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Prezydent
Pokazanie dokonań z 4 ostatnich lat z pewnością jest czymś ważnym, ale tak naprawdę każdy sam
obiektywnie może stwierdzić: „dużo się działo”, „wiele inwestycji zrealizowano”, „Ciechanów zyskał”, „miasto
jest piękniejsze”. Nowe i zmodernizowane drogi, zrewitalizowane obiekty i przestrzenie, obiekty sportoworekreacyjne, więcej zieleni, ścieżek rowerowych i szereg nowych prospołecznych inicjatyw – tak właśnie jest,
wszystko to stało się faktem!
Jednak zamiast mówić o przeszłości i dokonaniach, wolę patrzeć w przyszłość, tak jak mieszkańcy
Ciechanowa! Bo wiele jest jeszcze do zrobienia. To, co już zostało zrealizowane, to najlepsza gwarancja dla
realizacji wszystkich nowych i planowanych inicjatyw. Gwarancja, że to, co zaplanowane, będzie wykonane.
Zachęcam do poznania moich planów na najbliższą 5-letnią kadencję, które będę wprowadzał w życie
z takim samym zaangażowaniem, determinacją i pasją, jak dotychczas.
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INFRASTRUKTURA
Nowe ścieżki rowerowe i rower miejski
W ciągu 4 ostatnich lat w Ciechanowie wybudowanych
zostało blisko 20 km nowych ścieżek rowerowych.
Zbudujemy kolejne sieci ścieżek! A już teraz wprowadzamy, wzorem wielu innych miast w Polsce, rower miejski.
Stacje z rowerami, do wypożyczenia i poruszania się po całym mieście,
zlokalizowane zostaną w 8 punktach. Rozpoczęła się budowa nowej
drogi ze ścieżką rowerową z Ciechanowa do Opinogóry i właśnie tam, przy
Muzeum Romantyzmu, powstanie jedna ze stacji.
Budowa dróg na osiedlach
Wiele dróg osiedlowych, często po kilkudziesięciu latach oczekiwania przez mieszkańców,
zostało w ostatnich latach wyremontowanych lub na nowo wybudowanych. Jednak dużo
jeszcze wymaga modernizacji. Inwestycje trzeba rozłożyć na kolejne lata, równolegle, dla
poszczególnych osiedli. Przed nami konieczność przebudowy ulic m. in. na „Podzamczu”,
„Kargoszynie”, „Krubinku”, osiedlu „Przemysłowym” i „Kwiatowym”. Widzimy także konieczność
inwestycji w ul. Przasnyską, Leśną czy Gruduską – nie są to drogi zarządzane przez miasto, ale
będziemy współpracować z zarządcą.
Monitoring - nowy i rozbudowany
W ostatnich 4 latach pojawiło się mnóstwo nowych elementów małej architektury: ławek,
koszy na śmieci, wiat przystankowych. Do tego sporo pięknej zieleni czy miejsc rekreacji, jak
siłownie zewnętrzne, place zabaw, boiska. Niestety nie wszyscy szanują wspólną własność,
coraz więcej jest aktów wandalizmu. Dlatego też rozbudujemy miejski monitoring, tak aby
miejsca publiczne były chronione, a mieszkańcy mogli z nich swobodnie i bezpiecznie korzystać.
100% mieszkańców z dostępem do kanalizacji sanitarnej
Wykonamy prace na kilku ostatnich ulicach na terenie miasta, które nie mają jeszcze
kanalizacji sanitarnej. Tym samym chcemy, aby 100% mieszkańców miało dostęp do
kanalizacji sanitarnej.
Rozwój sieci ciepłowniczej
Podłączymy resztę budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej PEC oraz rozszerzymy
sieć ciepłowniczą na kolejne obszary miasta, tak by podłączać mogły się także domy
jednorodzinne. Pozwoli to znacznie poprawić jakość powietrza w mieście.
Budowa kładki na „Krubinku”
Dzięki porozumieniu miasta z PKP dojdzie do realizacji inwestycji związanej z budową kładki
nad torami w ciągu ulic Skłodowskiej-Curie i Ceramicznej. Miasto podzieli się kosztami po
połowie z PKP. Już została opracowana koncepcja inwestycji.
Więcej miejsc parkingowych
Systematycznie inwestujemy w kolejne parkingi, modernizujemy istniejące i w najbliższych latach
utworzymy nowe. Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych jest bowiem nadal jednym
z problemów najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców. Nowy duży parking powstanie
m. in. na osiedlu Powstańców Wielkopolskich na teranie po dawnej kolumnie transportu
sanitarnego. Z myślą o parkingu wykupiliśmy ten obszar od województwa mazowieckiego.
Będzie on zagospodarowany zgodnie z oczekiwaniami ciechanowian.

ZIELEŃ, REKREACJA
Park Roślin na „Jeziorku”
W Ciechanowie zieleni jest coraz więcej, bo
każdego roku miasto inwestuje w nowe nasadzenia. „Jeziorko” to przestrzeń do wykorzystania na
potrzeby rekreacji na łonie natury. Dlatego stworzę właśnie tam
przyjazne dla mieszkańców zielone miejsce – pełne różnorodnej
roślinności, która będzie cieszyła oko. Udało się to zrobić już w wielu
innych miejscach w Ciechanowie, teraz czas na „Jeziorko”!
Bulwary nad Łydynią
Budowa bulwarów ma na celu połączenie walorów przyrodniczych, turystycznych
i krajobrazowych Doliny Rzeki Łydyni. Ciągi spacerowe, wkomponowane w wyjątkowy krajobraz rzeki, będą atrakcją, ale też miejscem wypoczynku, otoczonym
piękną zielenią. W ramach planowanej inwestycji zostanie zagospodarowany teren
w centrum miasta, który od dziesięcioleci czeka na uporządkowanie i wyeksponowanie
jego unikatowego charakteru.
Odnowione „Kanały” z amfiteatrem na wodzie
Przejęliśmy na własność „Kanały”, czyli zieloną przestrzeń w samym sercu miasta.
Dzięki temu, zmodernizowany został odkryty basen. Pora na więcej! Przed nami
rewitalizacja całego terenu „Kanałów”, oczyszczenie zbiornika wodnego i budowa
amfiteatru wraz ze sceną na wodzie. Idealne do zagospodarowania na potrzeby
widowni będzie naturalne wzniesienie przy wodzie. To będzie innowacyjny na skalę Polski
projekt. Co ważne – miasto już ma koncepcję zagospodarowania tego miejsca właśnie w ten
sposób.
Budowa wodnego placu zabaw
W ostatnich 4 latach w mieście powstało kilkanaście nowych placów zabaw
i siłowni zewnętrznych - wiele podobnych. Warto postawić na nową atrakcję, którą
coraz częściej spotyka się w dużych polskich miastach. Wodny plac zabaw pod
chmurką to świetna zabawa dla całych rodzin, innowacyjne rozwiązanie
i ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.
Integracyjne place zabaw
Na miejskich placach zabaw chcemy zainstalować urządzenia zabawowe
przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych. Zamierzamy zamontować m. in. specjalne huśtawki dla dzieci poruszających się na wózkach. Konsekwentnie likwidujemy
bariery architektoniczne, starając się umożliwiać osobom z różnymi rodzajami
niepełnosprawności korzystanie z miejskiej oferty.
Budowa tężni solankowej
Zbudujemy miejsce przyjazne mieszkańcom, a w szczególności seniorom, gdzie
będzie można oddychać powietrzem pełnym solanki.

POLITYKA SPOŁECZNA
I MIESZKALNICTWO
Nowy i większy Dom Seniora
Seniorzy to nasza lokalna duma. Ich zaangażowanie
w sprawy miasta jest imponujące, dlatego też chcę
stworzyć dla ciechanowskich seniorów nowe miejsce do
rekreacji, odpoczynku i zabaw, a przede wszystkim integracji. Nowy
duży budynek dla Domu Seniora to projekt inwestycyjny do zrealizowania
w ciągu najbliższych 2 lat. Już przejęliśmy obiekt przy ul. Powstańców Warszawskich, co
pozwoli nam stworzyć tam Dom Seniora.
Bar Mleczny przy Fabrycznej
Miasto jest właścicielem budynku przy ul. Fabrycznej. Utworzymy tam Bar
Mleczny z tanimi i smacznymi posiłkami dla mieszkańców miasta. Bar będzie
obsługiwany przez Zakład Aktywności Zawodowej, co przysłuży się aktywizacji
osób niepełnosprawnych.
Termomodernizacja budynków komunalnych
Pozyskaliśmy unijne pieniądze na termomodernizację 7 budynków
komunalnych na osiedlu „Bloki”. Inwestycja będzie realizowana pod koniec 2018
roku i w 2019 roku. Celem miasta są kolejne takie budynki. Do projektów chcemy
włączyć również zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe. Poprawi to jakość życia
mieszkańców, ale także estetykę przestrzeni publicznej.
Nowe lokale komunalne i budownictwo TBS
Miasto podjęło pierwsze działania, które uruchomią procesy budownictwa
komunalnego. Do 2021 roku postawimy nowy budynek z 60 mieszkaniami
komunalnymi o średnim standardzie. Premiowane będą rodziny z dziećmi.
Planowane jest pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, które
pokryją 30% kosztów. Powstaną też kolejne budynki w ramach inwestycji TBS, na zasadach
i na wzór tego, który właśnie wznoszony jest przy ul. Szwanke.
Powrót bonifikat
Po realizacji inwestycji w rewitalizację budynków komunalnych przywrócimy
bonifikaty. Tak, aby lokatorzy mogli, na korzystnych warunkach, na własność
wykupić wynajmowane lokale mieszkalne.

EDUKACJA
Budowa nowego przedszkola
Pierwszy krok już został postawiony. Zmieniamy
plan zagospodarowania przestrzennego, aby przy
ul. Szwanke mogło powstań nowe miejskie przedszkole. Budynek będzie innowacyjny, bo zostanie
wykonany w niskoenergetycznej technologii. 8 nowych grup dla
przedszkolaków rozwiąże problem z niewystarczającą liczbą miejsc dla
najmłodszych. Opracujemy również dodatkowe formy wsparcia dla przedszkoli prywatnych,
by wszystkie dzieci mogły być objęte opieką.
Budowa drugiego żłobka
Miasto rozbudowało obecnie funkcjonujący w mieście żłobek i dzięki temu
zwiększyliśmy liczbę miejsc o 100%. To ciągle mało, dlatego trzeba odpowiedzieć na
duże zainteresowanie ze strony rodziców i wybudować drugi miejski żłobek na 50
miejsc. Łącznie blisko 100 miejsc w żłobkach w Ciechanowie zaspokoiłoby potrzeby
rodziców, którzy mogliby łączyć pracę z opieką nad dziećmi.
Darmowe posiłki w szkołach dla wszystkich uczniów
Brak kryterium dochodowego i brak jakichkolwiek opłat. Pełnowartościowy obiad
dla każdego ucznia – to rewolucyjna zmiana, która przyniesie pozytywne efekty
związane z rozwojem dzieci. Wprowadzenie darmowych posiłków dla wszystkich
uczniów nie będzie ich różnicowało.
Lekkie plecaki dzięki szafkom w szkołach
Indywidualne szyfrowane szafki dla uczniów w szkołach pozwolą odciążyć plecaki,
a dzięki temu przyczynią się do lepszego zdrowia najmłodszych. Będzie można
zostawić tam książki i inne szkolne przybory. Takie szafki w tym roku zainstalowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 7. Zrobimy to także w innych szkołach.
Oczyszczacze powietrza w szkołach i przedszkolach
Dbając o jakość powietrza, w jakim przebywają najmłodsi, zainstalujemy
oczyszczacze powietrza w szkołach i przedszkolach. Eliminacja wirusów, roztoczy,
bakterii oraz przede wszystkim szkodliwych pyłów zawieszonych, jak PM 2,5 µm
i PM 10 µm (które wchodzą w skład smogu), przyczynią się do lepszego zdrowia.

SPORT
Nowy kompleks sportowy przy SP nr 7
Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji
nowego kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 7. Oprócz boiska piłkarskiego pojawi
się tam również bieżnia lekkoatletyczna. Taki obiekt już wybudowaliśmy w 2016 roku przy ul. 17 Stycznia na terenie SP nr 6. Czas na
kolejny kompleks sportowy – wyczekiwany przez młodych ludzi z tej części
miasta.
Budowa hali lodowej
Ostatnie lata to wiele inwestycji w infrastrukturę sportową, w tym budowa bieżni
lekkoatletycznej na stadionie przy ul. 3 Maja czy wspomnianego nowoczesnego
kompleksu sportowego przy ul. 17 Stycznia. Potrzeba nam ciągłego rozwoju w sporcie,
tak aby młodym ludziom, i nie tylko, proponować nowe atrakcje i sposoby spędzania
wolnego czasu. Dlatego też kolejny raz pozyskamy środki finansowe z Ministerstwa Sportu, tym
razem na budowę zadaszonego lodowiska. Będzie to obiekt funkcjonujący całorocznie, nie tylko
w sezonie zimowym, jak dotychczasowe lodowisko przy hali sportowej.
Budowa miejskiej strzelnicy
Profesjonalne i nowoczesne strzelnice, w postaci budowli modułowych
(kontenerowych), stają się w Polsce coraz bardziej popularne. To doskonałe miejsca do
rekreacji, nauki, realizacji swoich pasji, nietypowego spędzenia wolnego czasu.
Strzelnica, która powstanie w Ciechanowie będzie wykorzystywana komercyjnie, ale na
warunkach przystępnych dla mieszkańców.
Program wsparcia młodych sportowców
Kluby sportowe miasto wspiera coraz mocniej, za co zostaliśmy docenieni
w ogólnopolskim rankingu polskich miast. Musimy wspierać nie tylko kluby,
ale również indywidualne talenty sportowe, czyli konkretne dzieci. Stworzymy program
wsparcia młodych sportowców, a najbardziej uzdolnieni będą mogli liczyć na indywidualne
dodatkowe i darmowe treningi.
Więcej dla klubów sportowych
4 lata z rzędu, z roku na rok, rosły środki finansowe przeznaczone na ciechanowskie
kluby sportowe. Nie inaczej będzie w kolejnych latach. To pozwoli na rozwój
poszczególnych dyscyplin.
Odnowienie Hotelu Olimpijskiego
Hotel Olimpijski należący do miasta, znajdujący się przy ul. 17 Stycznia, nie jest dla nas
najlepszą wizytówką. W obecnej kadencji mieliśmy wiele innych priorytetów,
w związku z czym nie udało się zrealizować termomodernizacji tego obiektu. Teraz
poddamy go pozytywnej rewolucji, czyniąc z niego bazę hotelową z prawdziwego
zdarzenia dla sportowców i przyjezdnych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Uzbrojenie terenów pod inwestycje
Miasto musi szukać nowych obszarów pod inwestycje,
by móc zaproponować przedsiębiorcom możliwość
tworzenia nowych zakładów pracy. Ważne w tym
kontekście jest uzbrojenie terenów na cele przemysłowe. Najpierw jednak trzeba te tereny pozyskać,
scalić i przeznaczyć pod działalność produkcyjną. Jeśli miasto chce
przyciągać nowe inwestycje – musimy to zrobić.
Stabilność podatkowa
Dla przedsiębiorców bardzo ważna jest przewidywalność prawa, w tym tego
lokalnego, za które odpowiada miasto. Podatki i opłaty lokalne postaramy się utrzymać
na obowiązującym poziomie, dzięki prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej oraz
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację poszczególnych zadań.
Wynajem powierzchni dla biznesu za 1 grosz
Stworzymy modułowe lokale użytkowe (do 60m2) dla młodych, startujących z pierwszą
własną działalnością gospodarczą. Wynajem będzie kosztował 1 grosz miesięcznie za 1
m2. To ułatwi stawianie pierwszych kroków w biznesie nowym przedsiębiorcom.
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Rewitalizacja młyna przy Nadrzecznej
Miasto ma gotową koncepcję stworzenia z młyna przy ul. Nadrzecznej profesjonalnej
przeszklonej sali konferencyjnej z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Potrzebne
nam w mieście takie miejsce, zarówno ze względów gospodarczych, jak
i turystycznych. W Ciechanowie brakuje dużych przestrzeni konferencyjnych.
Atrakcyjne położenie i nowoczesny budynek przyciągną zainteresowane podmioty
i pozwolą zarobić miastu na organizacji wydarzeń eventowych. Zostanie tam stworzone
także nowoczesne centrum multimedialno-biblioteczne. Przebudowana zostanie też sama ulica
Nadrzeczna.
Objęcie nowych obszarów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
W Ciechanowie nie wszystkie tereny pod inwestycje objęte są takimi planami. Ich brak
wydłuża procedury administracyjno-budowlane i stanowi barierę dla potencjalnych
inwestorów, w związku z czym zamierzamy opracować plany dla terenów najbardziej
atrakcyjnych pod kątem przedsiębiorczości. Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ułatwi proces inwestycyjny i zachęci nowych
potencjalnych inwestorów do zakładania działalności w Ciechanowie.
Warsztaty dla młodzieży
Przedsiębiorczości warto uczyć się jak najwcześniej. Młodzi kreatywni ludzie powinni poznawać
narzędzia i mechanizmy niezbędne w biznesie i własnej działalności, bo może to stać się
ich pomysłem na życie. We współpracy z profesjonalistami oraz szkołami średnimi
zorganizujemy warsztaty dla młodzieży. Dla uczestników może to przełożyć się na
większą świadomość oraz inspirację przy życiowych decyzjach, dotyczących np. wyboru
studiów i dalszej drogi zawodowej.

KULTURA
Program „Wakacje z kulturą”
W wakacje najmłodsi ciechanowianie potrzebują
ciekawych inicjatyw i rozrywek, by wypełnić swój
wolny czas. Rodzice zajęci pracą zawodową nie
mogą poświęcić im całego dnia. Dlatego otworzymy
szkoły w okresie wakacji – ale nie po to, aby uczyć z książek.
Najmłodsi będą mieli zapewnioną opiekę od poniedziałku do piątku
do godziny 16.00, a zajęcia będą dotyczyły sfery kultury. Lokalni artyści
pomogą pisać wiersze, malować pejzaże czy tworzyć komiksy, nauczą śpiewu,
przeprowadzą zajęcia manualne, np. warsztaty rzeźbienia.
Zwiększenie środków na zadania zlecone dla NGO
Efektywna edukacja kulturalna wiąże się z koniecznością solidnego wsparcia dla
działań organizacji pozarządowych. Dlatego też konkursy na realizację zadań
publicznych wymagają większego zaangażowania finansowego oraz wytypowania
kolejnych obszarów, w których stowarzyszenia i fundacje mogą skutecznie wypełniać
cele upowszechniania kultury.

NGO

Nowe przestrzenie dla kultury i nauki
Zmodernizowaliśmy siedzibę miejskiej jednostki kultury, tym samym otwierając
możliwości dla rozwoju nowych dziedzin kultury, sztuki i edukacji. Już teraz
tworzymy kolejne punkty na kulturalnej mapie Ciechanowa: niebawem będzie
funkcjonowała odnawiana zabytkowa kamienica Pianki przy ul. Warszawskiej,
a w październiku rozpoczynamy rewitalizację „Krzywej Hali”. Miejscem, gdzie zdobywanie
wiedzy zostanie połączone z doświadczeniami i zabawą, będzie park nauki przy rewitalizowanej
właśnie wieży ciśnień.
Otwarte studio nagrań
Dzięki profesjonalnemu studiu nagrań, które na nowo urządziliśmy i wyposażyliśmy
w zaawansowany technologicznie sprzęt (w ramach modernizacji miejskiej jednostki
kultury), mamy w Ciechanowie możliwość produkcji nagrań wysokiej jakości.
Chcemy wykorzystać to na rzecz wsparcia lokalnych zespołów, wokalistów i muzyków.
Będą oni mogli nagrać demo swoich utworów, co stanowi pierwszy krok do zaprezentowania
twórczości np. wytwórniom fonograficznym.
Warsztaty teatralne
W zmodernizowanej siedzibie COEK STUDIO wybudowana została mała scena oraz
zaaranżowana przestrzeń, z myślą o wprowadzeniu zajęć teatralnych i wystawianiu
przedstawień. Stworzyliśmy warunki, następnym krokiem będzie zorganizowanie
grup teatralnych dla mieszkańców w różnym wieku. Grupy będą przygotowywały
spektakle oraz będą brały udział w warsztatach ze znanymi aktorami, reżyserami,
scenarzystami, których zaprosimy do współpracy.

Wiemy, jak to wszystko sfinansować
W latach 2015-2018 Ciechanów stał się liderem skuteczności w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na inwestycje. Dzięki temu, w rankingu inwestycyjnym, opracowanym przez prof.
Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, uwzględniającym 267 miast, Ciechanów
zajął 5 miejsce!
Przez niespełna 4 lata pozyskaliśmy 89 935 033 zł na realizację 26 projektów!

89 935 033,09 zł
Wartość pozyskanych środków zewnętrznych - ogółem w latach 2015-2018

87 079 201,42 zł
Środki pozyskane na projekty infrastrukturalne - ogółem w latach 2015-2018

2 855 831,67 zł
Środki pozyskane na projekty miękkie - ogółem w latach 2015-2018

82 328 573,43 zł
Środki pozyskane ze źródeł UE w latach 2015-2018

7 606 459,66 zł
Środki pozyskane ze źródeł krajowych w latach 2015-2018

Pozyskane środki
w latach 2015-2018

2030,00 zł

Żeby zrealizować wszystkie zakładane powyżej cele w najbliższych 5 latach, potrzebne jest
pozyskanie ok. 45 mln zł, a więc dwukrotnie mniej niż wysokość środków pozyskanych
w krótszym okresie mijającej kadencji. Na część z wymienionych zadań programowych nie ma
możliwości pozyskiwania pieniędzy ze źródeł zewnętrznych, dlatego będą one, tak jak wiele
innych działań, realizowane ze środków własnych miasta. Szereg inwestycji i inicjatyw
zrealizujemy bądź zaczniemy realizować już w pierwszym roku nowej kadencji. To m.in. nowy
i rozbudowany monitoring czy wprowadzenie na stałe roweru miejskiego – z co najmniej
8 stacjami.

Komitet Wyborczy PSL

w przeliczeniu
na 1 mieszkańca

