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Wieści Ciechanowieckie 

Wydatki na zadania inwestycje 
zrealizowane w 2011 roku

1. Dokończenie budowy sieci wodociągowej w Gminie 
Ciechanowiec – 68 047,96 zł (plan – 75 000 zł). 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze  
wodociągowe z rur PE Ø 32 o długości 18,0 m do świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Radziszewo-Sieńczuch (2 590,20 zł) oraz 
przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 90 o długości 1 750,0 m do 
gospodarstw rolnych położonych we wsi Ciechanowczyk Kolonia 
(65 457,76 zł).

2. Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gmi-
nie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu:  
Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion i Szkolna)  
– 3 245 322,27 zł (plan – 3 245 738 zł). 

Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, a uzyskana dotacja wyniosła 1 525 838 
zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano na łączną kwo-
tę 3 190 020,26 zł:

1) Przebudowę drogi gminnej Nr 108913B - ul. Mostowa  
w Ciechanowcu o łącznej długości 180,5 m (wykonanie na-
wierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm na 
podbudowie betonowej gr. 20 cm, chodników z kostki kamiennej 
gr. 6 cm, wykonanie zjazdów z kostki kamiennej gr. 8 cm, prze-
budowano sieć kanalizacji deszczowej, dokonano oznakowania 
pionowego i poziomego).

2) Przebudowę drogi gminnej Nr 108914B – ul. Plac Odrodze-
nia w Ciechanowcu o długości 103 m (wykonanie nawierzchni  
z kostki betonowej typu „Starobruk” gr. 8 cm, na podbudowie 
betonowej gr. 20 cm, chodników z kostki betonowej typu „Sta-
robruk” o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
10 cm, wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”  
o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 25 
cm, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, dokonano ozna-
kowania pionowego i poziomego).

3) Przebudowę drogi gminnej Nr 108923B – ul. Przechodnia  
w Ciechanowcu o długości 85,0 m (wykonanie nawierzchni  
z kostki kamiennej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 20 cm, 
chodników z kostki betonowej typu „Starobruk” o grubości 6 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, zjazdów z kost-
ki betonowej typu „Starobruk” o grubości 8 cm na podbudowie  
z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, przebudowa sieci kanalizacji 
deszczowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

4) Przebudowa drogi gminnej Nr 108927B – ul. Stadion w Cie-
chanowcu o łącznej długości 102,0 m (wykonanie nawierzchni 
jezdni o dł. 36,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie  
z kruszywa gr. 25 cm oraz nawierzchni jezdni o dł. 66,0 m z masy 
bitumicznej o gr. 10 cm).

5) Przebudowa drogi gminnej Nr 108907B – ul. Kościuszki  
w Ciechanowcu o łącznej długości 255,5 m (wykonanie na-
wierzchni bitumicznej o gr. 7 cm, chodników z kostki brukowej 
betonowej typu Polbruk o grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. 5 cm, i paskowej gr. 10 cm, zjazdów z kostki 
brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa 
naturalnego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej, doko-
nano oznakowania pionowego i poziomego).

6) Przebudowa drogi gminnej Nr 108930B – ul. Szkolna w Cie-
chanowcu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej 
o łącznej długości 614,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej o gr. 11 cm, na podbudowie z betonu asfaltowego gr. 7 cm 
i kruszywa łamanego gr. 20 cm, chodników z kostki betonowej 
o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, 
i piaskowej gr. 5 cm, zjazdów z kostki betonowej o grubości  
8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i podsyp-
ce cementowo-piaskowej, przebudowa infrastruktury technicznej 
(kanalizacja deszczowa z separatorem koalescencyjnym i prze-
pustem), oznakowanie pionowe i poziome, budowę oświetlenia 
drogowego, przebudowę linii elektroenergetycznych, budowę 
przyłączy energetycznych.

7) Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej, sie-
ci kanalizacyjnej i elektrycznej oraz nadzór archeologiczny  
(48 531,05 zł),

8) Opracowanie zmian do projektu kanalizacji deszczowej  
w ul. Szkolnej oraz uzgodnienie i sprawdzenie dokumentacji 
technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mostowa. 
Przechodnia i Plac Odrodzenia (6 770,96 zł).
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3. Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanow-
cu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku  
– 577 247,21 zł (plan – 577 500 zł). 

Wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych drogowych, 
zakupu wyposażenia (mała architektura parku) oraz pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru ww. inwestycji. W ramach zadania 
przebudowano ulicę Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu, w tym: 
wykonano nową warstwę ścieralną jednokierunkowego odcin-
ka ulicy oraz nową warstwę ścieralną skrzyżowania z ulicami:  
Kozarską i Młyńską; wykonano 3 zatoki postojowe •dla samo-
chodów osobowych o łącznej ilości 26 miejsc postojowych w tym 
jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodni-
ki dla ruchu pieszych oraz ciągi piesze i punkt czerpalny wody  
w przyległym parku. Dodatkowo park został wyposażony  
w altankę, 2 donice dla drzew ozdobnych, 10 ławek parkowych, 
10 koszy ulicznych, wybudowanie sieci oświetlenia parku wraz 
z ustawieniem 6 słupów oświetleniowych oraz 18 opraw oświe-
tleniowych.

4. Zagospodarowanie „źródełka” we wsi Radziszewo-Sień-
czuch – branża drogowa – 92 840,35 zł (plan – 93 000 zł). 

Wydatek związany był z wykonaniem remontu elementów od-
wodnienia drogowego (wymiana istniejącego przepustu Ø 40  
o długości 6,50 m na ławie fundamentowej, umocnienie wlotu  
i wylotu z kamienia narzutowego), ustawieniem krawężników 
betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonaniu zatoki po-
stojowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudo-
wie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych  
o gr. 30 cm (20 + 10 cm), przebudowy dojazdu do posesji o na-
wierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa 
naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych o gr. 30 cm (20 
+ 10 cm), wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfalto-
wego o gr. 8 cm (4 + 4 cm), chodników o nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zamon-
towaniu barier drogowych ochronnych, robót wykończeniowych 
(plantowanie skarp i dna wykopów), pełnieniem nadzoru inwe-
storskiego.

5. Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu  
– 65 751,24 zł (plan – 66 000 zł). 

Wydatek dotyczy wykonania prac budowlanych polegających 
na przebudowie ulicy Staropolskiej na odcinku o długości 62 m. 

W ramach zadania rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzch-
nię z masy bitumicznej, wykonano nową podbudowę z kruszywa 
łamanego o grubości 40 cm na warstwie odsączającej z piasku 
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o grubości 10 cm i wykonano nową nawierzchnię ulicy i ciągów 
pieszych z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej o grubości 5 cm.

6. Przebudowa drogi gminnej Winna-Poświętna – Winna 
Stara – 313 504,38 zł (plan – 314 000zł). 

Wydatek dotyczył wykonania prac budowlanych przez firmę 
wyłonioną w drodze przetargu oraz pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru ww. inwestycji. W ramach zadania wykonano przebu-
dowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej na na-
wierzchnię bitumiczną. Realizacja zamówienia przyczyniła się 
do osiągnięcia następujących wskaźników produktu: długość 
przebudowanego odcinka drogi – 406 mb., szerokość korony 
drogi – 7 m, pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem 
o szerokości – 0,75 m, jezdnia bitumiczna o szerokości – 5,50 m, 
kategoria obciążenia ruchem – KR2, odwodnienie powierzchnio-
we, oznakowanie pionowe. 

7. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze 
– 66 877,39 zł (plan – 67 000 zł). 

Wydatek dotyczy wykonania prac budowlanych (65 278,39 
zł) polegających na przebudowie drogi gminnej dojazdowej we 
wsi Kozarze (dojazd do remizy OSP) na odcinku o długości 86,0 
m. W ramach zadania wykonano nową podbudowę z kruszywa 
naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych o grubości 30 
cm na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm i nową 
nawierzchnię drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej o łącznej powierzchni 557,0 m2. 
Wydatek uwzględnia koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego  
(1 599,00 zł).

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 
dróg gminnych – 188 463,08 zł (plan – 190 000 zł). 

W ramach tych środków opracowano dokumentację technicz-
ną na przebudowę następujących dróg gminnych:  

- na odcinku Ciechanowiec – Tymianki za kwotę 21 838 zł, 
- dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Ciechano-

wiec – Malec za kwotę 16 974 zł,
- Trzaski – Kobusy za kwotę 25 584 zł, 
- droga w Kozarzach za kwotę 6 150 zł, 
- przepust w miejscowości Skórzec za kwotę 6 150 zł, 
- ulicy Szkolnej (od ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania 

ulicy Wińskiej z ulicą Sienkiewicza) za kwotę 63 439,99 zł, 
- ulicy Pińczowskiej za kwotę 13 530 zł, 
- ulicy Kościuszki za kwotę 3 976 zł, 
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- ulicy Kozarskiej za kwotę 3 075 zł, 
- ulicy Staropolskiej za kwotę 3 330,59 zł, 
- odwodnienie ulicy Polnej za kwotę 1 845 zł,
- ulicy Wierzbowej za kwotę 8 548,50 zł,
- ulic Glinki i Wiatracznej za kwotę 4 920,00 zł,
- Wojtkowice-Glinna – Kobyla za kwotę 9 102,00 zł,

9. Zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem na po-
trzeby Referatu Promocji UM – 7 800 zł (plan – 8 000 zł).

Zadanie realizowane przez Referat Promocji Urzędu Miejskie-
go w Ciechanowcu.

10. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu 
Miejskiego w Ciechanowcu – 69 750 zł (plan – 70 000 zł). 

Wydatek dotyczy zakupu samochodu osobowego marki Skoda 
typ Octavia II 1,6 TDI na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciecha-
nowcu.  Główne parametry techniczne zakupionego samochodu: 
silnik wysokoprężny 1,6 TDI o mocy 105 KM, skrzynia biegów 
manualna 5-cio biegowa, norma emisji spalin Euro 5, nadwo-
zie sedan, napęd przedni, dwie poduszki powietrzne czołowe i 
boczne dla kierowcy i pasażera, system ABS i ESP, immobiliser, 
centralny zamek, autoalarm.

11. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz  
z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu – 709 637,55 zł (plan  
– 710 083 zł). 

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projek-
tu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 
W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy wyprodukowany 
w 2010 roku ciężki specjalny samochód pożarniczy ratowniczo-
gaśniczy marki Mercedes Benz na podwoziu z napędem 4 x 4  
o kabinie jednomodułowej czterodrzwiowej, która wyposażona 
jest w radiotelefon samochodowy, radio z odtwarzaczem oraz 
urządzenia kontrolno-pomiarowe. Uzyskane dofinansowanie w 
2011 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację zadania wyniosło 603 191,90 zł.

12. Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przed-
szkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placów zabaw  
w Łempicach i Radziszewie Starym – 16 000 zł (plan  
– 16 000 zł). 

Zakupu dokonano w całości ze środków unijnych w ramach 
projektu „Pomóżmy małym dzieciom w Gminie Ciechanowiec 

II”, w tym: zakupiono plac zabaw do Ośrodka Przedszkolnego 
w Kozarzach (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, daszek z 
trzema trapami na różnej wysokości); doposażono plac zabaw 
w Ośrodku Przedszkolnym w Łempicach (karuzela) oraz dopo-
sażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Radziszewie 
Starym (piaskownica i 2 bujaki).

13. Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciechanow-
cu – 40 000 zł (plan – 40 000 zł). 

Zadanie realizowane przez Gimnazjum w Ciechanowcu.

14. Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w Ciechanowcu – 57 499,42 zł (plan – 57 500 zł). 

15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudo-
wą i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu  
– 540 856,97 zł (plan – 573 464 zł). 

 W ramach zadania wykonano aktualizację mapy do celów pro-
jektowych za kwotę 1 722 zł; opracowano dokumentację tech-
niczną kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia  
i Plac Odrodzenia za kwotę 7 380 zł oraz dokonano uzgodnienia 
dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Szkolnej przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wysokiem 
Mazowieckiem za kwotę 310 zł; dokonano opłaty przyłączenio-
wej – zasilanie przepompowni ścieków na działce w ul. Szkol-
nej – 1 889,19 zł; wykonano projekt budowlany na przebudowę 
i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu za kwotę 
64 999,35 zł; opracowano studium wykonalności będące nie-
zbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie inwestycji  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego – 13 530,00 zł. W ramach rzeczowej realizacji inwe-
stycji za kwotę 451 026,43 zł wykonano: kanalizację sanitarną  
w ul. Mostowej, Przechodniej i Placu Odrodzenia: rurocią-
gi PCV Ø 200 o łącznej długości 253,00 m, 12 studni rewizyj-
nych z kręgów betonowych Ø 1000 i 12 przyłączy sanitarnych 
z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 52,50 m; sieć wodociągową  
w ul. Przechodniej: rurociągi z polichlorku winylu Ø 110 o łącz-
nej długości 87,0 m; kanalizację sanitarną w ul. Szkolnej: ruro-
ciągi kanalizacji sanitarnej PP D 300 mm – 166,0 m, rurociągi  
D 200 mm – 257,0 m, 20 szt. przyłączy sanitarnych z rur PVC Ø 
160 o łącznej długości 137,0 m, przewody tłoczne z rur PE Ø 90  
– 437,0 m, 9 studni kanalizacyjnych PRO Ø 1000, 10 stud-
ni kanalizacyjnych PP Ø 425, 1 studnię rozprężną Ø 1000, 
1 pompownia ścieków; roboty dodatkowe polegające na 
wykonaniu dodatkowych długości przykanalików kanaliza-
cji sanitarnej z rur PVC Ø 160 do granic pasa drogowego  
w ulicach: Mostowa i Przechodnia (8 szt.), Plac Odrodzenia (3 
szt.) i Szkolna (26 szt.). 

 
16. Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wy-

sypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 
– 461 540,81 zł (plan 760 571 zł). 

Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja 
zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina 
Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk 
odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

W roku 2011 wykonano następujące prace: roboty rozbiórko-
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we i porządkowe, prace geodezyjne, formowanie wierzchowiny 
i skarp składowiska, montaż 6 szt. studni odgazowujących, po-
krycie skarp i wierzchowiny składowiska warstwą gruntu mine-
ralnego o gr. 0,2 m, odspojenie odpadów zdeponowanych na 
nielegalnych wysypiskach. 

Dofinansowanie uzyskane w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 2011 roku na realizację zadania  
w 2011 roku wyniosło 326 717,53 zł.

17. Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciecha-
nowcu - opracowanie dokumentacji – 65 497,51 zł (plan  
– 66 000 zł). 

Wydatek dotyczył wykonania projektu budowlanego architek-
tonicznego remontu i modernizacji kina (42 573,38 zł) oraz pro-
jektu wykonawczego (22 924,13 zł).

18. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budyn-
ku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu – 57 015,31 zł (plan – 57 500 zł).  

Wydatek w wysokości 56 541,70 zł dotyczy wykonania w grud-
niu 2010 roku dodatkowych prac budowlanych nieobjętych dofi-
nansowaniem a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
budynku. W ramach zadania wykonano prace budowlane pole-
gające głównie na renowacji spoin z zaprawy cementowej, wyko-
naniu warstwy wyrównawczej tynków cementowo - wapiennych 
o minimum 10 mm na stropach, skuciu posadzki na podłogach 
w pomieszczeniach parteru oraz wykonano aktualizację koszto-
rysu inwestorskiego robót wykończeniowych w budynku. Wyko-
nano izolację pionową fundamentów (473,61 zł). I etap zadania 
zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, z którego uzyskał dofi-
nansowanie w wysokości 454 979 zł.

19. Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejsco-
wościach: Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka  
– 739 523,84 zł (plan – 754 080 zł). 

Wykonane wydatki dotyczą: kosztu opracowania dokumen-
tacji instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich,  
w tym: Kozarze za kwotę 2 300 zł, Czaje-Wólka za kwotę 1 500 
zł i Radziszewo-Sieńczuch za kwotę 1 700 zł, pełnienia nadzo-
ru inwestorskiego za kwotę 7 000,00 zł. Projekt realizowany był  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013. W ramach rzeczowej realizacji inwestycji wykonano: 

– Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Kozarze (278 832,02 zł), w tym: roboty rozbiórkowe więźby 

dachowej, wnętrza parteru budynku, odbudowę główek komino-
wych, wentylację, więźbę dachową – łacenie i pokrycie, izolacje 
termiczne stropów, roboty murarskie – zamurowanie otworów 
oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki, sto-
larkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny i malowanie wewnętrz-
ne, roboty sanitarne, instalację wod.-kan., instalację klimatyza-
cyjną, schody i podjazd dla niepełnosprawnych, zadaszenie nad 
schodami, izolacje termiczne ścian zewnętrznych i elewacje, 
obróbka okapów panelami PCV, opaskę zabezpieczającą wo-
kół budynku z kostki brukowej, roboty pomiarowe i rozbiórkowe 
nawierzchni placów manewrowych, utwardzenie placów manew-
rowych kostką brukową z krawężnikami, wymianę ogrodzenia 
od strony ulicy, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, 
montaż instalacji wewnętrznej, badania i pomiary instalacji od-
gromowej i wyrównawczej.

– Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Radziszewo-Sieńczuch (177 097,15 zł), w tym: roboty rozbiórko-
we wnętrza parteru budynku, kominy, odbudowę główek komi-
nowych, wentylację, izolacje termiczne stropów, roboty murar-
skie – zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, 
okładziny, malowanie wewnętrzne, roboty sanitarne, schody  
i podjazd dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie nad schoda-
mi, wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki 
brukowej, wykonanie utwardzenia placów manewrowych, wymia-
nę bramy i furtki głównego wjazdu, wykonanie WLZ i rozdzielnic 
bezpiecznikowych, montaż instalacji wewnętrznej, badania i po-
miary, instalację odgromową i wyrównawczą.

– Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Czaje-Wólka (271 094,67 zł), w tym: rozbiórkę elementów 
zewnętrznych, wnętrza parteru budynku, stolarkę zewnętrzną  
i wewnętrzną, odbudowę główek kominowych, wentylację, robo-
ty odgrzybieniowe i impregnacyjne istniejących konstrukcji ścian, 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, okładziny ele-
wacyjne z izolacją termiczną od strony zewnętrznej, obróbki bla-
charskie oraz montaż rynien i rur spustowych, izolacje termiczne 
stropów, posadzki, okładziny i malowanie wewnętrzne, obróbkę 
cokołu i schodów zewnętrznych, wykonanie utwardzenia placów 
manewrowych z podjazdem dla wózków, demontaż istniejącej in-
stalacji, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż 
instalacji wewnętrznej, instalację odgromową i wyrównawczą.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie przekazane w 2012 roku 
w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.
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Wydatki na zadania inwestycje zrealizowane w 2011 roku

 20. Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szko-
le podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki  
w miejscowości Pobikry – 386 906,75 zł (plan – 387 085 zł). 

Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Poniesione wydat-
ki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających 
głównie na: robotach rozbiórkowych i remontowo-budowlanych, 
wykonaniu posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, nowego po-
krycia dachowego nad częścią zasadniczą budynku, izolacji ter-
micznych stropów, ścian zewnętrznych i elewacji, tynków, okła-
dzin, malowania wewnętrznego, obróbek okapów panelami PCV, 
wykonaniu opaski zabezpieczającej wokół budynku i chodników 
z kostki brukowej, schodów i podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych, wymianie kotła i komina, instalacji wodociągowo-kanali-
zacyjnej, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wyko-
nano także roboty dodatkowe elektryczne i wykończeniowe ze 
środków własnych za kwotę 49 321,75 zł. 

Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu  
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło  
269 189 zł.

21. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z bu-
dową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec 
– 261 685zł (plan – 261 685 zł). 

Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniesione wydat-
ki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających 
głównie na: robotach rozbiórkowych, usunięciu karp, pracach 
budowlano-montażowych, instalacji kominka w budynku, wyko-
naniu schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zada-
szenia nad schodami, izolacji termicznych ścian zewnętrznych 
i elewacji, obróbki okapów panelami PCV, wykonaniu opaski 
zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, utwardzenia 
placów manewrowych, ogrodzenia od strony ulicy, zbiornika na 
ścieki socjalne, wykonaniu przyłącza wodociągowego, instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej). 

Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu  
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło  
244 460 zł.

22. Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawo-
wej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastruk-
turą w miejscowości Wojtkowice Stare – 248 676 zł (plan  
– 248 686 zł).

Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniesione wydat-
ki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających 
głównie na: robotach rozbiórkowych, remontowo-budowlanych, 
wykonaniu posadzek, stolarki budowlanej, ogrodzenia, utwar-
dzenia placu manewrowego nawierzchnią z kostki betonowej  
o grubości 8 cm, studni chłonnej, instalacji wodno-kanalizacyj-
nej, malowaniu, ociepleniu stropodachu i ścian, instalacji elek-
trycznej, instalacji c.o., pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. 
Zadanie inwestycyjne prowadzone było pod nadzorem inspekto-
rów nadzoru w zakresie branży ogólnobudowlanej, wodociągo-
wo-kanalizacyjnej i elektrycznej). 

Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu  
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło  
244 948 zł. 

23. Zakup sprzętu AGD (lada chłodnicza) do świetlicy wiej-
skiej we wsi Bujenka – 5 200 zł (plan 5 200 zł)

W ramach zadania zakupiono ladę chłodniczą do świetli-
cy wiejskiej we wsi Bujenka, stanowiącą nagrodę w „Turnieju  
Sołectw”.

24. Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKiS w Cie-
chanowcu wykonanie murków oporowych – 16 073,22 zł 
(plan – 16 100 zł). 

Podstawowy zakres zadania został zrealizowany w 2010 roku 
w ramach Programu  „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ramach za-
dania wybudowano kompleks boisk sportowych składający się  
z: boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska 
do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej, 
zaplecza sportowego, ogrodzenia i oświetlenia obiektu. W 2011 
roku zostały wykonane niezbędne roboty dodatkowe w postaci 
murków oporowych wraz z barierami ochronnymi w sąsiedztwie 
budynku hali sportowej COKiS w Ciechanowcu i drogi wewnętrz-
nej Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

25. Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: 
Łempice i Radziszewo Stare – 5 000 zł (plan 6 000 zł).

Wydatek dotyczył opracowanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej na budowę boisk do piłki nożnej w miejscowościach: 
Łempice i Radziszewo Stare, będący niezbędnym załącznikiem 
do wniosku o dofinansowanie w ramach działania  „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 
26. Przebudowa budynku Ośrodka Wypoczynkowego  

w Ciechanowcu – 274 984,09 zł (plan – 275 000 zł).
W ramach zadania za kwotę 271 766,10 zł wykonano roboty 

rozbiórkowe wnętrza budynku, zamurowanie otworów w ścia-
nach, murowanie ścian działowych, posadzki betonowe, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne, okładziny  
i malowanie, instalację wodno-kanalizacyjną, kabiny natryskowe 
i armaturę sanitarną, demontaż i montaż instalacji elektrycznej 
wewnętrznej i zewnętrznej, badania i pomiary instalacji elek-
trycznej. 

Koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudow-
lanej wyniósł 2 717,99 zł, a branży elektrycznej 500,00 zł.
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Udzielone dotacje na zadania  
inwestycje zrealizowane w 2011 roku 

w partnerstwie z innymi gminami
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108063B Ciechanowiec  

– Żebry Wielkie – Kuczyn  – 89 933,00 zł.
Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Klukowo i Gmi-

nę Ciechanowiec w ramach Programu Wieloletniego pn. „Naro-
dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, objęło 
przebudowę drogi gminnej Nr 108063B Ciechanowiec – Żebry 
Wielkie – Kuczyn o łącznej długości 3 244,68 m, w tym odcinek  
o długości 263,0 m położony na terenie gminy Ciechanowiec.

Wartość robót przebudowy odcinka drogi położonego na te-
renie gminy Ciechanowiec wyniósł 179 901,36 zł i obejmował: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie robót ziem-
nych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 16 cm, 
przebudowę przepustu Ø 600 o dł. 12,0 m i wykonanie zjazdów 
Ø 400 o łącznej dł. 30,0 m, wykonanie nawierzchni z betonu as-
faltowego o szer. 5,5 m i gr. 10 cm (5 + 5 cm). Środki dotacji ce-
lowej udzielonej w formie pomocy finansowej Gminie Klukowo ze 
środków własnych Gminy Ciechanowiec wyniosła 89 933,00 zł

2. Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk 
i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i woje-
wódzkich – 738 600,60 zł.

Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Klukowo i Gminę 
Ciechanowiec w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, objęło prze-
budowę 7 odcinków dróg gminnych:

I. Droga gminna Nr 108871B Czaje-Bagno – Kolonia Czaje-
Wólka o dł. 441,00 m,

II. Droga gminna Nr 143002B o dł. 370,57 m,
III. Droga gminna Nr 108871B Czaje-Bagno – Kolonia Czaje-

Wólka o dł. 1 352,16 m,
IV. Droga gminna 108797B o dł. 2 626,27 m,
V. Droga gminna Nr 108806N Żery-Czubiki – Kosianka-Boruty 

o dł. 1 100,00 m,
VI. Droga gminna Nr 143003B Kosianka-Boruty – Kosianka 

Leśna o dł. 830,00 m,
VII. Droga gminna Nr 108818B Kosianka Leśna – droga Żale – 

Drohiczyn o dł. 1 175,00 m, w tym odcinki I i III o łącznej długości 
1 793,1 m na terenie gminy Ciechanowiec.

Wartość części zadania inwestycyjnego dotycząca drogi gmin-
nej położonej na terenie gminy Ciechanowiec wyniósł 738 601,55 
zł, w tym koszt robót przebudowy 2 odcinków drogi Nr 108871B 
Czaje-Bagno – Czaje-Wólka 729 645,97 zł i obejmował: robo-
ty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót 
ziemnych, czyszczenie urządzeń odwadniających, wykona-
nie zjazdów gospodarskich, wykonanie podbudowy z kruszyw  
naturalnych na poszerzeniach gr. 20 cm, wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego o szer. 5,00 m i gr. 9 cm (5 + 4 cm), wy-
konanie poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 1,00 m, mon-
taż oznakowania pionowego oraz koszt nadzoru inwestorskiego  
8 955,56 zł. Środki dotacji celowej udzielonej w formie pomo-
cy finansowej Gminie Grodzisk wyniosła 738 600,60 zł, w tym:  
369 300,60 zł – środki dotacji celowej ze środków własnych  
Gminy Ciechanowiec, 369 300,00 zł – środki dotacji celowej  
ze środków budżetu państwa.

Gazeta „Rzeczpospolita” stworzyła ranking gmin najlepiej wy-
korzystujących pieniądze z Unii Europejskiej. 

Tak jak w poprzednich latach ranking powstawał na podstawie 
danych przekazanych z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, dotyczących 2010 roku. Jednostka sa-
morządu terytorialnego mogła otrzymać maksymalnie 100 pkt. 
- 45 pkt. za wartość wykazanych w budżecie dochodów z fun-
duszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt. za łącz-

Ciechanowiec najwyżej w rankingu 
Rzeczpospolitej „Europejski samorząd”

ną wartość umów o dofinansowanie w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca i 10 pkt. za liczbę umów. Samorządy klasyfikowano 
w trzech kategoriach - miast na prawach powiatu, gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. 

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w pierwszej 100 
znalazły się tylko trzy samorządy z Podlasia, najwyżej Ciechano-
wiec, który dzięki podpisaniu 12 umów o wartości 1983,90 zł na 
osobę zajął 52 miejsce w tabeli, 57 był Drohiczyn, a 89 Tykocin.
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50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozarzach 
Ochotnicza Straż Pożarna z Kozarzy świętowała 50. roczni-

cę powstania. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych, Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, przedstawiciele instytucji i firm, delegacje z in-
nych jednostek OSP, a przede wszystkim obecni i byli strażacy  
z OSP w Kozarzach.

OSP w Kozarzach w 50. rocznicę swego istnienia otrzymała 
sztandar ufundowany przez instytucje, firmy i osoby prywat-
ne: ks. Andrzeja Polakowskiego – proboszcza parafii pw. NMP  
z Fatimy, Helenę Dołęgowską – prezesa Banku Spółdzielczego 
w Ciechanowcu, Barbarę Wyszyńską – Agencja PKO BP S. A., 
Wierę i Romana Godlewskich – firma Witraże, Annę i Krzysztofa 
Tymińskich – Firma EKO-BUT, Leszka Pełszyka – Firma Handlo-
wa, Jadwigę i Janusza Koców – Dom weselny “Jagoda”, Darię 
Krystynę Sapińską, Mirosława Reczko, Teresę i Jacka Zagubie-
niów, Jana Morzego, Grzegorza Łopuskiego i Marka Morzego, 
Ryszarda Reczko, Rodzinę Tenderendów, Jadwigę i Tomasza 
Miliszkiewiczów, Wiesława Kiśluka, Zbigniewa Szczęsnego,  
Antoniego Miliszkiewicza, Kazimierza Koca.

Jak powiedział w swoim wystąpieniu prezes OSP w Kozarzach 
Tadeusz Tenderenda „...chylimy czoło przed wszystkimi znako-
mitymi druhami, byłymi - za wspaniały dorobek jaki osiągnęliśmy 
dzięki nim, i obecnymi, którzy w obecnym czasie jubileuszu chcą 
pracować żarliwie dla dobra kraju, gminy i społeczności wsi”.

 Wyrazem tej wdzięczności stały się medale i odznaczenia 
przyznane druhnom, druhom i osobom wspierającym działa-
nia strażaków-ochotników. Prezes OSP w Kozarzach Tadeusz  
Tenderenda otrzymał „Podlaski Krzyż Floriański”, a medala-
mi “Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: złotym –  
Robert Leszczyński, Franciszek Mirkowicz, Stanisław Mirkowicz,  
Stanisław Mowel, Eugeniusz Samulski, Stanisław Stańczuk,  
Paweł Tenderenda, Zdzisław Tenderenda, Ryszard Tomczuk, 
srebrnym – Józef Mieczysław Krawczyk, Czesław Porucznik,  
Andrzej Tenderenda, Augustyn Terlikowski, Adam Wilkowski, 
Włodzimierz Wilkowski, brązowym – Daria Krystyna Sapińska, 
Jan Mirkowicz, Paweł Krawczyk, Marian Wojtkowski. Odznakę 

„Strażak Wzorowy” otrzymali: Dorota Siwek, Michał Ciborek, 
Mariusz Jóźwiak, Józef Kędzierski, Piotr Mirkowicz, Grzegorz 
Tenderenda, Henryk Tenderenda, Krzysztof Tenderenda, Jerzy 
Zawadzki.

Przyznano także odznaki „Za wysługę lat”: otrzymali je za 50 
lat służby – Józef Krawczyk, Jan Mirkowicz, Czesław Porucz-
nik, Stanisław Stańczuk; 45 lat – Stanisław Mirkowicz, 40 lat –  
Franciszek Mirkowicz, Stanisław Mowel, Eugeniusz Samulski, 
Tadeusz Tenderenda, Włodzimierz Wilkowski, 35 lat – Józef  
Kędzierski, 30 lat – Dorota Siwek, Ryszard Tomczuk, Andrzej 
Tenderenda, 20 lat – Henryk Tenderenda, Adam Wilkowski,  
15 lat – Robert Leszczyński, Zdzisław Tenderenda, Augustyn 
Terlikowski, Marian Wojtkowski, 10 lat – Michał Ciborek, Paweł 
Tenderenda, Krzysztof Tenderenda, 5 lat – Sławomir Grodzki, 
Mariusz Jóźwiak, Bogdan Łuniewski, Piotr Mirkowicz, Grzegorz 
Tenderenda, Jerzy Zawadzki.   

Pamiątkowe statuetki od OSP Kozarze otrzymali: poseł na 
Sejm RP Jacek Bogucki, Wojciech Dzierzgowski – wicewoje-
woda podlaski, gen. Bogdan Kołakowski – wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, Zenon Białobrzeski – 
wiceprezes ZOWZ OSP RP, wójt gminy Zbójna, Daria Sapińska 
– radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, Lucyna Golonko 
– dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białym-
stoku, Jerzy Leszczyński – wicedyrektor Oddziału Województwa 
ARiMR w Łomży, wójt Gminy Nowe Piekuty – Marek Kaczyński, 
Marek Klejzerowicz – komendant miejski OSP w Ciechanowcu, 
ks. Andrzej Polakowski – proboszcz parafii pw. NMP z Fatimy  
w Ciechanowcu, Zofia Diakowska-Januszkiewicz – przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Agnieszka Uszyńska – 
sekretarz Gminy Ciechanowiec i prezes Stowarzyszenia Tutor, 
Lech Samulski – wiceprezes BS w Ciechanowcu, Mirosława 
Krzesak-Zalewska – podinspektor do spraw pożarnictwa w Urzę-
dzie Miejskim w Ciechanowcu, Jerzy Porzeziński – przedsiębior-
ca, Orkiestra COKiS. 

Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Dęta COKiS, kontynu-
atorka tradycji Strażackiej Orkiestry Dętej z Ciechanowca.
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Ma ostatnimi czasy Ciechanowiec dobrą passę wydawni-
czą, co zaświadcza o ambicjach miasta z bogatą historią, ład-
nie położonego, „bramy na Podlasie” – napisał profesor Adam  
Czesław Dobroński, we wstępie wydanej niedawno książki Adama  
Anastaziuka „Tak się żyło w Ciechanowcu”.  

Autor urodził się w Ciechanowcu, tu chodził do szkoły podsta-
wowej i liceum. Wspomnienia podzielił na dwadzieścia części: 
Ulica Kościelna, Żydzi, Cyganie, Szkoła Podstawowa, Liceum 
Ogólnokształcące, Kultura i moda, Wokół Kościoła, Święta, 
Ludzie Ciechanowca, Gry i zabawy, Matka, Na polu i w lesie, 
Sprawy sanitarne, Handel i gastronomia, Życie sąsiedzkie, Piłka 
nożna, Nurzec, Targowica, Pod łukiem Amora i Podróże.

Książka Adama Anastaziuka „Tak się żyło w Ciechanowcu” 
 liczy 98 stron, opatrzona została w zdjęcia archiwalne Mirosła-
wa Kuleszy i autora. Rysunki do poszczególnych działów wyko-
nał Wojciech Bogucki. Wydawcą jest „Libra s.c.” Wydawnictwo 
 i Drukarnia PPHU Białystok. Współpraca Referat Promocji Urzę-
du Miejskiego w Ciechanowcu. Całość wydania sfinansowana 
została przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Książka dostępna jest w Punkcie Informacji Turystycznej przy 
pl. 3 Maja 31 w Ciechanowcu w cenie 15 zł. Możliwość zamówie-
nia drogą pocztową tel. 507 793 404.

„Tak się żyło w Ciechanowcu” 
    - wspomnienia Adama Anastaziuka   

„Ciechanowiec i jego żywioły”
                 - album o ziemi ciechanowieckiej

Ukazał się album fotograficzny „Ciechanowiec i jego żywioły” 
wydany przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, poświęcony zarów-
no miastu, jaki i gminie Ciechanowiec. 

Autorzy zdjęć Zbigniew Poniatowski i Łukasz Uszyński, starali 
się uchwycić obiektywem aparatu charakter ciechanowieckiego 
pejzażu, ludzi i miejsc znaczących jak i atrakcyjnych współcze-
snej rzeczywistości.

W przedmowie do albumu, burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko napisał: Publikując ten album, próbujemy uchwycić 
podstawowe „żywioły”, które na początku XXI wieku, najlepiej 
określają życie organizmu skupionego wokół Ciechanowca.  
Subiektywnie zakreślonymi granicami tych „żywiołów” są ludzie, 
architektura, woda i natura. Nie było naszym zamiarem dzie-
lić ich ściśle między sobą, a wręcz łącząc je, odtwarzając ich  
wzajemne przenikanie, pokazać to, co najtrudniejsze do uchwy-
cenia – duszę Ciechanowca. 

Spośród wymienionych czterech pierwiastków, z których utka-
na jest współczesna rzeczywistość miasteczka i jego okolic, naj-
trudniejszym do uchwycenia w obiektywie są z pewnością jego 
mieszkańcy. To właśnie im chcemy zadedykować to dzieło, żeby 
uczcić 581 lat zmagań obywateli ziemi ciechanowieckiej z burza-
mi dziejowymi, naturalnymi kataklizmami i codzienną szarością. 

Oglądając zebrane w albumie fotografie nie sposób nie zgodzić 
się ze słowami prof. dr hab. Adama Czesława Dobrońskiego: 

 Nie ulega wątpliwości, że jest to miasto wyjątkowe, atrakcyjna 
brama na styku krain, zapraszająca przybyszów. Ciechanowiec 
ma metrykę zachodnią, został jednak ubogacony zapożyczenia-
mi ze wschodu, pozostaje w urokliwej otulinie przyrody i może 
być odczytywany jak świadek historii. To lamus dawnych kultur, 
ośrodek zmieniający swe role i misje, wciąż z tajemnicami, które 
czekają na badaczy. Również z ambicjami, które są realizowa-
ne na miarę pozyskanych środków. Takiego miasta nie da się 
dokładnie opisać, zdefiniować, zaklasyfikować. Jeśli niektóre 
miasta mają dusze – jak dowodzą niektórzy autorzy – to Ciecha-
nowiec na pewno się do nich zalicza. 

 Wprowadzenie do albumu „Ciechanowiec i jego żywioły”  
napisali Mirosław Reczko oraz prof. dr hab. Adam Czesław 
Dobroński. Teksty na język angielski przetłumaczyli Mirosław 
Reczko i Brigitte Foutaine, a na niemiecki Carine Brunk, Karsten 
Brunk, Frank Lompa i Andrzej Wierzchowski. Album do druku 
został opracowany w Kresowej Agencji Wydawniczej w Białym-
stoku oraz w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Ciecha-
nowcu, liczy 152 strony i ponad 140 fotografii.

„Ciechanowiec i jego żywioły” – można nabyć w Punkcie Infor-
macji Turystycznej na pl. 3 Maja 31 it@ciechanowiec.pl, w cenie 
40 zł. Jest możliwość zamówienia z przesyłką drogą pocztową. 
Informacja pod numerem telefonu 507 793 404.
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Ciechanowiec na międzynarodowych 
targach TOUR SALON i GLOB 2011

Kraina „Pradolina Bugu i Nurca”, a w tym gmina Ciechanowiec, 
została zaprezentowana na XII Międzynarodowych Targach  
Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowe-
go GLOB 2011, które odbyły się 25-27 marca na terenach wy-
stawienniczych Międzynarodowych Targów Katowickich oraz 
na XXII Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR  
SALON 19-22 października 2011 roku na terenach wystawienni-
czych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Gmina Ciechanowiec prezentowała krainę „Pradolina Bugu 
i Nurca”, która powstała w ramach projektu „Rozwój przedsię-
biorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi” finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez 
instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjno-
ści” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stoisko „Pradolina Bugu i Nurca” cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Byliśmy tam po to, aby pokazać Ciechano-
wiec i potencjał turystyczny gminy, i to się udało. Dostrzegli-
śmy to po reakcjach odwiedzających nasze stoisko, dla których  
południowe Podlasie było nie zawsze dostatecznie znanym  
terenem. Bardzo duże zainteresowanie budziła nasza agro-
turystyka i możliwość aktywnego spędzania czasu – powie-
dział Piotr Filiński pracownik Punktu Informacji Turystycznej  
w Ciechanowcu oraz ekspert regionalny ds. produktów turystycz-
nych w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości w ramach 
sieci Opowieści z Narwi” – Udało się nam wzbudzić zaintere-
sowanie tą częścią Polski, pokazać piękno pogranicza Podlasia  
i Mazowsza oraz zaprezentować, oferowane przez lokalnych  
dostawców usług turystycznych, atrakcje czekające na turystów. 

 Na przełomie maja i czerwca 2011 roku odbyły się finały Wo-
jewództwa Podlaskiego w lekkiej atletyce. 

W finale XII Podlaskiej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce im. Sta-
nisława Baszenia wystartowali najlepsi zawodnicy z wojewódz-
twa podlaskiego wyłonieni podczas półfinałów wojewódzkich. 
Ciechanowieccy gimnazjaliści pokazali znakomitą formę i na po-
dium stawali pięć razy: 

 Tomasz Olszewski - I miejsce w biegu na 300 metrów,  
II miejsce w biegu na 100 metrów, II w sztafecie 4x100 metrów

 Michał Kamiński - II miejsce na 600 metrów, II miejsce  
w sztafecie 4x100 metrów

 Kamil Deniziak - II miejsce w pchnięciu kulą

  Finały wojewódzkie w lekkiej atletyce
 Grzegorz Binaś - II miejsce w sztafecie 4x100
 Szymon Suchodolski - II miejsce w sztafecie 4x100

Również na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbył się finał 
XI Podlaskich Igrzysk w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Orzesz-
ko, który połączony został z Wojewódzką Inauguracją Tygodnia 
Sportu Szkolnego oraz obchodami Dnia Dziecka. W konkuren-
cjach finałowych Igrzysk prawo startu miały najlepsze szesnastki 
zawodników wyłonionych w półfinałach. Ze Szkoły Podstawowej 
w Ciechanowcu wystartowało 8 uczniów, z czego dwoje zdobyło 
brązowe medale: Karolina Czarnecka  – rzut oszczepem 300 g  
i Dawid Rytel rzut oszczepem 400 g.

Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów
Gmina Ciechanowiec realizuje projekt pn. „Kontynuacja  

zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina 
Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk 
odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec”,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Dzia-
łanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Celem projektu jest m.in. zmniejszenie powierzchni nielegal-
nych wysypisk odpadów narażonych na oddziaływanie czynni-
ków atmosferycznych powodujących powstawanie odcieków  
i niekontrolowanej emisji gazów (w tym gazów szklarniowych). 

Funkcjonowanie nielegalnych wysypisk odpadów potocznie 
zwanych „dzikimi wysypiskami śmieci” stwarza następujące za-
grożenia:

 zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 
poprzez punktowe i powierzchniowe źródła skażenia gleby  
i wód gruntowych (przedostawanie się odcieków w wyniku braku  
zabezpieczenia podłoża na terenie nielegalnych wysypisk), 

  zagrożenie skażenia bakteriologicznego i toksykologiczne-

go wód podziemnych poprzez migrację wód opadowych przez 
warstwy odpadów w głąb profilu glebowego, 

 niewypełnienie zobowiązań związanych z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej związanych z koniecznością likwida-
cji wszystkich nielegalnych wysypisk i składowisk niespełniają-
cych wymagań stawianych tego typu obiektom.

W 2011 roku w ramach ww. projektu wykonano I etap zadania 
pod nazwą „Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów z tere-
nu Gminy Ciechanowiec wraz z rekultywacją terenu”, polega-
jący na odspojeniu odpadów zdeponowanych na nielegalnych 
wysypiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec. 
Zlikwidowano nielegalne wysypiska w 11 miejscowościach:  
Kostuszyn-Kolonia, Koce-Schaby, Koce-Piskuły, Łempice, Ko-
busy, Trzaski, Pobikry, Radziszewo Stare, Kułaki, Winna-Chroły  
i Przybyszyn, z których wywieziono i unieszkodliwiono na terenie 
723,56 tony odpadów. Kwota wykonania I etapu zadania będą-
cego przedmiotem umowy wyniosła 167 280 zł. W 2012 roku na 
wiosnę zostaną przeprowadzone prace związane z II etapem za-
dania, polegające na rekultywacji terenów po nielegalnych wysy-
piskach odpadów w celu przywrócenia ich środowisku naturalne-
mu. Na uprzątniętym terenie umieszczane są tablice zakazujące 
wysypywania śmieci pod odpowiedzialnością karną.
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W 2011 roku Burmistrz Ciechanowca ogłosił pięć 
otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji 
zadań publicznych Gminy Ciechanowiec, w tym po 
dwa w sferze kultury i upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu oraz jeden konkurs z zakresu profilakty-
ki i rozwiązywania problemów uzależnień. W wyniku 
ogłoszonych konkursów pięć stowarzyszeń otrzyma-
ło dotacje na łączną sumę 38133,21 zł na realizację 
siedmiu zadań publicznych. 

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podsta-
wowej w Ciechanowcu zrealizował dwa zadania pu-
bliczne na łączną kwotę 20559,64 zł. Były to projekty: 
„Zawody i Sport – moją pasją” z zakresu kultury i upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
„Dbam o kondycję fizyczną i umysłową”. 

W ramach projektu „Zawody i Sport – moją pasją”, 
którego celem było wykształcenie potrzeby czynne-
go wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej, 
poznanie różnych form aktywności fizycznych, w za-
wodach udział wzięło 171 uczniów i uczennic, którzy 
poprzez udział w różnych formach rywalizacji (m.in. 
ringo, tenis stołowy, piłka nożna, unihokej) motywo-
wali się do większej pracy nad sobą oraz do osiąga-
nia lepszych wyników sportowych. Natomiast w ra-
mach konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień UKS zrealizował projekt pn. 
„Dbam o kondycję fizyczną i umysłową” mający na 
celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród 
uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związa-
nych z wandalizmem wśród młodzieży, poprzez włą-
czenie ich do zajęć pozalekcyjnych oraz pogadanek 
profilaktycznych. W ramach zadania zorganizowano 

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2011 roku

kurs pierwszej pomocy, wyjazdy na basen, do teatru, zajęcia teatralno 
poetyckie oraz zajęcia rekreacyjne, a także zajęcia z tematyki profilaktyki 
uzależnień w formie prelekcji i warsztatów. 

Również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 
otrzymało dotacje na realizację dwóch zadań w sferze kultury oraz upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu pod podobnie brzmiącymi na-
zwami „Aktywni w życiu, aktywni w sporcie” i „Aktywni w życiu”. Łączna 
wartość dotacji wyniosła 7058,50 zł. Projekt „Aktywni w życiu, aktywni w 
sporcie” miał na celu promowanie aktywności fizycznej w różnych gru-
pach społecznych i środowiskowych, wdrożenie pozytywnych wartości 
i zdrowego stylu życia. Młodzież biorąca udział w projekcie wyjechała 
do Białegostoku, gdzie miała okazję zagrać w kręgle i wspinać się na 
ściance wspinaczkowej, uczestniczyła w spływie kajakowym oraz w 
trzech rajdach rowerowych. Drugi projekt pod nazwą „Aktywni w życiu” 
miał na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnic-
twa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. W ramach projektu 
grupa młodzieży z parafii Winna-Poświętna wzięła udział w wycieczce 
edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ogniskach oraz 
spotkaniach filmowych, na których młodzież oglądała filmy zakupione w 
ramach projektu. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry  na realizację zadania 
publicznego w sferze kultury pod nazwą „Warsztaty taneczne” otrzymało 
4681,27 zł. Projekt ten miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach tanecznych oraz inte-
growanie społeczności lokalnej poprzez wspólną zabawę. W warsztatach 
wzięły udział 24 osoby. Podsumowaniem zajęć tanecznych był sierpnio-
wy występ przed lokalną publicznością. 

W 2011 roku Stowarzyszenie „Zameczek” zrealizowało zadanie publicz-
ne pod nazwą „Szlakiem przydrożnych kapliczek”, na realizację którego 
otrzymało 2700,00 zł. W ramach tego zadania Stowarzyszenie wydało 
5000 egz. ulotki, w której zamieszczono informacje przybliżające tradycje 
i historie przydrożnych obiektów sakralnych gminy Ciechanowiec. 

W ramach konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień dotację, w kwocie 3133,80 zł, otrzymało Ciechanowieckie 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe Remedium w Ciechanowcu na realiza-
cję zadania pod nazwą „Spotkanie Rocznicowe”. Projekt miał na celu 
integrację stowarzyszeń trzeźwościowych i grup samopomocowych  
w zakresie uzależnień, zwiększenie wiedzy, edukacji i  informacji w zakre-
sie uzależnień od alkoholu oraz nawiązanie współpracy poprzez wspólną 
zabawę podczas spotkania rocznicowego.
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Nowe wydawnictwa promocyjne
 W 2011 roku Gmina Ciechanowiec zakończyła realizację 

projektu pod nazwą „Opracowanie i wydruk materiałów promocyj-
no-turystycznych o Gminie Ciechanowiec”, współfinansowanego  
z tzw.: „Małych Projektów” czyli ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działań Osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie składa-
ny był do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Głównym zamierzeniem projektu było opracowanie i przy-
gotowanie wydawnictw promocyjnych, które ułatwią turystom  
poznanie potencjału turystycznego regionu, bogatego dziedzic-
twa kulturowego i kalendarza imprez odbywających się w Ciecha-
nowcu. Wydany został folder reklamowy „Ciechanowiec brama 

na Podlasie”, przewodnik turystyczny „Ciechanowiec i okoli-
ce” oraz aktualna mapa turystyczna miasta i gminy. Wszystkie  
wydawnictwa zostały opracowane w Referacie Promocji Urzędu 
Miejskiego w Ciechanowcu. 

Wydawnictwa będą dystrybuowane w kraju m.in.: na Pod-
laskich Targach Turystycznych w Białymstoku, w Katowicach  
na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOB, w Warszawie 
na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT WARSAW, 
w Poznaniu na Targach Regionów i Produktów Turystycznych 
TOUR SALON. Wraz z ofertą promującą Podlasie, przygotowa-
ną przez Podlaską Organizację Turystyczną (PROT), trafią także 
na stoiska regionalne i narodowe za granicę - na targi turystycz-
ne do Niemiec, Włoch, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec

W okresie od sierpnia do września 2011 roku Gmina Ciecha-
nowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało 
dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Ciechanowiec otrzymała 
dotację w kwocie 73 499,52 zł. Pozyskane środki zostały prze-
znaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, 
zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwie-
nie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone 
były w 51 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz 
w 5 obiektach gminnych. W rezultacie unieszkodliwiono 148,65 

tony wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechano-
wiec. 

W latach 2008-2011 na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest Gmina Ciechanowiec pozyskała z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej 172 580,12 zł. Wkład własny gminy do realizacji 
tego zadania wyniósł 42 463,13 zł. Prace prowadzone były w 
161 gospodarstwach należących do osób fizycznych i 10 obiek-
tach gminnych. Łącznie unieszkodliwiono 424,64 t odpadów 
zawierających azbest. Ze względu na rosnące zainteresowanie 
dofinansowaniami w ramach programu priorytetowego „Gospo-
darowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III - usuwanie 
wyrobów zawierających azbest”, fundusze na rok 2012 zosta-
ły już wyczerpane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przewiduje nabór wniosków 
na rok 2013 w II połowie bieżącego roku.
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Mimo majowego chłodu i deszczu XV Otwarte Zawody w Wielo-
boju Myśliwskim o Puchar Burmistrza Ciechanowca zgromadziły na 
strzelnicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Rogacz” 28 zawodników  
z Białej Podlaskiej, Białegostoku, Lublina, Łap, Łomży, Małkini, Nura, 
Ostrołęki, Siedlec, Warszawy, Wyszkowa i Ciechanowca.

O wyniku wieloboju decyduje suma zdobytych punktów we wszyst-
kich rozegranych konkurencjach:  

 w śrucie: strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim i osi  
myśliwskiej (trap), strzelanie do rzutków na przelotach i do makiety 
zająca w przebiegu; 

 w kuli: strzelanie do makiety dzika w przebiegu oraz do makiety 
rogacza i lisa.

W klasie mistrzowskiej Andrzej Burak powtórzył sukces  
z ubiegłego roku i z 472 punktami wygrał zawody. Maciej Puław-
ski, choć wygrał rywalizację w śrucie (290 pkt.), w wieloboju zdobył  
o 1 punkt mniej i zajął drugie w miejsce. 

W klasie powszechnej I miejsce zdobył Hubert Lubecki z 465 punk-
tami. Natomiast rywalizację w kuli ponownie wygrał Paweł Turczyn, 
który poprawił swój ubiegłoroczny wynik zdobywając 194 punkty.  
W rywalizacji drużynowej I miejsce zajęli myśliwi z Nura, II miejsce 
zawodnicy z Warszawy a III z Małkini. 

Zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczyli burmistrz Ciechanowca 
Mirosław Reczko i prezes Koła Łowieckiego „Rogacz” Jan Netter.

XV Otwarte Zawody w Wieloboju Myśliwskim 

Zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Ciechanowca

Tradycyjnie już w połowie czerwca na wodach rzeki Nurzec 
odbyły się Mistrzostwa Koła Wędkarskiego „Jazgarz” w wędkar-
stwie spławikowym o Puchar Burmistrza Ciechanowca, w któ-
rych rywalizowało 27 wędkarzy. 

Po zważeniu i wypuszczeniu ryb do wody, jury zawodów ogło-
siło wyniki. Sześciu najlepszych zawodników odebrało nagrody  
z rąk Burmistrza Ciechanowca.

Puchar Burmistrza Ciechanowca na rok 2011 zdobył Zbigniew 
Bekier, który złowił 25 ryb o łącznej wadze 6, 65 kg. Drugie miej-
sce zajął Artur Warchala (20 ryb o łącznej wadze 3,45 kg), trze-
cie Henryk Pelinko (24 ryby o łącznej wadze 2,5 kg), czwarte 
Wojciech Daszkowski (16 ryb o łącznej wadze 2,05 kg), piąte 
Tomasz Niewiarowski (10 ryb o łącznej wadze 1,6 kg), a szóste 
miejsce Krzysztof Zdzichowski (1 ryba o wadze 0,95 kg).
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Festyn „Wianki na Nurcu”
Już po raz 36 odbyła się jedna z najstarszych imprez orga-

nizowanych w Ciechanowcu – Wianki na Nurcu. Festyn rozpo-
czął się od poświęcenia wody na zalewie przez księdza Andrzeja  
Polakowskiego, proboszcza parafii pw. NMP z Fatimy w Ciecha-
nowcu. Z programu zaoferowanego przez organizatorów, każdy 
mógł wybrać coś dla siebie, skorzystać z bogatej oferty rozryw-
kowej czy garmażeryjnej. Można było posłuchać i popatrzeć  
na występ ciechanowieckich przedszkolaków, występy zespołów 
tanecznych Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, akor-
deonisty Arkadiusza Kawalca, koncert Orkiestry Dętej COKiS, 
grupy „Kwiaty Rocka”, a także potańczyć przy muzyce rozryw-
kowej zespołów FOCUS, LIVERSS i Gwiazdy Wieczoru zespołu 
„CLASSIC”. 

Wiele atrakcji dostarczył widzom Turniej Sołectw, w którym 
zaciekle rywalizowali mieszkańcy z sołectw: Bujenka, Czaje-
Bagno, Pobikry i Skórzec. Sołectwa zapewniły widzom nie tylko 
wrażenia sportowe, ale i smakowe. Zaprezentowane stoiska, 
nawiązujące do tradycji ludowych i stoły pełne wiejskich potraw, 
których każdy mógł skosztować, były nie lada gratką dla uczest-
ników imprezy. 

Jednym z głównych punktów festynu był „Konkurs na najpięk-
niejszy wianek”. W tym roku pierwszą nagrodę zdobyła Anna 
Dudek, drugie miejsce Małgorzata Murawska, a miejsce trzecie 
Martyna Dudek. Wyróżnienie otrzymała Marika Chojnowska. 
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za udział w konkursie.  
Nagrody zostały zakupione ze środków z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Uwieńczeniem imprezy było puszczenie wianków na wodę 
oraz spektakularny pokaz sztucznych ogni.

W tym roku Festyn “Wianki na Nurcu” już po raz drugi wpisał 
się w cykl imprez pod wspólnym szyldem Lokalnej Grupy Działa-
nia „Kraina Bobra” jako wydarzenie o charakterze promocyjnym, 
mające na celu informowanie o obszarze działania LGD oraz  
o Lokalnej Strategii Rozwoju, a także aktywizowanie społeczno-
ści lokalnej. Festyn współfinansowany był ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Festynowi towarzyszyła impreza tematyczna promująca pro-
jekt „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści  
z Narwi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Ze środków unijnych sfinansowano między innymi dwa 
zespoły muzyczne i ulotki informujące o projekcie, które rozda-
wano podczas imprezy. 

Imprezę prowadziła dziennikarka telewizyjna Gosia Kosik.  
Organizatorem „Wianków na Nurcu” był Ciechanowiecki Ośro-
dek Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Patronat 
nad Wiankami objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego. Impreza, poza wspomnianymi wyżej środka-
mi unijnymi, finansowana była także przez Sponsora Głównego 
Kompanię Piwowarską S.A., Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem, Zakłady Mięsne „Stół Polski” w Ciechanowcu, 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu i Odział Banku Pekao SA  
w Ciechanowcu.

Patronat medialny: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, 
Miejski Portal Internetowy www.ciechanowiec.pl i TV Białystok, 
który przygotował i wyemitował reportaż z imprezy tematycznej.
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Stało się już tradycją, że w połowie sierpnia COKiS organi-
zuje zmagania sportowe dla amatorów gry w piłkę nożną, siat-
kówkę plażową oraz dla kajakarzy. 15 sierpnia reprezentacje 
prawobrzeżnego i lewobrzeżnego Ciechanowca spotkały się na 
Stadionie Miejskim by rozegrać mecze piłki nożnej „strona na 
stronę”. W tym roku spotkania w obu kategoriach wiekowych: do 
lat 30. i powyżej lat 30. wygrały reprezentacje prawobrzeżnego 
Ciechanowca. Młodsi wygrali 6:0 a starsi 4:2.

Pomiędzy meczami „strona na stronę” rozegrano IV Regaty 
Kajakowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca. W zawodach na 
ciechanowieckim zalewie wystartowało 18 osób w kategoriach 
jedynek kobiet, jedynek mężczyzn i par mieszanych. W jedyn-

Nawet gwałtowna ulewa nie przeszko-
dziła miłośnikom jednej z najstarszych 
dyscyplin jeździeckich w udziale w VII 
Podlaskich Zawodach w Powożeniu  
Zaprzęgami Konnymi w Ciechanowcu.  
Na starcie w poszczególnych kategoriach 
zaprezentowały się 23 zaprzęgi.

W kategorii pojazdów jednokonnych 
ubiegłoroczny sukces powtórzył Leszek 
Kostro ze wsi Lubowicz-Kąty na koniu 
Passa, II miejsce zajął Andrzej Gawrysiuk 
ze wsi Miłkowice-Paszki na koniu Roksa-
na, III miejsce Marek Witkowski z Warsza-
wy na koniu Bakaro.

W zaprzęgach dwukonnych: I miejsce 
zajął Grzegorz Dobrogowski z Zadobrza 
na koniach Epoka i Rusłana, II miejsce 
reprezentant organizatora imprezy, Klubu 
Jeździeckiego „Gepard”, Karol Niewia-
rowski z Ciechanowca na koniach Aron  
i Riko, III miejsce Stanisław Tymiński ze wsi  
Tymianki-Adamy na koniach Balbina  
i Anabella.

Wśród zawodników klubów sportowych 
biorących udział w konkursie szybkości 
najlepszy okazał się zawodnik KBL Beł-
chatów, Marcin Kiliańczyk na koniach 
Mahab i Sorento, II miejsce zajął uczest-
nik Mistrzostw Świata w Powożeniu, re-
prezentant Stajni Sokola Góra, Ryszard  

VII Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi   

Sierpniowe zmagania amatorów sportu

Gil na koniach Lindo i Barok, a III miejsce reprezentantka tej samej stajni Krystyna Gil 
na koniu Efekt.

W kategorii powozów biorących udział w paradzie powozów historycznych przy-
znano dwie równorzędne pierwsze nagrody, które zdobyli: Czesław Filiński z Ciecha-
nowca prezentujący powóz typu kalesza, konie Haftka i Tamka oraz Tadeusz Korycki  
z Zaszkowa w powozie glasslandauer, konie Aris i Alan.

Organizatorami imprezy odbywającej sie pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego, Starosty Wysokomazowieckiego i Burmistrza Ciechanowca byli  
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku i Jeździecki Klub Sportowy 
 „Gepard” z Ciechanowca.

kach kobiet startowały dwie panie, pierwsze miejsce zajęła Jo-
anna Czechowicz, drugie Marika Chojnowska. W kategorii jedy-
nek mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył Łukasz Wojtkowski,  
drugie Leszek Bielicki, a trzecie miejsce Sylwester Bartłomiej-
czuk. W parach mieszanych pierwsze miejsce zajęli Marika  
i Mirosław Chojnowscy, drugie miejsce Anna i Jakub Kokoszko, 
trzecie Beata i Marek Pietraniuk.

Dzień wcześniej także miłośnicy siatkówki plażowej mogli 
sprawdzić swoje umiejętności. Wśród ośmiu startujących par 
najlepsi okazali się Piotr Aneszko i Bartłomiej Kłosek, drugie 
miejsce zajęli Błażej Diakowski i Łukasz Ratyński, a na trzecim 
stopniu podium stanęli Łukasz Jaworski i Blanka Ruman.
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Podlaskie Święto Chleba 
Stoiska z wyrobami piekarniczymi i rękodzielni-

czymi, zespoły folklorystyczne, konkursy i pokazy 
przypominające zwyczaje związane ze żniwami i pro-
dukcją chleba, prezentacja zabytkowych ciągników  
i ciągówek, stworzyło podczas XI Podlaskiego Święta 
Chleba w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Cie-
chanowcu niecodzienną atmosferę.

Publiczność nie była tylko biernymi widzami atrak-
cji przygotowanych przez organizatorów. W cza-
sie prezentacji obyczajów żniwnych, do koszenia 
kosą, podbierania zboża i wiązania snopków, mógł 
stanąć każdy chętny. Obecny na ciechanowieckim  
Święcie Chleba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek  
Sawicki wziął udział w robieniu z kilku ostatnich  
garści zboża udekorowanych wstążkami „przepiór-
ki”, wokół której przeciągnięto najmłodszą żniwiarkę,  
by przynieść ziemi urodzaj na przyszły rok. W „Konkur-
sie na wykonanie równianki” - czyli wiązanki układanej  
z ziół leczniczych, kwiatów oraz kłosów zbóż, lnu, 
makówek, konopi oraz różnych warzyw i owoców, 
która tradycyjnie święcona w czasie święta Matki  
Boskiej Zielnej i zawieszona w domu miała chronić 
domowników przed zarazą, pożarem, burzą oraz mieć 
właściwości lecznicze, brało udział ponad 300 osób. 
Przypomniano też inne tradycje - święcenie zwierząt 
gospodarskich na świętego Rocha, co miało przy-
nieść pomyślność w gospodarstwie i chronić dobytek 

przed chorobami, przemarsz orszaku żniwnego czy przekazanie upieczo-
nego bochna chleba i wieńca dożynkowego Gospodarzom dożynek.

W czasie festynu można było spróbować podlaskich przysmaków  
 jałowcowego piwa, syconych miodów, sera korycińskiego i tatarskich 
pierekaczewników, kupić wypieki z różnych regionów Polski i z Litwy, lub 
wyroby rękodzielnicze z wikliny, gliny czy drewna.

  VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania”    

Już po raz kolejny Ciechanowiec gościł zespoły z Polski i zza gra-
nicy w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie 
Spotkania”. W tym roku zespoły wystąpiły na placu Jana Pawła II. 
Festiwal rozpoczął się roztańczonym korowodem, który przeszedł 
ulicami miasta.

Barwne stroje, tradycyjne tańce i melodie ludowe zaprezentowały 
zespoły z Białorusi: „Polesskije Zori” z Pińska i „Katrynka” z Wysokie-
go oraz z Hiszpanii - „Oberena Dantza Taldea - Ardanbera Fanfarrea” 
z Huarte w Kraju Basków, z Łotwy - „Liksme” z Rygi, z Rosji - „Urals-
skaya Vechora” z Jekaterinburga. Polskę reprezentował Ludowy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska, kultywujący muzyczne 
tradycje Podlasia.

Celem festiwalu jest ocalenie od zapomnienia tradycji ludowych, 
poznanie folkloru innych narodów, innych krajów, a przy okazji pro-
mowanie tradycji i uroków Podlasia oraz miast festiwalowych. W tym 
roku goście VI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie 
spotkania” wystąpili w sześciu miejscowościach: Bielsku Podlaskim, 
Boćkach, Brańsku, Ciechanowcu, Szepietowie i Wysokiem Mazo-
wieckiem.

Organizatorami Festiwalu byli: Miejski Dom Kultury w Brańsku, Lu-
dowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska, Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu, Bielski Dom Kultury w Biel-
sku Podlaskim, Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, Miejski Ośro-
dek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem i Gminny Ośrodek Kultury 
w Szepietowie.
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Adwentowy dźwięk ligawek
Dźwięki podlaskich ligawek, kaszubskich 

bazun, góralskich trombit i innych instru-
mentów pasterskich oznajmiły o nadejściu 
Adwentu. Po raz XXXI odbył się w Muzeum 
Rolnictwa im. ks. K. Kluka Konkurs Gry na 
Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskie-
go. 

Przez dwa dni Ciechanowiec rozbrzmiewał 
dźwiękami ludowej muzyki granej na różno-
rodnych instrumentach pasterskich przez 
wykonawców z Ukrainy i Litwy, Białorusi  
i Słowacji, Kaszub, Podhala, Podbeskidzia  
i Podlasia. Po przesłuchaniach konkursowych 
pierwszego dnia, drugiego odbył się koncert 
laureatów, a zespoły: „Pieniny” z Krościenka 
nad Dunajcem, Zespół Regionalny „Konia-
ków” z Koniakowa, Kaszubi z Kartuz, Litwini 
z Puńska, Białorusini (zespół „Rada”), zespół 
„Bacowskie Trio” ze Słowacji i Huculi z Putiły 
na Ukrainie zaprezentowali pasterskie melo-
die ze swoich regionów.

W tegorocznych “Ligawkach” wzięło udział, 
w różnych kategoriach, 116 uczestników, 
których oceniało jury w składzie: dr hab. 
Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – mu-
zykolog, Instytut Muzykologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego – przewodnicząca jury,  

mgr Jacek Jackowski – muzyk i muzykolog, Zakład Muzykologii w Instytucie Sztu-
ki Polskiej Akademii Nauk, dr Weronika Grozdew-Kołacińska – etnomuzykolog,  
instruktor emisji głosu, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” SGGW w Warsza-
wie, mgr Halina Dulikowska - teoretyk muzyki, Polski Instytut Muzyczny w Łodzi,  
mgr Józef Grawiński – pianista i nauczyciel, Polski Instytut Muzyczny w Łodzi.

Historia edukacji wiejskiej w Winnie-Chrołach
W odrestaurowanym budynku po starej szkole podstawowej  

w Winnie-Chrołach otwarto ekspozycję stałą, pokazującą wygląd 
klas szkolnych z lat trzydziestych i sześćdziesiątych. Jest to jedy-
na tego typu wystawa stała w Polsce mieszcząca się w stojącym 
in situ drewnianym budynku szkolnym. Wystawę przygotowało 
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

Budynek staraniem mieszkańców został przeniesiony na po-
czątku lat 30-tych XX wieku ze wsi Skórzec, gdzie funkcjono-
wał jako urząd gminy. Od 1932 do 2000 roku mieściła się w nim 
szkoła podstawowa. W 2007 roku Gmina Ciechanowiec przeka-
zała budynek szkolny w Winnie-Chrołach na własność Muzeum 
Rolnictwa.

Na wystawie zobaczyć można eksponaty opowiadające histo-
rię edukacji wiejskiej. Są tu sala szkolna z lat 30-tych z ławkami 
z wpuszczonymi kałamarzami, oślą ławką, z drewnianymi tor-
nistrami, dyscypliną skórzaną i woreczkami z grochem do klę-
czenia, sala z lat 60-tych z oryginalnymi zeszytami i zestawami 
pomocy naukowych, pokój nauczycielski, mieszkanie nauczy-
ciela oraz sala historii szkoły w Winnie-Chrołach z fotografiami,  
dokumentami i świadectwami szkolnymi. Na korytarzu zawieszo-
ne są oryginalne dyplomy z lat 60-tych, 70-tych, 80-tych, 90-tych  
XX wieku. W pokoju nauczycielskim jest oryginalny dziennik  
zajęć pozalekcyjnych z 1972 roku oraz czarny ebonitowy telefon 
na korbkę. W mieszkaniu nauczyciela stoi telewizor z lat 60-tych, 
etażerka z kompletem dzieł Lenina, żelazne łóżko, a nad nim 
obraz Matki Boskiej Hodyszewskiej oraz kącik higieniczny z pa-
rawanem.

Otwarcie ekspozycji w dawnej szkole to prawdziwe przeżycie  
i wydarzenie dla mieszkańców okolicznych miejscowości.  
Tu uczyli się pisać i liczyć, tu zaczynały się przyjaźnie na całe 
życie. Uroczystość uświetniły występy uczniów ze Szkół Podsta-
wowych w Radziszewie Starym oraz Ciechanowcu.
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Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbył się festyn  
o charakterze wystawowo-targowym „Podlaskie Gminy Wiejskie 
w Warszawie” zorganizowany przez Związek Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego. 

W tegorocznej edycji wzięła udział Gmina Ciechanowiec,  
której stoisko przygotowali pracownicy Referatu Promocji Urzę-
du Miejskiego, Punktu Informacji Turystycznej oraz gospodynie 
ze wsi Radziszewo-Króle. 

Ciechanowiec promował się w Warszawie
Swoje stoiska zaprezentowało 12 gmin województwa podla-

skiego, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna i Związek 
Gmin Wiejskich. Nie zabrakło także stoisk z rękodziełem i innych 
podlaskich firm prezentujących swoje produkty. 

Stoisko Gminy Ciechanowiec cieszyło się dużym zaintereso-
waniem zarówno mieszkańców Warszawy, jak i turystów, którzy 
tego dnia zwiedzali warszawski Rynek Starego Miasta. Wszy-
scy mogli spróbować potraw regionalnych, a te docenione przez 
podniebienie można było zakupić u gospodyń z Radziszewa-
Króli, które zysk ze sprzedaży przeznaczyły na potrzeby świe-
tlicy wiejskiej w swojej wsi. Wśród wyrobów kulinarnych, które 
Panie przygotowały, nie zabrakło cieszącego się dużym popytem 
chleba razowego ze smalcem i ogórkiem małosolnym, pierogów 
z serem i śmietaną oraz pierogów z kapustą i grzybami, kiszki 
ziemniaczanej czy pyz z mięsem. Skosztować można było tak-
że obwarzanek, parowców, racuchów drożdżowych i sodowych, 
piernika, sernika i makowca. 

Hitem naszego stoiska był „kartofelnik ciechanowiecki” oraz 
„bądki ciechanowieckie”, czyli babka ziemniaczana oraz pyszne 
bułeczki z dżemem - powiedziała gospodyni z Radziszewa-Kró-
li - dużym zainteresowaniem cieszyło się też piwo jałowcowe -  
dodała.  

Ponadto na stoisku zaprezentowano ofertę wydawniczą oraz 
materiały turystyczno-promocyjne o Gminie Ciechanowiec. 
Zwiedzający interesowali się możliwością spędzenia urlopu lub 
weekendu połączonego z aktywnym wypoczynkiem. Pytali o za-
bytki a także okoliczne atrakcje, które mogą urozmaicić ich pobyt 
w naszej gminie. 

 Atrakcją ciechanowieckiego stoiska były występy Arkadiusza 
Kawalca (byłego kapelmistrza cyrku królewskiego w Szwecji, 
mieszkającego w okolicy Ciechanowca), który grą na akordeonie 
zaprezentował bogaty repertuar utworów polskich i zagranicz-
nych. Jego kilkukrotne występy na scenie spotkały się z dużym 
aplauzem publiczności i zainteresowaniem za kulisami.

Teatr Wierszalin gościnnie w Ciechanowcu 
Ciechanowiec znalazł się wśród beneficjentów projektu „Teatr 

Polska” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie, a finansowanego ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest 
wspieranie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zinten-
syfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli 
w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury, społecznie 
zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twór-
cze. Biorący udział w trzeciej edycji projektu Teatr Wierszalin  
z Supraśla wystawił w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Spor-
tu „Traktat o manekinach”, autorską sztukę Piotra Tomaszuka, 
opartą na fragmencie opowieści o manekinach ze „Sklepów  
cynamonowych” Bruno Schulza.

Spektakl opowiada o konfrontacji jednostki z historią, o absur-
dzie i ironii przemian dziejowych, które „pożerają” swoich twór-
ców. Rafał Gąsowski jako Ojciec, Miłosz Pietruski jako Syn oraz 
Dariusz Matys jako Adela sprawiają, że symboliczna i funkcjo-
nalna scenografia autorstwa Julii Skuratovej ożywa i zmienia się  
z sypialni w pracownię krawiecką, fabrykę czy kino.

W przedstawieniu wykorzystano muzykę z płyt „Sea of reeds” 
i „Lounghorn Twist” zespołu „Accordion Tribe”.

Porównywany przez krytykę do takich zjawisk teatralnych 
jak „Teatr Laboratorium“ Jerzego Grotowskiego czy „Cricot 2” 
Tadeusza Kantora, Teatr Wierszalin (początkowo Towarzystwo 
Wierszalin) powstał w 1991 roku. Wierszalin jest laureatem wie-
lu polskich i międzynarodowych nagród. Zespół wielokrotnie  
występował w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii,  
w Japonii, Australii, Kanadzie i USA.
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Trzynaście par z gminy Ciechanowiec świętowało w 2011 roku 
pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Jest to wzruszająca uroczystość, 
podczas której ożywają wspomnienia i wracają niezapomniane 
chwile. Tak też było 19 października w czasie “Złotych Godów”, 
uroczystości przygotowanej przez Urząd Stanu Cywilnego,  
w której uczestniczyli dostojni jubilaci wraz z rodzinami.

Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. Trój-
cy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Dalsza część odbyła się  
w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, gdzie Burmistrz Ciecha-
nowca Mirosław Reczko wręczył „złotym” parom, przyznane 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medale „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”, listy gratulacyjne i kwiaty.

Były życzenia i podziękowania za trudy i wyrzeczenia,  
za cierpienia i łzy a także za radości, uśmiech i pogodę ducha, 
za wychowanie dzieci, doczekanie wnuków i prawnuków. Razem 

Małżeństwa na medal

przetrwali pół wieku dając godny naśladowania wzór dla wszyst-
kich par małżeńskich.

W części artystycznej wystąpiła młodzież z ciechanowieckiego 
gimnazjum, a czas w trakcie „słodkiego poczęstunku” wypełniła 
kapela „Kłosy”. 

Złote Gody obchodzili: Irena i Roman Akonom - Nowodwo-
ry, Jadwiga i Marian Borzym - Ciechanowiec, Zofia i Kazimierz 
Józef Czołomiej - Pobikry, Cecylia Teresa i Stanisław Gałeccy 
- Tworkowice, Stanisława i Stefan Kamińscy - Ciechanowiec,  
Józefa Jadwiga i Jan Edmund Koc - Koce-Piskuły, Irena  
i Stanisław Teofil Marczuk - Koce-Schaby, Zofia i Stanisław  
Murawscy - Radziszewo-Króle, Wanda i Witold Pietraniuk - 
Malec, Stanisława i Stanisław Poryccy - Kobusy, Maria i Jan  
Porzezińscy - Radziszewo-Króle, Irena i Henryk Radziszewscy - 
Wojtkowice-Dady, Regina i Jan Zabłoccy - Radziszewo-Króle. 

Pomiędzy 31 stycznia a 23 lutego 2011 roku mieszkańcy Gmi-
ny Ciechanowiec wybierali sołtysów, członków Rad Sołeckich, 
przewodniczących i członków Zarządów Osiedli. To oni są bez-
pośrednimi organizatorami życia społecznego w swoich miejsco-
wościach czy osiedlach, to oni inicjują ważne dla lokalnej spo-
łeczności działania i czuwają nad ich przebiegiem.

W większości jednostek pomocniczych na stanowiskach po-
zostali sołtysi i przewodniczący z poprzedniej kadencji, zmiany  

nastąpiły w 11 sołectwach: Ciechanowczyk, Czaje-Wólka,  
Kobusy, Koce-Basie, Koce-Schaby, Kozarze, Malec, Winna-
Chroły, Winna-Poświętna, Wojtkowice Stare oraz na Osiedlu  
nr 1 w Ciechanowcu. W wyniku wyborów w składach rad sołec-
kich i zarządów osiedlowych pozostało wiele osób, które pełniły 
już taką funkcję, ale pojawili się też nowi społecznicy. Nazwiska 
osób aktualnie pracujących w jednostkach pomocniczych można 
zawsze sprawdzić na stronie www.ciechanowiec.pl

Wybory do organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy
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Szkolenie unitarne - przystosowanie do zasad życia strzelca

W Ciechanowcu odbyło się szkolenie unitarne dla uczniów 
pierwszej i drugiej klasy sportowo-wojskowej z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza  
w Ciechanowcu wchodzącej w skład JS 1009 Mińsk Mazowiecki 
oraz strzelców z jednostek JS 1010 Siedlce, ZS „Strzelec” OSW, 
JS 5011 SOR z Siedlec ZS „Strzelec”.

Szkolenie unitarne to czas, kiedy kadeci i strzelcy są pod-
dawani szczególnie intensywnemu procesowi przystoso-
wania do zasad życia strzelca, ćwiczą musztrę wojskową  
i przechodzą wstępne szkolenie ogólnowojskowe, na którym 
poznają budowę kbk AKMS, granatów zaczepnych i obron-
nych, regulaminy, topografię, pierwszą pomoc na polu walki 
oraz taktykę.

Cała wiedza przyswojona na wykładach sprawdzana jest 
potem w praktyce. Kadeci ćwiczyli techniki przetrwania, roz-
palanie ognia przy pomocy krzesiwa. Nie zabrakło też ele-
mentów walki wręcz. Kulminacją były manewry całej kompanii,  
w czasie których Strzelcy wdrażali w praktyce taktykę „zieloną” 
– wykrywanie przeciwnika, podchodzenie pod jego pozycję, 
zrywanie kontaktu bojowego a także manewry oskrzydlające. 
Dla młodzieży była to nie tylko atrakcja, ale przede wszystkim 
wyzwanie. Kursanci musieli w szybkim tempie przyswajać 
wiedzę i nauczyć się współpracy w grupie. Wiele zadań wy-
magało od nich hartu ducha, tężyzny fizycznej i samozaparcia.  
Jak podkreślała niejednokrotnie Komendant Obozu sierżant 
Beata Noskowicz – Będziemy od was wymagać dyscypliny, 
dyscypliny i jeszcze raz myślenia. Cała kadra dzieliła się  
z kursantami posiadaną wiedzą teoretyczną i praktyczną. 

 ROK 2012

Noworoczne spotkanie sportowców
Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko spotkał 

się w Urzędzie Miejskim z zawodnikami, trenerami 
oraz pasjonatami sportu w gminie Ciechanowiec. 

Spotkanie było okazją do podsumowania ubie-
głego roku, podzielenia się sportowymi sukcesa-
mi, przekazania podziękowań za reprezentowa-
nie Gminy i sportową postawę oraz za wsparcie  
i współtworzenie sportu. Współgospodarzem spo-
tkania była dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka 
Kultury i Sportu Mirosława Chojnowska.

Działalność finansowanych przez gminę instytu-
cji takich jak szkoły podstawowe, gimnazjum czy 
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, przyby-
łe w ostatnich latach nowe obiekty sportowe, za-
angażowanie społeczników realizujących projekty 
dofinansowywane w ramach konkursów ofert na 
wspieranie realizacji zadań publicznych, codzienna 
mozolna praca nauczycieli i trenerów, wpływa na 
coraz większą liczbę dzieci i młodzieży uprawiają-
cych różne dyscypliny sportu.

Dziękując wszystkim, którzy w 2011 roku zaanga-
żowali się w upowszechnianie lub uprawianie spor-
tu w naszej gminie, Burmistrz Ciechanowca powie-
dział: Nie sposób uhonorować wszystkich, którzy 
odnoszą sukcesy jako zawodnicy czy trenerzy, więc 
chcąc docenić ich całoroczną pracę, spośród wielu 
kandydatów arbitralnie wybraliśmy tych, którym zo-
staną wręczone puchary.

Za osiągnięcia w lekkiej atletyce Sportowcem 
Roku 2011 wybrany został Tomasz Olszewski  
a Trenerem Roku 2011 Cezary Koziarski.

Za osiągnięcia w pracy trenerskiej w roku 2011 
pamiątkowe puchary otrzymali: Małgorzata Be-
kier, Joanna Czechowicz, Daniel Kujawski, Sylwia  

Kujawska, Bogdan Olędzki, Sławomir Pietrzykowski, Artur Więzowski,  
Andrzej Włodarczyk, Alicja Żebrowska.

Za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2011: Piotr Aneszko, Grzegorz 
Binaś, Michał Kamiński, Przemysław Kazimierczuk, Przemysław Łyska-
wy, Daria Radziszewska, Mateusz Świerżewski, Marcin Wojtas, Kamila  
Wojtkowska.

Za szczególne osiągnięcia sportowe w roku 2011: Sylwia Bekier, Szymon 
Biały, Bartłomiej Binaś, Grzegorz Binaś, Tomasz Bruś, Mirosław Charko,  
Karolina Czarnecka, Michał Czarnecki, Kamil Deniziak, Martyna Florczuk, 
Maciej Gawryś, Mateusz Grabarz, Marcin Kamiński, Szymon Kamiński,  
Bartosz Kłosek, Daniel Koc,  Krystian Koc, Radosław Koc, Arkadiusz  
Kowalczuk, Mateusz Kowalczuk, Radosław Kowalczuk, Paweł Kryński,  
Andrzej Łaszczuk, Dominik Łopuski, Daniel Murawski, Kamil Murawski,  
Maciej Murawski, Justyna Niemyjska, Emil Niemyjski, Przemysław  
Pełszyk, Szymon Radziszewski, Dawid Rytel, Gabriela Sokołowska, Mateusz  
Suchodolski, Szymon Suchodolski, Przemysław Susoł, Mateusz Wysocki.
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Stowarzyszenie „Tutor”
- działalność statutowa 

Stowarzyszenie „Tutor” powstało w Kozarzach w grudniu 2005 
roku. Statutowym celem stowarzyszenia jest wszechstronne 
wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska,  
a także prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej,  
kulturalno-oświatowej i informacyjnej na rzecz środowiska lokalne-
go i ponadlokalnego, wspieranie działań na rzecz rozwoju agrotury-
styki i ekologii, wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, promowanie działań samopomocowych, tworze-
nie warunków rozwoju różnych podmiotów, w tym współdziałanie 
z zagranicznymi organizacjami społecznymi, samorządowymi  
i gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych, promocja 
i organizacja wolontariatu, wspieranie działań zmierzających do 
ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego 
regionu. 

Swoją działalność Stowarzyszenie „Tutor” rozpoczęło od włą-
czenia się w prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przed-
siębiorczości, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i inne 
organizacje pozarządowe Program Stypendiów Pomostowych. 
W ramach tej działalności w 2006 roku Stowarzyszenie „Tutor” 
przyznało 8 stypendiów pomostowych, a w 2007 roku aż 12,  

co uplasowało je na V miejscu w Polsce wśród wszystkich orga-
nizacji przyznających takie stypendia.  Ogółem stowarzyszenie 
przyznało już 45 stypendiów. 

Jesienią 2006 roku Stowarzyszenie „Tutor” zainicjowało po-
wstanie koalicji lokalnej, w skład której weszły organizacje i wła-
dze z gmin Ciechanowiec, Klukowo, Nur i Perlejewo. Stowarzy-
szenie zgłosiło udział do ogólnopolskiego konkursu grantowego 
V edycji programu „Działaj Lokalnie”. W ramach tego programu 
przeprowadzono kampanię fundraisingową – zorganizowano  
w Ciechanowcu charytatywny „Bal czterech gmin”, w czasie któ-
rego zebrano fundusze przeznaczone na stypendia dla młodzieży 
oraz organizację wycieczki edukacyjnej dla 40 najzdolniejszych 
uczniów. Zorganizowano już 5 takich bali, z których całkowity do-
chód został przeznaczony na dofinansowanie projektów oraz na 
stypendia pomostowe.

Od 2008 roku stowarzyszenie uczestniczy w programie 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Stowarzyszenie, jako Ośrodek Działaj Lokalnie jest człon-
kiem sieci 50 organizacji z całej Polski. Dotychczas w ramach  
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4 konkursów przyznało 43 dotacje o łącznej wartości 206.800,00 
zł, jako wsparcie na realizację projektów, które inicjują współpra-
cę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. 

Do udziału w ogłoszonych konkursach mogą przystępować  
organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które podej-
mują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, 
których pomysły na działania odpowiadają faktycznym potrze-
bom mieszkańców i przyczyniają się do poprawy jakości życia  
w małych miejscowościach.

Na przełomie lat 2010/2011 dofinansowane i realizowane były 
22 projekty:

1. „Taniec to moja pasja” – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu.

2. „Orkiestra Dęta i Mażoretki” – Ciechanowiecki Ośrodek Kul-
tury i Sportu.

3. „Wśród scen dramatu” – Nieformalna Grupa Teatralna przy 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu.

4. „Babcia, dziadek i ja – spotkania integracyjno-międzypoko-
leniowe” – Stowarzyszenie „Zameczek” w Ciechanowcu.

5. „Tanecznym krokiem poznawaj sport” – Samorząd Uczniow-
ski Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym.

6. „W przyjaźni z kulturą i sztuką” – Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej w Łempicach.

7. „Wyginam śmiało ciało – czyli w zdrowym ciele zdrowy duch” 
– Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie.

8. „Technologia informacyjno-komunikacyjna w praktyce –  
rodzice w sieci” – Nieformalna Grupa Rodziców Uczniów Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie.

9. „Promocja Gminy Perlejewo poprzez telewizję internetową  
i prasę lokalną” – Grupa Nieformalna Mieszkańców z terenu 
Gminy Perlejewo.

10. „Dziedzictwo kulturowe powiatu ostrowskiego (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gminy Nur) w sztuce” – Grupa nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej w Nurze.

11. „Świetlica łączy pokolenia” – Grupa Sąsiedzka Kobiet  
w Radziszewie Królach.

12. „Bądźmy razem” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pobikry. 

13. „Moja mała Ojczyzna” – Klub europejski przy Publicznym 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nurze zrzeszający mło-
dzież.

14. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Łempicach.

15. „Gmina Nur czeka na eko-człowieka, czyli zrobimy wszyst-
ko, by dbać o środowisko” – Grupa nauczycieli przy Szkole pod-
stawowej im. M. Konopnickiej w Nurze.

16. „Śpiewająco przez Złoty Wiek – organizacja chóru śpiewa-
jącego dla starszych mieszkańców gminy” – Gminny Ośrodek 
Kultury w Klukowie.

17. „Integracja mieszkańców Gminy Perlejewo poprzez zajęcia 
taneczne” – Gimnazjum w Perlejewie.

18. „Ekologiczna żywność wysokiej jakości to potrawy naszej 
miejscowości” – Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  
w Radziszewie Starym.

19. „Żyjmy zdrowo” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pobikry.

20. „Sięgając gwiazd” – Nieformalna Grupa Teatralna Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu.

21. „Szlachcic na zagrodzie... – czyli, jak to ze szlachtą bywa-
ło” – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. 

22. „Kolędnicy – przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej”  
– Stowarzyszenie „Zameczek”.

Stowarzyszenie „Tutor” przeprowadza swoje konkursy  
w oparciu o zasady, które są jednakowe dla wszystkich Ośrod-
ków Działaj Lokalnie na terenie całego kraju, kierując się jaw-
nością, przejrzystością i otwartością. Decyzje o dofinansowaniu 
projektów zapadają w efekcie pracy Lokalnej Komisji Grantowej, 
która skupia niezależne autorytety różnych instytucji.

Stowarzyszenie „Tutor”, to także organizacja, która uzyskała 
status organizacji pożytku publicznego i może pozyskiwać fun-
dusze od osób fizycznych, które zechcą przekazać 1% podatku 
dochodowego. Jest to jedna z form pozyskiwania funduszy na 
dofinansowanie wcześniej wspomnianych stypendiów oraz pro-
jektów. 

Inną formą pozyskiwania środków jest organizowany corocz-
ny bal charytatywny Koalicji IV Gmin, który skupia sponsorów 
oraz wszystkich chętnych, którzy chcą mieć także swój udział  
w tworzeniu źródła finansowania inicjatyw. 
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Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa 
drewnianego w województwie podlaskim

Województwo Podlaskie, podobnie jak i inne regiony Polski 
na terenach małych miasteczek i we wsiach posiadały do poło-
wy XX wieku olbrzymią ilość zabudowy drewnianej. Większość  
budynków w małych miastach i niemal wszystkie na wsi były zbu-
dowane z drewna.

Wśród nich na samym tylko Podlasiu było tysiące pięknych 
obiektów typu dwory i dworki, chałupy i całe zagrody wiejskie, 
szkoły, wiatraki, młyny, kuźnie, karczmy, leśniczówki. Stanowi-
ły one ozdobę krajobrazu wsi podlaskiej. Zmiany cywilizacyjne 
i beztroska władz (administracyjnych i nadzoru budowlanego) 
spowodowały zniszczenie tych obiektów. Wiele złego w tym za-
kresie uczyniła II wojna światowa oraz następująca po 1944 r. 
likwidacja ziemiaństwa a zatem i siedzib dworskich. Bezstylo-
we, prowadzone bez należytego nadzoru ze strony architektów  
a często i za ich przyzwoleniem, budownictwo na wsi, szcze-
gólnie z lat 70-tych i 80-tych wprowadziło klockowatą brzydotę 
w zabudowę wiejskich budynków mieszkalnych i gospodarskich. 
Pierwsze lata XXI wieku są ostatnim momentem by zachować to 
ze starej drewnianej architektury, co jeszcze nadaje się do urato-
wania. Wieś Podlaska zmienia swoje oblicze. Pojawiło się wiele 
gospodarstw agroturystycznych przywiązujących wagę do pięk-
na krajobrazu i zachowania przeszłości. Na wsi osiada również 
wielu ludzi z miasta, którzy mają poczucie piękna i doceniają 
wartość drewnianej zabudowy. 

W tym celu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
organizują konkurs, którego celem jest promowanie właścicieli 
budynków drewnianych, którzy starają się je uratować i sensow-
nie użytkować. Celem konkursu jest też rozpropagowanie tych 
budynków i ich właścicieli nie tylko w woj. podlaskim, ale również 
na terenie Polski i Europy. Posłuży do tego wydany jako plon 
konkursu katalog z fotografiami najciekawszych obiektów i za-
mieszczeniem informacji o nich w internecie. W planach Urzędu 

Marszałkowskiego jest wydanie w formie albumowej fotografii  
z krótkimi opisami 100 najbardziej wartościowych architektonicz-
nie obiektów, które znajdują się w dokumentacji Konkursu z lat 
2005- 2012. Album ten byłby rozprowadzony przez Urząd Mar-
szałkowski wśród gości Urzędu z Polski i Europy.

Właściciele i użytkownicy budynków drewnianych położonych 
na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowo-
ściach do 5 000 mieszkańców) mogą zgłaszać budynki drewnia-
ne powstałe do 1956 roku i użytkowane do czasów współcze-
snych takie jak: budynki mieszkalne: chałupy, dwory, czworaki, 
dróżniczówki; budynki gospodarcze: spichrze, stodoły, wozow-
nie, maneże; budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, 
karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy; budynki przemysłowe: 
wiatraki, młyny, kuźnie; zagrody wiejskie i założenia dworskie.

Organizatorzy konkursu na najlepiej zachowany zabytek daw-
nego budownictwa drewnianego ufundowali nagrody o łącznej 
wartości 27500 zł. Laureatów konkursu wyłoni jury złożone  
z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytu-
ty Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku, Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku.

Zgłoszenia obiektów do konkursu przyjmowane są  
do 30 kwietnia 2011 r. 

Informacji o konkursie udziela: 
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, 

w godz. 8-16, tel. (86) 277 13 28 w. 21 
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec; 
adres e-mail info@muzeumrolnictwa.pl 

zabytekpodlasia@interia.pl 

Konkurs na dziennik, pamiętnik  
lub wspomnienia z lat 80. XX wieku

Mieszkańcy gminy 
Ciechanowiec w 2011 roku

Trwa zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej kon-
kurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat 80. 
XX wieku. Został on ogłoszony przez Prezesa IPN dr Łukasza 
Kamińskiego 12 grudnia 2011 roku, w przededniu 30. rocznicy 
wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jego celem jest utrwale-
nie pamięci o losach Polski i Polaków w ostatniej dekadzie PRL.  

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika 
lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć lat 80 XX wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego. Zgło-
szone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (trady-
cyjnego lub komputerowego). Przesłane na konkurs dzienniki, 
pamiętniki lub wspomnienia muszą być dziełami indywidualnymi, 
nigdy niepublikowanymi w całości. 

Prace uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia  
31 sierpnia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 
28, 00-839 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku. Nagro-
dzone prace zostaną opublikowane przez IPN. 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie  
www.ipn.gov.pl

Urodzenia, zgony i migracje powodują, że liczba mieszkańców 
jest liczbą zmienną. Przedstawiamy najnowsze dane demogra-
ficzne dotyczące gminy Ciechanowiec w 2011 roku.

Ogólna liczba mieszkańców naszej gminy w dniu 31 grudnia 
2011 roku wyniosła 9291 osób. Liczba mieszkańców miasta 
zmniejszyła się w ubiegłym roku o 32 i wyniosła 4900 osób,  
a liczba mieszkańców terenów wiejskich zmiejszyła się o 77  
i wyniosła 4391 osób.

W naszej gminie ujemny przyrost naturalny wyniósł w 2011 r. 
- 64 (współczynnik przyrostu - 6,89‰). W ubiegłym roku zmarło 
129 mieszkańców naszej gminy, urodziło się 65 dzieci, w tym 
16 poza granicami Polski - w Brukseli (Belgia), Cork (Irlandia). 
Sporządzono także akt urodzenia osoby dorosłej urodzonej  
w Uromi (Nigeria). Trzech mieszkańców gminy zmarło poza 
granicami kraju - w Enghien (Belgia), Gujan-Mestras (Francja) 
i Mississauga (Kanada). Związek małżeński zawarło 78 miesz-
kańców gminy; 5 ślubów odbyło się za granicą: w  Rancho Pa-
los Verdes i Hanover (USA), w Brukseli (Belgia), w Flörsheim n.  
Menem (Niemcy) oraz  Lysis  (Cypr); 52 śluby odbyły się w Gminie  
Ciechanowiec (13 ślubów cywilnych i 39 konkordatowych). 
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Corocznie Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu organizuje w okresie noworocznym cykl 
turniejów tenisa stołowego w różnych kategoriach 
wiekowych. 

W rozegranym na początku lutego Turnieju Teni-
sa Stołowego o Puchar Dyrektora COKiS wystar-
towało 17 zawodników rywalizujących w katego-
rii open w grze pojedynczej. Zwycięzcą Turnieju  
został Krzysztof Wszoł z Ciechanowca. 

Wyniki turnieju: I miejsce Krzysztof Wszoł, II  
- Sławomir Kostrzyński, III - Wojciech Czarnecki, IV 
- Dariusz Barańczak, V - ks. Krzysztof Malinowski, 
VI - Patryk Fiedoruk. 

Kolejnym turniejem był rozegrany w ostatnią nie-
dzielę karnawału Turniej Młodzików. W zawodach 
udział wzięły dzieci i młodzież do 18 roku życia.  
Po zaciętych rozgrywkach toczonych systemem 
„do dwóch przegranych”, najlepsi zawodnicy otrzy-
mali puchary i nagrody rzeczowe.

Wyniki turnieju: I miejsce - Hubert Bojar, II  
- Michał Kryński, III - Radosław Koc, IV - Jacek Ży-
wicki, V - Paweł Wróbel, VI - Kacper Czechowicz. 

Turnieje tenisa stołowego o Puchar Dyrektora COKiS

Drużyna z Ciechanowca zwycięzcą 
          Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej

W IX Halowym Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu 
Wysokomazowieckiego rocznik 2000 i młodsi, pierwsze miejsce 
wśród chłopców wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Ciechanowcu, wygrywając wszystkie mecze  
z bilansem bramkowym 10 : 0.

W tegorocznym Turnieju wzięło udział 10 zespołów z powiatu 
wysokomazowieckiego: w kategorii dziewcząt - 4 ekipy i chłop-
ców 6 ekip. W drużynie Ciechanowca grali: Michał Czarnecki  
(2 bramki), Szymon Borek (2 bramki ), Mateusz Grabarz (ka-

pitan, 1 bramka), Mateusz Kowalczuk (4 bramki), Kacper  
Warchoł (bramkarz), Adam Wincenciak, Kacper Boratyński,  
Piotrek Wierzbicki (1 bramka) i Maciek Kamiński. Trenerem  
zespołu jest Sławomir Pietrzykowski.

Za kilka tygodni chłopców czekają rozgrywki ligowe o mistrzo-
stwo województwa podlaskiego w kategorii młodzika, w których 
drużyna po rundzie jesiennej jest w swojej grupie na pierwszym 
miejscu.
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Uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia działającej przy  
Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu zaprezentowali efekty swojej 
pracy w I semestrze roku szkolnego 2011/2012. W czasie koncertu wystą-
piło dwudziestu trzech tegorocznych uczniów Szkoły.

Koncerty są okazją do opanowania sztuki publicznych występów (każdy 
rok kończy się egzaminem, w czasie którego uczeń musi wykonać wybrany 

Koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej
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utwór przed komisją) oraz dają możliwość podzielenia 
się swoimi umiejętnościami z rodziną i innymi słucha-
czami koncertu. Stopień trudności utworów prezen-
towanych przez młodych muzyków był bardzo różny,  
bo występowali wszyscy uczniowie - i ci, którzy dopiero 
rozpoczęli naukę, i ci uczący się już kolejny rok. Jedni 
wykonawcy zagrali popularne melodie, np.: piosenkę 
znaną z wykonania Edith Piaff „Pod dachami Paryża” 
czy „Była sobie żabka mała” z repertuaru zespołu „Fa-
solki”, inni wykonali utwory z kanonu muzyki klasycz-
nej, np.: allegretto z VII symfonii A-dur op. 92 Ludwi-
ga van Beethovena, temat z baletu „Jezioro łabędzie” 
Piotra Czajkowskiego czy uwerturę do opery „Wilhelm 
Tell” Gioacchina Rossiniego.

Oprócz stopnia opanowania gry na instrumentach 
uczniowie zaprezentowali także umiejętności pracy  
w zespole. Koncert rozpoczął kwartet dziewcząt wy-
konaniem XIII-wiecznej polskiej pieśni hymnicznej  
Wincentego z Kielczy „Gaude Mater Polonia” (Ciesz 
się, Matko Polsko), wystąpił duet na gitarę i pianino  
z utworem Jacka Kaczmarskiego „Na starej mapie kra-
jobraz utopijny” i trio akordeonowe. Na zakończenie 
chór złożony z wszystkich uczniów zaśpiewał piosenkę  
„Hej bystra woda” z repertuaru zespołu No To Co.

Ciechanowiec na Międzynarodowych Targach 
ITM Warsaw 2012  

W Centrum Expo XXI w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi 
Turystyczne ITM Warsaw. Odwiedziło je około 2 tys. gości biznesowych  
i 4,3 tys. klientów indywidualnych, łącznie ponad 6,3 tys. zwiedzają-
cych. 

Stoiska wystawiennicze zaprezentowali wystawcy z ponad 24 krajów 
m.in. Turcja jako kraj partnerski Targów. Prezentowano kraje, regiony  
i miasta, biura podróży i touroperatorów, agencje incentive, hotele, cen-
tra konferencyjne, linie lotnicze i wiele innych podmiotów związanych 
z branżą turystyczną. Oferta województwa podlaskiego została przed-
stawiona na 49 metrowym stoisku zorganizowanym w ramach projek-
tu „Kreacja wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą 
poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspólnie z Podlaską 
Regionalną Organizacją Turystyczną (PROT), której członkiem jest 
Gmina Ciechanowiec. 

Wśród materiałów promocyjnych na temat atrakcji turystycznych, bazy 
turystycznej regionu, map i przewodników, znajdujących się na stoisku 
województwa podlaskiego zaprezentowano najnowsze wydawnictwa 
przygotowane przez Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanow-
cu: folder reklamowy „Ciechanowiec brama na Podlasie”, przewodnik 
turystyczny „Ciechanowiec i okolice” oraz aktualną mapę turystyczną 
miasta i gminy Ciechanowiec. Opracowanie i wydruk materiałów promo-
cyjno-turystycznych o Gminie Ciechanowiec było współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi 4 – LEADER Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Organizatorzy stoiska podlaskiego podkreślają, że odwiedzający tar-
gi najczęściej pytali o ofertę aktywnych form wypoczynku na Podlasiu,  
w tym o szlaki rowerowe i kajakowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się kuchnia podlaska, zwłaszcza, że można było spróbować wielu regio-

nalnych potraw. 
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna  

będzie prezentować materiały promujące naszą  
gminę na wielu innych imprezach turystycznych w kraju 
m.in.: na Podlaskich Targach Turystycznych w Białym-
stoku, w Katowicach na Międzynarodowych Targach 
Turystyki GLOB, w Poznaniu na Targach Regionów  
i Produktów Turystycznych TOUR SALON, a także na 
zagranicznych targach turystycznych: w Niemczech,  
Belgii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
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Podsumowanie działalności Ciechanowieckich 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Ciechanowieckie Ochotnicze Straże Pożarne podsumowa-
ły swoją ubiegłoroczną działalność na walnych zebraniach.  
W Gminie Ciechanowiec funkcjonuje 12 jednostek OSP - 3 ka-
tegorii M (z motopompą) - w Przybyszynie, Skórcu i Kosiorkach, 
oraz 9 kategorii S (samochodowe) - w Winnie-Chrołach, Radzi-
szewie-Królach, Wojtkowicach Starych, Tworkowicach, Bujence, 
Kocach-Basiach, Kozarzach, Pobikrach i Ciechanowcu. Dwie 
ostatnie jednostki są włączone do KSRG (Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego).

W 2011 roku ciechanowieccy strażacy spoza KSRG ugasili  
7 pożarów i interweniowali w 27 miejscowych zagrożeniach: OSP 
Radziszewo-Króle uczestniczyło w 1zdarzeniu (pożar), OSP 
Tworkowice - 2 pożary i 3 zagrożenia miejscowe, OSP Kozarze 
- 2 pożary i 6 zagrożeń miejscowych, OSP Bujenka - 2 pożary 
i 18 zagrożeń miejscowych. Należąca do KSRG od 2007 roku 
OSP Pobikry uczestniczyła w gaszeniu 6 pożarów i 14 zdarze-
niach miejscowych, a OSP Ciechanowiec (w KSRG od 1995 r.) 
gasiła 27 pożarów i interweniowała w 101 zagrożeniach miejsco-
wych. Ogółem: ugaszono 40 pożarów, ratując mienie wartości 
1 926 tys. zł (straty 114,9 tys. zł) i zlikwidowano 142 zagrożenia 
miejscowe (straty 137 tys. zł). W czasie akcji rannych zostało  
13 osób.

W szkoleniach podstawowych udział wzięło 21 strażaków 
(OSP Ciechanowiec 9, OSP Pobikry 7, OSP Kozarze 5), w szko-
leniach specjalistycznych 23: kierowca-konserwator sprzętu ra-
towniczego 3 (OSP Ciechanowiec), kwalifikowana pierwsza po-
moc 4 (OSP Ciechanowiec 3, OSP Pobikry 1), zabezpieczenie 
lądowania LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) 16 (OSP 
Ciechanowiec 8, OSP Pobikry 8).

W 2011 r. kontynuowano doposażenie jednostek OSP, finan-
sowane z dotacji z KSRG i Urzędu Gminy w Ciechanowcu. OSP 
Radziszewo-Króle otrzymała samochód Jelcz 005, używany 
poprzednio przez OSP Ciechanowiec, oraz nową pilarkę do 
drewna; do OSP Kozarze zakupiono pompę pływającą, do OSP 
Pobikry środki ochrony osobistej (aparaty ODO), do OSP Cie-
chanowiec zakupiono specjalistyczną odzież ochronną (rękawi-
ce i kominiarki) oraz kapoki, wiosła, zbiornik wodny, wytwornicę 
pianową, rozdzielacz kulowy, węże W-75, mostki przejazdowe, 
pasy strażackie i zatrzaśniki. We wszystkich jednostkach uzupeł-
niano wyposażenie w mundury koszarowe i wyjściowe. 

Prace remontowe w 2011 roku w remizach to: termomoder-
nizacja budynku w Tworkowicach, remont zaplecza socjalnego 
(aneks kuchenny, łazienki, instalacje wodno-kanalizacyjne i elek-
tryczne) w Winnie-Chrołach, wykonanie aneksu kuchennego (in-
stalacje wodno-kanalizacyjne, meble) w Bujence, remont toalety 
w Kozarzach.

Plany strażaków na rok 2012 przewidują dalszy udział w szko-
leniach podstawowych, specjalistycznych z zakresu: kierow-
ca-konserwator sprzętu ratowniczego, ratownictwo techniczne, 
kierowanie ruchem drogowym, kwalifikowana pierwsza pomoc 
i dowódczych dla dowódców OSP i naczelników OSP; zakupy 
m.in. aparatów powietrznych, bosaka aluminiowego, środka 
pianotwórczego, butli do aparatów powietrznych, rozpieracza  
kolumnowego; oraz remonty m.in. bramy garażowej w remizie 
OSP Ciechanowiec i ogrzewania remizy OSP Pobikry.

Bardzo dobrze wypadają ciechanowieccy druhowie w spra-
wozdaniu sporządzonym przez Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem - w przeciągu 
ostatnich dziesięciu lat (2001-2011) interweniowali 1259 razy: 
OSP Ciechanowiec 1006, OSP Bujenka 89, OSP Pobikry 75, 
OSP Kozarze 32, OSP Koce-Basie 22, OSP Winna-Chroły 15, 
OSP Tworkowice 11, OSP Wojtkowice Stare 8, OSP Radzisze-
wo-Króle 1.
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W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
kolejny rocznik piątoklasistów uczestniczył w cieka-
wej i atrakcyjnej lekcji historii jaką jest „Dzień wśród  
starożytnych”. Impreza daje dzieciom sposobność do 
pogłębienia wiedzy historycznej i doskonalenia form 
współpracy. Uczniowie trzech klas V współzawodni-
czą w  interdyscyplinarnych igrzyskach rozgrywanych 
w trzech kategoriach: omnibus, igrzyska oraz artyści. 
Każda z kategorii podzielona jest na poszczegól-
ne zadania, których w tym roku było 23. Najwięcej 
punktów można zdobyć odpowiadając prawidłowo 
na pytania w konkurencji omnibus czyli w konkur-
sie wiedzy o historii, geografii i kulturze starożytnej. 
Najpopularniejsza kategoria czyli igrzyska z „biegiem 
hoplitów” i „wyścigiem rydwanów” dają najmniejszą 
liczbę punktów, natomiast wyżej oceniana kategoria 
artyści wymaga wykazania się umiejętnościami pla-
stycznymi, scenicznymi i... umiejętnością dopingo-
wania kolegów uczestniczących w jakimś zadaniu. 

„Dzień wśród starożytnych”

„Edukacja poprzez Karate - druga edycja”
Mazowiecko-Podlaski Klub Karate realizuje projekt 

„Edukacja poprzez Karate - druga edycja”, do uczestnic-
twa, w którym zgłosiło się 50 mieszkańców w wieku od  
9 do 27 lat, z powiatów zambrowskiego i wysokomazo-
wieckiego, w tym aż 12 mieszkańców z terenu Gminy 
Ciechanowiec (5 dziewcząt i 7 chłopców). Projekt reali-
zowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i finansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu państwa. 

Zajęcia będą nosiły charakter treningów wraz z ele-
mentami edukacyjnymi, odbędą się też spotkania inte-
gracyjne wraz z wyżywieniem i wykładami (w całości 
finansowane ze środków unijnych). Warsztaty trwać 
będą przez trzy miesiące (od marca do maja 2012 roku). 
Treningi prowadzić będą Shihan Artur Więzowski 5 dan i 
Sensei Robert Gaździk 1 dan Polska Federacja IBK.

Jest to już czwarty projekt ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki realizowany przez Mazowiecko- 
Podlaski Klub Karate na terenie powiatów zambrowskie-
go i wysokomazowieckiego, przeznaczony dla dzieci  
i młodzieży. W poprzednich projektach uczestniczyło  
ponad 230 osób. 

Mazowiecko-Podlaski Klub Karate przez cały okres 
działania dochował się wielu wybitnych zawodników, 
którzy stawiali na najwyższych stopniach podium. Klub 
obejmuje swoim działaniem miejscowości: Ciechano-
wiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Szumowo, Koła-
ki Kościelne, Nowe Piekuty, Łomża czy Szumowo i cią-
gle się rozwija. Jest organizatorem Międzynarodowych 
Turniejów Karate. Co roku dzieci i młodzież wyjeżdża 
na obozy sportowo-wypoczynkowe organizowane przez 
Klub. 
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Po podsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnych kategoriach 
najlepsza okazała się klasa V b, druga była klasa V c, a trzecia klasa V a.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu realizuje rzą-
dowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem 
Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych  
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz 
zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim pozio-
mem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie 
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ogranicza-
nie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu  
żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich docho-
dach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Działania realizowane w ramach Programu mają w szczegól-
ności:

- zapewnić pomoc w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku 
życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienio-
nych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, szczególnie osobom 
samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,  

- zmierzać do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej  
w gminach, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygoto-
wania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków. 

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania może odbywać 

się w formie:
- zakupu posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego 

posiłku, 
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (za-

siłku celowego),
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościo-

wych.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nie-

odpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie  
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  
150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie  
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania”. Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy żyw-
nościowej mogą skorzystać osoby w rodzinach, gdzie dochód na 
osobę nie przekracza 526,50 zł, a dla osoby samotnie gospoda-
rującej 715,50 zł.   

Wszelkie informacje odnośnie programu  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz możliwości 

skorzystania z pomocy można uzyskać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1  

oraz pod numerem tel. (86) 277 12 57.

Projekt dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie VII” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Lokalną Organizację Grantową/ODL 
Stowarzyszenie „Tutor”.

Stowarzyszenie „Zameczek” w ra-
mach programu „Działaj Lokalnie VII” 
realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Tutor”, zorganizowało warsztaty arty-
styczne dla 20 osobowej grupy dzieci 
w wieku od 10 do 11 lat, pod nazwą 
„Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko 
cokolwiek dalej...”. Zajęcia prowadzo-
ne były w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Ciechanowcu.

Warsztaty miały na celu przygotowa-
nie grupy do występów publicznych, 
a zdobyte umiejętności pozwoliły na 
prezentację spektaklu kolędniczego 
szerszemu gronu osób, od przed-
szkolaków do osób starszych. 

Zaprezentowane treści pozwoliły 
na: ożywienie i ocalenie zapomnia-
nych tradycji kolędniczych;  wzbu-
dzenie zainteresowania i zrozumienie 
idei kolędowania; stworzenie szan-
sy odrodzenia tradycji kolędniczych  
w środowisku; poszerzenie zasobu 
wiedzy wśród dzieci o zwyczajach, 

„Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...”

obrzędach i wierzeniach regionu. 
Spektakl został zaprezentowany grupie około 300 odbiorców. Premiera odbyła się na 

klasowej wieczerzy wigilijnej. W kolejnych prezentacjach udział wzięły dzieci i pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Przedszkola w Ciechanowcu, pacjenci Hospicjum  
w Ciechanowcu, pensjonariusze i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz 
wychowankowie i kadra pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Zuzeli. Zakupiono stroje oraz materiały do wykonania części strojów, farby do makijażu 
scenicznego, instrumenty muzyczne (flety) oraz koszyk wiklinowy i słodycze do częstowania 
odbiorców projektu. Po zakończonych występach dokonano podsumowania projektu, dzieci 
otrzymały certyfikaty oraz drobne upominki w postaci słodyczy i pamiątkowego zdjęcia całej 
grupy oprawionego w ramkę. Realizując ten projekt stowarzyszenie zakładało podtrzymanie 
tradycji chodzenia z gwiazdą.
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Pod koniec 2011 roku Gmina Ciechanowiec rozpoczęła reali-
zację projektu „Skuteczne NGO  – Strategia Współpracy Gminy 
Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji. 

Projekt skierowany jest do osób działających lokalnie zarówno 

Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy 
Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi
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„Szlachcic na zagrodzie...  
– czyli, jak to ze szlachtą bywało” 
Gmina Ciechanowiec to obszar z bogatą tradycją i kultu-

rą. Mieszkańcy chcą kultywować tradycje, doceniają regio-
nalne potrawy i inne walory swojej ziemi. 

Aby rozbudować zainteresowania historią, kulturą i tra-
dycjami naszej Małej Ojczyzny i zainspirować młodzież do 
własnych badań i poszukiwań, Ciechanowiecki Ośrodek 
Kultury i Sportu realizuje dwa projekty: „Szlachcic na za-
grodzie... – czyli, jak to ze szlachtą bywało” dofinansowany 
ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Organizację 
Grantową/ODL Stowarzyszenie „Tutor” oraz „Szlachcic 
na zagrodzie – czyli, jak to ze szlachtą podlaską bywa-
ło...” współfinansowany z tzw.: „Małych Projektów” czyli 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi 4 – 
LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Szesnastoosobowa grupa gimnazjalistów uczestniczy 
w warsztatach historycznych i tanecznych. Podczas zajęć 
historycznych młodzież poznaje tradycje i zwyczaje szla-
checkie, uczy się nazewnictwa elementów strojów w ja-
kich występowała szlachta, wyszukuje informacje o rodach 
szlacheckich, które zamieszkiwały okoliczne zaścianki, 
projektuje i opracowuje folder o szlachcie z Podlasia, któ-
ry ma podsumować realizację projektów. W czasie zajęć 
tanecznych osiem par uczy się polskich tańców narodo-
wych: poloneza i mazura.

W ramach projektów uszyto tradycyjne stroje męskie 
składające się z: kontusza, żupana, spodni (szarawarów), 
pasa, czapki i butów, oraz stroje damskie składające się z: 
kontusza - kubraka obszytego futerkiem, spódnicy, bluzki 
z długim rękawem, czapki i butów. Urodę tych strojów i 
umiejętności taneczne młodzieży będzie można podziwiać 
w czasie miejskich obchodów świąt narodowych: 3 Maja i 

w organizacjach pozarządowych, jak i grupach nieformalnych, 
funkcjonujących na terenie Gminy Ciechanowiec. W ramach 
projektu została utworzona Grupa Planowania Strategicznego,  
która na cotygodniowych spotkaniach dokonuje diagnozy sytuacji 
NGO, opracowuje analizę SWOT i definiuje problemy pojawiają-
ce się we współpracy organizacji z samorządem. Na podstawie 
wniosków wypracowanych przez Grupę Planowania Strategicz-
nego opracowana zostanie Strategia Współpracy Gminy Ciecha-
nowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012–2017. 

Realizacja tego projektu niewątpliwie przyczyni się do zdefinio-
wanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu 
gminnego i lokalnych NGO, polepszenia komunikacji i ustano-
wienia stałego forum dialogu i współpracy pomiędzy urzędnikami 
a członkami organizacji pozarządowych.

11 Listopada, a także podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Folk-
loru „Podlaskie Spotkania”, corocznego Balu Stowarzyszenia TUTOR 
czy na koncercie w sali COKiS na zakończenie projektu.



11 listopada 1918 r. naczelny dowódca sił sprzymierzonych 
w I wojnie światowej przeciw Niemcom, marszałek Francji Foch 
przyjął wysłannika Niemiec, który przybył, by złożyć podpis pod 
aktem kapitulacji Niemiec. Jest to historyczna data zakończenia 
I wojny światowej. W wyniku tego wydarzenia na mapie Europy 
pojawiła się Polska. Z towarzystw łowieckich działających w za-
borach: austriackim, pruskim i rosyjskim, w 1923 r. w Warszawie 
utworzono Centralny Związek Polski Stowarzyszeń Łowieckich, 
który sześć lat później został przekształcony w Polski Związek 
Stowarzyszeń Łowieckich. Nazwa PZŁ (Polski Związek Łowiec-
ki) jest używana od 1936 r. Stosunki łowieckie w Polsce, po tylu 
latach niewoli, przez pewien czas regulowały ustawy panujących 
państw zaborczych.

Wejście w życie rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej, 
Ignacego Mościckiego, z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowiec-
kim, zmieniło całkowicie sytuację w łowiectwie. Rozporządzenie 
mówiło, że polowanie jest związane z własnością gruntu i należy 
do właściciela. Właściciel gruntu mógł go użytkować tylko wtedy, 
jeśli posiadany obszar wynosił ponad 100 ha powierzchni ciągłej. 
Obszar taki zarejestrowany w starostwie stanowił obwód łowiecki 
własny. Właściciele gruntu powyżej 100 ha ciągłej powierzchni 
mogli tworzyć tzw. spółkę łowiecką, którą mogli wydzierżawić 
myśliwemu na okres nie krótszy niż 6 lat. Obowiązkiem myśliwe-
go była hodowla zwierzyny i opieka przed szkodnikami łowiec-
kimi. Za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny 
odpowiedzialność ponosił właściciel lub dzierżawca obwodu ło-
wieckiego, w którym zwierzyna ta miała przypuszczalną ostoję.

W rozporządzeniu Prezydenta podjęto hasło Jana Sztolcma-
na, który był założycielem i wydawcą „Łowca Polskiego” od 1899 
r. „Ten poluje, kto hoduje”.

W rozporządzeniu Prezydenta były wymienione gatunki zwie-
rzyny, na które nie wolno polować: żubry, bobry, kozice, świstaki 
oraz samice i cielęta łosia, jelenia, daniela, sarny-kozy i koźlęta, 
samice niedźwiedzia i niedźwiedziątka, czarne bociany, głuszce-
kury, bażanty-kury, cietrzewie-kury. Na inne ustanawiał indywi-
dualne okresy ochrony i polowań. Rozporządzenie jednocześnie 
stanowiło, jakie zwierzęta są szkodnikami łowiectwa, do nich za-
liczono: wydry, wilki, tchórze, kuny-kamionki, gronostaje, łasice, 
dzikie króliki, jastrzębie-gołębiarze, krogulce, sroki i wrony. Na 
powyższe zwierzęta myśliwy mógł polować przez cały rok, a w 
obrębie zagrody i w odległości do 100 m od zagrody mógł nisz-
czyć je każdy obywatel dowolnymi sposobami. Rozporządzenie 
zabraniało polować na cmentarzach i w odległości mniejszej 
niż 100 m od zabudowań mieszkalnych. Zakazane było łowie-
nie zwierząt przy pomocy trutek, wnyków, samostrzałów, dołów, 
ostrokołów, lepu, ziarna rozmoczonego w spirytusie, żelaz, po-
trzasków, sideł, pułapek i innych podobnych środków. Nie doty-
czyło to jednak zwierząt uznanych za szkodliwe, tzw. szkodniki 
łowieckie. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa ło-
wieckiego sprawował minister rolnictwa, na terenie województw 
wojewoda, a na obszarze powiatu starosta. Łamanie przepisów 
prawa łowieckiego było karane przez starostę, w imieniu którego 
działała policja. Drobne wykroczenie karano grzywną do 200 zł. 
W większych przestępstwach orzekały sądy powiatowe wymie-
rzając kary do 5000 zł i aresztu do 6 miesięcy lub łącznie. Dla 
porównania cena 100 kg żyta wynosiła wówczas około 8 zł. 
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Historia łowiectwa na ziemi  
ciechanowieckiej w II Rzeczpospolitej

W 1939 r. w Polsce było zarejestrowanych 11700 myśliwych. 
W Ciechanowcu i w pobliżu było ich 7. Starosta Bielska Podla-
skiego Pan Garkiewicz, właściciel wiejskiego majątku ziemskie-
go w Andryjankach koło Bociek, wydawał pozwolenia na posia-
danie broni myśliwskiej tym, którzy mieli własny obwód łowiecki 
bądź dzierżawiony od spółki łowieckiej (niektórzy mieli po kilka 
obwodów) oraz wykupioną kartę łowiecką, która stanowiła doku-
ment przynależności do związku łowieckiego, a wraz z tą kartą 
instrukcję, na jaką zwierzynę w danym sezonie można polować.

Trudności mieli starający się uzyskać pozwolenie na broń 
mieszkańcy miast i wsi położonych w pobliżu dużych prywatnych 
majątków lub w pobliżu Lasów Państwowych.

Myśliwymi na ziemi ciechanowieckiej byli:
1. ks. Julian Dudziński - Proboszcz parafii rzymsko-katolic-

kiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu w latach 1919-
1936. Dzierżawił obwód łowiecki spółki łowieckiej Antonina i Za-
dobrza.

2. Wilhelm Freimark - Właściciel fabryki wyrobu sukna zatrud-
niającej średnio 32 osoby. Dzierżawił obwody łowieckie spółki ło-
wieckiej osady Ciechanowiec i spółki łowieckiej Żebry i Kuczyn.

3. Kazimierz Jastrzębski - Właściciel majątku Wiktorowo. Po-
siadał obwód łowiecki własny.

4. Gustaw Kluge - Właściciel przędzalni wełny i współwłaści-
ciel fabryki wyrobu sukna Wilhelma Freimarka. Dzierżawił obwód 
spółki łowieckiej wsi Halinowo.

5. Ludgierd Małysko - Właściciel młyna wodnego na rzece Nu-
rzec w Tworkowicach. Dzierżawił obwód od spółki łowieckiej wsi 
Dąbczyn.

6. Jan Skupiński - Komornik sądu grodzkiego w Ciechanowcu. 
Dzierżawił obwód od spółki łowieckiej majątku Kostuszyn.

7. Stanisław Olędzki - W latach 1910-1920 pracował w USA. 
Światły i wzorowy rolnik i ogrodnik. Był też wędkarzem. Dzierża-
wił obwód łowiecki od spółki łowieckej „Pałatki”.

Pola wokół Ciechanowca i sąsiadujących wsi dzierżawili my-
śliwi z Warszawy. Polowali na zająca „na deptaka” lub z psami, 
a na ptactwo z psami. Stosowali metodę polowań na tzw. „za-
sadzkę”. Łowiectwo traktowali jako odpoczynek na łonie natury, 
jako sposób na odstresowanie. W latach trzydziestych ubiegłego 
wieku panował wielki kryzys gospodarczy. Najbardziej ucierpiała 
wieś, przemysł był w powijakach. Pasja łowiecka i wielka bieda 
na wsi spowodowały, że na wsiach było wielu kłusowników. Po-
zyskiwali różnymi sposobami, często by dzieciom dać jadła, a 
skóry zwierząt futerkowych były w cenie. Np. 1 skóra wydry lub 
2 skóry z kuny, czy 8 skór z lisa stanowiły równowartość dobrej 
krowy. Inteligencja ze wsi i z miasta nie chodziła w kożuchach 
ze skór owczych, ale w futrach podbitych błamem ze skór lisich, 
z kołnierzem z wydry bądź kuny. Upolowane kuropatwy chętnie 
kupował Żyd, a zająca na pasztet przed Świętami Bożego Naro-
dzenia chrześcijanin. Tłuszczu (skromu) z zająca i sadła z borsu-
ka używano jako leku na pewne choroby. 

Dnia 1 września 1939 polskie łowiectwo przestało funkcjono-
wać na 7 sezonów łowieckich.

                            opracował:  mgr Henryk Kulczakiewicz
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Re-
gionalny w Białymstoku oraz pozostałe jednostki organizacyjne 
KRUS na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 
2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 118) przeprowadzają akcję waloryzacji emerytur i 
rent rolniczych. 

Zgodnie z ww. ustawą waloryzacja emerytur i rent rolniczych 
od 1 marca 2012 roku polega na dodaniu do kwoty świadczenia 
przysługującego w dniu 29 lutego 2012 roku, kwoty waloryzacji w 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych
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wysokości 71 zł. Kwoty dodatków przysługujących do świadczeń 
wzrosną o 4,8%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej (tzw. 
emerytury podstawowej) od 1 marca 2012 roku wyniesie 799 zł 
18 gr miesięcznie. 

Waloryzacja obejmie wg przewidywań Kasy około 1,35 mln 
świadczeń i zostanie przeprowadzona w marcu 2012 roku, a dla 
emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalo-
nych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. Nowa 
wysokość świadczenia zostanie ustalona w drodze decyzji.

Oto zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników:

  Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego:         na dzień 01.03.2012 r.
1 emerytura i renta  podstawowa 799 zł 18 gr
2 dodatek pielęgnacyjny 195 zł 67 gr
3 dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 293 zł 51 gr
4 dodatek kombatancki 195 zł 67 gr
5 dodatek z tytułu tajnego nauczania 195 zł 67 gr
6 dodatek kompensacyjny 29 zł 35 gr
7 dodatek dla sieroty zupełnej 367 zł 79 gr
8 świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastęp-

czej służby wojskowej, nie więcej niż:
195 zł 67 gr

9 świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż: 195 zł 67 gr
10 ryczałt energetyczny 157 zł 67 gr
11 dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat:

- do 28.02.2011 r.
- do 29.02.2012 r.
- po 29.02.2012 r. 

2716 zł 71 gr
2822 zł 66 gr
2974 zł 69 gr

12 zasiłek pogrzebowy 4000 zł 00 gr
13 wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie 

lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego:
70%
130%

2510 zł 80 gr
4662 zł 80 gr

14 kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej eme-
rytury i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) 
w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%  528 zł 00 gr

15 kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części sta-
nowiącej 85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona 
jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 
70 % do 130 %  448 zł 83 gr
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego:

1 zasiłek chorobowy za 1 dzień  10 zł 00 gr 
2 zasiłek macierzyński  3196 zł 72 gr
3 jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku 

na zdrowiu
 

550 zł 00 gr
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Nowelizacja ustawy o odpadach ze stycznia 2010 roku wpro-
wadziła wiele zamieszania w gospodarce śmieciowej gmin. Waż-
ność straciły obowiązujące decyzje zezwalające na składowanie 
odpadów na dotychczasowych składowiskach. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 28, poz. 145), zarządzający składowiskiem odpadów, który 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał decyzję 
wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, może 
przyjmować odpady do składowania do upływu terminu okre-
ślonego w decyzji, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia wejścia  
w życie ustawy.

Z uwagi na fakt, że Burmistrz Ciechanowca, posiadał decyzję 
z dnia 14 lipca 2009 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składo-
wiska w Nowodworach, z mocy ww. ustawy termin zaprzestania 
przyjmowania odpadów na przedmiotowe składowisko przypadał 
na 11 kwietnia 2010 r., mimo, że decyzja ta przewidywała możli-
wość unieszkodliwiania odpadów do dnia 31 grudnia 2011 r.

Za odpady w ilości 203,13 tony, przyjęte na składowisko po 
upływie terminu narzuconego przez nowelizację ustawy, Marsza-
łek Województwa Podlaskiego decyzją z dnia 18 maja 2011 r., 
znak: DIS-II.7253.2.1.2011, wymierzył Przedsiębiorstwu Robót 
Komunalnych FARE w Ciechanowcu, będącemu jednostką or-
ganizacyjną Gminy Ciechanowiec, opłatę podwyższoną za okres 
od 12 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. z tytułu składowa-
nia odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, w wysoko-
ści 618.870,00 zł, pomniejszoną o istniejącą nadpłatę do kwoty 
597.912,95 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanow-
cu odwołało się od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Marszałka 
Województwa Podlaskiego. Jednak organ odwoławczy utrzymał 
przedmiotową decyzję w mocy.

Następnie, na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych 
FARE w Ciechanowcu, opłatę podwyższoną wraz z należnymi 
odsetkami za zwłokę w wysokości 88.524,00 zł Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego decyzją z dnia 21 listopada 2011 r., znak: 
DIS-II.7253.1.9.2011, rozłożył na 40 rat, ze względu na fakt, że 
jednorazowe uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska 
za I półrocze 2010 r. mogłoby spowodować zachwianie płynno-
ści finansowej Przedsiębiorstwa. 

Sytuacja, w wyniku której doszło do nałożenia opłaty podwyż-
szonej za korzystanie ze środowiska była związana z brakiem 
alternatywy dla miejsca składowania odpadów pochodzących  
z terenu gminy Ciechanowiec, jaką miało być funkcjonowanie re-
gionalnego zakładu zagospodarowania odpadów w Czerwonym 
Borze, który do tej pory nie został uruchomiony oraz ze zbyt póź-
nym terminem uzyskania przez Przedsiębiorstwo Robót Komu-
nalnych FARE w Ciechanowcu, zezwolenia na zbieranie i trans-
port odpadów, z możliwością ich czasowego magazynowania.

Zgodnie z art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,  
z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i maga-

Opłata podwyższona za 
korzystanie ze środowiska

zynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy. 
Na podstawie art. 402 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków 
na rachunkach bankowych, są przekazywane m.in. na rachunki 
budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich 
wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu wojewódz-
twa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, więc część 
środków z opłaty podwyższonej wpłynie na konto gminy i będzie 
można je wykorzystać na finansowanie ochrony środowiska.

Zgodnie z Uchwałą Nr 82/XVI/12 Rady Miejskiej w Ciechanow-
cu z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia jednostkowej 
stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Przedsiębiorstwa 
Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, ustalono jednost-
kową stawkę dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do 1 m3 od-
bioru, wywozu i unieszkodliwienia nieczystości stałych w wyso-
kości 46,09 zł. Dotacja stanowi duże obciążenie finansowe dla 
budżetu gminy, jednak dzięki dotacji nie obarczamy mieszkań-
ców dodatkowymi kosztami, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, 
że chcąc zaoszczędzić sobie wydatków, będą oni szukać innych 
sposobów na pozbycie się odpadów komunalnych, np. poprzez 
wywiezienie ich do lasu.
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Koło Wędkarskie „Jazgarz” w 2011 roku  
Członkowie Koła Wędkarskiego “Jazgarz” podsumowali na 

walnym zebraniu działalność w 2011 roku i sprecyzowali plany 
na rok 2012. W 2011 roku ilość członków Koła zwiększyła się  
o 127 wędkarzy, co było związane z odbudową stanu ryb w Nur-
cu. Przybyło też młodych wędkarzy z 5 szkół, w których prze-
prowadzono szkolenie wędkarskie dla dzieci i przeprowadzono 
egzamin na kartę wędkarską, który wszyscy zdali. Zorganizo-
wano konkurs plastyczny “Wędkarstwo i ekologia” dla uczniów 
szkół podstawowych, a wspólnie z myśliwymi na strzelnicy koło 
Malca zorganizowano Dzień Dziecka dla 150 uczniów szkół pod-
stawowych z gmin Ciechanowiec i Perlejewo. Koło Wędkarskie 
„Jazgarz” zorganizowało czterokrotnie zawody wędkarskie: dwa 
konkursy spławikowe i dwa spinningowe.

Zgodnie z „Planem odbudowy zasobów ichtiofauny w obwo-
dach rybackich dotkniętych letnią przyduchą w lipcu 2009 roku” 
realizowanym przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Węd-
karskiego kontynuowana jest akcja zarybiania. W 2011 roku 
Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW przeznaczył na zarybianie 
wód podległych Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” ponad 40 tys. 
zł, dzięki czemu zostały one zarybione rybami takimi jak: jaź, 
szczupak, lin, sandacz, karaś i kleń. Suma ta ma być zwiększona  
w 2012 roku do 60 tys. zł.

Społeczna Straż Wędkarska w 2011 roku odbyła 57 służb 
wraz z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Kontrolowano wody 
Bugu i Nurca oraz zbiorniki wodne w Szepietowie i Wysokiem 
Mazowieckiem oraz w Boćkach. W wyniku kontroli usunięto  
6 sieci i zabezpieczono je jako dowody w sprawach, zlikwidowa-
no 2 przegrody na odcinku od tamy w Ciechanowcu do ujścia 
Nurca oraz inne urządzenia kłusownicze, wykryto 2 agregaty 
prądotwórcze z 200 m przewodów, skierowano 2 wnioski do 
prokuratury i asystowano przy wręczeniu 12 mandatów. Skon-
trolowano 285 wędkarzy w tym 20 pouczono. Kontrolowano nie-
legalne wysypiska śmieci i kąpieliska, a na wniosek wędkarzy 
kontrolowano odprowadzanie ścieków w Kuczynie. 

Za wykonaną w ostatnich latach pracę Koło Wędkarskie  
„Jazgarz” otrzymało podziękowanie i dyplom od Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego PZW. 

Na 2012 rok wędkarze zaplanowali: kontynuację współpracy 
ze szkołami podstawowymi, w ramach której odbędą się szkole-
nia i egzaminy młodzieży oraz zostaną wydane bezpłatne karty 
wędkarskie; zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci 
oraz wzorem lat ubiegłych Dnia Dziecka; zorganizowanie czte-
rech zawodów wędkarskich w Ciechanowcu; kontynuowanie 
współpracy z Policją, władzami samorządowymi i społeczeń-
stwem; dalszą działalność Społecznej Straży Rybackiej; zapew-
nienie bezpieczeństwa na wodach Nurca; czynienie starań, aby 
nie dopuścić do znacznych wahań wody, zwłaszcza w czasie 
tarła; zwalczanie kłusownictwa, szczególnie przy ujściu Nurca 
do Bugu; dalsze zarybianie wód Nurca oraz Pełchówki i Ralki.  
Do planów na 2012 rok wprowadzono także wystąpienie do Wo-
jewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu sprawdzenia oczysz-
czalni w Kuczynie, których niewłaściwe utrzymanie ma wpływ na 
jakość wody w Nurcu; wystąpienie do Marszałka Województwa 
Podlaskiego o kontrolę i wyegzekwowanie czystości nabrzeża 
rzeki od tamy w Ciechanowcu do „przepompowni”; wystąpienie 
do wójta Gminy Perlejewo z prośbą o sprawdzenie stanu czysto-
ści wód Pełchówki oraz nielegalnych podłączeń do niej. 

Terminy zwodów wędkarskich:

 3 maja 2012 roku - zawody spinningowe o Puchar Koła

 17 czerwca 2012 roku - zawody spławikowe  
o Puchar Burmistrza Ciechanowca 

 12 sierpnia 2012 roku - zawody spławikowe   
o Puchar Zarządu Koła

 7 października 2012 roku - zawody spinningowe  
o Puchar Prezesa Koła

Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt 
Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w ramach 
współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Mło-
dzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap” w Białymstoku, 
powołał w ubiegłym roku do działania Ciechanowiecki Młodzie-
żowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap”.

W Ciechanowieckim Młodzieżowym Punkcie Konsultacyjnym 
ds. uzależnień „ETAP” porad udziela i prowadzi terapię certyfiko-
wany terapeuta uzależnień, na co dzień pracujący w NZOZ Mło-
dzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap” w Białymstoku.

Działalność Punktu finansowana jest z budżetu gminy,  
a pomoc wszystkim potrzebującym udzielana jest bezpłatnie.

Adresatami pomocy jest młodzież eksperymentująca lub uza-
leżniona od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz członkowie ich 
rodzin. Formy pomocy to:

- poradnictwo,
- terapia indywidualna,  

- konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników  
socjalnych itp.,

- edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów i skutków 
uzależnień.

Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny  
ds. uzależnień „Etap” działa w Świetlicy Organizacji  

Społecznych przy ul. Mickiewicza 29 A 
 (budynek Przedszkola w Ciechanowcu - wejście od podwórza) 

w godzinach 9.00 – 14.00.
        

Terminy spotkań w 2012 roku: 

13 stycznia, 17 lutego, 9 marca, 20 kwietnia,  
18 maja, 8 czerwca, 21 września, 19 października,  

16 listopada, 14 grudnia.

Zapisy pod nr telefonu 694 476 870


