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Drodzy 
mieszkańcy 
Miasta i Gminy 
Ciechanowiec

Mamy za sobą niezwykle bogaty i pracowity rok, który dla wielu 
z nas na długo pozostanie w pamięci. Wydarzeniem wielkiej wagi 
stał się fakt, że Marszałkiem województwa został w październi-
ku Pan Jerzy Leszczyński - mieszkaniec naszego miasta. Był 
to rok rekordowych inwestycji w naszym lokalnym samorządzie. 
Była to też ostatnia szansa wykorzystania funduszy z kończą-
cej się unijnej perspektywy 2007-2013, z której znowu obficie 
skorzystaliśmy. Na inwestycje wydaliśmy w minionym roku około 
14 mln 250 tys. zł co daje więcej o prawie 4 mln 80 tys. zł niż  
w rekordowym jak dotąd 2010 roku. Wśród tych inwestycji były 
też takie, które jak nigdy dotąd miały miejsce w każdej miejsco-
wości naszej gminy - mam tu na myśli internet szerokopasmowy 
doprowadzony do każdej miejscowości oraz montaż solarnych 
instalacji do ogrzewania wody zamontowanych na prywatnych 
domach w całej gminie. Był to również rekordowy rok jeśli chodzi 
o budowę dróg i ulic i to każdej kategorii – wojewódzkich, powia-
towych i gminnych - każda z nich w stosunkowo równym stopniu 
w mieście i na wsi. W minionym roku rozpoczął się też wreszcie 
długo oczekiwany remont zabytkowego kościoła w Winnej-Po-
świętnej przy znacznym udziale funduszy gminnych.

Z drugiej strony był to rok kataklizmów, które zaczęły się od 
gradobicia i wichur a skończyły niespotykaną od lat suszą. Ob-
chodziliśmy w nim też szereg ważnych rocznic lokalnych. Świę-
towaliśmy 70-lecie bitwy partyzanckiej w Łempicach, 50-lecie 
powstania OSP w Wojtkowicach Starych, 25-lecie reaktywacji 
samorządności, 20-lecie formalnego partnerstwa z niemieckim 
Rosbach, 10-lecie partnerstwa z litewskim Datnowem, podpisa-
nie partnerstwa z francuskim St. Germain-les-Corbeils, 20-lecie 
chóru parafialnego „Kantata”, czy wreszcie 10-lecie Stowarzy-
szenia „Tutor”.

Najkosztowniejszą i najbardziej innowacyjną inwestycją mijają-
cego roku było dokończenie budowy sieci internetu szerokopa-
smowego w ramach partnerskiego projektu „Nadbużańskiej Sze-
rokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”. Budowaliśmy to wspólnie  
z 12 innymi gminami powiatów siemiatyckiego i bielskiego. Koszt 
całkowity inwestycji wyniósł około 4 mln 443 tys. zł z czego 85% 
czyli 3 mln 777 tys. zł pochodziło z unijnego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W jej efekcie 
zbudowano szkieletową sieć szerokopasmową o bardzo dużej 
przepustowości do każdej miejscowości naszej gminy umiej-
scawiając też w każdej z nich punkty darmowego publicznego 

odbioru internetu. W tym roku planowane jest podłączanie indy-
widualnych odbiorców przez operatora, który ubiega się o pozy-
skanie na to środków zewnętrznych.

Drugą innowacyjną a przy tym trudną i ryzykowną inwestycją, 
również przy poważnym udziale środków unijnych, był projekt 
„Ciepło słoneczne, ciepło użyteczne - instalacja kolektorów sło-
necznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach 
mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”, polegający na instalacji 
ponad 230 kolektorów słonecznych na dachach prywatnych  
posesji mieszkańców całej naszej gminy. Koszt całkowity in-
westycji wynoszący 2 mln 791 tys. zł pokryty został w kwocie  
1 mln 964 tys. zł ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego. Mieszkańcy wnieśli 401 tys. zł 
a resztę kosztów pokryto z budżetu Gminy Ciechanowiec.

Inwestycje drogowe w sposób bardzo odczuwalny poprawiły ja-
kość podróżowania w naszej gminie. Podlaski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich odbudował most na ul. Czyżewskiej wraz z nowym, 
bezpiecznym lewoskrętem w ul. Pałacową (koszt całkowity za-
dania 2 mln 399 tys. zł), wykonał nową nawierzchnię na drodze 
wojewódzkiej nr 681 od kolonii wsi Bujenka do Koców-Basi na 
odcinku 1400 m (koszt zadania 757 tys. zł) i wreszcie wykonał 
nową nawierzchnię wraz z przebudową skrzyżowania na drodze 
nr 694 od skrzyżowania z drogą nr 690 do granicy województwa 
w stronę Nura na odcinku długości 2 195 m (koszt zadania 1 mln 
514 tys. zł). Ta ostatnia inwestycja była o tyle ważna, że skłoniła 
również samorząd województwa mazowieckiego do natychmia-
stowego remontu znacznej części (ok. 3 km) ich odcinka dro-
gi nr 694 łączącej Ciechanowiec z Nurem a dalej z Warszawą. 
Do pełnego szczęścia i całkowitego otwarcia komunikacyjnego 
„okna” na świat pozostał jeszcze 4 km odcinek od miejscowości 
Tymianki-Moderki do Nura, który ma być robiony wiosną. Całko-
wity koszt poniesiony przez PZDW przy remontach na terenie 
naszej gminy wyniósł w tym roku 4 mln 670 tys. złotych!

Kolejną ważną inwestycją na drogach wojewódzkich jest prze-
budowa drogi nr 690 z Ciechanowca do Siemiatycz. W minionym 
roku PZDW zakończyło prace przy odcinku Ostrożany - Siemia-
tycze i teraz trwają przygotowania do przebudowy części od Cie-
chanowca. Z braku funduszy unijnych nowej perspektywy Urząd 
Marszałkowski nie wpisał do budżetu roku 2016 kluczowych za-
dań drogowych. Realnym terminem uruchomienia funduszy unij-
nych i rozpoczęcia prac wydaje się dzisiaj rok 2017.
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Starostwo Powiatowe również poniosło istotne koszty na dwóch 
zmodernizowanych odcinkach dróg powiatowych - jeden w mie-
ście i jeden na terenie gminy. Pierwszy z nich to ul. Drohicka, 
którą na czas przebudowy przejęliśmy od powiatu, ponieważ 
mieliśmy możliwość uzyskania środków unijnych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na wybudowanie w niej kanalizacji 
sanitarnej. Całkowity koszt przebudowy tej ulicy wyniósł 1 mln 
745 tys. zł, z czego Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazo-
wieckiem pokryło 641 tys. zł, a unijne środki z PROW-u wyniosły 
około 495 tys. zł. Drugie zadanie to kilometrowy odcinek drogi 
powiatowej w Wojtkowicach-Dadach wykonany przez Starostwo 
za około 464 tys. zł z czego połowę pokryliśmy z budżetu naszej 
gminy. Łączne nakłady Starostwa na drogi powiatowe w gminie 
Ciechanowiec wyniosły więc w tym roku około 873 tys. zł.

Bardzo ważnym i trudnym zadaniem ze względu na posze-
rzenia i wykupy pasa drogowego okazała się nasza tegoroczna 
gminna „schetynówka”. W ramach słynnego już Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych uzyskaliśmy w tym roku 
50% dofinansowania na duże zadanie obejmujące przebudowę  
5 odcinków ulic miejskich (ul. Mogilna - 739,7 m, ul. Polna - 
343 m, ul. Ralkowa - 827 m, ul. Szeroka - 596,5 m, ulica od-
chodząca w lewo od ul. Sienkiewicza 151,5 m) o dł. 2657,7 m 
oraz 2 odcinki dróg wiejskich (Nowodwory - 1399,8 m i Kuła-
ki - 700 m) o długości 2099,8m. Całość zadania stanowiła  
4757,5 m i kosztowała około 3 mln 660 tys. zł. Dofinansowanie 
Wojewody ze środków NPPDL wyniosło ok. 1 mln 747 tys. zł.

Nie mniej ważne od kosztownych inwestycji w infrastrukturę 
jest życie społeczne naszych mieszkańców i budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego. Ciechanowiec od lat przoduje w ca-
łym regionie jeśli chodzi o ilość i aktywność organizacji pozarzą-
dowych. Na 9 organizacji pożytku publicznego w całym powiecie 
aż 5 ma swoją siedzibę w gminie Ciechanowiec, natomiast na 
125 wszystkich organizacji pozarządowych w powiecie, 50 jest 
zarejestrowanych w naszej gminie. W minionym roku powstało 
kilka kolejnych, każda z ciekawą misją do spełnienia. Powołana 
została Fundacja „Empatia” zajmująca się bezpańskimi czworo-
nogami, Stowarzyszenie „Razem”, które odważnie buduje plac 
zabaw przy kościele Matki Boskiej Fatimskiej, czy wreszcie na-

sza pięćdziesiąta organizacja, którą jest wskrzeszony na nowo 
legendarny Klub Sportowy „Unia”, która jest jeszcze w trakcie 
rejestracji w KRS.

Przed kilkoma dniami Serwis Samorządowy PAP podsumo-
wał wykorzystanie środków unijnych we wszystkich samorzą-
dach kraju w całym okresie programowania 2007-2013, który w 
rzeczywistości zamknięty został z końcem 2015 roku, kiedy to 
ostatecznie rozliczono wszystkie projekty. W naszej gminie wy-
korzystane zostało 61 mln 31 tys. zł - w tej sumie są oprócz środ-
ków pozyskanych przez gminę również pieniądze zdobyte przez 
starostwo powiatowe, parafie rzymsko-katolickie, prywatnych 
przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe - zainwestowane  
w naszej gminie. Są to duże pieniądze, które w sposób widocz-
ny zmieniły naszą rzeczywistość. Warto tu zaznaczyć, że pod 
względem wykorzystania funduszy unijnych wyprzedziliśmy 
wielokrotnie nie tylko sąsiednie gminy i miasteczka z nasze-
go powiatu, ale pokonaliśmy również takie miasta powiatowe 
jak Mońki, Sejny czy nawet Ostrów Mazowiecką. Skalę różnic 
niech pokaże kilka przykładów - gmina Kulesze Kościelne po-
zyskała w tym samym czasie - 2 mln 341 tys. zł, gmina Nur  
- 3 mln 170 tys. zł, gmina Boguty-Pianki - 3 mln 483 tys. zł, gmina 
Perlejewo - 3 mln 544 tys. zł, gmina Klukowo - 3 mln 635 tys. 
zł, Czyżew - 7 mln 574 tys. zł, Szepietowo - 25 mln 318 tys. zł.

Mamy nadzieję, że w nowym okresie programowania 2014-
2020, który tak naprawdę ruszy dopiero w tym roku, uda nam 
się wszystkim zdobyć i sensownie wykorzystać jeszcze większe  
fundusze, które staną się istotnym wkładem w gospodarkę i lep-
szą przyszłość naszej gminy. Mamy nadzieję, że infrastruktura, 
którą od wielu już lat poprawiamy i budujemy stanie się atrakcyjna 
zarówno dla inwestorów zewnętrznych jak i lokalnych przedsię-
biorców i ściągnie do nas szereg inwestycji mogących znacząco 
poprawić nasz rynek pracy a przez to demografię naszej gminy.

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko
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Projekt pn: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci 
dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu” obejmował budowę sieci 
dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez nie-
zależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku 
detalicznym. Sieć powstała na terenie 13 gmin powiatu siemia-
tyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowa-
na została w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, 
Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, 
Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec-Stacja, Gmina 
Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, 
Gmina Rudka. 

Projekt w części inwestycyjnej składał się z następujących 
elementów: budowa infrastruktury światłowodowej; dostawa, in-
stalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych;  
dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostę-
pu do Internetu (PIAP); dostawa, instalacja i uruchomienie Cen-
trum Nadzoru Sieci. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosły: 
39 466 401,32 zł.

Projekt zrealizowany został w partnerstwie na mocy porozu-
mienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 
2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 
r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu teryto-
rialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu 
będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjęły status Part-
nerów.  Lider reprezentował wszystkie umawiające się strony 
oraz odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie  
w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i budżetu państwa: 33 546 441,12 zł. Wkład 
własny z budżetów gmin wyniósł 5 919 960,20 zł.

Okres realizacji:
- prace przygotowawcze: I kw. 2010 - IV kw. 2014
- prace inwestycyjne: I-IV kw. 2015
- zakończenie realizacji rzeczowej projektu i rozruch technolo-

giczny: IV kw. 2015
Celem głównym projektu było stworzenie spójnej wysokowy-

dajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowocze-
snych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samo-
rządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru 
objętego projektem.

Cele bezpośrednie: stworzenie warunków dostępu do Inter-
netu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej 
sieci dystrybucyjnej; poprawa warunków dostępu do Internetu 

„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci  
  dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"

poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu 
(bezpłatne korzystanie); poprawa poziomu życia mieszkańców i 
aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w global-
ną sieć; aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób nie-
pełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy 
poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy); podniesienie 
poziomu edukacji.

Osiągnięte wskaźniki produktu:
- 437 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego.
- 387 szt. uruchomionych PIAP.
- 387 szt. zbudowanych PIAP.
- 100 szt. wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych.

Osiągnięte wskaźniki rezultatu:
- 35 szt. szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. 
- 13 szt. jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostę-
pu do Internetu.
- 3750 osób korzystających z PIAP.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec w latach 2010-
2015 wydatkowała łącznie 4 471 090,35 zł, z czego: kwota  
693 784,13 zł stanowiła środki własne gminy, zaś kwota  
3 777 306,22 zł stanowiła dofinansowanie realizacji zadania,  
w tym ujęte są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 
IV „Społeczeństwo informacyjne”.

Kolejnym etapem będzie operowanie, w okresie 7 lat wybudo-
waną siecią, przez firmę Green Operator Sp. z o.o. na zasadzie 
operatora operatorów, a także utrzymanie usług bezpłatnego li-
mitowanego dostępu do Internetu dla sieci Publicznych Punktów 
Dostępu do Internetu (PIAP) oraz promowanie projektu. 

W Gminie Ciechanowiec znajduje się 36 PIAPów, w tym w 
samym Ciechanowcu zlokalizowano cztery bezpłatne punkty 
dostępu: przy Urzędzie Miejskim, Dworcu PKS, Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II i Targowicy Miejskiej. 

Prędkość Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), 
ma wynieść maksymalnie 512 kb/s. Natomiast obszar zasięgu 
PIAPu, w zależności od warunków, w tym usytuowania i wielko-
ści budynków, wynieść może nawet do dwóch, trzech kilometrów. 
Obowiązywał będzie limit czasowy na korzystanie z darmowego 
Internetu. 

Osoby, które chcą sprawdzić dostępność sygnału testowego, 
uzyskać pomoc w połączeniu się z siecią mogą zgłosić się do 
Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. 11) lub skontaktować 
się z firmą Green Operator.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,  

Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne,  
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. 
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Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku 
1. Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na 

terenie Gminy Ciechanowiec (§6050) - 0 zł. Z uwagi na brak 
środków finansowych zadanie zostało przeniesione do wykona-
nia w 2016 roku.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudo-
wę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec 
(§6050) - 14 760 zł. W ramach zadania opracowano dokumen-
tację techniczną projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami 
na rozbudowę drogi gminnej nr 108869B w miejscowości Łem-
pice od km 0+000 do km 0+250,60. Koszt dokumentacji wyniósł 
14 760 zł.

3. Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich  
i powiatowych w gminie Ciechanowiec (§6050) - 3 660 209,58 
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 ze środków Powiatu 
Wysokomazowieckiego. Rozbudowano i przebudowano 7 dróg 
gminnych: 
- Ciechanowiec ul. Mogilna (108912B): odcinek I w km rob. 

0+008,50 - 0+502 i odcinek II w km rob. 0+000 - 0+246,20 o łącz-
nej długości 739,70 m - wykonanie nawierzchni ciągów jezdnych 
i pieszych wraz ze zjazdami z kostki betonowej gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na 
podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw 
łamanych; obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej; plantowanie skarp i dna wykopów; regulacja pionowa 
włazów kanalizacji sanitarnej i elementów sieci wodociągowej; 
oznakowanie pionowe.
- Ciechanowiec ul. Polna (108921B): w km rob. 0+000 - 0+343 

o długości 343 m - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-
jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego z 
dodatkiem 35% kruszyw łamanych; obrzeża betonowe 20x6 
cm na podsypce cementowo-piaskowej; budowę kanaliza-
cji deszczowej z wpustami ulicznymi; oznakowanie pionowe.
- Ciechanowiec ul. Ralkowa (108924B): odc. I w km rob. 0+000 

- 0+700 i odc. II w km rob. 0+127 o łącznej dł. 827 m - wykona-
no nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 
cm na podsypce cementowo piaskowej oraz nawierzchni jezd-
ni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 8 cm na podbudowie 
z kruszyw łamanych gr. 20 cm; obrzeża betonowe 20x6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej; krawężniki betonowe 15x30 
cm na ławie betonowej; chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej; zjazdy z kostki betonowej 

gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych; budowę kanali-
zacji deszczowej z wpustami ulicznymi; oznakowanie pionowe.

- Ciechanowiec ul. Szeroka (nr 108929B): odc. I w km rob. 
0+000 - 0+373,50 i odc. II w km rob. 0+000 - 0+223 o łącznej 
dł. 596,50 m - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego  
i wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej  
gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz nawierzch-
ni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie 
z kruszyw łamanych i warstwie odcinającej z piasku; obrzeża 
betonowe 20x6 cm i 30x8 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej; krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej; 
krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm na ławie betonowej; 
chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbu-
dowie z kruszyw łamanych; oznakowanie pionowe i poziome.

- Ciechanowiec ul. Sienkiewicza: w km rob. 0+000 - 0+151,50 
o dł. 151,50 m - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego 
z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
na podbudowie z kruszyw naturalnych z dod. 35% kruszyw ła-
manych i warstwie odcinającej z piasku; obrzeża betonowe 30x8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej; krawężniki betonowe 
wtopione 12x25 cm na ławie betonowej; oznakowanie pionowe.

- Nowodwory (108853B): km rob. 0+000 - 1+399,80 o długości 
1399,80 m - wykarczowano drzewa i krzewy, umocniono brukiem 
skarpy przekopów i nasypów, wykonano roboty rozbiórkowe, bu-
dowę przepustów drogowych, nawierzchnię jezdni z betonu as-
faltowego gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych oraz 
na podbudowie z betonu asfaltowego (na rozjazdach); pobocza 
z pospółki; zjazdy o nawierzchni żwirowej; oznakowanie pionowe 
i poziome.

- Kułaki (108861B): w km rob. 0+000 - 0+700 o dł. 700 m - wy-
karczowano drzewa, krzewy i podszycie, przebudowano przepust 
drogowy, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego  
gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych; pobocza z po-
spółki; zjazdy z kruszywa naturalnego; oznakowanie pionowe. 

Na realizację zadania w 2015 roku wydatkowano łącznie  
3 660 209,58 zł, w tym: 98 700,21 zł koszt opracowania nie-
zbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy 
sieci telekomunikacyjnej w ulicach: Mogilna, Polna i Ralkowa; 
5 720,00 zł koszt aktualizacji mapy do celów projektowych oraz 
wykonania niezbędnych zmian w istniejącej dokumentacji tech-
nicznej na „Rozbudowę i przebudowę ulic: Mogilnej. Ralkowej  
i Polnej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej 
w ulicy Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu”, 2 460,00 zł koszt ak-
tualizacji dokumentacji technicznej na „Rozbudowę i przebudowę 
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drogi gminnej nr 108853B we wsi Nowodwory”, 3 509 049,37 zł 
koszt realizacji rzeczowej zadania, 44 280,00 zł koszt pełnienia 
nadzoru inwestorskiego.

Dofinansowanie ze budżetu państwa wyniosło 1 746 961,04 zł, 
pomoc finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego 903 184,00 zł. 
Pozostałe środki w wysokości 1 010 064,54 zł pochodziły ze 
środków własnych Gminy Ciechanowiec.

4. Zakup dla sołectwa wsi Czaje-Bagno zamiatarki podwie-
szanej do ciągnika - środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa 
Czaje-Bagno (§6060) - 6 814,00 zł. 

5. Realizacja projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopa-
smowej sieci dystrybucyjnej” (§6057 i 6059) - 4 471 090,35 zł. 
Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec w latach 2010-2015 
wydatkowała łącznie 4 471 090,35 zł, z czego: 693 784,13 zł 
stanowiło środki własne gminy, zaś kwota 3 777 306,22 zł sta-
nowiła dofinansowanie realizacji zadania, w tym ujęte są środki  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV „Społeczeństwo 
informacyjne”.

6. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. pod-
laskiego - cz. II, Administracja samorządowa (§4707 i 4709 
oraz §6067 i 6069) - 126 816,93 zł. Zadanie realizowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy udziale 
jednostek samorządu terytorialnego. Wartość zadania w części 
dotyczącej Gminy Ciechanowiec wyniosła łącznie 126 816,93 zł, 
w tym: dofinansowanie ze środków unijnych - 107 794,38 zł, zaś 
środki własne gminy - 19 022,55 zł.

7. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec (§6050)  
- 161 031,30 zł. 
- 10 578,00 zł - przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 110 o długo-

ści 96 mb w granicy pasa drogowego ul. Drohickiej do zasilenia  
2 budynków mieszkalnych;
- 4 774,27 zł - przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 40 o długości 

24 mb i z rur PE Ø 32 o długości 67 mb w granicy pasa drogowe-
go ul. Drohickiej do zasilenia budynku mieszkalnego;
- 25 980,90 - przyłącze wodociągowe z rur PVC Ø 110 o dł. 

457 mb, z rur PE Ø 40 o dł. 42 mb i z rur PE Ø 32 o dł. 30 mb  
w granicy pasa drogowego ul. Świerkowej do zasilania budynku 
mieszkalnego i budynku mieszkalno-usługowego; 
- 5 291,70 - przyłącze wodociągowe z rur PVC Ø 110 o dł. 34 mb 

i przyłącze sanitarne z rur PVC Ø 160 o dł. 9 mb w granicy pasa 
drogowego ul. Pińczowskiej do zasilania budynku mieszkalnego;
- 30 844,03 zł - 2 przyłącza wodociągowe z rur PVC Ø 110  

o dł. 312 mb i z rur PE Ø 32 o długości 3,50 mb w granicy pasa 
drogowego drogi gminnej (uliczka boczna od ul. Uszyńskiej) do 
zasilania budynku mieszkalnego oraz wzdłuż pasa drogowego 
ul. Uszyńskiej do zasilania nieruchomości;

- 83 562,40 zł - przyłącze sanitarne z rur PP Ø 250 o dł.188,50 
mb i z rur PP Ø 160 o dł. 5 mb w granicy pasa drogowego  
ul. Wierzbowej do nieruchomości.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu (§6057  
i 6059) - 1 744 898,70 zł. Zadanie dofinansowane w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  
Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.  
W większości zakresu rzeczowego jest to zadanie Powiatu  
Wysokomazowieckiego, które zostało przejęte w 2014 roku przez 
Gminę Ciechanowiec. W ramach inwestycji wykonano:
- kanalizację sanitarną z rur PVC Ø200 mm o dł. 635,2 mb wraz 

z przyłączami do granic posesji z rur PVC Ø160 mm o łącznej 
dł. 124 mb i studniami przyłączeniowymi z PVC i Ø 315-425 mm  
- 15 szt.;
- kanalizację deszczową z rur PVC: Ø 500 mm o dł. 97,1 mb,  

Ø 400 mm o dł. 122,2 mb, Ø 315 o dł. 233,6 mb, Ø 250 o dł. 50 
mb wraz z przykanalikami deszczowymi z rur PVC Ø 160 mm  
o łącznej dł. 124 mb, studniami rewizyjnymi Ø 1200 - 15 szt. 
i wpustami ulicznymi Ø 500 (studzienki ściekowe) - 34 szt.;
- przebudowę ulicy Drohickiej od km 0+730 do km 1+758 obej-

mującą: wykonanie chodnika jednostronnego, przebudowę ist-
niejących zjazdów gospodarskich, poszerzenie istniejącej jezdni  
i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m;
- przebudowę odcinka infrastruktury teletechnicznej.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 744 898,70 zł - roboty budow-

lane 1 709 298,70 zł, nadzór inwestorski 35 600,00 zł. Wkład 
własny Gminy Ciechanowiec to 663 478,33 zł, wkład własny Po-
wiatu Wysokomazowieckiego to 585 870,37 zł, a kwota dofinan-
sowania ze środków PROW na lata 2007-2013 to 495 550 zł.

9. Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciechano-
wiec - zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię 
słoneczną (§6057 i 6059) - 2 824 460,73 zł. 

W 2015 roku zrealizowano zadanie pod nazwą pod nazwą 
„Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne - instalacja kolektorów 
słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz bu-
dynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec” dofinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V Rozwój in-
frastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej 
infrastruktury ochrony środowiska. Zakres zadania obejmował 
montaż 234 instalacji solarnych do ciepłej wody użytkowej na 
terenie Gminy Ciechanowiec. 

Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 2 067 944,00 zł. 
Pozostałe środki w wysokości 756 516,73 zł, stanowiące wkład 
własny do projektu, pochodzą ze środków budżetu Gminy Cie-
chanowiec - 322 375,03 zł oraz z wpłat uczestników projektu  
- 434 141,70 zł.
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Jerzy Leszczyński 
Marszałkiem Województwa Podlaskiego 

Jerzy Leszczyński z Ciechanowca został wybrany nowym Mar-
szałkiem Województwa Podlaskiego. Radni wybrali także prze-
wodniczącego sejmiku, wicemarszałków i członków zarządu.

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa 
Podlaskiego obecny był pełen skład Rady. Na stanowisko  
Marszałka Województwa Podlaskiego zgłoszono dwie kandy-
datury: Mieczysław Baszko w imieniu klubów PSL i PO zgłosił 
Jerzego Leszczyńskiego, a Jan Dobrzyński w imieniu klubu PiS 
Łukasza Siekierko. Jerzy Leszczyński otrzymał 17 głosów dzięki 
czemu został nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

W swoim wystąpieniu Jerzy Leszczyński podziękował ustępu-
jącemu marszałkowi Mieczysławowi Baszko za dotychczasową 
współpracę, a koalicjantom za zaufanie jakim został obdarzony. 
Powiedział:  „Jest to rzeczywiście ważny moment w moim ży-
ciu, ale też myślę, że ważny moment dla naszego województwa 
(…). Przed nami trzy lata ciężkiej pracy myślę, że sprostamy tym 
wszystkim wyzwaniom. Dalej powinniśmy ciężko pracować i kon-
tynuować to, co jest planowane w strategii na lata 2014-2020 
(…) Chciałbym zapewnić o gotowości współpracy ze wszystkimi 
szczeblami i sektorami.”  

Na tej samej sesji radni wybrali wicemarszałków i członków 
zarządu oraz przewodniczącego sejmiku. Wicemarszałkami po-
nownie zostali Maciej Żywno i Anna Naszkiewicz, a członkami 
zarządu - Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski. Nowym przewodni-
czącym sejmiku  został Jarosław Dworzański.

Jerzy Leszczyński urodził się w Ciechanowcu w 1961 roku. Jest 
absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie (1985). Pracę zawodową rozpoczął  
w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, następnie w latach 1987-
2002 pracował jako doradca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. W 1992 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki na stypendium organizowane przez Cochran Fellowship 
Program. 

W 2002 roku jako pełnomocnik prezesa ARiMR orga-
nizował struktury Oddziału Regionalnego i Biur Powiato-
wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w województwie podlaskim oraz przygotowywał je do wdraża-
nia programów unijnych. W tym samym roku został zastępcą 
dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z sie-
dzibą w Łomży. Jest członkiem Wojewódzkiego Zarządu PSL  
w Białymstoku. W ubiegłorocznych wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego uzyskał mandat radnego i został wybrany 
przez sejmik na Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.

Jest żonaty, ma syna i dwoje wnucząt. W wolnych chwilach 
muzykuje, śpiewa w ciechanowieckim chórze parafialnym „Kan-
tata” oraz zajmuje się ogrodem.

9 listopada 2015 roku mieszkaniec 
Ciechanowca został nowym Marszałkiem 
Województwa Podlaskiego.
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Ciechanowiec

W okresie od 29 kwietnia do 10 sierpnia 2015 r. Gmina Cie-
chanowiec realizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które było 
dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
www.wfosigw.bialystok.pl. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 20 584,45 zł, z czego 19 827,84 
złotych to dofinansowanie, a 756,61 zł to wkład własny gminy.  
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Zambrowie, które odebrało, przetransportowało i zutyli-
zowało 68,56 t wyrobów zawierających azbest z 30 nieruchomo-
ści należących do osób fizycznych i 1 nieruchomości należącej 
do Gminy Ciechanowiec.

Projekt pn. „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” - instalacja 
kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej 
oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec zreali-
zowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. 
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój 
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: 
słoneczna). 

W ramach projektu zamonotwano w 33 miejscowościach Gmi-
ny Ciechanowiec 234 instalacje solarne, w skład których wcho-
dziły płaskie kolektory słoneczne, zbiorniki na wodę użytkową 
oraz pozostały osprzęt. Powstałe w wyniku realizacji instalacje 
solarne, wykorzystywane będą do ogrzewania wody użytkowej 
na potrzeby nieruchomości. 232 instalacje zamontowane zostały 
na budynkach mieszkalnych, będących własnością prywatnych 
osób. W budynkach tych, bądź ich częściach nie jest prowadzo-
na działalność gospodarcza. Pozostałe dwie instalacje zainstalo-
wane zostały na budynkach użyteczności publicznej, należących 
do jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec. Pierwszym 
z obiektów była Szkoła Podstawowa w Łempicach, natomiast 
drugim był budynek administracyjny oczyszczalni ścieków  
w Ciechanowcu. 

Projekt przewidywał montaż 6 różnych rodzajów instalacji solar-
nych: 2 kolektory + zasobnik 250 l - montaż 111 szt.; 2 kolek-
tory + zasobnik 300 l - montaż 40 szt.; 3 kolektory + zasobnik 
350 l - montaż 27 szt.; 3 kolektory + zasobnik 400 l - montaż 54 
szt.;  4 kolektory + zasobnik 500 l - montaż 1 szt; 10 kolektorów  
+ wymiennik płytowy + 2 zasobniki 500 l +  zasobnik 300 l z wbu-
dowaną pompą ciepła WWK300 - montaż 1 szt.

Realizacja projektu podzielona była na trzy etapy: 
Etap I - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach miesz-

kalnych w miejscowościach: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, 
Ciechanowiec, Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Dąbczyn. 

Etap II - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach uży-
teczności publicznej w miejscowościach: Łempice, Ciechano-
wiec. Instalacja kolektorów słonecznych na nieruchomościach 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi w miejscowościach: 
Tworkowice, Ciechanowiec, Czaje-Wólka, Nowodwory. 

Etap III - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach 
mieszkalnych w miejscowościach: Kobusy, Koce-Basie, Koce-
Piskuły, Koce-Schaby, Kosiorki, Kozarze, Kułaki, Łempice, Ma-
lec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo Stare, Radzi-
szewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, 
Skórzec, Trzaski, Tworkowice, Winna Stara, Winna-Chroły, Win-
na-Poświętna, Winna-Wypychy, Wojtkowice Stare, Wojtkowice-
Dady, Zadobrze, Ciechanowiec.

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego  
na terenie Gminy Ciechanowiec, poprzez montaż kolektorów 
słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach uży-
teczności publicznej. Przyjętym wariantem technicznym projektu 
był montaż płaskich kolektorów słonecznych, które charaktery-
zują się niższą ceną jednostkową, łatwiejszym montażem, wyż-
szą wytrzymałością i zbliżonymi parametrami użytkowymi niż  
w przypadku kolektorów próżniowych o konstrukcji rurowej.  
Projekt pozwoli na oszczędność energii w wysokości 2070,09 
GJ/rok i zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji 
w wysokości 213,53 ton/rok.

Realizację projektu rozpoczęto 26.11.2014 r. a zakończono  
29.06.2015  r. Całkowity koszt projektu wyniósł: 2 837 474,13 
zł. Projekt dofinansowano w ramach RPOWP na lata 2007-2013  
w kwocie 2 077 252,87 zł; wkład własny z budżetu gminy wyniósł 
760 221,26 zł, w tym środki mieszkańców: 434 141,70 zł. 

Osiągnięte wskaźniki produktu: Liczba jednostek wytwarzania 
energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania sło-
necznego - 234; RPO - Dodatkowa moc zainstalowana energii 
ze źródeł odnawialnych - 1,02 MW. 

Osiągnięte wskaźniki rezultatu: Zmiana emisji głównych zanie-
czyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwu-
tlenek węgla - 213,53 tony/rok; Ilość zaoszczędzonej energii 
pierwotnej w wyniku realizacji projektów - 2070,09 GJ/rok; RPO 
- Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 
- 1,02 MW.

„Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 
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Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka 
 W Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu rozegrany został 

IX Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka o Puchar Burmi-
strza Ciechanowca. Organizowany od 2007 roku turniej jest jed-
nym z największych w Polsce, w tym roku do rywalizacji stanęło 
107 zawodników i zawodniczek.

Wśród startujących 68 panów było 11 zawodników z rankingiem 
FIDE, a wśród 39 pań 3 były klasyfikowane w rankingu FIDE. Tur-
niej rozgrywany był systemem szwajcarskim (7 rund po 15 minut, 
pary kojarzone komputerowo), a sędzią głównym zawodów był 
instruktor i sędzia klasy I Sławomir Zbigniew Sobociński.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Karolina Chojnowska (KSz 
Maraton Łomża), która zdobyła 6,5 pkt, druga była Malwina 
Szewczyk (MUKS ŁASz Leonardo Łomża) - 6 pkt, a trzecia Pau-
lina Golwiej (Sarnaki) - 5,5 pkt. Najlepsza wśród ciechanowiec-
czanek Sylwia Bekier zdobyła 5 pkt i zakończyła rywalizację na 
szóstym miejscu.

Zwycięzcą wśród mężczyzn został zdobywca 6,5 pkt Mateusz 
Janowicz (KSz Maraton Łomża), drugi był Sławomir Ołowski 
(Ołowskie) - 6 pkt, a trzeci, z tą sama liczbą punktów, Tomasz 
Ołowski (Ołowskie). Najlepszym z reprezentantów Ciechanowca 
okazał się Patryk Wrzosek, który zajął 13 miejsce. Partyk Wrzo-

sek zdobył 5 pkt, tak jak 7 innych zawodników i zgodnie z regula-
minem o kolejności w turnieju zdecydował inny sposób obliczeń, 
tzw. średni Buchholz.

Puchar Burmistrza Ciechanowca zdobył Mateusz Janowicz 
(KSz Maraton Łomża).

Wizyta studyjna działaczy organizacji pozarządowych
W marcu gościła w Ciechanowcu grupa działaczy lubelskich 

organizacji pozarządowych uczestniczących w realizowanym 
przez Fundację Zachęta i ImpactProjekt Sp. z o. o. projekcie 
„Skuteczna współpraca - rozwój sieci organizacji pozarządowych 
z terenu województwa lubelskiego”.

Gmina Ciechanowiec została wybrana na miejsce pierwszej 
wizyty studyjnej, podczas której uczestnicy mieli zapoznać się  
z modelowymi rozwiązaniami w zakresie współpracy w organiza-
cji sieciowej i sieci z administracją publiczną w zakresie rozwią-
zywania istniejących problemów. 

Uczestnicy projektu obejrzeli prezentacje przygotowane przez 
pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ciechanowcu, dotyczące współpracy gminy z organizacjami 

W Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
obył się wernisaż wystawy „Plenery Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych w w Ciechanowcu. Społeczność szkolną repre-
zentowała podczas przecięcia wstęgi Zuzanna Ilczuk - uczenni-

Wystawa prac plastycznych młodych adeptów sztuki
ca klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.

Na ekspozycji prezentowana była twórczość blisko 80 uczniów 
ciechanowieckiej szkoły artystycznej. Wszystkie prace powstały 
podczas czterech plenerów malarskich zorganizowanych w 2014 
roku, w ramach których uczniowie OSSP odwiedzili: Kiejdany na 
Litwie, Sandomierz, Ujazd, Łódź, Łowicz, Bolimów oraz Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu.

Na wystawie można było podziwiać 268 prac plastycznych 
młodych artystów, wykonanych różnymi technikami. Były tam 
akwarele, pastele, gwasze, rysunki ołówkiem i węglem, a także 
ceramika, odlewy gipsowe, papier czerpany własnej produkcji 
oraz prace wykonane z filcu. Głównymi tematami były pejzaże, 
architektura, detale architektoniczne i martwe natury.

Uroczystość uświetniły występy chóru szkolnego działającego 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Cie-
chanowcu pod kierunkiem Moniki Ilczuk oraz recital muzyki po-
ważnej w wykonaniu: Marty Pełszyk, Urszuli Pełszyk i Kewina 
Niewiarowskiego.

pozarządowymi w latach 2008-2014. Rozmawiali z działaczami 
lokalnych organizacji: Stowarzyszenia „Tutor”, Stowarzyszenia 
„Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Stowarzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Wsi Pobikry i OSP Ciechanowiec oraz z Kołem Młodych 
Miłośników Ciechanowca, a także z proboszczami obu parafii 
katolickich w Ciechanowcu, parafii w Pobikrach i z proboszczem 
parafii prawosławnej w Ciechanowcu.

W czasie spotkań delegacja z Lubelszczyzny gościła w dawnej 
synagodze, obecnie siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu, była w ciechanowieckich kościołach, remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej i Szkole Podstawowej w Ciechanowcu,  
a także w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ciechanowcu 
prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”.
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W Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się gmin-
ne i powiatowe eliminacjach XXIII Wojewódzkiego Festiwalu  
Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i ja”. Zwycięzcy reprezen-
towali powiat wysokomazowiecki na festiwalu w Białymstoku.

W eliminacjach gminnych wystąpiło piętnaścioro dzieci z Przed-
szkola w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 
w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach, które za-
śpiewały przed jury i publicznością przygotowane przez siebie 
piosenki.

Najwyższe miejsca i prawo reprezentowania naszej gminy  
w eliminacjach powiatowych uzyskali:
I miejsce - Magdalena Radziszewska ze SP w Łempicach,
oraz ze SP w Ciechanowcu:
II miejsce - Oliwia Religa,
III miejsce - Zuzanna Nasiadka,
III miejsce - Julian Wakuluk,
III miejsce - Lena Zacharewicz.

W eliminacjach powiatowych wzięły udział dzieci z czterech 
gmin powiatu wysokomazowieckiego. Swoje umiejętności 
zaprezentowało dwanaścioro przedszkolaków wyłonionych  
w eliminacjach gminnych.

Cztero-, pięcio- i sześciolatki ze Szkoły Podstawowej im.  
M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Łem-
picach, Gminnego Przedszkola w Czyżewie,  Niepublicznego 
Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie oraz z Przed-
szkola Miejskiego Nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowiec-
kiem i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem 
rywalizowały o prawo reprezentowania naszego powiatu na eli-

Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja” 
minacjach wojewódzkich w „Spodkach” Wojewódzkiego Ośrod-
ka Animacji Kultury w Białymstoku.

Zwycięzcami eliminacji powiatowych zostali:
I miejsce - Oliwia Szamreta z Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Wysokiem Mazowieckiem,
II miejsce - Szymon Pawlak z Gminnego Przedszkola w Czyże-
wie,
III miejsce - Magdalena Radziszewska ze SP w Łempicach.

Jury przyznało dodatkowo dwa wyróżnienia: Blance Gniazdow-
skiej z Gminnego Przedszkola w Czyżewie i Julianowi Wakulu-
kowi ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu.

W tradycyjnym Turnieju Siatkówki  
o Puchar Burmistrza Ciechanowca  
organizowanym przez Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu, w 2015 roku 
rywalizowały drużyny z Ciechanowca, 
Szepietowa i Kuleszy Kościelnych.

Puchar Burmistrza Ciechanowca 
zdobyła drużyna „Old Stars” Ciechano-
wiec grająca w składzie: Piotr Anesz-
ko, Mirosław Charko, Michał Choj-
nowski, Tomasz Dybowski, Sławomir 
Pietrzykowski, Artur Szymoniak i Kamil 
Tabaka. 

Końcowa klasyfikacja: 
I miejsce „Old Stars” Ciechanowiec;
II miejsce „Mlek-Mar” Szepietowo; 
III miejsce Kulesze Kościelne. 

Oprócz pucharu i nagród za zajęte 
miejsca, zawodnicy otrzymali nagrody 
indywidualne:  najlepszy zawodnik To-
masz Groszfeld (Kulesze Kościelne), 
najlepszy rozgrywający Konrad Kra-
jewski    (Szepietowo), najlepszy ata-
kujący Piotr Aneszko (Ciechanowiec), 
najlepszy blokujący Kamil Tabaka 
(Ciechanowiec).

Puchar Burmistrza Ciechanowca dla „Old Stars”
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Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ciechanow-
cu zrealizowało w 2015 roku sześć projektów - cztery dofinan-
sowane z budżetu Gminy Ciechanowiec, jeden z Podlaskiego  
Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji realizowanego w ra-
mach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 
i jeden ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych 2014-2020.

W ramach projektu „Aktywni seniorzy są wśród nas” dofinan-
sowanego z ASOS 2014-2020, słuchacze UTW uczestniczyli  
w prelekcjach o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób 
starszych, opiece paliatywnej, fitoterapii, sposobach udzielania 
pierwszej pomocy medycznej, warsztatach kulinarnych oraz kon-
ferencji podsumowującej, której program obejmował trzy wykła-
dy: „Senior - osoba z syndromem wykluczenia czy przewodnik 
wartości międzypokoleniowych”, „Aktywne starzenie” i „Mieszan-
ki ziołowe w profilaktyce zdrowotnej osób starszych”. 

Projekt „Senior i przyroda” dofinansowany z FIO pozwolił na 

Aktywni seniorzy są wśród nas

zwiedzenie Ośrodka Edukacyjnego Nadleśnictwa Rudka, Mu-
zeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży i rezerwatu żubrów. 
W czasie wyjazdu w teren pozyskano materiał roślinny, który wy-
suszono i wykonano 20 mini zielników - zakładek do książek, któ-
re przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu 
celem nagrodzenia najaktywniejszych młodych czytelników.

Projekty dofinansowane z budżetu Gminy Ciechanowiec to: 
„Kultura nam nieobca” - zwiedzono Centrum Nauki Kopernik  
i Muzeum Historii Żydów Polskich, obejrzano spektakl „Ożenek” 
i spotkano się z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Pobikry na ognisku integracyjnym.

Projekt „Senior też zdobywa wiedzę” oferował różnorodne za-
jęcia poszerzające wiedzę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku - kursy komputerowe, kurs języka rosyjskiego, spotkania 
z pasjonatami - genealogiem i podróżnikiem-polarnikiem, oraz 
warsztaty zielarskie.

Projekt „Kształtowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku 
-dla młodych i starszych z naszej gminy”, integrował beneficjen-
tów, którzy raz w miesiącu uczestniczyli we wspólnych wyjaz-
dach na basen. 

W projekcie „Step-fitness-aerobik-nordic walking” seniorzy ko-
rzystali z zajęć z aerobiku, step-fitness przy muzyce, marszów 
nordic walking oraz spotkali się na ognisku.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego  
Wieku” zaprasza seniorów do współpracy 
i wstąpienia w szeregi braci studenckiej.

Na osiemnastce Klubu Seniora 
Działający przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu 

Klub Seniora „Chwilowo Młodzi” zorganizował tradycyjny bal, na 
którym wraz z członkami Klubu w zabawie uczestniczyli przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych Klubów Seniora z Klukowa, Szepie-
towa i Wysokiego Mazowieckiego.    

Wśród zaproszonych przez Klub Seniora „Chwilowo Młodzi” 
gości byli burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, dyrektor 
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu Mirosława Choj-
nowska oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowcu Marzena Kryńska. Tegoroczna zabawa odbyła się w re-
stauracji Astoria, a do tańca przygrywał Krzysztof Wojtkowski  
z zespołu „Kłosy”.

Klub Seniora w Ciechanowcu istnieje od 1997 roku, 13 marca 
2004 roku przyjął nazwę Klub Seniora „Chwilowo Młodzi”. 

Podstawowymi formami działalności jest organizowanie wystaw 
twórczości amatorskiej członków klubu, spotkania autorskie 
twórców poezji, wycieczki oraz spotkania i wieczorki taneczne.
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Na Stadionie Miejskim w Ciechanowcu odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze OSP, w których udział wzięły druży-
ny z Ochotniczych Straży Pożarnych z Bujenki, Ciechanowca, 
Tworkowic oraz Wojtkowic Starych.

Strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie po-
żarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. 
Sędzią głównym zawodów był bryg. Zbigniew Zalewski - do-
wódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna OSP Cie-
chanowiec (124,3 pkt). Drugie miejsce zajęli strażacy z OSP  
w Tworkowicach (186 pkt.), trzecie OSP w Bujence (230,6 pkt),  

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP 

a czwarte OSP w Wojtkowicach Starych (253,8 pkt).
Zawodnicy włączyli się także do ogólnopolskiego Programu 

Ograniczania Liczby Ofiar Pożarów „Zgaś Ryzyko”. Podczas za-
wodów ogłoszony został konkurs na hasło, które ma przyczyniać 
się do realizacji głównych celów programu, czyli zmniejszenie 
liczby ofiar pożarów, zarówno śmiertelnych jak i rannych. 

Pierwsze miejsce zajęli strażacy z Bujenki, którzy na konkurs 
zgłosili hasło: „Włącz myślenie, zgaś zagrożenie - używaj myśle-
nia, unikaj zagrożenia”. Uczestnicy konkursu otrzymali publikację 
„60 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem 
1951–2011” oraz maskotki.

Ukazał się kolejny tom wspomnień Adama Anastaziuka, tym  
razem poświęcony wydarzeniom, które wpłynęły na jego wyjazd 
z rodzinnego miasta, zatytułowany „Z Ciechanowca w świat".

 Adam Anastaziuk wyjaśniając w pierwszym rozdziale powody 
napisania wspomnień i sposób ujęcia tematu mówi: „Podzielam 
myśl Laurence'a Sterna, że jeśli istnieje jakaś prosta linia pomię-
dzy narodzinami i śmiercią, to trzeba uciekać w dygresje, wtedy 
meandrując, przedłużamy sobie życie - przynajmniej tak nam się 
wydaje. Taką metodę właśnie wybrałem. Uciekałem w dygresje, 
wybierałem splątane, pogmatwane i co ciekawsze epizody, wpi-
sując je w kontekst szerszy, społeczny, w tło wydarzeń, które 
były udziałem jeśli nie całego, to z pewnością znacznej części 
mego pokolenia. Gdzieś w tle jest mój rodzinny Ciechanowiec, 
który mnie ukształtował, który dał mi siłę wyjścia w szeroki świat 
i który jak magnes przyciąga kolejnymi powrotami”.

Książka podzielona na 20 rozdziałów m.in. Wesela i odpusty, 
Nauka to potęgi klucz, Moi koledzy, Ciechanowieckie klima-
ty, Polityka puka do drzwi, Biorę kurs na Białystok jest bogato 
ilustrowana archiwalnymi zdjęciami ze zbiorów autora, Jerzego  
i Wandy Dowlaszewiczów, Teresy Dunaj-Kozak, Wiery i Roma-
na Godlewskich, Leszka Koleśnika, Romualda Krasowskiego, 

Mirosława Kuleszy, Stanisława Mieńkowskiego, Waldemara 
Popławskiego, Stanisława Rutkowskiego i Ryszarda Sienkie-
wicza oraz rysunkami Wojciecha Boguckiego.

Wydanie dofinansowane zostało przez Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu i Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu.  
Wydawcą jest „Libra s.c.” Wydawnictwo i Drukarnia PPHU  
Białystok.

Książka dostępna jest w Punkcie Informacji Turystycznej 
przy pl. 3 Maja 31 w Ciechanowcu w cenie 19 zł. Możliwość 
 zamówienia drogą pocztową tel. 507 793 404.

Adam Anastaziuk - rocznik 1949, urodzony w Ciechanow-
cu. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólno-
kształcącego. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie  
w Białymstoku. Długoletni dyrektor Zespołu Szkół Handlowo 
Ekonomicznych w Białymstoku. Humanista, działacz społecz-
ny i publicysta. Publikował na łamach „Zielonego Sztandaru”, 
„Gazety Współczesnej”, „Odrodzenia”, „Segmentu” „Nowej 
Wsi”, „Podlaskiego Obserwatora Ludowego”. Mieszka w Bia-
łymstoku, ale serce zostawił w Ciechanowcu.

Z Ciechanowca w świat - kolejne wspomnienia Adama Anastaziuka
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25 lat ciechanowieckiej samorządności

Ciechanowiec włączył się w obchody Roku Samorządności. 
Podczas oficjalnych uroczystości obchodziliśmy 25. rocznicę 
przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego.

Rocznica ta zbiegła się z 20-leciem partnerstwa z miastem 
Rosbach (Niemcy), 10-leciem partnerstwa z miastem Dotnu-
va (Litwa), a także nawiązaniem współpracy z miastem Saint-
Germain-lès-Corbeil (Francja) oraz 20-leciem Chóru „Kantata” 
działającego przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciecha-
nowcu.

Dokonania i najważniejsze fakty w okresie 25-lecia działalności 
samorządu przedstawił Burmistrz Ciechanowca Mirosław Recz-
ko, który wręczył pamiątkowe statuetki Zofii Krystynie Janusz-
kiewicz-Diakowskiej oraz Stanisławowi Moczulskiemu- za wkład  
w budowę lokalnego samorządu.

Stanisław Moczulski był radnym pięciu kadencji, w tym prze-
wodniczącym Rady Miejskiej (1991-1998), społecznym zastępcą 
burmistrza (1999-2000) oraz zastępcą przewodniczącego Rady 
Miejskiej (2010-2014).

Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska była sekretarz Gmi-
ny Ciechanowiec (1990-2000) i przewodnicząca Rady Miejskiej 
(2010-2014). Społecznik, założycielka Stowarzyszenia „Zame-

czek” i Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
W trakcie obchodów, które odbyły się w odrestaurowanej byłej 

synagodze zostały wznowione porozumienia pomiędzy Ciecha-
nowcem a Rosbach i Ciechanowcem a Dotnuvą. 

„Tym dokumentem chcielibyśmy w szczególny sposób wyrazić 
naszą wolę, aby pierwotne myśli i cele partnerstwa, które zostały 
zawarte nadal kontynuować i przez to związek obu miast jesz-
cze bardziej pogłębić” - napisali w porozumieniach przedstawi-
ciele samorządów: Thomas Albert - burmistrz Rosbach, Vytautas  
Grigas - starosta Dotnuvy oraz Mirosław Reczko - burmistrz  
Ciechanowca.

Podczas uroczystości delegację z Niemiec reprezentowali: 
Thomas Albert, Karin von Hayn, Frauke Stock, Tina Danglidis, 
Erwin Tiegs i Andrzej Wierzchowski. Z Francji przybyli: Nathalie 
Legrand-Chojnicki, Sylvie Zafra, Carole Szuszkiewicz i Richard 
Szuszkiewicz. Litwę reprezentowali: Vytautas Grigas, Antanas 
Parolis i Irena Duchovska. 

Uroczystości uświetnił występ Chóru „Kantata”, którego dyry-
genci Andrzej Niewiarowski i Krzysztof Pełszyk za wieloletnią 
pracę i zaangażowanie zostali uhonorowani pamiątkowymi sta-
tuetkami.

W trakcie obchodów zostały wznowione porozumienia 
pomiędzy Ciechanowcem a Rosbach i Ciechanowcem  
a Dotnuvą.
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Dzięki Rosbach v.d. Höhe, które jest miastem partnerskim 
zarówno naszego, jak i francuskiego miasta, już kilka lat temu 
zostały nawiązane kontakty pomiędzy Ciechanowcem i Saint-
Germain-lès-Corbeil. Uroczyste obchody 20-lecia porozumień 
o partnerstwie, które rozpoczęły się we Francji, stały się okazją 
do potwierdzenia trójstronnej współpracy i podpisania 24 maja 
2015 roku umowy partnerskiej pomiędzy Ciechanowcem i Saint-
Germain-lès-Corbeil.

Trzydniowe uroczystości we Francji upłynęły pod znakiem  
rywalizacji sportowej - odbył się turniej tenisa ziemnego, golfa  
i turniej piłki nożnej. Młodzi piłkarze COKiS Ciechanowiec rywa-
lizowali w turnieju z 24 drużynami z Niemiec, Belgii, Portugalii 
i kilku regionów Francji. Gościem specjalnym był francuski pił-
karz Claude Makélélé. W czasie swojej kariery grał m.in. w FC 
Nantes, Olympique Marsylia, Realu Madryt, Chelsea i Paris Sa-
int Germain. W reprezentacji Francji rozegrał 71 spotkań, a po 
zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem.

Druga część obchodów odbyła się w Rosbach v.d. Höhe pod 
nazwą Międzynarodowy Festiwal Przyjaźni. Delegacje z Polski  
i Francji uczestniczyły w uroczystym otwarciu nowego, „zielone-
go” budynku administracji firmy REWE, a wieczorem zaprezen-
towały swój muzyczny program. Ciechanowiec reprezentowała 
Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa COKiS, Francję piosen-
karka Myriam Jabaly, a Niemcy muzyk Rainer Hild występujący  
z córką Sarą. Atrakcją dwudniowych uroczystości była możliwość 
spróbowania narodowych specjałów: francuskiego quiche na 
stoisku państwa Brunk, polskich pierogów państwa Wierzchow-
skich, a także degustacja dań włoskich, irańskich, afgańskich  
i fińskich oferowanych na innych straganach.

Ciechanowiec i Saint-Germain-lès-Corbeil   
podpisały porozumienie o partnerstwie miast

Zakończenie obchodów nastąpiło w Ciechanowcu w czasie fe-
stynu „Wianki na Nurcu” i uroczystości upamiętniających 25 lat 
przywrócenia samorządności w Polsce, na których były obecne 
delegacje z miast partnerskich Ciechanowca: Saint-Germain-
lès-Corbeil, Dotnuva i Rosbach vor der Höhe.

Saint-Germain-lès-Corbeil to miejscowość i gmina we Fran-
cji, w regionie Île-de-France, w departamencie Essonne. Według 
danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 6141 osób. Cieka-
wostką jest fakt, iż w Radzie Miejskiej zasiada kilka osób powią-
zanych z Polską - poprzez małżeństwo lub polskie korzenie.

Miejscowość położona jest na prawym brzegu Sekwany,  
w regionie nazywanym „Brie française”. Istniej od VI w., jego 
najważniejszymi zabytkami są zamek i kościół. Zamek dato-
wany na 1312 r. został zbudowany przez Geoffreya Merricka, 
kamerdynera króla Filipa Pięknego. W późniejszych latach był 
wielokrotnie niszczony i odbudowywany - obecny zamek powstał  
w 1846 roku. Kościół jest głównym elementem bogatego dzie-
dzictwa miasta. W VI w. St. Germain, biskup Paryża, zbudował 
nieistniejący już kościół pw. Saint Vincent’a, hiszpańskiego mę-
czennika. Obecny kościół został zbudowany w XII  wieku. Jego 
oryginalna dzwonnica o wysokości 60 m zawaliła się w 1793 
roku, w jej miejsce w 1835 roku zbudowano skromną wieżę na 
szczycie fasady. Kościół został całkowicie odnowiony pod koniec 
XIX wieku. Najcenniejszym zabytkiem są XIII-wieczne witraże 
przedstawiające główne epizody Męki Pańskiej i Drzewo Jesse-
go (genealogię Chrystusa). 

www.saint-germain-les-corbeil.org

W 2015 roku minęło 20-lat od podpisania umów o partnerstwie pomiędzy  
Ciechanowcem i Rosbach vor der Höhe oraz pomiędzy Saint-Germain-lès-Corbeil 
i Rosbach vor der Höhe.
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Ratowanie rzeki Nurzec było jednym z głównych tematów po-
ruszanych przez mieszkańców w 2015 roku.  We wrześniu 2015 
roku w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się spotkanie 
osób zainteresowanych przywróceniem naturalnych walorów 
rzeki Nurzec. 

Spotkanie poprowadził Jerzy Leszczyński - Członek Zarządu 

Województwa Podlaskiego, a uczestniczyli w nim Mirosław Recz-
ko - burmistrz Ciechanowca, inż. Zbigniew Zalewski - dyrektor Wo-
jewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białym-
stoku oraz pracownicy Oddziału Terenowego w Łomży Ireneusz 
Majdak i Inspektoratu w Zambrowie Marian Krukowski, a także 
Dorota Łapiak - Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego, Roman Murawski i Tomasz Murawski - właściciele 
elektrowni wodnej, Krzysztof Kobryniak - prezes Koła Wędkar-
skiego „Jazgarz” i mieszkańcy Gminy Ciechanowiec. 

Inicjatorem spotkania był radny Rady Miejskiej w Ciechanow-
cu Krzysztof Binaś, który przedstawiając najważniejsze punkty 
zebrania powiedział: „Bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby rze-
ka była czysta, rybna i spławna, tzn.: żeby elektrownie działały 
prawidłowo (…), by wędkarze mogli łowić z przyjemnością ryby 
(…), żeby mieszkańcy i turyści mogli kąpać się w czystej wodzie  
i w pełni wykorzystywać sprzęt pływający, bo rzeka jest piękna 
lecz bardzo zaniedbana”. 

Przedstawiciele WZMiUW omówili obecny stan hydrologiczny 
oraz budowę geologiczną i topografię zlewni, która nie sprzy-
ja gromadzeniu się wód gruntowych. Na pytanie mieszkańców  
o wpływ elektrowni wodnej odpowiedzieli, że nie da się ukryć, że 
obiekty wodne zmniejszają naturalne przepływy wody co może 
wpłynąć niekorzystnie na istniejącą biocenozę rzeki. Jednak 
przy obecnym braku opadów to właśnie zatrzymanie wody na 
jazie sprawiło, że w ciechanowieckim zbiorniku jest woda (od po-
łowy sierpnia woda nie była puszczana również przez elektrow-
nię wodną). Niewątpliwie w dużym stopniu do obecnego stanu 
zamulenia rzeki przyczyniła się także powódź z 2013 roku, która 
naniosła bardzo duże ilości rumowiska rzecznego. 

Kolejną kwestią podniesioną podczas spotkania były przepławki. 
Jak wyjaśnił Ireneusz Majdak z Oddziału Terenowego w Łomży,  
w momencie odbierania obiektów tworzenie przepławek nie było 
prawnie wymagane. Dlatego też, obiekty te otrzymały pozwole-
nia wodnoprawne. W momencie gdy będzie modernizowany jaz 
przepławki będą wykonane, zwiększona zostanie także przepu-
stowość obiektu. 

Wiele niepokoju budzi stan ekologiczny rzeki i zalewu oraz es-
tetyka. Wpływ na to mają nie tylko brak opadów i znikome prze-
pływy rzeki, ale i zanieczyszczenia trafiające do cieków wodnych. 
Gmina Ciechanowiec od lat walczy z nielegalnym odprowa-
dzaniem ścieków oraz wyrzucaniem odpadów (między innymi  
w starorzeczu). Wpływ na zanieczyszczenia rzeki mają także 
ścieki z pól uprawnych obficie zasilanych nawozami sztuczny-
mi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 
przeprowadził w 2014 roku ocenę stanu ekologicznego, poten-

Ratujmy rzekę Nurzec

cjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzch-
niowych województwa podlaskiego. Nurzec badany był w trzech 
punktach pomiarowo-kontrolnych: Wyszonki-Błonie, Kuczyn  

i Tworkowice. Stan ekologiczny i chemiczny pogarsza się w punk-
cie kontrolnym w Kuczynie. Natomiast stan chemiczny poprawia 
się w Tworkowicach. Z dokumentem można zapoznać się na 
stronie www.wios.bialystok.pl 

Jak podkreśliła Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego Dorota Łapiak samo miasto nie jest w stanie uporać 
się z tym problemem, dlatego niezbędne jest współdziałanie  
w tym zakresie, ale i pogodzenie racji zainteresowanych stron.  
W planach jest kolejne spotkanie, na które zaproszeni będą 
przedstawiciele mieszkańców, podmiotów wymienionych w po-
zwoleniu wodnoprawnym, członek zarządu województwa pod-
laskiego, wójt Klukowa oraz przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Rzeka Nurzec zaliczana jest do śródlądowych wód powierzch-
niowych, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regu-
lacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, dla których pra-
wa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa w imieniu 
Skarbu Państwa poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Białymstoku. 

Temat rzeki był także wcześniej poruszany przez radnego 
Krzysztofa Binasia, który w lipcu wystosował w tej sprawie inter-
pelację do Burmistrza Ciechanowcu. Odpowiadając na nią Bur-
mistrz poinformował: 

„Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 16.07.2015 r. chciał-
bym bardzo podziękować za zainteresowanie się problemem 
stanu rzeki Nurzec. Po dokonaniu analizy informacji uzyskanych 
z Pana pisma, lektury strony internetowej: facebook.com/rzeka-
Nurzec (bez logowania w serwisie Facebook - Gmina Ciechano-
wiec nie posiada konta na tym portalu) oraz danych zawartych 
w dokumentach urzędowych, stwierdzam, że część z podanych 
informacji jest prawdą, część ociera się o prawdę, a część z nich 
mija się z prawdą.

Na wstępie chciałbym podać kilka danych na temat rzeki Nu-
rzec i funkcjonującego hydrowęzła w Ciechanowcu:

1. Nurzec - rzeka we wschodniej Polsce, prawy dopływ Bugu  
o długości 100,2 km i powierzchni dorzecza 2102 km². Od-
wadnia głównie Równinę Bielską oraz częściowo Wysoczyznę 
Wysokomazowiecką i Wysoczyznę Drohiczyńską. Wypływa  
z bagien koło miejscowości Stawiszcze, tuż przy granicy z Biało-
rusią, na południowy wschód od Czeremchy na wysokości około 
180 m n.p.m., a do Bugu uchodzi na południe od Ciechanowca 
na wysokości 105,4 m n.p.m. Górny odcinek jest wyprostowany  
i uregulowany. Głębokość w nurcie nie przekracza 1,4 m, a sze-
rokość koryta zwiększała się od 3,2 m do 7 m. Na odcinku do 
Brańska koryto miejscami ulega zwężeniu do 4 m i wcięciu w dno 
doliny, co jest spowodowane procesem erozyjnym, zaistniałym  
w wyniku nieprawidłowo przeprowadzanych prac melioracyj-
nych. W dolnym biegu szerokość koryta naturalnie meandrujące-

Rzeka Nurzec zaliczana jest do śródlądowych wód powierzchniowych, 
stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków  
wodnych na potrzeby rolnictwa, dla których prawa właścicielskie,  
w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje Marszałek Województwa.
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go Nurca dochodzi do 20 m. Rzeka ulega jednak wypłyceniu do 
głębokości 0,7-1,8 m. Wzdłuż brzegów licznie występują drzewa. 
Podłoże jest bardziej urozmaicone w żwir i kamienie. Ciągłość 
rzeki przerwana jest wskutek zlokalizowania 3 małych elektrowni 
wodnych: Ciechanowiec, Kuczyn, Kostry-Podsędkowięta. Zbu-
dowano również progi piętrzące o wysokości ok. 2,2-2,4 m. Przy 
braku przepławek, uniemożliwiają wędrówkę ryb.

2. Na teren ewidencyjny gruntów Gminy Ciechanowiec przypa-
da jedynie kilkunastokilometrowy odcinek rzeki.

3. Rzeka Nurzec, tak jak inne wody płynące w województwie, 
są własnością Skarbu Państwa i na terenie województwa podle-
gają Marszałkowi Województwa Podlaskiego, w imieniu którego 
zarząd nad tymi wodami sprawuje Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

4. W Ciechanowcu od zarania dziejów funkcjonował drewnia-
ny jaz piętrzący wodę na rzece Nurzec, a energia spiętrzonej 
wody służyła jako źródło napędu dla turbiny młyna wodnego.  
W 1961 po przejściu wielkiej wody jaz drewniany uległ zniszczeniu,  
a młyn zaczął korzystać z energii elektrycznej. Leżące w zasię-
gu cofki zniszczonego jazu użytki rolne odczuwały niekorzystne 
obniżenie zwierciadła wody. W okresie lata zaczęto obserwować 
okresowo nadmierne przesuszenie gruntu. Również na przyle-
głych do rzeki posesjach obserwowano znaczne obniżanie się 
zwierciadła wody w studniach kopanych. Biorąc pod uwagę nie-
korzystne zjawiska, jak również postępującą w szybkim tempie 
erozję dna rzeki, podjęto decyzję o odbudowie jazu. Realizacja 
tego przedsięwzięcia nastąpiła w latach 1966-1970. W wyniku 
spiętrzenia wody przez odbudowany jaz do rzędnej 111,90 m 
n.p.m. powstał zbiornik wodny o powierzchni 6,3 ha i pojemno-
ści 82,7 tys. m3, a starorzecze zostało zamknięte przewałem 
służącym do zwiększania przepustowości wielkich wód przez 
węzeł hydrotechniczny. Wybudowany w czynie społecznym  
w latach 60-tych zalew na rzece Nurzec jest jedną z wizytówek 
i największych atrakcji Ciechanowca. Jednak wykonanie progu 
piętrzącego (jazu) spowodowało podniesienie stanu rzeki, ale  
i spowolnienie jej biegu, co skutkowało, biorąc pod uwagę znacz-
ną ilość unoszonego przez wody rzeki rumowiska (średniorocz-
nie ok. 1600 m3), osadzaniem niesionego przez wody urobku na 
dnie wybudowanego zalewu od momentu jego powstania. Już 
w latach 70-tych wykonane były pierwsze prace oczyszczania 
dna zalewu z naniesionego przez rzekę namułu i piachu. Grun-
towne odmulenie czaszy zbiornika przeprowadzone było przez 
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Łomży w 1992 roku. 
Równolegle podczas wykonywania tych prac, przy istniejącym 
jazie, wybudowana została przez Pana Romana Murawskiego 
mała elektrownia wodna.

Tak jak Pana, mieszkańców Ciechanowca, przyjezdnych tu-
rystów, tak i mnie martwi zmiana stanu wód rzeki Nurzec jaką 
obserwuję na przestrzeni ostatnich 3 dziesięcioleci. W latach 
osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych proble-
mem były nieoczyszczone ścieki bytowe wprowadzane do rzeki 
za pośrednictwem tzw. kanałów ogólnospławnych i przez indy-
widualne odprowadzenia ścieków z prywatnych posesji oraz 
ścieki wytwarzane przez zakłady produkcyjne, zarówno te w Cie-
chanowcu jak i w Brańsku. Sytuacja uległa znacznej poprawie  
w drugiej połowie lat 90-tych kiedy to część zakładów po prostu 
przestała istnieć, a budowane kolejne kilometry sieci kanalizacji 
sanitarnej spowodowały, że ścieki zaczęły płynąć do miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Niestety wybudowane w końcu lat 90-tych 
jaz w Kuczynie oraz w roku 2004 jaz w Kostrach-Podsędkowię-
tach, w ramach tzw. korekcji progowej, mającej na celu zmniej-
szenie spadków podłużnych rzeki, wpłynęły negatywnie na 
naturalne możliwości samooczyszczania rzeki. Dodatkowe spię-
trzenia spowodowały spowolnienie biegu rzeki, co skutkuje osa-

dzaniem namułu nie tylko w czaszy zbiornika zalewu, jak to miało 
miejsce w latach poprzednich, ale także w korycie rzeki, wyni-
kiem czego jest zarastanie linii brzegowej rzeki, a także miejsc, 
które były wykorzystywane jako nielegalne miejsca kąpieli. Do-
datkowym czynnikiem pogarszającym jakość wód rzeki Nurzec 
jest charakter terenów przez które przepływa rzeka. Wszystkie 
gminy bez wyjątku, na terenie których przepływa Nurzec, są gmi-
nami w których dominuje produkcja rolna. Nastawieni od ponad 
10 lat na maksymalną produkcję producenci rolni każdego roku 
stosują nawożenia pół i łąk na skalę niespotykaną w latach 80-
tych czy 90-tych. Część z tych środków, jeśli nie bezpośrednio do 
koryta rzeki, to pośrednio poprzez dopływy rzeki trafia do Nurca. 
One także przyczyniają się do rozrostu flory. 

Niestety nie jest prawdą, że przyducha, która wystąpiła  
w lipcu 2009 roku na rzece Nurzec spowodowana była fak-
tem, tak jak Pan to nazwał, wstrzymywania nurtu przez 3 jazy 
(Ciechanowiec, Kuczyn, i Kostry-Podsędkowięta) i porastają-
cą rzekę roślinność wodną. Deficyt tlenowy, tzw. „przyducha” 
wystąpiła w tym samym czasie na prawie wszystkich rzekach 
województwa podlaskiego łącznie z rzeką Bug, która jak do-
brze Pan wie rzeką stojącą z pewnością nie jest. Zdarzenie 
to wymusiło na zarządcy rzeki spuszczenie wody ze zbiornika  
w Ciechanowcu, w którym skumulował się negatywny wpływ 
przyduchy na ekosystem wodny. W obliczu sytuacji nadzwyczaj-
nej w porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Białymstoku zdecydowałem o odmuleniu cza-
szy zbiornika i koryta rzeki na odcinku od mostu do jazu, o które 
zabiegałem od początku objęcia stanowiska Burmistrza Ciecha-
nowca. Koszt czyszczenia zalewu wyniósł łącznie, nie jak Pan 
podaje 500 tys. zł, a  440.971,98 zł, z czego: środki własne Gmi-
ny Ciechanowiec w wysokości 230.809,48 zł, środki WZMiUW 
w Białymstoku w wysokości 50.000,00 zł, środki WFOŚiGW  
w Białymstoku w wysokości 150.000,00 zł i środki Pana Roma-
na Murawskiego w wysokości 10.000,00 zł. I nie zgodzę się też 
z Pana opinią, że czyszczenie zalewu nie przyniosło efektów.  
W wyniku przeprowadzonych prac usunięto 18,7 tys. m3 namu-
łów i piasków, w których zawarte były szczątki martwych orga-
nizmów, dzięki czemu odtworzona została pierwotna zdolność 
retencyjna zbiornika i ponownie wypełniony wodą zbiornik przez 
kilka lat był pozbawiony nadmiernej roślinności (do 2009 roku 
były ponoszone koszty koszenia roślin na zbiorniku). W chwi-
li obecnej na dnie zbiornika (głównie w korycie rzeki od strony  
ul. Młyńskiej) znów rzeka odłożyła znaczne ilości piasku i na-
mułu. Głównymi przyczynami takiego zjawiska jest brak budowli 
przeciwrumowiskowych w korycie rzeki przed zbiornikiem oraz 
nie do końca właściwe prowadzonej eksploatacji hydrowęzła  
w czasie przepływu wielkich wód.

Zrealizowane pod koniec lat 90-tych i w 2004 r. przez Woje-
wódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymsto-
ku inwestycje na rzece Nurzec nie były uzgadniane z Gminą 
Ciechanowiec ani z opinią publiczną i powstały w świetle obo-
wiązujących przepisów. Tak więc nie ma możliwości prawnych 
zakazania użytkowania budowli i urządzeń piętrzących wodę  

«Żyjemy  w  obszarze, który szczyci się 
mianem „zielonych płuc” Polski,  

a z drugiej strony nie zastanawiamy się 
nad tym, że nie dbamy o środowisko, 

sądząc, że zachowanie pojedynczej 
jednostki nie pogorszy 

 i nie polepszy jego stanu.» 
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w miejscowości Kuczyn i Kostry-Podsędkowięta. Tak samo jak 
nie można nakazać budowy przy istniejących jazach przepławek 
umożliwiających migrację ryb. Takie budowle będą musiały być 
bezwzględnie wykonane w przypadku przebudowy tych obiek-
tów. Także nie można prawnie zakazać stosowania nawozów  
w rolnictwie, bez stwierdzenia przez właściwe instytucje wystą-
pienia katastrofy ekologicznej na rzece i w jej dorzeczu.

Okresowe badania stanu powierzchniowych wód płynących na 
terenie województwa podlaskiego, w tym rzeki Nurzec wykonuje 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wy-
nika z nich, że stan wód rzeki Nurzec jest słaby (III-IV kategoria), 
jak zresztą większości rzek w naszym województwie. Natomiast 
co roku badania wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na 
zalewie rzeki Nurzec wykonuje Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem. W bieżącym roku 
PPIS wykonał dwa takie badania na próbkach pobranych w dniu 
23.06.2015 r. i w dniu 21.07.2015 r. W obu badaniach (Decy-
zja nr 14/HK/2015 z dnia 01.07.2015 r. i Decyzja nr 16/HK/2015  
z dnia 28.07.2015r.) stwierdzono przydatność wody do kąpieli.

Ponadto należy zauważyć, że tegoroczny stan flory na rzece 
Nurzec spowodowany jest w dużej mierze brakiem występowa-
nia wielkich wód na rzece, które powodują samooczyszczanie 
koryta rzecznego z zalegających osadów części roślinności. 
Przyczyną takiego stanu jest niewielka ilość opadów atmosfe-
rycznym w okresie zimowym i wiosennym. Niski stan wód rzeki 
powoduje przy niedoborach opadów znaczne spowolnienie prze-
pływu wody przez progi piętrzące. 

Na koniec chciałbym poinformować, że na podstawie ustaleń 
dokonanych na spotkaniu w dniu 09.05.2013 r. z przedstawicie-
lami WZMiUM w Białymstoku, Panem Romanem Murawskim  
i innymi stronami postępowania o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego na piętrzenie wód w oparciu o jaz w miejscowości 
Ciechanowiec, ustalone zostały pewne zasady współdziałania 
pomiędzy Gminą, zarządcą rzeki i właścicielem MEW. Ich efek-
tem jest m.in. poprawienie czystości lustra wody na zalewie rzeki 
Nurzec w stosunku do lat poprzednich. Kilka razy także orga-
nizowałem spływy kajakowe na odcinku Kostry-Podsędkowięta 
- Ciechanowiec, podczas których uczestnicy nie tylko podziwiali 
walory rzeki Nurzec, ale przede wszystkim zbierali unoszące się 
na wodzie odpady.

Odnosząc się jeszcze do niektórych opinii i przemyśleń użyt-
kowników portalu Facebook uważam, że niestety nie ma złote-
go środka na natychmiastową poprawę stanu wód rzeki Nurzec. 
Nawet zaproponowane ekstremalne rozwiązanie (np. likwidacja 
jazów) teoretycznie rozwiązując jeden problem, stworzy kolejne 
bardziej dotkliwe problemy dla społeczeństwa.

Niestety tak jak wskazałem na początku pisma na teren Gminy 
Ciechanowiec przypada końcowy kilkunastokilometrowy odci-
nek ze 100,2 km jej długości. Jesteśmy więc de facto „skazani” 
na to co do nas przypłynie, nie mając na to większego wpły-
wu. Tylko edukacja młodych ludzi (dzieci i młodzieży) może 
w przyszłości zmienić stan środowiska naturalnego. Nawy-
ków osób starszych, które nie widzą nic niewłaściwego w za-
śmiecaniu i zatruwaniu środowiska, nie sposób wyeliminować 
wprowadzaniem kolejnych zakazów przepisami prawa. Żyjemy  
w obszarze, który szczyci się mianem „zielonych płuc” Polski, 
a z drugiej strony nie zastanawiamy się nad tym, że nie dbamy 
o środowisko, sądząc, że zachowanie pojedynczej jednostki nie 
pogorszy i nie polepszy jego stanu. Stąd nawyki ludzkie np. pale-
nia odpadów czy wprowadzanie ścieków do ziemi lub co gorsza 
bezpośrednio do wód płynących.

Mając na uwadze fakt, że Gmina Ciechanowiec nie ma bezpo-
średnio prawnego wpływu na stan wód Nurca, będę dalej czyn-
nie współdziałał z zarządcą rzeki i użytkownikiem MEW nad po-
prawą walorów turystycznych Nurca, wspierał wszelkie działania 
mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców gminy 
w tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska oraz dalej pro-
mował i dofinansowywał budowę ekologicznych oczyszczalni 
ścieków. Ponadto Gmina Ciechanowiec w ostatnich latach zre-
alizowała duże zadania inwestycyjne na rzecz poprawy środo-
wiska, takie jak: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, instalacja pomp 
ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu czy 
zrealizowana w roku bieżącym inwestycja obejmująca montaż 
234 instalacji solarnych do ciepłej wody użytkowej w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. W najbliższych latach 
pozostała do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej w części  
ul. Wierzbowej i Spółdzielczej oraz w ulicy Czyżewskiej w Cie-
chanowcu, które będzie trzeba bezwzględnie wykonać”.



         Wieści Ciechanowieckie 2015/2016            21

Wieści Ciechanowieckie

Z inicjatywy Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Ciecha-
nowcu, na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca odbyło się 
spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec.

 W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym przedstawi-
ciele organizacji, przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewod-
niczący trzech komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Burmistrz Ciechanowca przypomniał zebranym, że miesz-
kańcy naszej gminy od dawna biorą udział w rozwoju swojej 
społeczności lokalnej i że najlepiej wiedzą jakie są ich potrze-
by, a w swoich działaniach potrafią łączyć się aby te potrze-
by zaspokoić. Burmistrz wspomniał o wydarzeniu z początku 
XX wieku, kiedy to mieszkańcy zorganizowali wiec, podczas 
którego doszli do wniosku, że najpilniejszą potrzebą lokal-
nej społeczności jest budowa pierwszego polskiego sklepu  
w Ciechanowcu. W wyniku tego powstał budynek Ciechanowiec-
kiej Spółki Rolniczo-Spożywczej znany nam jako Sezam.

W kolejnym punkcie spotkania wręczone zostały podzięko-
wania za bezinteresowną, merytoryczną i wytrwałą społeczną 
pracę w komisjach konkursowych: księdzu Andrzejowi Polakow-
skiemu z Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. NMP  
z Fatimy, Małgorzacie Bekier i Jolancie Drewnowskiej-Koziarskiej 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum im. Papie-
ża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz Krystynie Skowrońskiej 
ze Stowarzyszenia Zameczek. „To właśnie postawa tych osób 
przekłada się na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za 
przyszłość i rozwój Gminy Ciechanowiec” - podkreślił burmistrz.

Spotkanie przedstawicieli samorządu 
oraz organizacji pozarządowych 

W kolejnej części Olga Tomaszewska podsumowała wyniki 
współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy 
Ciechanowiec w latach 2008-2014. Zebrane w prezentacji ma-
teriały pozwoliły prześledzić wysokość finansowania zadań 
publicznych zlecanych w ramach otwartych konkursów ofert,  
wysokość dotacji na jednego beneficjenta czy też zapoznać się  
z analizą wieloletniego monitoringu realizacji rocznych progra-
mów współpracy.

W ostatnim punkcie spotkania Agnieszka Kieliszek omówiła  
główne założenia „Programu Współpracy w 2016 roku Gminy 
Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Był to 
pierwszy krok w konsultacji aktu, który jest kluczowym elemen-
tem współpracy samorządu z organizacjami. Szczególny nacisk 
został położony na analizę propozycji priorytetowych zadań 
publicznych zawierających obszary, w ramach których zlecane 
będą w 2016 roku zadania publiczne. Właściwe zanalizowanie 
potrzeb lokalnych jest niezbędne, aby zrealizować główny cel 
Programu tj. zaspokoić potrzeby społeczne i podnieść jakość ży-
cia mieszkańców oraz zwiększyć udział mieszkańców w rozwoju 
ich społeczności.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja o tym, co jeszcze 
można zrobić, aby zwiększyć efektywność współpracy pomiędzy 
podmiotami Programu. Przedstawiciele organizacji wnioskowali 
o zwiększenie środków finansowych na realizację zadań. Poja-
wiły się także pomysły na realizacje nowych projektów.  

30 wędkarzy rywalizowało na wodach zalewu na Nurcu w Mi-
strzostwach Koła Wędkarskiego „Jazgarz” w wędkarstwie spła-
wikowym o Puchar Burmistrza Ciechanowca.

Po rozlosowaniu i zajęciu stanowisk na brzegach zalewu, za-
wodnicy w skupieniu rozpoczęli konkursowe zmagania, kusząc 
ryby rosówkami, larwami chruścików czy kukurydzą. Ponieważ 
zawody tradycyjnie rozgrywane były „na żywej rybie”, po upływie 
regulaminowego czasu połowów i komisyjnym zważeniu, ryby 
zostały wypuszczone do wody.

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody 

Mistrzostwa Koła Wędkarskiego „Jazgarz” 
w wędkarstwie spławikowym 

rzeczowe. Mistrzostwo Koła Wędkarskiego „Jazgarz”, a tym sa-
mym Puchar Burmistrza Ciechanowca na rok 2015 zdobył Ed-
mund Łapiak. Nagrodę za złowienie największej ryby otrzymał 
Krzysztof Siekierko. Klasyfikacja mistrzostw:

1. Edmund Łapiak – 715 pkt
2. Krzysztof Siekierko – 675 pkt 
3. Karol Niewiarowski – 650 pkt
4. Krzysztof Zdzichowski – 620 pkt
5. Tomasz Niewiarowski – 510 pkt
6. Wojciech Daszkowski – 380 pkt
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Konkursy, gry i zabawy - festyn z okazji  

Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji „Dnia Matki i Dziecka” Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wspólnie z Oddziałem CARITAS i Kato-
lickim Stowarzyszeniem Młodzieży przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej oraz 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.   

Dużym zainteresowaniem cieszył się nie tylko mecz 
dzieci kontra rodzice, ale także Bieg Papieski.

Dnia Matki i Dziecka 

Finał Gimnazjady Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce 
w Białymstoku zakończył się pomyślnie dla lekkoatletów z cie-
chanowieckiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II. Od wielu 
lat uczniowie tej placówki przywożą medale z zawodów woje-
wódzkich i tak też było tym razem.

Kacper Warchoł (IIa) wywalczył srebrny medal w biegu na 
100 metrów, a w biegu na 300 metrów zajął IV miejsce. Kacper 
jest drugim drugoklasistą w dziejach szkoły, który zdobył medal  
w najważniejszej imprezie w województwie podlaskim - jako 
pierwszy dokonał tego Tomek Olszewski, który również był 
„srebrny” na tym samym dystansie przed kilkoma laty.

Na zawodach w Białymstoku startowała także Ola Sękal (IIc), 
która wywalczyła dziewiąte miejsce w rzucie dyskiem wśród 
szesnastu najlepszych dziewcząt z województwa.

Kacper Warchoł po finale wojewódzkim wystartował jeszcze  
w II Międzynarodowym Mityngu w Łomży organizowanym przez 
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” Łomża. 
W zawodach tych wygrał bieg na 300 m. 

To jednak nie koniec zmagań Kacpra. Na początku czerwca 
wystartował podczas II Wieczornego Mityngu Lekkoatletycznego 
rozegranego na Stadionie Zwierzynieckim w Białymstoku, gdzie 
poprawił rekordy życiowe na 100 m uzyskując czas 11,76 s i na 
200 m czas 23,67 s.

Natomiast podczas wrześniowych Mistrzostw Polski Młodzików 

Sezon lekkoatletyczny 2015

Na Stadionie Miejskim na dzieci i ich mamy 
czekały liczne atrakcje. Rozegrany został  
Wielobój Sprawnościowy Mam i mecz dzieci kon-
tra rodzice. Odbył się konkurs piosenki, na którym 
dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne 
oraz konkursy plastyczne. Długie kolejki dzieci 
ustawiały się przy „Krainie Zabawy”, zjeżdżalni  
i trampolinie. Dodatkową atrakcją były prze-
jażdżki bryczką.

Dużym zainteresowaniem cieszył się nie tylko 
mecz dzieci kontra rodzice, który zakończył się 
wynikiem 2:2, ale także Bieg Papieski. Zwycięz-
cy biegu otrzymali Puchary. W kategorii młodzicy 
Zuzanna Komiażyk i Dawid Grabarz, w kategorii 
juniorzy Wiktoria Śmigielska i Konrad Kalinow-
ski, a w kategorii dorosłych Katarzyna Bachorek 
i Wojciech Derewońko.

Wielu uczestników festynu wzięło udział w lo-
terii, w której nagrody fundowali lokalni przed-
siębiorcy, a były to m.in. sesja zdjęciowa,  talony 
na pizze i lody.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagro-
dy. Siły nadwątlone udziałem w zabawie można 
było podreperować posilając się wieloma sma-
kołykami sponsorowanymi przez organizatorów 
m.in. kiełbaskami z grilla, kanapkami, ciastem, 
cukierkami, lodami i napojami.

w Lekkoatletyce w Radomiu Kacper Warchoł uzyskał najlepszy 
wynik eliminacji w biegu na 100 metrów, a w finale na tym samym 
dystansie zdobył brązowy medal. 
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Tradycyjnie uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej działają-
cej przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu z okazji Dnia 
Matki wystąpili na koncercie „Gram mojej Mamie”. Młodzi wyko-
nawcy zaprezentowali swoje umiejętności grając utwory muzyki 
klasycznej i popularne melodie.

Stopień trudności utworów był zróżnicowany, bo występowali 
i ci, którzy dopiero rozpoczęli naukę, i ci uczący się już kolejny 
rok.  Na początku wystąpiły uczennice klasy pierwszej grając na-
stępujące utwory: Maja Czarnecka „Pieski Małe Dwa”, Zuzanna 
Niemyjska „Stokrotka”, Julia Sudorowska „Greensleeves”, Do-
minika Szcześniak ,,Love me tender”, Róża Czarnecka „Żabka 
mała” i Gabriela Boratyńska „Zagraj mi piękny Cyganie”.

Dalej uczniowie klasy drugiej zagrali: Rozalia Boratyńska temat 
z „Symfonii Tragicznej” Mozarta, Julia Sylwestrzuk „Kołysan-
kę” R. Schumanna, Michał Dadura „Łabędź” C. Saint-Saëns’a,  
Adam Olszewski „Santa Lucia”, Agnieszka Akonom walc „Usta 
milczą dusza śpiewa” z operetki Franciszka Lehára „Weso-
ła wdówka”. Jako ostatni z tej klasy wystąpił Seweryn Lipski  
grając jedną z najbardziej znanych pieśni neapolitańskich „Wróć 
do Sorrento” Ernesto de Curtisa.

Swoje umiejętności zaprezentowali także uczniowie klasy 
czwartej. Mateusz Kawalec wykonał poloneza „Pożegnanie 
Ojczyzny” M. K. Ogińskiego, Amelia Czarnecka zagrała utwór  
z animowanego filmu Pinokio „When You Wish Upon a Star” 
napisaną przez L. Harline, a Oliwia Dudek piosenkę L. Cohena 
„Hallelujah”. Z klasy piątej Mateusz Kawalec wykonał kompozy-
cję F. Chopina „Preludium Deszczowe”, a jego kolega Dominik 

Kierski zagrał na akordeonie, znaną słuchaczom Polskiego Ra-
dia, ludową melodię „Polka Dziadek” oraz sambę ze suity „Do-
okoła świata” Jewgienija Derbienko. Julia Rusiniak, uczennica 
klasy szóstej, zagrała etiudę „Muzyka Aniołów” F. Burgmüllera.

W drugiej części występu zaprezentowali się absolwenci Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej: Natalia Ziółkowska wykonała utwór 
„Le matin” F. J. Haydna, Marta Pełszyk „Toccata i Fuga d-moll”  
J.S. Bacha, Karolina Czarnecka zagrała drugi Walc op. 64.  
F. Chopina oraz utwór Lacrimosa z Requiem d-moll Mozarta. 
Zaśpiewała także piosenkę „Hallelujah” przy akompaniamencie 
Oliwii Dudek. Ostatnia z absolwentek, Urszula Pełszyk wykonała 
drugi z Mazurków C–dur op. 24 F. Chopina.

W kolejnej części koncertu wyrażającego wdzięczność, sza-
cunek i miłość dla wszystkich Mam, wystąpiła Ciechanowiec-
ka Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa pod batutą Sławomira 
Leszczyńskiego. Wykonała utwory: „Polka podlaska”, „Taniec  
z szablami” z baletu „Gajane” A. Chaczaturiana, „Marsz Trium-
falny” z opery Aida G. Verdiego, a także piosenki „Nah neh nah” 
Vaya Con Dios oraz  „Kiedy byłem małym chłopcem” zespołu 
Breakout.

Ostatnim punktem koncertu „Gram moje Mamie” był występ 
Mateusza Kawalca z piosenką Ireny Santor „Powrócisz tu”.  
To właśnie wykonując tę piosenkę zdobył pierwsze miejsce/na-
grodę GRAND PRIX w tegorocznym  Powiatowym Konkursie 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polskie przeboje - Piosen-
ka dobra na wszystko” organizowanym przez GOK w Czyżewie,  
reprezentując Społeczną Szkołę Muzyczną w Ciechanowcu.

Koncert „Gram mojej Mamie”
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Wianki na Nurcu  
- tradycja i muzyka na powitanie lata

Festyn rozpoczął się turniejem sportowym szkół podstawo-
wych, do którego przystąpili uczniowie z Ciechanowca i Kluko-
wa. Rywalizację sportową wygrała Szkoła Podstawowa z Kluko-
wa. Szkoły otrzymały puchary, a zawodnicy nagrody rzeczowe.

Oficjalne otwarcie „Wianków na Nurcu” nastąpiło po poświęce-
niu wody na ciechanowieckim zalewie przez księdza dziekana 
Tadeusza Kryńskiego. Otwarcia dokonał Burmistrz Ciechanowca 
Mirosław Reczko.

Z programu zaoferowanego przez organizatorów, każdy mógł 
wybrać coś dla siebie, skorzystać z bogatej oferty rozrywkowej 
czy garmażeryjnej. Dla dzieci atrakcją była Kraina Zabawy, gdzie 
bezpłatnie udostępnione zostały zjeżdżalnie, trampoliny, euro-
bungee i kule wodne. Na scenie w programie własnym Ciechano-
wieckiego Ośrodka Kultury i Sportu zaprezentowały się: zespoły 
tańca nowoczesnego C-C Squad, Zespół Tańców Narodowych 
Ciechanowiec, Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa oraz Orkie-
stra Dęta COKiS. Ponadto wystąpiły zespoły: Gregor, Pudzian 
Band, Freestyle, Magda Niewińska oraz Kuźmin Discoafera.

Tradycyjnie już jednym z głównych punktów festynu jest „Kon-
kurs na najpiękniejszy wianek”, na który w tym roku wykonano 
20 wianków. Międzynarodowe jury w składzie: Tina Danglidis - 
Niemcy, Nathalie Legrand-Chojnicki - Francja i Irena Duchovska 
- Litwa nagrodziło pierwszym miejscem Joannę Wojtkowską, 
drugie miejsce otrzymała Zuzanna Akacka, a miejsce trzecie 
Amelia Twarowska. Pierwszej  trójce  nagrody ufundowane przez 

Urząd Marszałkowski wręczył Jerzy Leszczyński - członek Za-
rządu Województwa Podlaskiego. Pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów fe-
stynu oraz pamiątkowe dyplomy.

Żeby tradycji stało się zadość, późnym wieczorem przy blasku 
pochodni wypłynęły na ciechanowiecki zalew kajaki, z których 
dziewczyny puszczały na wodę wianki. Całość festynu zwieńczył 
pokaz sztucznych ogni oraz zabawa z zespołem Freestyle.

Gośćmi specjalnymi festynu byli przedstawiciele trzech miast 
partnerskich Ciechanowca: Rosbach vor der Höhe, Dotnuva 
oraz Saint-Germain-lès-Corbeil.

Organizatorem festynu „Wianki na Nurcu” był Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu przy współpracy z Urzędem Miejskim  
w Ciechanowcu. Całość prowadzili Bogusia Radziszewska, Pau-
lina Boguszewska i Patryk Olszewski.

Festyn współfinansowali: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, 
DUDA Polski Koncern Mięsny, Kompania Piwowarska S.A. Żubr, 
AB Auto, Kwiaty Anna Kozłowska, Studio 7 Robert Godlewski,  
sklep AGD RTV Neopunkt w Ciechanowcu, Piekarnia Kobus, 
Apteka im. prof. W. J. Strażewicza Lech Chochlew, Usługi Sto-
larskie Jan Koc, Restauracja „Astoria”, Zamek u Andrzeja oraz 
Zbigniew Radziszewski.

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, Katolickie Radio 
Podlasie, Kurier Podlaski „Głos Siemiatycz” oraz Miejski Portal 
Internetowy www.ciechanowiec.pl.

Już po raz 40. odbyła się jedna z największych imprez  
organizowanych w Ciechanowcu - „Wianki na Nurcu”.
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XV Podlaskie 
Święto Chleba 

Organizowane przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka  
w Ciechanowcu XV Podlaskie Święto Chleba przeniosło zwie-
dzających w zapomniany świat tradycyjnych obrzędów żniwnych 
i ginących umiejętności, takich jak żęcie sierpem, koszenie kosą, 
wiązanie snopków, młócenie zboża. I oczarowało... tańcami  
i muzyką ludową w wykonaniu zespołów i kapel z Podlasia,  
Mazowsza i Kaszub.

Główny bohater imprezy – chleb – oferowany był przez 25 firm 
piekarniczych, więc niezależnie od tego, jaki lubimy, każdy moż-
na było kupić – pszenny, żytni, biały lub ciemny, z kminkiem lub 
na liściach chrzanu, z makiem, dynią, słonecznikiem, żurawiną, 
rodzynkami lub śliwkami. Można było zobaczyć pokaz wypieku 
chleba: od przygotowania produktów, po wyciągnięcie z polowe-
go pieca chlebowego świeżych pachnących bochenków.

W konkursie na wykonanie równianki udział wzięło 236 osób, 
które stworzyły własny bukiet z ziół, kwiatów, kłosów zbóż,  
lnu, konopi oraz różnych warzyw i owoców. Ponad 200 twórców 
ludowych: wikliniarzy, kowali, garncarzy, koronczarek oferowało 
swoje wyroby, a kilkadziesiąt stoisk z jadłem regionalnym kusiło 
smakiem podlaskich przysmaków – jałowcowego piwa, syconych 
miodów, sera korycińskiego i tatarskich pierekaczewników.

Jak zawsze w trakcie imprezy odbyła się parada zabytkowych 
ciągników i lokomobil z największej w Polsce kolekcji, obrzęd 
święcenia zwierząt gospodarskich i pokaz żniwny zakończony 
orszakiem żniwnym z wieńcem i chlebem dożynkowym. 

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły tańce i muzyka ludowa, 
a wieczorem na scenie amfiteatru koncert gwiazdy wieczoru  
zespołu „Enej”.

Główny bohater imprezy - chleb -  
oferowany był przez 25 firm piekarniczych, 
więc niezależnie od tego, jaki lubimy,  
każdy można było kupić.

Susza trwająca od połowy czerwca do połowy sierpnia 2015 
roku spowodowała znaczne szkody w uprawach rolnych. Pod 
koniec lipca 2015 roku Burmistrz Ciechanowca złożył do Woje-
wody Podlaskiego wniosek o powołanie Komisji do spraw szaco-
wania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się 
ziemi lub lawinę.

Przedmiotem szacowania szkód z tytułu suszy według IX ra-
portu były uprawy wskazane w monitoringu suszy 2015 IUNG w 
Puławach (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa). Komi-
sja mogła dokonywać oszacowań szkód tylko dla upraw będą-
cych w okresie wegetacji i upraw niezebranych. Szacowaniem 
została objęta również kukurydza na zielonkę.

Wnioski o oszacowanie szkód złożyło 431 producentów rolnych,  
w tym 94 posiadających grunty na terenie gminy Ciechanowiec, 
prowadzących gospodarstwa w innych gminach. Jeden wniosek 
o oszacowanie szkód w uprawach został wycofany na prośbę 
zainteresowanego. Powierzchnia gospodarstw rolnych dotknię-
tych klęską wyniosła ok. 7462 ha, powierzchnia upraw rolnych 
objętych klęską ok. 5577 ha. 

W związku z programem pomocy dla rolników i producentów 
rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpie-
niem w 2015 r. suszy, w którym przewiduje się m.in. możliwość 
udzielenia poszczególnym producentom:
1. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń  

i gwarancji spłat kredytów bankowych udzielonych na wznowie-
nie produkcji w gospodarstwach rolnych, gdzie szkody powstały 
w związku z suszą,
2. pomocy finansowej na każdy ha powierzchni upraw, na któ-

rej wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, zadeklarowanej przez 
producenta rolnego we wniosku, w wysokości 800 zł z 1 ha owo-
cowych drzew i krzewów owocowych i 400 zł za 1 ha pozostałych 
upraw rolnych. Pomoc była przyznawana, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta 
rolnego,
3. pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpie-

czenia społeczne oraz regulowanie zaległości z tego ty-
tułu w formie odroczenia terminu płatności składek i roz-
kładania ich na dogodne raty. Rolnicy mogli ubiegać się 
o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności  
z tytułu zadłużenia jak i umorzenie w całości lub części bieżących 
składek. Pomoc ta udzielana była przez Prezesa KRUS na in-
dywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane 
przez suszę,
4. udzielanie odroczeń przez ANR w płatnościach z tytułu umów 

sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres 
odroczenia oraz ulg w opłacie czynszu dzierżawnego wnoszone-
go przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodo-
wane przez suszę,
5. ulg w podatku rolnym za 2015 r. na podstawie ustawy  

z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Szkody spowodowane suszą w Gminie Ciechanowiec
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50. rocznica powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowicach Starych 

W uroczystościach 50. rocznicy powstania udział wzięli przed-
stawiciele władz samorządowych, Wojewódzkiej i Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele instytucji i firm,  
delegacje i poczty sztandarowe z innych jednostek OSP, a przede 
wszystkim obecni i byli strażacy z OSP w Wojtkowicach Starych.

Jubileuszowe uroczystości odbyły się na placu przy remizie 
strażackiej, podczas których Sekretarz OSP w Wojtkowicach Sta-
rych Marek Wojtkowski przedstawiając historię 50-letniej działal-
ności powiedział: „Niech słowa ze sztandaru: „W Służbie Ojczy-
zny” będą przewodnią myślą w naszej służbie i gromadzą nowe 
pokolenia, aby kontynuować dzieło rozpoczęte w roku 1965.”

OSP w Wojtkowicach Starych w 50. rocznicę swego istnienia 
otrzymała sztandar ufundowany przez instytucje, firmy i osoby pry-
watne: Mirosław Borkowski – Firma Nasienno-Handlowa „Jamir”, 
Helena Dołęgowska – Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Miro-
sław Kobus – Piekarnia Kobus S.C., Kazimierz Koc – Firma Han-
dlowa, Jacek Kozłowski – Firma „Komandor”, Grzegorz Łopuski  
i Marek Morzy – Firma Handlowa „U Jana”, Jan Morzy – Usłu-
gi budowlane, Michał Morzy – Usługi remontowo-budow-
lane, Leszek Pełszyk – Firma Handlowa, Dariusz Sapiń-
ski – Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Romuald Tkaczuk  
– Spółdzielnia „Jedność”, ks. Tadeusz Kryński, Jacek Niemyj-
ski, Jarosław Niemyjski, Krzysztof Pełszyk, Mirosław Reczko.

Na drzewcu sztandaru znalazły się gwoździe fundatorów 
oraz Waldemara Pawlaka – prezesa Zarządu Głównego ZOSP 
RP; Jacka Boguckiego – posła na Sejm RP, prezesa Zarządu  
Oddziału Powiatowego ZOSP RP; Andrzeja Meyera – wojewody 
podlaskiego; Mieczysława Baszko – marszałka Województwa 

Podlaskiego; Antoniego Ostrowskiego – podlaskiego komen-
danta wojewódzkiego PSP; Jana Gradkowskiego – prezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP; Lucyny Golonko 
– dyrektora biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP; Piotra 
Dzierżanowskiego – prezesa Zarządu WFOŚiGW; Bogdana 
Zielińskiego – starosty powiatu wysokomazowieckiego; Andrze-
ja Koca – Komendanta Powiatowego PSP. Zasłużonym dru-
hom wręczone zostały medale i odznaczenia. Złoty Medal „Za  
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Franciszek Brzeźnicki, srebrne   
Mieczysław Kamiński, Stanisław Kietliński, Zygmunt Koc, Stani-
sław Łapiński, Stanisław Łempicki, Jan Niemyjski, Józef Niemyj-
ski, Stanisław Niemyjski, Andrzej Olszewski, Konstanty Porzeziń-
ski, Marian Przekopiński, Mieczysław Ślepowroński, Apoloniusz 
Wojtkowski, Franciszek Wojtkowski, Krzysztof Wojtkowski, Ma-
rek Wojtkowski, Mieczysław Wojtkowski i Zygmunt Wojtkowski 
a Rafał Koc, Roman Koc, Henryk Murawski, Mariusz Niemyjski, 
Daniel Olszewski i Jan Wojtkowski  brązowe.  Dominik Olszew-
ski i Michał Wojtkowski otrzymali odznakę „Strażak Wzorowy”.

Przyznano także odznaki „Za wysługę lat”: otrzymali je za  
50 lat służby – Franciszek Brzeźnicki, Zygmunt Koc, Stanisław 
Łempicki, Jan Niemyjski, Stanisław Niemyjski, Konstanty Porze-
ziński, Marian Przekopiński, Ślepowroński Mieczysław, Apoloniusz 
Wojtkowski, Zygmunt Wojtkowski, 45 lat – Krzysztof Wojtkowski,  
40 lat – Mieczysław Kamiński, Stanisław Łapiński, Franciszek 
Wojtkowski, Mieczysław Wojtkowski, 35 lat - Stanisław Kietliński, 
Andrzej Olszewski, 30 lat – Józef Niemyjski, 25 lat – Marek Wojt-
kowski, 20 lat – Roman Koc, Henryk Murawski, 15 lat – Mariusz Nie-
myjski, 10 lat – Rafał Koc, Daniel Olszewski, 5 lat  – Jan Wojtkowski.

OSP w Wojtkowicach Starych w pięćdziesiątą rocznicę swego istnienia  
otrzymała sztandar ufundowany przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
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XI Podlaskie Zawody Tradycyjnego  Powożenia Zaprzęgami 
Konnymi w Ciechanowcu odbyły się pod patronatem Marszał-
ka Województwa Podlaskiego, Starosty Wysokomazowieckiego  
i Burmistrza Ciechanowca.

W imprezie udział wzięło 21 zawodników, którzy rywalizowali 
w konkursie tradycyjnego powożenia, konkursie zręczności po-
wożenia amatorów i konkursie zręczności powożenia  zawodow-
ców. Wszystkie konkursy odbywały się w dwóch kategoriach:  
zaprzęgów jednokonnych (single) i zaprzęgów dwukonnych 
(pary). Sędziami zawodów byli: sędzia zawodowy Czesław Ko-
nieczny z Wałbrzycha, instruktor jazdy konnej Ewa Miliszkiewicz 
oraz sędzia pomocniczy Adrianna Wiśniewska.

Konkurs Tradycyjnego Powożenia Zaprzęgami Konnymi skła-
dał się z trzech części: prezentacji, próby terenowej na dystansie 
4800 m i sprawdzianu zręczności. W pierwszym etapie sędzio-
wie oceniali m.in. bryczkę (jej model i wygląd wizualny), konie 
(pod względem pielęgnacji i prezentacji) oraz stroje zawodników. 
Ostateczne rozstrzygnięcia zapadły po pokonaniu przez zawod-
ników trasy w terenie i parcoursu. Wśród singli pierwsze miejsce 
zdobył Adam Pyskło, drugie miejsce zajęła Gabriela Sokołow-
ska, a trzecie Tomasz Miliszkiewicz. W kategorii par pierwsze 
miejsce wywalczył Michał Żarnowski, drugie Tadeusz Jaszczołt, 
a trzecie Zenon Wiśniewski.

W konkursie zręczności amatorów w zaprzęgach jednokonnych 
udział wzięło pięciu zawodników. Pierwsze miejsce zajęła Kamila 
Biała, na drugim miejscu uplasowała się Gabriela Sokołowska,  

XI Podlaskie Zawody Tradycyjnego 
Powożenia Zaprzęgami Konnymi 

a trzecie miejsce zajął Paweł Rostkowski.
W konkursie zręczności amatorów w zaprzęgach parokon-

nych zwyciężył Roman Korzybski, drugie miejsce zajął Paweł  
Wiśniewski, a trzecie Stanisław Moczulski.

Wśród zawodowców w zaprzęgach singli pierwsze miejsce  
zajął Dariusz Wnuk, drugie Zbigniew Frukacz, trzecie Adam  
Pyskło a w zaprzęgach par pierwsze miejsce zajął Grzegorz  
Dobrogowski, na drugim miejscu uplasował się Michał Żarnowski,  
a na trzecim Tadeusz Jaszczołt.

Puchary w poszczególnych konkurencjach ufundowali:  
Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko,  
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Starosta Siemia-
tycki Jan Zalewski, Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, 
Burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym, Dyrektor ARiMR Stefan 
Krajewski, Prezes Banku Spółdzielczego Helena Dołęgowska, 
Wojewódzki Związek Hodowców Koni, Dom Handlowy EDEN  
Spółka Jawna z Zambrowa, Dr Władysław Krzyżanowski,  
Właściciel firmy AGUROLA Zdzisław Niegowski, Honorowy Pre-
zes Koła Łowieckiego Mykita Marek Burkiewicz, firma TOMEX 
Jadwiga i Tomasz Miliszkiewicz.

Patronat Medialny nad XI Podlaskimi Zawodami Tradycyjne-
go Powożenia Zaprzęgami Konnymi objęli: Wrota Podlasia,  
TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, Gazeta Współcze-
sna, Grupa Medialna Narew TV, Tygodnik Podlaski „Kontakty”,  
Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, Miejski Portal Internetowy 
www.ciechanowiec.pl.
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Odnowiony plac zabaw przy Przedszkolu 
Dzieci najwięcej czasu poświęcają zabawie, a najlepsza jest… 

na placu zabaw. Do tego, że rozwój fizyczny dziecka jest bardzo 
istotny, i że różnorodne urządzenia na placu zabaw doskonale 
rozwijają zdolność ruchową, nie trzeba nikogo przekonywać. 

Dyrekcja Przedszkola w Ciechanowcu postanowiła odrestau-
rować istniejący plac zabaw i uzupełnić o dodatkowe elementy. 
W ogrodzie przedszkolnym zamontowano dwa nowe bujaki sprę-
żynowe, a w miejscu starej zdemontowanej karuzeli pojawiła się 

nowa. Wymienione zostały drewniane elementy na huśtawkach, 
pomalowano wszystkie huśtawki i zestawy sprawnościowe,  
a górka saneczkowa zyskała nowe schody. Dzięki tym zabiegom 
dzieci otrzymały atrakcyjne i kolorowe miejsce zabaw, z które-
go mogą korzystać wszyscy mali mieszkańcy Ciechanowca i nie 
tylko. Zakup nowych urządzeń został sfinansowany z budżetu 
Rady Rodziców oraz środków finansowych przekazanych przez 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu. 

W sobotnie popołudnie Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu na Stadionie Miejskim zorganizował tradycyjne już me-
cze „strona na stronę”, w których reprezentacje prawobrzeżne-
go i lewobrzeżnego Ciechanowca rywalizowały o zwycięstwo. 
Po rozegranych w dwóch kategoriach wiekowych meczach oba 
Puchary Burmistrza pozostały na kolejny rok w lewobrzeżnym 
Ciechanowcu.

W toczonym pod palącym słońcem, zaciętym meczu drużyn do 
lat 30., grająca w 10 drużyna prawobrzeżnych „Mazurów” stawiła 
zacięty opór „Ciarkunom” i  w przepisowym czasie gry zremiso-
wała 4:4 (bramki: Jarosław Dybowski, Łukasz Dacz, Dawid Su-
piński, Kacper Warchoł oraz Łukasz Łukasiuk (2), Szymon Gon-
tarczuk, Emil Niemyjski), ale przegrała w rzutach karnych 4:5.

W kategorii wiekowej powyżej 30. lat także zwyciężyła repre-
zentacja „Ciarkunów”, gromiąc „Mazurów” 5:2. Bramki dla „Ciar-
kunów” strzelili: Piotr Kaczorowski (2), Sławomir Pietrzykowski, 
Adam Balbicki oraz Marek Gieros. Natomiast w drużynie „Ma-
zurów” po jednej bramce strzelili Mariusz Krysiński i Łukasz  
Ratyński.

Pomiędzy meczami „strona na stronę” rozegrano VIII Regaty 
Kajakowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca. Zawody na cie-
chanowieckim zalewie zostały entuzjastycznie przyjęte przez 

turystów odwiedzających nasze miasto, którzy stanowili więk-
szość uczestników. W regatach wystartowało 8 panów i 4 panie 
w kategorii jedynek oraz 14 par mieszanych. W jedynkach kobiet 
pierwsze miejsce zajęła Sylwia Leks, drugie Joanna Czechowicz 
a trzecie Magdalena Lewandowska. W kategorii jedynek męż-
czyzn pierwsze miejsce wywalczył Tomasz Klimek, drugie Paweł 
Czołomiej, a trzecie miejsce Daniel Maliszewski. W cieszącej się 
największą popularnością kategorii par mieszanych pierwsze 
miejsce zajęli Magdalena Moraczewska i Daniel Maliszewski, 
drugie miejsce Daria Fiedoruk i Patryk Fiedoruk, trzecie Sylwia 
Leks i Michał Szafraniec.

Pucharowa sobota w Ciechanowcu 



         Wieści Ciechanowieckie 2015/2016            29

Wieści Ciechanowieckie

Po raz dziesiąty w Ciechanowcu gościły zespoły folklorystycz-
ne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie 
Spotkania”.

Festiwal corocznie odbywa się w kilku miejscowościach Podla-
sia: Bielsku Podlaskim, Boćkach, Brańsku, Ciechanowcu, Sze-
pietowie i Wysokiem Mazowieckiem. Celem festiwalu jest ocale-
nie od zapomnienia tradycji ludowych, poznanie folkloru innych 
narodów i krajów, a przy okazji promowanie folkloru Podlasia.

Na scenie w parku na placu Jana Pawła II w Ciechanowcu 
wystąpiły zespoły: Zespół Tańców Narodowych „Ciechanowiec”  
z Ciechanowca, Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 
„Słunôszka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach, Artistic 
Ensemble „Kaltersia” z Albanii, Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowi-

X Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” 
ca” z Dąbrowicy koło Lublina, Folk Dance Ensemble „Orlyonok”  
z Ukrainy, Dancing Group Of Chalkidona MONOLOFOS z Gre-
cji, Folk Dance Group „Srem” z Serbii, Folk Group „Multicolor”  
z Peru oraz Academic Artistic Ensemble „Technik” ze Słowacji.

Wszystkie zespoły otrzymały od burmistrza Ciechanowca  
Mirosława Reczko wydawnictwa i gadżety promujące Podlasie  
i Ciechanowiec.

 Organizatorami X Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
„Podlaskie Spotkania” byli: Bielski Dom Kultury, Miejski Ośrodek 
Kultury w Brańsku, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”  
z Brańska, Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu, Gminny Ośrodek Kultury w Szepieto-
wie i Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.  

W 2015 roku w Ciechanowcu odbyły się „Ćwiczenia aplika-
cyjne pracy sztabu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prowadzenia działań 
podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz usuwa-
nia skutków powodzi”. Celem ćwiczeń było przygotowanie służb 
i podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań podczas wy-
stąpienia zagrożenia powodziowego, usuwania skutków powo-
dzi oraz doskonalenie koordynacji ich pracy.

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Podlaskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Komendanta 
Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Komendanta 
Powiatowego PSP w Siemiatyczach, Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Białymstoku, Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy  
Siemiatycze, Burmistrz Ciechanowca i Gminny Komendant OSP 
w Ciechanowcu.

Uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat zagrożenia 
powodziowego w gminie Ciechanowiec, powiatach wysokoma-
zowieckim i siemiatyckim oraz całym województwie podlaskim. 
Omówione też zostały działania profilaktyczne i stan przygoto-
wań do podjęcia działań przez poszczególne instytucje repre-
zentowane na spotkaniu. 

Część teoretyczna ćwiczeń została uzupełniona o pokaz prak-
tycznej działalności strażaków z OSP Ciechanowiec w zastoso-
waniu łodzi płaskodennej.
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2015 rok był wypełniony imprezami zorganizowanymi z myślą  
o parafianach z ciechanowieckiej Parafii pw. NMP z Fatimy. 

Grupa Inicjatywna przy Parafii pw. NMP z Fatimy wraz z pro-
boszczem zorganizowała dwa rajdy rowerowe: pierwszy z Cie-
chanowca do miejscowości Murawskie Nadbużne, a drugi z Cie-
chanowca do położonej u ujścia Nurca do Bugu miejscowości 
Wojtkowice-Dady. W wycieczkach wzięło udział łącznie ponad 
110 osób - mieszkańców obu stron Ciechanowca, a także oko-
licznych wsi. 

Kolejna impreza dla osób zainteresowanych aktywnym wypo-
czynkiem została zorganizowana w piękną lipcową niedzielę, 
kiedy to dwadzieścia osób w wieku od 5 do 70 lat uczestniczyło 
w spływie kajakowym po rzece Nurzec. Niski poziom wody spo-
wodowany panującą suszą zapewnił szybki rozrost roślinności 
w korycie rzeki, co utrudniło poruszanie się po krętym szlaku od 
Kuczyna do Ciechanowca, ale po 1,5 godzinnym wysiłku cała 
grupa bezpiecznie dopłynęła do brzegu ciechanowieckiego za-
lewu. 

W sierpniu odbył się III Parafialny Rodzinny Rajd Samochodo-
wy św. Krzysztofa, zorganizowany wraz z zarządem Osiedla nr 1. 

Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu wysokomazowieckiego 
z Ciechanowca przez Usze: Wielką i Małą, Klukowo, Wyszonki 
Kościelne i Kuczyn do Ciechanowca. W rajdzie wzięło udział 28 
wieloosobowych, rodzinnych załóg rajdowych, które pokonywały 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego trasę prowadzącą droga-
mi dostępnymi dla każdego auta i wykonywały po drodze okre-
ślone zadania np. zmieniały koło czy pokonywały trasę slalomu 
w „alko-goglach” czyli w okularach, które dają odzwierciedlenie 
stanu kierowcy będącego pod wpływem alkoholu. Zwycięzcą raj-
du został Mirosław Reczko z załogą. Drugie miejsce zajął Alek-
sander Majewski z załogą a trzecie Rafał i Agnieszka Zarembo-
wie. Specjalną nagrodę dla najstarszego odważnego kierowcy 
otrzymała załoga Mieczysława i Zofii Smolińskich. 

Grupa Inicjatywna zorganizowała także przedsięwzięcia ma-
jące na celu zbieranie funduszy na budowę placu zabaw przy 
Parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu, a mianowicie zorga-
nizowała dwa festyny rodzinne zapewniające wiele atrakcji: sto-
iska z pysznym jedzeniem i napojami oraz z wyrobami rękodzie-
ła,  potańcówkę na świeżym powietrzu, a także dwa bale oraz 
bożonarodzeniowy kiermasz zorganizowany przy kaplicy pw. 
NMP z Fatimy w Ciechanowcu, na którym można było zakupić 
świąteczne ozdoby i dekoracje wykonane przez mieszkańców 
Ciechanowca.

Grupa Inicjatywna poszła też o krok dalej i założyła Stowarzy-
szenie pod nazwą „Razem”, którego jednym z głównych celów 
jest realizacja działań na rzecz mieszkańców Osiedla nr 1 w Cie-
chanowcu. 

Zebrane środki i wysiłek parafian doprowadziły do tego, że już 
w sierpniu i październiku zamontowano część wyposażenia pla-
cu zabaw. 

Zainteresowani wsparciem akcji mogą wpłacać pieniądze na 
specjalnie utworzone przez parafię subkonto: nr rachunku ban-
kowego: 14 8749 0006 0004 0370 2000 0040.

 Grupa Inicjatywna działa na rzecz swojej społeczności
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Minęło 50 lat od czasu, kiedy ślubowali sobie miłość i wierność. 
Przez te wszystkie lata razem dzielili się radościami  i smutkami, 
planami i marzeniami. Za to ile dali z siebie i dla siebie zostali 
wyróżnieni nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jubileuszowe „Złote Gody” przygotowane przez Urząd Miejski  
w Ciechanowcu rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej, celebrowaną przez dziekana Dekanatu Ciecha-
nowieckiego ks. kan. Tadeusza Kryńskiego, proboszcza Parafii pw.  
Św. Doroty w Winnej-Poświętnej ks. Bohdana Sawickiego, pro-
boszcza Parafii pw. Św. Stanisława w Pobikrach ks. Bogusława 
Wasilewskiego oraz ks. Józefa Barańczuka.

Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Ciechano-
wieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie Burmistrz Ciecha-
nowca Mirosław Reczko w obecności kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego Barbary Niewiarowskiej, udekorował medalami  
17 par małżeńskich z terenu Gminy Ciechanowiec. W uroczy-
stości wziął udział Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 
Święcki.

Medalami odznaczeni zostali: Janina i Jan Barszczewscy  
z Koców-Piskuł, Cecylia i Edward Grabarzowie z Kosiork, Alina 
Jadwiga i Roman Kacprzukowie z Ciechanowca, Helena i An-
drzej Antoni Kołtkowie z Pobikier, Kazimiera i Janusz Mikołaj Kot-

50 lat na wspólnej drodze życia 

kowiczowie z Ciechanowca, Danuta i Mieczysław Krawczykowie  
z Kozarzy, Helena i Marian Lebiedzcy z Ciechanowca, Irena i Jan 
Łempiccy z Łempic, Alina Janina i Tadeusz Masłowscy z Ciecha-
nowca, Zofia i Kazimierz Lucjan Niemyjscy z Koców-Piskuł, Helena 
Józefa i Stanisław Niemyjscy z Łempic, Anna i Janusz Niewiarow-
scy z Ciechanowca, Czesława i Jan Nowakowie z Ciechanowca,  
Maria i Tadeusz Pełszykowie z Zadobrza, Cecylia i Tadeusz Sa-
monisowie z Ciechanowca, Janina Elżbieta i Tadeusz Ponich-
terowie z Nowodworów oraz Kazimiera i Franciszek Świderscy  
z Ciechanowca.

Jubilaci odebrali wiele gratulacji, życzeń i podziękowań od dzie-
ci, wnuków, prawnuków i znajomych, którzy uczestniczyli w uro-
czystości. W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu pod kierunkiem 
Marianny Gołębiewskiej, Mateusz Kawalec zaśpiewał a Arka-
diusz Kawalec zagrał na akordeonie. Wiersz „Jak ja się dziś czu-
ję” w imieniu jubilatów zaprezentowała Alina Masłowska. Czas  
w trakcie „słodkiego poczęstunku” wypełniła kapela „Kłosy”.

Jaka jest recepta na długoletnie pożycie? Można chyba zacy-
tować Marię Czubaszek, która w książce „Każdy szczyt ma swój 
Czubaszek” powiedziała: „...przed ślubem trzeba mieć oczy sze-
roko otwarte, a po ślubie trzeba je przymykać. I ja zaczęłam przy-
mykać. Nie na zalety, zalety widzę, ale na wady przymykam”. 
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Ciechanowiec wzbogacił się o nowoczesne rozwiązanie dro-
gowe. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku za-
kończył inwestycję związaną z przebudową skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 690 (ul. Czyżewska) z drogą powiatową (ul. Pa-
łacowa).

W czasie prac trwających od kwietnia do września dokonano 
rozbiórki starego mostu na rzece Ralce i wybudowano nowy 
most jednoprzęsłowy o długości 9,20 m i szerokości 15,51 m.   
Na skrzyżowaniu ul. Czyżewskiej z Pałacową został wykonany 
lewoskręt, który znacząco poprawił bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego. Został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy i kanalizacja 
deszczowa, przebudowano chodniki, urządzenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej, sieci oświetleniowej i energetycznej.

Nowoczesne skrzyżowanie ulic Czyżewskiej i Pałacowej 

Prace prowadziła firma UNIBEP S. A. z Bielska Podlaskiego, 
Oddział Drogowy UNIBEP S. A. w Łomży, inwestycja kosztowała 
około 2,4 mln zł.

Uroczystego otwarcia dokonali: ksiądz Andrzej Polakowski - 
proboszcz Parafii pw. NMP z Fatimy, Jerzy Leszczyński - członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego, Bogdan Zieliński - Starosta 
Powiatu Wysokomazowieckiego, Dorota Łapiak - przewodniczą-
ca Rady Powiatu, Mirosław Reczko - Burmistrz Ciechanowca, 
Eugeniusz Święcki - przewodniczący Rady Miejskiej w Ciecha-
nowcu oraz Maria Gawryluk - zastępca dyrektora Podlaskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Adam Dzięcioł - 
prokurent UNIBEP S.A., Zbigniew Bołtruczyk - kierownik budo-
wy, Adam Sołowiej - kierownik robót.

Pasowanie na przedszkolaka to coroczne święto 
wpisane w tradycję ciechanowieckiego przedszkola  
a zarazem szczególny dzień dla dzieci, które we wrze-
śniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola: 
pierwszy publiczny występ i pierwsze w życiu ślubo-
wanie. 

Podczas uroczystości, na którą przybyli rodzice  
i zaproszeni goście, dzieci z grupy maluszków zapre-
zentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas 
krótkiego pobytu w przedszkolu. Razem ze swoimi 
kolegami i koleżankami z grupy starszaków dzielnie 
zmagały się z zadaniami: śpiewały piosenki, recytowa-
ły wierszyki i tańczyły.

Po części artystycznej i złożeniu ślubowania, każde 
dziecko zostało pasowane przez Burmistrza Ciecha-
nowca Mirosława Reczko na przedszkolaka oraz otrzy-
mało pamiątkowy dyplom.

 Jestem małym przedszkolakiem 
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Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wo-
jewództwa podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa” 
zrealizowany został na obszarze województwa podlaskiego.  
W przedsięwzięciu uczestniczyło 130 podmiotów: Województwo 
Podlaskie jako Lider oraz 129 Jednostek Samorządu Terytorial-
nego (powiatów i gmin) wraz z jednostkami podległymi.

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług informa-
cyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskie-
go poprzez rozbudowę cyfrowego urzędu Wrót Podlasia i połą-
czeniu jednostek samorządowych w ramach wspólnej platformy 
elektronicznej. Projekt jest kontynuacją projektu „Wdrażanie 
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskie-
go” powiązanego z projektem administracji rządowej, o nazwie 
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  woj. podlaskie-
go, cz. II – administracja rządowa”, realizowanym przez Podlaski 
Urząd Wojewódzki. 

Projekt obejmował: modernizację portalu informacyjnego 
Wrota Podlasia; uruchomienie e-usług publicznych na porta-
lach e-Edukacja, e-Biznes; uruchomienie Platformy Podlaskiej 
Informacji Przestrzennej „GIS Podlasia”; rozbudowę istnieją-
cego rozwiązania hostingowego; rozbudowę istniejącego sys-
temu poczty w domenie Wrota Podlasia; przebudowę Centrum 
Certyfikacji Województwa Podlaskiego, zgodnie z aktualnymi 
wymogami prawa; wdrożenie, zgodnie z aktualnymi wymo-
gami prawa, systemu Elektronicznego Zarządzania Doku-
mentami (EZD); poprawę bezpieczeństwa przetwarzania da-

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  
województwa podlaskiego 

nych; modernizację i dostosowanie serwerowni do aktualnych  
wymogów bezpieczeństwa. 

Realizacja projektu pozwoli na optymalizowanie nakładów 
budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji  
publicznej w województwie podlaskim, oraz umożliwi dalszy roz-
wój społeczeństwa informacyjnego, stworzenie nowoczesnego, 
przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania telein-
formatycznego. 

Całkowita wartość Projektu to 70 115 672,73 zł z czego 85% 
to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013,  
IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne współfinanso-
wanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) a 15% to wkład własny lidera i partnerów.

W ramach projektu zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego  
w Ciechanowcu 10 zestawów komputerowych wraz z niezbęd-
nym oprogramowaniem, przeprowadzono szkolenia pracowni-
ków Urzędu z opracowanego w ramach projektu nowego syste-
mu elektronicznego obiegu dokumentów, zamontowano 2 nowe 
serwery w budynku Urzędy Miejskiego w Ciechanowcu oraz 
w ramach utworzonej Podlaskiej Platformy Edukacyjnej na po-
trzeby Gimnazjum w Ciechanowcu zakupiono 20 komputerów 
przenośnych oraz zamontowano nowy serwer. Wartość zada-
nia w części dotyczącej Gminy Ciechanowiec wyniosła łącz-
nie 126 816,93 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych  
- 107 794,38 zł i środki własne gminy - 19 022,55 zł.

W styczniu 2016 roku Gmina Ciechanowiec złożyła do  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku dwa wnioski z zakresu ochrony przyro-
dy, na działania obejmujące ochronę różnorodności biologicznej  
i funkcji ekosystemów, a także jeden wniosek na zadanie z za-
kresu ochrony wód i gospodarki wodnej. 

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku przyznano dotację 
w kwocie do 30 000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Pie-
lęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Cie-
chanowiec”. Szacowany całkowity koszt zadania: 50 000,00 zł. 

Planowane zadanie polega m.in. na przeprowadzeniu kom-
pleksowych prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w obrębie 
trzech pomników przyrody, w tym dwóch alei lipowych i jedne-
go pojedynczego drzewa, znajdujących się na terenie Gminy  
Ciechanowiec.

Dwa projekty czekają jeszcze na decyzje Zarządu w spra-
wie przyznania dotacji: projekt pod nazwą „Udrożnienie rze-
ki Nurzec poprzez usuwanie namułów i rumoszu na odcinku  
160 m, w km 15+590 - 15+750  oraz  dna zbiornika wodnego 
na odcinku przyległym w Ciechanowcu” oraz projekt pod nazwą 
„Urządzanie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych 

oraz terenów zieleni w gminie Ciechanowiec”.
Pierwszy z nich przewiduje udrożnienie śródlądowych wód 

powierzchniowych poprzez usuwanie namułów i rumoszu 
z koryta rzeki Nurzec w km 15+590 - 15+750 i dna zbiornika  
wodnego przyległego do wskazanego powyżej odcinka rzeki  
Nurzec. Przewidziany zakres prac przyczyni się do odtworze-
nie pierwotnej zdolności retencyjnej zbiornika wodnego przez 
co zwiększy się średnia głębokość wody w zbiorniku, a tym 
samym spowolni się proces nagrzewania wody, zmniejszenia  
ryzyka powodziowego dla Ciechanowca oraz zwiększenia bo-
gactwa i zróżnicowania gatunkowego organizmów w zbiorniku. 
Wnioskowana kwota dotacji wynosi 100 000,00 zł. 

Drugi projekt polegać ma na nasadzeniu 78 sztuk drzew na 
terenie gminy Ciechanowiec, w ulicach: Kościuszki, Kazimierza 
Uszyńskiego, 11 Listopada, Pińczowska. Nasadzenia drzew 
wpłyną pozytywnie na walory przyrodnicze terenów. Jednocze-
śnie wykonanie nasadzeń zmniejszy negatywny wpływ oddziały-
wania ruchu drogowego. Poprawieniu ulegną także walory este-
tyczne. Nowo odsadzone drzewa umożliwią powstanie nowych 
siedlisk dla wielu gatunków zwierząt. Wnioskowana kwota dota-
cji wynosi 15 000,00 złotych (100% kosztu zadania).

Inwestycje w zakresie ochrony przyrody w 2016 roku

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 
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W listopadzie 2015 roku w Kiejdanach na Litwie odby-
ły się uroczyste obchody 15-lecia Stowarzyszenia Polaków  
Kiejdan oraz 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 

W uroczystościach udział wzięli przybyli na zaproszenie prze-
wodniczącej zarządu Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Ireny 
Duchowskej, mer samorządu rejonu kiejdańskiego Saulius 
Grinkevicius, starosta Datnuvy Vytautas Grigas oraz delegacja  
z Ciechanowca na czele z burmistrzem Mirosławem Reczko.

Z koncertem w kiejdańskim Centrum Wielokulturowym wystą-
piła działająca przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu 
Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa pod kierownictwem Sła-
womira Leszczyńskiego, zbierając szczególnie entuzjastyczne 
oklaski. Koncert w wykonaniu orkiestry składał się z piosenek  
i melodii patriotycznych, powszechnie znanych i lubianych przez 
rodaków.

Podziękowania za włożony trud w zachowanie polskości na 
Laudzie oraz wieloletnią opiekę i stałe wspieranie działalności 
polskiej otrzymał Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Obchody Święta Niepodległości RP - Festiwal „Złota jesień”  
po raz piąty odbyły się w Poniewieżu, gdzie Ciechanowiecka 
Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa miała okazję ponownie  
zaprezentować swoje umiejętności na koncercie w Szkole  
Podstawowej dla Głuchych i Słabosłyszących.

Gmina Ciechanowiec od ponad 13 lat współpracuje z litewskimi 
miastami. 10 lat temu podpisana została  umowa o Współpracy 
Partnerskiej z litewskim miastem Dotnuva położonym w rejonie 
kiejdańskim.

 Dzięki nawiązaniu kontaktów ze Stowarzyszeniem Polaków 
Kiejdan z roku na rok wzmacnia się i poszerza współpraca pol-
sko-litewska, w której mieszkańcy gminy Ciechanowiec biorą 
aktywnie udział.

15-lecie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
zakończyło II etap zadania pod nazwą „Konserwacja silników 
stacjonarnych” realizowanego w ramach programu Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe - priory-
tet 2. - Wspieranie działań muzealnych.

W ramach zadania do zabiegów konserwatorskich i ponownego 
usprawnienia technicznego wytypowano 6 silników: polski silnik 
spalinowy Machczyński z 1890 r., niemiecki silnik parowy Lau-
chhammer z lat 1900-1905, niemiecki silnik spalinowy Sendling 
D10A z lat 1932-1939, niemiecki silnik spalinowy Deutz MA 416 
z 1929 r., ukraiński silnik spalinowy Diesel z lat 1931-1941 oraz 
niemiecki silnik spalinowy Deutz MAH 914 z 1941 r.

Jako ostatni po zabiegach konserwatorskich powrócił do nasze-
go Muzeum najstarszy zachowany silnik z kolekcji, czyli „Mach-
czyński”. Jest to silnik wyprodukowany w 1890 r. w warszawskiej 
Fabryce Motorów Gazowych i Naftowych Rajmunda Machczyń-
skiego. Silnik ten jest jedynym zachowanym egzemplarzem spo-

śród silników wyprodukowanych przez tę firmę. Został zakupio-
ny do zbiorów naszego Muzeum w 1976 roku. W trakcie prac 
konserwatorskich znaleziono jego numer seryjny 355, wybity na 
wale korbowym. Ustalono również dokładną pojemność silnika 
1871 ccm, średnicę cylindra - 112 mm, skok tłoka silnika - 190 mm 
oraz jego moc 4 KM (2,9 kW) przy 250 obr./min. Jest to silnik wol-
noobrotowy (do 250 obr./min.), 4-suwowy z zapłonem iskrowym 
i ręcznym rozruchem za pomocą korby. Paliwem do jego napędu 
mogła być benzyna lub nafta. Według naszych ustaleń jest to 
obecnie najstarszy silnik spalinowy rodzimej produkcji w Polsce.

Projekt był dofinansowany ze środków MKiDN pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskiego.

Marek Wiśniewski
Kustosz Kierownik Działu Techniki Rolniczej

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Najstarszy polski silnik stacjonarny w zbiorach Muzeum Rolnictwa 
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Realizując postanowienia "Programu Współpracy w 2015 roku 
Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 
Gmina Ciechanowiec wsparła finansowo zadania publiczne re-
alizowane przez organizacje pozarządowe kwotą 22 930,00 zł. 

Dwie organizacje otrzymały dofinansowanie na projekty złożo-
ne w trybie pozakonkursowym: UKS przy SP im. M. Kopernika  
w Ciechanowcu na projekt „Moja przygoda z piłką nożną” i Sto-
warzyszenie  Pomocy „Szansa” na „Kreatywne warsztaty deko-
ratorskie z uczestnikami ŚDS w Ciechanowcu”.

Na podstawie rozstrzygnięć 9 otwartych konkursów ofert 

Współpraca finansowa Gminy Ciechanowiec 
z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

ogłoszonych przez Burmistrza Ciechanowca dotacje w formie 
wsparcia realizacji zadań publicznych otrzymały: Mazowiecko-
Podlaski Klub Karate” na projekt „Wychowanie poprzez Karate 
II edycja”, Stowarzyszenie „Zameczek” na „A przecież może 
być inaczej” i Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na 
projekty „Kształtowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku  
– dla młodych i starszych z naszej gminy”, „Kultura nam nieobca”, 
„Step-fitness-aerobik-nordic walking” oraz „Senior też zdobywa 
wiedzę”. Stowarzyszenie  Pomocy „Szansa” otrzymało w formie 
powierzenia dotację w wysokości 384 860,00 złotych na realiza-
cję projektu „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ciechanowcu”.

2 listopada 2015 roku, w wieku 91 lat, zmarł w Londynie  Andrzej Stanisław Ciechanowiecki, 
Honorowy Obywatel Ciechanowca, Kawaler Orderu Orła Białego, założyciel Fundacji Zbiorów 
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, historyk sztuki, kolekcjoner, filan-
trop.

11 lutego 1991 roku Andrzej Ciechanowiecki został Honorowym Obywatelem Ciechanowca, 
gdyż choć rodziny Ciechanowieckich od przełomu XVI i XVII wieku nie ma w Ciechanowcu, to 
A. S. Ciechanowiecki poczuwał się do związków z miastem, od którego wziął swe nazwisko. Jak 
sam mówił: „Rodzina moja pochodzi z Mazowsza, z tego samego średniowiecznego szczepu 
Dąbrowów, do którego należeli Kostkowie, z największą chlubą tej rodziny - Świętym Stanisła-
wem. Dwa pokolenia później, panowie na Ciechanowcu rozdzielili się na dwie linie. Starsza, to 
wygaśli w 1654 roku Kiszkowie z Ciechanowca, którzy wielokrotnie wiążąc się węzłami mał-
żeńskimi z Radziwiłłami, w ich dom wnieśli swoją fortunę z Nieświeżem i Ołyką. Młodsza, toz 
Ciechanowca Ciechanowieccy”.

Zmarł Honorowy Obywatel Ciechanowca Andrzej S. Ciechanowiecki

Dzięki Andrzejowi Ciechanowieckiemu, za pośrednictwem Fundacji im. Ciechanowieckich, Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w 
Ciechanowcu mogło pokazać zwiedzającym przykłady najcenniejszych zbiorów malarstwa m.in. o tematyce religijnej z XVI-XVIII 
wieku, rzeźby, rzemiosła artystycznego - zabytkowych zegarów, szkła i porcelany, mebli. Jedna ze stałych ekspozycji Muzeum Rol-
nictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu,  tzw. Salonik Rodziny Ciechanowieckich, została stworzona całkowicie na koszt Andrzeja 
Stanisława Ciechanowieckiego.

Urna z prochami Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego została 30 stycznia 2016 r. złożona w krypcie kościoła pw. Św. Maksy-
miliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, którego był głównym fundatorem. W uroczystościach wzięła udział delegacja 
Ciechanowca z Sekretarz Gminy Agnieszką Uszyńską na czele. 
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Po raz 35. dźwięki ligawek, bazun, trombit, rogów i innych in-
strumentów pasterskich grających w Muzeum Rolnictwa im. Ks. 
K. Kluka w Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich im.  
K. Uszyńskiego, oznajmiły o nadejściu Adwentu.

Przez dwa dni Ciechanowiec rozbrzmiewał dźwiękami ludowej 
muzyki granej na różnorodnych instrumentach pasterskich przez 
wykonawców z Litwy, Słowacji, Ukrainy oraz z Kaszub, Lubelsz-
czyzny, Mazowsza, Podbeskidzia, Podhala, Wielkopolski i Pod-
lasia.

W 2015 roku w konkursie uczestniczyło 140 wykonawców ry-
walizujących w różnych grupach wiekowych w 5 kategoriach 
muzycznych. Oceniało ich jury w składzie: mgr Krzysztof Braun 
- etnograf, starszy specjalista naukowo-techniczny Archiwum, In-
stytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszaw-
ski; dr Tomasz Czerwiński - etnograf, nauczyciel akademicki, 
absolwent Katedry Etnografii Wydziału Historycznego Uniwersy-
tetu Warszawskiego; mgr Piotr Dorosz - etnomuzykolog, Instytut 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - Zakład Muzykolo-
gii, Zbiory Fonograficzne; dr Artur Gaweł - etnograf, Kierownik 
Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach, Oddziału Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku; dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-
Ziółkowska - muzykolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu War-
szawskiego; Andrzej Klejzerowicz – wieloletni uczestnik i laureat 
Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich.

Dźwięk ligawek obwieścił Adwent

Poza konkursem wystąpiły zespoły ludowe: Pleskota z Chmiel-
na, Karpatska Taystra z Ukrainy, Bacowskie Trio ze Słowacji 
oraz Pieniny z Krościenka nad Dunajcem.

I miejsca w konkursie w kategoriach:    
- ligawki - dorośli powyżej 65 lat: Roman Brochocki z Sokołowa 
Podlaskiego,
- ligawki - dorośli: Teodor Niemyjski z Ciechanowca,
- inne instrumenty - dorośli: Myroslav Gutsul z Zarojany - sopił-
ka,
- rogi pasterskie - dorośli: Tadeusz Rucki z Koniakowa, 
- trombity - dorośli: Martin Wałach z Jaworzynki,
- bazuny - dorośli: Grzegorz Choszcz z Przewóz Sznurki,
- ligawki - dzieci od 11 do 16 lat: Ilona Ignatowska z Białobrze-
gów, 
- ligawki - dzieci do lat 10: Marcin Radziszewski z Bogusz  
Starych,
- inne instrumenty - dzieci: Paweł Kukuczka z Koniakowa  
(heligonka, piszczałka, okaryna, piszczałka postna), 
- trombity - dzieci: Paweł Kukuczka z Koniakowa, 
- rogi pasterskie - dzieci: Wiktoria Gruszka z Koniakowa, 
- bazuny - dzieci: Antoni Świątkowski z Kożyczkowa.

W 2015 roku 140 wykonawców rywalizowało w różnych 
grupach wiekowych w 5 kategoriach muzycznych. 
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Stowarzyszenie Pomocy Szansa zorganizowało spotkanie,  
którego celem była prezentacja działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ciechanowcu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódz-
kiego w Białymstoku, reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego  
w Białymstoku, dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON, władze 
samorządowe Ciechanowca, dyrektorzy szkół, prezes Ban-
ku Spółdzielczego, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej, 
uczestnicy i kierujący z wszystkich jednostek lokalnych Stowa-
rzyszenia Pomocy Szansa (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pod-
lesicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dołubowie, Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Perkach-Karpiach, Zakład 
Aktywności Zawodowej w Witowicach) oraz sąsiadujący Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Kozarzach.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli film ukazujący dzień powsze-
dni z funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, 
gościnne występy artystyczne z zaprzyjaźnionych placówek 
rehabilitacyjnych: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego w Perkach-Karpiach, Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Podlesicach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych Racibo-
rach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dołubowie.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa podziękowało osobom, które 
przyczyniły się do powstania Środowiskowego Domu Samopo-
mocy  w Ciechanowcu. Pamiątkowe grawertony otrzymali: Dyrek-
tor Andrzej Kozłowski i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Burmistrz Ciechanow-
ca Mirosław Reczko i Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu,  

Prezentacja działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ciechanowcu

Dyrektor Marzena Kryńska i pracownicy Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Ciechanowcu oraz Pan Krzysztof Tomczuk.

Po pierwszej części spotkania w Ciechanowieckim Ośrodku 
Kultury i Sportu, druga część odbywała się w Środowiskowym 
Domu Samopomocy, gdzie ksiądz Tadeusz Kryński poświęcił  
pomieszczenia placówki. Spotkanie zakończyły zajęcia integra-
cyjne przybyłych gości z uczestnikami placówek rehabilitacyj-
nych, poczęstunek, karaoke i zabawa przy muzyce.

Sponsorami uroczystości byli: Bank Spółdzielczy w Ciecha-
nowcu, Piekarnia „Beza”, Piekarnia „Kobus”, Polski Koncern 
Mięsny DUDA, „MD” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Małgorzata 
Kamińska.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jako Orga-
nizatorzy dwunastej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany 
Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Wojewódz-
twie Podlaskim w 2016 r. zapraszają właścicieli i użytkowników 
budynków drewnianych położonych na terenach wiejskich woje-
wództwa podlaskiego do udziału w Konkursie.

Szczegóły organizacyjne podane są w regulaminie Konkur-
su, który razem z drukiem zgłoszenia oraz oświadczeniem za-
mieszczony został na stronach www.muzeumrolnictwa.pl oraz  
www.ciechanowiec.pl. W zgłoszeniu należy podać aktualny ad-
res zamieszkania i numer telefonu.

Na zakończenie Konkursu drukowany jest katalog, który otrzy-
muje każdy uczestnik Konkursu oraz włodarze gmin z terenu  
której wpłynęło zgłoszenie.

Zgłoszenia obiektów do Konkursu przyjmowane są do 10 maja 
2016 r.

Informacji o Konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

tel. 86 2771 328 w. 21 w godz. 8-16,
 zabytekpodlasia@interia.pl
www.muzeumrolnictwa.pl 

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego 
Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Idea przyświecająca Konkursowi od lat pozostaje niezmienna. 
To upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości 
drewnianej wiejskiej architektury, a także potrzeby jej ochrony 
- zarówno wśród mieszkańców województwa podlaskiego, jak 
i wśród wszystkich odwiedzających nasz region. Malowniczy 
krajobraz zróżnicowanego województwa nie przetrwałby bez 
drewnianych cerkwi i kościołów, bez uporządkowanych wiejskich 
zagród i tradycyjnych wnętrz domostw, czy też innych ciekawych 
architektonicznie budynków użyteczności publicznej. Poprzez 
wyróżnione obiekty docenieni zostaną również lokalni cieśle, 
których praca do dziś zachwyca prostotą, wyczuciem proporcji 
i estetyki. Niebagatelną rolę mają tu też do spełnienia władze  
i instytucje kultury województwa. Ich aktywny udział powinien 
stanowić zachętę i pomoc dla właścicieli drewnianych budynków, 
by należycie dbali o te obiekty dziedzictwa kulturowego.

W XI Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego 
Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2015 
roku uczestniczyło 38 obiektów (domy, zagrody, szkoła, młyn 
wodny, wiatrak ). Zabytkowe obiekty z Gminy Ciechanowiec zgła-
szane są od pierwszych edycji konkursu. Oba budynki mieszkal-
ne ze wsi Radziszewo-Sieńczuch, które zgłoszono w 2015 roku 
do udziału w konkursie, otrzymały wyróżnienia. 
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Kolędy rozbrzmiewały w Polsce od niepamiętnych czasów. Ich wielka po-
pularność i powszechność wśród wszystkich warstw społecznych na prze-
strzeni wielu stuleci sprawiała, że były one i są nadal ważnym przejawem 
życia artystycznego. Najwięksi nasi poeci tworzyli utwory o Bożym Naro-
dzeniu, a mało jest kompozytorów, którzy by nie pisali lub nie opracowywali 
kolęd.

„Chcemy, aby pierwszy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Ciechanowiec 2016” 
był wkładem do tej bogatej polskiej twórczości kolędowej i tradycyjnego ko-
lędowania” - powiedziała Mirosława Chojnowska dyrektor Ciechanowiec-
kiego Ośrodka Kultury i Sportu, która wspólnie z księdzem Tadeuszem 
Kryńskim, proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanow-
cu, zorganizowała I Przegląd Kolęd i Pastorałek „Ciechanowiec 2016”.

Uczestnikami Przeglądu mogły być osoby zamieszkałe na terenie gminy 
Ciechanowiec i gmin należących do Dekanatu Ciechanowieckiego. Wy-
stępujący podzieleni zostali na dwie kategorie: soliści i duety. Dodatkowo  
kategoria soliści została podzielona na pięć kategorii wiekowych: pierwsza 
do 7 lat, przedszkole i zerówka, druga kategoria klasy I-III szkoła podsta-
wowa, trzecia klasy IV-VI szkoła podstawowa, czwarta klasy I-III gimnazjum  
i piąta kategoria klasy I-III szkoła średnia.

Przegląd Kolęd i Pastorałek „Ciechanowiec 2016” 
Uczestnicy zaprezentowali jeden utwór: kolęda 

tradycyjna lub współczesna, pastorałka, piosenka 
bożonarodzeniowa lub kolęda tradycyjna w nowej 
aranżacji. Komisja powołana przez organizatorów, 
w składzie Sławomir Leszczyński - przewodniczący 
Jury oraz Andrzej Niewiarowski i Piotr Filiński oce-
niła wykonawców przyjmując następujące kryteria  
oceny: warunki głosowe i dykcja, muzykalność, inter-
pretacja i ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody w konkursie ufundowali organizatorzy kon-
kursu oraz Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu. Wszy-
scy uczestnicy festiwalu otrzymali dyplomy. 

Wyniki:

W pierwszej kategorii I miejsce zajęła Patrycja  
Sokołowska (SP w Ciechanowcu), II miejsce Marta 
Kujawska (Przedszkole w Ciechanowcu), III miejsce 
Roksana Kryńska (SP w Kocach-Schabach).

W drugiej kategorii wygrała Magdalena Marciniak  
(SP w Perlejewie), a II miejsce zajęła Magdalena  
Radziszewska (SP w Łempicach), III miejsce Zuzan-
na Dacz, SP w Ciechanowcu. 

W trzeciej kategorii I miejsce zajęła Kamila Kryń-
ska (SP w Perlejewie), II miejsce Sara Majewska (SP  
w Ciechanowcu), a III miejsce Kacper Klepacki, SP  
w Perlejewie. 

W czwartej kategorii I miejsce zajęła Ewelina  
Moczulska (SP w Perlejewie, a II miejsce Weronika 
Niemyjska (SP w Perlejewie). 

W piątej kategorii zwyciężył Patryk Wasilewski 
(ZSOiZ w Ciechanowcu) a II miejsce zajęła Weronika 
Binaś (ZSOiZ w Ciechanowcu). 

Duety: I miejsce - Sara Majewska, Oliwia Dudek, 
SP w Ciechanowcu, II miejsce - Andżelika Kosińska,  
Diana Twarowska, SP w Perlejewie.

W drugiej połowie listopada 2015 roku w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu trwały prace związane z modernizacją wysta-
wy prezentującej dawne środki transportu, ulokowanej w XIX-
wiecznej powozowni hr. Starzeńskich.

Ekspozycję wzbogacono o dziesięć pojazdów zaprzęgowych, 
które 16 listopada 2015 roku wróciły po gruntownej konserwacji 
wykonanej przez firmę Mikołaja Bogajewicza z Poznania. Można 
powiedzieć, że powozy zyskały „drugie życie”. Nie dość, że przy-
wrócono im pierwotny wygląd, to są też sprawne technicznie. 
Wiejskie wozy ustąpiły miejsca karetom i powozom. Prezento-
wane stuletnie karety coupé, kareta fiakierska, powóz „Milord”, 
czy różnego rodzaju bryczki, wolanty i wasągi z pewnością przy-
padną zwiedzającym do gustu.

Warto nadmienić, że powozownia nie byłaby tak bogato wypo-
sażona, gdyby nie realizacja zadania pn. „Konserwacja zabyt-
kowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa 
im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap I” w ramach pro-
gramu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2. - Wspieranie działań 

Nietuzinkowe pojazdy zaprzęgowe

muzealnych. Projekt został dofinansowany kwotą 99 388,77 zł  
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, co stanowi 58,45% całkowitego kosztu zadania.
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Już po raz czwarty w Święto Objawienia Pańskiego sprzed 
siedziby Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu do żłóbka 
betlejemskiego w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej przema-
szerował uroczysty Orszak Trzech Króli.

W ciechanowieckim marszu wzięły udział dzieci z przedszko-
la, uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w Ciecha-
nowcu, Łempicach, Radziszewie Starym i Kocach-Schabach, 
gimnazjum, Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe, kolędnicy 
z Pobikier oraz mieszkańcy miasta i gminy. Wielu uczestników 
przystroiło głowy koronami lub przebrało się w stroje charaktery-
styczne dla krajów azjatyckich i afrykańskich.

Silny mróz nie odstraszył uczestników orszaku, którzy zostali 
po mszy św. na placu Ks. K. Kluka, aby wspólnie śpiewać kolę-
dy. Można było ogrzać się przy koksownikach ustawionych przez 
strażaków, rozgrzać gorącą herbatą i bigosem przygotowanymi 
przez Hotel Nowodwory. Dziczyznę dodaną do bigosu dostarczy-
li myśliwi z Koła Łowieckiego „Rogacz” w Ciechanowcu.

Pracownicy i podopieczni ciechanowieckiego Środowiskowe-
go Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Pomocy Szansa upiekli dla kolędników rogaliki, które rozdawał 
wszystkim Burmistrz Ciechanowca oraz pracownicy ŚDS.

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze przebranie,  
w którym nagrody ufundowali Burmistrz Ciechanowca, Cie-
chanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu oraz proboszcz parafii  
pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. 

Nagrody wśród dzieci i młodzieży zdobyli: Oliwia Łuniewska, 
Weronika Chicheł, Błażej Radziszewski, Kinga Krysińska, Ola 
Niemyjska, Antoni Pawluk, Antonina Gołębiewska, Michalina 
Lipska, Agata Chojnowska, a wśród dorosłych Jolanta Koziarska 
i Zygmunt Major.

Organizatorami Orszaku Trzech Króli byli Burmistrz Ciecha-
nowca, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu, Proboszcz Parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu 
i Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Ciechanowca  

Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grud-
nia 2015 roku wyniosła 9046 osób. Liczba mieszkańców mia-
sta zmniejszyła się w ubiegłym roku o 9 i wyniosła 4825 osoby,  
a liczba mieszkańców terenów wiejskich zmniejszyła się o 42  
i wyniosła 4221 osób.  

W naszej gminie utrzymał się ujemny przyrost naturalny - wy-
niósł w 2015 r. -24 (współczynnik przyrostu -2,64‰). W ubiegłym 
roku zmarło 97 mieszkańców naszej gminy, a urodziło się 73 
dzieci. Urząd Stanu Cywilnego wpisał do ksiąg 25 dzieci uro-

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec w 2015 roku 
dzonych poza granicami Polski - w Brukseli, Antwerpii i Leuven 
(Belgia), Ploërmel (Francja), Rüsselsheim (Niemcy), Auckland 
(Nowa Zelandia), Southampton i Wakefield (Wielka Brytania) 
oraz 1 osobę dorosłą z Meydane Shar w Afganistanie. W Gmi-
nie Ciechanowiec odbyło się 80 ślubów - 72 konkordatowych  
i 8 cywilnych (w tym 2 poza lokalem USC). W księgach zostało 
też odnotowanych 5 ślubów zawartych za granicą - w Hartford, 
Nowym Jorku, Paterson (USA), Mississauga (Kanada) i Brukseli 
(Belgia).
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Koncert „Zimowe wieczory z kolędą”
Do kilkuletniej już tradycji Społecznej Szkoły Muzycznej dzia-

łającej w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu należą 
koncerty uczniów szkoły. W tym roku w nastrojowej, świątecznej 
scenerii uczniowie i absolwenci wystąpili w programie „Zimowe 
wieczory z kolędą”.

«„Zimowe wieczory z kolędą” - bo tak zatytułowaliśmy to spo-
tkanie będzie okazją do refleksji na temat wielowiekowej tradycji 
kolędowania w naszym kraju… i na świecie» - powiedzieli pro-
wadzący koncert Julia Sabak i Rafał Kuczabo. „Boże Narodzenie 
jest nie tylko wielkim świętem kościelnym. Jest przede wszyst-
kim najbardziej zacisznym świętem domowego ogniska i rodzi-
ny. Muzyka zawsze była nieodłącznym elementem wszelkich 
obrządków i uroczystości. Wśród zwykłych radości - choinki, wi-
gilijnych potraw i prezentów - uroczystość wigilijna wyróżnia się 
śpiewem ku czci Dzieciątka Bożego i jest to śpiew specjalnych 
pieśni - zwanych kolędami” - dodali.

W koncercie „Zimowe wieczory z kolędą” wzięli udział: Mate-
usz Kawalec, Julia Tenderenda, Kamila Wojtkowska, Stanisław 
Panas, Dominik Kierski, Zuzanna Niemyjska, Kacper Klepacki, 
Julia Sudorowska i Oliwia Dudek, Julia Sylwestrzuk, Julia Krzy-
żanowska, Seweryn Lipski, Agnieszka Akonom, Amelia Czarnec-
ka, Sylwia Moczulska, Natalia Ziółkowska, Mateusz Maksimczuk 
oraz w duetach: Adam Olszewski i Michał Dadura, Oliwia Du-
dek i Seweryn Lipski, Amelia Czarnecka i Karolina Czarnecka,  

Karolina Czarnecka i Natalia Ziółkowska, Marta Pełszyk i Urszu-
la Pełszyk, a w tercecie Oliwia Dudek, Sara Majewska i Julia 
Rusiniak.   

Wystąpiła też działająca przy Ciechanowieckim Ośrodku Kul-
tury i Sportu Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa pod kierownic-
twem Sławomira Leszczyńskiego.

Zgodnie z zapowiedzią konferansjerów, sam koncert, jak i jego 
nietypowa fabuła pozostawiła na widzach niezapomniane wra-
żenia. Scenariusz koncertu opracował nauczyciel Społecznej 
Szkoły Muzycznej w Ciechanowcu Jacek Dudek.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Wy-
sokomazowieckiego dla uczniów ze szkół, których organem pro-
wadzącym jest powiat wysokomazowiecki. Wręczając stypendia 
Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński po-
dziękował uczniom, ich rodzicom, dyrekcji oraz nauczycielom za 
pracę i zaangażowanie, które zaowocowały tak wysokimi wyni-
kami.

Stypendia Starosty Wysokomazowieckiego 

Z ciechanowieckiego Liceum Ogólnokształcącego i Ogólno-
kształcącej Szkoły Sztuk Pięknych stypendia otrzymali: Anna Su-
soł, Gabriela Wysocka, Aleksandra Piętka, Natalia Ziółkowska, 
Robert Bachorek, Przemysław Susoł, Jakub Wakuluk, Emilia Ja-
błońska, Marta Krysińska, Kewin Niewiarowski, Marta Pełszyk, 
Paulina Niemyjska, Szymon Kamiński, Remigiusz Truszkowski, 
Karolina Czarnecka, Krzysztof Radziszewski, Monika Piętka, Ka-
tarzyna Łuniewska i Sylwia Uszyńska.
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Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe To-
warzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu otrzy-
mało sztandar. Uroczystościom w kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu 
przewodniczyli Biskup Drohiczyński Tadeusz 
Pikus i Biskup Łomżyński Janusz Stepnow-
ski.

Sztandar, na którym wyszyto symbole brac-
twa oraz ważne dla stowarzyszenia daty: 
otrzymania praw miejskich przez Łomżę, 
Drohiczyn, Ciechanowiec, rok powstania 
bractwa i poświęcenia sztandaru, a także wi-
zerunek marszałka Kazimierza Pułaskiego, 
przejął nowo intronizowany król Łomżyńsko-
Drohickiego Bractwa Kurkowego w Ciecha-
nowcu Tomasz Miliszkiewicz.

W wydanej z tej okazji broszurze prof.  
dr hab. Adam Czesław Dobroński napisał: 
«Dwa regiony historyczne, a obecnie dwie 
diecezje zyskują jeszcze jeden zwornik - 
sztandar Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa 
Kurkowego. Dumną przeszłość potwierdzają 
symbolicznie daty praw miejskich książęcej, 
mazowieckiej Łomży (1418 r.) i „starożytne-
go” Drohiczyna (1498 r.), pierwszej stolicy 
woj. podlaskiego. A Ciechanowiec (1429 r.) 
nad granicznym niegdyś Nurcem stał się  
w 2012 r. „grodem kurkowym”.» 

Na płacie z barwami Rzeczypospolitej i Maryi Matki Bożej (szafir) widnieje portret 
marszałka generała Kazimierza Pułaskiego herbu Ślepowron (1745-1779). Takie 
barwy wprowadzili na swe sztandary konfederaci barscy, uczestnicy pierwszego pol-
skiego powstania narodowego (1768-1772). Wśród jego przywódców wyróżnili się 
ojciec Józef Pułaski i syn Kazimierz, obaj wywodzący się z rodu mazowiecko-podla-
skiego (Pułazie-Świerże). Kazimierz Pułaski wpisał się chwalebnie w etos kawalerii 
polskiej, wsławił się obroną Częstochowy przed wojskami rosyjskimi, zginął jako bo-
hater Stanów Zjednoczonych Ameryki. Sztandar wyhaftowała Krystyna Brzezińska, 
a drzewce sporządził Leszek Szymonek.

Nadanie i poświęcenie sztandaru
Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego

Pochodzący z Ciechanowca Przemysław 
Łyskawy został wicemistrzem Polski w trój-
skoku podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Spale.

Przemysław Łyskawy jest zawodnikiem Lu-
dowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego 
„Prefbet Śniadowo” Łomża. Jego pierwszym 
trenerem i wychowawcą był Cezary Koziar-
ski, który doprowadził go do czwartego miej-
sca w skoku w dal na Mistrzostwach Polski 
Młodzików (2014).

Przemek od września podjął naukę w Li-
ceum Sportowym w Łomży, a jego trenerem 
został współpracujący z LŁKS „Prefbet Śnia-
dowo” Łomża Marek Mierzejewski z Ostro-
łęki. Treningi pod okiem specjalisty od sko-
ków długich bardzo szybko przyniosły efekt. 
W pierwszym w życiu konkursie w trójskoku 
uzyskał minimum uprawniające do startu w 
Mistrzostwach Polski, a  podczas Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w Spale, po sko-
ku z 5-tej kolejki na odległość 13.67 m, wy-
walczył srebrny medal. 

Przemysław Łyskawy wicemistrzem Polski w trójskoku  
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W Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu odby-
ła się okolicznościowa XIV sesji Rady Miejskiej. Obecnych było 
wielu gości reprezentujących państwowe i samorządowe instytu-
cje z województw podlaskiego i mazowieckiego. 

Po zamknięciu posiedzenia obecni na sesji marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, poseł na Sejm 
Mieczysław Baszko, wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckie-
go Leszek Gruchała, przewodnicząca Rady Powiatu Wysokoma-
zowieckiego Dorota Łapiak, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Józef Sulima, prezes zarządu Przedsiębiorstwa 

Otwarcie drogi wojewódzkiej Przyjmy-Brok-Ciechanowiec

Robót Drogowo-Mostowych Trakt Jerzy Szklaruk, wójt Gminy 
Boguty-Pianki Józef Bogucki, dziekan dekanatu ciechanowiec-
kiego ksiądz Tadeusz Kryński, burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Święcki,  
w obecności burmistrzów i wójtów sąsiadujących gmin, radnych 
i pracowników samorządowych dokonali uroczystego otwarcia 
nowo wyremontowanego, ponad dwu kilometrowego fragmentu 
drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-Ciechanowiec na tere-
nie województwa podlaskiego i trzy kilometrowego odcinka tej 
samej drogi na terenie województwa mazowieckiego. Symbolicz-
ne przecięcie wstęgi miało miejsce na granicy województw.

Mieszkańcy Ciechanowca oddali ponad 17 litrów krwi 
Podczas ostatniej wizyty Mobilnego Punktu Poboru Krwi w Cie-

chanowcu, pomimo niesprzyjającej pogody 43 osoby przyszły do 
ambulansu oddać cenny dar - krew. 

Do oddania krwi zakwalifikowano 38 osób, które oddały ponad 
17 litrów krwi. Niektórzy oddali krew po raz pierwszy, inni po raz 
kolejny. Wszystkim należą się podziękowania - pamiętajmy, że 
dziennie potrzeba krwi od prawie 10 tysięcy dawców, czyli tylu ilu 
jest mieszkańców naszej gminy. 

Trzy osoby zostały zakwalifikowane do wpisania do Centralne-
go Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku 
i Krwi Pępowinowej. Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa 
osoba pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, która wcześniej wypełniła 
deklarację oraz kwestionariusz, i oddała próbkę krwi na wstępne 
badanie.



         Wieści Ciechanowieckie 2015/2016            43

Wieści Ciechanowieckie

Na koniec roku 2015 księgozbiór Biblioteki Publicznej w Cie-
chanowcu wraz z filiami liczył 35 671 woluminów. W tym litera-
tura piękna dla dorosłych to 16 336, literatura piękna dla dzieci 
- 10 299, literatura popularnonaukowa - 9 036 woluminów. Za-
rejestrowanych było 884 czytelników, którzy wypożyczyli 10 882 
książek. Ogółem odwiedziło bibliotekę ponad 7 tys. czytelników, 
z tego ok. 2 tys. to czytelnicy, którzy odwiedzili czytelnię oraz 
skorzystali z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promu-
jąc książki, biblioteka prowadziła różnorodne formy pracy z czy-
telnikiem, głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakre-
sie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów, 
lekcji bibliotecznych. Odbywały się również wycieczki uczniów 
klas młodszych do biblioteki, których celem było zapoznanie 
dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblio-
teki publicznej.

Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu to najstarsza instytucja 
kulturalna w naszym mieście. Swoją działalność - rozpoczęła  
15 stycznia 1949 roku. Księgozbiór liczył wówczas 289 wolu-
minów. Początki organizowania Biblioteki były trudne: brako-
wało funduszy na zakup książek, nie było mebli i wyposażenia.  
W roku 1976 przeprowadziła się do pomieszczenia (ponad 130 
m²) w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz zwiększenia  
i ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych jak najszer-

szej rzeszy lokalnej społeczności, utworzono w roku 1975 trzy 
Filie Biblioteczne: w Winnie-Chrołach, Pobikrach i Przybyszy-
nie, oraz 24 Punkty Biblioteczne. Uległa również zmianie nazwa  
biblioteki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ciechanowiec.  
W roku 1984, powstał oddział dla dzieci.

W roku 1991 doszło do połączenia biblioteki z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury, jednocześnie likwidacji uległy Filie i Punk-
ty Biblioteczne. Następnie w roku 2000 Miejska Biblioteka  
Publiczna stała się samodzielną instytucją, w ramach której działa  
Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Oddział dla dzieci. Uchwałą 
Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009 r. zostały ponownie utwo-
rzone Filie w Pobikrach i w Winnej-Poświętnej. 

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje: literaturę piękną w boga-
tym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych; księgozbiór popu-
larnonaukowy; czasopisma (m.in. prasa lokalna, tygodniki i cza-
sopisma dla dzieci i młodzieży); bezpłatny dostęp do Internetu. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu
pl. 3 Maja 31, 18-230 Ciechanowiec

tel. 86 277 13 16, 86 277 11 45 wew. 17
e-mail: biblioteka_ciechanowiec@op.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, piątek 8.00-16.00 

wtorek, czwartek 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00

W środy biblioteka jest nieczynna dla czytelników.

Czytam, bo lubię

Od sierpnia do końca października 2015 roku trwały prace przy remoncie konstrukcji 
ścian drewnianych oraz fundamentów w zabytkowym siedemnastowiecznym kościele 
pw. Św. Doroty w Winnej-Poświętnej.  

Remont kościoła w Winnej-Poświętnej
Prace obejmowały demontaż desek  

z szalowania ścian, odbicie tynków z co-
kołu fundamentowego, wykonanie izolacji 
poziomej ścian fundamentowych, wy-
mianę skorodowanych elementów kon-
strukcyjnych podwalin, bali, brusów i lisic, 
uzupełnienie ubytków elementów kon-
strukcyjnych ścian, założenie ściągów me-
talowych, przeprowadzenie oczyszczania, 
dezynfekcji oraz impregnacji elementów 
drewnianych. Budynek został spionizowa-
ny, ustabilizowany. Uzyskano zabezpie-
czenie zabytku oraz zapewniono bezpie-
czeństwo jego użytkowania.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  
32 0361,40 zł, z czego 50 000 zł stanowi 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, a 100 319,00 zł  
z budżetu Gminy Ciechanowiec. 

Środki z budżetu gminy pochodzą  
z funduszu sołeckiego, który na potrzeby 
remontu przekazało 13 sołectw: Kobusy, 
Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, 
Kułaki, Łempice, Radziszewo-Króle, Ra-
dziszewo-Sieńczuch, Radziszewo Stare, 
Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Poświętna 
i Winna-Wypychy. 

Wykonawcą prac była firma „Master” Emil 
Borys Spółka Jawna.

Środki z budżetu gminy pochodzą z funduszu  
sołeckiego, który na potrzeby remontu  
przekazało 13 sołectw.
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I kwartał
1. Podsumowanie pracy rady za 2015 rok.
2. Uchwalenie budżetu na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2016 rok.
4. Informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Cie-
chanowcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  
w gminie.
5. Informacja Kierownika Komisariatu Policji w Ciechanowcu  
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmi-
ny za 2015 rok.
6. Informacja na temat funkcjonowania i kosztów utrzymania 
świetlic w gminie Ciechanowiec. 

II kwartał
1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach  
podatkowych w 2015 roku.
2. Informacja Podinspektora Oświaty o realizacji akcji zimowego 
wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jed-
nostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.
3. Sprawozdanie Referatu Promocji za rok 2015.
4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych 
Gminy Ciechanowiec za 2015 rok: Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ciechanowieckiego Ośrodka  
Kultury i Sportu, Przedszkola w Ciechanowcu, szkół podstawo-
wych w Ciechanowcu, Radziszewie Starym i Łempicach oraz 
gimnazjum, a także Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 
5. Szczegółowe sprawozdanie z utrzymania targowicy w 2015 r.
6. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania 
budżetu za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonanych inwestycji  
w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

III kwartał
1. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2015 rok 
Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.
2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół-
rocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobo-
wiązań, w tym wymagalnych.
5. Informacja Podinspektora Oświaty o stanie przygotowania 
szkół do nowego roku szkolnego oraz nowej reformy oświato-
wej.

IV kwartał
1. Informacja Podinspektora Oświaty o realizacji akcji letnie-
go wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, 
 jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkol-
ny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach pod-
stawowych i gimnazjum.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazo-
wieckiem o stanie bezrobocia w gminie Ciechanowiec w roku 
2016 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek: podatku od  
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej  
w Ciechanowcu na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji 
Rady na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej oraz budżetu na 2017 rok.

Plan pracy Rady Miejskiej 
w Ciechanowcu na 2016 rok

Planowane terminy sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu w 2016 roku godz. 9.00
miesiąc  dzień tygodnia
Styczeń 21 (czwartek)

Luty 15 (poniedziałek)

Marzec 21 (poniedziałek)

Kwiecień 18 (poniedziałek)

Maj 23 (poniedziałek)

Czerwiec 20 (poniedziałek) - absolutorium

Lipiec -

Sierpień 22 (poniedziałek)

Wrzesień 26 (poniedziałek)

Październik 24 (poniedziałek)

Listopad 14 (poniedziałek)

Grudzień 19 (poniedziałek) w razie potrzeby 29 (czwartek)
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Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz 
szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjal-
nych oferowanych przez państwo. Adresatami portalu są również 
pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.

Portal emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktual-
ne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych 
przez państwo polskie świadczeń socjalnych i ewentualnie o nie 
zawnioskować.

Znajdą tam Państwo także formularze wniosków o świadczenia 
i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumen-
tów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz 
adresy, a ponadto informacje o ogłoszonych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursach oraz prowadzo-
nych przez nie programach.  

Obecnie na portalu zostały udostępnione następujące usługi 
elektroniczne: Wniosek o przyznanie pomocy społecznej; Wnio-
sek o pomoc społeczną dla innej osoby/rodziny; Wniosek o wy-
danie zaświadczenia o udzielonej pomocy; Wniosek w sprawie 
zmian w spłacie należności/odpłatności; Wniosek o zmianę de-
cyzji lub postanowienia; Odwołanie od decyzji lub zażalenie na 

postanowienie; Korespondencja w sprawie do jednostki tereno-
wej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu został wskazany 
w Wykazie instytucji, w których mogą Państwo złożyć wybrany 
wniosek drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego 
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego dostępnego po 
wejściu na zakładkę eWnioski. W celu złożenia wniosku elektro-
nicznie należy wejść na stronę https://wnioski.mpips.gov.pl

- Założyć bezpłatne konto na ePUAP lub użyć elektronicznego 
podpisu kwalifikowanego.

- W przypadku pierwszej wizyty na portalu Emp@tia zarejestro-
wać swoje konto

- Po zarejestrowaniu konta zostanie się automatycznie zalogo-
wanym do modułu eWnioski.

- Będąc już zalogowanym uzupełnia się wniosek i przesyła go 
elektronicznie do właściwego OPS lub urzędu.

- Wszelkie informacje dotyczące rozpatrzenia twojego wniosku 
dostępne są z poziomu twojego konta na portalu emp@tia.

Szczegółowa instrukcja składania wniosków znajduje się na 
portalu Emp@tia  https://empatia.mpips.gov.pl

Emp@tia – portal dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych

Program Rodzina 500 + to systemowe wsparcie polskich rodzin. 
Świadczenie wychowawcze otrzymają  rodzice oraz opiekuno-
wie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem 
niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie  
i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem po-
niżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na 
pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełno-
sprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Dodatko-
we wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastęp-
cze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz 
rodzinne domy dziecka, na każde dziecko.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan  
cywilny rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych wspar-
cie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad 
dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dziec-
kiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie  
z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę. 

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku  
- przez internet lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej. Gdy 
rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie  
i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytu-
acji dochodowej. 

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodo-

we na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że 
w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzy-
maniu dzieci do ukończenia 25. r.ż. Dodatkowo, wliczane też 
będą dzieci, które ukończyły 25. r.ż., legitymujące się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku  
z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyj-
ne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do docho-

du przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wspar-

cia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, 
funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków 
mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów. Zmiana ta 
została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie 

będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 
świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa  
w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzin-
ne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka 
województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do wła-
ściwej gminy. Jest to mechanizm, który eliminuje sytuacje jedno-
czesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Realizatorem Programu 500+ w Gminie Ciechanowiec 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Wniosek  
o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście, 
za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres ul. Mickiewicza 1,  
18-230 Ciechanowiec oraz przez Internet (za pomocą Portalu  
Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej). 

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od mo-

mentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od  
1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym mo-
mencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od 
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób 
korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od  
1 października do 30 września następnego roku kalendarzowe-
go. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierp-
nia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie 
przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocz-
nie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 r. 

Szczegółowe informacje o Programie 500 + znajdują się 
na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
www.bialystok.uw.gov.pl.

Program Rodzina 500+
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Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje 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 Ciechanowcu, który 
zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdy-
scyplinarnego.

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Godziny otwarcia OPS:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

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

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu zaprasza na spotkania 
grupy Samopomocowej osób uzależnionych (AA) i współuzależ-
nionych (AL-Anon):

- środy o godz. 19.00 - wspólnota AA, 
- piątki godz. 19.00 - wspólnota Al-Anon
- niedzielę o godz. 19.00 - spotkanie otwarte.

Funkcjonuje także PUNKT KONSULTACYJNY udzielający po-
mocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia. 
Indywidualne spotkania z terapeutą odbywają się w każdy trzeci 
wtorek miesiąca w godz. 16.30-19.30 i w każdy drugi piątek mie-
siąca  w godz. 9.00-14.00.

Punkt Konsultacyjny mieści się w Świetlicy Organizacji Spo-
łecznych  przy ul. Mickiewicza 29 A (budynek Przedszkola w Cie-
chanowcu - wejście od podwórza).

Zespół Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjny

W budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu przy ulicy Kościelnej 12, został 
usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Organem koor-
dynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest Starosta 
Wysokomazowiecki.

Punkt będzie działał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2016 r. w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, 
tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00,  
a we wtorki i czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma-
ją: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie 
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, 
które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani ka-
tastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Pomoc prawna będzie polegała m.in. na: poinformowaniu oso-
by uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach 
i obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa 
pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubez-
pieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu pra-
wa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodar-
czej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkt nieodpłatnej  
pomocy prawnej 

W województwie podlaskim funkcjonuje Główny Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku oraz Lokalne Punk-
ty Informacyjne Funduszy Europejskich w Łomży i Suwałkach.

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich udzielają bezpłatnych 
informacji na temat Funduszy Europejskich oraz pozyskania  
i rozliczenia dotacji. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać in-
formacje o możliwości dofinansowania przedstawionego pomy-
słu, warunkach i kryteriach otrzymania wsparcia oraz aktualnych 
naborach. Punkty PIFE udostępniają nieodpłatne publikacje  
o Funduszach Europejskich, organizują spotkania informacyjne 
i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, prowadzą Mobilne 
Punkty Informacyjne na terenie województwa podlaskiego i chęt-
nie włączają się w lokalne wydarzenia.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89, parter, 15-874 Białystok

Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów tel. 85 66 54 516, 85 66 54 599

 fax: 85 66 54 474     infolinia: 0 801 308 013
e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl      
 www.gpi.wrotapodlasia.pl/

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów tel. 86 216 33 26 tel. 86 473 53 20

e-mail: arr@elomza.pl

Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich


