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Wieści Ciechanowieckie 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ciechanowiec
Miniony rok 2013 był rokiem szczególnym i przyniósł nowe wy-

zwania, inwestycje i wydarzenia jakich wcześniej nie doświad-
czaliśmy. Najważniejszym, największym i najkosztowniejszym 
od czasu reaktywowania samorządności w roku 1989 projek-
tem była ukończona w tym roku budowa nowej oczyszczalni 
ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na Polkach oraz 
przebudową fragmentu kolektora w ulicy Wspólnej. Inwestycja 
ta rozpoczęła się już w roku 2012, kiedy to wykonano prace przy 
kanalizacji oraz prace budowlane przy wylewaniu biobloków no-
wej oczyszczalni. Długotrwała zima 2012/2013 uniemożliwiała 
kontynuowanie prac zewnętrznych aż do maja. W październiku 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych nastąpił skuteczny 
rozruch i w grudniu oficjalnie odebraliśmy całość zadania. Inwe-
stycja ta potrzebna była już od wielu lat, ale jej rozmiary i koszt 
zmuszał gminę do szukania pomocy zewnętrznej. Dofinanso-
wanie jakie udało nam się uzyskać z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, 
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, 
wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Tym 
samym wraz z ostatnią skanalizowaną dzielnicą zakończyliśmy 
niezwykle ważny, niewdzięczny i bardzo kosztowny etap budowy 
sanitarnej infrastruktury miejskiej czym niewiele miast polskich 
może się pochwalić. Całkowity koszt tego projektu wyniósł około 
PLN 6,382 mln.

Drugim ciekawym i całkowicie innowacyjnym projektem zre-
alizowanym w całości w roku 2013 była instalacja ogrzewa-
nia za pomocą pomp ciepła w trzech budynkach użyteczności                                        
publicznej w Ciechanowcu. Partnerski projekt parafii Trójcy Prze-
najświętszej w Ciechanowcu (diecezja drohiczyńska ), parafii 
NMP z Fatimy w Ciechanowcu (diecezja łomżyńska ) oraz gminy 
Ciechanowiec obejmował instalację pomp ciepła w obydwu świą-
tyniach ciechanowieckich oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II                         
w Ciechanowcu. Liderem, pomysłodawcą i wykonawcą prac 
projektowych była gmina. Ponieważ zadanie to finansowane 
było również z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego              
Województwa Podlaskiego, dofinansowanie unijne wyniosło tu 
także 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt udało się zakończyć                                                                                                                 
w grudniu tak że święta parafianie obydwu ciechanowieckich 
świątyń przeżywali już w „ciepłej atmosferze” a uczniowie gim-
nazjum mogli się cieszyć „czystą energią” po powrocie z ferii. 
Całkowity koszt tego zadania wyniósł około PLN 1,639 mln.

Wciąż ważnym i społecznie oczekiwanym zadaniem jest prze-
budowa i utwardzanie istniejących ulic i dróg pozbawionych 
twardej nawierzchni. W minionym roku udało się przebudować 
niezwykle trudne odcinki najbardziej gliniastych ulic w mieście, 
które od lat sprawiały najwięcej problemów po każdym opadzie 
deszczu - niezależnie od pory roku, a które kilka lat wcześniej 
doczekały się kanalizacji. Były to ulice Glinki, Wiatraczna oraz 
pierwsza ulica w prawo odchodząca od ulicy Pińczowskiej. Zre-
alizowane one zostały ze wsparciem Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Do-
stępność - Rozwój czyli popularnych „schetynówek”, który pokrył 
50% kosztów kwalifikowanych, jak również z 25% wsparciem 
Powiatu Wysokomazowieckiego. Dwie pierwsze ulice otrzy-
mały nawierzchnię z kostki betonowej, zaś ostatnia nawierzch-
nię bitumiczną. Do tegorocznej edycji tego programu złożyli-
śmy we wrześniu aż 9 odcinków dróg – 5 na wsi(Nowodwory,                          

Kobusy, Wojtkowice Stare, Tworkowice, Kułaki ) i 4 w mieście                                                                 
(ul. Ralkowa, ul. Szeroka, boczna od ul. Sienkiewicza i boczna 
od ul. Kościuszki) i ponieważ w konkursie zajęliśmy 38 miejsce 
na 59 wniosków pozytywnie zweryfikowanych czekamy na uru-
chomienie dodatkowych środków obiecanych przez Rząd, które 
powinny umożliwić dofinansowanie naszego wniosku.

Ważnym i trudnym zadaniem okazało się doprowadzenie czy-
stości wody w studniach czerpalnych w Radziszewie Sieńczuch 
do parametrów zgodnych z normami. Woda pochodząca z tego 
źródła od szeregu lat sezonowo wykazywała wysoki poziom 
zawartości azotanów. Jesienią udało się dokonać specjalistycz-
nego remontu jednej z dwóch studni, której stan był wyraźnie 
gorszy i wyniki badań wody zawsze niższe. Z pierwszych badań 
po remoncie wynika, że zanotowaliśmy wyraźną poprawę i osią-
gnęliśmy wskaźniki nie notowane od wielu lat. Na końcowy wynik 
remontu musimy jednak jeszcze poczekać bo to dopiero w okre-
sie letnim następowało zwykle najwyższe nasycenie azotanami.

Mniejsze zadania inwestycyjne jakie udało się w minionym roku 
wykonać to remont dachu na świetlicy w Malcu, budowa ogro-
dzenia wokół budynku byłej synagogi, oczyszczenie koryta rzeki 
Nurzec w dół od tamy z drzew przez lata powalonych tam przez 
bobry,  opracowanie dokumentacji na kompleksową przebudowę 
ulic na Polkach, dokończenie budowy sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej  w Ciechanowcu, przygotowanie i złożenie dokumen-
tacji na remont budynku kina z przeznaczeniem na „Centrum                                                                                                                          
IV Rozbioru Polski”,  około trzydziestu mniejszych zadań wyko-
nanych w ramach Funduszu Sołeckiego we wszystkich sołec-
twach naszej gminy – z przewagą bieżących napraw dróg lo-
kalnych, utwardzeń placów czy wyposażania świetlic wiejskich. 
Był to też rok, ogólnopolskiej reformy śmieciowej, która pomimo 
trudnego startu przyniosła skuteczniejszy i lepszy system pozby-
wania się śmieci.

Rok zamykaliśmy też dwiema ważnymi dla Ciechanowca                            
informacjami inwestycyjnymi pochodzącymi od innych szczebli 
samorządu. Samorząd powiatu wysokomazowieckiego kończył 
budowę długo oczekiwanej hali sportowej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu a samo-
rząd wojewódzki skutecznie rozstrzygnął przetarg na przebu-
dowę drogi wojewódzkiej nr 690 z Ciechanowca do Siemiatycz.                       
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Zamiast dotychczasowej szerokości 5 metrów nowa jezdnia             
będzie miała 7 metrów  i na całej długości towarzyszyć jej będzie 
3 metrowa ścieżka rowerowa. Pierwszy etap budowy obejmuje 
odcinek z Ostrożan do Siemiatycz.

Równolegle z inwestycjami prowadzonymi na terenie naszej 
gminy jest szereg miękkich projektów unijnych dotyczących edu-
kacji, organizacji pozarządowych oraz promocji naszej gminy 
we współpracy z gminami nadbużańskimi. Są to między innymi                                                                                                                 
projekty: „PI wieloletnie kontraktowanie usług na terenie woje-
wództwa podlaskiego”, „Indywidualizacja w Gminie Ciecha-
nowiec – droga do sukcesu”, „Obszary o szczególnym zna-
czeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschod-
niej”. Ten ostatni projekt realizowany jest wspólnie z gminami                                             
Konstantynów i Janów Podlaski z województwa lubelskiego oraz 
gminami Siemiatycze, Drohiczyn i Perlejewo z województwa                                               
podlaskiego. 

Od kilku lat jesteśmy świadkami niespotykanej od lat ilości       
anomalii pogodowych, które ze względu na tę nadzwyczajną 
częstotliwość przestajemy nazywać anomaliami a traktujemy 
jako „dynamiczne zjawiska pogodowe”. Nie notowane od dzie-
sięcioleci w naszej strefie klimatycznej ulewy, gigantyczne opady 
śniegu, zrywające dachy wichury z corocznymi już tornadami, 
powodzie, gradobicia, fale upałów czy opady marznącego desz-
czu stały się codziennością i tylko nasilenie niektórych z tych zja-
wisk zostawia trwały ślad na historii poszczególnych lat naszej 
spokojnej kiedyś okolicy.

W ubiegłym roku byliśmy świadkami dwóch żywiołów. Naj-
pierw przeżyliśmy najdłuższą w znanej nam historii zimę, która 
przerywana krótkimi odwilżami trwała od początku grudnia aż do 
końca kwietnia. Przy czym nasze kwietniowe rachunki za usuwa-
nie śniegu były wyższe od styczniowych, lutowych i marcowych                                                                                                              
a tylko śladowo niższe od grudniowych. Mimo regularnych                
odwilży, które pod koniec każdego miesiąca zimy znacząco 
zmniejszały pokrywę śnieżną, koniec kwietnia z gwałtownym 
topnieniem ostatniej tej zimy partii śniegu spowodował w na-
szej gminie olbrzymią powódź na poziomie tzw. ”wody stulet-
niej”  nie notowanej  u nas od roku 1959. Pod wodą znalazł się 
stadion, część ulicy Młyńskiej i szereg posesji przy ulicy Wspól-
nej. Rozmyło wiele dróg gruntowych w dolinie Nurca, wyrywa-
jąc całe ich fragmenty do dwóch metrów głębokości. Ponieważ 
była to pierwsza w Polsce powódź minionej wiosny, spotkała się                                                                                                                             
ona z wielkim zainteresowaniem mediów, władz wojewódzkich                       

a nawet Prezydenta Rzeczypospolitej. Wojewoda Podlaski Pan 
Maciej Żywno odwiedził nas osobiście w czasie trwania akcji            
ratunkowej i wziął udział w działaniach operacyjnych. Pan Prezy-
dent Bronisław Komorowski przyleciał kilka dni później w drodze 
na obchody jubileuszu 500-lecia powstania Województwa Pod-
laskiego w Białymstoku. Wcześniejsze zmagania z wodą stały 
się pretekstem do wyboru Ciechanowca na tradycyjne robienie 
kotylionów trzeciomajowych z artystami i młodzieżą, które do tej 
pory Pan Prezydent praktykował wyłącznie w Pałacu Prezydenc-
kim. Chociaż nie były to pierwsze odwiedziny Pana Bronisława                                                                                                   
Komorowskiego w Ciechanowcu, była to pierwsza w histo-
rii oficjalna wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej w naszym                              
miasteczku.

Porcja kataklizmów jakie miały nas tego roku nawiedzić nie 
wyczerpała się kwietniową powodzią. W maju doszło jeszcze do 
olbrzymiego pożaru gospodarstwa rolnego w Kosiorkach, gdzie 
spłonęła stodoła ze zbiorami( w tym 80 ton zboża), oraz obora,    
w której zginęło 20 sztuk bydła. 

Majowy pożar był jednak ostatnim silnym akordem nieokieł-
znanych sił przyrody w roku 2013 na terenie naszej gminy. Przez 
resztę roku aura sprzyjała intensywnym pracom jakie miały miej-
sce w kilku ważnych dziedzinach opisanych wyżej. 

Ważnym wydarzeniem minionego roku była też 70 roczni-
ca wydarzeń związanych z mordem na Pałatkach, w wyniku                  
których w lipcu 1943 roku zginęło wielu żołnierzy AK obojga płci 
oraz członków ich rodzin po wpadce w domu Państwa Ciecierów 
na kolonii pod Malcem. Wzruszająca uroczystość odbyła się na 
cmentarzu przy mogile kryjącej szczątki większości pomordowa-
nych. Była to pierwsza w historii oficjalna uroczystość upamięt-
niająca to tragiczne wydarzenie, skutecznie ignorowane i pomi-
jane z przyczyn politycznych w okresie PRL-u. Przy tej okazji 
odnaleźliśmy też żyjącą do dziś osobę, która wtedy uratowała się 
i w ukryciu przetrwała do końca wojny.

W minionym roku byliśmy też świadkami walki jaką stoczył                  
z chorobą radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu Pan Jan                                                                                                          
Paweł Grabowski. Doświadczony radny dwóch ostatnich kaden-
cji, osoba sprawdzająca się w tej roli – odszedł od nas przed-
wcześnie  w wieku 64 lat. Cześć jego pamięci !

Mirosław Reczko
Burmistrz Ciechanowca

Wieści Ciechanowieckie 



Wieści Ciechanowieckie 

Wykorzystanie Funduszy Unijnych 2007-2013 
przez gminę Ciechanowiec

jednostki organizacyjne naszej gminy mogły i wspólnie z gminą 
występowały o środki na tzw. projekty miękkie zrealizowaliśmy          
9 projektów zwłaszcza edukacyjnych w przedszkolach, szko-
łach i Ośrodku Pomocy Społecznej, ale również projekty współ-
pracy z innymi gminami czy promocyjne na całkowitą kwotę                                                                                                                  
PLN 2,360 mln. Jako jedna z niewielu gmin w kraju sięgnęliśmy 
też dwukrotnie po środki z Programu Operacyjnego Rozwój              
Polski Wschodniej na łączną kwotę PLN 0,786 mln.

 Pod względem wykorzystania środków unijnych gmina                    
Ciechanowiec jest liderem w powiecie zarówno co do liczby                     
i różnorodności wniosków jak i kwot ogólnych i w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Pokonaliśmy pod tym względem również 
wiele miast powiatowych w naszym województwie i jesteśmy               
w ścisłej czołówce gmin w kraju.

Dobiegł końca pierwszy okres programowania funduszy unij-
nych z lat 2007-2013. Zakończyły się już wszystkie konkursy, 
choć nie wszystkie zadania w tych konkursach wyłonione do 
realizacji zostały ukończone i rozliczone. Mamy już jednak pe-
łen obraz tego co udało się z pomocą tych funduszy dokonać,                 
zarówno w naszej gminie jak i w całym kraju. 

Z głównej osi programowania czyli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego udało nam się zdobyć 
dofinansowanie aż do 10 dużych projektów infrastrukturalnych,            
z których 2 ostatnie będą dopiero realizowane w tym roku. Całko-
wita wartość tych projektów wyniosła PLN 24,686 mln. Z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowaliśmy 10 projektów 
infrastrukturalnych na kwotę PLN 4,154 mln i 22 małe projekty 
na łączną kwotę PLN 1,023 mln realizowane za pośrednictwem 
LGD ”Kraina Bobra”. Z programu Kapitał Ludzki, gdzie również 
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L.p. Zadanie Wartość zadania (zł) Środki w ramach 
RPO WP (zł)

1. Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Skórzec

1 568 022 873 551

2. Przebudowa ulicy 11-go Listopada wraz z parkingiem przy OSP 
w Ciechanowcu

766 987 411 668

3. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu 2 817 828 1 242 115
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja                       

Kopernika w Ciechanowcu
1 469 628 691 751

5. „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” – Zakup                  
nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP 
w Ciechanowcu

716 348 608 895

6. 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

1 245 417 866 634

7. Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków 
w Ciechanowcu

6 382 143 4 039 526

8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności 
publicznej w Ciechanowcu 
– zakup i instalacja pomp ciepła 
do ogrzewania budynku Gimnazjum

1 639 706 1 391 450

9. Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciechanowiec – montaż 
kolektorów

3 000 000 2 370 000

10. Poprawa efektywności energetycznej szerokopasmowej sieci                       
dystrybucyjnej

5 080 326 4 318 277

Razem: 24 686 405 16 813 867

Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków unijnych            
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2007-2013
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Projekty zrealizowane przez Gminę Ciechanowiec z udziałem środków UE          
w ramach programu PROW na lata 2007-2013

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

L.p. Nazwa projektu Wartość projektu  
(zł)

Kwota dofinansowa-
nia ze środków UE (zł)

1 2 3 4
1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej 

Synagogi na Ciechanwiecki Ośrodek Kultury i Sportu
758 401,97 454 979,00 

2. Budowa ogrodzenia wokół budynku dawnej synagogi 53 500,00 30 620,18 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu 1 065 639,16 655 106,00
4. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budowa  

zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec
425 674,82 244 460,00 

5. Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej                      
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą                        
w miejscowości Wojtkowice Stare

575 306,41 244 948,00

6. Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej 
na potrzeby świetlicy i biblioteki w 
miejscowości Pobikry

549 138,65 269 189,00

7. Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Łempice 45 031,09 25 000,00
8. Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Radziszewo 

Stare
35 937,54 20 472,74

9. Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Pobikry 29 732,93 16 921,17
10. Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości 

Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka
616 146,84 364 563,00

Ogółem: 4 154 509,41 2 326 259,09

Projekt Wartość projektu (zł) Dofinansowanie (zł)
1. Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi. 987 030,00 987 030,00 
2. W trosce o lepszą przyszłość II 98 550,00 98 550,00 
3. W trosce o lepszą przyszłość 92 110, 00  92 110, 00 
4. Pomóżmy małym dzieciom w gminie  Ciechanowiec 528 440, 00  500 968, 00 
5. Pomóżmy małym dzieciom  w gminie Ciechanowiec – ośrodki 

wychowania przedszkolnego
281 275,00  275 275,00 

6. Aktywność naszą szansą 99 954,00  99 954,00  
7. Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec 

z Organizacjami Pozarządowymi
49 400,00 49 400,00 

8. Wykorzystaj szansę 100 510 89 890,00 
9. Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec – Droga do sukcesu 123 462,00 123 462,00 

RAZEM: 2 360 731,00 2 316 639,00 
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Wydatki na zadania inwestycje 
zrealizowane w 2013 roku

1.   Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu: Glinki, Wia-
traczna i Pińczowska – 325 342,66 zł (plan – 325 368 zł).

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środ-
ków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pn. 
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz przy dofinansowa-
niu ze środków Powiatu Wysokomazowieckiego. W ramach za-
dania przebudowano 3 drogi gminne: Nr 108901B – ul. Glinki,                                         
Nr 108934B – ul. Wiatraczna i Nr 108919B - ul. Pińczowska. 
Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła                                                                                      
389 mb. 

W ulicach: Glinki i Wiatraczna:
- wykonano: ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki beto-

nowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych, 2 wyniesio-
ne przejścia dla pieszych, przykanalik do kanalizacji deszczowej 
oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

W ulicy Pińczowskiej: 
- na odc. I (w km rob. 0+000 – 0+125) wykonano: obustronne 

chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej i zjazdy gospodarskie o nawierzch-
ni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łama-
nych i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie drogowe 
pionowe i poziome,

- na odc. III (w km. rob. 0+000 – 0+088) wykonano: nawierzch-
nię bitumiczną łącznej gr. 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm + war-
stwa ścieralna gr. 4 cm), obustronne chodniki z kostki betonowej 
o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zjazdy gospo-
darskie i plac manewrowy z kostki betonowej o gr. 8 cm na pod-
budowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej, 
oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Łączna wartość zadania wyniosła 325 342,66 zł, w tym:                   
318 342,66 zł – wartość wykonanych robót i 7 000 zł – koszt 
nadzoru inwestorskiego. 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec wydatkowała 
środki własne w kwocie 109 775,46 zł oraz pozyskane środki 
finansowe: z budżetu państwa w ramach Programu wieloletnie-
go pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w kwocie 143 534,20 zł 
i z Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 72 033 zł.

2.   Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudo-
wę dróg gminnych – 65 325 zł (plan - 100 000 zł).

W ramach zadania wydatkowano środki finansowe na opraco-
wanie dokumentacji technicznych na przebudowę i rozbudowę 
dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Ciechano-
wiec:

- 6 900 zł – wydatkowano na wykonanie map do celów projek-
towych do opracowania dokumentacji technicznych na przebu-
dowę i rozbudowę ulic: Wińska z połączeniem do ul. Kazimierza 
Uszyńskiego, Długa, Szeroka, Wąska wraz z połączeniem do           
ul. Ogrodowa i Sienkiewicza (uliczka boczna),

- 6 150 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 108929B – 
ul. Szerokiej (odc. I) i drogi gminnej dojazdowej nr geod. 2508 
– ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu,

- 14 760 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji                     
projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę dróg 
gminnych: Nr 108899B  – ul. Długiej i Nr 108936B – ul. Wińskiej 
(odc. I i II) wraz z włączeniem do ul. Kazimierza Uszyńskiego,

- 13 530 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę drogi gmin-
nej Nr 108933B – ul. Wąskiej wraz połączeniem do ulic: Ogrodo-
wa i Sienkiewicza,

-  3 075 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka o dł. 250 mb dro-
gi gminnej Nr 108887B – Tworkowice - Tworkowice-Kolonia w 
miejscowości Tworkowice,

- 20 910 zł –  wydatkowano na opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę drogi gmin-
nej Nr 108878B – Przybyszyn - Kosiorki - Pełch w miejscowości 
Przybyszyn.

3.  Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu 
pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystry-
bucyjnej” – 0,00 zł (plan - 5 000 zł).

Planowany do realizacji projekt uzyskał notyfikację Komisji 
Europejskiej, przy zakładanym wsparciu finansowym z funduszy 
unijnych w wysokości 85%. W związku z przesunięciem czaso-
wym realizacja rzeczowa zadania rozpocznie się w 2014 roku. 

W chwili obecnej lider projektu – Gmina Drohiczyn zakończył 
postępowanie przetargowe i zawarł umowę na pełnienie funk-
cji inżyniera kontraktu, który będzie odpowiadał za realizację                      
inwestycji.

4.   Zakup pomostu wiszącego stanowiącego wyposażenie 
placu zabaw Przedszkola w Ciechanowcu – 3 200 zł (plan             
- 3 200 zł).

Zadanie realizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu. Do-
konano zakupu pomostu wiszącego jako wyposażenia placu 
zabaw przy budynku przedszkola. Zakup został sfinansowany 
ze środków uzyskanych ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Koza-
rzach.

5.   Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w bu-
dynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu – zakup                          
i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum             
w Ciechanowcu – 744 526,15 zł (plan - 754 548 zł).

Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z ciechanowiec-
kimi parafiami rzymskokatolickimi i było dofinansowane ze środ-
ków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa V Działanie 5.2 
„Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” i polega-
ło na zakupie i montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych                         
w budynku gimnazjum oraz na zakupie i montażu pomp ciepła 
w budynku kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu i w budynku kaplicy pa-
rafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP z Fatimy w Ciecha-
nowcu.

W ramach realizacji projektu poniesiono następujące koszty: 
19 680 zł wydatkowano na opracowanie „Studium wykonalności 
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Wydatki na zadania inwestycje zrealizowane w 2013 roku

projektu”,  9 840 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji 
projektowej i geologicznej na wykonanie i montaż pompy ciepła 
i kolektorów słonecznych w budynku Gimnazjum w Ciechanow-
cu, 1 230,00 zł wydatkowano na wykonanie tablic pamiątkowych, 
699 999,15 zł wydatkowano na wykonanie w budynku Gimna-
zjum kaskady 4 pomp ciepła i 5 szt. kolektorów słonecznych                        
o łącznej mocy grzewczej 208 kW ze źródłem ciepła w postaci          
44 sond pionowych gruntowych o głębokości 100 mb każda,                               
9 800 zł wydatkowano na nadzór inwestorski branży sanitarnej,                                                                                                
2 583 zł wydatkowani na nadzór inwestorski branży elektrycz-
nej i 1 394 zł wydatkowano na nadzór inwestorski branży                                           
budowlanej.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec wydatkowała łącz-
nie 744 526,15 zł, z czego 113 979,03 zł stanowiły środki wła-
sne, zaś 630 547,12 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

6.   Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w Ciechanowcu – 21 164,46 zł (plan - 21 500 zł).

W ramach zadania wykonano następujące roboty:
- wykonano projekt i przyłącze wodociągowe w pasie drogo-

wym drogi gminnej Nr 108815B – ul. Ogrodowej i pasie drogo-
wym drogi dojazdowej nr ewid. 2452 i 2453/2 oraz przez teren 
nieruchomości prywatnych nr geod. 2360/5, 2360/6 i 2453/1 do 
zasilania budynków na nieruchomościach przy ul. Sienkiewi-
cza w Ciechanowcu do granicy posesji z rur PE Ø90 o długości 
280,30 m i z rur Ø32 o długości 11 mb – 19 350,98 zł,

- wykonano przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi 
gminnej Nr 108936B – ul. Wińskiej w Ciechanowcu do granicy 
posesji z rur PE Ø32 o łącznej długości 4 mb – 1 813,48 zł.

7.  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową                       
i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu –                                     
2 345 434,07 zł (plan - 2 345 877 zł).

W 2013 roku zakończono przebudowę i rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Ciechanowcu realizowaną w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury 
ochrony środowiska.

W 2013 roku odebrano i opłacono roboty budowlane reakto-
ra, roboty budowlane budynku technicznego, roboty elektryczne 
oraz dostawy, montaż i rozruch urządzeń technologicznych na 
kwotę 2 312 972,07 zł. 

Ponadto w 2013 roku wydatkowano:
- 5 412 zł – na wykonanie tablic pamiątkowych zrealizowanego 

projektu, 
- 15 900 zł – na nadzór inwestorski branży sanitarnej,
- 6 150 zł – na nadzór inwestorski branży elektrycznej,
- 5 000 zł – na nadzór inwestorski branży budowlanej.
Na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano łącznie                            

2 345 434,07 zł, z czego 374 807,65 zł stanowiły środki własne, 
zaś 1 970 626,42 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

8.   Zakup oprogramowania komputerowego związanego 
z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 7 134 zł 
(plan - 7 200 zł).

W ramach zadania zakupiono program informatyczny                             
„Odpady 2013” firmy ULISSES niezbędny do zarządzania                                                         
nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na tere-
nie Gminy Ciechanowiec.

9.   Centrum IV Rozbioru Polski – 18 511,50 zł 
(plan - 20 000 zł).
W 2013 roku Gmina Ciechanowiec opracowała i złożyła 

wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Centrum IV Rozbioru 
Polski”. W ramach przygotowań poniesiono wydatek w kwocie                 
18 511,50 zł, z czego: 17 220 zł wydatkowano na opracowa-
nie „Studium wykonalności projektu”, zaś 1 291,50 zł wydatko-
wano na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących                                                                  
ww. zadania. Rozstrzygnięcie naboru wniosków ma nastąpić                                            
w I połowie 2014 r.

Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Cie-
chanowcu, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą                                    
5 504 100 zł. Zadanie dotyczy realizacji inwestycji polegającej 
na: 

- renowacji i adaptacji na działalność kulturalną zabytkowego 
budynku synagogi, 

- przebudowie i rozbudowie budynku kina oraz adaptacji na 
działalność kulturalną, 

- zakupie urządzeń multimedialnych i wykonaniu ekspozycji 
Centrum IV Rozbioru Polski, 

- digitalizacji rzadko występujących w Polsce, a nawet w Euro-
pie, zbiorów o znaczeniu historycznym, przedstawiających histo-
rię IV Rozbioru Polski: księgi pamiątkowej oraz zdjęć o szczegól-
nym znaczeniu historycznym,

- konserwacji zdjęć przedstawiających architekturą i zabudowę 
Ciechanowca i okolic z początku XX wieku.



Zadanie realizowane będzie w latach 2013–2016. Na realizację 
zadania planuje się pozyskanie środków z Programu „Konserwa-
cja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechani-
zmu Finansowego EOG 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009–2014 w łącznej kwocie 4 658 000 zł. Środki 
własne gminy na ten cel łącznie wynosić będą 846 100 zł.

10.  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budyn-
ku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury                      
i Sportu  – 54 800 zł (plan - 55 000 zł).

Projekt realizowany jest przez Gminę Ciechanowiec od                  
2010 roku. I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku                     
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata            
2007–2013. W latach 2011–2012 kontynuowane były kolejne 

prace przy obiekcie ze środków własnych gminy. 
W 2013 roku Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 
413 „Odnowa i rozwój wsi” na realizacją zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa ogrodzenia wokół budynku dawnej Syna-
gogi” w wysokości 30 620,18 zł. W ramach zadania wykonano, 
zgodnie z pierwotnie opracowaną i zatwierdzoną przez Podla-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacją, 
ogrodzenie wokół obiektu, składające się z elementów betono-
wych, metalowych, ceglanych i ceglanych otynkowanych. 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę  54 800 zł, z cze-
go: 53 500 zł stanowił koszt wykonanych robót budowlanych                            
i 1 300 zł – koszt pełnienia obowiązków inspektora nadzoru in-
westorskiego.                                
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Wydatki inwestycyjne i sposób finansowania w latach 2000-2014
     

Rok realizacji Kredyty i pożyczki 
(zł)

Środki unijne (zł)
Środki z budżetu 
państwa i inne 

wydatki (zł)
Środki włąsne (zł)

Wydatki majątko-
we w danym roku 

(łącznie)
2000 300 000 0 158 396 962 168 1 420 564
2001 1 800 000 292 741 683 717 1 200 248 3 976 706
2002 0 189 390 0 1 195 178 1 384 668
2003 900 000 1 164 847 0 1 022 001 3 086 848
2004 382 000 0 254 862 1 095 965 1 732 827
2005 1 155 000 3 967 982 286 376 819 462 6 228 820
2006 3 287 500 4 824 556 1 319 714 614 958 10 046 728

Razem w latach 
2000-2006

7 824 500 10 439 516 2 703 065 6 909 980 27 877 061

2007 100 000 249 088 150 000 1 800 567 2 299 655
2008 35 000 0 1 851 406 776 476 2 662 882
2009 0 2 542 424 368 440 3 803 952 6 714 816
2010 5 500 000 1 693 425 1 744 728 1 233 760 10 171 913
2011 5 000 000 2 502 791 1 895 138 15 351 9 413 280
2012 0 2 986 294 0 1 910 929 4 897 223
2013 0 2 635 100 218 767 732 002 3 585 870

2014 (wg planu) 500 000 3 109 654 1 284 800 466 950 5 361 404
Razem w latach 

2007-2014
11 135 000 15 718 776 7 513 279 10 739 987 45 107 043

Razem w latach  
2000-2014

18 959 500 26 158 292 10 216 344 17 649 967 72 984 104
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Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w Ciechanowcu

Prezydent Bronisław Komorowski w Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zain-
augurował obchody ogólnopolskiej „Majówki z Pol-
ską”.

Prof. Henryk Samsonowicz podczas uroczy-
stości wręczenia Bronisławowi Komorowskiemu 
doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy powiedział: Bronisław 
Komorowski (...) jest z wykształcenia historykiem, 
a jednocześnie współtwórcą historii. Rozumie on 
doskonale, że pamięć o przeszłości jest wielką siłą, 
spajającą wszystkie wspólnoty – poczynając od tej 
podstawowej, rodzinnej, poprzez narodową, ide-
ologiczną do najszerszej, ogólnoludzkiej.

Wyrazem tego zrozumienia jest prowadzona od 
2010 roku akcja, w której prezydent przed majowy-
mi i listopadowymi świętami narodowymi zaprasza 
Polaków do wspólnego przygotowania oraz przy-
pięcia biało-czerwonych kokard narodowych, do 
pokazania radości i dumy z tego co najlepsze w 
naszej historii, do promowania naszych barw na-
rodowych.

Składając wizytę w województwie podlaskim, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Ko-
morowski gościł w Ciechanowcu, gdzie wspólnie 
z uczniami Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II przygotowywał biało-czerwone kokardy. Wraz                    
z prezydentem i ciechanowieckimi gimnazjalistami 

kokardy robili: doradca Prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego 
Tomasz Nałęcz, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Starosta Wysokomazo-
wiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko oraz towa-
rzyszący w akcji „Majówka z Polską” artyści, sportowcy, naukowcy i inne znane        
postaci.

Kokardy są prezydenckim pomysłem na wyrażenie patriotyzmu, pomysłem 
ciechanowieckiej młodzieży - murale. Na jednym z nich, na pamiątkę spotka-
nia, podpisał się prezydent Bronisław Komorowski.
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Wybrano nowy Zarząd Koła Wędkarskiego „Jazgarz”

Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i ja”

Członkowie Koła Wędkarskiego “Jazgarz” spotkali 
się na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, 
w którym uczestniczyli też Burmistrz Ciechanowca                          
Mirosław Reczko i członek Prezydium Okręgu Mazo-
wieckiego PZW Waldemar Borowy.

Ustępujący Zarząd Koła przedstawił sprawozdania             
z działalności w 2012 roku. W tym czasie Koło powięk-
szyło się o 55 członków, powracających po odbudowie 
stanu ryb w Nurcu. Kontynuowana jest akcja zarybia-
nia wód podległych Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” -                                                                                                        
w 2012 r. zostały zarybione za sumę 40 tys. zł                      
szczupakiem (400 kg), linem (400 kg), kleniem                                                                                             
(350 kg), świnką (300 kg), płocią (300 kg), karpiem                  
(200 kg), leszczem (350 kg), karasiem (200 kg), jaziem 
(250 kg) i 25 sztukami amura. W szkołach podstawo-
wych został przeprowadzony konkurs plastyczny pro-
mujący wędkarstwo i ekologię, w wyniku którego jedna 
z uczennic zajęła czołowe miejsce w Okręgu. Wspól-
nie z Kołem Łowieckim „Rogacz” zorganizowano Dzień 
Dziecka dla 150 dzieci ze szkół podstawowych z gmin 
Ciechanowiec i Perlejewo. Zgodnie z tradycją Koło 
Wędkarskie „Jazgarz” zorganizowało czterokrotnie za-
wody wędkarskie: dwa konkursy spławikowe i dwa spin-
ningowe.

Społeczna Straż Wędkarska nadal pełniła swoją służ-
bę kontrolując wody Bugu i Nurca. Sześciu członków 
Społecznej Straży Wędkarskiej przeprowadziło 86 ak-
cji skierowanych przeciwko kłusownictwu, zatrzymując              
5 sieci zastawnych (160 m) i 1 pułapkę, 120 akcji kon-
troli połowów wędkarskich, kontrolując 214 osób i 33 
akcje lustracji wód przed zanieczyszczeniem. Strażnicy 
przepracowali też 51 godzin przy zarybianiu i 20 godzin 
przy czyszczeniu nabrzeży.

Po wysłuchaniu sprawozdań, uczestnicy walnego ze-
brania udzielili absolutorium wszystkim członkom ustę-

pujących władz i wybrali na następną kadencję: Krzysztofa Kobryniaka 
(prezes), Janusza Łukasiuka (zastępca prezesa), Witolda Dąbrowskiego 
(skarbnik), Krzysztofa Brusia (sekretarz), Henryka Ziółkowskiego (gospo-
darz Koła), Mirosława Chojnowskiego, Wiesława Niewiarowskiego i Hen-
ryka Pelinko (komisja rewizyjna), Andrzeja Wilkowskiego, Jerzego Bożka 
i Dariusza Wierzbickiego (sąd koleżeński).

W 2013 roku wędkarze planowali kontynuację współpracy ze szkoła-
mi podstawowymi, w ramach której odbywają się szkolenia i egzaminy 
młodzieży oraz wydawane są bezpłatne karty wędkarskie; wzorem lat 
ubiegłych zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci oraz Dnia 
Dziecka; zorganizowanie czterech zawodów wędkarskich w Ciecha-
nowcu; kontynuowanie współpracy z Policją, władzami samorządowymi 
i społeczeństwem; dalszą działalność Społecznej Straży Rybackiej; za-
pewnienie bezpieczeństwa na wodach Nurca; zwalczanie kłusownictwa, 
szczególnie przy ujściu Nurca do Bugu; dalsze zarybianie wód podle-
głych Kołu. 

Członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW Waldemar Borowy wrę-
czył Jerzemu Bożkowi Srebrną Odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa 
polskiego oraz przekazał podziękowanie za pracę i dyplom Kołu Wędkar-
skiemu „Jazgarz”.

W Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się powiatowe elimi-
nacje XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata           
i ja”. W tegorocznych zmaganiach wzięły udział przedszkolaki z czterech 
gmin powiatu wysokomazowieckiego.

Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Przedszkola w Ciechanow-
cu, Gminnego Przedszkola w Czyżewie,  Niepublicznego Przedszkola im.                 
Kubusia Puchatka w Szepietowie oraz z Przedszkola Miejskiego  Nr 1 „Świat 
Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem i Przedszkola Miejskiego   Nr 2 w Wy-
sokiem Mazowieckiem.

Po konkursowych przesłuchaniach, jury wybrało trójkę dzieci, do re-
prezentowania naszego powiatu na eliminacjach wojewódzkich,                                                       
17 maja 2013 roku w „Spodkach” Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury                                                         
w Białymstoku:

I miejsce - Klaudia Tyszko z Gminnego Przedszkola w Czyżewie, 
II miejsce - Marta Murawska z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem     

        Mazowieckiem, 
III miejsce - Alicja Wilkowska z Przedszkola w Ciechanowcu.
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W roku 2013 województwo podlaskie obchodziło 500 lat 
swego istnienia. W związku z tym jubileuszem, zaplanowa-
no wiele wydarzeń promujących nasz region oraz jednostki 
samorządowe wchodzące w jego skład.

Odbywający się w Białymstoku Kongres Samorządów 
Województwa Podlaskiego „Podlaskie Pięknieje” był plat-
formą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawiciela-
mi władzy lokalnej, władzy centralnej oraz sfery biznesu. 
Uczestnicy Kongresu dowiedzieli się, jak będzie kształto-
wać się nowa perspektywa Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020     
i związane z nią finansowanie ze środków Unii Europej-
skiej i jak dzięki wykorzystaniu środków publicznych może 
wyglądać nowoczesny samorząd.

Na Jubileuszowym Kongresie Samorządu Województwa 
Podlaskiego Urząd Miejski w Ciechanowcu razem z Punk-
tem Informacji Turystycznej, zaprezentował ofertę wydaw-
nictw promujących Gminę. Dodatkową atrakcją ciechano-
wieckiego stoiska były „bądki ciechanowieckie” - bułeczki       
z nadzieniem owocowym, przygotowane przez gospodynie 
z Radziszewa-Króli.

Gmina Ciechanowiec była obecna nie tylko na obradach 
Kongresu, ale czynnie włączyła się też w inne wydarzenia 
związane z Jubileuszem. Po raz pierwszy w historii Pod-
lasia ulicami Białegostoku przeszła Parada Województwa 

Kongres Samorządów Województwa Podlaskiego 
„Podlaskie Pięknieje” 

Dziewięcioletni Mistrz Europy 
Mistrzem Ciechanowca 

W Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu rozegrany zo-
stał VII Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka o Puchar 
Burmistrza Ciechanowca.

Organizowany od 2007 roku turniej staje się coraz popular-
niejszy, z każdym rokiem zwiększa się liczba rywalizujących                 
zawodników, także tych z rankingiem FIDE (w 2013 r. 1 kobieta  
i 7 mężczyzn). W tegorocznym turnieju o zwycięstwo rywali-
zowało 30 pań i 81 panów. Turniej rozgrywany był systemem 
szwajcarskim (7 rund po 15 minut, pary kojarzone komputero-
wo), a sędzią głównym zawodów był instruktor i sędzia klasy I, 
Sławomir Zbigniew Sobociński.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Justyna Chojnowska    
(KSz Maraton Łomża), druga była Karolina Chojnowska (KSz 
Maraton Łomża), a trzecia Magdalena Łukaszewska (KSz Ma-
raton Łomża). Wszystkie trzy panie zdobyły 5,5 pkt. i zgodnie 
z regulaminem o kolejności w turnieju zdecydował inny sposób 
obliczeń, tzw. średni Buchholz.

Podobnie sytuacja wyglądała wśród mężczyzn, aż 5 panów 
zdobyło 6 punktów i o kolejności decydował średni Buchholz. 
Ostatecznie trzecie miejsce zajął Janusz Dzienisiuk (Siemiaty-
cze), drugie Sławomir Ołowski (Ołowskie), a zwycięzcą został 
Paweł Kozłowski (MKSz-MDK Białystok).

Dziewięcioletni zdobywca Pucharu Burmistrza Ciechanow-
ca i tytułu Mistrza Ciechanowca, już od kilku lat święci triumfy                    
w krajowych i międzynarodowych zawodach. Jak dotychczas 

jego największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu mistrza 
Europy w kategorii do lat 8 na Mistrzostwach Europy Juniorów                                                                                                                      
w Szachach Szybkich, które zostały rozegrane w Druskiennikach 
w 2011 roku.

Czesław Burdziuk (1945-2006) - przez 30 lat swojej pracy 
zawodowej był aktywnym animatorem sportu w Ciechanowcu. 
Jego największe sukcesy jako trenera związane były z piłką siat-
kową oraz z szachami – uczył dzieci i młodzież gry w szachy, 
organizował wyjazdy na turnieje.
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Podlaskiego, ukazująca walory artystyczne poszczególnych gmin.    
W kolorowym korowodzie szły zespoły muzyczne, taneczne i wokal-
ne, grupy rekonstrukcyjne, orkiestry dęte i orszaki konne. Wśród 2,5 
tys. uczestników z 65 gmin z 14 powiatów, Gmina Ciechanowiec była 
reprezentowana przez Orkiestrę Dętą oraz Zespół Tańców Narodo-
wych Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, a powiat wysoko-
mazowiecki promowało Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe.
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Wysoka woda w Nurcu

Gmina Ciechanowiec uczestniczy w realizacji wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który ma na 
celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, 
upowszechnianie zdrowego stylu żywienia oraz poprawę pozio-
mu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

W ramach programu dożywiania Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Ciechanowcu sporządza wykaz dzieci, które objęte są 
dożywianiem i przekazuje szkołom listę uczniów uprawnionych 
do korzystania z posiłków. Program realizowany jest we wszyst-
kich placówkach, w których uczą się ciechanowieckie dzieci 
i młodzież: w Przedszkolu w Ciechanowcu, Szkole Podstawo-
wej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej                                          

Realizacja wieloletniego programu dożywiania 
w Radziszewie Starym, Szkole Podstawowej w Łempicach, 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza                            
w Ciechanowcu, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. K. Kluka w Rudce, Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych 
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, Zespole Szkół Specjal-
nych w Siemiatyczach, Zespole Szkół Specjalnych w Długobo-
rzu oraz Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego                                                    
w Warszawie.

W 2012 roku na dożywianie wydatkowano kwotę 150 729 zł,             
w tym z dotacji 104 000 zł i ze środków własnych 46 729 zł. 
Programem objęto 251 osób, które korzystały z posiłków lub                                                                                                                      
z zasiłków celowych na zakup posiłku lub zakup żywności.

Wiosenna odwilż doprowadziła do niebezpiecznego podwyż-
szenia się stanu wody w rzekach województwa podlaskiego. 
Dotkliwie doświadczył tego Ciechanowiec, gdzie poziom rzeki 
Nurzec przekroczył stan alarmowy.

Prace przy ograniczeniu niebezpieczeństwa powodzi trwały 
w Ciechanowcu od pierwszych symptomów zbliżającej wody.         
W pierwszej kolejności strażacy z OSP Ciechanowiec usuwa-
li drzewa niesione z nurtem rzeki i zatrzymujące się na tamie. 
Równocześnie trwało umacnianie workami z piaskiem najbar-
dziej zagrożonych miejsc - w akcji brało udział ponad 30 stra-
żaków z OSP Ciechanowiec, Kozarze, Kuczyn i PSP Wysokie 
Mazowieckie oraz blisko 20 mieszkańców miasta - ochotników. 
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno sprawdzał osobiście sytuację                                                                                                                
w Ciechanowcu, gdzie spotkał się z kierującym akcją burmi-
strzem Ciechanowca Mirosławem Reczko oraz komendantem 

powiatowym PSP z Wysokiego Mazowieckiego Andrzejem                  
Kocem.

Na Nurcu stan ostrzegawczy to 250 cm, a stan alarmowy               
300 cm. Wysoka woda przechodząca przez Ciechanowiec,                                                                   
w kulminacyjnym momencie osiągnęła 380 cm. Jak powiedział 
burmistrz Ciechanowca: „To najwyższy zanotowany poziom 
wody na Nurcu”. Mimo zużycia ponad 1500 worków z piaskiem 
zalane zostały ulice Wspólna, Młyńska, Stadion i częściowo              
ulica Kozarska. Podtopionych zostało siedem zamieszka-
łych gospodarstw i kilka niezamieszkałych. Na szczęście po                                                                
2 dniach woda zaczęła stopniowo opadać, nawet o kilkadziesiąt                                                      
cm w ciągu doby.

Burmistrz Ciechanowca podziękował wszystkim strażakom                
i ochotnikom uczestniczącym w akcji, a także właścicielom Re-
stauracji „Jagoda”, którzy bezpłatnie dostarczyli gorące posiłki 
uczestnikom akcji.
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W Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się premie-
ra komedii Aleksandra Fredry z 1832 roku - „Śluby panieńskie, czyli 
Magnetyzm serca”.

Pracę nad sztuką, której głównym tematem jest miłość, kome-
diopisarz rozpoczął w 1826 roku, ale perturbacje uczuciowe -                                     
w tym czasie Fredro zakochał się nieszczęśliwie - spowodowały, 
że ostateczna redakcja utworu nastąpiła dopiero w roku 1832,                                    
a premiera miała miejsce 1833 roku we Lwowie. Tytułowy „magne-
tyzm” to pseudonaukowa teoria Franza Antona Mesmera, głosząca, 
że w ciele istnieje fluid, który oddziałuje na drugą osobę i przyciąga 
ją jak magnes. A „śluby panieńskie” to decyzja dwóch młodych pa-
nienek: Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną / Nienawidzić 
ród męski, nigdy nie być żoną, która wywołuje reakcję zakochanych 
kawalerów i przeprowadzenie przez nich intrygi, skutkującej zdoby-
ciem ukochanych.

Grupa młodych aktorów z Ciechanowca wraz z Jolantą  Drew-
nowską-Koziarską, która podjęła się roli reżysera i scenografa, 
przez kilka miesięcy przygotowywała swoją interpretację klasycznej 
polskiej komedii. Daria Łuniewska wcieliła się w rolę Klary, Anielę 
zagrała Bogusia Radziszewska, Gustawa - Szymon Wanaks, Al-
bina - Radek Mazur, Panią Dobrójską - Sylwia Łokieć, Radosta - 
Norbert Złotkowski, Jana - Hubert Radziszewski. W przedstawieniu 
wzięły też udział dziewczęta spełniające role rekwizytorów i sufle-
rów - Aleksandra Boguszewska, Karolina Niewiarowska, Paulina 
Rusiniak i Weronika Marzęta.

Realizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 
- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, projekt „Teatr w małym mieście”, poszerzył dostępną w gmi-
nie ofertę kulturalną o formę teatralną, i to realizowaną własnymi 
siłami pasjonatów teatru i literatury.

Śluby panieńskie, czyli... Teatr w małym mieście 
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Ciechanowiec w czołówce rankingu Samorządowy 
Menedżer Regionu 2012 

Od ośmiu lat czasopismo „Puls Biznesu” przygotowuje ranking 
„Filary Polskiej Gospodarki”, który jest katalogiem dużych firm, 
odgrywających czołową rolę w poszczególnych województwach, 
a zwycięzcy zostali wskazani przez lokalne samorządy. Jedno-
cześnie samorządy gminne w poszczególnych województwach 
wyłaniają spośród siebie gminy - liderów w województwie.

Wśród firm ocenianych według kilku kryteriów: czy jest istot-
nym pracodawcą dla regionu, w tym promuje zatrudnienie (sta-
że dla studentów, zatrudnianie niepełnosprawnych, programy 
outplacement); czy jest ważnym płatnikiem podatków lokalnych, 
zapewniających wpływy do budżetu gminy; czy działa na rzecz 
społeczności lokalnej, jest gospodarczą wizytówką regionu, an-
gażuje się w rozwój regionu, działa charytatywnie.

Wybierając gminę - lidera, samorządowcy zwracają uwagę na 
zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, inwe-
stowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czysto-
ści) i efektywne budowanie aktywności społecznej. Wybierając 
lidera z innych gmin województwa, przedstawiciele samorządów 
gminnych dokonują też oceny własnych planów inwestycyjnych 
określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości             
i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podle-
gają: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opado-
wej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów 
edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej, budowa i modernizacja 

obiektów sportowo-rekreacyjnych, informatyzacja gminy, potrze-
by w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania 
odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Działania podejmowane w naszej gminie zostały dostrzeżo-
ne przez innych podlaskich samorządowców i Ciechanowiec 
zajął 10. miejsce wśród wyróżnionych gmin województwa pod-
laskiego. Na odbywającej się w Warszawie gali regionalnej wo-
jewództw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego przekazano 
burmistrzowi Ciechanowca dyplom przyznany przez organizato-
rów plebiscytu.

Laureaci Samorządowego Menedżera Regionu 2012

    1. Urząd Miasta Białystok
    2. Urząd Miasta Suwałki
    3. Urząd Gminy Korycin
    4. Urząd Miasta Łomża
    5. Urząd Gminy Bielsk Podlaski
    6. Urząd Miasta Zambrów
    7. Urząd Miejski w Drohiczynie
    8. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
    9. Urząd Gminy Puńsk
  10. Urząd Miejski w Ciechanowcu

Pani Lucyna Sawicka w gronie ponad 
2000 polskich stulatków

Pani Lucyna Sawicka z Ciechanowca dołączyła do gro-
na ponad 2000 polskich stulatków. Życzenia z okazji tego 
szczególnego jubileuszu składała Jej nie tylko rodzina         
i znajomi.

Wręczając pamiątkowy grawerton, kwiaty i kosz pe-
łen słodyczy, Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko 
życzył Jubilatce dalszych długich lat w dobrym zdrowiu                          
i w otoczeniu bliskich i życzliwych osób. Burmistrz prze-
kazał też listy gratulacyjne z życzeniami od Prezesa Rady 
Ministrów Donalda Tuska i Wojewody Podlaskiego Macie-
ja Żywno.

Pani Lucyna Sawicka urodziła się 4 kwietnia 1913 roku 
w Kamieńczyku w gminie Nur. W 1929 roku wraz z rodzi-
cami przeprowadziła się do Skórca, a w 1947 roku wraz           
z mężem i dziećmi zamieszkała w Ciechanowcu. Jest 
matką szóstki dzieci, babcią siedmiorga wnuków i pra-
babcią jedenaściorga prawnuków. Jubilatka ma doskona-
łą pamięć, recytuje wiersze, nie narzeka na zdrowie, jada 
tylko swojskie wędliny i nie stroni od słodyczy.

Pani Sawicka, w swoim długim życiu, była zawsze oso-
bą niezwykle pracowitą i aktywną, siedemnaście razy 
uczestniczyła w pieszych pielgrzymkach z Warszawy do 
Częstochowy. Największą pasją pani Lucyny były kwia-
ty hodowane w przydomowym ogródku, których najpięk-
niejsze okazy oddawała do przystrojenia kościoła. Uroda 
róż i piwonii przyciągała ludzi, którzy chcieli je kupować. 

To podsunęło pomysł, efektem którego była pierwsza w Ciechanowcu 
szklarnia i pierwsza kwiaciarnia.

W uroczystości jubileuszu uczestniczyli również naczelnik Inspek-
toratu ZUS w Łomży Alicja Konopka, przedstawiciel Inspektoratu ZUS     
w Wysokiem Mazowieckiem Waldemar Molenda, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Ciechanowcu Barbara Niewiarowska i redaktor 
Maria Tocka z tygodnika „Kontakty”.
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mobilą samojezdną w Polsce.
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zakupiło eksponat 

dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego            
w ramach projektu „Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych” 
z programu „Kolekcje muzealne” oraz dofinansowaniu z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego.

Najstarsza lokomobila samojezdna powiększyła 
muzealną kolekcję 

„Synchronizacja 2013” w Ciechanowcu - 
otwarcie sezonu motocyklowego

Motocykliści z Podlasia i sympatycy pojazdów jednośladowych z innych re-
gionów Polski rozpoczęli sezon motocyklowy  udziałem w zlocie „Synchroni-
zacja 2013”.

W paradzie na trasie od Bielska Podlaskiego do Ciechanowca wzięło udział 
prawie tysiąc motocykli. Kolumna pojazdów rozciągnęła się na przestrzeni        
6 kilometrów, a wjazd do Ciechanowca zajął kilkanaście minut. Pod dużym 
wrażeniem byli ci, którzy zobaczyli paradę różnych motocyklowych marek, sty-
lów, pojemności silników, emitowanych decybeli i kolorów lakieru na trasie od 
rogatek miasta do placu Ks. Kluka. Tak duża liczba pojazdów ustawiła się nie 

tylko na placu przed kościołem, ale też na sąsiadu-
jących parkingach i ulicach.

Zlot rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu konce-
lebrowaną w intencji motocyklistów wszelkiego 
stanu. Pieniądze zebrane na tacę podczas mszy 
przeznaczone zostały na dofinansowanie organi-
zowanego przez ciechanowieckich duszpasterzy 
wypoczynku dzieci nad morzem i wyjazd na Litwę. 
W sumie udało się zebrać około 2 tys. złotych.

W organizację „Synchronizacji 2013” oprócz ini-
cjatora zlotu kapelana motocyklistów księdza Ja-
nusza Szymańskiego z motocyklowej grupy God-
boys, czynnie włączyli się księża parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej, władze samorządowe Gminy 
Ciechanowiec, ochotnicza straż pożarna, policja 
oraz lokalne firmy. 

Na majowym pikniku przygotowanym na pla-
cu przy kościele wystąpiły zespoły „SlowHand”                      
z Bielska Podlaskiego i „Rocking Heaven” z Cie-
chanowca, był grill, ognisko i stoiska z jedzeniem 
oferowanym przez ciechanowieckie zakłady ga-
stronomiczne. Nie zabrakło pamiątek  z Ciecha-
nowca, w tym specjalnie wydanej z okazji zlotu 
naklejki „Synchronizacja 2013 - Ciechanowiec 
przyjazny motocyklom”.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu 
wzbogaciło się o nowy, ciekawy eksponat - wyprodu-
kowaną w 1910 roku samojezdną lokomobilę parową 
kanadyjskiej firmy „George White & Sons Company 
Limited”. Dzięki temu ciechanowiecka kolekcja loko-
mobil jest jedną z największych w Polsce.

Przypominające parowozy lokomobile parowe są 
silnikami napędzającymi inne maszyny - były wyko-
rzystywane m.in. w rolnictwie, górnictwie czy do na-
pędzania małych zakładów. Prawdopodobnie pierw-
szą lokomobilę wykorzystaną praktycznie zbudował 
1805 r. Oliver Evans, a rozkwit ich produkcji, tak                          
w Polsce, jak i na świecie, przypadł na przełom XIX            
i XX wieku. Obok lokomobili stałych, pozbawionych 
kół i ustawionych na trwałym postumencie, produko-
wano lokomobile mobilne - przewoźne, a od lat 30. 
XIX w. lokomobile samojezdne.

Nowy nabytek muzeum jest właśnie lokomobilą 
samojezdną, z parowym silnikiem jednocylindrowym 
o mocy 20 KM. Jej wymiary to: wysokość 305 cm, 
szerokość 260 cm, długość 530 cm, waga (bez wody) 
6500 kg. Ma kocioł na wodę o pojemności ok. 1800 
litrów i o maksymalnym, dopuszczalnym ciśnieniu 
roboczym 16 atmosfer. Lokomobila ta jest najstarszą 
odrestaurowaną i w pełni sprawną technicznie loko-



Wieści Ciechanowieckie 

Wieści Ciechanowieckie 2013/2014     15

„Ej sobótka, sobótka” - „Wianki na Nurcu”
W tym roku festyn „Wianki na Nurcu” wzbogacony został                  

o nową atrakcję - Turniej Gmin, zorganizowany w ramach pro-
jektu „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynni-
kiem rozwoju Polski Wschodniej”.

W turnieju konkurowali przedstawiciele gmin, które uczest-
niczą w realizacji projektu: Drohiczyn, Ciechanowiec, Janów 
Podlaski, Konstantynów, Perlejewo i Siemiatycze. Rywalizację 
sportową i Puchar Burmistrza Ciechanowca wygrała gmina Per-
lejewo, kolejne miejsce zajęły ex aequo gmina Ciechanowiec             
i gmina Janów Podlaski, dalej Siemiatycze, Konstantynów i Dro-
hiczyn.

Jak co roku, jednym z głównych punktów festynu był „Konkurs 
na najpiękniejszy wianek”. Jury pierwszą nagrodę w konkursie 
przyznało Zofii Bobryckiej z Janowa Podlaskiego, drugie miejsce 
Amelii Morzy z Ciechanowca, a miejsce trzecie zdobyła Janina 
Ambroziuk, też z Janowa Podlaskiego.

Z programu festynu każdy mógł wybrać coś dla siebie i sko-
rzystać z bogatej oferty rozrywkowej czy garmażeryjnej. Prezen-
towały się stoiska regionalne z rękodziełem ludowym, najwięcej, 
bo aż 10 twórców przyjechało z Janowa Podlaskiego, był pokaz 
kowalstwa artystycznego, dla dzieci atrakcją była „Kraina Zaba-
wy”, gdzie za darmo udostępnione zostały zjeżdżalnie, trampo-
liny, eurobungee i kule wodne. Na scenie wystąpiły: Zespół Tań-
ców Narodowych Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, 
zespół tańca nowoczesnego C-C Squad, grupa Akwarele ze 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, przed-
szkolaki z bajką o Czerwonym Kapturku i Orkiestra Dęta COKiS. 
Uwagę zgromadzonych przyciągnął białostocki Kabaret Bajecz-
ka oraz występy zespołów Kors&Relax i Rocking Heaven z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. 
Gwiazdą wieczoru w tym roku była legenda polskiej sceny mu-
zycznej zespół Trubadurzy, ze swoimi największymi przebojami 
„Znamy się tylko z widzenia”, „Przyjedź mamo na przysięgę”, 
„Cóż wiemy o miłości” czy „Ej sobótka, sobótka”.

Żeby tradycji stało się zadość, późnym wieczorem przy blasku 
pochodni wypłynęły na ciechanowiecki zalew kajaki, z których 

dziewczyny wrzucały na wodę wianki. Całość festynu zwieńczył 
pokaz sztucznych ogni oraz zabawa z zespołem XFORT.

Festyn „Wianki na Nurcu” odbył się pod Patronatem Honoro-
wym Marszałka Województwa Podlaskiego, a współfinansowany 
był przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu. Patronat medialny: 
Polskie Radio Białystok, tygodnik Głos Siemiatycz oraz Miejski 
Portal Internetowy ciechanowiec.pl.
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Coroczne zawody Mistrzostwa Koła Wędkarskiego                        
„Jazgarz” w wędkarstwie spławikowym o Puchar Burmistrza 
Ciechanowca w tym roku odbyły się na wodach zalewu rzeki 
Nurzec, gdzie rywalizowało 32 wędkarzy.

Na Stadionie Miejskim w Ciechanowcu przeprowadzo-
no VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Rozegrano je według Regula-
minu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
organizacji CTIF z 2010 roku oraz dla drużyn męskich 
i kobiecych - według krajowego Regulaminu Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych OSP z 2011 roku.

W mistrzostwach udział wzięło ogółem 18 drużyn (łącz-
nie 180 zawodniczek i zawodników), w tym:

- 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt z OSP 
Nowe Piekuty oraz z OSP Wojny-Szuby,

- 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców                       
z Ochotniczych Straży Pożarnych: Kozarze, Szepietowo, 
Nowe Piekuty,

- 4 Kobiece Drużyny Pożarnicze w grupie „C” z OSP: 
Dąbrowa Wielka, Nowe Piekuty, Szepietowo i Wyszonki 
Kościelne,

- 9 Męskich Drużyn Pożarniczych klasy ,,A’’ z OSP: 
Ciechanowiec, Kobylin-Borzymy, Sokoły, Szepietowo, 
Kuczyn, Modusy Wielkie, Rosochate Kościelne, Skłody 
Borowe, Wyszonki Kościelne.

Zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
(MDP) rozegrano w konkurencjach: bieg sztafetowy na 
400 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe, zaś dla 
drużyn dorosłych (kobiecych i męskich): bieg sztafetowy 
na 350 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Komisja Sędziowska została powołana przez Pod-
laskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Sędzią 
Głównym zawodów był st. bryg. mgr inż. Piotr Pietrasz-
ko. Zawody swoją obecnością zaszczycili m.in.: Bogdan 
Zieliński - Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, 
Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca, Grzegorz 
Sylwestrzuk – Wójt  Gminy Klukowo, Marek Kaczyński - 
Wójt Gminy Nowe Piekuty, Józef Zajkowski – Wójt Gminy 
Sokoły, Krzysztof Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Ma-
zowieckie. Komendantem zawodów był mł. bryg. Maciej 
Krajewski

Sponsorami zawodów oraz innymi instytucjami, którym 
składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organi-

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Mistrzostwa Koła Wędkarskiego „Jazgarz” w wędkarstwie spławikowym

zacji zawodów, byli:
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
- Urzędy Miast i Gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego które 

wystawiły swoje reprezentacje,
- Dyrekcja i pracownicy Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Ciechanowcu,
- Dom Weselny Kuczyn PHU Puchalscy,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu.
Wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały dyplomy, pu-

chary oraz indywidualne nagrody rzeczowe. Trzy pierwsze męskie oraz 
wszystkie kobiece drużyny pożarnicze, oprócz dyplomów i pucharów 
otrzymały atrakcyjne nagrody uzupełniające zaplecze techniczne i so-
cjalne w strażnicach, m.in.: zestaw pneumatyczny, profesjonalny pro-
stownik, kosę spalinową, kuchenki mikrofalowe czy ekspres do kawy. 
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowiec-
kiem przy udziale środków pochodzących z urzędów gmin startujących 
drużyn.

Zawody zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przy współudziale Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędu 
Miejskiego w Ciechanowcu i miejscowego COKiS na którego obiektach 
przeprowadzono zawody.

Po zważeniu i wypuszczeniu ryb do wody, jury zawodów ogłosiło 
wyniki. Najlepsi zawodnicy odebrali pamiątkowe statuetki i nagrody 
rzeczowe z rąk Burmistrza Ciechanowca.

Mistrzostwo Koła Wędkarskiego „Jazgarz” a tym samym Puchar 
Burmistrza Ciechanowca na rok 2013 zdobył Karol Niewiarowski, 
uzyskując 1475 punktów. Drugie miejsce zajął Henryk Pelinko 
z 1200 punktami, trzecie Tomasz Niewiarowski zdobywając 890 
punktów, czwarte Artur Warchala (740 pkt), piąte miejsce Zbigniew 
Bekier (465 pkt), następne miejsca w kolejności Sylwester Rut-
kowski (280 pkt), Piotr Łuniewski (209 pkt) i Krzysztof Siekierko                                
(205 pkt).

W kategorii junior zwyciężył Michał Jabłonowski uzyskując                        
320 punktów.

Honorową statuetkę Koła Wędkarskiego „Jazgarz” prezes 
Krzysztof Kobryniak przekazał burmistrzowi Ciechanowca Mirosła-
wowi Reczko, w podziękowaniu za pomoc i współpracę na rzecz 
działalności statutowej Koła.
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Dwanaście projektów „Działaj Lokalnie VIII” 

Stowarzyszenie „Tutor” we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce już po raz szósty przeprowadziło Lokalny 
Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach konkursu wspierane są projekty, które inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, zakła-
dają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych 
potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze 
zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty 
realizacji.

W tym roku zgromadzoną sumę 41 800 zł Ośrodek Działaj 
Lokalnie Stowarzyszenie „Tutor” podzielił między dwanaście 
projektów złożonych przez organizacje z gmin Brańsk, Ciecha-
nowiec i Klukowo.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” dofinansowanie 
otrzymały projekty:

1. „Oko w oko z przyrodą nad Nurcem” - Koło biologiczne 
działające przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Cie-
chanowcu,

2. „Bądźmy bogatsi tradycją” - grupa nieformalna „Miłośnicy 
tradycji z Klukowa i Wyszonek-Błonia” działająca przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Klukowie,

3. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - Klub Morsów z Brańska 
działający przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury 
im. Anny Dernowskiej w Kalnicy,

4. „Tradycje i Zwyczaje Podlasia” - Zespół „Mianka” działają-
cy przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny 

Dernowskiej w Kalnicy,
5. „Zdrowo i sportowo” - Koło Sportowe w Łempicach działają-

ce przy Szkole Podstawowej w Łempicach,
6. „Z rodziną na poligonie zabaw” - Rada Rodziców przy Przed-

szkolu w Ciechanowcu,
7. „Przez sześć wieków do cyfrowej współczesności” - Koło 

Młodych Przyjaciół Ciechanowca działające przy Szkole Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu,

8. „Szlakiem podlaskich zamków” - Koło Miłośników Historii 
działające przy Szkole Podstawowej w  Radziszewie Starym,

9. „Swojskie kiełbasy na wiejskie wczasy” - Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry w Pobikrach,

10. „Sztukateria wczoraj i dziś” - Stowarzyszenie Zameczek                
w Ciechanowcu,

11. „Zajęcia twórców lokalnych” - ocalić od zapomnienia” - gru-
pa nieformalna „Świetliki” działająca przy Szkole Podstawowej 
im. KEN w Klukowie,

12. „Rodzinnie – zdrowo – rowerowo” - Uczniowski Klub Spor-
towy „Klukowiak” w Klukowie.
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Prezydent RP Bronisław Komorowski zainicjował w 2012 roku 
ogólnopolską akcję publicznego czytania największych polskich 
dzieł literackich, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwró-
cenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie 
poczucia wspólnej tożsamości.

Po ubiegłorocznym czytaniu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza, w tym roku wybieraliśmy lektury z bogatego dorobku komedio-
pisarza, pamiętnikarza i poety Aleksandra Fredry. Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu i Miejska Biblioteka Publiczna przygoto-
wały do czytania na placu przed Urzędem Miejskim pamiętniki Fre-
dry „Trzy po trzy” i „Bajki”. Po włączeniu się do akcji Koła Młodych 
Przyjaciół Ciechanowca, Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Poloni-
stycznego ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika poszerzono 

Oferty gospodarstw agroturystycznych, barwne stoiska            
z polską i zagraniczną kuchnią regionalną, scena kultu-
ry oraz prezentacje ludowych artystów - to tylko niektóre 
atrakcje V Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej               
i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013, które odbyły się                                                                                               
w Kielcach.

Impreza należy do największych w Polsce i corocznie 
przyciąga tysiące osób zainteresowanych turystyką wiej-
ską i wypoczynkiem na łonie natury. Wśród imponującej 
rzeszy wystawców nie zabrakło stoiska województwa pod-
laskiego, a na nim przewodników, folderów, katalogów oraz 
innych materiałów informacyjno-promocyjnych gminy Cie-
chanowiec, będącej członkiem Lokalnej Grupy Działania 
Kraina Bobra. 

Zwiedzający hale targowe mieli okazję spróbowania tra-
dycyjnych produktów regionalnych oraz poznania lokalnych 
wyrobów rękodzielniczych. Uwagę turystów zwracały oferty 
położonych na terenie gminy Ciechanowiec gospodarstw 
agroturystycznych. Poszukując możliwości wypoczynku            

ofertę o „Śluby Panieńskie” i „Zemstę”. Ta ostatnia sztuka była 
też czytana w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Cie-
chanowcu.

W liście wystosowanym do uczestników tegorocznego „Na-
rodowego Czytania”, Prezydent Bronisław Komorowski napi-
sał: Już teraz zapraszam wszystkich Państwa do Narodowe-
go Czytania za rok. Do czytania dzieł Henryka Sienkiewicza,                   
pokrzepiciela polskich serc, wielkiego reżysera naszej naro-
dowej, historycznej wyobraźni. Ale, czekając na Narodowe 
Czytanie, można przecież przez cały rok czytać Mickiewicza, 
Fredrę i innych autorów. Warto przez cały rok mieć kontakt             
z książką, literaturą, z pięknem polskiego języka. Serdecznie 
do tego namawiam.

w miejscach z ciekawą historią i kulturą, a jednocześnie blisko natury, 
turyści z zainteresowaniem odkrywali istniejące zabytki oraz przebie-
gające przez teren gminy szlaki i trasy wycieczkowe. Targi stanowiły 
dobrą okazję do ukazania walorów turystycznych gminy Ciechano-
wiec wszystkim, którzy zamierzają odwiedzić nasz region.

Narodowe Czytanie

Ciechanowiec na AGROTRAVEL 2013 
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„Pytanie na śniadanie” TVP2 w Ciechanowcu
Redaktor Tomasz Tylicki z ekipą programu „Py-

tanie na śniadanie” TVP2 będąc w Ciechanowcu, 
szukał odpowiedzi na pytanie: jakie atrakcje czeka-
ją na turystów w Gminie Ciechanowiec?

Prawie każdy mieszkaniec ma własne zdanie              
o mocnych stronach swojej gminy i sposobach na 
ich pokazanie, więc bardzo ciekawe jest porówna-
nie własnych pomysłów ze spojrzeniem osoby z ze-
wnątrz. Oglądając emitowany w ogólnopolskiej tele-
wizji felieton, można skonfrontować własne pomysły 
z  tym, co wydało się interesujące Tomkowi Tylickie-
mu i ekipie programu „Pytanie na śniadanie”.

Felieton  powstał w ramach projektu „Obszary 
o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czyn-
nikiem rozwoju Polski Wschodniej” dofinansowa-
nego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa                                
1. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promo-
cja i współpraca. W projekcie uczestniczą gminy                                      

Drohiczyn, Ciechanowiec, Perlejewo i Siemiatycze z województwa podlaskie-
go oraz Konstantynów i Janów Podlaski z województwa lubelskiego.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”
Kolorowo i radośnie było w Ciechanowcu w czasie występów 

zespołów zaproszonych na VIII Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru „Podlaskie Spotkania”.

Celem festiwalu odbywającego się corocznie w kilku miejsco-
wościach Podlasia: Bielsku Podlaskim, Boćkach, Brańsku, Cie-
chanowcu, Szepietowie i Wysokiem Mazowieckiem,  jest ocale-
nie od zapomnienia tradycji ludowych, poznanie folkloru innych 
narodów, innych krajów, a przy okazji promowanie folkloru Pod-
lasia. 

Orkiestra Dęta Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Spor-
tu poprowadziła barwny korowód uczestników festiwalu przez 
centrum Ciechanowca, a na scenie w parku na placu Jana                      
Pawła II, ZESPÓŁ TAŃCÓW NARODOWYCH z Ciechanowiec-
kiego Ośrodka Kultury i Sportu, NATIONAL ENSEMBLE FOLK 
MUSIC „LIRNIKI” z Białorusi, GRUPO FOLCLÓRICO ARUAN-
DA z Brazylii, NATIONAL FOLK CHOIR „SHAVLEGO” z Gruzji, 
FOLKLORE GROUP „DE SPPELLUDEN” z Holandii, MEXICO 
GROUP OF DANCE MAGISTERIAL SNTE z Meksyku, FOLK 
ENSEMBLE DOINITA z Rumunii, GRUZA z Serbii, FOLK DAN-
CE ENSEBLE „RAKONCA” ze Słowacji oraz ZESPÓŁ PIEŚNI 
I TAŃCA „CHLUDOWIANIE” z Chludowa w woj. wielkopolskim                                    

zaprezentowały przygotowane inscenizacje, tradycyjne tańce, 
melodie ludowe i barwne stroje.

Organizatorem imprezy „Dzień z Folklorem w Ciechanowcu” 
w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie 
spotkania” był Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

„Wiersze wybrane” - odkryta twórczość Eugenii Wilbik

Nikt mi nigdy nie powiedział, że słabe.
Nikt nie pochwalił moich wierszy.

Bo i na co, i po co?
To mój horyzont był dla mnie szerszy

I sny przyjemniejsze nocą.

Moje wszystkie zmartwienia, wieczne kłopoty,
Wierszem zapominałam.

Nawet gdy pisać nie miałam ochoty,
Pisałam, pisałam...

„Wiersze wybrane” - pod takim tytułem ukazał się wydany przez rodzi-
nę tomik wierszy mieszkanki Ciechanowca Eugenii Wilbik.

Nikt nie wiedział, że tworzy, że przez lata zapisała ponad 800 wierszy. 
Dopiero po jej śmierci dzieci odkryły, że na kartach blisko pięćdziesięciu 
zeszytów, notowała w poetyckiej formie swoje przemyślenia, rozliczała 
się z losem i wspomnieniami, zastanawiała nad przemijaniem. 

Córka, która po konsultacjach z krytykami nie zaangażowanymi uczu-
ciowo tak jak ona, dokonała wyboru i zdecydowała się na wydanie wier-
szy, napisała: Mam nadzieję, że ta bardzo szczera, osobista poezja, 
momentami pełna dramatycznego rozdarcia, ale i również wielkiego po-
dziwu dla piękna i różnorodności tego świata, a która jest jednocześnie 
prosta i przystępna, wzruszy mieszkańców Ciechanowca i przywoła do-
brą pamięć o mojej Mamie.
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Pszenny, żytni lub graham, biały lub ciemny, z kminkiem lub z makiem,                 
z dynią, słonecznikiem, żurawiną, rodzynkami lub śliwkami - chleb - całe bo-
gactwo piekarniczego kunsztu prezentowane było na XIII Podlaskim Święcie 
Chleba w Muzem Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

Jak zawsze Podlaskie Święto Chleba przyciągnęło do Ciechanowca ty-
siące zwiedzających zainteresowanych podlaskimi zwyczajami. W trak-
cie imprezy można było oglądać pokazy dawnych obrzędów żniwnych                                                                  

Podlaskie Święto Chleba
i dożynkowych, pokazy zanikających już umiejętno-
ści, jak żęcie sierpem, koszenie kosą czy wiązanie 
snopków. Można było także uczestniczyć w wypie-
ku chleba czy obejrzeć kolekcję maszyn rolniczych, 
poczynając od uczestniczących w paradzie zabyt-
kowych ciągników i jedynej w Polsce samobieżnej 
lokomobili parowej, a kończąc na pracującej loko-
mobili napędzającej młockarnię.

Zainteresowani mogli też uczestniczyć w impre-
zie bardziej czynnie - przyprowadzić swego domo-
wego pupila na obrzęd święcenia zwierząt albo 
wystartować w konkursie na wykonanie równianki 
i, z materiałów udostępnionych przez muzeum, 
stworzyć własny bukiet z leczniczych ziół, kwiatów, 
kłosów zbóż, lnu, makówek, konopi oraz różnych 
warzyw i owoców.

Widzom oglądającym stoiska z wyrobami twór-
ców ludowych: garncarzy, wikliniarzy, malarzy, ko-
ronczarek, pszczelarzy, wędliniarzy i piekarzy, oraz 
widzom próbującym podlaskich przysmaków - ja-
łowcowego piwa, syconych miodów, sera koryciń-
skiego i tatarskich pierekaczewników, towarzyszy-
ły tańce i muzyka ludowa w wykonaniu zespołów                      
i kapel z Podlasia i Mazowsza.

Pucharowe derby Ciechanowca

Stało się już tradycją, że w połowie sierpnia Ciechanowiec-
ki Ośrodek Kultury i Sportu organizuje zmagania sportowe dla 
amatorów gry w piłkę nożną, siatkówkę plażową oraz dla kaja-
karzy.

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. wy-
grały reprezentacje lewobrzeżnego Ciechanowca, pokonując 
przeciwników 3:0.

Bramki dla zwycięzców w młodszej grupie zdobyli: Maciej Sza-
ciłowski, Grzegorz Binaś i Kamil Murawski, a w grupie starszej: 
Sławomiir Pietrzykowski (1) i Marek Gieros (2).

Pomiędzy meczami „strona na stronę” rozegrano VI Regaty 
Kajakowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca. W zawodach na 
ciechanowieckim zalewie w kategorii jedynek kobiet pierwsze 
miejsce zajęła Joanna Czechowicz, drugie Ewelina Stankiewicz, 
a trzecie Ewa Popławska. W kategorii jedynek mężczyzn pierw-
sze miejsce wywalczył Krzysztof Górkowski, drugie Patryk Fie-
doruk, trzecie Przemysław Pełszyk.

Dwa dni później także miłośnicy siatkówki plażowej mogli 
sprawdzić swoje umiejętności. Wśród 4 startujacych par najlepsi 
okazali się Natalia Panas i Jakub Koc, na drugim stopniu podium 
stanęli Piotr Aneszko i Bartosz Kłosek, trzecie miejsce zajęli Mi-
chał Chojnowski i Daniel Olszewski, a czwarte Ewa Popławska 
i Marcin Krysik
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28 lipca 1943 r. na uroczysku „Pałatki”, leżącym przy dro-
dze do wsi Tworkowice, miała miejsce ostatnia wielka egzeku-
cja    dokonana przez niemieckie władze okupacyjne na terenie              
gminy Ciechanowiec. Była ona konsekwencją wpadki grupy żoł-
nierzy AK z dnia 12 lipca w domu państwa Ciecierów na kolonii              
Winna- Wydziory. Dwóch z nich zastrzelono na miejscu. Kolejną 
grupę kilka dni potem pod cerkwią, zaś resztę 28 lipca.

Dokładnie w 70. rocznicę egzekucji na „Pałatkach”, przy zbio-
rowym grobie pomordowanych na ciechanowieckim cmentarzu, 
odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Na uro-
czystość przybyli do Ciechanowca przedstawiciele państwo-
wych i samorządowych władz wojewódzkich oraz burmistrzowie 
i wójtowie podlaskich i mazowieckich gmin. Obecne były także 

Uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę 
egzekucji na Pałatkach

poczty sztandarowe ciechanowieckich instytucji i mieszkańcy                                                                                    
gminy. Honorowymi uczestnikami obchodów byli członkowie                                        
rodzin pomordowanych.

W zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Szczuków                                             
ks. Bogusław Wasilewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Pobikrach odprawił Mszę Świętą w in-
tencji zamordowanych i ich rodzin, kazanie wygłosił ks. Tadeusz 
Kryński proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciecha-
nowcu. Po złożeniu wieńców i wiązanek na mogile rozstrzelanych 
i po okolicznościowych wystąpieniach Burmistrza Ciechanowca                                 
i zaproszonych gości, Orkiestra Dęta Ciechanowieckiego Ośrodka 
Kultury i Sportu wykonała wiązankę utworów patriotycznych.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował kolej-
ną wystawę sztuki amatorskiej i prezentuje olejne obrazy pędzla                
Witolda Charko.

Witold Charko urodził się w 1933 roku w Wajkowie koło Mielnika. 
Po ukończeniu studiów był nauczycielem muzyki w szkołach pod-
stawowych w Ełku, Perlejewie, Moczydłach i Szerszeniach, gdzie 
pełnił też funkcję kierownika szkoły. W 1968 roku przeprowadził się 
do Ciechanowca i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej im. M. 
Kopernika jako nauczyciel i kierownik placówki. W późniejszych la-
tach, aż do odejścia na emeryturę w 1984 roku, sprawował funkcję 
Gminnego Dyrektora Szkół.

Najstarszą i największą pasją Witolda Charko było wędkarstwo, 
ale w 1998 roku przyjaciel - malarz, ofiarował mu pędzel, pudełko 
farb i... zaraził miłością do malarstwa. Pierwszy sukces przyszedł 
już w roku następnym, kiedy Witold Charko otrzymał wyróżnienie 
na Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej 

w Białymstoku. Od tego czasu powstało ponad 100 prac, 
przede wszystkim pejzaży, choć są też martwe natury, a na-
wet kompozycje abstrakcyjne.

  Wystawa malarstwa Witolda Charko
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„Brązowy Laur” dla www.ciechanowiec.pl
31 grudnia 2012 roku. W tym czasie specjalnie powołana Ka-
pituła konkursu systematycznie przeglądała portale podlaskich 
samorządów śledząc ich działania i efektywność.

Biorąc pod uwagę wszystkie założenia konkursu, Kapituła 
przyznała Brązowy Laur wraz z nagrodą Podlaskiego Urzędu 
Marszałkowskiego oraz nagrodą Redakcji „Podlaski Bluszcz” 
Urzędowi Miejskiemu w Ciechanowcu.

W czasie uroczystości podsumowania pierwszej edycji                                        
Konkursu „Podlaski SuperPortal Samorządowy”, nagrodę z rąk 
Redaktora Naczelnego portalu „Podlaski Bluszcz”, Ryszarda 
Świerczewskiego, odebrał Burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko.

Miejski Portal Internetowy www.ciechanowiec.pl zdobył „Brą-
zowy Laur” w konkursie na „Podlaski SuperPortal Samorządo-
wy 2012”.

W końcu 2011 roku niezależny portal internetowy faktów                  
i opinii „Podlaski Bluszcz” ogłosił konkurs „Podlaski SuperPortal 
Samorządowy 2012”. Konkurs miał na celu pobudzenie portali 
samorządowych do informowania miejscowego społeczeństwa 
o decyzjach podjętych przez lokalne władze, a także o wszel-
kich wydarzeniach mających miejsce w danym środowisku, 
wpłynięcie na szybsze działanie portali, wprowadzenie ciekaw-
szej grafiki i wyróżnienie najlepiej działających portali.

Współzawodnictwo rozpoczęło się 15 stycznia i trwało do              

Remont placu przykościelnego w Pobikrach 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) na lata 2007-2013, Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pobikrach 
współpracując ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia-
łania  „Kraina Bobra” i Urzędem Miejskim w Ciechanow-
cu zrealizowała projekt remontu placu kościelnego. W 
ramach inwestycji został wymieniony chodnik na placu 
kościelnym i przykościelnym z płytek chodnikowych na 
kostkę brukową, włącznie z podbudową oraz utwardze-
niem placu. Ponadto  dokonano zagospodarowania tere-
nu poprzez nawiezienie czarnoziemu i wsianie trawy. Re-
alizacja projektu została zakończona 1 lipca 2013 roku. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 250 000 zł (dofinanso-
wanie 199 046 zł).
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50 lat na wspólnej drodze życia

Szesnaście par z gminy Ciechanowiec pięćdziesiąt lat temu 
przysięgało sobie wierność i miłość małżeńską.

Jubileuszowe „Złote Gody” przygotowane przez Urząd Stanu 
Cywilnego w Ciechanowcu rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej, celebrowaną przez ks. kan. Tade-
usza Kryńskiego, dziekana Dekanatu Ciechanowieckiego, ks. 
Bogusława Wasilewskiego, proboszcza Parafii pw. św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w Pobikrach i ks. Andrzeja Polakow-
skiego, proboszcza Parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu.                    

Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Ciechano-
wieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W tym roku ponownie usłyszeli „Marsza weselnego”: Zofia                
i Stefan Antoni Bruś, Jadwiga Krystyna i  Antoni Wiesław Flor-
czuk, Anna Agnieszka i Jan Klejzerowiczowie, Jadwiga i Janusz 
Ryżko, Jadwiga i Jan Tymińscy, Janina i Jan Uszyńscy, Włady-
sława i Czesław Zysik z Ciechanowca, Aniela i Jan Olszewscy, 
Stanisława i Józef Osipińscy, Krystyna Janina i Hieronim Po-
ryccy z Trzask, Stanisława i Zygmunt Florian Major, Marianna 
i Józef Mejer z Pobikier, Janina i Stanisław Komiażyk z Antoni-
na, Regina i Tadeusz Konobrodzcy z Malca, Józefa Stanisława                                                                                
i Zenon Kraszewscy z Kozarzy oraz Aniela i Zygmunt Wojtkow-
scy z Wojtkowic Starych.

Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, który w imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał Jubilatom „Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, powiedział: Dostojni Jubilaci. 
Mija 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim 
przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, wiarę, szacunek 
i przyjaźń. (...) Teraz możecie podsumować swoje 50-letnie wy-
siłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne; że daliście z siebie 
wiele rodzinie, państwu i społeczeństwu wychowując swe dzieci 
na pociechę dla siebie i wiernych obywateli  naszej ojczyzny oraz 
twórczo pracując na rzecz środowiska, w którym przyszło Wam 
żyć. (...) Życzę Wam pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym, 
długich lat życia w dobrym zdrowiu, serdecznej opieki osób naj-
bliższych oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.

Świętując trwałość małżeńskiego związku Jubilaci odebrali 
wiele gratulacji i życzeń składanych przez rodziny i przyjaciół. 
Były podziękowania za trudy i wyrzeczenia, za uśmiech i pogo-
dę ducha, za wychowanie dzieci, doczekanie wnuków i prawnu-
ków.

W części artystycznej wystąpiła młodzież ze Społecznej Szko-
ły Muzycznej przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu,            
a czas w trakcie „słodkiego poczęstunku” wypełniła kapela                                                                                                  
„Kłosy”.
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Odbyło się podsumowanie projektu „Przez sześć wieków do 
cyfrowej współczesności” realizowanego przez Koło Młodych 
Przyjaciół Ciechanowca przy Szkole Podstawowej im. Mikoła-
ja Kopernika w Ciechanowcu. Projekt został dofinansowany ze 
środków programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie 
„Tutor”, a także przez sponsorów.

Głównym celem projektu było kształtowanie patriotyzmu lokal-
nego, dumy z miejsca zamieszkania, promocja miasta Ciecha-
nowca poprzez przygotowanie i prezentację materiałów promo-
cyjno-edukacyjnych.

Podjęte działania w trakcie projektu:
- odwiedzenie ciekawych, znanych i nieznanych miejsc w Cie-

chanowcu i okolicy, zwiedzanie zabytków, spotkania z interesu-
jącymi ludźmi, czyli autentyczne przeżywanie sytuacji, następnie 
przeniesionych do gry planszowej;

- opracowanie merytoryczne i graficzne projektu gry planszo-
wej na temat Ciechanowca, przygotowanie jej treści i formy oraz 
wydruk 1000 egzemplarzy;

- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży, dotyczącego najciekawszych miejsc w naszej 
okolicy;

- stworzenie albumu multimedialnego z nagrodzonych prac 
plastycznych, wydanie w formie multimedialnej książki i zorgani-
zowanie wystawy prac dotyczących zabytków i ciekawych miejsc 
w okolicy (wystawa w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Spor-
tu);

- stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej przeprowa-
dzonych działań, nagranie i zmontowanie krótkiego filmu;

- dokumentacja fotograficzna i filmowa, opis na stronach inter-
netowych - relacje z działań publikowane cyklicznie na stronie 
http://www.kopernik.webd.pl/.

W działania związane z realizacją projektu zaangażowało się 
społecznie ponad 40 wolontariuszy i sponsorów, oprócz stałego 
składu Koła Młodych Przyjaciół Ciechanowca, w zajęciach wzię-
ło udział grupa około 100 dzieci i młodzieży, także studentów. 
Sprzyjało to integracji środowiskowej, dało też okazję do działań 
niepowtarzalnych i jedynych w swoim rodzaju.

Przeprowadzone spotkania i wycieczki, poznane miejsca:
- wycieczka do „Ziołowego zakątka” w Korycinach - poznanie 

środowiska przyrodniczego, kształtowanie proekologicznych za-
chowań, spotkanie z zielarzami i przyrodnikami;

- kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, jako                   
zabytek i miejsce kultu religijnego;

- pomnik Nieznanego Żołnierza i Pomnik Sybiraków, spotkanie 
z członkami ciechanowieckiego Koła Sybiraków, wspomnienia           
z historii Ciechanowca;

- zespół cmentarzy przy ul. Sienkiewicza, spotkanie z burmi-
strzem Ciechanowca, sprzątanie okolic cmentarza;

- spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, inicjatorem Łomżyń-
sko-Drohickiego Bractwa Kurkowego, hodowcą koni i danieli, 
pogadanka historyczna i przyrodnicza, ognisko i przejażdżki 
bryczką;

- cerkiew jako zabytek i miejsce kultu religijnego, udział w nie-
dzielnym nabożeństwie, spotkanie z księdzem prawosławnym;

Przez sześć wieków do cyfrowej współczesności
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- synagoga – obecnie budynek Ciechanowieckiego Ośrodka 
Kultury i Sportu, pogadanka historyczna burmistrza Ciechanow-
ca, spotkanie z dyrektor i pracownikami, zwiedzanie wystawy 
malarstwa Witolda Charki;

- Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanow-
cu, zwiedzanie muzeum i skansenu z przewodnikiem, udział                    
w otwarciu stałej ekspozycji „Przyjaciele z dzieciństwa” w Win-
nie-Chrołach;

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciechanowcu, spotkanie 
z dyrektor i nauczycielem bibliotekarzem, udział w obchodach 
Roku Tuwima;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.                            
J. Iwaszkiewicza i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych                
w Ciechanowcu, spotkanie z dyrektorem;

- plaża miejska, okolice rzeki Nurzec, pływanie kajakami, ro-
werami wodnymi, zabawy sportowe, wyjście do lodziarni Stolar-
czuk;

- wycieczka na miejsce wykopalisk archeologicznych nad rze-
ką Nurzec, wyszukiwanie ceramiki ze wczesnego średniowiecza, 
spotkanie przy ognisku dzieci, opiekunów i wolontariuszy, zaba-
wy i rozgrywki sportowe;

- udział w Narodowym Czytaniu Dzieł Aleksandra Fredry                  
w centrum Ciechanowca;

- udział w nagraniu programu z cyklu „Księga obyczaju” - opo-
wieści o tym, jak niegdyś bywało, zrealizowany przez Telewizję 
Białystok;

- spotkania z osobami pomagającymi w opracowywaniu                   
zawartości merytorycznej i graficznej gry.

Wolontariusze:
- projekt opracowała Krystyna Łochnicka, zrealizowano go przy 

współpracy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu: 
Hanny Kordulskiej, Elwiry Wyszyńskiej, Joanny Czechowicz, Bo-
żeny Panas, Urszuli Kaczmarek, Michała Sęczaka, Krzysztofa 
Pełszyka, Barbary Pełszyk, Moniki Łasiewicz-Derwońko, Joanny 
Dudek, Beaty Trochimowicz, Ireneusza Bańkowskiego.

Sponsorzy, partnerzy i przyjaciele projektu: Stowarzysze-
nie „Tutor”, Urząd Miejski w Ciechanowcu, Bank Spółdziel-
czy w Ciechanowcu, Bank PKO BP, Szkoła Podstawowa 
im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Ciechanowiecki Ośrodek 
Kultury i Sportu, Dom Książki w Ciechanowcu, parafie rzym-
skokatolicka i prawosławna, Koło Terenowe Związku Sybira-
ków w Ciechanowcu, firma Tomex Sp. j., Muzeum Rolnictwa                                                                                                                      
im. Ks. Krzysztofa Kluka, ZSOiZ i Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Ciechanowcu, sklep Mrówex, Lodziarnia Stolarczuk, 
sklep komputerowy - Daniel Wyszyński i osoby prywatne - rodzi-
ny Państwa: Tymińskich, Łuniewskich, Czechowiczów, Lipskich, 
Czarneckich oraz Mirosław Reczko, Olga Regina Tomaszew-
ska, Zbigniew Poniatowski, Elżbieta Kosk, Donata Olędzka,                                             
Janusz Niewiarowski, Elżbieta Wojtkowska, ks. Michał An-
drosiuk, Ernest Koziarski, Aleksander Łochnicki i Janusz                                                                                                  
Radomski.

Nagrody w konkursie plastycznym „Barwy jesieni”
lik (SP Ciechanowiec)

Wyróżnienia: Gabriela Protaziuk i Paweł Zawistowski (SP Ciechano-
wiec), Alicja Koc (SP Koce-Schaby), Patryk Goliński (SP Radziszewo 
Stare).

Kategoria kl. IV-VI: 1. Miłosz Denysiuk (SP Ciechanowiec), 2. Julia 
Kryńska (SP Ciechanowiec), 3. Joanna Ryczkowska i Oliwia Godlew-
ska (SP Ciechanowiec)

Wyróżnienia: Dominik Koc (SP Koce Schaby), Andżelika Tryniszew-
ska (SP Łempice), Julia Sudorowska, Tomasz Wyszyński i Adrian              
Majewski (SP Ciechanowiec).

Kategoria gimnazjum: 1. Marta Pełszyk (OSSP w Ciechanowcu), 
2. Kacper Maroński (OSSP w Ciechanowcu), 3. Aleksandra Wysocka 
(OSSP w Ciechanowcu)

Wyróżnienie: Magda Klepacka, Natalia Ziółkowska, Aleksandra                     
Piętka (OSSP).

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu każdego roku 
jest organizatorem konkursu plastycznego „Barwy jesieni”. 
Jest on organizowany dla szkół i przedszkoli z terenu gmi-
ny Ciechanowiec. W 2013 roku na konkurs wpłynęło 221 
prac z: Przedszkola w Ciechanowcu, szkół podstawowych 
w Ciechanowcu, Radziszewie Starym, Kocach-Schabach, 
Łempicach i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych 
ZSOiZ w Ciechanowcu. Komisja oceniła prace w siedmiu 
kategoriach wiekowych i postanowiła nagrodzić: 

Kategoria 4-5 lat: 1. Filip Faszczewski (SP Cie-
chanowiec), 2. Dawid Litwińczuk (SP Ciechanowiec),                                 
3. Stanisław Ratyński (SP Ciechanowiec)

Wyróżnienie: Zuzanna Gieros i Zuzanna Nasiadka               
(SP Ciechanowiec), Patrycja Koc (SP Łempice).

Kategoria ,,zerówki”: 1. Kacper Olszewski                                 
(SP Łempice), 2. Patrycja Szcześniak (SP Ciechanowiec),  
3. Zuzanna Boryszewska (SP Ciechanowiec)

Wyróżnienia: Amelia Pawluk, Dawid Chicheł, Paweł Go-
dlewski, Konrad Tymiński i Bartosz Remian (SP Ciecha-
nowiec).

Kategoria kl. I: 1. Wiktoria Zaremba (SP  Ciechano-
wiec), 2. Maksymilian Jachimczuk (SP Ciechanowiec),                
3. Łukasz Koc (SP Koce-Schaby)

Wyróżnienia: Julia Akonom, Aleksandra Grabarz, Alek-
sandra Pełszyk i Natalia Jankowska (SP Ciechanowiec), 
Klaudia Wiktoria Pucel (SP Radziszewo Stare).

Kategoria kl. II: 1. Julia Kotkowicz (SP Ciecha-
nowiec), 2. Julia Sokołowska (SP Ciechanowiec),                                                    
3. Angelika Moczulska (SP Ciechanowiec)

Wyróżnienie: Maciej Moczulski (SP Koce-Schaby), 
Michał Michalski  i Katarzyna Olszewska (SP Ciechano-
wiec).

Kategoria kl. III: 1. Gabriela Gosk (SP Ciechanowiec), 
2. Martyna Wincenciak (SP Ciechanowiec), 3. Jakub Paw-
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Runda jesienna sezonu 2013/2014 
Wszystkie ciechanowieckie drużyny piłki nożnej zakończy-

ły już swoje występy w jesiennej części sezonu 2013/2014            
i czekają na wiosenną rundę rewanżową.

Po meczach rozegranych w drugiej części rundy jesiennej 
seniorzy COKiS poprawili swoją pozycję w tabeli. Wyjazdo-
wy mecz 5 kolejki Błyskawica Dubicze Cerkiewne - COKiS, 
dzięki bramkom Rafała Olszewskiego (2), Mariusza Jurka (2) 
i Popławskiego (1) zakończył się wynikiem 2:5. W 6 kolejce 
COKiS podejmował BKS Jagiellonię Białystok i dzięki golom 
Rafała Olszewskiego (3) i Mariusza Jurka (1) zremisował 
4:4. Także mecz następnej kolejki, z Turem II Bielsk Podla-
ski, zakończył się remisem 1:1 po celnym strzale Rafała Ol-
szewskiego. W wygranym 8:0 meczu z Puszczą II Hajnów-
ka, najlepszemu strzelcowi COKiS, Rafałowi Olszewskiemu, 

który do bramki przeciwników trafił 3 razy, pomogło pięciu kolegów: 
Grzegorz Binaś, Mariusz Jurek, Andrzej Łaszczuk, Kamil Murawski          
i Emil Niemyjski. Spotkanie z Pionierem Brańsk zakończyło się zwy-
cięstwem 5:0 po bramkach Rafała Olszewskiego (2), Mariusza Jurka 
(1), Emila Niemyjskiego (1) i golu samobójczym zawodnika Pioniera 
Brańsk.

Ciechanowieccy juniorzy, po zwycięstwie i dwóch remisach na po-
czątku sezonu, później mieli gorszy okres gry: mimo 2 bramek strze-
lonych przez Patryka Malca przegrali z Iskrą Narew 2:3, przegrali                  
z Gryfem Gródek 0:3 i ulegli drużynie MOSiR Siemiatycze 0:1. Lepiej 
w ich wykonaniu wyglądało zakończenie rundy jesiennej - po bram-
kach Dawida Rytla (2) i Rafała Pampucha (1) pokonali Piasta Biały-
stok 3:0, a w ostatniej kolejce rozbili Skrę Czarna Białostocka 11:0, 
dzięki golom Dawida Rytla (4), Patryka Malca (4), Łaszczuka (1), Bo-
rzyma (1) i Binasia (1).

Najlepiej z ciechanowieckich drużyn spisują się młodzicy COKiS 
Ciechanowiec, którzy wygrywają wszystkie turnieje. Wygrali turniej 
rozgrywany w Mielniku zwyciężając 10:0 z MKS Mielnik, 2:1 z Orłem 
Bobola I Siemiatycze, 2:1 z  Puszczą I Hajnówka i  remisując 0:0                            
z Puszczą II Hajnówka. Po dwie bramki strzelili: Konrad Buśko, Adam 
Ilczuk, Maciej Kamiński, Sławomir Kietliński, Dawid Łosicki, Adam 
Wierzbicki i Adam Wincenciak. W trzecim turnieju rundy jesien-
nej, rozgrywanym w Siemiatyczach, odnieśli same zwycięstwa: 2:1                                                                                                                             
z Puszczą II Hajnówka, 4:0 z Orłem Bobola I Siemiatycze i 7:0                      
z Orłem Bobola II Siemiatycze. Bramki zdobyli: Adam Wierzbicki (4), 
Adam Ilczuk (3), Adam Wincenciak (3), Konrad Buśko (1), Sławomir 
Kietliński (1) i Dawid Łosicki (1).

Dożywianie dzieci w Gminie Ciechanowiec 
Polityka społeczna ma na celu przede wszystkim dobro rodzi-

ny. Jej przesłanki tkwią w założeniach światopoglądowych, uzna-
jących rodzinę za najważniejszą komórkę w społeczeństwie, któ-
ra odgrywa podstawową rolę w procesie wychowywania dzieci 
i młodzieży. Przyjmując, że w przyszłości przyniesie pożądany 
efekt, powinna być realizowana zgodnie z ładem społecznym 
opartym na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości 
rodziny i dbałości państwa o dobro wspólne.

Jednym z wdrożonych programów wspierania rodziny w na-
szym kraju jest wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r.

Realizatorami Programu jest m.in. Gmina Ciechanowiec przy 
pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Celem 
Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i mło-
dzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trud-
nej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 
objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich 
oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w pode-
szłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. W ramach 
Programu wsparcia udziela się w szczególności dzieciom do 
czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu 

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajdu-
je się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła 
Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej                                   
pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowcu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną                
Zespołu  Interdyscyplinarnego.

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom 
znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy                
z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc w formie gorącego posiłku udzielana była dzieciom 
uczęszczającym do Przedszkola w Ciechanowcu, uczniom 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz ZSOiZ w Ciechanowcu, 
uczniom pochodzącym z naszej gminy a uczęszczającym do 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku, uczniom Zespołu 
Szkół Rolniczych w Rudce, uczniom zamieszkującym w bursach 
szkolnych w Białymstoku oraz wychowankom przebywającym 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu, Instytucie 
Głuchoniemych w Warszawie oraz Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Pomoc w formie II śniadania (bułeczka, jogurt), udzielana 
była uczniom Szkół Podstawowych w Łempicach i Radziszewie              
Starym.

Jak wynika z powyższego w ramach Programu „Pomoc Pań-
stwa w zakresie dożywiania” oprócz dożywiania dzieci uczęsz-
czających do szkół w formie gorącego posiłku czy II śniadania, 
przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup 
żywności. Ogólnie w 2013 r. programem objęto 220 osób w tym 
181 uczniów.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec  

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

czwartek: 8.00 - 16.00
tel. 86 277 12 57 lub 86 277 11 45 wew. 23

Zespół Interdyscyplinarny
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Adwentowy dźwięk ligawek 
W Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Cie-

chanowcu odbył się XXXIII Konkurs Gry na Instrumentach 
Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Gra na instru-
mentach pasterskich jest dla uczestników formą aktywne-
go udziału w kulturze, angażującą całe rodziny.

Międzynarodowy zasięg Konkursu podnosi jego rangę                  
i pozwala rokrocznie zapraszać kolejnych instrumentali-
stów z różnych części świata. Konkurs Gry na Instrumen-
tach Pasterskich jest największym tego typu wydarzeniem 
w Polsce oraz Europie, które w 2013 roku zgromadziło 153 
uczestników z Podlasia, Mazowsza, Wielkopolski, Lubelsz-
czyzny, Beskidu Śląskiego, Podhala, Małopolski, Kaszub 
oraz z zagranicy - z Białorusi, Słowacji i Ukrainy.

Konkurs adresowany jest do instrumentalistów kulty-
wujących tradycyjną muzykę pasterską. Weszło już do 
zwyczaju, że odbywa się on w Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu w pierwszą niedzielę Adwentu. Można wtedy zo-
baczyć dawne instrumenty pasterskie i usłyszeć tradycyjne 
melodie. Jest to jedna z nielicznych imprez kulturalnych w 
naszym kraju pielęgnująca stare tradycje polskiego ludu                                                                                                       
i polskiego chrześcijaństwa, zachowane w nieskażonej 
formie.

W XXXIII Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich 
udział wzięli instrumentaliści grający na mazowiecko-po-
dlaskich ligawkach, góralskich trombitach, kaszubskich 
bazunach, rogach oraz innych instrumentach pasterskich. 
W tym roku po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć dźwięk sur-
my poleskiej z Białorusi. Przesłuchania odbyły się w dwóch 
kategoriach wiekowych - dzieci i dorosłych w kolejności: 
ligawki, trombity, bazuny, rogi pasterskie oraz pełnej nie-
zwykłej wirtuozerii kategorii - inne instrumenty pasterskie.

Drugi dzień Konkursu rozpoczął się Mszą Świętą w ko-
ściele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Dalsza 

część odbyła się na terenie muzeum, gdzie po ogłoszenie wyników 
konkursu, swoje umiejętności zaprezentowali laureaci z każdej ka-
tegorii. Uroczystość zwieńczyły porywające koncerty zespołów: 
Karpatska Taystra z Ukrainy, Pieniny z Krościenka nad Dunajcem, 
Staroje Siało z Białorusi, Pleskota z Chmielna. Na zakończenie dwu-
dniowego Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimie-
rza Uszyńskiego w zabytkowym kościele w skansenie wystąpiła Ka-
pela Drewutnia z Lublina.

Współorganizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w Wy-
sokiem Mazowieckiem oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej                           
w Ciechanowcu. Patronat nad imprezą sprawowali Minister Kultury                 
i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego. Patronatem duchowym Konkurs objął Ordy-
nariusz Diecezji Drohiczyńskiej Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz.

Najmłodsza grupa dzieci z Przedszkola 
w Ciechanowcu została uroczyście przyję-
ta do grona przedszkolaków.

Był to wyjątkowy dzień, dzieci po raz 
pierwszy wystąpiły przed tak licznie zgro-
madzoną publicznością. Podczas uroczy-
stego pasowania na przedszkolaka, ma-
luchom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo, 
dziadkowie i zaproszeni goście. W części 
artystycznej mali artyści zaprezentowali 
przygotowane na tę okazję wierszyki, pio-
senki i tańce. Spisali się na medal, zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami.

Po wygłoszeniu przez maluchy przyrze-
czenia i obietnicy bycia dobrym i grzecz-
nym przedszkolakiem, dyrektor Anna 
Pawluk i burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko, dokonali „zaczarowanym ołów-
kiem” pasowania. Każde dziecko otrzyma-
ło pamiątkowy dyplom oznaczający przy-
należność do grona przedszkolaków.

Jestem małym przedszkolakiem



Wieści Ciechanowieckie 

28     Wieści Ciechanowieckie 2013/2014

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Od grudnia 2013 roku w Ciechanowcu rozpoczął 

działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Indeksy                                     
z rąk prezesa stowarzyszenia otrzymało 23 słucha-
czy. Ciepłe słowa poparcia dla inicjatywy grupy za-
łożycielskiej przekazali Burmistrz Ciechanowca Mi-
rosław Reczko i proboszcz parafii pw. NMP z Fatimy                                                                                      
ks. Andrzej Polakowski.

W inauguracji wzięły udział reprezentantki Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem. 
Prezes stowarzyszenia Marianna Kaczanowicz przed-
stawiła 5-letni dorobek Uniwersytetu oraz zaprosiła do 
współpracy. 

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanow-
cu będzie między innymi integracja środowiska, pro-
mocja kultury i zdrowego stylu życia oraz aktywizacja 
intelektualna i fizyczna.

W święto Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywane po-
wszechnie świętem Trzech Króli,  wielobarwny orszak prze-
szedł przez miasto do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, 
gdzie uczestnicy marszu oddali pokłon Dzieciątku i uczest-
niczyli w Mszy Świętej. W orszaku wzięły udział dzieci, 
uczniowie i nauczyciele z przedszkola, szkół podstawowych                                                                      
i gimnazjum przebrani w stroje charakterystyczne dla róż-
nych kontynentów. Po nabożeństwie, na placu Ks. K. Kluka 
śpiewano wspólnie kolędy, wystąpiła Orkiestra Dęta Ciecha-
nowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, która towarzyszyła 
całej uroczystości. Dzieci prezentowały swoje przebrania,                   

Orszak Trzech Króli na ulicach Ciechanowca

a trzy najpiękniejsze korony zostały nagrodzone grą planszo-
wą „Ciechanowiec przez sześć wieków”. Gorąca herbata i bigos, 
przygotowane przez Hotel „Nowodwory”, z dodatkiem dziczyzny 
dostarczonej przez myśliwych z Koła Łowieckiego „Rogacz” w Cie-
chanowcu oraz domowe rogaliki przygotowane przez rodziców były 
uzupełnieniem całej uroczystości.

Organizatorami Orszaku Trzech Króli byli: Burmistrz Ciechanow-
ca, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, 
proboszcz parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu i dyrektor Cie-
chanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.
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Bóg się rodzi - Konkurs Kolęd

Otwarcie nowej hali sportowej 

Kalendarz imprez kulturalnych Ciechanowca wzbogacił się o nowy 
konkurs. Z inicjatywy ks. dziekana Tadeusza Kryńskiego odbył się 
Pierwszy Konkurs Kolęd - „Bóg się rodzi” dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów Dekanatu Ciechanowieckiego.

W czasie przesłuchań konkursowych w kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Ciechanowcu, młodzi śpiewacy zaprezentowali swoje umie-
jętności i... upodobanie do współczesnych kolęd. Choć w czasie wspól-
nego śpiewania tradycyjnych kolęd podczas oczekiwania na werdykt 
jury, wszyscy wykazali się ich znajomością, to tylko trzy z nich zostały 
zaprezentowane wcześniej w konkursie: „Nie było miejsca dla Ciebie”, 
„Mędrcy świata” i „Wśród nocnej ciszy”. Z nowych utworów uznanie 
uzyskały: „Bosy pastuszek” (3 wykonawców), „Świeć gwiazdeczko”                                 
(2 wykonawców), „Maleńka miłość”, „Gdy Pan Jezus się narodził”, 
„Skrzypi wóz”, „Dlaczego dzisiaj” i „Niebo dzisiaj takie święte”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu po-
większył swoją bazę lokalową o nowy obiekt.

Po niespełna dwóch latach od rozpoczęcia 
budowy dokonano otwarcia nowej hali sporto-
wej z zapleczem technicznym i przejściem ła-
czącym ją z głównym budynkiem ZSOiZ. Nowy 
budynek o kubaturze 13 774,2 m3 i powierzchni                                                                                                                
2 143,57 m2 kosztował 5 512 619,54 zł. Inwesty-
cję sfinansowano ze środków starostwa wysoko-
mazowieckiego przy udziale Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, które przeznaczyło na dofinansowanie                                                                                                      
1 514 000 zł.  W  tym nowoczesnym budynku oprócz 
pełnowymiarowej hali sportowej wraz z odpowied-
nim zapleczem i widownią na 192 miejsc, znalazło 
się miejsce na 4 klasopracownie, bibliotekę, pokój 
nauczycielski, szatnie i łazienki.

Przecięcia wstęgi dokonali: Biskup Drohiczyń-
ski Antoni Pacyfik Dydycz, przewodnicząca Rady 
Powiatu Dorota Łapiak, starosta Powiatu Wyso-
komazowieckiego Bogdan Zieliński, wicestarosta 
Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek Gruchała, 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Jacek Bogucki, 
wicewojewoda Województwa Podlaskiego Woj-
ciech Dzierzgowski, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy                                                 

Kiszkiel, prezes Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Spółdzielnia 
„ZIB” Bogusław Rózga, przewodnicząca Rady Rodziców Agata Koc oraz 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Łukasz Radziszewski.

Uroczystości oficjalnego otwarcia połączone były z wyjazdową sesją Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego poświęconą 15-leciu powstania powiatu           
wysokomazowieckiego.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech grupach 
wiekowych - klasy I-III, IV-VI i gimnazja, podzielonych 
na dwie kategorie - solistów i duetów. Wszyscy otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane przez Dekanat Ciecha-
nowiecki oraz Burmistrza Ciechanowca.

Wyniki:
Klasy I-III - soliści: 1. Amelia Czarnecka - Szkoła Pod-

stawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu, 2. Łukasz 
Koc - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocach-Scha-
bach

Klasy I-III - duety: 1. Aleksandra Pietraszko i Natalia 
Niemyjska - Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych

Klasy IV-VI - soliści: 1. Sara Anastazja Majewska - 
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu, 
2. Kamila Kryńska - Szkoła Podstawowa w Perlejewie, 2. 
Julia Rusiniak - Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w 
Ciechanowcu, 3. Karolina Lewczuk - Szkoła Podstawowa 
w Perlejewie

Klasy IV-VI - duety: 1. Adrian Koc i Dominik Koc - 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach, 2. 
Zofia Krukowska i Marzena Prokopiak - Szkoła Podsta-
wowa w Radziszewie Starym, 2. Andżelika Tryniszewska                                         
i Daria Radziszewska - Szkoła Podstawowa w Łempi-
cach, 3. Natalia Niemyjska i Małgorzata Niemyjska - 
Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych

Gimnazjum - soliści: 1. Karolina Czarnecka - Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu

Gimnazjum - duety: 1. Hubert Radziszewski i Szymon 
Radziszewski - Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II            
w Ciechanowcu.
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Karnawałowy bal seniorów

Stały się już tradycją coroczne wieczory karnawałowe organizowa-
ne przez działający przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu Klub                                   
Seniora „Chwilowo Młodzi”. 

Wraz z członkami Klubu Seniora z Ciechanowca, w tegorocz-
nej zabawie uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych Klubów                                                                                 

Seniora z Czyżewa, Klukowa, Szepietowa i Wyso-
kiego Mazowieckiego. O sympatycznej atmosferze 
i dobrych kontaktach towarzyskich świadczą wyniki 
konkursu tanecznego zorganizowanego przez księ-
dza dziekana Tadeusza Kryńskiego. W konkursie wy-
startowało 11 par, spomiędzy których najlepsze oka-
zały się dwie pary sformowane na potrzeby konkursu 
przez seniorów z Ciechanowca i seniorów z innych 
gmin.

Wśród zaproszonych przez Klub Seniora „Chwilo-
wo Młodzi” gości byli burmistrz Ciechanowca Miro-
sław Reczko, dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka 
Kultury i Sportu Mirosława Chojnowska oraz dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marze-
na Kryńska. Tegoroczna zabawa odbyła się w restau-
racji Astoria, a do tańca przygrywał zespół „Kłosy”.

Klub Seniora w Ciechanowcu istnieje od wiosny 
1997 roku, 13 marca 2004 roku przyjął nazwę Klub 
Seniora „Chwilowo Młodzi”. Podstawowymi forma-
mi działalności jest organizowanie wystaw twórczo-
ści amatorskiej członków klubu, spotkania autorskie 
twórców poezji, wycieczki oraz spotkania i wieczorki 
taneczne.

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec w 2013 roku
Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 

2013 roku wyniosła 9128 osób. Liczba mieszkańców miasta 
zmniejszyła się w ubiegłym roku o 23 i wyniosła 4852 osoby, 
a liczba mieszkańców terenów wiejskich zmniejszyła się o 67                  
i wyniosła 4276 osób.

W naszej gminie ujemny przyrost naturalny wyniósł w 2013 r. 
-61 (współczynnik przyrostu -6,68‰). W ubiegłym roku zmarło 
142 mieszkańców naszej gminy, a urodziło się 81 dzieci, w tym 

17 poza granicami Polski - w Brukseli, Namur, Verviers, Zotten-
gem i Antwerpii (Belgia), oraz w Burnley i Southampton (Wielka 
Brytania). Sporządzono także akt urodzenia osoby dorosłej uro-
dzonej w Ross (Białoruś). Związek małżeński zawarło 73 miesz-
kańców gminy; w Gminie Ciechanowiec odbyło się 58 ślubów 
- 46 konkordatowych i 12 cywilnych, z czego trzech udzielono 
poza lokalem USC.

Miasto Wieś
Ogółem Kobiety Mężczyźni Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem

130 60 70 0-2 51 43 94
45 24 21 3 16 19 35

107 53 54 4-5 34 37 71
35 15 20 6 18 22 40
42 20 22 7 24 24 48

187 96 91 8-12 100 104 204
129 61 68 13-15 81 69 150
136 62 74 16-17 55 47 102

63 30 33 18 33 27 60
1712 1712 19-65 1483 1483
1559 1559 19-60 1068 1068

224 224 >65 336 336
483 483 >60 585 585

4852 2463 2389 Ogółem 2231 2045 4276
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Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 
wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i para-
fią pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanow-
cu zaprosił mieszkańców gminy na tradycyjny 
kulig - przejażdżkę po śniegu i zabawę przy 
ognisku.

Organizatorzy mieli doskonałe wyczu-
cie czasu i udało im się zorganizować kulig                          
w piękny, słoneczny dzień, jaki trafił się tej 
zimy pomiędzy porywistymi wiatrami a rozto-
pami. Trasa kuligu wiodła od targowicy przez 
Zadobrze w kierunku Sówki, tak daleko, jak 
pozwoliły na to naniesione przez wiatr zaspy 
śniegu. Oprócz właścicieli koni, sań i wozów 
na płozach, w organizację zabawy włączyli 
się też mieszkańcy Zadobrza i Ciechanowca, 
którzy dostarczyli na ognisko dla ponad stu 
uczestników kuligu, własnoręcznie przyrzą-
dzone ciasta, pączki, bigos i herbatę.

Kulig wokół Zadobrza

Noworoczne Spotkanie ze sportowcami 
Burmistrz Ciechanowca spotkał się z trenerami, spor-

towcami, oraz osobami zaangażowanymi w rozwój sportu 
na terenie Gminy Ciechanowiec. Spotkanie było okazją do 
podsumowania ubiegłego roku, podzielenia się sportowymi 
sukcesami, przekazania podziękowań za reprezentowanie 
Gminy i sportową postawę oraz za wsparcie i współtworze-
nie sportu.

W uznaniu dla codziennej pracy i realizacji różnorakich 
działań związanych ze sportem, Burmistrz Ciechanowca Mi-
rosław Reczko przyznał pamiątkowe statuetki:

„Za wspieranie życia sportowego w roku 2013” - dyrek-
tor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu Mirosławie 
Chojnowskiej, dyrektor Gimnazjum w Ciechanowcu Elż-
biecie Trzeszczkowskiej, dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Ciechanowcu Krzysztofowi Pełszykowi, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łempicach Agnieszce Mańko-Moczulskiej, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym Elż-
biecie Komarowskiej i dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej                    
w Ciechanowcu Marzenie Kryńskiej.

„Za osiągnięcia w pracy trenerskiej w roku 2013” - Małgo-
rzacie Bekier, Joannie Czechowicz, Danielowi Kujawskiemu, 
Bogdanowi Olędzkiemu, Sławomirowi Pietrzykowskiemu, 
Cezaremu Koziarskiemu i Arturowi Więzowskiemu.

„Za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2013” statuetki 
otrzymali: Maciej Murawski, Mariusz Jurek, Rafał Olszew-
ski, Paweł Krawczyk, Dawid Rytel, Mateusz Wysocki, Adam                      
Ilczuk, Patryk Szmurło, Tomasz Bruś, Daria Radziszewska, 
Aleksandra Koc, Mateusz Łempicki, Marzena Prokopiak, 
Monika Wąsak i Artur Szymoniak.

„Za szczególne osiągnięcia sportowe w roku 2013”                                                         
wyróżnieni zostali - Wojciech Popławski, Grzegorz                                                                                         
Binaś, Damian Myszczuk, Adam Wincenciak, Maciej Kamiń-
ski, Piotr Wierzbicki, Kacper Boratyński, Kacper Warchoł,                                                                                   
Przemysław Łyskawy, Sławomir Pietrzykowski, Artur Łasz-
czuk, Tomasz Filiński, Szymon Kaczmarek, Aleksandra 
Sikorska, Andżelika Tryniszewska, Bartosz Kowalczuk,                                                         

Aleksandra Grześniak i Paweł Prokopiak.
„Sportowcem Roku 2013” został Emil Niemyjski, a „Trenerem 

Roku 2013” Sylwia Kujawska. Przyznano też tytuły: „Lodołamacz 
Roku 2013”, którym ponownie został trener Ludowego Łomżyńskie-
go Klubu Sportowego „Prefbet Śniadowo” Łomża Andrzej Koryt-
kowski, „Fundament Roku 2013” -  prezes Banku Spółdzielczego 
w Ciechanowcu Helena Dołęgowska, „Hermes Roku 2013” - Paweł 
Kłopotowski, „Posejdon Roku 2013” - Krzysztof Panas.

Tytuł „Inspiracja Roku 2013” otrzymała Justyna Korytkowska, za-
wodniczka LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, która w 2013 roku zdo-
była w Inowrocławiu brązowy medal Mistrzostw Polski w biegu na        
10 000 metrów a w Płocku brązowy medal Mistrzostw Polski w biegu 
ulicznym na 10 kilometrów.
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VII Bal Charytatywny Stowarzyszenia „Tutor” i “Koalicji Czte-
rech Gmin” był okazją do podziękowań wszystkim darczyńcom 
i sponsorom, dzięki którym Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzy-
szenie „Tutor” może dofinansowywać programy realizowane 
przez mieszkańców koalicyjnych gmin Ciechanowiec, Klukowo, 
Brańsk i Rudka. 

Coroczny bal na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń orga-
nizacji pozarządowych w gminie Ciechanowiec, ale to nie jedy-
ne działanie Stowarzyszenia „Tutor”, które przez wszystkie lata 
swojej działalności przyznało już 51 stypendiów pomostowych 
dla najlepszych studentów I roku na kwotę 217 800 zł oraz dofi-
nansowało 64 projekty w konkursach grantowych lokalnym orga-
nizacjom i instytucjom na kwotę 290 400 zł.

Bal Charytatywny jest jednym ze sposobów gromadzenia fun-
duszy na wspomnianą działalność - także dochód z tegorocz-
nego balu zostanie przeznaczony na kontynuację dotychczaso-
wych programów realizowanych przez stowarzyszenie. Wszyscy 
ludzie o wielkim sercu, którzy zechcą  wspomóc działalność sto-
warzyszenia mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowe-
go, gdyż Stowarzyszenie „Tutor” od 2007 roku jest Organizacją 
Pożytku Publicznego. 

W tym roku statuetkę „Diament Roku” za bezinteresownie oka-
zaną pomoc otrzymali Państwo Elżbieta i Zbigniew Szczęśni. 

Sponsorami tegorocznego balu byli: Burmistrz Ciechanow-
ca Mirosław Reczko, Wójt Gminy Brańsk Krzysztof Jaworow-
ski, Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk, Wójt 

Stypendiami szlifujemy diamenty, 
grantami rozwijamy talenty

Gminy Rudka Andrzej Anusiewicz, Proboszcz Parafii pw. Trój-
cy Przenajświętszej ks. dziekan Tadeusz Kryński, Proboszcz 
Parafii pw. NMP z Fatimy ks. Andrzej Polakowski, Pani Poseł 
Bożena Kamińska, Pan Thomas Alber - burmistrz partnerskie-
go miasta Rosbach, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Pani 
dyrektor Mirosława Chojnowska – COKiS, Szkoła Podstawowa                                             
im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Koło Myśliwskie „Rogacz”             
w Ciechanowcu, zespół muzyczny „Expans” z Klukowa, Pani Ju-
lia Leigh - angielska malarka z Brukseli, Pan Pol Ledent - malarz 
z Brukseli, Pani Anna Kuźmińska - artysta rysownik, Państwo 
Wiera i Roman Godlewscy Pracownia Witraży Artystycznych, 
Pani dyrektor Katarzyna Wojtczuk-Zawistowska PKM „ DUDA”, 
Pan Mirosław Burzyński - właściciel sieci „Arhelan”, Pani Helena 
Dołęgowska Prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, Pan 
Krzysztof Ostrowski - zakład Art-Profil z Olszewka, Pani Aneta 
Czarnecka - Gabinet kosmetyczny, Pan Jan Morzy - właściciel 
„Hotelu Nowodwory”, Państwo Elżbieta i Zbigniew Szczęśni, 
Państwo Agnieszka i Tomasz Uszyńscy, Państwo Anna i Fry-
deryk Kozłowscy, Pani Dorota Wojtas-Kaczyńska, Pan Tomasz 
Frankowski.   

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom balu               
oraz sponsorom składa

 Prezes Stowarzyszenia „Tutor”  Agnieszka Uszyńska.

Stowarzyszenie „Tutor”, KRS 0000250323



Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. 
Kopernika w Ciechanowcu zrealizował przy wsparciu finanso-
wym Burmistrza Ciechanowca w okresie od czerwca do grudnia 
2013 roku projekt pod nazwą „Minisiatkówka - moje hobby, edy-
cja II”. Dofinansowanie projektu pozwoliło na zaplanowanie, zor-
ganizowanie i prowadzenie sekcji mini piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców z terenu gminy Ciechanowiec. Sprzęt zakupiony na 
potrzeby projektu (piłki siatkowe, siatka, stroje siatkarskie, na-
grody, puchary) w znacznym stopniu usprawnił prowadzenie za-
jęć w dwóch grupach, w tym samym dniu i o tej samej godzinie, 
w dwóch salach gimnastycznych, oraz zorganizowanie turniejów 
dla dziewcząt i chłopców. Pozostała część  dotacji została wy-
korzystana na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dla dwóch 
instruktorów, zorganizowanie turnieju gminnego oraz powiato-
wego, udział w mistrzostwach powiatu wysokomazowieckiego. 

W trakcie realizacji projektu wyłoniono grupę 30 uczestników 
biorących od września do grudnia udział w zajęciach oraz 20 
zawodników i zawodniczek do udziału w turniejach. W turnieju 

Od dnia 1 marca 2014 r. kwoty świadczeń emerytalno-rento-
wych przysługujących do dnia 28 lutego 2014 r. podlegają wa-
loryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy                  
o emeryturach i rentach z FUS, wynoszącym 101,6%. Ozna-
cza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków 
przysługujących do świadczeń wzrosną o 1,6%. Kwota najniż-
szej emerytury pracowniczej (tzw. emerytury podstawowej) od 
1 marca 2014 r. wyniesie 844 zł 45 gr miesięcznie (brutto). Wa-
loryzacja emerytur i rent rolniczych  polegał na przemnożeniu                              

Minisiatkówka - moje hobby   

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych 

gminnym dziewcząt, w październiku 2013 r. wzięło udział 25 
osób z gminy Ciechanowiec, w turnieju powiatowym chłopców, 
w listopadzie 2013 r.,  uczestniczyło 23 zawodników ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Zespołu Szkół 
w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem. 

Jednym z celów projektu było przygotowanie i udział w Mistrzo-
stwach Powiatu Wysokomazowieckiego Szkół Podstawowych w 
Mini Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców. W mistrzostwach po-
wiatowych, które odbyły się w listopadzie 2013 r., chłopcy zdoby-
li piąte miejsce, natomiast dziewczęta pierwsze miejsce i awans 
do dalszych gier w mistrzostwach województwa. 

Podczas realizacji zadania wdrożono uczestników projektu 
do współdziałania w zespole, przestrzegania zasad „fair play”, 
samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach i 
podczas zawodów sportowych, dokładnie poznano przepisy gry, 
udoskonalono umiejętności techniczne i taktyczne gry w mini pił-
kę siatkową.

ww. kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru 
ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

Waloryzacja obejmie około 1,25 mln świadczeń i zostanie 
przeprowadzona w marcu 2014 r., a dla emerytur i rent wypła-
canych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego 
świadczeniobiorcy terminach płatności. Nowa wysokość świad-
czeń emerytalnych i rentowych zostanie ustalona w drodze                         
decyzji.

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego na dzień 01.03.2014 
1. emerytura i renta podstawowa 844 zł 45 gr
2. dodatek pielęgnacyjny 206 zł 76 gr
3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 310 zł 14 gr
4. dodatek kombatancki 206 zł 76 gr
5. dodatek z tytułu tajnego nauczania 206 zł 76 gr
6. dodatek kompensacyjny  31 zł 01 gr
7. dodatek dla sieroty zupełnej 388 zł 62 gr
8. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 206 zł 76 gr
9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 206 zł 76 gr
10. ryczałt energetyczny 165 zł 71 gr
11. zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
12. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia 

emerytalno - rentowego:
         70%
       130%  

2.676 zł 40 gr
4.970 zł 40 gr

13. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95 
% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%

557 zł 91 gr

14. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przy-
chodu powyżej 70 % do 130 %

474 zł 25 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego na dzień 01.03.2014 
1. zasiłek chorobowy na 1 dzień 10 zł 00 gr

2. zasiłek macierzyński 3.377 zł 80 gr
3. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu   650 zł 00 gr
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CZAS NA ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zmieniły się zasady od-
bierania odpadów oraz system pobierania opłat. Gmina przejęła 
obowiązki związane z zarządzaniem odpadami komunalnymi,                                                                                                                            
a mieszkańcy ponoszą opłatę na rzecz gminy za gospodarowa-
nie odpadami. Opłata przeznaczona jest wyłącznie na finanso-
wanie systemu zagospodarowania odpadów, czyli ich odbiór, 
transport, odzysk i unieszkodliwienie, tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i obsługę 
administracyjną systemu. Opłata naliczana jest według stawki 
przyjętej od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nie-
ruchomość. Każdy właściciel nieruchomości był zobowiązany 
złożyć deklarację, na podstawie której wnosi opłatę za odbiór 
odpadów.

Gmina Ciechanowiec objęła zorganizowanym systemem                 
odbierania odpadów komunalnych: właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na 
których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości 
częściowo zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości czaso-
wo zamieszkałych.

Gmina, poprzez podmiot wybrany w drodze przetargu, po-
siadający wpis do rejestru działalności regulowanej, który jest 
obowiązany do selektywnego ich odbierania oraz do ogranicza-
nia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selek-
tywnego zbierania  odbierania odpadów komunalnych, aby było 
możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji.

Zalety wprowadzanego systemu gospodarowania                  
odpadami:

• firma odbiera od mieszkańców każdą ilość śmieci,
• nie trzeba zawierać indywidualnej umowy na wywóz od-

padów, segregacja jest prostsza – gmina zorganizowała łatwy                    
i przyjazny system sortowania śmieci,

• gmina zorganizowała wygodny system odbioru „problema-
tycznych” odpadów np. użytych baterii, sprzętu AGD i RTV, prze-
terminowanych leków, starych opon, mebli, itp.,

• zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa 
Podlaskiego na lata 012–2017”, nasze odpady trafiają do nowo-
czesnej instalacji – Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania 
Odpadów w Czerwonym Borze, gdzie odzyskiwane są ze śmieci 
cenne surowce,

• sterty śmieci zaczęły znikać z naszych lasów, a powietrze 
będzie wolne od trujących wyziewów ze spalanych odpadów,

• wszyscy solidarnie płacimy za produkowane śmieci,
• zwiększył się poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebra-

nych selektywnie, a także uległa redukcji masa odpadów ulega-
jących biodegradacji kierowanych o składowania.
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„ABC odpadów – co każdy mieszkaniec Gminy 
Ciechanowiec o śmieciach wiedzieć powinien”

SEGREGUJESZ – OSZCZĘDZASZ

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami 
wprowadzone zostały dwie stawki tzw. „podatku śmieciowego”                   
(za śmieci posegregowane i zmieszane). Mieszkańcy segregu-
jący odpady korzystają ze stawki niższej, natomiast mieszkań-
cy nie segregujący odpadów obciążeni są wyższą stawką za                  
wywóz odpadów.

Segregacja odpadów – podział odpadów według rodzaju ma-
teriału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzie-
lenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Dzięki segregacji nie tylko dbamy o ochronę środowiska, ale            
i o domowy budżet.

Segregacja śmieci w gospodarstwie domowym sprawia, że 
„dom” produkuje znacznie mniej śmieci zmieszanych, a co za 
tym idzie zmniejszają się koszty odbioru śmieci.

Odpady segregowane to cenne surowce wtórne, a ich odzy-
skanie i przetworzenie chroni przyrodę i nasze najbliższe środo-
wisko życia przed ich negatywnym oddziaływaniem.

Mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych obejmującej następujące frakcje odpa-
dów:

Papier i tektura

Do worka wrzucamy: gazety, książki, tekturę, worki papiero-
we, ścinki drukarskie.

Do worka nie można wyrzucać: opakowań z jakąkolwiek                
zawartością, tapet, kalki, natłuszczonego papieru. Odpady te 
powinny trafić do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne.

Metale

Do worka wrzucamy: wypłukane opakowania stalowe i alumi-
niowe (puszki, pudełka, folie, itp.).

Do worka nie można wrzucać: puszek i pojemników po                          
farbach i lakierach – są to odpady niebezpieczne.

Tworzywa sztuczne
Do worka wrzucamy: puste i wypłukane butelki plastikowe po 

napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opako-
wania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), folie             
i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe.

Do worka nie można wrzucać: opakowań po medyka-
mentach, opakowań i butelek po olejach i smarach, opako-
wań po środkach chwasto- i owadobójczych. Są to odpady                                                                                    
niebezpieczne.

Szkło

Do worka wrzucamy: wypłukane butelki szklane i słoiki.
Do worka nie można wrzucać: szyb okiennych i samocho-

dowych, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła 
kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki z jakąkolwiek 
pozostałością zawartości. 
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Odpady te powinny trafić do pojemnika na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne.

Opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co                    
najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich              
rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych me-
tod mechanicznych)

Do worka wrzucamy: wypłukane kartony po mleku                                                 
i sokach itp.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowanio-
we ulegające biodegradacji:

Do worka wrzucamy: odpady, które powstają z konserwacji 
terenów zielonych (np. ścięte trawy, gałęzie, liście, itp.) oraz 
tzw. odpady kuchenne (resztki żywności, odpady po owocach                        
i warzywach, itp.).

W strumieniu odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości obowiązkowo należy wydzielić także następujące 
frakcje odpadów:

• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• zużyte opony,
• odpady zielone.

ODPADY NIEBEZPIECZNE NAZYWANE TAK NIE BEZ 
PRZYCZYNY

Przeterminowane leki, smary, oleje, farby i chemikalia, środki 
ochrony roślin (m.in.: chwasto- i owadobójcze) zawierają związ-
ki chemiczne mogące zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, po tym 
jak trafią razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na 
składowisko lub co gorsza, na „dzikie” wysypisko. Substancje te 
po upływie terminu ich ważności powinny być przechowywane                    
w oddzielnych pojemnikach, by nie dostały się w ręce dzieci,                                                                         
a następnie regularnie przekazywane do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów.

Zużyte baterie i akumulatory są źródłem metali ciężkich (kadm, 
rtęć, cynk, nikiel, mangan, srebro), które szkodzą człowiekowi                    
i środowisku naturalnemu. Zatem ważne jest, aby zbierać je se-
lektywnie, a następnie przekazywać do wyznaczonych punktów 
selektywnej zbiórki odpadów. Wrzucenie ich do pojemnika na od-
pady komunalne powoduje zanieczyszczenie tych drugich.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pral-
ka, telewizor) zawiera szereg substancji chemicznych mogących 
negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi zwierząt oraz zanie-
czyszczać środowisko. Zużyty sprzęt możemy za darmo oddać 
w sklepie, w którym kupujemy sprzęt tego samego rodzaju,                          
a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć.

Azbest znany od kilku tysięcy lat należy do nieorganicznych 
minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących                    
w przyrodzie. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spo-
tykamy między innymi na dachach domów i innych budynków, 
jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do 
płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc 
i międzybłoniaka opłucnej). Azbest należy do substancji, które 
stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wy-
korzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest 
przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Zgodnie               
z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby 

zawierające azbest mają zostać usunięte.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Białymstoku na terenie Gminy Ciechanowiec od 
kilku lat organizowane są akcje umożliwiające demontaż, ode-
branie i unieszkodliwianie eternitu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów                      
„u źródła” to:

• redukcja masy i objętości odpadów,
• wyeliminowanie substancji niebezpiecznych z odpadów,
• zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego 

wykorzystania,
• zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych i energii,
• oszczędzanie przestrzeni, która musiałaby być przeznaczo-

na na składowiska,
• wydłużenie czasu eksploatacji składowiska.

Prowadzenie selektywnej zbiórki na terenie Gminy                
Ciechanowiec wymaga:

• zaangażowania w system selektywnej zbiórki odpadów 
wszystkich gospodarstw domowych,

• podniesienia efektywności odzysku odpadów,
• promocji selektywnej zbiórki odpadów jako najbardziej racjo-

nalnego i opłacalnego postępowania z odpadami domowymi,
• zmiany indywidualnych zachowań związanych z selektyw-

ną zbiórką odpadów na bardziej prospołeczną i przyjazną dla                  
środowiska,

• zwiększenia korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie 
udziału odpadów komunalnych składowanych.

Obowiązki właściciela nieruchomości wynikające                         
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie 

gospodarowania odpadami:

• wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemni-
ków, służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzy-
mywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym,

• zlokalizowanie pojemników na odpady w sposób umożliwiają-
cy łatwy dostęp dla osób korzystających z tych pojemników oraz 
dla pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,

• dbanie o nieprzepełnianie odpadami pojemników, uwzględ-
niając ich pojemność oraz zapobieganie zaleganiu odpadów wo-
kół pojemników,

• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• przed umieszczeniem opakowań w pojemniku, umycie ich 

tak, by nie pozostały na nich resztki zawartości,
• przekazywanie przedsiębiorcy zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych 
opon i przeterminowanych leków i chemikaliów w ustalonym 
odpowiednio wcześniej czasie lub samodzielne dostarczanie                      
w zależności od potrzeb do punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów, a także do punktów zbiórki organizowanych przez różne 
podmioty na terenie miasta,

• możliwość indywidualnego kompostowania w przydomowych 
kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji (w tym 
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także odpadów kuchennych) i odpadów zielonych lub selektyw-
ne gromadzenie tych odpadów w pojemnikach i przekazywanie 
ich dla przedsiębiorcy,

• gromadzenie i przekazywanie odpadów wielkogabarytowych 
przedsiębiorcy w określonym miejscu i czasie,

• przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta-
łych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorcy) do odbioru, w termi-
nach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów,

• zbieranie odpadów niebezpiecznych do pojemników w orygi-
nalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających śro-
dowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem,

• odpowiednie zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest (m.in.: eternitu i płyt azbestowo-cementowych                    
– w przypadku, gdy dokonywane jest usuwanie azbestu lub                  
materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości) 
przed pyleniem do czasu ich odbioru przez podmiot posiadający                                                                                                    
odpowiednie uprawnienia do demontażu, odbioru i unieszkodli-
wienia.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować po-
jemność pojemników do liczby mieszkańców i częstotliwości 
wywozu, biorąc pod uwagę zasadę, że na każde dwie oso-
by powinien przypadać jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i jeden                                           
worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m3 na każdą selektywnie                                   
zebraną frakcję odpadów komunalnych.

SPALANIE ŚMIECI

Często w domowych piecach spalane są odpady takie jak: pla-
stik, folia, guma, stare meble, wszelkiego rodzaju opakowania, 
stare obuwie, odzież itp. Z kominów wydobywa się wtedy charak-
terystyczny dym i nieprzyjemny zapach. Zbyt niska temperatura 
spalania otrzymywana w domowych piecach powoduje emisję 
do atmosfery m.in.: pyłów, tlenku węgla, tlenków azotu, dwu-
tlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru, dioksyn. Sytuację 
pogarsza fakt, że wszystkie te zanieczyszczenia są emitowane 
z tak zwanych źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów gospo-
darstw domowych lub ze spalania śmieci w ogniskach. W sy-
tuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń 
na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem 
jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu 
atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, 
zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające 
czynniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie to:                
niska temperatura i duża wilgotność powietrza).

Kolejnym problemem jest to, że związki chemiczne powstałe 
wskutek spalania odpadów z tworzyw sztucznych, mają bardzo 
negatywny wpływ na stan techniczny przewodów kominowych 
poprzez tworzenie się tak zwanej sadzy mokrej, która działa 
destrukcyjnie na ścianki przewodów kominowych. Sadza ta jest 
bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej w przewodzie 
kominowym jest groźne dla otoczenia i może spowodować pożar 
budynku.

Wszystko zatem przemawia za zaprzestaniem procederu              
jakim jest spalanie śmieci „na własną rękę”. Nikomu to nie służy, 
a szkodzi jak najbardziej.

„DZIKIE” WYSYPISKA ŚMIECI

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami 
ma na celu także przeciwdziałanie powstawaniu tzw. „dzikich” 
wysypisk w lasach czy przydrożnych rowach. Miejsca, gdzie nie-
legalnie składowane są śmieci nie tylko psują estetyczny wygląd 
gminy, ale także stanowią zagrożenie dla środowiska naturalne-
go oraz stwarzają korzystne siedlisko dla rozwoju chorobotwór-
czych bakterii i grzybów.

Poza tym za likwidację „dzikich” wysypisk płacimy wszyscy, 
gdyż gmina w ramach prac porządkowych wydatkuje pieniądze 
pochodzące z naszych podatków.

Mając na względzie zachowanie ładu i porządku w gminie, 
dzięki wspólnym staraniom mieszkańców i samorządu, mamy 
nadzieję, że trasy naszych wiosennych spacerów nie będą usła-
ne śmieciami i w pełni będziemy mogli delektować się pięknem 
otaczającej nas przyrody.

„W przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia miejsce położenia” 
– reguła ta odnosi się także do odpadów. Każda materia może 
zmienić tylko swoją postać, nie można zaś jej zniszczyć. Zatem 
wyprodukowane przez nas odpady wyrzucone do przysłowiowe-
go kosza na śmieci, a następnie odebrane przez „śmieciarkę” 
albo porzucone w lesie, nie znikają, ale rozpoczynają długą dro-
gę ku ostatecznemu unieszkodliwieniu.

Czujmy się odpowiedzialni za nasze odpady. Zróbmy wszystko 
co w naszej mocy, aby zostały one we właściwy sposób uniesz-
kodliwione, tak aby nie wyrządzić szkody środowisku naturalne-
mu.

CO ZROBIĆ, ABY PRODUKOWAĆ MNIEJ ODPADÓW?

• wybierajmy produkty bez zbędnych opakowań,
• unikajmy produktów jednorazowych (np. długopisy, rekla-

mówki, ręczniki papierowe),
• kupujmy produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku         

(np. napoje w butelkach zwrotnych),
• wybierajmy produkty o długiej żywotności (np. akumula-                   

torki i ładowarkę zamiast jednorazowych baterii, ręczniki z tka-
niny zamiast ręczników papierowych, pojemniki śniadaniowe 
zamiast papieru śniadaniowego),

• zwracajmy uwagę czy opakowanie produktu nadaje się do 
powtórnego przetworzenia,

• kupujmy towary w opakowaniach z recyklingu,
• pakujmy zakupy we własną torbę wielokrotnego użytku               

zamiast w reklamówkę,
• kupujmy produkty lokalne - nie płacimy wtedy za niepotrzeb-

ny transport.
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W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zmieniły się zasady 
odbierania odpadów oraz system pobierania opłat. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny 
być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następu-
jącego po miesiącu, którego opłata dotyczy, na konto Urzędu 
Miejskiego w Ciechanowcu, przelewem bądź za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, na rachunek:

Urząd Miejski w Ciechanowcu 
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Cie-
chanowiec jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów 
(selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

- 4,97 zł/osobę - gdy odpady gromadzone będą selektyw-
nie,
- 9,93 zł/osobę - gdy odpady gromadzone będą nieselektyw-
nie.

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje 
itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy 
opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru 
pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą 
odpowiednio:

Odpady groma-
dzone selektywnie

Odpady gromadzo-
ne nieselktywnie

Pojemnik 0,12 m3 8,8 zł 17,40 zł
Pojemnik 0,24 m3 17,40 zł 34,80zł
Pojemnik 1,10 m3 79,75 zł 159,50 zł
Pojemnik KP-7 
7 m3

507,50 zł 1015 zł

Częstotliwość wywozu zmieszanych                  
odpadów komunalnych:

- z terenów miejskich - 1 na tydzień,
- z terenów wiejskich - 1 na miesiąc.

Częstotliwość wywozu odpadów                   
komunalnych selektywnie zebranych:

- z terenów miejskich - 1 na tydzień w zabudowie wielorodzinnej 
i 1 na miesiąc z pozostałych nieruchomości objętych systemem 
gospodarowania odpadami,
- z terenów wiejskich - 1 na miesiąc (bez względu na rodzaj za-
budowy).

Od podmiotu, który z dniem 1 lipca 2013 r. zaczął odbierać 
odpady komunalne z terenu Gminy Ciechanowiec, właściciele 
nieruchomości otrzymają, w ramach wnoszonej opłaty (nie doty-
czy zabudowy wielorodzinnej):

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- worek przezroczysty (bezbarwny) na odpady zielone i odpady 
ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające bio-
degradacji - do 19 szt./rok/nieruchomość (dla nieruchomości 
nie wyposażonych w urządzenie do kompostowania),
- worek zielony na opakowania szklane - do 4 szt./rok/nieru-
chomość,
- worek niebieski na papier i tekturę -  do 2 szt./rok/nierucho-
mość,
- worek żółty na opakowania z tworzyw sztucznych - do 12 szt./
rok/ nieruchomość.

W przypadku pozostałych selektywnych frakcji odpadów 
oraz zwiększonego zapotrzebowania na worki, właściciele nie-
ruchomości są obowiązani zapewnić sobie worki we własnym 
zakresie lub przedsiębiorca dostarczy je odpłatnie.

Wprowadza się następujące kolory worków na selektywne 
frakcje odpadów, które dostarcza podmiot odbierający odpady 
komunalne:
- przezroczysty (bezbarwny) do gromadzenia odpadów zielo-
nych i odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowanio-
wych ulegających biodegradacji o pojemności 0,12 m3 i grubo-
ści co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE; 
częstotliwość wywozu przez odbiorcę odpadów - 19 razy                                                                                                                         
w roku (w miesiącach: kwiecień - październik 2 razy w miesiącu 
i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie),
- zielony do gromadzenia opakowań szklanych o pojemno-
ści 0,12 m3 i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany                           
np. z tworzywa LDPE,
- niebieski do gromadzenia papieru i tektury o pojemno-
ści 0,12 m3 i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany                           
np. z tworzywa LDPE,
- czarny do gromadzenia opakowań wielomateriałowych o po-
jemności 0,12 m3 i grubości co najmniej 60 mikronów wykona-
ny np. z tworzywa LDPE;
- żółty do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych o po-
jemności 0,12 m3 i grubości co najmniej 60 mikronów wykona-
ny np. z tworzywa LDPE,
- czerwony do gromadzenia odpadów z metali o pojemno-
ści 0,12 m3 i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany                         
np. z tworzywa LDPE.

Liczba pojemników na selektywną zbiórkę odpadów dla                             
4 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (o łącznej liczbie 
mieszkańców ok. 654 osób) wynosi nie więcej niż 6 pojemni-
ków o pojemności 1,1 m3/nieruchomość, a dla 10 nieruchomo-
ści w zabudowie wielorodzinnej (o łącznej liczbie mieszkańców 
136 osób) wynosi nie więcej niż 6 pojemników o pojemności 
0,24 m3/nieruchomość lub równoważną do pojemności pojem-
ników ilość worków.

W przypadku, gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów ko-
munalnych na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do reje-
stru działalności regulowanej.
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Od 1 lipca 2013 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec 
obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. 
W związku z tym Burmistrz Ciechanowca informuje, że: 

1. nie ma ustawowego obowiązku mycia opakowań szklanych, 
opakowań z tworzyw sztucznych czy też opakowań wielomate-
riałowych (np. kartony po sokach czy mleku) - sugeruje się opłu-
kanie ww. opakowań ze względu na własne dobro. Opłukane 
opakowania nie będą przyciągać owadów i zwierząt,

2. nie ma obowiązku ani potrzeby zrywania etykiet z opako-
wań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych,

3. sugeruje się zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych                              
i opakowań wielomateriałowych - spowoduje to zmniejszenie ich 
objętości i ułatwi ich zbieranie i przechowywanie w przeznaczo-
nych do tego workach,

Ponieważ zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, każda gmina samodzielnie organizuje odbiór 

Sposoby selektywnej zbiórki odpadów    
odpadów komunalnych ze swojego terenu administracyjnego 
i na zasadach przez siebie ustalonych w tzw. „pakiecie uchwał 
śmieciowych” Burmistrz Ciechanowca informuje, że zasady 
odbioru odpadów komunalnych ustalone przez inne gminy nie-
koniecznie muszą być tożsame z przepisami obowiązującymi 
na terenie Gminy Ciechanowiec. Różnice te spowodowały, że 
od pewnego czasu na terenie naszego miasta i gminy krążą 
nieuzasadnione plotki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. 

Obowiązujące zasady zbiórki odpadów komunalnych na te-
renie naszej gminy zawarte zostały w rozdysponowanej przez 
Urząd Miejski w Ciechanowcu ulotce informacyjnej „ABC Opa-
dów – co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach 
powinien wiedzieć”. 

Gmina Ciechanowiec w drodze przeprowadzonego przetar-
gu nieograniczonego wyłoniła odbiorcę odpadów komunalnych. 
Jest nim firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

MPO Sp. z o.o.
15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48 

tel. 85 676 83 00 (centrala)
tel. 85 676 83 33, tel. 85 676 83 34 (biuro obsługi klienta)

e-mail: bok@mpo.bialystok.pl, www.mpo.bialystok.pl

Oddział Siemiatycze
17-300 Siemiatycze, ul. Ciechanowiecka 23 

tel./fax 85 655 28 73
e-mail: siemiatycze@mpo.bialystok.pl
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Znany od kilku tysięcy lat azbest należy do nieorganicznych 
minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących                         
w przyrodzie. Ze względu na takie zalety jak: odporność na dzia-
łanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzy-
małość na rozciąganie i zgniatanie, w czasie ostatnich 100 lat był 
stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt 
dachowych (m.in. eternitu) i elewacyjnych, a także do produkcji 
rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyro-
bów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Dopiero 
w latach 80-tych ubiegłego wieku, azbest uznany został za jeden 
z najbardziej rozpowszechnionych w środowisku czynników ra-
kotwórczych. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spoty-
kamy na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy 
się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować 
groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłonniaka 
opłucnej). W związku z tym w 1997 roku zakazano stosowania 
wyrobów azbestowych, a ustawa Prawo ochrony środowiska                
z 2001 roku zakwalifikowała azbest do substancji, które stwa-
rzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzy-
stywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy 
zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Usuwaniem 
wyrobów azbestowych powinna zajmować się specjalistyczna 
firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszko-
lonych pracowników oraz zatwierdzony przez właściwego staro-
stę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszyst-
kie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte. Od 2002 r. 
realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest, stosowanych na terytorium Polski, który stanowi 
element Krajowego Planu Gospodarki odpadami. Ze względu 
na obowiązek wynikający z tych dokumentów, jak również ro-
snącą świadomość o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego, jakie niosą za sobą wyroby azbestowe, sporządzo-
no Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usu-
wania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy                                 
Ciechanowiec na lata 2007-2032. 

Na terenie Gminy Ciechanowiec dachy na 1867 budynkach 
pokryte są wyrobami azbestowymi. Trzeba więc do końca                    
2032 r. usunąć 5 835,29 ton. Gmina Ciechanowiec sukcesyw-
nie pozyskuje środki na dofinansowanie usuwania azbestu na 
swoim terenie. 

W grudniu 2008 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała za-
danie pod nazwą „Utylizacja wyrobów zawierających azbest                          
z pokryć dachowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Ciechanowiec uszkodzonych podczas huraganu  
w dniach 16-17 sierpnia 2008 r.”, które zostało dofinansowane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzyma-
liśmy dotację w kwocie 8 340,86 zł. Wkład własny gminy to 30% 
wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na 
wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i utyliza-
cją odpadów azbestowych powstałych na skutek sierpniowego 
huraganu. W rezultacie na terenie Gminy Ciechanowiec uniesz-
kodliwiono 23,2 t wyrobów zawierających azbest.

W okresie od lipca do września 2009 r. Gmina Ciechanowiec 
zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z pokryć dachowych znajdujących się na terenie 
Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Ciechanowiec

w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy 
dotację w kwocie 55 214,67 zł. Wkład własny gminy to 30% 
wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na 
wykonanie prac takich jak: demontaż elementów konstrukcyj-
nych zawierających azbest, pakowanie, oznakowanie, załadu-
nek, zważenie, transport i ostateczne unieszkodliwienie od-
padów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były                           
w 38 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz                                                                                    
w 2 obiektach gminnych. W rezultacie na terenie Gminy Cie-
chanowiec unieszkodliwiono 99,79 t odpadów zawierających 
azbest.

W okresie od maja do września 2010 r. Gmina Ciechano-
wiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie odpadów 
azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało do-
finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                                     
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsię-
wzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 35 525,07 zł. Wkład 
własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zo-
stały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: odbiór, trans-
port i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na 
składowisku. Prace prowadzone były w 53 gospodarstwach 
należących do osób fizycznych oraz w 3 obiektach gminnych. 
W rezultacie unieszkodliwiono 153 tony odpadów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

W okresie od sierpnia do września 2011 r. Gmina Ciecha-
nowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zo-
stało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację 
przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 73 499,52 zł. 
Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac ta-
kich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, trans-
port i ostateczne unieszkodliwienie 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 zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

W  2013 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod 
nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Białymstoku. Na realizację otrzymaliśmy dotację                                  
w kwocie 43 610,88 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczo-
ne na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważe-
nie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie od-
padów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były               
w 38 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz                                                                                                             
w 1 obiekcie gminnym. W rezultacie unieszkodliwiono                              
112,2 tony wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cie-
chanowiec.

Kolejna akcja związana z usuwaniem azbestu odbędzie się             
w 2014 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Białymstoku przyznał dofinansowanie na 
ten cel. Planuje się odbiór, transport i utylizację 93,84 t wy-
robów zawierających azbest z 37 gospodarstw należących do 
osób fizycznych.
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Gmina Ciechanowiec w latach 2009-2013 realizowała projekt 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbu-
dową oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu”. Zrealizowany on 
został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa                   
V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Roz-
wój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, ze środków po-
chodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR).

Zadanie składało się z trzech etapów. Pierwszy etap to budowa 
kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej, w ramach którego 
przebudowano około 252 metrowy odcinek głównego kolektora 
odprowadzającego ścieki do oczyszczalni z terenu miasta Cie-
chanowiec oraz około 42 metrowy odcinek głównego kolektora 
deszczowego. Jest to istotna część miejskiej infrastruktury tech-
nicznej, ponieważ zbiera ona ścieki sanitarne i wody opadowe            
z dużej części Ciechanowca.

Drugim etapem była budowa kanalizacji sanitarnej w uli-
cach: Mostowa, Przechodnia, Plac Odrodzenia, Kazimierza               
Uszyńskiego (dawniej część Szkolnej), Wińska, Długa, Szeroka, 
Wąska, Ogrodowa, Parkowa, Kościelna i Sienkiewicza oraz odci-
nek miejskiej sieci wodociągowej w ul. Przechodniej. Objęła ona 
swoim zasięgiem znaczny obszar Ciechanowca, który do tej pory 
takiej infrastruktury nie posiadał. Efektem tych prac, na koniec 
2012 roku, było oddanie do użytku sieci kanalizacji sanitarnejo 
długości około 6 600 m oraz 87 metrowego odcinka wodociągu.

Ostatni etap całego projektu, poprzedzony tak jak poprzednie 
etapy - wykonaniem niezbędnych dokumentacji, projektów i uzy-
skaniem decyzji, zezwoleń i pozwoleń, a także wyłonieniem ge-
neralnego wykonawcy robót - zakończony został z końcem 2013 
r. Obejmował on przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni 
ścieków. W wyniku tej części projektu zostały wykonane roboty 
polegające na wykonaniu nowych obiektów technologicznych na 
terenie istniejącej już oczyszczalni ścieków. Umożliwiło to polep-
szenie technologii oczyszczania ścieków i zmianę sposobu go-
spodarowania osadami ściekowymi.

Na terenie miasta w wielu miejscach realizacji projektu roz-
mieszczone zostały tablice informacyjne związane z tym projek-
tem, wymagane w związku z otrzymaniem na to zadanie dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej trwają 
prace nad zakończeniem rozliczenia zadania z Instytucją Zarzą-
dzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podlaskiego.

Wartość robót poszczególnych etapów wyniosła: I etap - 504 
047,26 zł, II - etap 1 901 295,88 zł, III etap – 4 030 844,07 zł. 
Koszt realizacji całości inwestycji wyniósł 6 436 187,21 zł (koszty 
kwalifikowane wyniosły 6 322 576,79 zł), w tym dofinansowanie 
pochodzące ze środków EFRR stanowiące 85% kosztów kwalifi-
kowanych – 5 374 190,21 zł. Pozostałą kwotę, na przestrzeni lat 
2009-2013 stanowiącą wkład własny, zapewniła Gmina Ciecha-
nowiec w wysokości 1 061 997,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przebudową 

i rozbudową oczyszczalni ścieków
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