyła ją na wydarzenia sportowe o dużym znaczeniu dla miasta.   

Na zakończenie chciałbym wyrazić słowa uznania za współpracę w szerokim 

zakresie z NGO.  Jest to współpraca oparta na partnerstwie i próbie 

oddolnego pobudzania kapitału społecznego. 

Miasto stara się także inicjować i wspierać działania mieszkańców w 

podejmowanych przez nich przedsięwzięciach, co w dużej mierze przyczynia 

się do zwiększania aktywności obywatelskiej oraz powstawania nowych 

organizacji pozarządowych.” 

 

 

Pan Radny Stanisław Jankowski w swoim wystąpieniu podsumował 

wykorzystanie funduszy unijnych. 

„2021 rok był pierwszym rokiem obowiązywania nowej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej na lata 2021-2022. Wiemy, jak ogromne środki udało się 

miastu pozyskać z poprzedniej perspektywy w latach 2014-2020. Widzimy 

naocznie, jak wiele inwestycji w naszym mieście zostało wykonanych dzięki 

funduszom unijnym i skutecznemu zabieganiu o te pieniądze przez władze 

miasta.  

W 2021 roku miasto rozpoczęło intensywne przygotowania do tego, aby 

pozyskiwać kolejne środki europejskie, już z nowej perspektywy. W tym celu 

rozpoczęto - może mniej widoczne-  ale jakże ważne działania, mające na 

celu opracowanie dokumentacji technicznych dla wielu nowych inicjatyw.  

Opracowano dokumentację techniczną i pozyskano pozwolenie na budowę 

dla: 

- rewitalizacji młyna przy ul. Nadrzecznej, 
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- termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu Bloki 

Rozpoczęto prace formalne nad przedłużeniem alei Unii Europejskiej  

do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej, gdzie to ważne zadania, bez funduszy 

unijnych będzie ciężko o ich wykonanie. Dlatego może nas wszystkich mocno 

niepokoić to, co dzieje się w sprawie uruchomienia dla Polski środków 

unijnych – zarówno z Krajowego Planu Odbudowy, jak i ze zwykłego 

siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Kłótnie i spory o polityczny wpływ 

na wymiar sprawiedliwości, oddalają nas od korzystania z funduszy na dalszy 

rozwój. Inne państwa europejskie już pieniądze wydają, my nadal czekamy.  

Dobrze jednak, że nie jest to bierne czekanie i w tym czasie powstają ważne 

formalne dokumenty, które pozwolą miastu od razu działać i wykonywać 

inwestycje, jeśli tylko Polska wróci na ścieżkę praworządności, a środki unijne 

zostaną dla nas wszystkich uruchomione. Choć nie jesteśmy lokalnie częścią 

tego sporu, to jednak widzimy, że na nim mocno tracimy.  

Do tych wspomnianych projektów w tym roku doszły jeszcze dokumentacje dla 

park&ride przy dworcu przemysłowym, kolejnych ścieżek rowerowych w 

mieście czy zbiornika retencyjnego na „Jeziorku”.  

Jestem przekonany, że po stronie miasta formalności zostaną sprawnie 

dopięte, a jak tylko pokażą się pierwsze nabory unijne to będziemy mogli 

aplikować o pieniądze.”  

 

 

W imieniu Klubu Radnych PSL, głos zabrał Pan Radny Piotr 

Wojciechowski stwierdzając: 

 

„Oceniając wyniki osiągnięte przez nasz samorząd za ubiegły rok w oparciu o 

analizę Raportu o Stanie Miasta oraz analizę sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta, oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych za 

tak skuteczne zrealizowanie zaplanowanych działań. Wyniki obrazują spójne i 

konsekwentne prowadzenie polityki rozwoju miasta we wszystkich obszarach.  

Niewątpliwie był to kolejny rok pełen obaw i nieprzewidywalności z uwagi na 

panującą pandemię. Podejmowane decyzje były skoncentrowane na trudnym 

do przewidzenia prognozowaniu strony dochodowej, chociażby pozycji udziałów 

z PIT, przy jednoczesnym ograniczaniu strony wydatkowej w zakresie 

wydatków bieżących. Priorytetem jak co roku była realizacja zapisanych  

w budżecie inwestycji, które udało się zrealizować w 93 %.  Działanie takie ma 

także na celu wspieranie przedsiębiorstw realizujących nasze inwestycje, gdyż 

firmy wykonujące prace w mieście to między innymi ciechanowskie 

przedsiębiorstwa. Wykonaliśmy inwestycje w infrastrukturę miejską o wartości 

przeszło 35 mln zł. Jedną z najważniejszych inwestycji jest budowa przedszkola 

przy ul. Szwanke. Powstaje budynek w technologii modułowej, wyposażony w 

odnawialne źródła energii. Pozostałe inwestycje obejmowały głównie zadania 

drogowe na łączną kwotę ponad 17 mln. zł.  

Warto też powiedzieć o inwestycjach wykonanych przez nasze miejskie spółki. 

Wartość ich wyniosła blisko 41 mln zł. Zakres szczegółowo opisany jest w tabeli 

na stronie 136 sprawozdania opisowego z wykonania budżetu. Każda ze spółek 
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prowadzi inwestycje na dużą skalę, co jest wynikiem sprawnego zarządzania. 

Rosnące koszty bieżące nie zakłóciły procesu inwestycyjnego. Łącznie spółki i 

miasto zainwestowały w przestrzeń miejską 76 mln zł. Zarówno kwota, jak i 

zakres inwestycji zasługuje na uznanie i docenienie kierowania środków na cele 

rozwojowe miasta. Duże inwestycje rozłożone są w latach, a ich proces od 

podjęcia pierwszej decyzji wymaga konsekwencji i determinacji.  

Klub radnych PSL pozytywnie opiniuje Raport o stanie miasta oraz 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2021 rok. 

Będziemy głosować za udzieleniem wotum zaufania oraz za absolutorium dla 

Prezydenta Miasta Ciechanów. Składamy na ręce Pana Prezydenta 

podziękowania za skuteczną realizację budżetu. Czas podejmowania ważnych i 

odpowiedzialnych decyzji w tym trudnym czasie, na pewno dużo nauczył nas 

wszystkich. Życzę powodzenia w realizacji kolejnych ambitnych celów. Jako 

radni będziemy konsekwentnie wspierać rozwój miasta.” 

 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów,  

po wyczerpaniu listy mówców przystąpił do dalszego procedowania porządku 

obrad.  

 

 

d) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta wotum 

zaufania- 

druk nr 1a. 

 

Uchwała 14 głosami za, 6 głosami przeciwnymi  i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 509/LIII/2021. 

 

e) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.  

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, 

poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu było tematem debaty. 

Niemniej zapytał Radnych o pytania do tego dokumentu? 

Nikt nie zabrał głosu 

 

f) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Pan Radny Piotr Wojciechowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

przedstawił opinię komisji w sprawie wykonania budżetu za 2021r. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2021 rok.  

 

Pan Radny Michał Jeziółkowski odczytał Uchwałę nr 3.e./97/2022 Składu 

Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie: 

wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów 
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sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

 

h) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Pani Radna Joanna Kiszkurno - wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

przedstawiła wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z 

tytułu wykonania budżetu za 2021 rok r. Wniosek stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

i) Przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

Pan Radny Michał Rząsiński, odczytał Uchwałę nr 3.f.1/10/2022. Składu 

Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie: 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ciechanów z dnia  

19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 

Ciechanów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

j) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Ciechanów za 2021 rok- druk nr 1b. 

 

Uchwała 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i   6 głosami 

wstrzymującymi się została podjęta i nosi nr 510/LIII/2021. 

 

k) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok- druk nr 1c.  

 

Uchwała 14 głosami za, 6 głosami przeciwnymi  i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 511/LIII/2021. 

 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, po 

wyczerpaniu zagadnień punktu 5 porządku obrad,   ogłosił pięciominutową 

przerwę techniczną, w celu nawiązania połączenia z Merem partnerskiego 

miasta Chmielnicki w Ukrainie.  

 

 

Po przerwie połączył się zdalnie Pan Oleksandr Symczyszyn, mer 

ukraińskiego partnerskiego miasta Chmielnicki i wygłosił przemówienie.  

 

Pan Mer Oleksandr Symczyszyn podziękował  mieszkańcom Ciechanowa 

oraz samorządowi za dotychczasową pomoc humanitarną.  
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Mer zaznaczył, że wsparcie humanitarne z Ciechanowa stanowi największą 

pomoc spośród wszystkich miast i krajów, które ją dostarczają. 

Opisał sytuację miasta partnerskiego wobec rosyjskiej agresji. Poinformował, że 

w tej chwili Chmielnicki jest schronieniem dla około 35 tys. uchodźców 

wewnętrznych, mieszkańcy natomiast aktywnie walczą na froncie. 

Mer podziękował też mieszkańcom za pomoc dla uchodźców, którzy znaleźli 

bezpieczne schronienie w Ciechanowie. 

 

Prezydent Ciechanowa  Krzysztof Kosiński poinformował na sesji, że w 

trakcie łącznia z merem Chmielnickiego, trwa przeładunek kolejnej partii  

pomocy humanitarnej. Jest to już siódmy transport dla partnerskiego miasta.  

„Jako Ciechanów, mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorząd będziemy pomagać 

w  sposób ciągły. Nie przewidujemy zwątpienia i zmęczenia" - zaznaczył 

prezydent. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów,  

podziękował Panu Merowi za wystąpienie i słowa wdzięczności za okazaną 

pomoc, która wynika z potrzeby serca mieszkańców naszego miasta. Pan 

przewodniczący oświadczył, że miasto Chmielnicki zawsze może liczyć na 

pomoc Ciechanowa i jego mieszkańców. 

 

Pkt. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021- druk nr 2 

 

Przewodniczący poinformował, że „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 

2021” - druk nr 2,  była szeroko omawiana na posiedzeniu połączonych komisji RM.  

W posiedzeniu komisji brała udział: Pani Monika Lemanowicz – dyrektor MOPS, 

która  wyczerpująco udzieliła odpowiedzi na pytania Radnych.  

 

Pan Przewodniczący zapytał o uwagi do dokumentów? 

 

Radni przyjęli informację bez uwag i pytań. 

 

Pkt. 7. Monitorowanie strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta  

Ciechanów za rok 2021 - druk nr 3 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów,  

poinformował, że materiał na druku nr 3,  był także szeroko omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji RM. 

Pan Przewodniczący zapytał o uwagi do tego dokumentu? 

 

Radni przyjęli przedstawiony materiał bez uwag i pytań. 

 

 

Pkt 8. Projekty uchwał: 

 

1/ w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Ciechanów - druk nr 4 
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Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 512/LIII/2022. 

2/ w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie  

Gminy Miejskiej Ciechanów na 2022 rok –druk nr 5 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 513/LIII/2022. 

3/  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 6 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i    głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 514/LIII/2022. 

 

4/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 7 

Głos zabrała Pani Radna Magdalena Grelik-Grodecka, która podziękowała Pani 

Prezydent za starania w niełatwych negocjacjach przy nabyciu działki, pozwoli to na 

poprawę nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulice Tatarską z 

Wyrzykowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 515/LIII/2022. 

 

5/  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny  

- druk nr 8 

 

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciwnych i   1 głosem 

wstrzymującym się została podjęta i nosi nr 516/LIII/2022. 

 

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

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 517/LIII/2022. 

 

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

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 518/LIII/2022. 

 

8/ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 11 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 519/LIII/2022. 
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9/ w sprawie zmiany Uchwały  Nr 74/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 

kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „ 

A i B”  w Ciechanowie - druk nr 12 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 520/LIII/2022. 

 

 

10/ w sprawie zmiany uchwały Nr 505/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 

marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską 

Ciechanów do spółki  pn. „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.”  z siedzibą w 

Ciechanowie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci lokalu użytkowego  

- druk nr 13 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 521/LIII/2022. 

 

11/ 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 14 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 522/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze 

bezprzetargowej  działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów  

- druk nr 15 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 523/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 16 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 524/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 17 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 525/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 18 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 526/LIII/2022. 
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11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 19 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 527/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 20 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 528/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 21 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 529/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 22 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 530/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 23 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 531/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 24 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 532/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zaprzestania wycinki drzewostanu Lasu 

Krubińskiego i Lasu Śmiecińskiego - druk nr 25 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 5233/LIII/2022. 

 

11/ w sprawie pozbawienia tytułu Honorowy Obywatel miasta Ciechanowa- druk nr 

26 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 534/LIII/2022. 
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Pkt.9. Interpelacje.  

Interpelacje złożyli: 

Pan Radny Jerzy Racki w sprawie uzupełnienia brakujących rozkładów jazdy na 

przystankach MZK; 

Pani Radna Monika Smosarska w sprawie zamontowania znaku zatrzymywania się 

i postoju przy ul Marii Ranieckiej; 

Pan Radny Stanisław Jankowski w sprawie zamontowania podpórek dla rowerów 

przy ścieżkach rowerowych i wymianę nawierzchni i wykonanie dodatkowego wjazdu 

do Parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa. 

 

 

Pkt.10. Czas dla Zarządów Osiedli.   

 

Przewodniczący ZO nie zgłosili wniosków. 

 

 

Pkt.11. Zapytania i wolne wnioski.   

 

Głos zabrała Pani Ksenia Kowalska – mieszkanka Ciechanowa informując, że na 

następną sesję przygotuje katalog spraw, którymi będzie chciała podzielić się z 

Radnymi. 

Głos zabrał Pan Janusz Witczak – mieszkaniec Ciechanowa w swojej wypowiedzi 

odniósł się do treści uzasadnienia uchwały na druku nr 26. 

 

Pkt.12. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji, jaka wpłynęła  

do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Pan Przewodniczący RM poinformował, iż wszelka korespondencja, która wpłynęła  

do Rady Miasta, została przekazana do Radnych drogą elektroniczną. 

 

Pkt.13. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów zamknął 

obrady LIII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

 

 

Załącznik do protokołu: nagranie audio-video z Sesji 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

    /-/Krzysztof Leszczyński 

 

Protokołował: 

Stefan Bonisławski 
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Sprawozdanie międzysesyjne 31.03.-27.04.2022 

 

Budowa nowego miejskiego przedszkola  

Trwają prace we wnętrzach i na elewacji Miejskiego Przedszkola nr 2 przy  

ul. K. Szwanke 11. Dzieci pójdą do niego już we wrześniu tego roku. Montowane są 

urządzenia placu zabaw. Powstanie też parking i ciągi komunikacyjno-jezdne, 

odcinek nowej, asfaltowej drogi dojazdowej od ul. Szwanke oraz oświetlenie. 

Zagospodarowana będzie też zieleń.  

 

Remont ul. Asnyka 

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Ul. Asnyka zostanie przebudowana na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską. 

Na całej długości ul. Asnyka powstanie nowa nawierzchnia. Wybudowane będą 

obustronne chodniki, ponad 30 miejsc postojowych, zatoki autobusowe oraz nowe, 

energooszczędne oświetlenie. Wykonawca prowadzi roboty od strony  

ul. Kargoszyńskiej w kierunku ul. Wyspiańskiego. Aby zminimalizować utrudnienia 

dla mieszkańców prace są prowadzone etapowo na poszczególnych odcinkach 

drogi.  

 

Rozbudowa ul. Opinogórskiej 

Po przerwie zimowej wykonawca wznowił roboty brukarskie, kanalizacyjne i 

elektryczne. Wybudowano dodatkowe parkingi i chodniki. Dokonano przebudowy 

kolidującego słupa energetycznego, co otworzyło front prac związanych z montażem 

krawężników do ul. Pułtuskiej. Zamontowano lampy i wysięgniki oświetlenia 

ulicznego. Wykonawca w uzgodnieniu z GDDKiA dokonał zmian w tymczasowej 

organizacji ruchu, aby zminimalizować utrudnienia w rejonie skrzyżowania z  

ul. Pułtuską, co umożliwi wykonanie warstw konstrukcyjnych w pasie drogowym przy 

zachowaniu ciągłości ruchu pojazdów. W najbliższych dniach planowane jest 

rozpoczęcie prac związanych z układaniem nawierzchni jezdni z masy asfaltowej.  

 

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – Etap II”  

Inwestycja wybrana przez mieszkańców w tegorocznej edycji Ciechanowskiego 

Budżetu Obywatelskiego. Stanowi kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku  

i obejmuje modernizację parkingu zlokalizowanego przy ul. Reutta na podstawie 

opracowanej dokumentacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 
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wykonawcę robót budowlanych. Obecnie trwa procedura zawarcia umowy pomiędzy 

stronami.  

 

Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

Inwestycja wybrana przez mieszkańców w tegorocznej edycji Ciechanowskiego 

Budżetu Obywatelskiego, której celem jest wymiana istniejącej nawierzchni żwirowej 

na  poliuretanową. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę 

robót budowlanych. Obecnie trwa procedura zawarcia umowy między stronami.  

 

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – 

Kąpieliska Krubin – etap V 

Inwestycja wybrana przez mieszkańców w tegorocznej edycji Ciechanowskiego 

Budżetu Obywatelskiego. Stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych miejskiego 

kąpieliska.  Zamówienie realizowane będzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” i 

obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-

montażowych związanych z budową linii oświetlenia terenu wzdłuż głównego ciągu 

komunikacyjnego wokół zbiornika wodnego. Procedura wyłonienia wykonawcy 

została rozpoczęta. Termin składania ofert wyznaczono na 10 maja 2022 r.  

 

Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania placu przed 

ratuszem 

8 kwietnia miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji 

zagospodarowania placu Jana Pawła II. Celem jest zwiększenie terenów zielonych  

w centrum Ciechanowa oraz poprawienie jakości przestrzeni publicznej. Zadaniem 

uczestników konkursu jest opracowanie koncepcji rozwiązań urbanistycznych, 

architektonicznych, programowych oraz funkcjonalnych, przy zachowaniu ich 

realności, mogących stanowić podstawę do sporządzenia projektu budowlanego. 

Koncepcja powinna przede wszystkim zakładać zwiększenie powierzchni biologicznie 

czynnej poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności, co ma zniwelować 

powstawanie efektu miejskiej wyspy ciepła, ograniczyć emisję CO2 i zwiększyć 

retencyjność terenu. Zwycięska koncepcja będzie następnie przedmiotem konsultacji 

społecznych.  

 

Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w zakresie budowy ścieżki 
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rowerowej wraz z przebudową i budową chodnika w ramach zadania pn.: 

„Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie” 

Inwestycja w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

robót polegających na zagospodarowaniu terenu wzdłuż ul. Powstańców 

Wielkopolskich z przeznaczeniem na budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej 

oraz budowę i przebudowę chodnika. Wykonawca po uzgodnieniu koncepcji 

przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika rozpoczął prace projektowe.   

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z 

budową ścieżki rowerowej 

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  

ul.  Śmiecińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda Mieczysława 

Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, 

kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy oraz miejsc postojowych.  

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji nie 

wpłynęła żadna oferta. Zadanie zostało wprowadzone do WPF. Wszczęto kolejną 

procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy. Oferty można składać do 6 maja 

2022 r.  

 

Budowa ul. Szwanke w Ciechanowie – Etap I Opracowanie dokumentacji 

projektowej 

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  

ul. Szwanke na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Ranieckiej do ul. Płońskiej wraz  

z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego oraz miejsc postojowych. Przygotowano niezbędne dokumenty 

i wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania. 

Oferty można składać do 12 maja 2022 r.  

 

Remont drogi za Halą Pułtuską 

Wyremontowana zostanie część drogi wewnętrznej obok budynku hali, 

umożliwiającej wjazd na teren mieszkaniowy od strony ul. Pułtuskiej. Prace obejmują 

likwidację starej trylinki i ułożenie nowej, równej nawierzchni z kostki brukowej, 

częściową wymianę krawężników i chodników. Remont umożliwi poprawę jakości 

komunikacji mieszkańcom okolicznych budynków wielorodzinnych. Jest wykonywany 

w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg. 
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Miasto realizuje zadanie na części terenu między budynkami, który jest własnością 

gminy. Pozostałe części dróg, należące do wspólnot mieszkaniowych, remontują 

właściciele nieruchomości. 

 

Modernizacja monitoringu miejskiego - III etap 

Zamówienie obejmuje modernizację 5 istniejących punktów kamerowych i budowę  

6 nowych punktów. W ramach zadania planowane jest wykonanie połączeń 

światłowodowych przedmiotowych punktów i wymiana kamer oraz doposażenie 

centrum wizyjnego o dodatkowe monitory i urządzenia sterujące. Przygotowano 

niezbędne dokumenty do wszczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie 

wykonawcy na realizację zadania. Oferty można składać do 27 kwietnia 2022 r.  

 

Budowa oświetlenia ul. Górnej 

Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulicy Górnej. Zakłada się montaż trzech 

słupów oświetleniowych z lampami typu LED oraz jednej lampy na istniejącym słupie.  

W przeprowadzonym postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego 

wpłynęła jedna oferta, znacznie przewyższająca środki finansowe przeznaczone na 

realizację zadania. Postępowanie zostanie powtórzone w celu uzyskania 

korzystniejszej oferty. 

 

Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów 

Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulic husarskiej i Kosynierów, składającego 

się z 8 słupów oświetleniowych z lampami jako przedłużenie istniejącego oświetlenia  

w ul. Krasińskiego. W przeprowadzonym postępowaniu prowadzonym w formie 

zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta, przewyższająca środki finansowe 

przeznaczone na realizację zadania. Postępowanie zostanie powtórzone w celu 

uzyskania korzystniejszej oferty. 

 

Kolejne dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Ciechanowskim działkowcom przyznano dofinansowanie na realizację zadań, o które 

wnioskowali. Wsparcie otrzymają dwa ogrody: ROD „Krubin” (17 600 pln) i ROD 

„Kolejarz” (21 696 zł). Działkowcy na Krubinie zyskają dwie nowe bramy wjazdowe, 

trzy nowe furtki wejściowe, remont przejdzie też ogrodzenie po całym obwodzie 

ogrodu. Ogród działkowy „Kolejarz” będzie miał nowe oświetlenie, co znacznie 

podniesie poziom bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ogrodu i mienia 
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działkowców. W tym roku Rodzinne Ogrody Działkowe mogły liczyć na 

dofinansowanie od miasta dla nawet 80% wartości inwestycji. Oprócz własnej dotacji, 

ratusz pozyskał dodatkowo środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022”. 

 

 

Powstanie ogrodu społecznego z dofinansowaniem 

Na terenie nowo utworzonego przez miasto w 2021 r. Miejskiego Parku Ojców przy  

ul. Augustiańskiej powstanie pierwszy w Ciechanowie ekologiczny ogród owocowo-

ziołowy, przeznaczony pod użytkowanie przez wszystkich mieszkańców. Nasadzenia 

ziół, krzewów owocowych i warzyw wzbogaci kolekcja blisko dwudziestu starych 

odmian jabłoni. Sejmik Województwa Mazowieckiego pozytywnie rozpatrzył wniosek 

ratusza, przyznając 100 tys. zł na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. 

 

Nasadzenia zieleni na osiedlu „Przemysłowym” 

Nowe rondo na ul. Granicznej zostanie zagospodarowane zielenią. Obok, wzdłuż 

ogrodzenia boiska sportowego SP nr 7, wykonane będą nasadzenia ozdobne niskiej 

roślinności – krzewów i bylin. Zieleń pojawiła się już wzdłuż nowo budowanej drogi 

dojazdowej do Parku Nauki Torus, gdzie zasadzono drzewa. Wykonanie nowych 

nasadzeń i zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7  

to kontynuacja prac inwestycyjnych, które miasto prowadzi w związku z modernizacją 

ulic Granicznej, ul. Widnej oraz budową nowej drogi do Parku Nauki Torus.   

 

„Zielone Tarasy” na „Blokach” 

Obszar wokół czterech budynków wielorodzinnych przy ul. 17 Stycznia 19, 21, 23  

i 25 zagospodarowano i obsadzono zielenią, co pozwoli przywrócić funkcjonalność 

przestrzeni publicznej oraz poprawi estetykę tego miejsca. Pojawiły się trzy koliste 

klomby obsadzone roślinami kwitnącymi, a w sąsiedztwie budynków zasiano trawniki. 

Wykonane zostały też niskie nasadzenia m.in. roślin wieloletnich bylin, hortensji, 

kosodrzewiny i kwitnących astrów. Część działek utwardzono kruszywem, 

zamontowano elementy małej architektury.  

 

Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach 

W wyniku przeprowadzonych postępowań wybrano wykonawcę, z którym w dniu  

7 kwietnia br., podpisano umowy na budowę trzech mini parków na ciechanowskich 
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osiedlach - dwa na osiedlu „Bloki” - przy ul. A. Świętochowskiego oraz przy placu 

Józefa Piłsudskiego i jeden w centrum miasta, w rejonie skrzyżowania  

ul. Mikołajczyka z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. Głównym założeniem inwestycji 

jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie dostępności miejsc do 

wypoczynku i lokalnej integracji mieszkańców. Uzgodniono koncepcje przestrzenne, 

na podstawie których Wykonawca opracowuje dokumentacje projektowe dla 

poszczególnych parków.  

 

Zieleń miejska: 

 W donicach zlokalizowanych przy pomniku Św. Piotra, na ul. Warszawskiej, 

wzdłuż pętli miejskiej oraz hali targowej nasadzono bratki. Jednocześnie 

realizowane są prace pielęgnacyjne na rondach, w parkach miejskich oraz 

skwerach. 

 W kwietniu zakończono montaż pułapek feromonowych na kasztanowcach 

rosnących na terenach miejskich. Pułapki mają na celu ograniczenie populacji 

szkodnika szrotówka kasztanowiaczka. 

 W tym roku Urząd Miasta Ciechanów dokonał zakupu 270 szt. budek 

lęgowych.  

W pierwszym kwartale roku w ramach polecenia wykonania pracownicy 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.  dokonali przeglądu i 

naprawy istniejących budek lęgowych, następnie rozpoczęli prace polegające 

na wymianie oraz montażu nowych budek na drzewach, które rosną na 

działkach Gminy Miejskiej Ciechanów. 

 Ciechanów przyłączył się do obchodów Dnia Ziemi - 22 kwietnia na miejskich 

działkach rozpoczęto sadzenie stu drzew. Pierwsze z roślin zasadzonych  

w ramach tegorocznej akcji - klony zwyczajne „Drummondii" i klony polne 

„Elsrijk" - będą rosły przy nowo budowanej drodze do Parku Nauki Torus.    

 Rozpoczęto przygotowania do zasiania słoneczników na błoniach zamkowych.  

Pyłkodajne rośliny ozdobią teren i będą stanowiły pożytek dla mieszkających 

na dachu miejskiego ratusza pszczół. 

 Ku końcowi mają się prace związane z realizacją projektu „Zielona 

Poczekalnia” przy dworcu PKP. To kolejny etap funkcjonalnego i estetycznego 

zagospodarowania terenu wokół dworca kolejowego.  

  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD 
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W II poł. kwietnia na terenie miasta odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka trwała od 19  

do 27 kwietnia. Osoby, które nie zdążyły przygotować odpadów w tym terminie lub 

potrzebują pozbyć się ich w innym czasie, mogą skorzystać z punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który jest czynny 6 dni w tygodniu. 

 

 

Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów 

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie systemu wraz z dostawą narzędzi 

umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielolokalowej  

i zarządzanie tym systemem. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały 

złożone dwie oferty, po jednej na każde zadanie. Obecnie trwa ocena ofert. 

 

Obszar rewitalizacji – proces konsultacyjny 

Miasto kontynuuje proces konsultacyjny dotyczący obszarów wyznaczonych  

do rewitalizacji. Od 7 kwietnia do 29 kwietnia mieszkańcy, organizacje pozarządowe, 

instytucje  

i przedsiębiorcy mogą składać konkretne propozycje działań, które pozwolą 

przeciwdziałać problemom społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym. Tereny, 

których dotyczyć mogą sugestie wskazano na podstawie wcześniej opracowanej 

diagnozy. 21 i 22 kwietnia 2022 r. odbyły się 3 spacery badawcze na obszarach, 

które zostały wyznaczone do rewitalizacji, tj. w Śródmieściu, w dzielnicy Bloki oraz  

na terenie Osady Fabrycznej. W każdym z nich uczestniczyli lokalni działacze, radni 

miejscy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarządów osiedli oraz 

przedsiębiorców.  

 

Raport o stanie miasta 

22 kwietnia opublikowano dokument dotyczący 2021 r. Zawiera informacje  

o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach, finansach miasta, stanie mienia 

komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii czy uchwał Rady Miasta. Część 

analityczna dotyczy m.in. przedsiębiorczości, oświaty i edukacji, kultury, sportu i 

rekreacji. Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek 

podległych. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został 

opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy 

zainteresowani.  
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Organy SIM Północne Mazowsze wybrane 

29 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta Ciechanów odbyło się Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Północne Mazowsze. Podczas zgromadzenia 

powołana została Rada Nadzorcza, która następnie dokonała wyboru prezesa spółki. 

Na nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej, o numerze działki 

4312 (obręb dwudziesty) i powierzchni blisko 0,8 ha, według wstępnej analizy 

chłonności, mogą powstać dwa budynki wielorodzinne o szacunkowej liczbie 64 lokali 

mieszkalnych. Miasto Ciechanów rozpoczęło procedurę aportu własnych 

nieruchomości, na których powstać może kilkaset mieszkań. 

 

Konkursy na dyrektorów przedszkoli samorządowych 

Procedura konkursowa dotyczy czterech przedszkoli samorządowych:  

nr 1 (ul. Nadfosna), nr 2 (ul. K. Szwanke), nr 6 (ul. Z. Herberta) i nr 10 (ul. Batalionów 

Chłopskich).  

W przedszkolach numer 1, 6 i 10 w sierpniu 2022 r. dobiega końca kadencja 

urzędujących dyrektorów. Dyrektorzy już istniejących przedszkoli obejmą stanowiska 

od 1 września 2022 r. Dyrektor aktualnie budowanego nowego przedszkola przy  

ul. Szwanke zostanie powołany wcześniej z uwagi na konieczność organizacji pracy 

nowej placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego. Oferty można było składać  

od 1 do 19 kwietnia. Postępowanie konkursowe odbędzie się w piątek 29 kwietnia  

 

Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim 

19 kwietnia 2022 r. obchodzona była 79. rocznica wybuchu powstania w getcie 

warszawskim.  

Dla upamiętnienia rocznicy 21 kwietnia ciechanowianie mogli przyłączyć się do 

organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Pracownię Dokumentacji Dziejów 

Miasta Miejskiej Wędrówki. Wydarzenie było częścią organizowanej przez Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile 2022”. 

 

Święto Pułkowe  

24 kwietnia odbyły się uroczystości upamiętniające 11 Pułku Ułanów im. Marszałka 

Edwarda Śmigłego-Rydza. W tegorocznych obchodach wzięli udział przedstawiciele 

organizacji kombatanckich, władz samorządowych, państwowych, stowarzyszeń 

historycznych i grup rekonstrukcyjnych. Organizatorami obchodów było 
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Stowarzyszenie Żołnierzy i ich Rodzin oraz Szwadronów Mundurowych w barwach 

11 Pułku Ułanów Legionowych oraz Urząd Miasta. Wartę przy pomniku pełnili 

uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych  

w Ciechanowie. 

 

Inauguracja rocznicy partnerstwa 

W tym roku przypada 30-lecie partnerstwa Ciechanowa i niemieckiego Haldensleben. 

Jubileusz zainaugurowano koncertem fortepianowym zorganizowanym dzięki 

współpracy miast. W Haldensleben wystąpiły mieszkanki Ciechanowa – pianistki, 

uczennice filii PSM II Stopnia im. A. Chrzanowskiego w Mławie. Jednocześnie  

w ramach współpracy z miastem Szkoła Muzyczna przygotowuje też muzyczne 

widowisko „Józef Wybicki – Mazurek Dąbrowskiego i inne mazury", które w pierwszej 

kolejności obejrzą uczniowie miejskich szkół podstawowych. 

 

Jarmark Wielkanocny 

Wydarzenie zainaugurował tegoroczny sezon imprez na ul. Warszawskiej. 9 kwietnia, 

oprócz szerokiego asortymentu z artykułami świątecznymi na stoiskach 

wystawienniczych, można było też skorzystać z aktywności warsztatowo-

kulturalnych. Wśród wystawców znalazło się też stoisko przygotowane przez 

mieszkające w Ciechanowie Ukrainki. Na scenie przy Kamienicy W18 

zaprezentowały się grupy ludowe oraz uczniowie. Oprócz rękodzielników  

i gastronomów wśród wystawców znalazły się też stoiska Związku Harcerstwa 

Polskiego, Stowarzyszenia Psa i Spółki oraz SAP Art. 

 

Pierwszy Ciechanowski Pchli Targ 

Plenerową imprezę zorganizowała 24 kwietnia miejska jednostka kultury w ramach 

promocji działań z zakresu idei „Zero waste”. Poza handlem odbyły się też warsztaty 

ekologiczne i krawieckie. W organizację targu włączyli się seniorzy, wystawiając 

przed Kamienicą W18 spektakl „Pchła Szachrajka”. 

 

„Uśmiech świata” – wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej 

Od 11 kwietnia w Ciechanowie można oglądać plenerową wystawę prezentująca 

dorobek fotograficzny Elżbiety Dzikowskiej. 34 plansze ze zdjęciami są umieszczone 

na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 6. Ponadto mieszkańcy mogą wziąć udział  

w konkursie fotograficznym. 
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Hala Sportowa wraca do działalności 

Wobec znacznego zmniejszenia napływu obywateli Ukrainy uciekających przed 

rosyjską agresją do Polski, znalezieniem miejsc zakwaterowania dla kilkunastu osób 

dotychczas przebywających w hali sportowej oraz brakiem jakichkolwiek działań 

dyslokacyjnych wojewody, miasto przywróciło od 15 kwietnia do normalnej 

działalności obiekt Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. 17 Stycznia 60c. 

Jednocześnie w przypadku konieczności ponownego przeznaczenia hali pod 

zakwaterowanie uchodźców, obiekt może zostać dostosowany do tego celu w ciągu 

kilkunastu godzin.  

 

Kolejny transport pomocowy dla miasta partnerskiego 

2 kwietnia miasto dostarczyło na Ukrainę do miasta partnerskiego 54 generatory 

prądu o wartości blisko 150 tys. zł, które  pozwolą zachować ciągłość działania 

kluczowych urządzeń i miejsc w Chmielnickim. Tym samym transportem do 

Chmielnickiego pojechała także ponad tona karmy dla zwierząt - podopiecznych 

Ośrodka Szkoleniowego w Chmielnickim, gdzie szkolone są psy do pracy w 

ukraińskich służbach celnych. Jej zbiórkę zorganizowali pracownicy i funkcjonariusze 

warszawskiej Izby Administracji Skarbowej. Ponadto kierowcy z Ciechanowa odebrali 

i przekazali na Ukrainę pomoc materialną z punktu zbiórki przy ul. Ciepłej 5  

w Zamościu. To już szósty transport humanitarny zorganizowany przez Miasto 

Ciechanów. 

 

XXVI Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 

Od 8 do 10 kwietnia w hali sportowej w SP 7 i SP 4 grały kluby z całej Polski:  

8 zespołów dziewczęcych i 10 zespołów chłopców. Organizatorami zawodów był 

CKS Jurand Ciechanów. Rozgrywki miały na celu popularyzację piłki ręcznej, 

zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, dostarczenie radości ze 

współzawodnictwa, wyłonienie najlepszych zespołów oraz integrację środowiska 

sportowego. Turniej wsparł finansowo Urząd Miasta Ciechanów.  

 

Rozpoczął się sezon Ciechanowskiego Roweru Miejskiego 

Rowery po raz kolejny można wypożyczać na 10 stacjach. Sezon trwa od 1 kwietnia.  

Do dyspozycji jest 96 jednośladów. Zasady wypożyczania i korzystania z pojazdów 

oraz cennik pozostają niezmienne. Jak podaje w tegorocznym raporcie Portal 
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Samorządowy, Ciechanów ma najlepszy w Polsce współczynnik liczby mieszkańców 

na 1 m infrastruktury rowerowej.  

 

Ponad 350 tys. zł pozyskane przez miejską jednostkę kultury 

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio pozyskał ponad 350 tys. zł  

na realizację dwóch zadań. Miejska jednostka kultury otrzymała najwyższe 

dofinansowanie w kraju w ramach tegorocznego naboru ofert konkursowych. 

Pozyskane środki umożliwią realizację drugiej edycji projektu „Otwórz się na 

Musical”. Odbędzie się także Festiwal Muzyczny Etno Ciechanów 2022. Łącznie na 

realizację obu zadań Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio pozyskał z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Aktywizacja seniorów 

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku we współpracy z COEK Studio tworzy 

nową ofertę zajęć dla seniorów. Dotacja z urzędu miasta na wsparcie realizacji zadań 

publicznych umożliwi stowarzyszeniu realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna 

środowisk w wieku dojrzałym”. Jego celem jest integracja środowiska seniorów oraz 

poprawienie sprawności fizycznej i psychicznej osób w wieku dojrzałym. Uczestnicy 

wezmą udział w spotkaniach integracyjnych, zajęciach ruchowych, lekcjach języków 

obcych. W tegorocznej ofercie Stowarzyszenie ma również zajęcia teatralne i chór, 

spotkania z ciekawymi ludźmi i wycieczki krajoznawcze. 22 kwietnia w budynku 

COEK Studio odbył się wykład, podczas „Pchlego Targu” seniorki ze Sceny III wieku 

wystawiły sztukę.  

 

Zgłoszenia do Rady Seniorów 

Z uwagi na kończącą się 3-letnią kadencję Ciechanowskiej Rady Seniorów 

przeprowadzone zostaną nowe wybory. Kandydatów mogą zgłaszać do 29 kwietnia 

środowiska zrzeszające seniorów (związki, stowarzyszenia, kluby) lub osoby 

fizyczne.  

 

 

 

/-/Krzysztof Kosiński 

Prezydent Miasta Ciechanów 
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