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Wieści Ciechanowieckie Remonty szkół

Remonty szkół w Gminie Ciechanowiec
Okres wakacyjny sprzyjał pracom remontowym, dzięki czemu 

placówki oświatowe z terenu gminy Ciechanowiec zyskały nowy 
wygląd i lepszy standard. 

Nową elewację zyskało Przedszkole w Ciechanowcu. Odma-
lowane zostały ściany zewnętrzne całego budynku bez podpiw-
niczenia. Koszt tych prac wyniósł 48 787,36 zł i został w całości 
pokryty ze środków budżetowych. 

Od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Radziszewie Starym uczęszczają na lekcje wychowania fizycz-
nego do sali gimnastycznej z nową, wycyklinowaną i, lakierowaną 
podłogą. Dodatkowo podczas wakacji w szkole wyremontowano 
podpiwniczenie, gdzie odmalowano ściany i położono terakotę.  
W korytarzu głównym szkoły wymieniono wykładzinę na tera-
kotę oraz pomalowano ściany. W budynku gospodarczym wy-
mieniona została stolarka okienna, a dzięki wstawieniu nowych 
dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych szkoła zyskała bardziej 
funkcjonalne wejście. Koszt prac wyniósł ok. 25 000 zł: 10 000 zł 
to środki budżetowe, a resztę kwoty pozyskano od Towarzystwa 
Ubezpieczeń na Życie COMPENSA S.A. - Przedstawicielstwo 
Grupowe Białystok. 

Również w Szkole Podstawowej w Łempicach zaszło wiele 
zmian, do których w dużej mierze przyczynili się rodzice uczniów 
tej szkoły i mieszkańcy Łempic. Mamy wspaniałych mieszkańców 
i rodziców. Warto to podkreślić – powiedziała Agnieszka Mańko-
Moczulska, dyrektor placówki. Łempicka społeczność lokalna 
nie tylko postarała się o dodatkowe środki finansowe na remont  
(8 150 zł z Funduszu Sołeckiego), ale i czynnie włączyła się do 
prac pomagając przy remoncie auli szkoły. Wymieniona została 
stolarka okienna, wykonana wentylacja pozioma oraz pomalo-
wano ściany i sufit w auli. Rodzice i mieszkańcy zaangażowali 
się także w prace na dachu szkoły polegające na zmianie pokry-
cia dachowego wraz z wykonaniem izolacji poziomej. Dodatko-
wo pracownicy szkoły pomalowali drzwi do części sal lekcyjnych. 
Zmodernizowano i pomalowano salę zabaw dla najmłodszych 
podopiecznych szkoły i zespołu przedszkolnego w Łempicach. 
Łączny koszt prac wyniósł 46 000 zł, z czego 34 850 zł to środ-

ki budżetowe, 3 000 zł pochodziło z Funduszu Rady Rodziców,  
a pozostała część z Funduszu Sołeckiego. 

Największa inwestycja w Gminie Ciechanowiec to niewątpliwie 
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanow-
cu. Prace objęły m.in. docieplenie ścian szkoły, wykonanie jej 
elewacji, wymianę całego dachu, modernizację kotłowni i wymia-
nę grzejników. 

Zadanie to współfinansowane jest z RPOWP, V Osi Prioryteto-
wej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, w ramach dzia-
łania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”. 
Prace zakończą się na początku listopada. Koszt inwestycji ma 
wynieść 1 034 097,06 zł.

W ciechanowieckim Gimnazjum w okresie wakacji pomalowa-
ne zostały ściany w dwóch salach lekcyjnych oraz dokończono 
brakującą elewację tylnej części budynku gimnazjum.

Także w prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” Szkole 
Podstawowej w Kocach-Schabach trwa wymiana dachu, której 
koszt pokrywa Urząd Miejski w Ciechanowcu.
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Nowe „życie” wiejskich świetlic 

Zakończył się remont świetlicy w Radziszewie-Królach, w wy-
niku którego rozbudowano strefę wejściową, zwieńczono część 
istniejącą i zabudowano je nowym wspólnym dachem. Świetli-
ca posiada teraz wyremontowane pomieszczenie gospodarcze,  
kotłownię i węzeł sanitarny. 

Nadal trwają prace budowlane związane z przebudową czę-
ści budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 
wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare. Prace 
polegają na robotach rozbiórkowych, remontowo budowlanych, 
wymianie stolarki budowlanej, ogrodzenia, utwardzeniu placu 
manewrowego nawierzchnią z kostki betonowej, wykonaniu 
posadzek, studni chłonnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ma-
lowaniu, ociepleniu stropodachu i ścian, instalacji elektrycznej  
i c.o., pompy ciepła i zamontowaniu kolektorów słonecznych.

W trakcie jest także przebudowa i rozbudowa budynku po by-
łej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki  
w miejscowości Pobikry. Wykonane tam zostały prace rozbiórko-

we. W ramach inwestycji wymieniona została stolarka okienna  
i drzwiowa oraz wykonano nowe pokrycie dachowe nad częścią 
zasadniczą budynku, izolacja termiczna stropów, ścian zewnętrz-
nych i elewacji, tynki i okładziny. Trwa malowanie wewnętrzne, 
obróbki okapów panelami PCV, wykonanie opaski zabezpiecza-
jącej wokół budynku i chodników z kostki brukowej, schodów  
i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacja wodociągo-
wo-kanalizacyjna, instalacja elektryczna i c.o.

Kolejną świetlicą modernizowaną w tym roku jest świetlica 
wiejska w miejscowości Skórzec. Prace objęte zamówieniem 
polegają na robotach rozbiórkowych, budowlano-montażowych, 
wykonaniu schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
zadaszenia nad schodami, izolacji termicznych ścian zewnętrz-
nych i elewacji, obróbki okapów panelami PCV, opaski zabezpie-
czającej wokół budynku z kostki brukowej, utwardzenia placów 
manewrowych, ogrodzenia od strony ulicy, zbiornika na ścieki 
socjalne, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej. 

Kolejne dotacje z tzw. „schetynówek”
Powołana przez Wojewodę Podlaskiego Komisja Wojewódz-

ka dokonała w październiku br. oceny 82 wniosków dotyczących 
dróg gminnych złożonych na 2011 r. przez samorządy woje-
wództwa podlaskiego w ramach trzeciej edycji programu wie-
loletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008–2011’’ (tzw. „schetynówki”) na dofinansowanie 
przebudowy, budowy lub remontu dróg lokalnych - z czego tylko 
26 wniosków otrzymało dofinansowanie, w tym aż trzy z Gminy 
Ciechanowiec. Dwa z tych wniosków zostały złożone w partner-
stwie z sąsiadującymi gminami, gdzie wnioskodawcami byli Wójt 
Gminy Grodzisk i Wójt Gminy Klukowo. 

Burmistrz Ciechanowca złożył wniosek i uzyskał dofinansowa-
nie na realizację zadania pod nazwą „Integracja dróg gminnych  
z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec” na kwotę 3.925,6 tys. 
zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 1.962,0 tys. zł. Łącz-
na długość zmodernizowanych odcinków dróg wyniesie 1340,5 
mb. W ramach tej inwestycji przebudowane lub wyremontowane 
zostaną ulice: Szkolna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościel-
nej), Kościuszki (od. pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza), Mosto-
wa, Przechodnia, pl. Odrodzenia, Stadion. 

W ramach wniosku złożonego przez Wójta Gminy Klukowo 
w partnerstwie z Burmistrzem Ciechanowca w 2011 roku wyko-
nane zostanie zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 
nr108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn” na łączną 

kwotę 1.987,7 tys. zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie 
993,8 tys. zł. Łączna długość przebudowanego odcinka wynie-
sie 3245 mb, z czego na terenie gminy Ciechanowiec 200 mb. 
Wkład własny Gminy Ciechanowiec wyniesie 95.000,0 zł.

Wójt Gminy Grodzisk złożył wniosek pod nazwą „Poprawa do-
stępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec 
do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, w ramach którego 
wyremontowane zostaną trzy drogi, z czego jedna droga, na 
odcinku o dł. 1793 mb. Czaje-Wólka – Czaje-Bagno – Sypnie,  
w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec. Wkład własny naszej 
gminy wyniesie 762,5 tys. zł.
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W maju pod koniec mszy św. ks. Andrzej Polakowski wystąpił  
z apelem do parafian o pomoc dla powodzian. Już po zakoń-
czeniu mszy zgłosili się do księdza mieszkańcy oferując swoją 
pomoc. Jedni chcieli pomagać finansowo, inni oferowali pomoc 
w formie darmowych remontów domów powodzian, jeszcze inni 
obiecali darmowy transport darów dla powodzian. Burmistrz Cie-
chanowca zaoferował współpracę Urzędu Miejskiego. W kilka 
dni po tym wydarzeniu, postępując zgodnie z Prawem Harcer-
skim, które mówi, że „harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc 
bliźnim”, harcerze z ciechanowieckiej drużyny ustawili się w kilku 
sklepach, aby zbierać żywność dla powodzian. Mieszkańcy Cie-
chanowca chętnie pomagają. Jest to dla nich normalne – natu-
ralne wręcz – powiedział ks. Polakowski, podharcmistrz, kapelan 
i instruktor Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Ostrołęce i drużynowy 
drużyny „na próbie” z Ciechanowca. 

Druh kapelan oraz burmistrz Ciechanowca skontaktowali się  
z wójtem Słubic w powiecie płockim, gdzie przerwane zostały 
wały przeciwpowodziowe i zalanych zostało 11 miejscowości, 
400 gospodarstw. Ponad 1,4 tys. ludzi opuściło swoje domy,  
w których woda sięgała aż po dachy, a dziennie ubywało jej ok. 
2-3 cm. 

Pierwszy transport darów dla powodzian dotarł do Słubic  
w piątek 28 maja po południu. Zawiezione zostały produkty spo-
żywcze i woda. Na miejscu osoby biorące udział w transpor-
cie zobaczyły jaka jest sytuacja, jak rozdawana jest żywność,  
a także dowiedziały się czego brakuje. Mieszkańcy zalanej czę-
ści Słubic to rolnicy z małymi gospodarstwami. Uratowali część 
zwierząt gospodarskich, jednak teraz potrzebują dla nich paszy. 

Zbiórka darów dla powodzian z gminy Słubice 
W międzyczasie mieszkańcy zmagali się z drugą falą powodzi, 
a wyrwa w wale miała w pewnym momencie 200 m szerokości 
i 16 m głębokości. Gdy woda trochę opadła część terenu gminy 
zaczęła przypominać pustynię pełną piasku naniesionego przez 
wodę, a asfalt, który kiedyś leżał na drogach, fala powodzi „znio-
sła” z lokalnych dróg. 

Społeczeństwo Ciechanowca szybko zareagowało na zapo-
trzebowanie złożone przez poszkodowanych i 31 maja została 
dostarczona druga partia darów dla powodzian z Gminy Słubice. 
W transporcie przeważały kalosze, mopy, wiaderka, rękawice 
gumowe, środki czystości na bazie chloru oraz żywność dla dzie-
ci, czyli to, czego powodzianom najbardziej brakowało. Dariusz 
Woliński, sołtys trzech wiosek sąsiadujących ze Świniarami, koło 
których doszło do przerwania wału na Wiśle, zapoznał delega-
cję z Ciechanowca z panująca sytuacją i pokazał miejsca, które  
najbardziej zostały dotknięte powodzią. 

Trzeci transport darów dotarł do Słubic na początku lipca.  
Tym razem zawiezione zostały głównie ubrania, buty, środki  
czystości, makaron. Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec przeka-
zali też paszę dla zwierząt gospodarskich - do Słubic pojechał tir 
załadowany sprasowaną kiszonką i sianokiszonką. Rada Miej-
ska na wniosek burmistrza przekazała też 20 000 zł na potrzeby 
powodzian z tej gminy.

Mieszkańcy Ciechanowca mogą nadal pomagać
wpłacając pieniądze na rachunek bankowy

BS Mazowsze Filia Słubice 
74 9042 1026 0840 0101 2000 0050 

z dopiskiem „Pomoc dla powodzian Gmina Słubice”
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Wydatki (inwestycyjne, remontowe oraz bieżące)  
finansowane ze środków własnych i przy współudziale środków  

z innych źródeł w latach 2007-2010

Lp. Zadanie Środki 
własne

Fundusze 
unijne

Środki  
z budżetu 
państwa 

 i inne dotacje

Kredyty  
i pożyczki Razem

2007 rok

1 Budowa, przebudowa i modernizacja 
dróg gminnych 665 117 0 50 000 0 715 117

2
Budowa dróg powiatowych 
(pomoc udzielona Powiatowi 
Wysokomazowieckiemu)

610 535 0 0 0 610 535

3 Przebudowa i modernizacja świetlic 
wiejskich 244 956 249 088 0 0 494 044

4
Zakupy inwestycyjne na rzecz jednostek 
OSP (sam. ratow.-gaśn. dla OSP 
C-wiec)

169 000 0 100 000 100 000 369 000

5 Zakupy inwestycyjne do UM i podległych 
jednostek (sprzęt) + zakup do LO w C-cu 77 660 0 0 0 77 660

6 Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(nad zalewem) 29 800 0 0 0 29 800

7 Dotacje celowe dla innych jednostek 
(straż powiatowa) 3 500 0 0 0 3 500

8 Prowadzenie 2 „Klubów przedszkolaka” 0 67 956 0 0 67 956

9 Remonty bieżące (drogi, budynki, 
pojazdy) 580 439 0 0 0 580 439

Razem w 2007 roku 2 381 006 317 044 150 000 100 000 2 948 050
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Wydatki (inwestycyjne, remontowe oraz bieżące)  
finansowane ze środków własnych i przy współudziale środków  

z innych źródeł w latach 2007-2010

Lp. Zadanie Środki 
własne

Fundusze 
unijne

Środki  
z budżetu 
państwa 

 i inne dotacje

Kredyty  
i pożyczki Razem

2008 rok

1 Budowa, przebudowa i modernizacja 
dróg gminnych 425 248 0 55 000

 
480 248

2 Budowa obiektów sportowych (boisko 
„ORLIK”, hala sportowa) 207 721 0 1 764 000 0 1 971 721

3
Przebudowa i modernizacja świetlic 
wiejskich + przebudowa Synagogi 
(projekty)

6 893 0 0 0 6 893

4
Zakupy inwestycyjne na rzecz jednostek 
OSP (sam. strażacki dla OSP Kozarze, 
sprzęt do ratown. drogowego)

61 889 0 25 000 35 000 121 889

5 Zakupy inwestycyjne do UM i podległych 
jednostek (sprzęt) 43 209 0 7 406 0 50 615

6 Budowa kanalizacji sanitarnej + 
oczyszczalnia (projekty) 5 978 0 0 0 5 978

7
Dotacje celowe dla innych jednostek 
(straż powiatowa; sprzęt teleinf. do 
Wydz. Komun.)

15 500 0 0 0 15 500

8 Oświetlenie uliczne (Nowodwory) - 
projekt 7 466 0 0 0 7 466

9 Pozostałe inwestycje  
(wodociąg. wsi) 2 572 0 0 0 2 572

10
Prowadzenie 2 „Klubów przedszkolaka” 
oraz projekty realizow. przez SP 
w Łempicach, SP w R. Starym i 
Gimnazjum w C-wcu.

14 181 80 397 15 100 0 109 677

11 Remonty bieżące (drogi, budynki, 
pojazdy) 825 701 0 0 0 825 701

Razem w 2008 roku 1 616 358 1 616 358 80 397 1 866 506 35 000
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Wydatki (inwestycyjne, remontowe oraz bieżące)  
finansowane ze środków własnych i przy współudziale środków  

z innych źródeł w latach 2007-2010

Lp. Zadanie Środki 
własne

Fundusze 
unijne

Środki  
z budżetu 
państwa 

 i inne dotacje

Kredyty  
i pożyczki Razem

2009 rok

1 Budowa, przebudowa i modernizacja 
dróg gminnych 1 332 131 1 285 309 10 000 0 2 627 440

2
Budowa dróg powiatowych 
(pomoc udzielona Powiatowi 
Wysokomazowieckiemu Wojtkowice, 
R.Króle-Pobikry)

441 362 0 0 0 441 362

3 Budowa obiektów sportowych (hala 
sportowa) 626 925 1 242 115 85 000 0 1 954 040

4 Zakup i montaż windy w Gimnazjum 91 500 0 0 0 91 500

5
Przebudowa i modernizacja świetlic 
wiejskich + przebudowa Synagogi 
(projekty)

85 608 0 0 0 85 608

6
Zakupy inwestycyjne na rzecz jednostek 
OSP (samoch.pożar. Dla OSP 
Tworkowice)

50 000 0 60 000 0 110 000

7 Dotacje inwestycyjne dla podległych 
jednostek (PRK FARE) 96 990 0 0 0 96 990

8 Zakupy inwestycyjne do UM i podległych 
jednostek (sprzęt + samoch.typu BUS) 99 064 15 000 0 0 114 064

9 Budowa kanalizacji sanitarnej (kolektor 
ul. Wspólna) + oczyszczalnia - projekt 648 638 0 53 440 0 702 078

10 Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(odmuanie zalewu) 243 172 0 160 000 0 403 172

11
Dotacje celowe dla innych jednostek 
(budżet wojw.-wdrażan. elektr.usług dla 
ludności)

3 222 0 0 0 3 222

12 Oświetlenie uliczne - Nowodwory 
(projekt) 18 910 0 0 0 18 910

13 Pozostałe inwestycje (wodociąg. wsi - 
przyłącza wodociąg. we wsi Kosirki) 66 431 0 0 0 66 431

14
Prowadzenie 2 „Klubów przedszkolaka” 
oraz projekty realizowane przez: OPS, 
SP w C-wcu, SP w Łempicach, SP w 
R.Starym i Gimnazjum w Ciechanowcu

15 215 306 540 20 100 0 341 855

15 Usuwanie azbestu z pokryć dachowych 23 663 0 55 215 0 78 878

16 Remonty bieżące (drogi, budynki, 
pojazdy) 1 031 822 0 0 0 1 031 822

Razem w 2009 roku 4 874 653 2 848 963 443 755 0 8 167 371
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Lp. Zadanie Środki 
własne

Fundusze 
unijne

Środki  
z budżetu 
państwa 

 i inne dotacje

Kredyty  
i pożyczki Razem

2010 rok

1 Budowa, przebudowa i modernizacja 
dróg gminnych 539 200 0 1 102 296 3 550 000 5 191 496

2
Budowa dróg powiatowych 
(pomoc udzielona Powiatowi 
Wysokomazowieckiemu)

2 534 0 0 450 000 452 534

3 Budowa obiektów sportowych (boisko 
ORLIK) 54 000 0 666 000 250 000 970 000

4 Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Ciechanowcu 51 221 526 256 0 600 000 1 177 477

5
Przebudowa i modernizacja świetlic 
wiejskich + przebudowa Synagogi + 
projekt kino

299 999 1 926 642 0 1 100 000 3 326 641

6
Zakupy inwestycyjne na rzecz jednostek 
OSP (sam. strażacki dla OSP C-wiec, 
łódż płaskodenna, motopompy)

55 500 637 500 0 100 000 793 000

7 Dotacje inwestycyjne dla podległych 
jednostek (PRK FARE) 5 000 0 0 150 000 155 000

8 Zakupy inwestycyjne do UM i podległych 
jednostek (sprzęt) 19 000 9 000 0 0 28 000

9 Rekultywacja wysypiska i likwidacja 
dzikich wysypisk 40 008 178 092 0 50 000 268 100

10 Budowa kanalizacji sanitarnej + projekt 
na oczyszczalnię 273 508 704 845 0 400 000 1 378 353

11 Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(nad zalewem) 12 500 0 0 100 000 112 500

12
Do budżet wojw.- wdrażan. elektr. usług 
dla ludności oraz budowa szerokpas. 
sieci)

27 504 0 0 0 27 504

13 Oświetlenie uliczne (Nowodwory) 28 000 0 0 100 000 128 000

14 Pozostałe inwestycje (pozost. wodociąg.
na wsi) 58 150 0 0 50 000 108 150

15
Prowadzenie 2 „Klubów przedszkolaka” 
oraz projekty realizowane przez: SP w 
C-wcu i SP w Łempicach

3 638 185 717 31 157 0 220 512

16 Promocja gminy („Polska Wschodnia”, 
„Kraina Bobra”) 2 748 222 233 34 352 0 259 333

17 Usuwanie azbestu z pokryć dachowych 15 233 0 35 540 0 50 773

18 Remonty bieżące (drogi, budynki, 
pojazdy) 1 047 560 0 0 0 1 047 560

Razem w 2009 roku 2 535 303 4 390 285 1 869 345 6 900 000 15 694 933

Lp. Zadanie Środki 
własne

Fundusze 
unijne

Środki  
z budżetu 
państwa 

 i inne dotacje

Kredyty  
i pożyczki Razem

1 Wszystkie zadania realizowane w 
latach 2007 - 2010 11 407 320 7 636 690 4 329 606 7 035 000 30 408 615
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Golgota Wschodu - ocalić od zapomnienia
Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydar-

ta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można 
zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która 
go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem  
i stanowi o jego człowieczeństwie.

                                                                    Jan Paweł II

Słowa Papieża Jana Pawła II stały się mottem zainicjowanej 
przez Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich ogólnopolskiej akcji 
„Katyń: Ocal od zapomnienia, posadź drzewko”. W całej Polsce, 
w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, posadzonych zostanie 21.857 
dębów upamiętniających 21.857 oficerów Wojska Polskiego, 
Policji, Straży Granicznej i Więziennej wymordowanych przez 
NKWD na rozkaz Stalina. Program „Katyń: Ocal od zapomnienia, 
posadź drzewko” miało na celu uczczenie pamięci Bohaterów 
Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbioro-
wej pamięci narodu poprzez posadzenie dębów pamięci – każdy 
dąb upamiętnia konkretną osobę, ofiarę zbrodni katyńskiej. 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu przy-
łączyło się do akcji i połączyło posadzenie dębów upamiętnia-
jących ppor. Stanisława Konopkę (s. Mateusza, ur. 20.07.1901 
roku w Ciechanowcu, więźnia obozu w Kozielsku, zamordowa-
nego w Katyniu w roku 1940) i post. Leonarda Odorkiewicza  
(s. Franciszka, ur. 11.07.1912 roku w Ciechanowcu, więźnia obo-
zu w Ostaszkowie, zamordowanego w Kalininie (obecnie Twer) 
i pochowanego w mogile zbiorowej w Miednoje oraz ofiary ka-
tastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z uroczystością poświęconą 
71. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę i upamiętnieniu synów 
ziemi ciechanowieckiej zamordowanych w Katyniu i Twerze.

Honorowymi gośćmi uroczystości byli członkowie ciechano-
wieckiego Koła Terenowego Związku Sybiraków oraz przedsta-
wiciele rodzin pomordowanych. W dalszej części uroczystości 

dr Krzysztof Sychowicz z IPN w Białymstoku przedstawił referat 
pt. „17 września 1939 – wyzwolenie czy zniewolenie”. W części 
artystycznej wystąpiła młodzież ciechanowieckiego gimnazjum  
z montażem słowno-muzycznym „Chcemy zachować pamięć”.

Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec 

W Przybyszynie powstała pierwsza naturalna przydo-
mowa oczyszczalnia ścieków zbudowana według projektu,  
który Urząd Miejski w Ciechanowcu zakupił od Instytutu Ekologii 
Stosowanej. 

W dokumentacji technicznej w sposób czytelny opisano po-
szczególne etapy budowy oczyszczalni, co pozwoliło inwesto-
rowi na wykonanie jej własnymi siłami. Budowa trwała tydzień,  
a koszt materiałów wyniósł około 2000 zł. W ramach dofi-
nansowania proekologicznych działań, Urząd Miejski zakupił  

i przekazał inwestorowi, stosowany jednorazowo, humix i rośliny 
wodno-bagienne. W każdej fazie budowy służyli radą pracow-
nicy Instytutu Ekologii Stosowanej, którzy dokonali też odbioru 
technicznego oczyszczalni.

Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na 
rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty 
sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasadniczy 
proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w grun-
towej warstwie filtracyjnej stawu denitryfikacyjnego. Zaś za sam 
proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszyst-
kim bakterie, które rozwijają się w gruncie. 

Zalety takiej naturalnej oczyszczalni ścieków: łatwość budowy 
oczyszczalni, co pozwala na jej samodzielne wykonanie, brak 
konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę, powiększe-
nie walorów estetycznych działki, na której znajduje się oczysz-
czalnia, możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu 
do podlewania np. trawników, mała powierzchnia, niskie koszty 
inwestycyjne, znikome koszty eksploatacyjne, łatwość eksplo-
atacji, pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, możliwość 
uzyskania dofinansowania z funduszy gminnych.

 Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni 
zapraszamy do Referatu Inwestycji pok. 13 tel. (86) 277-11-45  
wew. 24.
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Dom w Radziszewie-Sieńczuch wyróżniony  
w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

W niedzielę (24 października) wręczono nagrody i wyróżnie-
nia laureatom VI Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek 
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podla-
skim w 2010 roku, którego celem jest promowanie oraz ochrona 
obiektów drewnianych, które tak szybko znikają ze współcze-
snego krajobrazu, a są niezwykle ważnym składnikiem naszego  
kulturowego dziedzictwa. W Gminie Ciechanowiec wyróż-
nienie jury Konkursu otrzymał dom wybudowany w okresie 

międzywojennym w Radziszewie-Sieńczuch, w którego wnę-
trzu zachowały się meble sprzed kilkudziesięciu lat, fotografie  
i oleodruki o tematyce religijnej. Jury wybierało spośród 72 zgło-
szonych obiektów (53 budynki mieszkalne, 2 stodoły, 7 spichlerzy,  
3 budynki inwentarskie, 2 wiatraki, remiza, leśniczówka, dworzec 
kolejowy i dwie świetlice wiejskie). W konkursie wzięły udział  
23 gminy z 10 powiatów. 

Bomba lotnicza przy Ralkowej

Niezwykłego odkrycia dokonali robotnicy 
wykonujący prace ziemne przy ulicy Ralkowej 
w Ciechanowcu. Odkopali tam prawie 150 kg 
bombę lotniczą z czasów II wojny światowej, 
której promień rażenia wynosi 1500 metrów na 
powierzchni. 

Niewybuch został zabezpieczony przez Pa-
trol Rozminowania z Jednostki Wojskowej  
z Białegostoku. 

Bomba zostanie zawieziona do Czerwone-
go Boru gdzie zostanie zniszczona – powie-
dział dowódca patrolu chor. sztab. Grzegorz  
Płotczyk.

Ciechanowiec wita atrakcjami turystycznymi
Na granicach Ciechanowca ustawione zostały nowe witacze, które informują 

o najciekawszych atrakcjach turystycznych w Ciechanowcu. Ta forma witacza 
jest znana kierowcom jako znak drogowy E-22c "informacja o obiektach tury-
stycznych". Znak ten ma na celu zachęcenie do zwiedzenia najatrakcyjniejszych 
obiektów turystycznych w Ciechanowcu: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, 
barokowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej oraz skorzystania z uroków 
ciechanowieckich akwenów wodnych: zalewu i rzeki Nurzec.

Funkcjonujący od ubiegłego lata jednolity Miejski System Informacji wskazuje 
kierunki do innych zabytkowych obiektów i najważniejszych budynków użytecz-
ności publicznej, a tabliczki z nazwami ulic ułatwiają poruszanie się po mieście 
mieszkańcom i turystom.
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Udany lekkoatletyczny sezon 2010  
Tomasza Olszewskiego   

▲ Tomasz Olszewski wraz z Marcinem Urbasiem  
podczas wojewódzkiego finału cyklu Samsung Athletic Cup 
w Białymstoku

Rok 2010 jest bardzo udany dla Tomasza Olszewskiego, który w rywali-
zacji młodzików w lekkiej atletyce osiąga coraz lepsze rezultaty. Najpierw, 
startując na sprinterskim dystansie 100 m (11,62 s), został wicemistrzem 
XI Podlaskiej Gimnazjady a później brał udział w rozgrywanych w Łodzi 
ogólnopolskich finałach tegorocznego cyklu Samsung Athletic Cup. Stabi-
lizacja formy na wysokim poziomie pozwoliła mu zająć 3 miejsce (11,67 s) 
w biegu na 100 m i zdobyć brązowy medal.

Pod koniec sezonu, dzięki doskonałym występom podczas Mistrzostw 
Województwa Podlaskiego Młodzików w Białymstoku, gdzie był drugi na 
100 metrów z czasem 11.64 s, a w debiucie na 300 metrów odniósł zwy-
cięstwo z czasem 37.55 s, zakwalifikował się do finałów Mistrzostw Polski 
Młodzików w Lekkiej Atletyce. 

W rozgrywanym w Toruniu Małym Memoriale im. Janusza Kusocińskie-
go w Lekkiej Atletyce czyli Mistrzostwach Polski Młodzików, Tomasz Ol-
szewski poprawił rekordy życiowe na obu dystansach. Do finałowego bie-
gu na 100 m awansował z ósmym czasem, ale w finale pobiegł w czasie 
11,55 s i zajął 5 miejsce.

Jeszcze lepiej zaprezentował się startując po raz drugi w życiu na dy-
stansie 300 m. Ustanowienie nowego rekordu życiowego (36.38), lepsze-
go o ponad sekundę od poprzedniego wystarczyło na zajęcie 4 miejsca. 
Był trzeci w pierwszym z czterech biegów eliminacyjnych, w którym zmie-
rzył się w bezpośredniej rywalizacji z Patrykiem Hładuniukiem, nowym 
rekordzistą Polski młodzików na tym dystansie i Radosławem Lademan-
nem, który w tabeli końcowej zajął drugie miejsce. Niestety, Tomaszowi 
Olszewskiemu do brązowego medalu zabrakło 0,04 s - bo o tyle był szyb-
szy Marcin Kacprzak, zwycięzca 4 biegu eliminacyjnego. 

Tomasz Olszewski (19.01.1995 r.) jest zawodnikiem klubu sportowego 
„LŁKS Prefbet Śniadowo” Łomża, prowadzonym przez trenera Cezarego 
Koziarskiego. W rozgrywkach międzyszkolnych najpierw reprezentował 
Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Ciechanowcu, a teraz Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, do którego uczęszcza.

„Tanecznym krokiem poznawaj sport”
Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym 

po raz trzeci bierze udział w Programie „Dzia-
łaj Lokalnie VII” realizowanym przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie 
TUTOR z Kozarzy. 

W tegorocznej edycji programu szkoła z Ra-
dziszewa Starego uzyskała 4000 zł wsparcia 
finansowego na realizację projektu pod nazwą 
„Tanecznym krokiem poznawaj sport”, którego 
głównym celem  jest integracja społeczności 
lokalnej przez włączenie jej członków do ak-
tywności fizycznej poprzez taniec i sport.

Pierwszym działaniem w projekcie był fe-
styn, który odbył się we wrześniu na placu 
szkolnym. Dochód z imprezy w kwocie 500 
zł szkoła przeznaczyła na finansową pomoc 
powodzianom oraz dofinansowanie zajęć ta-
necznych chętnym mieszkańcom okolicznych 
miejscowości.
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Remont mostu 
 w Ciechanowcu

Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem mostu na rzece 
Nurzec na ul. Łomżyńskiej nie wprowadziły ograniczeń dla 
pieszych, pojazdów osobowych, autobusów komunikacji zbiorowej 
i ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Objazd dla 
wspomnianych pojazdów odbywa się po moście na podporach 
pływających. Pojazdy ciężarowe o masie rzeczywistej powyżej 
3,5 tony mają wyznaczone trasy objazdowe. Sterowanie ruchem 
przez most tymczasowy odbywa się z wykorzystaniem sygnalizacji 
świetlnej. 

W zakres prac składających się na przebudowę mostu wchodzi 
podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejącego mostu do nośności odpowiadającej kl. B dla obciążeń 
(400 kN), które będzie osiągnięte przez wykonanie nowej płyty mostu, 
naprawienie lub wymianę wszystkich uszkodzonych elementów 
mostu poprzez wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie 
wykopów, rozebranie nawierzchni na jezdni, rozebranie płyty ustroju 
niosącego wraz z izolacją i warstwą ochronną, wykonanie nowej 
płyty ustroju niosącego, wykonanie nowego systemu odwodnienia, 
wykonanie izolacji płyty, wykonanie płyt przejściowych, ustawienie 
barier rozdzielających na obiekcie, ustawienie barier ochronnych, 
umocnienie skarp płytami ażurowymi, wykonanie nawierzchni  
z betonu asfaltowego, wykonanie urządzeń dylatacyjnych, 
przebudowa urządzeń obcych (telekomunikacja, wodociąg, 
energetyka), oraz wykonanie wraz z rozbiórką mostu tymczasowego 
na czas prowadzenia robót.

Planowany koszt inwestycji wyniesie 5.400.497,93 złotych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku realizuje  
w Ciechanwocu inwestycję pod nazwą „Budowa mostu 
stałego przez rzekę Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew-Osada  Ciechanowiec 
 Siemiatycze km 21+064”.Utrudnienia w ruchu potrwają do  
30 listopada 2010 roku. 

Małgorzata Bekier najlepszym trenerem

Podczas zakończenia XI edycji Łomżyńskiej Ligi Szkolnej w szachach o Puchar Pre-
zydenta Łomży, w którym wzięło udział jedenastu młodych szachistów z Koła szacho-
wego działającego w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu, prowadząca zajęcia 
w Kole szachowym COKiS Małgorzata Bekier została wybrana najlepszym trenerem 
tej edycji Łomżyńskiej Ligi Szkolnej w szachach. W klasyfikacji zespołowej w kategorii 
gimnazja podopieczni pani Bekier uzyskali 72,5 punktów i zajęli pierwsze miejsce. 

Małgorzata Bekier urodziła się w 1965 roku w Ciechanowcu. Szachy to pasja przeka-
zywana w jej rodzinie z pokolenie na pokolenie. Tato pani Bekier to Czesław Burdziuk 
(1945 r. - 2006 r.), który przez 30 lat swojej pracy zawodowej był aktywnym animatorem 
sportu w Ciechanowcu – uczył dzieci i młodzież gry w szachy, organizował wyjazdy na 
turnieje. „Gram w szachy od kiedy pamiętam, można by powiedzieć, że gram od uro-
dzenia” - mówi o sobie Małgorzata Bekier. Zamiłowanie do szachów podzielają również 
dzieci pani Bekier, jej siostra i siostrzeńcy, a także mama. 

Małgorzata Bekier od 1984 roku pracuje jako nauczycielka wychowania fizycznego, 
najpierw jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Bogutach, potem przez pięć lat 
w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowcu, a obecnie w Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Ciechanowcu. Dzieci i młodzież trenuje od jesieni 2007 roku. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. 

Podobnie jak kiedyś jej tato, teraz ona organizuje wyjazdy na turnieje szachowe, 
gdzie jej uczniowie osiągają coraz większe sukcesy. 

XI edycji Łomżyńskiej Ligi Szkolnej  
w szachach
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Uczniowski Klub Sportowy
realizuje dwa zadania własne Gminy Ciechanowiec

Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawo-
wej im. M. Kopernika w Ciechanowcu w 2010 roku realizuje 
dwa zadania własne gminy Ciechanowiec – jedno w formie 
wspierania w zakresie sportu, a drugie w formie powierzenia 
w zakresie profilaktyki uzależnień, na łączną kwotę 15 tysięcy 
złotych. 

Projekt pod nazwą „Z wodą za pan brat” rozpoczął się na 
początku czerwca 2010 roku i będzie trwał do końca 2010 
roku. Celem projektu jest rozwijanie bezpieczeństwa osób 
przebywających na akwenach, organizacja zajęć nauki pływa-
nia poprzez wyjazdy zorganizowanych grup na basen, nabycie  
zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, nauka różnych 
stylów pływania, odkrywanie młodych talentów, podniesienie 
ogólnej sprawności fizycznej uczniów, wyrobienie nawyku sys-
tematycznego uczęszczania na basen, nabycie umiejętności 
współżycia obowiązujących w obiekcie użytkowanym czyli na 
terenie basenu i zagospodarowanie czasu wolnego. 

W projekcje udział weźmie łącznie 300 uczniów, w tym ucznio-
wie ze szkoły podstawowej w wieku od 7 do 13 lat i uczniowie  

z gimnazjum w wieku od 14 do 16 lat. Do końca października od-
były się już cztery wyjazdy, a w listopadzie będzie ostatni wyjazd 
na basen w ramach realizacji tego zadania. Młodsze klasy, pod 
okiem instruktora, nabywają umiejętności pływackich i dowiadują 
się jak należy zachowywać się na terenie basenu i nad akwenami 
wodnymi. Starsi uczniowie również korzystają z tych informacji, 
jak również doskonalą techniki pływania i bezpieczne skoki do 
wody – powiedziała koordynatorka projektu Joanna Czechowicz.

Projekt pod nazwą „Profilaktyka przez sport rekreacyjny 2010” 
także rozpoczął się w czerwcu i potrwa do końca 2010 r. i ma 
na celu m.in.: zapewnienie uczestnictwa w zorganizowanym ak-
tywnym wypoczynku poprzez zajęcia pozalekcyjne, systematycz-
ny i powszechny udział uczniów w zajęciach, wszechstronny ro 
wój uczniów, przygotowanie odbiorców projektu do uczestnictwa  
w życiu kulturowym i społecznym, zapewnienie atmosfery życz-
liwości, akceptacji i szacunku dla siebie i innych, naukę dbania  
o swoje ciało, kształtowanie pozytywnych postaw wobec własne-
go ciała i zdrowia i wpajanie zasad zdrowego stylu życia. Poprzez 
udział w zajęciach uczniowie wykorzystują czas wolny aktywnie,  
z dala od różnego rodzaju używek prowadzących do uzależnień.

W ramach projektu uczniowie uczęszczają na zajęcia sportowo-
rekreacyjne z piłki siatkowej i lekkiej atletyki oraz raz w miesiącu 
uczestniczą w zawodach rekreacyjnych. Podczas zajęć uczą się 
zasad udzielania pierwszej pomocy i ćwiczeń relaksacyjnych po-
mocnych przy radzeniu sobie ze stresem przed zawodami oraz 
przy radzeniu sobie z własnymi emocjami. 

W czerwcu na „Orliku” przy gimnazjum zorganizowaliśmy pierw-
sze zawody. Dziewczęta grały w mini siatkówkę i ringo, a chłop-
cy rozegrali turniej  w piłkę nożną. Rozgrywki udały się a przede 
wszystkim pozwoliły miło spędzić tych kilka godzin w grupie na 
sportowo, a nie przed komputerem  – powiedziała Joanna Cze-
chowicz twórczyni obydwu projektów a zarazem ich koordynator  
i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego.



Wieści Ciechanowieckie Organizacje pozarządowe

Wieści Ciechanowieckie nr 2 /2010     15

„Wychowanie poprzez Karate”  

Troje dzieci otrzymało elektryczne wózki 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub 

Fizycznie „Dobra Wola” w Ciechanowcu w styczniu tego roku roz-
poczęło akcję „Wózki za nakrętki”, dzięki której wózki otrzymały 
już wszystkie dzieci z naszej gminy, które ich potrzebowały.

Informacje o zbiórce, jakie pojawiły się na naszym Miejskim 
Portalu Internetowym, w „Gazecie Współczesnej”, „Kontaktach” 
i „Obiektywie” Telewizji Polskiej Białystok, spowodowały, że na-
krętki zbierane są nie tylko w Ciechanowcu, ale w całym regionie 
- Łomży, Siemiatyczach, Sokołowie Podlaskim, Kolnie, Białym-
stoku, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem, Bielsku Podlaskim 
i wielu, wielu innych miejscowościach. Do koordynatorki akcji 
Jolanty Dąbrowskiej cały czas zgłaszają się kolejni „nakręceni”, 
informujący, że rozpoczęli zbieranie. Każdy, kto zaangażował się 
w akcję, robi co może - jedni zbierają nakrętki, inni pomagają 
transportować większe ilości nakrętek, koordynują akcję w swo-
jej miejscowości czy miejscu pracy albo... przekazują wózki. 

Do Stowarzyszenia „Dobra Wola” zgłosili się chętni do prze-
kazania wózków potrzebującym dzieciom. Pierwszy z przekaza-
nych przez anonimowych darczyńców wózków otrzymał Kuba 
Hilarczuk z Ciechanowca, drugi - Kamil Bachorek z Bujenki. W 

czasie trwania akcji udało się zebrać ponad 10 ton nakrętek,  
a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostały wykorzystane do 
zakupienia nowych akumulatorów do jednego z wózków oraz 
używanego wózka dla Weroniki Kujawskiej ze Skórca. 

Teraz pieniądze wykorzystywane są na finansowanie bieżących  
potrzeb chorych dzieci. Zakupiono specjalistyczne oprogramo-
wanie komputerowe dla autystycznego dziecka, planowany jest 
zakup materacy antyodleżynowych i sprzętu rehabilitacyjnego, 
dopłaty do drogich leków i naprawy zużytego sprzętu będącego 
już w posiadaniu podopiecznych stowarzyszenia.

Dziękując darczyńcom i wolontariuszom, którzy wzięli udział 
w akcji, dziękując wszystkim, którzy wraz z nakrętką ofiarowali 
kawałek swego serca potrzebującym dzieciom, gorąco zachę-
camy do kontynuacji zbierania nakrętek. Nakrętki nadal można 
wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących 
się w instytucjach i sklepach. 

Chętni do przyłączenia się do akcji mogą kontaktować się  
z koordynatorem akcji – Jolantą Dąbrowską, tel. 517 778 812.

Mazowiecko-Podlaski Klub Karate realizuje projekt finanso-
wany przez Gminę Ciechanowiec w ramach powierzenia zada-
nia własnego gminy w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez 
zorganizowanie bezpłatnych zajęć ze sportu karate. Projekt jest 
realizowany od 15 września 2010 roku i potrwa do 23 grudnia 
2010 roku. 

Celem głównym zadania jest nabycie umiejętności konstruk-

tywnego radzenia sobie z przeżywanymi napięciami, będącymi 
źródłem sięgania po używki, a cele szczegółowe zadania to: 
nauczenie uczestników zadania jak radzić sobie z agresją, zdo-
bycie przez uczestników wiedzy z zakresu walki z patologiami 
takimi jak alkoholizm i narkotyki, informacji na temat zdrowego 
trybu życia oraz przeciwdziałania patologiom w otaczającym nas 
środowisku, wskazanie właściwych zachowań w sytuacjach trud-
nych w życiu codziennym, zmotywowanie do walki z własnymi 
słabościami oraz wzrost sprawności fizycznej uczestników pro-
jektu, nauka karate i nauka samoobrony. 

Realizacja projektu ma także na celu wskazanie młodym lu-
dziom korzyści wynikających z bezpiecznego i atrakcyjnego spę-
dzania wolnego czasu poprzez treningi karate a także wyrobie-
nie nawyków walki ze słabościami i swoimi problemami poprzez 
uprawianie sportu karate. 

Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i odbywają 
się we wtorki i w środy w sali sportowej Klubu Karate. We wtorki 
są to treningi integracyjne czyli grupa młodsza i starsza razem,  
a w środy grupa dzieci i starszych mają zajęcia osobne po godzi-
nie – powiedział shihan Artur Więzowski koordynator projektu, 

Żeby zapewnić bezpieczeństwo i komfort Klub zakupił dla 
uczestników zajęć maty treningowe. Mazowiecko-Podlaski Klub 
Karate dysponuje także innym sprzętem treningowym (tarcza-
mi, rękawicami, kaskami), które zakupił w ramach zadania re-
alizowanego w poprzednim roku i również finansowanego przez 
Gminę Ciechanowiec, tak więc obecny projekt jest kontynuacją 
szeroko rozumianych zajęć profilaktycznych poprzez sport kara-
te i służy wielu grupom społecznym zarówno z terenu miasta, jaki 
i gminy Ciechanowiec.
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„Taniec to moja pasja”

Organizacje pozarządowe

Ciechanowieckie Stowarzyszenie Zameczek realizuje zadanie 
własne gminy w zakresie kultury, na które otrzymało wsparcie 
finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych. 

W ramach projektu grupa dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 
18 lat uczestniczyła w tygodniowych warsztatach tanecznych  
w Jastarni (województwo pomorskie), w ramach projektu „Taniec 

to moja pasja”. Zajęcia na warsztatach prowadził tancerz i cho-
reograf – Robert Kot.

Celem zajęć było pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży 
w zakresie zajęć grupowych oraz doskonalenie technik tańca 
standardowego, latynoamerykańskiego i tańców użytkowych, 
integracja grupy, nauka współpracy i pracy w grupie, odpowie-
dzialności w grupie i za grupę. Młodzi ludzie nauczyli się także 
jak ważne jest wsparcie kolegów i koleżanek z grupy.  

Podczas pobytu w Jastarni nie zapomniano także o wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży. Były spacery po plaży i kąpiel w morzu, 
płynęliśmy tramwajem wodnym z Jastarni do Gdyni, gdzie zwie-
dziliśmy oceanarium, a na Helu latarnię morską i fokarium” – 
opowiadają uczestnicy warsztatów. Zrealizowany przez nas pro-
jekt był połączeniem pracy warsztatowej z wypoczynkiem. Dzięki 
temu udało się lepiej osiągnąć założone cele – podkreśla Zofia 
Januszkiewicz-Diakowska prezes Stowarzyszenia Zameczek. 

Projekt możliwy był do zrealizowania nie tylko dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Ciechanowiec, ale i Banku Spółdzielczego 
w Ciechanowcu od lat wspierającego finansowo działania lokal-
nych organizacji oraz dzięki pomocy finansowej i pozafinansowej 
rodziców, którzy czynnie uczestniczyli w projekcie jako opieku-
nowie grupy. 

Ostatnim elementem projektu będzie listopadowy pokaz  
tanecznych umiejętności nabytych podczas warsztatów, na który 
już teraz stowarzyszenie serdecznie zaprasza. 

Jak co roku na wodach rzeki Nurzec w okolicach „Krupy” odby-
ły się Zawody w wędkarstwie spławikowym o Puchar Burmistrza  
Ciechanowca, w których rywalizowało dwudziestu siedmiu wędka-
rzy. 

Niestety zeszłoroczna przyducha na Nurcu sprawiła, że nie 
powtórzono sukcesu z 2009 roku kiedy to wyłowiono 150 ryb.  
W tym roku było ich znacznie mniej, a formuła rozgrywania zawodów  
“na żywej rybie” pozwoliła tym nielicznym okazom powrócić do wód 
Nurca. 

Po zważeniu i wypuszczeniu ryb do wody, jury zawodów ogłosi-
ło wyniki i pięciu najlepszych zawodników odebrało nagrody z rąk 
Burmistrza Ciechanowca i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ciechanowcu.

Puchar Burmistrza Ciechanowca na rok 2010 zdobył Andrzej  
Wilkowski, który uzyskał 115 punktów. Drugie miejsce zajął Józef 
Niedziółko (90 pkt.), trzecie Zbigniew Bekier (75 pkt.), czwarte  
Dariusz Dąbrowski (75 pkt.), piąte Tomasz Niewiarowski (65 pkt.). 

Podczas zawodów prezes Koła Wędkarskiego w imieniu  
Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW wręczył specjalne meda-
le za działalność dla mazowieckiego wędkarstwa Mirosławowi 
Reczko Burmistrzowi Ciechanowca oraz Markowi Klejzerowiczowi  
Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Zawody w wędkarstwie spławikowym 
o Puchar Burmistrza Ciechanowca
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Myśliwi z pięciu województw walczyli  
o Puchar Burmistrza Ciechanowca

W maju już czternasty raz na strzelnicy myśliwskiej koło Malca 
odbyły się Otwarte Zawody w Strzelectwie Myśliwskim o Puchar 
Burmistrza Ciechanowca. W zawodach wzięło udział 36 zawod-
ników z województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, 
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Wielobój został rozegrany w następujących konkurencjach: 
- w śrucie: strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim i osi my-
śliwskiej (trap), strzelanie do rzutków na przelotach i do makiety 

zająca w przebiegu; - w kuli: strzelanie do makiety dzika w prze-
biegu oraz do makiety rogacza i lisa.

W klasie mistrzowskiej wygrał Andrzej Burak (485 pkt), któ-
ry okazał się także najlepszy w śrucie (295 pkt). W klasie  
powszechnej I miejsce zdobył Łukasz Szydłowski (457 pkt).  
W kuli z sumą 192 pkt zwyciężył Paweł Turczyn. Zwycięzcom 
nagrody i dyplomy wręczyli burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko i prezes Koła Łowieckiego „Rogacz” Jan Netter. 

Super  W  poszukiwani w całej Polsce
Stowarzyszenie WIOSNA poszukuje wolontariuszy i propo-

nuje: Znajdź w sobie siłę i odwagę, by zmienić świat na lep-
sze! Wejdź na www.superw.pl, zostań superwolontariuszem  
SZLACHETNEJ PACZKI i pokaż na co cię stać!...

Od 2001 roku Stowarzyszenie WIOSNA realizuje ogólnopol-
ską akcję świątecznej pomocy SZLACHETNA PACZKA. Głów-
nym jej założeniem jest przekazywanie bezpośredniej pomocy. 
Aby była ona skuteczna, konkretna i sensowna, wolontariusze 
w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, 
odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. W ten 
sposób darczyńcy mogą wybrać konkretną rodzinę i przygoto-
wać dla niej paczkę na święta - taką, która jest trafionym prezen-
tem – spełnieniem marzeń i źródłem radości.

Akcja SZLACHETNA PACZKA rozpoczęła się od udzielenia 
pomocy 10 rodzinom w jednej z krakowskich dzielnic. W 2009 
roku dotarła do 8 tysięcy rodzin w całej Polsce, a w pomoc zaan-
gażowało się 5 tysięcy wolontariuszy i 112 tysięcy darczyńców. 
W 2010 roku Stowarzyszenie WIOSNA chce dotrzeć z paczkami 
do 10 tysięcy rodzin. 

Stowarzyszenie WIOSNA poszukuje wolontariuszy, którzy 
pomogą zdiagnozować potrzeby w swoim środowisku, według 
kryteriów: chore dziecko, rodzina wielodzietna, starość, niepeł-
nosprawność, nieszczęśliwy wypadek, bieda. W tym celu two-
rzy dwa teamy superbohaterów: „Super W” w SZLACHETNEJ 
PACZCE i „Super W” w Akademii Przyszłości – dwóch markach 
pomocowych Stowarzyszenia WIOSNA. 

Szansę na stanie się Super W otrzyma każdy, kto zdecyduje 
się wejść na serwis www.superw.pl – tam będzie mógł po raz 
pierwszy rozpalić w sobie siłę super bohatera. Po narodzinach 
trzeba będzie stanąć przeciw beznadziei i udowodnić swój hero-
izm. W SZLACHETNEJ PACZCE trzeba będzie wykazać się po-
święceniem dla potrzebującej rodziny, najpierw trzeba będzie ją 
znaleźć, sprawdzić potrzeby a potem znaleźć dla niej darczyńcę, 
który spełni jej marzenia. Z kolei w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 
heroizm objawi się poświęceniem dla dziecka – jako jego opie-
kun zbuduje w nim poczucie bezpieczeństwa i samooceny.

Dowiedz się więcej!     www.szlachetnapaczka.pl

Wyniki w klasie mistrzowskiej: 

I miejsce – Andrzej Burak 
II miejsce – Maciej Kaczyński
III miejsce – Witold Ostrowski
IV miejsce – Grzegorz Kazbieruk
V miejsce – Robert Pióro
VI miejsce – Krzysztof Święcki

Wyniki w klasie powszechnej:
I miejsce – Łukasz Szydłowski
II miejsce – Radosław Sternicki
III miejsce – Ryszard Deniziak
IV miejsce – Zbigniew Wyszyński
V miejsce – Andrzej Lewandowski
VI miejsce – Arkadiusz Podrucki

Klasyfikacja zespołowa: 
I miejsce – „ŁOMŻYNIAKI”
II miejsce – „DIANA
III miejsce – „SAMI SWOI”
IV miejsce – „PSL” 
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W sierpniowe, sobotnie popołudnie na Stadionie Miejskim spo-
tkały się obie “strony” Ciechanowca, by rozegrać tradycyjne już 
mecze "strona na stronę", których organizatorem jest Ciechano-
wiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Mecze „strona na stronę” to rywalizacja pomiędzy piłkarzami 
zamieszkującymi po obu stronach rzeki Nurzec, przypominająca 
dawny podział Ciechanowca na Stare Miasto zamieszkane przez  
„Ciarkunów” i  Nowe Miasto zamieszkane przez „Mazurów”.  

W tym roku po raz czwarty rozegrany został mecz w kategorii 
do lat 30. Ze względu na panujące upały był to mecz nietypo-
wy, przerywany przez sędziów, aby zawodnicy mogli się ochło-
dzić. W tej kategorii zwyciężył Stary Ciechanowiec zdobywając  
3 bramki strzelone przez: Rafała Murawskiego, Kamila Muraw-

Puchary dla obu stron Ciechanowca

skiego oraz Łukasza Wojtkowskiego. Honorową bramkę dla  
Nowego Ciechanowca strzelił Rafał Łopaciuk. 

W kategorii wiekowej powyżej 30 lat po zaciętej rywalizacji  
wynikiem 5:2 zwyciężyła reprezentacja “Mazurów”. Bramki strze-
lili: Bogdan Michalczuk (2), Tomasz Dybowski (1), Karol Czarnec-
ki (1) oraz Piotr Czarnecki (1). Natomiast w drużynie „Ciarkunów” 
po jednej bramce strzelili Ireneusz Kowalczuk i Andrzej Samonis 
z rzutu karnego. Drużyna prawobrzeżnego Ciechanowca ostatni 
raz zwyciężyła w 2007 roku, kiedy to po ośmiu latach przerwy 
Puchar trafił na polską stronę miasta. 

Puchar dla najlepszego zawodnika z rąk burmistrza Ciecha-
nowca otrzymał Bogdan Michalczuk, a Puchar dla najstarszego 
zawodnika trafił do Tadeusza Kukli.

Od 27 do 29 maja biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz  
wizytował kanonicznie parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciecha-
nowcu.

Ksiądz biskup oprócz udzielenia sakramentu bierzmowania i Eu-
charystii dla chorych, modlił się za zmarłych na cmentarzu, odwiedził 
kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, kaplice w Przy-
byszynie i Wojtkowicach-Dadach, oraz spotkał się z wiernymi w ich 
miejscach pracy.

W spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu uczestniczy-
li radni Rady Miejskiej, burmistrz Ciechanowca, pracownicy Urzędu 
Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysi, przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji. W czasie spotkania porusza-
no tematy związane z aktywnością społeczeństwa m.in. powstanie  
i działalność na terenie gminy Klubu AA "Ostoja", zakończoną sukce-
sem zbiórkę pieniędzy na zakup mieszkania dla czwórki osieroconych 
dzieci, coroczne świąteczne zbiórki produktów żywnościowych czy 
też obecną zbiórkę darów dla powodzian.

W program wizytacji włączone zostały także obchody rocznicy 
koronacji Matki Bożej Ciechanowieckiej - został pobłogosławiony  
witraż z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem trzymającym szczy-
gła, który zamontowano we frontonowym oknie świątyni i powołano 
Rycerstwo Matki Bożej Ciechanowieckiej, które ma szerzyć jej kult. 

Wizytacja w Dekanacie Ciechanowieckim    

 ◄ W kategorii  
wiekowej powyżej 30 
lat po zaciętej rywa-
lizacji wynikiem 5:2 
zwyciężyła reprezen-
tacja “Mazurów”.



V Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania”    
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Od 2006 roku, w kilku miastach Podlasia, w drugiej połowie sierp-
nia, na koniec zasłużonego wakacyjnego odpoczynku, odbywa się 
cykliczna impreza pod nazwą: Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania”. 

W ramach V Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie 
Spotkania”  na ciechanowieckim rynku wystąpiły zespoły: Gruppo 
Folk Pro-Loco Di Samugheo z Sardynii we Włoszech, Folk Dance 
Group "Abjari-Georgia” z Tbilisi w Gruzji, Dance Ensemble "Kvity 
Ukrainy" z Ukrainy, Zespół Taneczny "Renesans" z Taszkientu w Uz-
bekistanie oraz Ludowy Zespół Artystyczny "PROMNI" im. Zofii Sola-
rzowej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Barwne stroje, osobliwa muzyka oraz tańce prezentowane przez 
zespoły wzbudzają zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców 
Ciechanowca, jak i odwiedzających miasto turystów, dzięki czemu 
udaje się zrealizować cel festiwalu jakim jest poznanie folkloru in-
nych narodów, innych krajów, ocalenie od zapomnienia tradycji ludo-
wych a także promocja Podlasia oraz miast festiwalowych. 

W tym roku, poza Ciechanowcem, koncerty festiwalowe odbyły się 
w Surażu, Szepietowie, Bielsku Podlaskim, Boćkach, Wysokiem Ma-
zowieckiem oraz w Brańsku. 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” orga-
nizowany jest od 2006 roku przez Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Skowronki” z Brańska, Miejski Dom Kultury w Brańsku, Ciechano-
wiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu, Hajnowski Dom 
Kultury w Hajnówce. W 2008 roku do grona organizatorów dołączył 
Bielsk Podlaski, w 2009 roku Suraż i Szepietowo, a w 2010 roku 
Wysokie Mazowieckie.  
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Wianki na Nurcu - jedyna taka noc...    
Już po raz 35 odbyła się jedna z najstarszych imprez orga-

nizowanych w Ciechanowcu – „Wianki na Nurcu”. Tradycyjnie  
w sobotę najbliższą nocy świętojańskiej na Stadionie Miejskim 
nad zalewem na Nurcu można było ciekawie spędzić cały dzień, 
aż do późnej nocy.

Jednym z głównych punktów festynu był „Konkurs na najpięk-
niejszy wianek”, który trwa od początku imprezy do wieczora.  
W tym roku zwyciężyła w nim Martyna Dudek z Ciechanowca, 
Anna Maria Dudek zajęła drugie miejsce a Weronika Balcerzak 
z Sokołowa Podlaskiego miejsce trzecie. Wyróżnienie powędro-
wało do Marzanny Chwaszczewskiej z Brańska. Nagrody zostały 
zakupione ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W tym roku Festyn “Wianki na Nurcu” wpisał się w cykl imprez 
pod wspólnym szyldem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” 
jako wydarzenie o charakterze promocyjnym, mające na celu in-
formowanie o obszarze działania LGD oraz o Lokalnej Strategii 
Rozwoju, a także aktywizowanie społeczności lokalnej. Festyn 
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

Imprezie towarzyszył festyn promujący projekt „Razem dla 
Polski Wschodniej”, realizowany przez gminy: Brańsk (miejską 
i wiejską), Ciechanowiec, Jastków, Klukowo, Kulesze Kościelne, 
Nowe Piekuty, Rudka, Wysokie Mazowieckie. Gminy uczestni-
czące w projekcie przygotowały wystawę produktów regional-
nych. Stoiska przez nie zaprezentowane  nawiązywały wystro-
jem do tradycji ludowych, a smacznych wiejskich potraw mógł 
spróbować każdy uczestnik festynu. Gminy partnerskie wzięły 
udział w „Turnieju Gmin”, w którym zwyciężyła drużyna z gminy 
wiejskiej Brańsk. Drugie miejsce wywalczyła drużyna z Ciecha-
nowca, a trzecie miejsce zajęła, gorąco dopingowana, drużyna  
z Jastkowa (województwo lubelskie). 

Imprezę prowadzili Małgorzata Kosik - dziennikarka telewizyj-
na i Mariusz Staniurski „Zwariowany Pilot” – organizator turystyki 
przyjazdowej TurLomza.pl. 

Festyn rozpoczął się od poświęcenia wody na zalewie przez 
księdza Andrzeja Polakowskiego, proboszcza parafii pw. NMP  
z Fatimy w Ciechanowcu. Z programu zaoferowanego przez 
organizatorów, każdy mógł wybrać coś dla siebie. Można było 
skorzystać z bogatej oferty garmażeryjnej czy rozrywkowej m.in. 
przejazdu kolejką łomżyńską zorganizowanego przez TurLom-
ża.pl, z budzącego szczególne zainteresowanie widzów Water-
ball, czyli chodzenia w kuli po wodzie. Można było posłuchać  
i popatrzeć na występ ciechanowieckich przedszkolaków, wystę-
py zespołów tanecznych Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury  
i Sportu, koncert grupy ”FM” i Orkiestry Dętej, poprzez budzą-
cy duży aplauz nastoletnich fanów koncerty zespołów: „Mike  
Gowin”, „Kwiaty Rocka” i  „Sławek Lisowski”. 

Uwieńczeniem imprezy było puszczenie wianków na wodę, 
spektakularny pokaz sztucznych ogni i fajerwerków oraz występ 
Gwiazdy Wieczoru grupy „PAPA D”. 

Organizatorem imprezy był Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu, Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Patronat nad Wiankami 
objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskie-
go. Imprezę sponsorowali: Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem, Zakłady Mięsne „Stół Polski” w Ciechanowcu, 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Firma „Klon R” i Piekarnia 
Ciechanowiecka „Jantar”.

Patronat medialny Polskie Radio Białystok oraz Miejski Portal 
Internetowy www.ciechanowiec.pl 

Towarzyszący „Wiankom” festyn promujący projekt „Razem 
dla Polski Wschodniej” współfinansowany był ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
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25 czerwca 2010 r. w Ciechanowcu odbyła się konferencja 
otwierająca projekt „Razem dla Polski Wschodniej”, w trakcie 
której uczestnicy zapoznali się z celami projektu i działaniami 
jakie będą podejmowane w jego ramach. W konferencji udział 
wzięli partnerzy projektu, przedstawiciele sektora edukacji,  
biznesu i organizacji pozarządowych oraz media.

Konferencję otworzył Burmistrz Ciechanowca Mirosław Recz-
ko, a koordynator projektu Marzena Kendzierska wprowadziła 
zebranych w tematykę projektu i nakreśliła jego znaczenie dla 
rozwoju Polski Wschodniej. Wykład na temat „Rozwoju obsza-
rowych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej” wygłosił 
mgr inż. Mariusz Staniurski. W czasie spotkania uczestnicy kon-
ferencji otrzymali folder wydany w ramach projektu pod tytułem 

„Potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturalny Polski Wschod-
niej”. 

Projekt „Razem dla Polski Wschodniej” realizują gminy z wo-
jewództwa podlaskiego i lubelskiego: Gmina Ciechanowiec (ko-
ordynator projektu) i partnerzy projektu: Gmina wiejska Brańsk, 
Gmina miejska Brańsk, Gmina Jastków (woj. lubelskie), Gmina 
Klukowo, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmi-
na Rudka, Gmina Wysokie Mazowieckie. Technicznie projekt 
realizowany jest na terenie dwóch województw – podlaskiego  
i lubelskiego, co wynika z przyjętego kształtu partnerstwa. Przez 
dwa lata trwania projektu przewidziano działania nastawione 
na tworzenie stałych regionalnych powiązań między podmiota-
mi, które są odpowiedzialne za politykę rozwoju regionalnego  
(administracja publiczna, środowisko akademickie, biznesowe, 
organizacje pozarządowe).

Projekt przewiduje organizację 2 spotkań konferencyjnych  
i 9 spotkań grup badawczych, 9 festynów dla lokalnej społecz-
ności, opracowanie 5 analiz modeli społeczno-gospodarczych  
i 1 wspólnego dokumentu strategicznego oraz utworzenie porta-
lu www.rdpw.ciechanowiec.pl. 

Spotkania grup badawczych rozpoczęły się już w  III  kwarta-
le 2010 r. Biorą w nich udział przedstawiciele administracji pu-
blicznej, środowiska biznesowego i organizacji pozarządowych,  
a także nauczyciele, policjanci, przedstawiciele kultury. Grupy  
robocze przygotowują zbiór informacji do opracowań anali-
tycznych modeli społeczno-gospodarczych wszystkich 5 woje-
wództw. Spotkania potrwają do końca II kwartału 2011 roku.

Ciechanowiecki Punkt Informacji Turystycznej decyzją Regio-
nalnej i Krajowej Komisji Certyfikacyjnej uzyskał trzecią kate-
gorię i został włączony do sieci Polskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Certyfikatem potwierdzającym kategorię może po-
sługiwać się do czerwca 2011 roku.

Polska Organizacja Turystyczna w konsultacji z Zarządem Fo-
rum Informacji Turystycznej opracowała zasady certyfikacji infor-
macji turystycznej, aby poprzez określone minimalne standardy 
włączyć aktywne podmioty do współpracy w zakresie informacji 
turystycznej, jako integralne elementy promocji turystycznej - na-
rzędzia budowy wizerunku Polski. Na terenie Podlasia certyfika-
cję przeprowadzała Regionalna Komisja Certyfikacyjna.

Do kategoryzacji zgłosiło się 18 punktów z województwa pod-
laskiego. Nadesłane wnioski o certyfikację rozpatrzone zostały 
przez Regionalną Komisję Certyfikacyjna, a następnie przeka-
zane do oceny Krajowej Komisji Certyfikacyjnej powołanej przez 
Polską Organizację Turystyczną. 

Decyzją Regionalnej oraz Krajowej Komisji  najwyższą katego-
rię **** przyznano dwóm punktom informacji turystycznej, trzecią 
kategorię *** sześciu punktom, drugą kategorię ** ośmiu jednost-

Trzy gwiazdki dla ciechanowieckiego Punktu Informacji Turystycznej

kom, zaś pierwszą * dwóm punktom informacji turystycznej. 
Wszystkie certyfikowane jednostki informacji turystycznej 

otrzymały Certyfikaty (w formie dyplomu) potwierdzające kate-
gorię oraz rok, na który zostały wydane. Certyfikowane jednost-
ki informacji turystycznej mogą posługiwać się Certyfikatem do 
czerwca 2011 roku.

Wykaz punktów informacji turystycznej w województwie podla-
skim można znaleźć na stronie www.podlaskieit.pl/pl/it   

Wieści Ciechanowieckie Z życia gminy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Konferencja otwierająca projekt „Razem dla Polski Wschodniej”
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50 lat! Ach, jakże to wiele!
A jednak minęły tak szybko, jak dzień.
Przyniosły Wam szczęście i radość, wesele,
Choć nieraz i smutku zamroczył je cień.

Minęło 50 lat, od kiedy przysięgali sobie wierność i miłość, 
w zdrowiu i chorobie. Przez ponad 18000 dni, jakie spędzili ze 
sobą, dotrzymali tych obietnic - przeżyli wspólnie życie, wycho-
wali dzieci, piastują wnuki i prawnuki. 

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trudy i wyrzeczenia, 
za cierpienia i łzy a także za radości, uśmiech i pogodę ducha 
Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP „Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W obecności rodzin i przyjaciół 
aktu dekoracji 31 „złotych” par dokonał burmistrz Ciechanowca 
Mirosław Reczko przy udziale kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go Barbary Niewiarowskiej.

Uroczystości były okazją do wysłuchania przez Jubilatów wielu 
gratulacji i życzeń, oraz przekazania młodszemu pokoleniu peł-
nych radości i wzruszeń wspomnień ze wspólnie przeżytych lat.

Złote Gody obchodzili:
1. Jadwiga i Józef Boguszewscy - Radziszewo-Sieńczuch 
2. Teresa i Marian Cholewiccy - Czaje-Wólka 
3. Maria i Kazimierz Czołomiejowie - Pobikry
4. Janina i Józef Dąbrowscy - Czaje-Bagno 
5. Zofia i Kazimierz Gałeccy - Skórzec  
6. Krystyna i Witold Hendożko - Tworkowice
7. Halina i Stanisław Koc - Koce-Schaby
8. Jadwiga i Tadeusz Koc - Radziszewo-Sieńczuch
9. Stanisława i Józef Koc - Koce-Schaby
10. Zofia i Mieczysław Koc - Koce-Basie
11. Helena i Józef Krawczuk - Czaje-Bagno
12. Janina i Władysław Kryńscy - Radziszewo-Sobiechowo
13. Marianna i Adolf Mirkowicz - Tworkowice
14. Helena i Antoni Moczulscy - Winna-Poświętna
15. Krystyna i Stefan Olszewscy - Pobikry
16. Janina i Stanisław Pietrzak - Ciechanowiec
17. Jadwiga i Bronisław Porzezińscy - Radziszewo-Sieńczuch
18. Eugenia i Stanisław Pruscy - Pobikry
19. Czesława i Stanisław Rutkowscy - Ciechanowiec 
20. Helena i Stanisław Sawiccy - Trzaski
21. Józefa i Eugeniusz Szmurłowie - Koce-Basie
22. Marta i Witold Treblińscy - Ciechanowiec
23. Władysława i Jakub Treblińscy - Ciechanowczyk
24. Janina i Antoni Tymińscy - Winna-Poświętna
25. Janina i Stanisław Wilgatek - Skórzec 
26. Maria i Józef Wiśniewscy - Czaje-Bagno
27. Anna i Paweł Właszczuk - Winna-Chroły 
28. Eugenia i Marcel Wodyńscy - Koce-Schaby 
29. Zofia i Konstanty Wysoccy - Ciechanowiec 
30. Janina i Antoni Zęgota - Nowodwory 
31. Czesława i Zbigniew Żero - Radziszewo-Króle

Pięćdziesiąt lat razem...
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Dzień św. Huberta
Myśliwska ochoto,  dniu łowów szczęśliwy!
Hej! Serce jak złoto ma każdy myśliwy
i duszę radosną,  jak młody gaj wiosną
i boską beztroską pogodę! 

                             Julian Ejsmond,  Pieśń Myśliwska

Członkowie ciechanowieckiego Koła Łowieckiego „Rogacz” uczcili dzień swego patrona 
św. Huberta spotykając się w sobotę w lesie na hubertowinach czyli uroczystym polowaniu 
zbiorowym. Chociaż deszczowa pogoda nie pozowliła im w pozyskaniu zwierza, to jednak 
odbyło się jedno pędzenie, po którym myśliwi zakończyli łowy. 

„Oddając krew - ratujesz życie”
W sierpniowej akcji krwiodawstwa wzięło udział 28 osób od-

dając łącznie 12,6 litra krwi. Honorowi dawcy otrzymali pamiąt-
kowe smycze i długopisy oraz reklamówkę pełną słodyczy. Dla 
porównania w ambulansie do poboru krwi w Ciechanowcu:  
w 2006 roku oddano 12 litrów krwi, w 2007 roku 33 osoby oddały 
14,85 litry, w 2008 roku 41 osób oddało 18,5 litrów krwi, w czerw-
cu 2009 roku 32 osoby oddały 14,4 litrów krwi, w lipcu 2009 roku 
24 osoby oddały 10,8 litrów krwi, w podczas wizyty ambulansu  
w czerwcu 2010 roku 39 osób oddało 17,55 litra krwi. 

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona 
transfuzji. Codziennie potrzeba krwi od ponad 10 tysięcy daw-
ców, czyli tylu ilu jest mieszkańców naszej gminy. Krwi brakuje 
w szczególności w okresie wakacyjnym, gdy zmniejsza się ilość 
dawców.

Przeciętnie w żyłach dorosłego człowieka płynie około 5-6  
litrów krwi. A jednorazowa donacja to zaledwie 450 ml. Orga-
nizm w ciągu zaledwie kilku godzin od oddania krwi uzupełnia jej 
ilość. Nie należy bać się mitów o tym, że jak raz się odda krew 
należy to już robić zawsze. Udając się do punktu krwiodawstwa 
lub do specjalnego ambulansu można uzyskać odpowiedzi, na  

różne dręczące nas pytania. Informacje na temat oddawania krwi 
można też znaleźć na stronach internetowych: 

www.krewniacy.pl          www.rckik-warszawa.com.pl

W niedzielę głównym punktem obchodów 
dnia św. Huberta była msza św. z ceremonia-
łem myśliwskim włączonym w odpowiednie 
części mszy.

W czasie mszy myśliwska brać złożyła Mat-
ce Bożej Ciechanowieckiej wotum wyrażają-
ce wdzięczność za opiekę i bezpieczeństwo 
na polowaniach oraz prośbę o dalsze łaski  
w nadchodzących latach.

Święta, tradycje i zwyczaje są nieodłącz-
ną częścią kultury narodu, wyrażają więzi  
z przeszłością własnego narodu i zakorzenie-
nie w cywilizacji europejskiej. W Polsce trady-
cja mszy hubertowskiej sięga średniowiecza  
i przejęta została około XV wieku z zachodniej 
tradycji rycerskiej. Msza hubertowska najczę-
ściej odbywa się wcześnie rano przed łowami 
inaugurującymi jesienno-zimowe polowania  
i ma wotywny charakter. 
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Norwegowie Marianne Lovlie i jej mąż Werner, którzy od 29 
lat podróżują piechotą przez świat, przeszli też przez Gminę 
Ciechanowiec. Byli w 43 krajach Europy, Afryki i Azji. Przetrwali 
zimę w Rosji i upały w Portugali. Wszystkie te państwa zwiedzili  
w towarzystwie psów i trzech osłów. 

Marianne jest Norweżką a z zawodu informatykiem, natomiast 
jej mąż Werner z pochodzenia Niemcem a z zawodu inżynierem 
budowlanym. Poznali się podczas wędrówek po Włoszech. Ona 
przemierzała ten kraj rowerem, on motocyklem. I takie życie wy-
brali - wędrowców. Nie noszą zegarków, nie mają telefonów, ich 

Z osiołkami przez świat

ubrania szyte są w większości ze skór. Żyją z prac sezonowych  
i z ofiarności ludzi spotykanych podczas swojej wędrówki. Ich 
cały dobytek przymocowany jest do roweru Marianne. Najczę-
ściej nocują pod namiotem, w miejscach zacisznych, np. w la-
sach. W Ciechanowcu nocowali na terenie Muzeum Leśnego 
przy Muzeum Rolnictwa. 

Norweskie małżeństwo przeszło ponad 250 tys. kilometrów, 
a dążą do tego żeby pokonać 384 tys. kilometrów (odległość 
dzielącą Ziemię i Księżyc). Kolejnym etapem ich wędrówki jest 
Białoruś.

Zarybianie rzeki Nurzec
W katastrofie ekologicznej, jaką była przyducha na Nurcu, 

ichtiofauna ucierpiała najbardziej. Okręg Mazowiecki PZW już  
w ubiegłym roku rozpoczął realizację pięcioletniego planu „Przy-
ducha letnia 2009”, który przewiduje dodatkowe zarybianie, nie-
zależne od zarybień  wynikających z warunków umów  na użyt-
kowanie rybackie, i który ma zrekompensować straty powstałe  
w wyniku przyduchy. 

Już jesienią 2009 roku wody podległe Kołu Wędkarskiemu 
“Jazgarz” zostały zarybione 1200 kg różnych ryb, a wiosną tego 
roku działacze Okręgu Mazowieckiego PZW z Warszawy, którzy 
przywieźli ryby, oraz działacze Koła Wędkarskiego “Jazgarz” wy-
puścili do Nurca 500 kg wymiarowych karpi oraz 180 tys. sztuk 
letniego narybku sandacza. 

W październiku br. ponownie zarybiano rzekę Nurzec. Tym ra-
zem do wody wpuszczono 400 kg szczupaka, 350 kg jazia, 250 
kg lina oraz 150 kg karpia i 100 kg karasia, a także węgorze i 
inne ryby. Jesienne zarybianie było w 70 % finansowane ze skła-
dek członków Koła Wędkarskiego “Jazgarz”. 
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Mieszkaniec Ciechanowca, Sylwester Rutkowski, wędkując na rzece Narew 
w pobliżu miejscowości Wizna, po półgodzinnej walce wyciągnął z wody szczu-
paka o długości 116 cm i wadze 11,20 kg. W „talii” szczupak miał 53 cm. 

Ryba została złowiona na wędkę spławikową, z żyłką plecionką o średnicy 
0.20 mm, na haczyk nr 3 i na karasia. 

Sylwester Rutkowski, członek Koła Wędkarskiego “Jazgarz” w Ciechanow-
cu, jest wędkarzem od 15 lat. Do tej pory jego największą zdobyczą był 6 kg 
szczupak, ale teraz, po udanym połowie nad Narwią, pan Sylwester ma szansę 
na złoty medal – według normy ustalonej przez Wiadomości Wędkarskie, które 
prowadzą taką klasyfikację.

Sukces Sylwestra Rutkowskiego zmobilizował ciechanowieckich wędkarzy 
do wyprawy nad Narew. Tydzień później ponad 20 członków Koła Wędkarskie-
go „Jazgarz” czekało na swoje „medalowe” branie w szczęśliwym miejscu. Nie-
stety, tym razem im się nie udało... Będą musieli tam wrócić, albo cierpliwie 
czekać, aż medalowe okazy znów pojawią się w Nurcu.

Szczupak 
na złoty medal

W tym roku ciechanowieckie Ochotnicze Straże Pożarne 
sprawdzały swoją sprawność we współpracy gasząc „pożar”  
w lesie pomiędzy Ciechanowcem a Kozarzami. 

Ponad sześćdziesięciu strażaków doskonaliło umiejętności 
działania w przypadku zdarzeń wymagających użycia do dzia-
łań gaśniczych dużej ilości sił i środków.  Dziewięć samochodów 
będących w posiadaniu jednostek z Ciechanowca, Bujenki, Ko-
ców-Basi, Pobikier, Winny-Chrołów, Tworkowic, Wojtkowic Sta-
rych i Kozarzy zostało rozstawionych na trasie pomiędzy Ralką  
a miejscem „pożaru”. Wodę pobierano z Ralki przy pomocy pom-
py szlamowej i pompy pływającej Niagara, po czym przetłaczano 
przez kilometr połączonych węży gaśniczych do miejsca, gdzie 
podawano prądy gaśnicze wody w natarciu na palący się las. 

Sprawdzono także umiejętność udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym przy pomocy zestawu medycznego PSP R-1. 
„Poszkodowany” został sprawnie przetransportowany poza ob-
szar zagrożenia, po uprzednim przywróceniu drożności dróg od-
dechowych i unieruchomienia złamań.

Dzięki takim ćwiczeniom udaje się zawsze znaleźć jakieś 
niedoskonałości, które należy wyeliminować, ale nadzorujący 
przebieg ćwiczeń zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej młodszy brygadier Maciej Krajewski z Komendy Powia-
towej PSP był zadowolony ze stanu wyposażenia, przygotowa-
nia pojazdów i sprzętu do działań, zabezpieczenia ratowników  
w odzież specjalną i uzbrojenie osobiste, umiejętności współ-
działania, z wyszkolenia druhów oraz praktycznej wiedzy na  
temat obsługi sprzętu pożarniczego i ratowniczego.

Pożar w lesie pod Ciechanowcem  
- ćwiczenia OSP

Przyłącz się do kampanii
„Kochasz dzieci, 
nie pal śmieci”
Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi kampanię pt. „Kochasz 

dzieci, nie pal śmieci”. Palenie śmieci w piecach domowych jest 
szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Grozi za to grzywna w wy-
sokości 5 000 zł. Kampania jest realizowana jest przy wsparciu 
środków Unii Europejskiej. 

Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby 
wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków.  
W Unii, co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczysz-
czonego powietrza pochodzi z naszego kraju.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci niestety nie 
tylko jest smrodliwy, ale też szkodliwy dla zdrowia. Podczas spa-
lania emitowanych jest do atmosfery wiele szkodliwych substan-
cji, m.in.: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także 
rakotwórcze związki zwane dioksynami.

W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospo-
darstwach domowych obserwuję zwiększającą się ilość pacjen-
tów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry 
czy alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadki chorób 
nowotworowych, niestety już u dzieci - alarmuje Krystyna Tarna-
wa, lekarz pediatra.

Kampania realizowana jest przy wsparciu środków Unii Euro-
pejskiej. Kampanię wspiera także Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
w Katowicach.

 źródło: www.FundacjaArka.pl
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„Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa”

Rozpoczęła się realizacja projektu „Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa”, który ma na celu wzrost przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich poprzez powstanie nowych miejsc pracy i promocję samozatrudnienia. Gmina Ciechanowiec uczestniczy w nim jako 
partner liderów: Gminy Nowe Piekuty i Stowarzyszenia „Europartner Akie”.                                                                              

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i skierowany jest do 45 osób fizycznych - mieszkańców powiatów wysokomazowieckiego i zambrowskiego 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą 
w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym również osób będących wspólnikami lub komplementariuszami 
w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego), w tym w szczególności:

a) osoby do 24 roku życia;
b) osoby powyżej 50 roku życia;
c) osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające 

podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;
d) do kobiet (min. 50% uczestników projektu).

 
Okres realizacji projektu: 1.08.2010 r.  31.07.2012 r.,  

Rekrutacja do projektu: od 2 listopada 2010 roku do 14 grudnia 2010 roku

Harmonogram projektu przewiduje:
– Rekrutację 45 uczestników projektu. 
– Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 45 uczestników (szkolenia z zakresu aspektów formalno-prawnych związanych z założe-

niem firmy, zarządzania firmą, prowadzenia rachunkowości i pisania biznesplanów). 
– Wybór 30 najlepszych biznesplanów. 
–  Wypłatę wsparcia inwestycyjnego (zgodnie z biznesplanem - maksymalnie do 30 tys. zł) dla 30 uczestników. 
–  Wypłatę wsparcia pomostowego (przez 6 miesięcy po 1300 zł dla 30 uczestników) 
–  Wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego (przez 6 miesięcy po 1300 zł dla 10 uczestników). 

Informacji dotyczących realizacji i udziału w projekcie  
„Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa”  

udzielają:

Biuro Projektu
Gmina Nowe Piekuty
ul. Główna 8, pok. 16
18-212 Nowe Piekuty

tel. 86 476 15 20 wew. 23
kom. 798 833 075, 798 833 101

e-mail: twoj.pomysl@wp.pl 

Biuro Partnera Projektu
Stowarzyszenie Europartner AKIE

ul. Warszawska 44/1
15-077 Białystok
tel. 85 732 02 58

Strony internetowe projektu:  
www.nowepiekuty.pl

 przedsiebiorczepodlasie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


