
Umowy 
na ponad 9 mln zł 
dla Ciechanowa

10 umów, podpisanych przez pre-
zydenta i marszałka, dotyczy środ-
ków pozyskanych przez miasto 
na modernizację 3 dróg, wypo-
sażenie Parku Nauki Torus, zieleń 
w powstającym parku na Jezior-
ku, kompleks sportowy przy SP7, 
na sale informatyczne w SP7 i SP5 
oraz na wsparcie ROD.

więcej str. 6-7
R.J.

Kajaki na Łydyni

Ruszyły bezpłatne spływy dla 
mieszkańców Ciechanowa, or-
ganizowane w wakacyjne week-
endy. Do dyspozycji jest 12 kaja-
ków 2-osobowych, którymi prze-
mierzana jest ponad 4-km tra-
sa na odcinku Łydyni między 
ul. Rybną a Augustiańską. Zgło-
szenia przyjmowane są przez 
WOPR.

więcej str. 3
R.J.

Wypożyczalnia 
sprzętu 
rehabilitacyjnego

Mieszkańcy Ciechanowa mogą 
bezpłatnie korzystać z wypoży-
czalni uruchomionej w siedzibie 
MOPS. Działa ona od pn. do pt. 
w godz. 8.00-16.00. Wypożyczać 
można wózki inwalidzkie, bal-
koniki, kule, chodziki oraz łóżka 
i materace specjalistyczne.

więcej str. 4
R.J.

Rower Miejski 
na stałe

Samoobsługowy systemu rowe-
rów publicznych został wprowa-
dzony na stałe. Funkcjonuje 9 sta-
cji, można korzystać z 90 rowerów, 
wśród których są jednoślady dzie-
cięce, z fotelikami dla dzieci oraz 
tandemy. Sezon na rower publiczny 
ustalono do końca października.

więcej str. 3
R.J.

Place zabaw 
i miejsca aktywnej 
rekreacji

Nowy plac zabaw powstał przy SP1. 
Dotychczas nie było tam takiego 
obiektu. Ponadto przy „czwórce” 
zmodernizowano boisko. Zmoder-
nizowany został istniejący plac za-
baw przy SP4. Rozbudowano park 
aktywnej rekreacji przy ul. Wito-
sa. O urządzenia siłowe wzboga-
cił się plac zabaw przy ul. Wesołej.

więcej str. 5
R.J.,P.H.

Relacja z Dni 
Ciechanowa

Koncert gwiazd hip-hopu był punk-
tem kulminacyjnym tegorocznych 
wydarzeń podczas Dni Miasta. 
Na scenie pojawili się: Reto, Kękę, 
Sokół i Quebonafide. Ponadto zor-
ganizowany został Dzień Rzeki Ły-
dyni, wystawa zabytkowych pojaz-
dów, „święto kolorów”, Bieg Prze-
ciwko Białaczce oraz Ciechanowski 
Przegląd Orkiestr Dętych.

więcej str. 11
P.H.
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Miasto otrzymało pozwolenie 
na użytkowanie, więc niezwłocz-
nie udostępniło obwodnicę. 20 lip-
ca rano usunięto zapory, na miej-
scu pojawił się prezydent Ciecha-
nowa Krzysztof Kosiński.
– Chcieliśmy jak najszybciej puś-
cić ruch na obwodnicy, nie zwle-
kać ani dnia, więc nie organizo-
waliśmy oficjalnego otwarcia, 
nie czekaliśmy na żadne uroczy-
stości. Oddajemy tę drogę kierow-
com, rowerzystom, pieszym. Bu-
dowa obwodnicy wschodniej jest 
jedną z największych inwestycji 
miasta w ostatnich latach. Dro-
ga jest istotna również z punktu 
widzenia poprawy jakości powie-

trza, którym oddychamy. Było to 
ogromne przedsięwzięcie sfinan-
sowane w głównej mierze dzięki 
pozyskanym środkom unijnym. 
Stąd też nadana obwodnicy na-
zwa, czyli aleja Unii Europejskiej 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Nowa droga, łącząc DK nr 50 i DK 
nr 60, wyprowadza część ruchu – 
przede wszystkim samochodów 
ciężarowych – poza centrum mia-
sta. Ścieżki rowerowe i chodniki 
zostały wybudowane po obydwu 
stronach jezdni. Pojawiły się zato-
ki autobusowe z peronami, zjazdy 
publiczne i indywidualne, kanali-
zacja deszczowa, rowy przydrożne 

i kryte oraz oświetlenie. Obwodni-
ca pozwala zmniejszyć natężenie 
ruchu w ulicach: Płońskiej, Armii 
Krajowej i Pułtuskiej, co przyczy-
ni się do ograniczenia tzw. niskiej 
emisji. Do tego skomunikowane 
zostały dwa ciechanowskie osied-
la: „Słoneczne” i „Płońska” z gmi-
ną Opinogóra Górna.
Zadanie zrealizowała firma Stra-
bag. Koszt całego przedsięwzięcia 
to 26 053 986,27 zł. Miasto pozy-
skało dofinansowanie zewnętrz-
ne w wysokości 22 907 743,56 zł. 
Na wniosek prezydenta Rada Mia-
sta Ciechanów nazwała ulicę aleją 
Unii Europejskiej.

R.J.

Miasto zakończyło budowę nowej drogi, której główną rolą jest odciążenie ruchu w centrum 
Ciechanowa. Z obwodnicy można już korzystać. Wzdłuż 3,3-km drogi powstały ścieżki rowero-
we i chodniki, wybudowano także oświetlenie i kanalizację. Obwodnica łączy dwie drogi kra-
jowe, biegnie od rodna Solidarności do Władysławowa (na wysokości centrum handlowego).

Otwarta obwodnica 
wschodnia Ciechanowa
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Podobnie jak w ubiegłym roku, więk-
szość zgłoszonych propozycji stano-
wią tzw. projekty twarde, dotyczą-
ce miejskiej infrastruktury. 6 wnio-
sków z kategorii „miękkich” odno-
si się do zajęć sportowych, szkoleń 
i wydarzeń kulturalnych. Wśród zło-
żonych projektów osiedlowych nie 
ma żadnej propozycji dla „Kargo-
szyna”. Złożonymi wnioskami zaj-
mują się pracownicy Urzędu Miasta 
oraz MOSiR. Wszystkie propozycje 
będą podlegały weryfikacji formalno-
-prawnej i merytorycznej. Mieszkań-
cy będą mogli przyglądać się pracom 
komisji, a w przypadku negatywne-
go zaopiniowania wniosku przez nią, 
pomysłodawca będzie mógł odwołać 
się w ciągu 3 dni. Odwołanie zosta-
nie rozpatrzone w ciągu 3 dni robo-
czych od dnia jego otrzymania. Po-
siedzenia komisji ds. przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych za-
planowane są 8 i 21 sierpnia o godz. 
14.30 w sali konferencyjnej ratusza 
(I piętro).
Projekty zostaną zweryfikowa-
ne do końca sierpnia, po weryfika-
cji lista zostanie opublikowana i we 
wrześniu odbędzie się głosowanie. 
Udział w nim będzie mógł wziąć każ-
dy mieszkaniec Ciechanowa. Głoso-
wać będzie można internetowo oraz 
papierowo w wyznaczonych punk-
tach w mieście. Każda osoba będzie 
mogła zaznaczyć jeden projekt osied-
lowy i jeden projekt ogólnomiejski. 
W przypadku formy papierowej przy 
urnie obecny będzie urzędnik, któ-
remu należy okazać dowód tożsamo-
ści. W związku z licznymi postulata-
mi mieszkańców w tegorocznej edy-
cji zniesiona jest konieczność wery-
fikacji e-mailowej przy głosowaniu 
elektronicznym.
W każdym osiedlu będzie mógł być 
zrealizowany jeden projekt (wartość 
do 100 tys. zł) oraz tyle najpopular-
niejszych projektów ogólnomiejskich, 
na ile pozwoli pozostała przeznaczo-
na na Budżet Obywatelski kwota. 
W kategorii ogólnomiejskiej będzie 
lista rankingowa dla projektów mięk-

kich (ze sfery kultury, sportu, eduka-
cji, polityki społecznej, zdrowia) oraz 
dla twardych (infrastrukturalnych). 
Maksymalnie trzy projekty miękkie, 
które zdobędą największą liczbę gło-
sów będą przeznaczone do realizacji. 
Pojedynczy projekt miękki nie może 
przekroczyć 30 tys. zł, twardy nato-
miast 200 tys. zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, 
w przypadku zgłoszenia wyłącznie 
jednego projektu na danym osied-
lu, realizacja może nastąpić po uzy-
skaniu co najmniej 200 ważnych 
głosów. Gdy ta liczba będzie mniej-
sza, na osiedlu nie zostanie zrealizo-
wany żaden projekt. W tegorocznej 
edycji nie wpłynęła żadna propozy-
cja z osiedla Kargoszyn, więc 100 tys. 
zostanie przeznaczone na realizację 
projektów ogólnomiejskich.
Wyniki głosowania będą ogłoszo-
ne w październiku. Zwycięskie za-
dania zostaną wpisane do projektu 
budżetu miasta i będą realizowane 
w 2020 roku. W tej edycji wysokość 
środków finansowych przeznaczo-
nych na realizację zwycięskich pro-
jektów nie będzie uzależniona od fre-
kwencji w głosowaniu. Będzie to kwo-
ta stanowiąca 1% wykonanych wy-
datków gminy, a nie jak dotychczas 
od wykonanych dochodów.

Propozycje zadań do Budżetu Oby-
watelskiego można było składać 
od maja do końca czerwca. Jedna 
osoba mogła złożyć jeden projekt 
w kategorii ogólnomiejskiej i jeden 
w osiedlowej. Propozycje musiały 
dotyczyć spraw, które mieszczą się 
w kompetencjach gminy. Do propo-
zycji projektu ogólnomiejskiego nale-
żało załączyć listę z podpisami co naj-
mniej 50 mieszkańców miasta, na-
tomiast do osiedlowego – minimum 
20 mieszkańców danego osiedla.
Wszelkie szczegóły związane z Bu-
dżetem Obywatelskim publikowane 
są na przygotowywanej przez Urząd 
Miasta Ciechanów specjalnej stronie 
internetowej bo.umciechanow.pl.

R.J.

Weryfikacja projektów 
zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego 2020

Do Urzędu Miasta wpłynęło 38 propozycji zadań do Budże-
tu Obywatelskiego. Jest wśród nich 16 projektów ogólnomiej-
skich (10 twardych i 6 miękkich) oraz 22 projekty osiedlowe. 
W najbliższych tygodniach wnioski będą weryfikowane pod 
względem formalnym, prawnym i realności wykonania. Po ana-
lizach przeprowadzonych przez powołaną przez prezydenta 
miasta komisję, projekty zaopiniowane pozytywnie zostaną 
poddane pod głosowanie mieszkańców. Wyznaczone zostały 
terminy posiedzeń komisji, które będą mały charakter otwarty.

Sprawy, które poruszył prezydent 
Krzysztof Kosiński związane były 
między innymi z wprowadzoną 
przez rząd reformą oświaty i kwe-
stiami finansowania oświaty. Zwra-
cał uwagę na niewystarczające sub-
wencje z budżetu państwa, co skut-
kuje koniecznością dokładania co-
raz większych środków z budżetów 
gmin i miast. Prezydent przedsta-
wił ministrowi listę postulatów, 
przygotowanych m.in. przez ZMP 
oraz opracowany raport o finanso-
waniu oświaty w Polsce w latach 
2004-2018.
Na spotkaniu w Warszawie w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej 
szef resortu zadeklarował, że w bu-
dżecie państwa zabezpieczone zo-
staną dodatkowe środki dla samo-
rządów na zwiększenie subwen-
cji w związku z podwyżką dla na-
uczycieli od 1 września tego roku 
i że informacje na temat konkret-
nych kwot zostaną przekazane 
wkrótce, po analizach.
Wspomniane wyżej postulaty sfor-
mułowane zostały w ramach ini-
cjatywy Kwadratowy stół – Koali-
cja dla edukacji, stworzonej przez 
14 organizacji i ruchów społecz-
nych, w tym ZMP. Pierwszym z nich 
jest dostosowanie podstaw pro-
gramowych nauczania do potrzeb 
i możliwości uczniów na danym 
etapie ich rozwoju, poprzez przy-
znanie nauczycielom większej au-
tonomii w doborze treści nauczania 
i metod pracy dydaktycznej. Kolejny 
postulat dotyczy realizacji obietnicy 
poprzedniej minister Anny Zalew-
skiej, że od września 2019 w każdej 
szkole będzie pedagog lub psycho-
log, z uwzględnieniem liczby ucz-
niów w placówce. Wśród postulatów 
są także: gwarancja odpowiednich 
nakładów finansowych na eduka-
cję dzieci i młodzieży, zapewnienie 
wszystkim nauczycielom wzrostu 
wynagrodzeń za pracę oraz przy-

znanie samorządom terytorialnym 
prawa do decydowania o tworzeniu 
sieci szkół na swoim terenie i o za-
sadach rejonizacji.
Podczas spotkania ministrowi 
przedstawiono także raport spo-
rządzony w ramach II Samorządo-
wej Debaty Oświatowej. Odnosi się 
on m.in. do finansowania oświaty 
w systemie finansów samorządo-
wych w świetle ustawy z 2003 r. 
o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego i do realizacji za-
łożeń do 2018 r. Przywołane zosta-
ły także dane i wskaźniki global-
ne dotyczące finansowania oświa-
ty oraz informacje o finansowaniu 
w przypadku różnych kategorii JST. 
Przytoczono również wnioski z ist-
niejących opracowań analitycz-
nych i raportów, zwracając uwa-
gę na konieczność podjęcia rzetel-
nej debaty na temat systemowych 
zmian. W podsumowaniu raportu 
czytamy, że potwierdza on poważ-
ny wzrost luki finansowej w oświa-
cie, który zagraża zdolności wyko-
nywania przez gminy, miasta i po-
wiaty ich podstawowych zasad, ni-
wecząc wcześniej potencjał rozwo-
jowy wielu z nich.
– Sytuacja samorządów w odnie-
sieniu do finansowania oświaty 
zaczyna być dramatyczna. Wy-
datki rosną w sposób skokowy 

i nie są w wystarczający sposób 
zabezpieczone w subwencji prze-
kazywanej przez państwo. Z roku 
na rok problem się pogłębia. Jeste-
śmy na ostrym zakręcie i za chwi-
lę z niego wypadniemy, jeśli nie bę-
dzie reakcji po stronie rządu. Do-
brze jednak, że nowy minister po-
dejmuje się dialogu. Cieszy dekla-
racja zabezpieczenia podwyżek dla 
nauczycieli w postaci zwiększe-
nia kwoty subwencji, choć na ra-
zie nie znamy szczegółów – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent Kosiński przywołał jako 
przykład wydatki na oświatę w Cie-
chanowie. Subwencja oświatowa 
przekazana przez rząd w 2017 r. wy-
nosiła 30 782 493 zł, w 2018 roku 
było to 32 339 724 zł, a w 2019 r. 
wynosi 33 700 291 zł. Z kolei znacz-
nie szybciej niż subwencja rosną 
wydatki miasta z własnego budżetu 
kierowane na oświatę. W 2017 roku 
było to 13 361 673 zł, w 2018 roku 
15 622 361 zł, a w planie na 2019 rok 
aż 19 122 001 zł.
P rez ydent  C ie cha nowa w ra z 
z pełnomocnikiem ZMP ds. le-
gislacyjnych zaprosili ministra 
edukacji na najbliższe posie-
dzenie zarządu ZMP, które od-
będzie się 30 sierpnia właśnie 
w Ciechanowie.

R.J.

Spotkanie prezydenta Ciechanowa 
z ministrem edukacji

Prezydent Krzysztof Kosiński, który jest sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich oraz 
pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych w ZMP Marek Wójcik 12 lipca wzięli udział w blisko 
1,5 godzinnym spotkaniu z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim. Rozmo-
wa dotyczyła sytuacji polskiej oświaty i obciążeń finansowych oraz organizacyjnych, z który-
mi zmagają się samorządy.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonej do oddania w najem w drodze pisemnego przetargu ograniczonego

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie
nr księgi 
wieczystej

Opis nieruchomości
Przeznaczenie 
nieruchomości

Minimalny 
miesięczny czynsz 
(netto)

nr 
działki

Robocze 
oznaczenie 

garażu

Pow. 
garażu 

m2

1 942/16 25 16,74

m. Ciechanów 
obręb:  
10-Śródmieście

PL
1C

/0
00

56
34

8/
0

Działka zabudowana 
budynkiem garażowym, 
składającym się z 9 boksów 
garażowych nr: 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33 w tym trzy nr: 25, 28, 
29 wolne. Powierzchnia 
zabudowy budynku 
garażowego wynosi 181 m2. 

Nieruchomość objęta 
jest miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 
„Powstańców 
Wielkopolskich”  
w Ciechanowie, 
oznaczona symbolem 2U 
– zabudowa usługowa.

125,50 zł  
za każdy garaż

2 942/16 28 16,74

3 942/16 29 16,74

UWAGA!
1. Ograniczenie przetargu polega na możliwości uczestniczenia w nim wyłącznie osób posiadających tytuł prawny do użytkowania boksów garażo-

wych, usytuowanych w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 10-ŚRÓDMIEŚCIE jako działka nr 222/6, 
przeznaczonym do rozbiórki w celu budowy ogólnodostępnego parkingu sachodowego.

2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

Zastępca Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczuk
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System Ciechanowski Rower Miejski 
jest dwukrotnie większy niż w ubie-
głym roku. Do funkcjonujących w ra-
mach ubiegłorocznego pilotażu sta-
cji, zlokalizowanych na placu Jana 
Pawła II (Ratusz), przy dworcu PKP, 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
oraz przy ul. Armii Krajowej, doda-
no stacje: Kąpielisko Krubin, MOSiR 
Kryta Pływalnia, Placu Kościuszki, 
PKP Ciechanów Przemysłowy. Po-
nadto dodatkową, dziewiątą sta-
cję, która znajduje się przy ul. Gost-
kowskiej, przy skrzyżowaniu z pęt-
lą miejską, zorganizowało Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych.

Zwiększyła się także liczba rowe-
rów. Do dyspozycji jest ich obec-
nie 90 – 82 standardowe, 2 tan-
demy, 4 rowery z siedziskiem dla 
dziecka i 2 dziecięce.
– Pilotaż systemu spotkał się w na-
szym mieście z bardzo pozytyw-
nym przyjęciem przez mieszkań-
ców, stąd też mieliśmy mnóstwo 
pytań o termin wprowadzenia Cie-
chanowskiego Roweru Miejskie-
go na stałe. Po przeprowadzeniu 
wszelkich niezbędnych procedur 
udostępniamy rower publiczny, 
który z uwagi na większy zasięg, 
jak i liczbę oraz rodzaj rowerów 

jest bardziej funkcjonalny. O no-
wych lokalizacjach zdecydowali 
mieszkańcy podczas przeprowa-
dzonej przez nas ankiety inter-
netowej, na każdym etapie kon-
sultowaliśmy kwestie CRM z Cie-
chanowską Grupą Rowerową, 
dlatego jestem przekonany, że sy-
stem w tym wydaniu spełni ocze-
kiwania mieszkańców i wpisze 
się na dobre w krajobraz naszego 
miasta. Warto podkreślić, że nasz 
system jest kompatybilny z syste-
mami w wielu miastach w Polsce 
– powiedział prezydent Ciechano-
wa Krzysztof Kosiński.

Bezpłatne spływy dla miesz-
kańców Ciechanowa orga-
nizowane są w każdy waka-
cyjny weekend. Ponad 4-km 
trasa w yznaczona została 
od punktu w pobliżu ul. Ryb-
nej do miejsca przy ul. Augu-
stiańskiej, tuż przed mostem. 
Do dyspozycji jest 12 kaja-
ków 2-osobowych. Zgłoszenia 
w sierpniu przyjmuje WOPR. 
W przedsięwzięcie zaangażo-
wany jest także ciechanow-
ski MOSiR.

Kajaki na Łydyni to realizacja 
ogólnomiejskiego projektu oby-
watelskiego. Pierwszy spływ od-
był się 20 lipca. Wodne szlaki 
przetarł m.in. prezydent Krzysz-
tof Kosiński razem z autorem 
obywatelskiego projektu Pawłem 
Malinowskim. Lipcowe spływy 
organizowano dwa razy dzien-
nie, miały one także charakter 
testowy. W sierpniu (do 1 wrześ-
nia) przewidziane jest zwięk-
szenie częstotliwości do 3 razy 
dziennie. Wówczas obowiązy-

wać będą godziny startu: 10.00, 
13.00, 16.00. Czas spływu uza-
leżniony jest przede wszystkim 
od stopnia zaawansowania pły-
nących. To minimum nieco po-
nad godzina.
Żeby wziąć udział w spływie, nale-
ży telefonicznie zgłosić się do Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego (tel. 577 337 786). Zgło-
szenia przyjmowane są od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-

15.00.
Zasady udziału w spływach okre-
śla reg ulamin opubl ikowany 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta oraz na stronie MOSiR 
Ciechanów. Warunkiem uczest-
nictwa jest podpisanie oświad-
czenia (również dostępne do po-
brania w wersji elektronicznej) 
i przekazanie go organizatorowi 
przed startem.

red.

Ciechanowski Rower Miejski 
wprowadzony na stałe

Ruszyły kajaki na Łydyni

Od 27 czerwca w Ciechnowie można korzystać z samoobsługowego systemu rowerów publicz-
nych. Po udanym zeszłorocznym pilotażu system został rozbudowany – obejmuje 9 stacji i 90 jed-
nośladów, w tym rowery z fotelikami dla dzieci, rowery dla dzieci oraz tandemy. Za wdrożenie 
oraz obsługę Ciechanowskiego Roweru Miejskiego odpowiada firma Nextbike Polska.

Zasady korzystania z systemu po-
zostają bez zmian. System Cie-
chanowski Rower Miejski umoż-
liwia bezobsługowe wypożyczanie 
jednośladów przez całą dobę – we 
wszystkie dni tygodnia, w okresie 
jego funkcjonowania, czyli do koń-
ca października. Rowery można 
wynajmować bezpłatnie do 20 mi-
nut. Maksymalny czas wynajmu to 
12 godzin. Aby móc wypożyczyć 
rower, należy zarejestrować się 
na stronie www.ciechanowskiro-
wer.pl i dokonać opłaty inicjalnej 
w wysokości minimum 10 złotych. 
Opłata ta podlega zwrotowi z chwi-
lą wyrejestrowania użytkownika 
z systemu, o ile wcześniej nie zo-
stała wykorzystana na przejazdy. 
Po zaksięgowaniu wpłaty możliwe 
jest już dokonywanie wypożyczeń. 
Ważne: konto użytkownika jest ak-
tywne (umożliwia wynajmy) tylko 
wtedy, gdy znajduje się na nim co 
najmniej 10 zł.
Od 21 do 60 minut opłata w y-
nosi 1 zł, od 61 do 120 minut – 
2 zł, od 121 do 180 minut – 3 zł, 
od 181 do 240 minut i za każdą ko-
lejną godzinę – 4 zł za godzinę. 
Opłaty sumują się. Wypożyczony 
rower można zwrócić na dowol-
nej stacji.
Aby wypożyczyć rower, należy po-
dejść do terminala stacji wypoży-
czeń i postępować zgodnie z in-
strukcjami – wpisać numer tele-
fonu, kod PIN i numer wypoży-
czanego roweru, po czym wypiąć 
rower z elektrozamka. Dostępna 
jest również bezpłatna aplikacja 
Nextbike na telefony komórko-
we, która umożliwia m.in. wy-
pożyczenie poprzez skanowanie 
kodu QR.
Część jednośladów został wyposa-
żona w specjalne foteliki, służące 
do przewozu dzieci. Takie rozwią-
zanie posiada pięć procent rowe-
rów, czyli 4 sztuki. Względem rowe-
rów z fotelikami obowiązują takie 
same zasady wypożyczenia i zwro-

tu oraz identyczny taryfikator, jak 
w przypadku pozostałych – stan-
dardowych CRM. Trzeba pamiętać 
o bezpieczeństwie i podstawowych 
zasadach ich użytkowania, dlatego 
przed skorzystaniem należy zapo-
znać się z regulaminem, dostęp-
nym na stronie internetowej Cie-
chanowskiego Roweru Miejskie-
go. W razie pytań, warto skontak-
tować się z Biurem Obsługi Klienta 
– pod nr tel.: 23 680 43 43 (koszt 
połączenia zgodny z taryfami ope-
ratorów). Zapytania można także 
wysyłać pocztą elektroniczną pod 
adres: bok@ciechanowskirower.pl. 
Przed wypożyczeniem użytkownik 
powinien sprawdzić, czy fotelik jest 
prawidłowo zamontowany. Prze-
de wszystkim musi korzystać z ta-
kiego roweru ostrożnie i w sposób 
odpowiedzialny, pamiętając, że ro-
wer z przewożonym w foteliku dzie-
ckiem ma inaczej umiejscowiony 
środek ciężkości i może zachowy-
wać się inaczej, niż standardowy.
Użytkowanie rowerów typu dzie-
cięcego, zgodnie z zapisami regula-
minu, jest możliwe tylko pod nad-
zorem prawnego opiekuna, posia-
dającego konto w systemie CRM. 
Opiekun prawny jest zobowiąza-
ny do nadzorowania jazdy dzie-
cka przez cały czas wypożyczenia, 
aż do zwrotu roweru w stacji do-
kującej.
Ciechanowski Rower Miejski pi-
lotażowo działał od 13 sierpnia 
do 31 października 2018 roku. 
W tym czasie w systemie zare-
jestrowało się blisko 1 700 użyt-
kowników, którzy dokonali łącz-
nie 6 865 wypożyczeń, trwających 
średnio 26 minut.
Z wyłonionym w przetargu wy-
konawcą, firmą Nextbike Polska, 
umowę podpisano na 3 lata. Zgod-
nie z nią w 2020 i 2021 roku sy-
stem wystartuje 1 kwietnia. Każ-
dego roku będzie działał do końca 
października.

R.J.
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D l a  p o t r z e b 
stworzenia wy-
pożyczalni w bu-
dynku Miejskie-
go Ośrodka Po-
mocy Społecz-
nej przy ul. Sien-
k i e w i c z a  3 2 D 
przeprowadzo-
no moderniza-
cję jednego z po-
mieszczeń. Wy-
pożyczalnia prze-
z n a c z o n a  d l a 
mieszkańców 
Ciechanowa po-
wstała w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Zakupiono 10 wózków in-
walidzkich, 10 par kul łokciowych, 
2 pary kul pachowych, 10 balkoni-
ków, 10 chodzików oraz dodatkowo 
2 łóżka specjalistyczne i 2 matera-
ce przeciwodleżynowe pasywne.

Zasady, na których bezpłatnie moż-
na wypożyczyć sprzęt określone zo-
stały w regulaminie, dostępnym 
w MOPS oraz na stronie interne-
towej jednostki. Ośrodek udziela 
szczegółowych informacji.

R.J.

W ratuszu i w budynku Urzę-
du Miasta przy ul. Wodnej 
utworzone zostały kąciki za-
baw dla najmłodszych. Po-
nadto zamontowano przewija-
ki. To nowe udogodnienia dla 
interesantów, którzy z dzieć-
mi odwiedzają urząd. Wkrót-
ce przewijaki, w ramach zada-
nia realizowanego z Budże-
tu Obywatelskiego, pojawią 
się w kolejnych puntach Cie-
chanowa.
Jeden z kącików dla dzieci wydzie-
lony został w ratuszu, w jego now-
szej części na parterze. Drugi znaj-
duje się w budynku przy ul. Wod-
nej 1, na parterze w Biurze Obsłu-
gi Interesanta. W kącikach są m.in. 
stoliki z krzesełkami, tablice kre-
dowe, naścienne moduły eduka-
cyjne, edukacyjne zabawki, kolo-
rowanki, kredki.
Jeżeli chodzi o przewijaki, jeden 
zamontowano w toalecie w ratuszu 
(parter, zabytkowa część), a drugi 
w toalecie za Biurem Obsługi Inte-
resanta przy ul. Wodnej.
– Do Urzędu Miasta przycho-
dzą także rodzice z dziećmi, a te 
niecierpliwią się, gdy dorośli za-

łatwiają sprawy. Teraz malu-
chy mogą spędzić czas w specjal-
nych kącikach, zająć się zabawą, 
a rodzice mają szansę skupić się 
na sprawach, z którymi przycho-
dzą do ratusza. Odwiedzają nas 
również rodzice z bardzo małymi 
dziećmi, więc zdarza się, że trze-
ba dziecko przewinąć. Przewijak 
to proste i bardzo przydatne wyj-
ście z takiej prozaicznej przecież 
sytuacji – powiedziała sekretarz 
miasta Adrianna Saganek.

Przewijaki zamontowane zosta-
ły także w hali sportowo-wido-
wiskowej przy ul. Kraszewskiego, 
w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 
i w siedzibie COEK STUDIO. Jesz-
cze w wakacje przewidziano mon-
taż w plenerze w kolejnych czte-
rech miejscach: na kąpielisku Kru-
bin, na pasażu im. M. Konopnickiej 
oraz placach zabaw przy ul. Kra-
szewskiego i przy ul. Harcerskiej.

R.J.

Ruszyła bezpłatna wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszkańców

Wypożyczalnia uruchomiona została 15 lipca w siedzibie MOPS. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
Do wypożyczenia są wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, cho-
dziki, jak również łóżka i materace specjalistyczne.

Kąciki zabaw i przewijaki dla dzieci 
w Urzędzie Miasta

Rodzinne Ogrody Działkowe zlo-
kalizowane na terenie Ciechanowa 
pierwszy raz miały możliwość ubie-
gania się o dofinansowanie z budże-
tu miasta, dzięki przyjętej w ubie-
głym roku uchwale. Zgodnie z nią 
ROD mogą wnioskować o środki 
na zadania związane z rozwojem. 
Dotacje mogą być przeznaczone 
m.in. na budowę i modernizację in-
frastruktury ogrodowej, obejmują-
cej budynki i budowle, na ogrodze-
nia, drogi i alejki ogrodowe, pla-
ce zabaw, świetlice, sieci wodocią-
gowe i energetyczne. Dotacja może 
być udzielona do wysokości 80% 
kosztów poniesionych na realiza-
cję zadania, ale w kwocie nie więk-
szej niż 30 tys. zł. Każdy z wniosku-
jących Ogrodów Działkowych pozy-
skał z miasta wnioskowaną w naj-
wyższej wysokości kwotę. Wnio-
ski można było składać do 15 maja 
do Urzędu Miasta, następnie opinio-

wała je powołana przez prezydenta 
komisja. Prezydent Krzysztof Ko-
siński podpisał umowy z prezesem 
ROD Kolejarz Jarosławem Ludwi-
czakiem, ROD Śmiecin Michałem 
Kwasiborskim oraz ROD Łydynia 
Leszkiem Mikołajczykiem.
– Jako miasto ogromną wagę 
przywiązujemy do zieleni, stąd 
mnóstwo inwestycji w zieleń 
i działań proekologicznych. Ogro-
dy działkowe to ważna część zielo-
nych obszarów Ciechanowa, o któ-
rą z pewnością warto dbać. Wielu 
mieszkańców korzysta z działek, 
odpoczywa, pracuje troszcząc się 
o zieleń, a tym samym o środowi-
sko, dlatego chcieliśmy wesprzeć 
Rodzinne Ogrody Działkowe po-
przez dotacje do ich rozwoju. Za-
chęcam do składania w wniosków 
w kolejnych latach – powiedział 
prezydent Kosiński.

R.J.

Dotacje z miasta dla trzech 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Każdy z trzech ogrodów, które złożyły do miasta wnioski o do-
tację, otrzyma po 30 tys. zł. 27 czerwca w ratuszu zostały pod-
pisane umowy. Przyznane środki ROD Śmiecin przeznaczy 
na budowę przyłączy wodociągowych, ROD Łydynia na elek-
tryfikację alejki wschodniej, a ROD Kolejarz na monitoring.

Jak zmiany podatkowe wpłyną 
na budżet Ciechanowa

Zmiany podatkowe wprowadzone przez ustawodawcę skutkują utratą w przyszłym roku ok. 
6,3 mln zł z budżetu Ciechanowa – wynika z szacunków Związku Miast Polskich. Decyzją rzą-
du i parlamentu samorządy nie otrzymają żadnych rekompensat finansowych z budżetu pań-
stwa, a w związku tym będzie to oznaczało m.in. ograniczenie miejskich inwestycji. Już w tym 
roku dochody miasta zmniejszą się o ok. 1,8 mln zł.

W sumie starty dla wszystkich jed-
nostek samorządu terytorialne-
go w Polsce według przygotowa-
nej przez rząd oceny skutków re-
gulacji wyniosą ponad 7,2 mld zł 
w 2020 roku. Jeżeli chodzi o Cie-
chanów, udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych w 2018 r. 
wynosi 44 451 677 zł. Przy takiej 
kwocie przyszłoroczną stratę wy-
licza się na 14,23% w stosunku 
do dochodów, czyli 6 325 473,64 zł. 
Udziały w podatkach od osób fi-
zycznych stanowią 22% budże-
tu miasta.
Sejm RP dokonał nowelizacji 
ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, wprowadza-
jąc zwolnienie z podatku docho-
dowego dla osób do 26 roku ży-
cia, obniżenie stawki podatko-
wej z 18% do 17% oraz zwiększe-
nie kosztów uzyskania przycho-
dów. Pierwsza ze zmian wchodzi 
w ż ycie 1 sier pnia, pozosta łe 
dw ie 1 października. Termin 
wprowadzenia nowych regulacji 
podatkowych oznacza, że utra-
cone zostaną również docho-
dy w t y m roku. Będzie to ok. 
1,8 mln zł.
– Każdy z nas pracując chce pła-
cić mniejsze podatki, dlatego kie-
runek zmian jest dobry, bo wresz-

cie chociaż symbolicznie docenia 
się tych, którzy są zatrudnieni, 
ale brak rekompensat z budżetu 
państwa dla samorządów z ty-
tułu utraconych dochodów spo-
wodowanych tymi zmianami 
jest skrajnie nieodpowiedzialny. 
To robienie prezentów kosztem 
gmin, miast, powiatów i woje-
wództw. Spowoduje to wyhamo-
wanie procesów inwestycyjnych 
oraz rozwojowych w Polsce lo-
kalnej – podkreśla prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński peł-
niący funkcję sekretarza Związ-
ku Miast Polskich.

R.J.
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O siłownię zewnętrzną rozbudowany 
został plac zabaw przy ul. Wesołej

Istniejący plac zabaw zyskał 
nowe urządzenia siłowe, z któ-
rych można już korzystać. In-
westycja stanowiła realizację 
zwycięskiego projektu obywa-
telskiego na osiedlu „Kwiato-
wym”.

Do dyspozycji są podwójne zesta-
wy urządzeń zamontowane na py-
lonach: orbitrek i biegacz, wioślarz 
i prasa nożna, twister i wahadło, 
wyciąg górny i wyciskanie siedząc, 
steper i pajacyk oraz drążki. Zain-
stalowanych zostało także 12 ła-
wek o ćwierćokrągłych oraz 3 stoły.
W ramach kolejnych edycji Budże-
tu Obywatelskiego plac zabaw roz-

budowano o urządzenia zabawowe, 
wybudowano boisko wielofunkcyj-
ne, dojazd do obiektu oraz zamon-
towano elementy małej architektu-
ry i teren ogrodzono.

P.H.

P r z y  S z k o l e  P o d s t a w o w e j 
nr 1 przy ul. Orylskiej do dyspo-
zycji najmłodszych są cztery bu-
jaki, huśtawka podwójna, karu-
zela tarczowa, karuzela krzyżowa, 
stożek obrotowy, mostek, ścianka 
sprawnościowa, zestaw zabawowy, 
zjeżdżalnia, sześciokąt wielofunk-
cyjny, urządzenie zabawowe typu 
plac zabaw, altana czworokątna 
oraz dwa stoliki do gry. Zamonto-
wane zostały ławki, kosze na śmie-
ci oraz stół z ławkami. Obiekt ogro-
dzono, ułożono poliuretanową na-
wierzchnię. Przeprowadzono tak-
że modernizację boiska.
W obecnej Szkole Podstawo-
wej nr 1 istniało gimnazjum, 
w związku z czym nie było po-
trzeby istnienia tam placu zabaw. 

Po przekształceniu w podstawów-
kę do prezydenta miasta zwró-
ciła się grupa rodziców z prośbą 

o utworzenie tego rodzaju miej-
sca dla dzieci.

R.J.

Nowy plac zabaw i zmodernizowane boisko przy SP nr 1
Na początku lipca zakończyła się budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, 
gdzie dotychczas nie było tego typu obiektu. Ponadto w ramach inwestycji wyremontowane 
zostało boisko.

Istniejący przy Szkole Podstawowej 
nr 4 plac zabaw został wyposażony 
w nowe urządzenia. Dzieci mogą ko-
rzystać ze ścianki wspinaczkowej, 
gry w kółko i krzyżyk, równoważ-
ni wiszącej, sześcianu do wspina-
nia oraz z urządzenia zabawowego 
typu plac zabaw. Ponadto zamon-
towano stojaki na rowery. Ułożona 
została nawierzchnia poliuretano-
wa oraz trawa.

R.J.

Rozbudowany plac zabaw przy SP nr 4

Remont chodnika na osiedlu „Płońska”
Z a końc z y ł  s ię  re -
mont chodnika przy 
ul. Reutta na odcin-
ku między zjazdem 
na drogę wewnętrz-
ną pomiędzy budyn-
kami nr 1 i 3, a zjaz-
dem na parking przy 
budynku nr 5. Sta-
rą nawierzchnię za-
stąpiła równa kostka 
brukowa. Częściowo 
jest to kostka rozbiórkowa, nadająca się do ponownego wykorzystania.

Przybyło ławek
W parku im. M. Konopnickiej ustawiono 12 nowych ławek. Trzy kolej-
ne zmontowano na terenie za parkiem i dodatkowo zainstalowano nad 
nimi pergole, które wkrótce zostaną obsadzone.

Letnie porządki i nasadzenia
Na miejskich terenach prowadzone są prace pielęgnacyjne. Wykasza-
ne są trawniki w pasach dróg, na boiskach i placach zabaw, zieleńcach 
czy w parkach. Rośliny w parkach, jak również ozdobne kwiaty w ga-
zonach i donicach, są sukcesywnie podlewane. Odbywają się także nie-
zbędne częste pielenia oraz cięcia rozrastających się krzewów. W parku 
im. M. Konopnickiej kontynuowane jest sadzenie krzewów według re-
alizowanego od dwóch lat projektu rewitalizacji. Prowadzone są prace 
ziemne na terenie przy ul. Augustiańskiej, a w labiryncie układana jest 
nawierzchnia. Na zlecenie miasta prace wykonuje PUK.

Nowe oprawy oświetlenia ulicznego
Zakończył się remont oświetlenia w ciągu pieszo-rowerowym łączą-
cym ul. Czarnieckiego z ul. Kolbego. Zamontowano 10 opraw oświet-
leniowych, 8 kloszy i 8 daszków oraz 1 kompletny słup oświetleniowy. 
Prace remontowe zakończyły się także na pętli miejskiej. Zainstalowa-
no 40 nowych kompletnych słupów oświetleniowych. Trzy nowe opra-
wy zamontowano przy ul. Przasnyskiej. Dodatkowa oprawa pojawiła się 
przy ul. Augustiańskiej, na wysokości Street Workout Park.

Nowe oznakowania
W ramach bieżącego 
utrzymania, na dro-
gach zarządzanych 
przez miasto wypro-
stowano i wymienio-
no zniszczone ozna-
kow a n ie  pionowe 
oraz odświeżono pasy 
na przejściach dla pie-
szych i koperty z wy-
tyczonymi miejsca-
mi parkingowymi dla 
osób niepełnosprawnych. Kolorem czerwonym wykonano oznaczenia 
dla rowerzystów w ul. Klonowskiego, Witosa, Sikorskiego i Harcerskiej.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Istniejący park aktywnej rekrea-
cji zyskał nowe urządzenia zaba-
wowe. Do dyspozycji najmłodszych 
są 2 bujaki na sprężynach oraz do-
mek składający się z dwóch zjeż-

dżalni, ścianki wspinaczkowej, 
pomostu, rury strażackiej, ścian-
ki linowej oraz kociego grzbietu. 
Poszerzone zostały piłkochwyty. 
Ponadto przesunięto ogrodzenie.

W ramach zadania, w ubiegłym 
roku wybudowano chodnik i za-
montowano 4 lampy oświetle-
niowe.

P.H.

Park aktywnej rekreacji  
przy ul. Witosa rozbudowany

Zakończyły się prace związane z rozbudową parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa, na po-
czątku lipca obiekt został odebrany i udostępniony. Inwestycja stanowiła część zwycięskie-
go projektu obywatelskiego na osiedlu „Aleksandrówka”.



6      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      7



8      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa ponad 300 psów. Wszystkie chciałyby zaznać domowego 
ciepła i znaleźć dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowie-
dzialnej adopcji.

Lucjusz jest w wieku 3 lat. Waży 25 kg. Jest posłuszny. Zna podstawo-
we komendy. Lubi spacery.

Szczegółowe informacje o tych i innych czworonogach można uzyskać 
pod numerem tel. (23) 611 13 59.

K.D.

Kuba – 6 lat, masa 10 kg. To pies spokojny i łagodny.

Bongo ma 4 lata, waży 30 kg. Jest w typie labradora. Towarzyski, po-
trafi chodzić na smyczy.

Szarman to 7-letni pies ważą-
cy 25 kg. Dobrze czuje się w gro-
nie innych psów, ale też ludzi. Ma 
w sobie dużo ciepła i miłości. Jest 
sympatyczny i zdyscyplinowany.

Czika – średniej wielkości sucz-
ka. Waży 25 kg. Cieszy ją obec-
ność ludzi. Z zadowoleniem rea-
guje na głaskanie i przytulanie. 
Dobrze sprawuje się na spacerach.

Remont budynku wielorodzin-
nego nr 7 przy ul. Powstańców 
Warszawskich, przeprowa-
dzony przez Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego, objął 
gównie elewację i dach.

Budynek przy ul. Powstańców War-
szawskich 7, gdzie znajdują się 4 lo-
kale mieszkalne, powstał w latach 
40. ubiegłego wieku. W ramach re-
montu skuto stare tynki i wyko-
nano nowe wraz z malowaniem. 
Zdemontowano poszycie dachowe 
i ułożono nową dachówkę z obrób-
kami blacharskimi. Zamontowano 
także nowe orynnowanie. Ułożo-
no płytki ceramiczne na schodach 

wejściowych do budynku, wykona-
no opaskę z kostki betonowej wo-
kół i wymieniono okna w piwni-
cy. Elewacja została pomalowana 

w kolorach uzgodnionych z kon-
serwatorem zabytków i nawiązu-
je do dawnej kolorystyki budynku.

P.H.

TBS: remont budynku nr 7  
przy ul. Powstańców Warszawskich

Grupa 34 ojców zasadziła drzew-
ka na miejsk iej  dz ia łce prz y 
ul. Augustiańskiej. 29 czerwca 
tatusiowie uczcili w ten sposób 
narodziny swoich dzieci. W to-
warzystwie najbliższych pano-
wie wkopywali lipy, klony i dęby. 
Przed drzewkami zostały umiesz-
czone tabliczki z imionami i na-
zwiskami dzieci oraz datami ich 
urodzenia. Rodzinom gratulował 
prezydent miasta.
By wziąć udział w tej proekologicz-
nej akcji należy zgłosić się do Urzę-
du Miasta. Warunkiem jest meldu-
nek ojca lub dziecka w Ciechano-
wie. Zgłoszenia przyjmuje Referat 
Zieleni Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska (plac Jana Pawła II 6, par-
ter, pokój 22, tel. 23 674 92 68).

red.

Kolejni ojcowie zasadzili drzewka
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Nagrody artystyczne wręczone

Nagrody zostały wręczone 3 lip-
ca w ratuszu. Magdalenę Szymań-
ską doceniono za sukcesy tanecz-
ne. Wiktoria Żerek także tańczy, gra 
na fortepianie, recytuje. Alicja Sty-
pik ma osiągnięcia w konkursach 
wokalnych, podobnie jak Karolina 
Nowak, która występuje indywi-
dualnie ale także zespołowo. Jeże-
li chodzi o śpiew jak również recy-
tację, wyróżnia się w tych dziedzi-
nach też Barbara Smolińska. Do wo-
kalistki Alicji Szemplińskiej, która 
w poprzednich latach była laureat-
ką nagrody za szczególne osiągnię-
cia artystyczne, w tym roku trafi-
ła nagroda specjalna (w wysokości 
1000 zł). Dyplomy i upominki otrzy-
mały wszystkie pozostałe osoby, któ-
re były nominowane przez szkoły: 
Anna Stawińska, Olga Kosewska, 
Jakub Skierkowski i Karol Bugajew-
ski z SP nr 7 oraz Maria Długozima 
i Stanisław Bronowski z SSP STO.
Prezydent Krzysztof Kosiński 
w 2016 roku wydał zarządzenie 

w sprawie ustanowienia Nagrody 
Prezydenta Miasta Ciechanów dla 
uczniów za szczególne osiągnięcia 
artystyczne. Nagrody przyznane 
zostały czwarty raz. O przyzna-
nie wyróżnienia swojemu ucznio-
wi może wnioskować każda ciecha-
nowska szkoła podstawowa i po-
nadpodstawowa. Dyrektor szko-
ły może złożyć dwie nominacje. 
Można było je składać do 9 czerw-
ca. Zgodnie z założeniami, na-
grodę może otrzymać uczeń, któ-
ry w roku szkolnym poprzedzają-
cym jej przyznanie reprezentował 
Ciechanów w konkursach o ran-
dze wojewódzkiej, krajowej, mię-
dzynarodowej. Nagrody przyzna-
je prezydent na wniosek powołanej 
zarządzeniem pięcioosobowej Ka-
pituły Nagrody Prezydenta Miasta, 
w skład której wchodzą przedstawi-
ciele prezydenta, Rady Miasta Cie-
chanów oraz Ciechanowskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.

R.J.

50 lat po ślubie
29 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego 50. rocznice ślubu świętowało 7 par z Ciechanowa.

Państwo Anna i Kazimierz Wejs zawarli zwią-
zek małżeński 24 maja 1969 r. Pani Anna urodziła się 
w 1945 r. w Grudusku. Pracowała w kilku miejscach, 
ostatnio w szpitalu. Pan Kazimierz urodził się w 1947 r. 
w Woli Młockiej. Pracował m.in. w Zakładzie Narzędzi 
Fanar i PKS. Para wychowała dwoje dzieci, doczekała 
się trojga wnucząt i jednego prawnuka.

Państwo Zofia i Zdzisław Prejs są małżeństwem 
od 26 kwietnia 1969 r. Pani Zofia urodziła się w 1948 r. w Cie-
chanowie. Pracowała w paszarni, PHS, WOX i miejskim 
przedszkolu. Pan Zdzisław urodził się w 1946 r. w Gdań-
sku. Pracował w Kombinacie Budowlanym, milicji i firmie 
Escort. Małżonkowie mają troje dzieci i czworo wnucząt.

Państwo Elżbieta i Władysław Tyszka związali się 
14 grudnia 1968 r. Pani Elżbieta urodziła się w 1948 r. 
w miejscowości Borzymy. Pracowała w centrali nasien-
nej. Pan Władysław urodził się w 1947 r. w Konopkach. 
Był pracownikiem PKP, potem MO i policji. Małżeństwo 
ma dwoje dzieci i pięcioro wnucząt.

Państwo Barbara i Waldemar Kwiatkowscy po-
brali się 11 maja 1968 roku. Oboje są rodowitymi cie-
chanowianami. Pani Barbara urodziła się w 1945 r. 
Była pielęgniarką. Za zaangażowanie w służbę me-
dyczną otrzymała medal za zasługi dla województwa 
ciechanowskiego. Pan Waldemar urodził się w 1944 r. 
Pracował w PKN Orlen. Państwo Kwiatkowscy mają 
dwoje dzieci i czworo wnucząt.

Państwo Wanda i Tadeusz Brach zawarli zwią-
zek małżeński 23 listopada 1958 r. Pani Wanda uro-
dziła się w 1949 r. w Leszczynie. Pracowała w szpitalu. 
Pan Tadeusz urodził się w 1943 r. w Opinogórze Dol-
nej. Był kierowcą karetki pogotowia. Para ma dwoje 
dzieci i dwoje wnucząt.

Państwo Regina i Krzysztof Falęccy wzięli 
ślub 14 sierpnia 1968 r. Pani Regina urodziła się 
w 1946 r. w Łebkach Wielkich. Pracowała w Izbie 
Skarbowej, potem w Przedsiębiorstwie Przemysłu 
Chłodniczego. Pan Krzysztof urodził się w 1945 r. 
w Sarnowej Górze. Pracował w Spółdzielni Ogrod-
niczej, PKS, PBK, a ostatnio w mleczarni. Obo-
je zostali odznaczeni licznymi medalami resorto-
wymi. Wychowali dwoje dzieci, doczekali się sied-
miorga wnucząt.

Państwo Maria i Stanisław Karwowscy wzięli 
ślub 20 lipca 1968 r. Pani Maria urodziła się w 1942 r. 
w miejscowości Korczyna. Ma 40-letni staż nauczyciel-
ski. Pracowała w Zespole Szkół Zawodowych i w Ku-
ratorium Oświaty. Pan Stanisław urodził się w 1940 r. 
w Ciechanowie. Pracował w Urzędzie Gminy Regimin, 
ciechanowskim szpitalu oraz w Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej. Za zaangażowanie zawodowe otrzy-
mali wiele odznaczeń resortowych. Mają syna i dwo-
je wnucząt.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Prezydent Krzysztof Kosiński wręczył 
im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby 
z popiersiem papieża Jana Pawła II. Miłym akcentem 
uroczystości były też lampki szampana, kwiaty i ży-
czenia na dalsze wspólne lata.

red.

Prezydent Krzysztof Kosiński przyznał nagrody za szczegól-
ne osiągnięcia artystyczne. Nagrodę I stopnia, w wysokości 
1500 zł, otrzymała Magdalena Szymańska, uczennica Społecz-
nej Szkoły Podstawowej STO. Nagroda II stopnia, w wysokości 
1000 zł, trafiła do Wiktorii Żerek ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
natomiast nagroda III stopnia, po 500 zł, do Alicji Stypik z I Li-
ceum Ogólnokształcącego, Karoliny Nowak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 7 oraz Barbary Smolińskiej z SSP STO. Nagrodę spe-
cjalną odebrała Alicja Szemplińska z I LO.

Od 1 lipca obowiązują nowe 
ogólnok rajowe for mu la-
rze informacji i deklaracji 
podatkowych (informacje 
o gruntach, o nieruchomoś-
ciach i obiektach budowla-
nych, o lasach oraz deklara-
cje dotyczące podatku rol-
nego, leśnego i od nierucho-
mości) wraz z załącznikami. 
Ujednolicone dla wszystkich 
g min wzor y w prowadzo-
ne zostały rozporządzenia-
mi Ministerstwa Finansów. 
Umożliwione zostało także 
składanie dokumentów dro-
gą elektroniczną.

Nowe formularze mają zastosowa-
nie do informacji i deklaracji doty-
czących podatków, gdzie obowią-
zek podatkowy powstał po 1 lip-
ca 2019 r. Do składania informa-
cji i deklaracji, w przypadku któ-
rych obowiązek powstał przed tym 
terminem stosuje się dotychcza-
sowe druki.

Jednolite wzory formularzy do-
tyczące podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego obo-
w ią zują we wsz yst k ich gmi-
nach, również w gminach sto-
sujących zwolnienia i ulgi w da-
nym podatku.
Resort finansów umożliwił prze-
syłanie informacji i deklaracji 
z wykorzystaniem elektronicz-
nej platformy usług administra-
cji publicznej (e-PUAP) lub inne-
go systemu teleinformatyczne-
go. Przewidziano trzy możliwe 
rodzaje podpisu elektroniczne-
go – kwalifikowany podpis elek-
troniczny, podpis osobisty oraz 
podpis zaufany.
Nowe wzory informacji i deklara-
cji podatkowych wraz z załączni-
kami są do pobrania w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce 
„Jak załatwić sprawę” – Wydział 
Podatków i Opłat – Karty infor-
macyjne.

R.J.

Nowe formularze informacji 
i deklaracji podatkowych
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22 czerwca w ogrodzie Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO obchodzono XII 
Świętojańską Noc Poetów. W pro-
gramie były prezentacje wyłonio-
nych w konkursie wierszy, korowód 

z pochodniami i występy. Na sce-
nie zaprezentował się chór Lega-
to ze Stowarzyszenia Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku oraz kom-
pozytor i wykonawca z Ostrołęki 
Piotr Grzyb.

Wydarzenie zorganizowali: Od-
dział Ciechanowski Stowarzysze-
nia Autorów Polskich, COEK STU-
DIO oraz Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej.

red.

Świętojańska Noc PoetówZaułek poezji
Ewa Puternicka

Oblicze Ciechana
Park ciemny, ponury
bywam tam czasem
niedzielnym wieczorem.
Stoi tam smutny, zamyślony Ciechan,
taki szaro-bury,
naruszony upływem czasu.
Oświetlony blaskiem zachodzącego słońca,
budzi wspomnienia.
Park się nie zmienia wiele,
on tam ciągle jest.
Taki majestatyczny.
Wszak nie ucieknie, jest z betonu.

Autorka jest ciechanowianka, absolwentką studiów administra-
cyjnych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Związana 
z SAP. Współautorka trzech poetyckich antologii – albumów. Laure-
atka XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Złoty Klucz Ciecha-
nowskiego Ratusza”.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

Sierpień
1.08, godz. 19.00 – Koncert upa-
miętniający rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, COEK Stu-
dio, ul. 17 Stycznia 56A
3.08, godz. 9.00 –Turniej siatkówki 
plażowej dla mieszkańców Ciecha-
nowa, boisko, ul. Parkowa
3.08, godz. 15.00 – Zawody ko-
larskie ŻTC Bike Race 2019, start 
i meta: ul. Sienkiewicza
4.08, godz. 11.00-16.00 – „Zamko-
we podróże w czasie”, Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich
4.08, godz. 6.00 – Towarzyskie 
zawody w wędkarstwie spławiko-
wym, Kanały
5-7.08, godz. 10.00-14.00 – „Aka-
demia Twardziela”, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A (zajęcia płat-
ne dla dzieci)
5.08, godz. 18.00 – Czwartkowe 
wieczory z poezją, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A
8-15.08 – V Ciechanowski Ple-
ner Malarski pt. „Malowniczy 
sierpień”
9.08, godz. 17.30 – Spotkania z te-
atrem: Teatr Gry i Ludzie, „Koty 
Trzy”, pl. Jana Pawła II
11.08, godz. 10.00 – CarsLovers, 
Budmat Auto 2, ul. Sońska 2
11.08, godz. 11.00-16.00 – „Zamko-
we podróże w czasie”, Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich

11.08, godz. 15.00 – Biesiada 
Kasztelańska: Afromental, Stra-
chy na Lachy, Tajm, Masters, Clas-
sic, błonia zamkowe
12-14.08, godz. 10.00-14.00 – 
„W warsztacie Van Gogha”, COEK 
Studio, ul. 17 Stycznia 56A (zajęcia 
płatne dla dzieci)
16.08, godz. 17.30 – Spotkania z te-
atrem: Teatr Gry i Ludzie, „Opowie-
ści wagantów”, pl. Jana Pawła II
18.08, godz. 11.00-16.00 – „Za-
mkowe podróże w czasie”, Zamek 
Książąt Mazowieckich
1 9 - 2 1 . 0 8 ,  g o d z .  1 0 . 0 0 -
14.00 – „Karaoke HIT”, COEK 
Studio, ul. 17 Stycznia 56A (zaję-
cia płatne dla dzieci)
23.08, godz. 17.30 – Spotkania z te-
atrem: Teatr Gry i Ludzie, „Morskie 
opowieści Kapitana Guliwera”, pl. 
Jana Pawła II
24.08, godz. 17.00 – IV Ciecha-
nowski Nocny Turniej FIFA, hala 
sportowa, ul. 17 Stycznia 60C
25.08, godz. 11.00-18.00 – „Za-
mkowe podróże w czasie”, Zamek 
Książąt Mazowieckich
26-28.08, godz. 10.00-14.00 – 
„Wakacje z klockami”, COEK Stu-
dio, ul. 17 Stycznia 56A (zajęcia płat-
ne dla dzieci)
29.08, godz. 9.00-12.00 – Akcja 
oddawania krwi „Strażnicy życia 
2019”, pl. Jana Pawła II

Na cykl „Zamkowe podróże w cza-
sie” miłośników historii zapra-
sza Muzeum Szlachty Mazowie-
ckiej. W każdą lipcową i sierpnio-
wą niedzielę wydarzenie trwające 
od godz. 11.00 do 16.00 poświęco-
ne jest innemu ciekawemu zagad-
nieniu. 7 lipca pierwsze z wakacyj-

nych spotkań edukacyjno-histo-
rycznych dotyczyło drukarni hi-
storycznej. Uczestników następ-
nego do świata Wikingów zabrała 
grupa Pozytywnie Historyczni. 
21 lipca tematem była armia pru-
ska i historia poczty polowej z lat 

1914-1918. Motywem przewod-
ni w ostatnią lipcową niedzielę to 
artyleria średniowieczna. Kolejne 
(3 sierpnia) będzie spotkanie z Ry-
cerzami Ziemi Ciechanowskiej. 
Cykl wspierany jest przez miasto.

A.C.

„Zamkowe podróże w czasie”

Zaułek poezji
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Dni Ciechanowa 2019
Największym wydarzeniem te-
gorocznych Dni Ciechanowa 
były koncerty gwiazd hip-ho-
pu. Na scenie na zamkowych 
błoniach wystąpili Reto, Kękę, 
Sokół i Quebonafide. Zorgani-
zowany został po raz pierwszy 
Dzień Rzeki Łydyni, odbyła się 
wystawa zabytkowych pojaz-
dów, „święto kolorów”, Bieg 
Przeciwko Białaczce oraz Cie-
chanowski Przegląd Orkiestr 
Dętych.

W sobotę, 29 czerwca, na błoniach 
zamkowych zorganizowany został 
Dzień Rzeki Łydyni, czyli wydarze-
nie o charakterze proekologicznym, 
którego celem było zwrócenie uwagi 
na troskę o czyste środowisko. Od-
były się m.in. warsztaty plastyczne, 
podczas których można było zrobić 
las w słoiku, stworzyć spersonali-
zowaną torbę jutową oraz podkład-
ki decupage. Była strefa mobile ga-
ming, w której odbył się mini tur-
niej w grze DUAL. Osoby odwie-
dzające miasteczko mogły skosz-
tować świeżo wyciskanego soku 
oraz zatrzymać się w strefie eko-
kina. W ramach akcji PEC „Zmień 
bojler na kaloryfer” odbył się rów-
nież trening fitness. W ekologicz-
nym miasteczku pojawiła się tak-
że firma T4B, twórcy wprowadzo-
nego w Ciechanowie pilotażowo 
innowacyjnego systemu segrega-
cji odpadów. O proekologicznych 
działaniach podejmowanych w mie-

ście opowiedzieli także pracowni-
cy Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych oraz wędkarzy z Koła PZW 
Ciechanów.
Również w sobotę, wolontariusze we 
współpracy z DKMS zorganizowali 
strefę Antyrak, gdzie prowadzono 
rejestrację potencjalnych dawców 
szpiku, zbiórkę na rzecz Fundacji 
Hematologii rodziny Bogdani, a tak-
że zbiórkę rzeczy dla ciechanowskie-
go hospicjum. Odbyło się strzyżenie 
włosów na peruki. Na ulicy War-
szawskiej wystartował VI Ciecha-
nowski Bieg Przeciwko Białaczce. 
Kilka lat temu inicjatorką przedsię-
wzięcia była ś.p. Karolina Kubicka, 
która przegrała walkę z białaczką.
Na dziedzińcu Zamku Książąt Ma-
zowieckich oraz na błoniach zamko-
wych dla miłośników motoryzacji 

Motorownia Ciechanów, we współ-
pracy z Muzeum Szlachty Mazowie-
ckiej zorganizowała po raz piąty 
wystawę zabytkowych pojazdów. 
Wśród wielu dodatkowych atrak-
cji na błoniach był festiwal kolorów.
Punkt kulminacyjny sobotnich wy-
darzeń stanowiły koncerty gwiazd 
hip-hopu, które przyciągnęły tysią-
ce mieszkańców i przyjezdnych. 
Na scenie wystąpili: Reto, Kękę, 
Sokół, Quebonafide oraz gościn-
nie, niespodziewanie dla publicz-
ności, Taco Hemingway.
W niedzielę, 30 czerwca, odbył się 
Ciechanowski Przegląd Orkiestr 
Dętych OSP. Orkiestry spod po-
mnika św. Piotra przeszły ulicą 
Warszawską na plac Jana Pawła II, 
gdzie miał miejsce koncert.

P.H.
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Od 5 do 7 lipca w Olsztynie odbywa-
ły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
młodszych w pływaniu. W zawo-
dach uczestniczyło 604 pływaków 
ze 171 klubów. Ciechanowski MPKS 
Orka reprezentowali: Marcelina Cie-
miewska, Alexander Kowalski i Ty-
moteusz Łoboda. Młodzi zawodnicy 
ustanowili 12 rekordów życiowych. 
W eliminacjach Alexander zakwali-
fikował się 3 razy do finałowych wy-
ścigów – do finału A-50 m stylem 
klasycznym i dwukrotnie do finału 
B-200 m stylem klasycznym i 100 m 
stylem klasycznym. Marcelina naj-
większy progres zrobiła na 100 m 
stylem dowolnym i 200 m stylem 
grzbietowym. Tymon najlepiej po-

płynął 200 m stylem grzbietowym.
W tym samym terminie miały miej-
sce również Mistrzostwa Polski ju-
niorów 15 lat w Oświęcimiu. W za-
wodach wystartowało 452 osób 
ze 144 klubów. Orkę Ciechanów re-

prezentowała Maria Zielińska, któ-
ra ustanowiła jeden rekord życio-
wy 50 m stylem motylkowym. Naj-
wyżej uplasowała się na 21. miej-
scu-200 m stylem klasycznym.

red.

137 osób wystartowało 6 lipca 
w 39. edycji biegu Ciechanow-
ska Piętnastka. Organizatorem 
tego corocznego wydarzenia był 
K lub Biegacza przy Miejskim 
Ognisku TKKF Promyk w Cie-
chanowie. 15-kilometrowa tra-
sa wiodła przez Władysławowo, 
Opinogórę, Kąty, następnie ulica-
mi Ciechanowa do stadionu przy 
ul. 3 Maja, gdzie była meta. W ka-
tegorii Open wśród pań najlep-
sza okazała się Justyna Śliwiak 
(1:05:15). Druga dobiegła Monika 
Grzymkowska (1:06:12), a trzecia 
była Aneta Lubińska (1:09:33). 
Wśród panów najszybszy był 
Bartek Falkowski, który dobiegł 

z wynikiem 51:56. Drugi był Mi-
chał Makowski z czasem 52:25. 
Trzeci na podium stanął Tomasz 
Roszkowski (53:55).

Tegoroczny bieg poświęcony był pa-
mięci tragicznie zmarłego ciechanow-
skiego biegacza Władysława Piechny.

A.C.

6 lipca na terenie basenu odkry-
tego przy ul. Kraszewskiego wiel-
biciele aktywności fizycznej mogli 
wziąć udział w zorganizowanych 
przez Mazovię ProActiv treningach. 
Do wyboru były zajęcia na trampo-
linach, na trampolinach w wodzie, 
Fit Dance, fitness i joga. Mimo desz-
czowej pogody chętnych nie zabra-
kło. Po każdym treningu odbywa-
ło się losowanie atrakcyjnych vo-
ucherów. Organizację wydarzenia 
wsparł Urząd Miasta Ciechanów.

A.C.

Sezon na s iat kówkę pla żową 
roz pocz ęt y.  Ś w iet na pogod a 
i sportowe emocje towarzyszy-
ł y A matorsk iemu Tur niejow i 
Piłki Siatkowej Plażowej, któ-
ry odbył się 28 lipca na boisku 
na zamkow ych błoniach. Gra 
była niezw ykle zacięta, spor-
towcy mocno się angażowali. 
W rozgr y wkach wzięło udział 
16 par.  Zw ycięż yła para Bar-
t łomiej Jankowski oraz Seba-
st ian L isick i .  Dr ud z y na po -
dium byli: Michał Drajer oraz 
Kacper Wiśniewski, a na trze-
c i m  m i e j s c u  up l a s o w a l i  s i ę 
Wojciech Sakowski i Mateusz 

Pietrzak. Kolejne zmagania już 
3 sierpnia. Organizatorem cy-
klu pod patronatem prezyden-

ta miasta jest KS Zamek Cie-
chanów.

A.C.

Centrum wydarzeń będzie sta-
nowił miejski stadion. Tu zapla-
nowane są: start, meta, biuro za-
wodów i biegi dla dzieci. Na pa-
kiet startowy składa się koszulka 
i numer startowy. Na mecie każ-
dy otrzyma medal, wodę i posiłek 
regeneracyjny. Pakiety startowe 
będą wydawane w biurze zawo-
dów na stadionie w dniu wyda-
rzenia w godzinach 7.30-10.00. 
Odbiór pakietów będzie również 
możliwy w tygodniu poprzedza-
jącym zawody. Miejsce i godziny 
otwarcia terenowego biura ogło-
szone zostaną na stronie stowa-
rzyszenia po 1 września.
O godz. 9.30 wystartują dzieci 
na dystansie 400 m, pół godzi-
ny później na 800 m. Na godz. 
10.00 zaplanowana jest roz-
grzewka, następne na 11.00 ofi-
cjalne otwarcie zawodów i start 
biegu na 10 km oraz półmara-
tonu. O godz. 11.30 wystartuje 
bieg na 5 km. Prowadzony bę-

dzie elektroniczny pomiar cza-
su. Na trasach zorganizowane zo-
staną punkty z wodą. Uczestni-
cy zostaną podzieleni na katego-
rie wiekowe. W ogólnej klasyfi-
kacji półmaratonu przewidziane 
są nagrody pieniężne. Po 500 zł 
dostaną: najlepszy biegacz, bie-
gaczka oraz mieszkaniec i miesz-
kanka Ciechanowa z najlepszym 
wynikiem. W biegu na 5 km naj-
lepsi otrzymają puchary, uhono-
rowani zostaną również najszyb-
si w poszczególnych kategoriach.
Regulamin, mapy tras, formula-
rze i wszelkie szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie inter-
netowej mazoviaproactiv.pl oraz 
na facebookowym profilu stowa-
rzyszenia.
Ciechanowskie Święto Biegania 
organizują: stowarzyszenie Ma-
zovia ProActiv, Urząd Miasta Cie-
chanów i Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

red.

Zapisy na Ciechanowskie 
Święto Biegania

W ramach IV edycji Ciechanowskiego Święta Biegania 
15 września uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 
półmaratonu (21,095 km), 10 km i 5 km. Dzieci pobiegną 
na 400 i 800 m. Zapisywać można się elektronicznie na stro-
nie www.mazoviaproactiv.pl do końca sierpnia.

Fitness Party na basenie

Pływacy z Orki w formie

Ciechanowska Piętnastka

Turniej siatkówki plażowej

Nocny Turniej FIFA
Do 25 sierpnia trwają zapisy na IV edycję Nocnego Turnieju 
FIFA o Puchar Prezydenta Ciechanowa. Rozgrywki wystartu-
ją 31 sierpnia o godz. 16.00, a zakończą się nad ranem. Wyda-
rzenie odbędzie się w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C.

Organizatorzy 
planują udział 
około 150 gra-
cz y. Zawodni-
cy rywalizować 
będą przy spe-
cjalnie przygo-
towanych stano-
wiskach z kon-
solami. G łów-
na nagroda to 
PLAY STATION 
4 PRO. Zgłosze-
nia przyjmowane są SMS-owo. 
W wiadomości SMS należy wpi-
sać imię, nazwisko, wiek i miasto 
oraz wysłać ją pod nr 503 311 649. 
Warunkiem umieszczenia na liście 
uczestników jest uiszczenie wpi-
sowego w wysokości 30 zł. Wpłaty 
w gotówce przyjmowane są w hali 
sportowej przy ul. 17 Stycznia 
w godz. 8.30-15.00 oraz w znajdu-
jącym się w budynku hali Pazdro 

Pubie (w godzinach otwarcia). 
Jeżeli ktoś chce wpłaty dokonać 
przelewem, powinien skontakto-
wać się z głównym organizatorem, 
czyli KS Zamek.
KS Zamek udziela szczegółowych 
informacji oraz zachęca do śledze-
nia wydarzenia na Facebooku. Or-
ganizację turnieju wspiera MOSiR 
i Pazdro Pub.

A.C.


