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Drodzy 
mieszkańcy 
miasta i gminy 
Ciechanowiec

Po rekordowym pod względem inwestycji roku 2015, w 2016 
musieliśmy się zająć przygotowaniem projektów pod nowe 
duże inwestycje, które chcemy wykonać na terenie naszej gmi-
ny w najbliższej przyszłości przy udziale funduszy zewnętrz-
nych. Pierwszym sukcesem roku 2016 było uzyskanie 2 mln 
zł na przekształcenie dawnego budynku kina w nowoczesną 
bibliotekę wraz z salą widowiskową. Dotację otrzymaliśmy ze 
środków rządowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Ukończony już został nowy projekt i w 2017 roku ruszą 
prace modernizacyjne.

Przez cały rok 2016 trwały prace projektowe dotyczące uzbro-
jenia terenów inwestycyjnych znajdujących się pomiędzy miej-
ską stacją wodociągową, „Stołem Polskim” i Domem Weselnym 
„Jagoda”. Jest to najważniejsza i najkosztowniejsza inwestycja 
jaką składamy do Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego. Wartość kosztorysowa całego projektu 
wynosi 5,8 mln złotych. Nabór ruszył 1 stycznia 2017 r. Całość 
prac chcemy ukończyć w bieżącym roku.

Dwa kolejne ważne projekty złożyliśmy w grudniu do progra-
mu funduszy transgranicznych Polska − Białoruś − Ukraina. 
Wraz z białoruską Berezą złożyliśmy wspólny projekt drogowy, 
który z naszej strony obejmuje ulice Długą, Wąską, Wińską  
i Wspólną. Natomiast z Biełoozierskiem w rejonie Berezy złoży-
liśmy projekt budowy bulwarów wokół zalewu.

Duże inwestycje i przygotowania do kolejnych trwały w 2016 
roku na drogach wojewódzkich. Województwo mazowieckie 
dokończyło, niezwykle dla nas ważny, odcinek drogi nr 694 od 
miejscowości Tymianki-Moderki do Nura. Natomiast Podlaski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich najpierw ukończył remont odcinka 
drogi nr 690 od rogatek miasta do krzyżówek czyżewsko-nur-
skich, potem wymienił chodniki i krawężniki na ul. Łomżyńskiej, 
następnie rozpisał przetarg na modernizację odcinka drogi  
nr 690 z Ciechanowca do Ostrożan, a w końcu zwrócił się do 
gminy o współfinansowanie projektu północnego obejścia mia-
sta Ciechanowiec, czyli tzw. obwodnicy. Odcinek drogi woje-
wódzkiej z Ciechanowca do Ostrożan, którego większość leży 
na terenie naszej gminy będzie budowany przez 2 lata (2017-
2018) i będzie to największa inwestycja jaka kiedykolwiek miała 
miejsce na naszym terenie w 588-letniej historii Ciechanowca. 
Koszt budowy ponad 10 kilometrowego odcinka tej drogi na te-
renie naszej gminy wyniesie prawie 40 mln złotych. Projekt ob-

wodnicy ma powstać w 2017 r., ale terminu jej realizacji jeszcze 
nie znamy.

Ważnym sukcesem minionego roku jest też ostateczne 
uzgodnienie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec. 
Po zaakceptowaniu przez wszystkie organa wojewódzkie, któ-
re wielokrotnie wcześniej wnosiły swoje uwagi i poprawki, Stu-
dium wyłożono do wglądu mieszkańców, przedstawiono na pu-
blicznej debacie i zebrano pisemne wnioski mieszkańców. Po 
rozpatrzeniu tych ostatnich (wpłynęło ich 14) Studium zostanie 
przedstawione Radzie Miejskiej do akceptacji.

Mimo, że do końca grudnia 2015 roku udało się skończyć 
prawie 5 km nowych ulic i dróg w ramach tzw. „schetynówek” 
to dopiero w 2016 przeprowadzona została procedura wykupu 
działek na poszerzenie pasa drogowego tych ciągów komuni-
kacyjnych. Wykupiliśmy ponad 100 działek wzdłuż ulic Mogil-
nej, Polnej i Ralkowej za kwotę ok. 145 tys. złotych.

Po siedmiu latach od poprzedniego odmulania zalewu, zgod-
nie z przewidywaniami fachowców, wystąpiła konieczność po-
nownego czyszczenia obszarów sąsiadujących z nurtem prze-
pływającej przez zalew rzeki Nurzec. Tym razem usunięto ok. 
6,3 tys. m3 rumoszu naniesionego z górnych partii rzeki. Kiedy 
Urząd Miejski przygotował już projekt czyszczenia zbiornika, 
okazało się, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych, który jest większościowym współwłaścicielem zalewu, 
gotów jest ponieść całkowity koszt zadania. Usunięcie namułu 
kosztowało go ok. 285 tys. zł. W uzgodnieniu z hydrologami 
doszliśmy do wniosku, że jedyną szansą na uniknięcie po-
nownego „zaszorowywania” zalewu tonami namułu jest budo-
wa poprzecznego progu anty-rumoszowego powyżej zalewu. 
Taką niepowtarzalną okazję stwarza przygotowywany projekt 
obwodnicy miasta wraz z nowym mostem w odległości 1 km 
w górę rzeki od obecnego mostu. Próg wraz z niecką ma być 
umieszczony poniżej poziomu wody. Ma on stanowić integralną 
część mostu wraz z dojazdami umożliwiającymi jego cykliczne 
czyszczenie.

Nowej drogi przez wieś doczekali się w 2016 roku mieszkań-
cy malowniczych Wojtkowic Starych. Inwestycja ta odwlekała 
się przez lata przez czyjeś irracjonalne zaskarżenia. Natomiast 
planowana na 2016 rok przebudowa ostatniego odcinka ulicy 
Wierzbowej musiała zostać przesunięta na rok 2017. W związ-
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ku z naturalnymi przeszkodami w poszerzeniu pasa drogowego 
i po wielokrotnych poprawkach projektu, Starostwo Powiatowe 
ostatecznie wydało pozwolenie na budowę na początku grudnia 
2016 roku.  Dokończenie ulicy Wierzbowej będzie, więc pierw-
szym zadaniem drogowym nowego roku.

W związku z poprawą dostępności komunikacyjnej Ciecha-
nowca obserwujemy znacznie większe zainteresowanie loko-
waniem na naszym terenie nowych inwestycji. Nowoczesną 
halę przy ul. Drohickiej przejęła spółka „Altimus Tech” specjali-
zująca się w technice radarowej. Spółka posiada dwa zakłady 
produkcyjne pod Kijowem i pod Wilnem, ale główną siedzibę 
przeniosła do Ciechanowca. Nabywcę znalazła też hala kon-
cernu „Frito-Lay”, w której nowa firma przygotowuje mieszalnię 
pasz rolniczych.

Rok 2016 był drugim rokiem kapitalnego remontu zabytkowe-
go, XVII-wiecznego, kościoła w Winnie-Poświętnej. Szesnaście 
sołectw zdecydowało się przeznaczyć w minionym roku swój 
fundusz sołecki na ten cel. Stanowiło to kwotę 111 016 złotych, 
która pomogła parafii w odrestaurowaniu zewnętrznej elewacji, 
położeniu dachu z blachy miedzianej i odtworzeniu dawno ro-
zebranej wieży. Na rok 2017 sołectwa zadeklarowały nieco tyl-
ko mniejszą kwotę na prace wewnątrz remontowanej świątyni.

Mniejsze zadania inwestycyjne jakie wykonała gmina w mi-
nionym roku to budowa przepompowni wody w Czajach-Wólce, 
przepustu drogowego w Skórcu, oświetlenia drogowego na ko-
lonii wsi Bujenka, przyłączy wodociągowych do kolonii wsi Za-
dobrze, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Ciecha-
nowcu w ulicach Konopnickiej, Uszyńskiej, Świerkowej i Sien-
kiewicza, doraźne remonty wielu dróg żwirowych i gruntowych, 
wymiana chodnika na prawej stronie ul. Kościuszki, wykonanie 
obrzeży na odcinku ul. Ralkowej, modernizacja kotłowni z wy-
mianą pieca oraz wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i tele-
technicznej w budynku Urzędu Miejskiego, wykonanie i montaż 
bramy garażowej w OSP Kozarze, remont elewacji budynku 
OSP Pobikry, wymiana kotła grzewczego w OSP Wojtkowice 
Stare, zakup i ustawienie stołów piknikowych, ławek i koszy 
wokół zalewu, pielęgnacja alei lipowych stanowiących pomniki 
przyrody, nasadzenia drzew przy kilku ulicach miasta i wokół 
mogiły żołnierzy napoleońskich w Pobikrach i wiele jeszcze 
mniejszych działań ułatwiających życie mieszkańcom całej na-
szej gminy.    

W minionym roku, który był w kraju celebrowany jako 1050. 
rocznica Chrztu Polski, lokalnie obchodziliśmy dwie własne 
rocznice: 75. sowieckiej zbrodni pod Zabłudowem i 50. po-
wołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence. Wydarzenie  
z czerwca 1941 roku uczciliśmy publikacją, która po raz pierw-
szy ujawniła szczegóły zbrodni wojennej popełnionej przez 
NKWD na 15 mieszkańcach Ciechanowca i okolic, zamordo-
wanych po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w lesie koło 
Zabłudowa. Wspólnie z pięcioma innymi gminami, z których po-
chodziły ofiary, oraz z władzami Zabłudowa odsłoniliśmy pomnik 
ku ich czci. Głaz ufundowany przez prywatnych darczyńców,  
z wyrytymi nazwiskami wszystkich zastrzelonych, umieszczono  
w miejscu egzekucji. Złoty jubileusz ochotniczej straży w Bujen-
ce uczczono nadaniem sztandaru i niezapomnianą uroczysto-

ścią, w której udział wzięli honorowi goście, mieszkańcy wsi Bu-
jenka oraz druhny i druhowie tej najmłodszej, ale i najaktywniej-
szej jednostki w gminie, z oczywistym wyjątkiem Ciechanowca, 
który jest przeważnie najaktywniejszą jednostką w powiecie,  
a często i w całym województwie.

Natomiast jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnie-
Poświętnej doczekała się wreszcie, jako ostatnia jednostka 
OSP w naszej gminie, współczesnego samochodu gaśniczego 
marki „Iveco”. Ten używany pojazd zakupiliśmy w naszej part-
nerskiej gminie niemieckiej, Rosbach vor der Höhe, za symbo-
liczną kwotę 3,5 tys. euro. Wartość rynkowa tego samochodu  
w Polsce wynosi od 80 tys. do 100 tys. złotych.

Mimo, że wielka 200. rocznica wyprawy Napoleona na Mo-
skwę minęła 3 lata wcześniej, w sierpniu 2016 roku uczciliśmy 
365 żołnierzy Wielkiej Armii, którzy w czasie pamiętnego od-
wrotu spod Moskwy w Pobikrach dokonali swego życia. Pomnik 
na zbiorowej mogile wystawiliśmy ze środków Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. W uroczystości jego odsłonięcia 
uczestniczyli między innymi Attaché Wojskowy w Ambasadzie 
Francuskiej w Polsce ppłk Daniel Kopecky z małżonką, delega-
cje z miast partnerskich Ciechanowca na czele z merem Saint-
Germain-lès-Corbeil Yannem Pételem i burmistrzem Rosbach 
vor der Höhe Thomasem Alberem oraz marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.     

 W 2016 roku zarejestrowano w naszej gminie kolejne organi-
zacje pozarządowe i mamy ich już 52. Najskuteczniejszą z nich 
okazało się niedawno powstałe Stowarzyszenie Razem, które 
od dwóch lat, wspólnie z parafią pw. NMP z Fatimy, organizu-
je cykliczne imprezy charytatywne i skutecznie buduje piękny 
plac zabaw w sąsiedztwie świątyni parafialnej. Kolejnym sukce-
sem tego niecodziennego partnerstwa jest pozyskanie dotacji 
unijnej w kwocie 100 tys. złotych z Lokalnej Grupy Działania 
„Brama na Podlasie”. Kwota ta jest przeznaczona na siłownię 
zewnętrzną dla dorosłych, która powstanie w sąsiedztwie dzie-
cięcego placu zabaw oraz na uzbrojenie terenu. Dzięki dzia-
łalności Podlaskiej Fundacji „Empatia” pierwszy raz od wielu 
lat ani jeden bezdomny (czyli pozostawiony przez ludzi) pies 
nie trafił w minionym roku do schroniska! Wszystkie odłowio-
ne zwierzęta (ponad 20) trafiły do adopcji. Po kilkunastu latach 
przerwy działalność wznowił Klub Sportowy UNIA Ciechano-
wiec i w swoim pierwszym jesiennym sezonie rozgrywkowym 
wygrał 6 meczy, zremisował 1 i przewodzi I grupie klasy A z 7. 
punktową przewagą.

Reasumując, był to rok bogaty w wydarzenia, ubogi w klęski 
żywiołowe, które tym razem przetoczyły się po krawędzi naszej 
gminy dotykając naszych sąsiadów z minimalnymi stratami na 
naszym terenie. Był to czas kończenia procedur związanych  
z inwestycjami drogowymi roku poprzedniego i przygotowywa-
nia projektów pod nadchodzące fundusze unijne z nowej per-
spektywy, które na dobre wykorzystywać zechcemy już w tym 
roku.

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko

Burmistrz Ciechanowca 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 16.00 
 (jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym)

piętro I, pokój nr 15,  tel. 86 277 11 45, fax. 86 277 10 66 
e-mail: info@ciechanowiec.pl
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Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku 
1. Budowa przepompowni wody we wsi Czaje-Wólka 

(§6050) – 152 477,79 zł 
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz 

rzeczową realizację zadania.   Prace budowlane polegały na wy-
konaniu płyty fundamentowej pod pompownię kontenerową, wy-
konaniu przejścia rurociągów (ssawnego i tłocznego) pod drogą 
metodą przecisku hydraulicznego w rurach osłonowych, monta-
żu kontenera z wyposażeniem i zespołu hydroforowego, włącze-
niu rurociągów zasilających pompownię do istniejącego wodo-
ciągu, włączeniu rurociągu zasilającego i tłocznego do instalacji 
wewnętrznej zestawu pompowo-hydroforowego, wykonaniu stu-
dzienki chłonnej bez osadnika i bez syfonu z pokrywą betonową, 
wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych terakotowych, prób 
ciśnieniowych, rozruchu mechanicznego pompowni, wykonaniu 
inwentaryzacji sieci przez uprawnionego geodetę. Zadanie zre-
alizowano ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

2. Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji 
na terenie Gminy Ciechanowiec – kol. Zadobrze (§ 6050)  
– 55 079,59 zł

W ramach zadania wykonano trzy przyłącza wodociągowe do 
granic działek w celu zasilenia budynków mieszkalnych, położo-
nych na działkach nr ewid. 651, 133, 138/1 i 645  obręb Zadobrze, 
gm. Ciechanowiec, z rury PVC Ø 90 o długości 1458,60 m.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 
dróg gminnych: na odcinku Winna-Wilki – Winna-Chroły; na 
odcinku Winna Stara – Winna-Poświętna (do drogi gminnej 
Nr 108858B) oraz ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa  
i Wspólna (§ 6050) – 61 999,99 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną 
projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami na przebudo-
wę dróg gminnych: w m. Winna Stara Nr 108858B, Winna-Wilki  
Nr 108857B z nawiązaniem do drogi powiatowej Nr 2104B oraz 
ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa i Wspólna. 

4. Wykonanie obrzeży na odcinku ulicy Ralkowej w Ciecha-
nowcu (§ 6050) – 23 000,00 zł

Wykonano utwardzenie pobocza płytami betonowymi ażuro-
wymi drogi gminnej Nr 108924B – ul. Ralkowa w Ciechanowcu 
włącznie z wykonaniem korytowania, podbudowy gr. 30 cm z kru-
szywa naturalnego, na odcinku 500 mb o łącznej  powierzchni 
152,00 m2 oraz utwardzeniem zjazdu na gruntową drogę gminną 
oznaczoną nr ewid. 1316. 

5. Wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec  
(§ 6050) – 47 173,12 zł

Przebudowano przepust w drodze dojazdowej do pól. Konstruk-
cja przepustu uniemożliwiała jego właściwe funkcjonowanie. 
Podczas zlewnych opadów istniejąca rura PVC o przekroju Ø 
40 cm nie spełniała swej funkcji. Wykonano przepust 3 x 100 cm  
o długości 7,5 m każda,  z rur karbowanych PVC wraz z murkami 
betonowymi oraz umocniono skarpy płytami ażurowymi i doko-
nano poczyszczenia rowów na wlocie i wylocie przepustu o łącz-
nej długości 60 mb. Zdecydowanie poprawiło to odprowadzenie 
wód opadowych. 

6. Budowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare oraz 
dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu 
(§ 6050) – 115 881,94 zł

W ramach zadania wykonano projekt podziału nieruchomości 
12 działek zajętych pod planowaną do przebudowy ulicę Wierz-
bową, która zostanie wykonana w 2017 r. (4800,00 zł).

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare – wyre-
montowany został odcinek o długości  192,70 metrów, szerokość 
pasa wraz utwardzonym poboczem wynosi obecnie 4 metry. Na-
wierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną 
z masy mineralno-asfaltowej o grubości gr. 4 cm (warstwa ście-
ralna) i 4 centymetrową warstwą wiążącą. Wykonano utwardzo-
ne pobocza i wjazdy z masy mineralno-asfaltowej. Odwodnie-
nie zapewnione jest poprzez powierzchniowy spływ wód. Koszt 
przebudowy pokryty został w całości ze środków własnych gminy  
i wyniósł 111 081,94 złotych.

7. Zakup dla sołectwa wsi Antonin pługu śnieżnego pod-
wieszanego do ciągnika (środki Funduszu Sołeckiego  
(§ 6060) – 6500,00 zł

8. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwesty-
cyjnych (§ 6060) – 144 941,60 zł

Wypłacono odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod 
drogi gminne położone w obrębie Ciechanowca, które z mocy 
prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec. 

Podstawa prawna: decyzja Starosty Wysokomazowieckiego z 
dnia 08 września 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Mogil-
nej, Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji 
deszczowej.
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9. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca grzewcze-
go i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciecha-
nowcu (§ 6050) – 159 958,01 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projek-
towo-kosztorysowa na modernizację kotłowni wraz z wymianą 
pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego 
w Ciechanowcu. W ramach inwestycji zamontowano nowy ko-
cioł olejowy kondensacyjny Viessmann Vitoradial 300T typ UR3 
180kW wraz z węzłem c.o. przypiecowym, zamontowano osprzęt 
pieca w postaci trzech pomp obiegowych wraz z urządzeniami 
pomiarowymi, wykonano roboty budowlano-montażowe pomiesz-
czenia polegające na wykonaniu posadzek betonowych, cokołu 
do montażu pieca, ułożono płytki ceramiczne na posadzkach  
i ścianach pomieszczenia, wykonano sufit podwieszany 

10. Wymiana wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i tele-
technicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu 
(§ 6050) – 68 602,80 zł

W ramach zadania dokonano demontażu opraw oświetlenio-
wych, gniazd instalacyjnych, tablic rozdzielczych oraz linii zasi-
lających natynkowych, wykonano montaż tablic rozdzielczych 
i skrzynki do podłączenia agregatu prądotwórczego, ułożono 
przewody zasilające w korytach montażowych przysufitowych 
wzdłuż korytarzy, zainstalowano gniazda wtykowe i włączniki 
oświetleniowe, zamontowano oprawy oświetleniowe na koryta-
rzach i w pomieszczeniach piwnicy, rozprowadzono przewody 
instalacji teletechnicznej z wejściem do serwerowni na podda-
szu, dokonano wymiany złącza zasilania głównego z rozdzia-
łem instalacji elektrycznej dla części mieszkalnej na poddaszu.  
Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechano-
wiec.

11. Zakup oprogramowania komputerowego związanego 
z obowiązkową centralizacją podatku VAT ośmiu jednostek 
podległych gminie (§ 6060) – 11 070,00 zł

12. Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku OSP: 
Kozarze (§ 6050) – 9486,38 zł

W ramach zadania wykonano i zamontowano bramę segmen-
tową w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozarzach.  
Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechano-
wiec.

13. Zakup 2 agregatów oddymiających dla jednostek OSP: 
Ciechanowiec i Pobikry (§ 6060) – 14 500,00 zł

W ramach zadania zostały zakupione dwa agregaty oddymia-
jące dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Pobikry. Zakup współfi-
nansowany ze środków Województwa Podlaskiego.

14. Zakup używanego samochodu strażackiego dla jed-
nostki OSP we wsi Winna-Chroły (§ 6060) – 16 041,55 zł

W ramach zadania został zakupiony dla jednostki OSP Winna-
Chroły pojazd specjalny - wóz strażacki LF 16, marka pojazdu: 
Iveco-Magirus, Typ i wersja: 120-19AW, Nr identyfikacyjny: WJM-
B1EESM04085965, diesel, Moc 141/2500 kW/min., pojemność 
skokowa w cm3: 9506, miejsca siedzące z kierowcą: 9, ciężar 
własny pojazdu: 7770 kg, symbol kontrolny sprzęgu holownicze-
go: M 3147, zbiornik na wodę gaśniczą 1600 l.

15. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
do granic posesji – ulice w Ciechanowcu: Konopnickiej, 
Uszyńska, Świerkowa i Sienkiewicza (§ 6050) – 72 029,63 zł

W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe na tere-
nie miasta Ciechanowiec:

– 3238,39 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do grani-
cy działki gminnej, do zasilenia budynków mieszkalnych położo-
nych na nieruchomościach gruntowych nr ewid. 2446 (ul. Sien-
kiewicza), obręb Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec, z rury PVC 
Ø 40 o długości 12,00 m,

– 3703,26 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy 
działki gminnej, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych 
na nieruchomościach gruntowych nr ewid. 2864 (ul. Kościusz-
ki), obręb Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec, z rury PVC Ø 32  
o długości 10,00 m,

– 2953,37 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasi-
lenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 
238, ul. Uszyńska obręb Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec  
z rury PVC Ø 110 o długości 30,00 m i z rury PE Ø 32 o długości 
5,00 m,

– 3124,43 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasi-
lenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 
1231/2, ul. Wspólna obręb Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec, 
z rury PE Ø 32 o długości 8,00 m,

– 29 634,91 zł  - wykonanie przyłącza wodociągowego z rury 
PE Ø 32 o długości 131,00 m i kanalizacyjnego z rury PVC Ø 
160 o długości 207,00 m do zasilenia budynku położonego na 
nieruchomości gruntowej nr ewid. 2569, ul. Konopnickiej obręb 
Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec, 

– 1551,79 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rury PVC 
Ø 160 o długości 2,00 m do zasilenia budynku położonego na 
nieruchomości gruntowej nr ewid. 2715, ul. Orzeszkowej obręb 
Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec,

– 3289,00 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasi-
lenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 
3015, ul. Glinki obręb Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec, z rury 
PE Ø 32 o długości 9,00 m,

– 24 534,48 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rury 



Wieści Ciechanowieckie 9

PVC Ø 200 typ S SDR 34 o długości 158,00 m do zasilenia bu-
dynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 1240,  
ul. Uszyńskiej obręb Ciechanowiec, w gm. Ciechanowiec.

16. Budowa linii oświetlenia drogowego we wsi Bujenka  
(§ 6050) – 35 151,85 zł

W ramach zadania zamontowano pięć latarń z oprawą LED na 
istniejących słupach przy drodze wojewódzkiej nr 681 we wsi 
Bujenka. Zamocowane oprawy oświetleniowe typu LED CORO-
NA LITE 65W odznaczają się wysoką skutecznością świetlną  
i wysoką klasą energetyczną, a zastosowane w niej kierunkowe 
matryce soczewkowe umożliwiają najwydajniejsze oświetlenie 
drogi. Oświetlenie tego odcinka drogi poprawiło bezpieczeństwo 
pieszych, a poprzez oświetlenie miejsca przystankowego, także 
osób korzystających z komunikacji autobusowej. Koszt inwestycji 
wyniósł 35 151,85 złotych i został pokryty w całości ze środków 
własnych Gminy Ciechanowiec.

17. Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi 
Wojtkowice Stare (§ 6050) – 16 300,00 zł

W ramach zadania dokonano montażu kotła olejowego c.o.  
w budynku świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach Starych. 

18. Poprawa stanu technicznego hydrowęzła i rzeki Nurzec 
w Ciechanowcu - czyszczenie zalewu (§ 6050) – 14 999,99 zł

Ze środków budżetu Gminy Ciechanowiec została opracowa-
nia dokumentacja projektowa dotycząca odmulenia rzeki Nurzec  
w km 15+590 – 15+750 i dna zbiornika wodnego na odcinku 
przyległym w Ciechanowcu. Natomiast Zleceniodawcą i Inwesto-
rem prac był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Białymstoku sprawujący zarząd nad wodami w imieniu Mar-
szałka Województwa Podlaskiego. Prace polegały na usunięciu 
namułu i rumoszu z koryta rzeki Nurzec (na prawo od trasy kory-
ta) i dna zbiornika wodnego przyległego do odmulanego odcinka 
rzeki. 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ciechanowcu wpłynęły 603 wnioski, z czego 576 w wersji 
papierowej. Wydanych zostało 576 decyzji przyznających świad-
czenia wychowawcze, w łącznej wysokości 3 970 844 zł. 

Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego pochodzą  
z budżetu państwa i wpływają na konto gminy systematycznie  
- zgodnie z harmonogramem. Średnio miesięcznie wypłacanych 
jest 898 świadczeń, które pobiera 537 rodzin. 

Program Rodzina 500 + to systemowe wsparcie polskich rodzin. 
Świadczenie wychowawcze otrzymają  rodzice oraz opiekunowie 
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 utrzyma-
niu dzieci do ukończenia 25. roku życia. Dodatkowo, wliczane też 
będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia. legitymujące się orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku  
z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 
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 marszał-
ka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do 
właściwej gminy. Jest to mechanizm, który eliminuje sytuacje jed-
noczesnego 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). 

Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy
Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od  

1 sierpnia 2017 roku. Do programu będzie można dołączyć w do-
wolnym momencie. 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 
kalendarzowego. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane 
już od 1 sierpnia danego roku.  

Okres zasiłkowy 2016-2017  
trwa od 1 kwietnia 2016 roku 

do 30 września 2017 roku.

Program Rodzina 500+
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„Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”  
- konsultacje społeczne w Ciechanowcu

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu od-
były się konsultacje społeczne poświęcone powstającej „Mapie 
zagrożeń bezpieczeństwa”.

„Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” to projekt Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejszą walkę z przestęp-
czością. Jej tworzenie opiera się m.in. o debaty i konsultacje spo-
łeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, 
samorządów, lokalnych mediów i innych osób, które posiadają 
wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie.

W spotkaniu z policjantami z Komendy Powiatowej Policji  

w Wysokiem Mazowieckiem i Posterunku Policji w Ciechanowcu 
wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i instytucji,  
a także mieszkańcy gminy Ciechanowiec. W trakcie dyskusji 
zebrane osoby wskazywały problemy i zagrożenia, które w ich 
ocenie mają bezpośredni wpływ na zwiększeniem poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców i eliminację zagrożeń zakłócający 
chporządek publiczny. Zebrane informacje wraz z danymi Policji 
służą do opracowywania mapy istniejących zagrożeń, która po-
zwoli na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji 
oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie 
zwiększenie bezpieczeństwa.      

W 2016 roku Mobilny Punkt Poboru Krwi przyjechał do Ciecha-
nowca trzy razy, w lutym, kwietniu i sierpniu. Podczas tych wizyt 
oddano 45 litrów krwi, a 6 osób zarejestrowanych zostało w Cen-
tralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców 
Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Krew i jej składniki ratują życie osobom po wypadkach, za-
biegach operacyjnych czy też chorym na nowotwory, w trakcie  
i po chemioterapii oraz pacjentom wymagającym transplanta-
cji. Krwi nie można wyprodukować, więc jedynym sposobem na  
pozyskanie tej żywej tkanki jest jej oddanie. Pamiętajmy, że 
dziennie potrzeba krwi od prawie 10 tysięcy dawców, czyli tylu ilu 
jest mieszkańców naszej gminy.

Szpik jest głównym narzędziem krwiotwórczym, zawierającym 
komórki odpowiedzialne za wytwarzanie krwi. Przeszczepienie 
szpiku jest dla wielu chorych jedynym zabiegiem ratującym ży-
cie. Tworzenie rejestrów dawców niespokrewnionych zwiększa 
szansę na znalezienie dawcy zgodnego. Dawcą szpiku może 
zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, któ-
ra wcześniej wypełniła deklarację oraz kwestionariusz, i oddała 
próbkę krwi na wstępne badanie, którego wyniki pozwalają na 
wpisanie kandydata do Centralnego Rejestru. Wypełnienie de-
klaracji  i pobranie próbki krwi nie oznacza, że wkrótce nastą-
pi pobranie szpiku, gdyż prawdopodobieństwo pobrania szpiku  
od osoby deklarującej chęć oddania szpiku do przeszczepienia 
wynosi 1:25000.

45 litrów krwi od 100 ciechanowieckich dawców
Wizyta ambulansu w Ciechanowcu to też temat do dyskusji  

o mitach dotyczących krwiodawstwa. Najczęściej pada stwier-
dzenie, że jeżeli raz odda się krew trzeba będzie to robić sta-
le. Nie jest to prawdą, ponieważ oddawanie krwi nie powoduje 
wzmożonego jej wytwarzania. Można to porównać do krwawie-
nia z nosa lub skaleczenia, co również nie wpływa na wzmo-
żoną produkcję krwi. Kolejne nurtujące potencjalnych dawców 
pytanie, to czy oddanie krwi osłabi organizm. Odpowiedź brzmi 
nie, ponieważ donacja nie osłabi zdrowego dawcy. Przecięt-
ny człowiek ma około 5 litrów krwi. Jednorazowo pobiera się  
450 ml krwi - jest to niewielki procent krwi krążącej w organizmie. 
Ważne, żeby po oddaniu krwi unikać prac fizycznych, zbyt gorą-
cych i dusznych pomieszczeń, pić dużo soków lub wody i często 
odpoczywać, a także zjeść regenerujący posiłek. Pamiętajmy, że 
uczucie słabości może być związane z emocjami, co zdarza się 
przy pierwszej donacji.

Pytań oraz obaw bywa więcej. Można znaleźć na nie odpo-
wiedzi na stronach poświęconych krwiodawstwu: www.rcki-
k-warszawa.com.pl, www.oddajkrew.pl, www.rckik.poznan.pl, 
www.wckik.pl, www.krwiodawcy.org. Zachęcamy także do zo-
baczenia filmów pokazujących drogę dawcy i jego krwi, krok po 
kroku. Materiały dostępne są na stronach krwiodawcy.org oraz 
www.rckik-warszawa.com.pl.

Jeżeli zastanawiasz się czy zostać dawcą zapoznaj się z prze-
ciwwskazaniami do oddawania oraz przeczytaj przykładowe an-
kiety dla kandydatów na dawców, a jeżeli chcesz „oddać krew  
i podarować życie”, nie musisz czekać do kolejnej wizyty ambu-
lansu. Wystarczy udać się do centrum krwiodawstwa. Najbliżej 
Ciechanowca można to zrobić w:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
tel. 85 744 70 02; 85 745 63 01

w godzinach 7.00-14.30, a w środy 7.00-17.30

lub w Oddziale RCKiK w Łomży, Al. Piłsudskiego 11
w godzinach 7.30 - 13.00.  

W środy  oddział pracuje do godziny 18.00,  
pobieranie krwi trwa w godzinach 7.30 - 17.30.
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec

W okresie od kwietnia do września 2016 roku Gmina Ciecha-
nowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Ciechanowiec”.

Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie 
działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 
przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac ta-
kich jak: odbiór, przygotowanie do pakowania, pakowanie i pra-
widłowe oznakowanie, ważenie, załadunek, transport i uniesz-
kodliwienie odpadów zawierających azbest na składowisku 
odpadów.

Wykonawcą prac objętych przedmiotowym zadaniem było 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambro-
wie z siedzibą przy ul. Polowej 19.

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

Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim (7 rund  
po 15 minut, pary kojarzone komputerowo). Sędzią głównym 
zawodów był Sławomir Sobociński. Nagrody przyznawane były  
w czterech kategoriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat, do 16 lat 
oraz seniorów, osobno wśród kobiet i mężczyzn. 

W kategorii wiekowej I (seniorów) zwyciężyli Magdalena Jóź-
wiak (ZSOiZ w Ciechanowcu) i Cezary Borowy (Małkinia Górna); 
w kategorii II (16) Paulina Golwiej (Sarnaki) i Jakub Niczyporuk 
(Biała Podlaska); w kategorii III (13) Eliza Mroczkowska (SP 5 
Łomża) i Adrian Budzisz (MDK Białystok); w kategorii IV (10) 
Adrianna Staniewicz (Wasilków) i Karol Krahel (MDK Białystok). 
Puchar Burmistrza Ciechanowca wśród kobiet zdobyła Eliza 
Mroczkowska (SP 5 Łomża) a wśród mężczyzn Cezary Borowy 
(Małkinia Górna). 

Podczas turnieju Burmistrz Ciechanowca doceniając dziesięcio-
letnie starania w popularyzacji sportu szachowego wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych wręczył pamiątkowe statuetki Małgorzacie 
Bekier, Mirosławie Chojnowskiej i Sławomirowi Sobocińskiemu. 

Sławomir Sobociński dziękując burmistrzowi powiedział: Tu  
w Ciechanowcu czuć prawdziwość słów, które są mottem FIDE  
- Jesteśmy jedną rodziną.

Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Ciechanowca

Organizowany od 2007 roku turniej jest  
jednym z największych w Polsce. W tym roku 
do rywalizacji stanęło 110 zawodników  
i zawodniczek - 40 pań reprezentujących  
dwie federacje szachowe i 70 panów,  
wśród których było 16 z rankingiem FIDE.
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Niedziela Palmowa w barwnej oprawie
Niedziela Palmowa, ostatnia niedziela przed Wielkanocą  

i pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, okresu upamiętniającego  
w Kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu.

Jej głównymi elementami są procesja oraz wprowadzone do 
liturgii w XI wieku święcenie palm, które wierni przynoszą w tym 
dniu do kościoła. W Polsce liście palm słanych pod nogi Chry-
stusa zastąpiły wiązanki z gałązek wierzby, forsycji, barwinka 
czy bukszpanu lub okazałe „palmy” uformowane z bibułkowych 
kwiatów.

W Ciechanowcu od lat Niedziela Palmowa ma wyjątkowo barw-
ną oprawę. Na uroczystość przybywają, oprócz mieszkańców, 
twórcy biorący udział w Regionalnym Konkursie na Wykonanie 
Palmy Wielkanocnej organizowanym przez Muzeum Rolnictwa 
im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Opiekę duchową nad 
konkursem sprawuje Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bi-
skup Tadeusz Pikus, który przewodniczył procesji i mszy świę-
tej.

W XIX Konkursie wzięło udział 522 palmy wykonanych przez 
uczniów szkół i przedszkoli z Białych Szczepanowic, Bogut-Pia-
nek, Ciechanowca, Chojewa, Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, 
Klukowa, Koców-Schabów, Kuczyna, Kutyłowa-Perysiów, Łem-
pic, Łuniewa Małego, Nura, Perlejewa, Radziszewa Starego, 
Rudki, Sokołów, Szepietowa, Święcka Wielkiego, Tymianek-Bu-
ci, Wysokiego Mazowieckiego, Wyszonek Kościelnych i Zuzeli,  
a także podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Ciechanowcu, Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Kozarzach, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wysokiem Mazowieckiem, Klubu Seniora w Klukowie, 
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 10 osób indy-
widualnych z Białegostoku, Ciechanowca, Czyżewa-Rusi i Ko-
busów.

Po raz pierwszy na konkurs została zgłoszona palma z zagra-
nicy wykonana przez osobę indywidualną ze wsi Ciechanowiszki 
w Rejonie Wileńskim. Litewska palma została oceniona i nagro-
dzona poza konkursem.

Komisja konkursowa, która oceniając brała pod uwagę pomy-
sły artystyczne, własną inwencję twórczą, zgodność wykonania  
z lokalną tradycją, ogólny wygląd i efektywność kompozycji, 
przyznała 12 nagród specjalnych, 30 pierwszych nagród, 38 dru-
gich, 114 trzecich, 138 czwartych, 94 wyróżnienia i 92 nagrody 
pocieszenia. 

Palmy Wielkanocne startujące w XIX Konkursie pozostały  
w Muzeum Rolnictwa i były prezentowane na wystawie czasowej 
we wnętrzach zabytkowego kościoła z Bogut, znajdującego się 
na terenie skansenu.

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Ptaki”

Na Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ptaki” zorganizowany przez  
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo Powiatu Wy-
sokomazowieckiego wpłynęło 740 prac zgłoszonych z 33 placówek 
oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego. 

Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom artystyczny na-
desłanych prac, choć spośród 50 prac dzieci w wieku przedszkolnym  
(3- i 4-latków) tylko 3 uznała za całkowicie samodzielne. 

Nagrody otrzymali w kategorii 3-4 lata: 1. Ola Skło-
dowska z Ciechanowca i Zosia Komuda z Ciecha-
nowca; 2. Kinga Tymińska, Przedszkole Miejskie nr 2  
w Wysokiem Mazowieckiem. 

Kategoria 5-6 lat: 1. Natalia Łaszczuk, COKiS; 2. Julia 
Stańczuk, Przedszkole Gminne w Czyżewie i Szymon 
Rukat, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cie-
chanowcu; 3. Lena Kujawska, Szkoła Podstawowa im.  
M. Kopernika w Ciechanowcu. 

Kategoria klasy I-III: 1. Magdalena Kłopotowska, 
Szkoła Podstawowa w Łempicach; 2. Daria Daszkow-
ska, COKiS; 3. Maria Romanowska, COKiS. 

Kategoria klasy IV-VI: 1. Michał Godlewski, COKiS;  
2. Adrian Boguszewski, Szkoła Podstawowa w Jabłon-
ce Kościelnej; 3. Adrian Majewski, COKiS. 

Kategoria gimnazjum: 1. Magdalena Klepacka, OSSP 
w Ciechanowcu; 2. Natalia Ziółkowska, OSSP w Cie-
chanowcu; 3. Aleksandra Piętka, OSSP w Ciechanow-
cu. 

Kategoria szkoły średnie: 1. Adam Kostro, Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem; 2. Anna Dmochowska, Liceum Ogólnokształcące  
im. Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowiec-
kiem.



Wieści Ciechanowieckie 13

Tradycyjnie uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej działają-
cej przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu z okazji Dnia 
Matki wystąpili na koncercie „Gram mojej Mamie”.

Młodzi wykonawcy przygotowali indywidualne życzenia dla 
mam, które były odczytywane przed wykonaniem przez nich 
utworów muzyki klasycznej i popularnych melodii. Stopień trud-
ności utworów był zróżnicowany, bo występowali i ci, którzy do-
piero rozpoczęli naukę, i ci uczący się już kolejny rok. 

Podczas koncertu wystąpili: 
– Natalia Ziółkowska - Światło księżyca, Claude Debussy,  

(fortepian)
– Róża Czarnecka - Mały romans, Tatiana Stachak, (gitara)
– Julia Tenderenda - Hej sokoły, (fortepian)
– Kamila Wojtkowska - IX Symfonia e-moll  zw. Z Nowego 

Świata op. 95, Antonín Dvořák, (fortepian)
– Kacper Klepacki - Santa Lucia, Teodoro Cottrau, (fortepian)
– Mateusz Maksimczuk - Romance de amor, (fortepian)
– Maja Czarnecka - Greensleeves, (fortepian)
– Zuzanna Niemyjska - Na stokach Mandżurii,  Ilia Szatrow, 

(fortepian)

– Julia Sudorowska - II temat z VI Symfonii h-moll „Patetycz-
na” op. 74, Piotr Czajkowski, (fortepian)

– Michał Dudura - Aria Nadira z opery Poławiacze pereł,  
Georges Bizet, (fortepian)

– Adam Olszewski - La serenata, Gaetano Braga, (fortepian)
– Julia Sylwestrzuk - Jechaliśmy trojką, Boris Fomin,  

(fortepian)
– Agnieszka Akonom - Pieśń wieczorna, Franciszek Karpiński, 

(fortepian)
– Seweryn Lipski - polonez Pożegnanie ojczyzny, Michał Kle-

ofas Ogiński, (fortepian)
– Amelia Czarnecka - temat z Etiudy op. 10 nr 3, Fryderyk 

Chopin, (fortepian)
– Sylwia Moczulska - Łabędź z Karnawału Zwierząt, Camille 

Saint-Saëns, (fortepian)
– Natalia Ziółkowska - Fig Leaf Rag, Scott Joplin, (fortepian)
– Mateusz Kawalec - Walc Wenezuelski, Antonio Lauro,  

(fortepian)
– Karolina Czarnecka - Ballade pour Adeline,  Paul de Senne-

ville, (fortepian)
– Dominik Kierski - Waltz for Nieder, (akordeon).
W kolejnej części koncertu wystąpiła Ciechanowiecka Młodzie-

żowa Orkiestra Rozrywkowa pod batutą Sławomira Leszczyń-
skiego. Wykonała utwory: Polskie Kwiaty, Taniec  góralski Ka-
rola Szymanowskiego, Panie, który jesteś Michała Bajora oraz  
Czas - słowa i muzyka Sławomir Leszczyński.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia istnieje przy Ciecha-
nowieckim Ośrodku Kultury i Sportu od 2007 roku. Zajęcia odby-
wają się codziennie, a prowadzą je Andrzej Sokołowski, Damian 
Krawczewski i Jacek Dudek. Dzieci i młodzież uczą się grać na 
fortepianie, skrzypcach, akordeonie, gitarze oraz na instrumen-
tach dętych.

Informacje o zapisach do Społecznej Szkoły Muzycznej moż-
na uzyskać w siedzibie COKiS ul. Mostowa 6 lub pod numerem  
telefonu 86 271 05 63.

Koncert „Gram mojej Mamie” 

Uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciecha-
nowcu czynnie włączyli się w akcję sprzątania lasu, której inicja-
torem i organizatorem był przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 
w Ciechanowcu Tadeusz Steć. 

W akcji wzięły udział trzy grupy, w sumie 45 uczniów, pod opie-
ką wychowawczyń Bernadety Karczewskiej, Urszuli Sawickiej  
i Justyny Wrzesińskiej. Wysprzątano część lasu między cmenta-
rzem parafii pw. NMP z Fatimy, drogą do Uszy, gimnazjum, dro-
gą do wsi Żebry oraz wzdłuż ulicy Uszyńskiej aż do cmentarza. 
W sumie zebrano około 40 worków różnych śmieci. Sprzątanie 
zakończono ogniskiem, na które produkty ufundowali Burmistrz 
Ciechanowca oraz Polski Koncern Mięsny Duda S.A. 

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom sprząta-
nia, a w szczególności młodzieży.  W 2016 roku na 22 kwietnia 
przypadają obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi może inne 
szkoły wezmą przykład z młodych gimnazjalistów i zorganizu-
ją akcję sprzątania. – powiedział Tadeusz Steć podsumowując 

40 worków śmieci zebrali gimnazjaliści podczas akcji sprzątania lasu 

akcję. Niestety lasy i przydrożne rowy pełne są śmieci, a prze-
cież warto, aby ciechanowieckie lasy nie odstraszały turystów  
i mieszkańców – dodał. 
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Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zakupiło 
do swoich zbiorów odrestaurowany i sprawny technicznie cią-
gnik Lanz Acker-Grossbulldog HR2. 

Ciągnik ten, wyprodukowany w 1926 r. przez niemiecką firmę 
„Heinrich Lanz AG” w Mannheim, jest jednym z niewielu zacho-
wanych egzemplarzy tego modelu w Polsce i na świecie, poszu-
kiwanym przez muzea i kolekcjonerów.  

HR2 to pierwszy model ciągnika firmy Lanz, w którym zastoso-
wano silnik o pojemności 10266 cm3 ze średnicą tłoka 225 mm i 
skokiem 260 mm, składanym na wprowadzonej w fabryce Lan-
za, na wzór amerykański, taśmie produkcyjnej o długości 175 m 
(wg doświadczeń fabryki Henry Forda w Detroit). Jest on również 
ostatnim modelem ciągników tej firmy z termosyfonowym chło-
dzeniem silnika poprzez odparowanie cieczy bez zastosowania 
pompy wodnej, dlatego potocznie nazywano go Verdampferem. 
Ciągniki HR2 posiadały 2-dźwigniową skrzynię biegów z 4 pręd-
kościami jazdy do przodu i do tyłu. Te same biegi, po zmianie 
obrotów silnika i odpowiednim ustawieniu obu dźwigni skrzyni, 
można było wykorzystać do jazdy wstecz. Ciągniki te cieszyły 
się dużą popularnością. Ich konstrukcja była tak przemyślana, 
by mogły one wykonywać ciężkie prace polowe w dużych gospo-
darstwach i majątkach ziemskich w Prusach Wschodnich. HR2 
były również eksportowane do południowych regionów Afryki, 
gdzie jednak, ze względu na gorący klimat, nie zawsze spraw-

Kolejny unikatowy ciągnik w ciechanowieckim Muzeum 

dzał się zastosowany w nich system chłodzenia silnika poprzez 
odparowanie. 

Równolegle produkowano 3 wersje ciągnika serii HR2. Jedna 
z nich to HR2 jako Acker-Grossbulldog z żelaznymi kołami wy-
posażonymi w ostrogi, sztywną osią przednią i polową skrzynią 
biegów z maksymalną prędkością jazdy do 8 km/godz. (właści-
cielem właśnie takiego egzemplarza zostało ciechanowieckie 
Muzeum).

Ciągnik Lanz Acker-Grossbulldog HR2 powiększył do 42 sztuk 
kolekcję polskich i zagranicznych ciągników zgromadzonych  
w naszym Muzeum. Dzięki temu zakupowi podgrupa ciągników 
Lanz zwiększyła się do 10 egzemplarzy. 

Zakup ciągnika został sfinansowany z programu Ministra  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje - priorytet 4 - Kolek-
cje muzealne” w ramach naboru I/2016 oraz dodatkowej dotacji 
otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podla-
skiego w Białymstoku.

W zbiorach Działu Techniki Rolniczej znajduje 
się ponad 800 eksponatów - jest to największa 
muzealna kolekcja ciągników w Polsce.  
Muzeum organizuje, w trakcie imprez odbywa-
jących się na terenie skansenu, pokazy pracy 
zabytkowych ciągników i lokomobil.

Przebudowa drogi gminnej  
we wsi Wojtkowice Stare  

We wsi Wojtkowice Stare wyremontowany został odcinek drogi gminnej o dłu-
gości  192,70 metrów. Szerokość pasa drogowego wraz z utwardzonym pobo-
czem wynosi obecnie 4 metry. 

Nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną z masy 
mineralno-asfaltowej o grubości gr. 4 cm (warstwa ścieralna) i 4 centymetrową 
warstwą wiążącą. Wykonano utwardzone pobocza i wjazdy z masy mineralno-
asfaltowej. Odwodnienie zapewnione jest poprzez powierzchniowy spływ wód.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach dwóch działek, z których jedna sta-
nowi własność Gminy Ciechanowiec a druga Powiatu Wysokomazowieckiego. 
Koszt przebudowy pokryty został w całości ze środków własnych gminy i wyniósł 
106 411,94 złotych.

Na następny rok zaplanowana jest przebudowa 250 metrowego odcinka drogi 
we wsi Tworkowice. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony do 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019, czyli tzw. schetynówek. Wnioskowana kwota dofinansowania to 90 200 zł. 
Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem 
Mazowieckiem powiat dofinansuje przebudowę ww. drogi kwotą 47246,40 zł. 
Koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem wynosi 182 446,40 zł.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu mieści się przy 
placu 3 Maja 31 i oferuje literaturę piękną w bogatym wyborze 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, księgozbiór popularnonaukowy, 
czasopisma oraz bezpłatny dostęp do Internetu. 

Na koniec 2016 roku księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczył 
33 313 woluminów, w tym 14 125 literatury pięknej dla dorosłych, 
literatury pięknej dla dzieci - 10 523, literatury  popularnonauko-
wej - 8665 woluminów. W bibliotece zarejestrowanych było 879 
czytelników, którzy wypożyczyli 10 392 książek. Ogółem odwie-
dziło bibliotekę ponad 7 tys. czytelników, z tego ok. 2 tys. to czy-
telnicy, którzy odwiedzili czytelnię oraz skorzystali z bezpłatnego 
dostępu do  Internetu. Dużą popularnością cieszyły się czasopi-
sma bieżące, na zewnątrz wypożyczono je około 2 tysiące razy. 
W 2016 roku zakupiono 520 nowych książek za sumę 10 800 
zł. W wyniku udziału w akcji I Love Books do ciechanowieckiej 
biblioteki trafiło ok. 250 książek w języku francuskim i niemiec-
kim. Ponadto biblioteka wzbogaciła się o dary od czytelników  
w postaci książek i wyposażenia, za co wszystkim dziękuje.

Biblioteka samodzielnie i we współpracy z innymi instytucja-
mi z Ciechanowca organizuje różnorodne działania promujące 
czytelnictwo. W ubiegłym roku przedszkolaki w czasie wizyt  
w bibliotece poznały zasady korzystania z wypożyczalni i czy-
telni, słuchały czytania książeczek, dyskutowały o przygodach 
bohaterów, tworzyły własne ilustracje do przeczytanej książki, 
wzięły udział w zabawach i konkursach. 

Dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej odwiedzając 
bibliotekę również zapoznały się z zasadami zachowania w bi-
bliotece i regułami dotyczącymi poszanowania książek, dowie-
działy się jak można stać się czytelnikiem biblioteki i wypożyczać 
książki, oraz wysłuchały książeczek.

Z ciekawą inicjatywą w ramach współpracy biblioteki szkolnej  
w Gimnazjum oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej wystąpili 
uczniowie wraz z opiekunami i pracownikami biblioteki. Przebrani  
w bajkowe, barwne stroje odwiedzili ciechanowieckie Przedszko-
le. Celem tego spotkania była popularyzacja książek i czytelnic-
twa wśród najmłodszych.

Dorosłym czytelnikom Miejska Biblioteka Publiczna zapropo-
nowała spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym uczestniczyły 
bibliotekarki z Ciechanowca, Winny-Poświętnej i Pobikier. Pro-
gram spotkania pozwolił na zapoznanie się z artykułem „Jak 
obchodzono Dzień Kobiet w Polsce, dawniej a jak dziś”, wysłu-
chanie pogadanki jak się świętuje ten dzień w innych krajach, 
piosenek i aforyzmów o kobietach. Zwieńczeniem spotkania była 
ożywiona dyskusja i przeprowadzona ankieta na temat zainte-
resowań czytelniczych użytkowników oraz propozycji nowości 
wydawniczych.

Ciechanowiecka biblioteka włączyła się także w ogólnopolską 
akcję Noc Bibliotek, której celem jest promowanie czytelnictwa 
i pokazanie biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Do 
organizacji tego spotkania dołączyła Szkoła Podstawowa im.  
M. Kopernika wraz z opiekunami oraz Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Ciechanowcu. Dzieci z klasy Ic przedstawiły te-
atrzyk pt. „Zielony Kapturek”, następnie w rytm piosenki „Jedzie 
pociąg z daleka” odbyła się „podróż” po wszystkich zakamarkach 
biblioteki w celu odnalezienia ukrytych książek, które  później 
były czytane. Odbyło się też spotkanie z pasjonatami horrorów,  
w którym uczestniczyli gimnazjaliści oraz młodzież z Dyskusyjne-
go Klubu Książki działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza.

Rok 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu 
2 mln złotych to kwota dotacji jaką otrzymała biblioteka na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-
Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 
„Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. 
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Zespół Taneczny „Takt” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu zdobył pierwsze miejsce w II Mię-
dzynarodowym Festiwalu Poloneza, który odbył się w warszaw-
skim Bielańskim Ośrodku Kultury. 

Podczas trwającego dwa dni festiwalu na jednej scenie zapre-
zentowały się zespoły muzyczne oraz soliści z Polski i z zagra-
nicy, którzy wystąpili w jednej z trzech kategorii: instrumentalnej, 
tanecznej i wokalnej. 

Jury doceniło ciechanowiecki zespół i ich interpretację „Polone-
za Husarii” Krzesimira Dębskiego, do którego choreografię przy-
gotowała Magdalena Kujawska, przyznając pierwsze miejsce  
w kategorii zespołów tanecznych.

Organizatorem Festiwalu była Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwie-
rząt „CZE-NE-KA” i działający w jej ramach Zespół Tańca Histo-
rycznego „CHOREA  ANTIQUA”, a partnerem Bielański Ośrodek 
Kultury. Patronat nad imprezą objęli: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego i Marszałek Województwa Łódzkiego.

Członkowie Zespołu Tanecznego „Takt”: Dominika Bogucka, 
Marta Koc, Aleksandra Niemyjska, Paulina Tymińska, Magdale-
na Zawistowska, Karol Muczyński, Sebastian Godlewski, Tomasz 
Wojtkowski, Rafał Pampuch, Paweł Wróbel, Patryk Twarowski.

Pierwsze miejsce w II Międzynarodowym Festiwalu Poloneza

Mistrzostwa Koła Wędkarskiego Jazgarz w Wędkarstwie Spławikowym

22 wędkarzy rywalizowało na wodach zalewu na Nurcu w Mi-
strzostwach Koła Wędkarskiego Jazgarz w Wędkarstwie Spławi-
kowym o Puchar Burmistrza Ciechanowca.

 Po rozlosowaniu i zajęciu stanowisk zawodnicy rozpoczęli kon-
kursowe 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 
rzeczowe. Mistrzostwo Koła Wędkarskiego „Jazgarz”, a tym 
samym Puchar Burmistrza Ciechanowca na rok 2016 zdobył  
Mirosław Nowak (860 pkt). Drugie miejsce zajął Wojciech Dasz-
kowski – 580 pkt, trzecie Henryk Pelinko – 575 pkt, czwarte An-
drzej Pełszyk – 535 pkt, piąte Edmund Łapiak – 455 pkt. Szóste 
miejsce oraz nagrodę za złowienie największej ryby otrzymał Ka-
rol Niewiarowski (410 pkt)



Wieści Ciechanowieckie 17

VIII Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

W skład Komitetu Głównego weszli między innymi: Burmistrz 
Ciechanowca - Mirosław Reczko, Dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Eugeniusz 
Święcki oraz Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  
w Ciechanowcu - Elżbieta Trzeszczkowska. 

Olimpiada ma na celu kształtowanie świadomości i postaw 
młodego pokolenia poprzez przybliżenie wartości zawartych  
w nauczaniu Jana Pawła II, ukazanie znaczenia chrześcijańskie-
go systemu wartości oraz zachęta do dzielenia się refleksją na 
temat wartości w życiu młodego człowieka.

W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu odbył 
się etap wojewódzki, w którym udział wzięły 44 szkoły z naszego 
województwa - 26 gimnazjów i 15 szkół ponadgimnazjalnych. Do 
etapu szkolnego olimpiady przystąpiło 668 uczniów. Spośród 79 
gimnazjalistów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego naj-
lepsza okazała się Karolina Czarnecka z Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Ciechanowcu, która zdobyła 80 pkt., druga była 
Julia Truszkowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie (61 
pkt.) a trzecia Aleksandra Oleksiuk z Gimnazjum nr 2 w Zespole 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemia-
tyczach (59 pkt.). Wśród 48 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężyła Aleksandra Wiśniewska z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie (67 pkt.) a drugie  
i trzecie miejsce zajęły uczennice I Liceum Ogólnokształcącego 
w Białymstoku - Anna Szuflidzka (64 pkt.) i Wiktoria Milewska 
(55 pkt.).

Finał odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. Uczestniczyło  
w nim 29 gimnazjalistów reprezentujących 13 województw oraz 
29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 11 województw.  Po ofi-
cjalnym otwarciu VIII Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”, w pierw-
szym dniu odbyła się pisemna, a następnie ustna część zmagań 

uczestników. Natomiast drugiego dnia miała miejsce uroczysta 
gala podsumowująca Finał Olimpiady oraz część artystyczna 
związana z postacią Papieża Jana Pawła II i ideami patriotycz-
nymi. Podczas dwudniowego programu było także zwiedzanie 
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz  udział w centralnych 
obchodach Jubileuszu 25-lecia  Diecezji Drohiczyńskiej.  

Pierwsze miejsca w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli 
Jana Pawła II” zajęły: Kinga Mastej z Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Anna Ma-
ria Kawałek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. II miejsca zdobyły: Julia 
Truszkowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie oraz Ju-
lia Pyteraf z I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  
w Krośnie, a na III miejscu uplasowały się Patrycja Niewrzał z 
Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach 
oraz Anna Szuflicka - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mic-
kiewicza w Białymstoku. 

Organizatorami olimpiady byli: Kuratorium Oświaty w Białym-
stoku, Wydział Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, 
Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydział Naucza-
nia Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Podlaska Rodzina 
Szkół im. Jana Pawła II. Współorganizatorami: kuratoria oświaty 
i odpowiednie wydziały kurii diecezjalnych w całej Polsce. Me-
rytorycznie olimpiadę wspierał Wydział Katechetyczny i Szkol-
nictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej. Honorowy Patronat nad 
wydarzeniem objęli: ks. Arcybiskup Edward Ozorowski – Me-
tropolita Białostocki, ks. Biskup Tadeusz Pikus – Biskup Drohi-
czyński, ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński, ks. 
Biskup Jerzy Mazur – Biskup Ełcki,  Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska, Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski  
i Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

W roku szkolnym 2015/2016 koordynatorami VIII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”  
byli Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
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W maju w Zespole Szkół w Sokółce odbył się „IV Wojewódzki 
Przegląd Musztry” klas mundurowych województwa podlaskie-
go, w którym pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Na drugim 
miejscu znalazła się drużyna ZSO nr 9 (XIV LO) w Białymstoku, 
a na trzecim  uczniowie ZS w Sokółce.

Impreza miała na celu zarówno popularyzację klas munduro-
wych, jak również integrację młodzieży, prezentację poziomu jej 
wyszkolenia oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywa-
telskich. 

Trzynastoosobowe drużyny rywalizowały w zakresie musztry 
zespołowej zgodnie z „Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych RP”. 
Każda z drużyn musiała wykonać elementy programu obowiąz-
kowego, na który złożyły się różne formy musztry dotyczące m.in. 
formowania szyku, odliczania, marszu, grupowania czy oddawa-
nia honorów oraz zaprezentowanie przygotowanego specjalnie 
na tę okazję pokazu musztry paradnej. 

Konkurs zorganizowały: Kuratorium Oświaty w Białymstoku  
i Zespół Szkół w Sokółce.

Medalowa musztra drużyny z ZSOiZ w Ciechanowcu

Wybudowano strefową przepompownię wody we wsi Czaje-
Wólka wraz z siecią wodociągową i przyłączami infrastruktury 
technicznej. 

Zakres robót obejmował wykonanie strefowej, kontenerowej 
pompowni wody (wraz z kompletnym wyposażeniem: zestawem 
pompowo-hydroforowym, instalacjami wewnętrznymi, elektrycz-
nymi), rurociągów oraz odprowadzenia skroplin do studzienki 
chłonnej. Pompownia została włączona do istniejącego wodo-
ciągu. 

Inwestycja ma zapobiec występującym, w szczególności  
w okresie letnim, niedoborom wody u odbiorców w miejscowości 
Czaje-Bagno. 

Pełnomocnym użytkownikiem sieci i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych 
„FARE” w Ciechanowcu. 

Całkowity koszt realizacji zadania został pokryty ze środków 
własnych Gminy Ciechanowiec i wyniósł 152 477,79 zł w tym: 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczowej inwestycji.  

Wybudowano pompownię 
wody w Czajach-Wólce
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„Dzień Mamy, Taty i Dziecka” - festyn na Stadionie Miejskim 

Na uczestników festynu „Dzień Mamy, Taty i Dziecka” odbywającego 
się w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, XXII 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016 oraz XIV Podlaskich Dni Rodziny  
czekały liczne atrakcje. Jak zawsze dzieci chętnie rywalizowały w konkuren-
cjach sportowych, konkursie piosenki, rysunku na asfalcie czy malowaniu 
na sztalugach.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Bieg Papieski 
oraz mecz dzieci kontra rodzice, który zakończył się 
wynikiem 4:2. Długie kolejki ustawiały się przy „Krainie 
Zabawy” - zjeżdżalni i trampolinie. Zespoły taneczne 
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu zapre-
zentowały uczestnikom festynu swoje umiejętności  
w tańcach ludowych i nowoczesnych. Dodatkową 
atrakcją były przejażdżki bryczką i motocyklem.

Każdy uczestnik konkursów bez względu na wynik, 
otrzymał od organizatorów nagrodę. Siły nadwątlone 
udziałem w zabawie można było podreperować posi-
lając się kiełbaskami z grilla, lodami i napojami.

Organizatorami festynu byli Burmistrz Ciechanow-
ca, Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, Parafia pw. 
Trójcy Przenajświętszej wspólnie z Oddziałem CA-
RITAS i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży przy 
Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej.

Smakołyki i atrakcje oprócz organizatorów spon-
sorowali: Pan Sokołowski - Sklep Mięsny, Pan Wy-
socki − Piekarnia Ciechanowiecka, Pan Dołęgowski 
− Zjeżdżalnia i trampolina, Pan Grodzki - Market  
„U Tomka”.

Dobiegła końca budowa placu zabaw 
W 2016 roku Parafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie 

Razem kontynuowały zbieranie funduszy na urządzenie pla-
cu zabaw przy kaplicy pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu. Sto 
osób bawiło się w przedostatnią sobotę karnawału na balu 
charytatywnym, do białego rana tańcząc w takt muzyki zespo-
łu z Ciechanowca, oglądając występ grupy kolędniczej z Per-
lejewa, która wystawiła inscenizację „Herodów”, biorąc udział  
w aukcji obrazów i wyrobów rękodzieła oraz w loterii fantowej,  
w której każdy los wygrywał.

Dochód z balu wyniósł 9 tys. zł, z czego 7 tys. przeznaczono 
na plac zabaw, który powstaje na terenie przy kaplicy pw. NMP 
z Fatimy w Ciechanowcu, a 2 tys. zł na charytatywne działania 
Parafialnego Zespołu Caritas.

Podczas „Pikniku Wakacyjnego” organizatorzy przygotowali 
dużo atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Były przejażdżki bryczką, 
loterie i konkursy z nagrodami dla drużyn i indywidualnych za-
wodników. W „zabawnym kąciku” można było poprosić o wycza-
rowanie na twarzy motyla, ptaka czy kwiatka, a w innym miejscu 
zbadać sobie ciśnienie i sprawdzić poziom cukru we krwi. Na 
uczestników imprezy czekały domowej roboty pyszne ciasta i na-
poje, kiszka ziemniaczana, bigos, kiełbaski z rożna i frytki.

W czasie imprezy na scenie wystąpiła działająca przy Ciecha-
nowieckim Ośrodku Kultury i Sportu Ciechanowiecka Młodzieżo-
wa Orkiestra Rozrywkowa, a zespół zapewniający oprawę mu-
zyczną ostatniego punktu pikniku czyli „potańcówki na dechach”, 
do tańca skusił nawet strażaków (w pełnym rynsztunku!) czuwa-
jących nad bezpieczeństwem imprezy.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów garmażeryjnych i ciast, lote-
rii i dobrowolnych datków, wyniosły ponad 8 tys. zł. Zakupiono 
za to zestaw integracyjny na plac zabaw przy kaplicy pw. NMP  
z Fatimy w Ciechanowcu.

W ostatni weekend wakacji na pikniku rodzinnym „Zakończenie 
Wakacji” zaoferowano uczestnikom: konkursy zręcznościowe, 
przejażdżki samochodem strażackim i motocyklem, malowanie 
twarzy, pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Była zjeżdżalnia, loteria 
i konkurs na największą dynię oraz wspinaczka na pięciometro-
wy słup po umieszczoną na wierzchołku nagrodę. Tradycyjnie 
oferowane były pyszne wypieki, gofry, bigos i dania z grilla. Sto-
warzyszenie Razem po raz pierwszy serwowało popcorn z wła-
snej maszyny, którą zakupiło ze środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich. Piknik zakończył się późnym wieczorem 
zabawą taneczną na świeżym powietrzu. 

Podczas pikniku zebrano ponad 5,5 tys. zł z przeznaczeniem 
na wykonanie oświetlenia i monitoringu placu zabaw.

W latach 2015-2016 zebrano ponad 65 tys. złotych. Koszt za-
kupu i montażu urządzeń zabawowych wyniósł 55 tysięcy, a po-
zostałe 10 tysięcy to wydatki na infrastrukturę: ogrodzenie, mo-
nitoring i oświetlenie.



Wieści Ciechanowieckie   20

Wianki na Nurcu  
- ciechanowieckie powitanie lata

Organizatorzy Festynu „Wianki na Nurcu” jak zawsze postarali 
się zaskoczyć widzów nowym elementem programu. Tym razem, 
jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy goście festynu mogli 
skorzystać z doraźnie stworzonej „strefy kibica” i śledzić relację  
z meczu Polska – Szwajcaria retransmitowaną przez głośniki lub 
oglądać relację na komputerach i telewizorach udostępnionych 
w kilku miejscach.

Oficjalne otwarcie 41. „Wianków na Nurcu” nastąpiło po po-
święceniu wody na ciechanowieckim zalewie przez księdza dzie-
kana Tadeusza Kryńskiego. Z programu zaoferowanego przez 
organizatorów, każdy mógł wybrać coś dla siebie - jak zawsze 
atrakcją dla dzieci była Kraina Zabawy, gdzie bezpłatnie udostęp-
nione zostały zjeżdżalnie, trampoliny, eurobungee. W „Konkursie 
na najpiękniejszy wianek” jury nagrodziło pierwszym miejscem  
trzyletnią Klarę Daszkowską, drugie miejsce otrzymała Amelia 
Twarowska, a miejsce trzecie Kamila Wojtkowska.

Na scenie w programie własnym Ciechanowieckiego Ośrodka 
Kultury i Sportu zaprezentowały się: Zespół Tańców Nowocze-
snych C-C Squad, Zespół Młodzieżowy COKiS TREMA, Sławo-

mir Leszczyński z Towarzyszeniem. Ponadto wystąpiły zespoły: 
Never, Moment, AGA eN, Freestyle oraz zespół Dystans.

Aby tradycji stało się zadość, późnym wieczorem przy blasku 
pochodni wypłynęły na ciechanowiecki zalew kajaki, z których 
puszczono na wodę wianki. Całość festynu zwieńczył pokaz 
sztucznych ogni.

Organizatorem festynu „Wianki na Nurcu” był Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu. Patronat honorowy nad imprezą objęli 
Marszałek Województwa Podlaskiego i Burmistrz Ciechanowca. 
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, Katolickie Radio 
Podlasie, Kurier Podlaski „Głos Siemiatycz” oraz Miejski Portal 
Internetowy www.ciechanowiec.pl.

Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Producent 
mięsa i wędlin Cedrob S.A., Kompania Piwowarska S.A. „Żubr”,  
AB Auto Tomasz Borysiewicz, Neopunkt Sławomir Bogucki, 
Kwiaciarnia Anna Kozłowska, Apteka im. Prof. Strażewicza  
Lech Chochlew, S7 Studio Reklamy Robert Godlewski, Piekar-
nia Ciechanowiecka Łukasz Wysocki, Restauracja „Astoria”,  
„Zamek u Andrzeja”.

Tej nocy na stadionie miejskim świętowano podwójnie:  
letnie przesilenie słoneczne oraz zwycięstwo Polski nad  
Szwajcarią w 1/8 finału Euro 2016.
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75. rocznica zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem
23 czerwca 1941 roku koło Zabłudowa funkcjonariusze NKWD 

dokonali egzekucji piętnastu mieszkańców z rejonów: Ciecha-
nowiec i Brańsk. Obchody 75. rocznicy zbrodni sowieckiej pod 
Zabłudowem rozpoczęły się Rajdem Pamięci po cmentarzach  
w Kuczynie, Ciechanowcu, Winnie-Poświętnej, Pobikrach, Rud-
ce i Brańsku, gdzie pochowane są ofiary mordu z 23 czerwca 
1941 roku. Kawalkada motocykli i samochodów osobowych wraz 
z wozami strażackimi zakończyła rajd dojeżdżając na kolonię 
Folwarki Małe, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Członkowie rodzin pomordowanych w obecności Marszał-
ka Województwa Podlaskiego, burmistrzów, wójtów i działaczy 
samorządowych, duchownych, harcerzy, strażaków, młodzieży 
szkolnej i okolicznej ludności dokonali odsłonięcia pomnika. Po 
nabożeństwie czerwcowym w intencji ofiar zbrodni, delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Wartę ho-
norową objęli harcerze z Zabłudowa.

Fundatorami pomnika byli: Gmina Zabłudów, Miasto Brańsk, 
Gmina Brańsk, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Marek  
Kutyłowski, Zbigniew Radziszewski, Agnieszka Uszyńska, Piotr 
Uszyński, Andrzej Anusiewicz, Antoni Tymiński, Mirosław Recz-
ko i Wojciech Wierciński.

Wydarzenia, które doprowadziły do masakry pod Zabłudowem 
swój początek miały nocą z 19 na 20 czerwca 1941 roku, kiedy 
odbywała się kolejna akcja aresztowań  przeprowadzana przez 
NKWD w Ciechanowcu i Brańsku. Przebieg nocnej akcji wszę-
dzie wyglądał podobnie - nagłe budzenie, pół godziny na spako-
wanie niewielkiej ilości bagażu i żadnych informacji. Furmanki  
z tzw. „specperesedlencami” (specjalnymi przesiedleńcami) 
udawały się na stację kolejową: z Ciechanowca do Czyżewa,  
a z Brańska do Bielska Podlaskiego. Część aresztantów odłącza-
no od rodzin przeznaczonych do zsyłki już na etapie wysiedlania 
z domu lub w czasie podróży na stację i osadzano w areszcie  
w Ciechanowcu lub Brańsku.

 22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie zaatakowały Zwią-
zek Sowiecki. O świcie, gdy trwały już działania wojenne, grupę 
kilkunastu aresztowanych pieszo poprowadzono z Ciechanowca 
do Brańska, skąd odtransportowano ich do więzienia w Białym-
stoku. 23 czerwca nad ranem konwój kilku furmanek dotarł do 
Zabłudowa. Zapewne tutaj eskorta dowiedziała się o decyzji wy-
konania wyroków śmierci na więźniach z zachodnich obwodów. 
Aresztantów z tymczasowego aresztu poprowadzono pieszo kie-
rując się na Żednię. Po przejściu około 1800 m kolumnę ostrzelał 
samolot niemiecki, skręcono więc do lasu, kierując się duktem na 
Folwarki Małe. Po przejściu 400 m, w miejscu zwanym Moskiew-
skim Mostem, konwojenci rozstrzelali eskortowanych więźniów.

Masakrę udało się przeżyć kilku osobom: Mateuszowi Ryba-
kowi z Ciechanowca, Piotrowi Zarębie z kolonii Klukowo, Bory-
sowi Sokółkowowi z kolonii Ciechanowiec i Janowi Łupińskiemu  
z Mierzynówki. 

Ofiarami zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem byli:
Stanisław Akacki (l.38) ze Skórca gm. Ciechanowiec
Tomasz Godlewski (l.43) ze wsi Czaje gm. Grodzisk
Czesław Koc (l.19) z Koców-Schabów gm. Ciechanowiec
Jan Koc (l.31) z Koców-Piskuł gm. Ciechanowiec
Jan Krasowski (l.30) ze wsi Szmurły gm. Brańsk
Aleksander Kwiatkowski (l.49) z Olend gm. Rudka
Bolesław Maksimczuk (l.43) z Gródka gm. Klukowo
Zofia Marcinkowska (l.19) z Ciechanowca
Jan Niemyjski (l.38) z Gnatów-Soczewki gm. Klukowo
Ignacy Płoński (l.56) z Brańska
Marian Stolarczyk (l.50) z Ciechanowca
Józef Wierciński (l.38) z Ciechanowca
Stanisław Wójcik (l.48) z kol. Ciechanowca
Helena Zaziemska (l.36) ze Spieszyna gm. Brańsk
Jednej osoby nie rozpoznano



Wieści Ciechanowieckie   22

Współpraca finansowa Gminy Ciechanowiec 
z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

W 2016 roku na zadania w sferze upowszechniania kultury  
fizycznej i turystyki przeznaczono 5 tys. zł. 

Projekt „Seminarium sportowo-szkoleniowe „Bezpieczni miesz-
kańcy 2016” dofinansowano kwotą 1,8 tys. zł. Ten zorganizo-
wany przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate cykl seminariów 
był poświęcony promowaniu zdrowego stylu życia, taktyce walki 
i samoobronie oraz sposobom zachowania się w trudnych sy-
tuacjach. Dodatkowo przeprowadzono wykład na temat metod 
ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w wypadkach loso-
wych. W Seminarium, które zakończyło się wspólnym ogniskiem, 
udział wzięło ponad 50 osób: dzieci i młodzież, dorośli miesz-
kańcy miasta i gminy Ciechanowiec oraz zaproszeni zawodnicy  
z Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego i Siemiatycz.

2,8 tys. zł zostało przeznaczone na projekt „Ruch to zdrowie  
w każdym wieku” realizowany przez Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku. Zadanie było realizowane przez 8 miesięcy 
poprzez organizację ośmiu zajęć sportowo-ruchowych (aerobik 
z przyborami przy muzyce), ośmiu zajęć sportowo-tanecznych 
przy muzyce, ośmiu spacerów z kijkami (nordic walking) i dwóch 
marszów z kijkami (nordic walking) połączonych z ogniskami in-
tegracyjnymi. 

W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego całą kwotę 5 tysięcy złotych wykorzystano na dofinan-
sowanie dwóch zadań.

Stowarzyszenie Razem zrealizowało za 2,6 tys. złotych pro-
jekt „Kino plenerowe”, podczas którego wyświetlono dwa filmy. 
Pierwszy z nich „Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów” 
zgromadził ponad 300 osobową widownię. Starsza i wytrwalsza 
część widowni pozostała na drugi seans, na którym wyświetlono 
film „Ostatnia akcja” w reżyserii Michała Rogalskiego. Głównym 
celem projektu było zwiększenie dostępu do kina poprzez zorga-
nizowanie kina plenerowego.

Pozostałe 2,4 tys. zł wykorzystało Stowarzyszenie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu na realizację projektu 
„Rękodzieło artystyczne wczoraj i dziś”. Na warsztatach z tkac-
twa artystycznego uczestniczki  poznały zasady snucia osno-
wy, przygotowały projekty i utkały tkaniny. Na potrzeby warsz-
tatów zakupiono ramy tkackie oraz wełnę. Kolejne warsztaty 
pozwoliły przygotować artystyczne kompozycje wykonywane 
metodą filcowania na mokro i sucho. Z zakupionych materia-
łów powstały prace, które można było zobaczyć na wystawie  
w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Gmina Ciechanowiec corocznie dofinansowuje realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe. W 2016 roku Burmistrz Ciechanowca ogłosił pięć otwartych konkursów ofert,  
w wyniku których dofinansowano 5 projektów. W trybie pozakonkursowym wpłynęło pięć ofert,  
z czego cztery otrzymały dofinansowanie. Dodatkowo, w trybie wieloletnim, realizowany jest  
projekt z zakresu pomocy społecznej.
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Realizowany przez  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Ciechanowcu projekt pod nazwą „Integracja senio-
rów” został dofinansowany kwotą 3 tys. zł przez Burmistrza Cie-
chanowca w ramach realizacji zadań własnych gminy z zakre-
su działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Seniorzy 
poznali różnorodne formy spędzania wolnego czasu, a przede 
wszystkim zintegrowali się. Stowarzyszenie zorganizowało dwa 
wyjazdy: do Warszawy, gdzie zwiedzono Pałac Prezydenta RP, 
Cmentarz na Powązkach i Muzeum Techniki, obejrzano pano-
ramę Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki  
i spacerowano po Starym Mieście oraz do Białegostoku, gdzie 
w Operze i Filharmonii Podlaskiej uczestnicy projektu obejrzeli 
spektakl „Czarodziejski flet”. 

W sferze zadań publicznych gminy Ciechanowiec z zakresu 
społeczeństwa obywatelskiego Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Ciechanowcu zorganizowało konferencję 
seniorów o charakterze edukacyjno-integracyjnym w ramach 
projektu „Senior w społeczeństwie obywatelskim”. Gośćmi or-
ganizatorów były delegacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie oraz Klubów Seniora 
w Ciechanowcu, Klukowie, Czyżewie, Szepietowie oraz Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry. Pierwsza część kon-
ferencji obejmowała trzy wykłady: o sposobach aktywizacji osób 
60+, o tym, jak seniorzy walczą o swoje prawa, oraz o cechach 
osobowości seniorów, które pomagają w aktywizacji organizacji 
pozarządowych. Druga część to uroczysty obiad i zabawa ta-
neczna. Dofinansowanie wyniosło 2 tysiące złotych.

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzic-
twa przyrodniczego Podlaska Fundacja Empatia zrealizowała 
projekt „Ograniczanie bezdomności zwierząt”, w ramach którego 
wykonano bezpłatne zabiegi sterylizacji suczek (40 sztuk) i kotek  
(20 sztuk) będących własnością mieszkańców Gminy Ciechano-

wiec. Wszystkie wysterylizowane zwierzęta zostały zaczipowa-
ne. W trakcie realizacji zadania  poszukiwano, promowano oraz 
doposażano tzw. „domy tymczasowe” dla porzuconych psów  
i kotów. Przygotowano też akcję edukacyjną dla dzieci i młodzie-
ży ze szkoły podstawowej oraz z gimnazjum w Ciechanowcu  
− w czasie spotkań z psim behawiorystą i wolontariuszką ze 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze poruszana 
była tematyka humanitarnego traktowania zwierząt, idei wolonta-
riatu, pracy behawiorysty oraz schronisk.

Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym Stowarzyszenie Pomocy Szansa zrealizowało projekt 
„Żyj zdrowo i aktywnie − myśl pozytywnie”, w ramach którego 
19 osób niepełnosprawnych wyjechało na wycieczkę do Krynicy 
Morskiej; zorganizowano oraz wypromowano nowe formy spę-
dzania czasu wolnego, w tym: spacery nad morzem, wspólne 
grillowanie, zwiedzanie, nordic walking, zumba na plaży, karaoke 
oraz zajęcia z fotografii. Zorganizowano także wykład edukacyjny 
dotyczący uzależnień od alkoholu, konkurs plastyczny pn. „Moje 
wymarzone wakacje” i wystawę pokonkursową w COKiS. W wy-
niku realizacji projektu zostały wzmocnione postawy prozdrowot-
ne, wzrosło zainteresowanie różnymi formami spędzania czasu 
wolnego oraz wiedza uczestników o zagrożeniach związanych 
z nadużywaniem alkoholu oraz umiejętność odmowy, gdy ktoś 
namawia do eksperymentowania z alkoholem. Dotacja z budżetu 
gminy wyniosła 2,5 tysiąca złotych.

„Scrabble rozwija, scrabble przeciwdziała” to tytuł projektu zre-
alizowanego przez Stowarzyszenie Zameczek. Zajęcia prowa-
dzone były w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież 
oraz dorośli, a zakończyły się turniejami. Wykład „Profilaktyka 
uzależnień” i wspólne spotkania pokazały, że można spędzać 
czas bez korzystania z różnych używek. Projekt został dofinan-
sowany kwotą 2020 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu (ŚDS) funk-
cjonuje od 1 grudnia 2014 r, jest placówką pobytu dziennego, 
ośrodkiem obejmującym wsparciem 30 osób z terenu miasta  
i gminy Ciechanowiec (przewlekle psychicznie chorych - typ A, 
upośledzonych umysłowo - typ B, wykazujących inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych - typ C). 

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają 
się zajęcia indywidualne i zespołowe. Dom świadczy usługi przez 
5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 
do 15:30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowa-
dzone zajęcia z uczestnikami.

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest 
do możliwości psychofizycznych uczestnika. W placówce prowa-
dzone są treningi: funkcjonowania społecznego, komunikacji in-
terpersonalnej, kulinarne, rozwiązywania problemów. Uczestnicy 
ŚDS mają do dyspozycji pracownie: Rękodzieła Artystycznego, 
Plastyczną, Twórczości Kreatywnej, Kulinarną, Terapii Ruchowej, 
gdzie nabywają i rozwijają praktyczne umiejętności, pod okiem 
instruktorów terapii zajęciowej. Poza tym w ciągu dnia wspólnie 
spożywają posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarne-
go, poprawiają sprawność fizyczną, spędzają czas na wspólnych 
rozmowach i zajęciach grupowych. Uczestnicy w ramach zajęć 
mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika 
socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej. 

ŚDS zapewnia transport na zajęcia z miejsca ustalonego przez 
dyrektora Domu oraz powrót do domu.

Zasady korzystania z usług ŚDS

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika, jego 
rodziny, bądź opiekuna, na podstawie decyzji administracyjnej  
w oparciu o właściwą dokumentację. Wniosek o skierowanie do 
domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiega-
jącej się o skierowanie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
określone w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy: 

− zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub 
neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

− zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o bra-
ku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Domu,

− orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
− zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzają-

cego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt  
w ŚDS. Odpłatność uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Skierowanie do ŚDS wydawane jest na podstawie decyzji ad-
ministracyjnej wydanej przez OPS w Ciechanowcu. Decyzję wy-
daje się na czas niezbędny do realizacji Indywidualnego planu 
postępowania wspierająco-aktywizującego, ustalonego przez 
dyrektora ŚDS. Zarówno uczestnik, jak i jego rodzina/opiekun 
zostają poinformowani o zasadach działalności, funkcjonowania 
i obowiązującym Regulaminie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu
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Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”

XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” 
zaoferował widzom barwne widowisko prezentujące folklor kra-
jów Ameryki, Azji i Europy.

Goszczący w Ciechanowcu uczestnicy festiwalu rano zwiedzili 
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, a po południu kolorowym 
korowodem przeszli przez miasto na plac Jana Pawła II, gdzie 
usytuowana była festiwalowa scena.

Wśród licznie zgromadzonej widowni byli marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, delegacje miast partnerskich 
Ciechanowca na czele z merem Saint-Germain-lès-Corbeil Yan-
nem Pételem i burmistrzem Rosbach vor der Höhe Thomasem 
Alberem.

Na scenie zaprezentowały się zespoły: „Jonce Hristovski” ze 
Skopje w Macedonii, „Javornicek” z Brna w Czechach, „Taipei 

Folk Orchestra” z Taipei na Tajwanie, „Bailey Mountain Cloggers” 
z Karoliny Północnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Folk 
Group Vardzia” z Tbilisi w Gruzji, „Gero Axular Dantza Taldea”  
z Kraju Basków, Folk Group „Radist” z Vinnitsy na Ukrainie i Ze-
spół Pieśni i Tańca „Płomienie” z Bydgoszczy. Jako gość specjal-
ny wystąpiła Orkiestra Dęta, działająca przy parafii ewangelickiej 
w Rosbach. Wszystkie zespoły otrzymały od burmistrza Ciecha-
nowca Mirosława Reczko wydawnictwa i gadżety promujące Cie-
chanowiec i Podlasie.

Organizatorami festiwalu byli: Bielski Dom Kultury, MOK  
w Brańsku, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brań-
ska, Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” z Brańska, GOK  
w Boćkach, COKiS, GOK w Szepietowie, MOK w Wysokiem Ma-
zowieckiem i Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, 

który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym naj-
wyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne 
uzdolnienia w jakiejś dziedzinie wiedzy. 

Wśród 121 uczniów z województwa podlaskiego nagrodzo-
nych tym stypendium, znalazło się troje uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Ciechanowcu: uczennica klasy IV Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych Aleksandra Piętka, uczeń klasy III Liceum Ogól-
nokształcącego Krzysztof Radziszewski i uczennica klasy III 
Technikum Anna Obniska.
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XVI Podlaskie Święto Chleba - świat tradycji, tańca i muzyki
XVI Podlaskie Święto Chleba w Muzeum Rolnictwa im. Ks. 

Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu przyciągnęło tysiące osób za-
interesowanych zapomnianym światem tradycyjnych obrzędów 
żniwnych i ginących umiejętności i oczarowało... tańcami i muzy-
ką ludową w wykonaniu zespołów i kapel.

Przygotowane przez pracowników muzeum pokazy i prezen-
tacje pozwalały na prześledzenie całego procesu powstawania 
chleba: poczynając od tradycyjnych zwyczajów żniwnych - ko-
szenia kosą i żęcia zboża sierpem, wiązania snopów, stawiania 
„dziesiątek”, „oborywania przepiórki” i młocki przy pomocy mło-
carni napędzanej przez zabytkową lokomobilę, poprzez zwycza-
je dożynkowe - barwny korowód żniwiarzy i wręczenie okazałego 
wieńca dożynkowego w kształcie korony gospodarzom dożynek, 
aż do tradycyjnego wypieku chleba w plenerowym piecu chlebo-
wym. A na stoiskach przygotowanych przez podlaskie piekarnie 
można było zaopatrzyć się w chleby wiejskie, regionalne, litew-
skie, pieczone na liściu, z boczkiem czy pieczone wg XII-wiecz-
nej receptury chleby staropolskie.

Jak zawsze w trakcie imprezy odbyła się parada zabytkowych 
ciągników i lokomobil z największej w Polsce kolekcji oraz ob-
rzęd święcenia zwierząt gospodarskich. W trwającym przez cały 
dzień konkursie na wykonanie równianki, każdy mógł stworzyć 
własny bukiet z ziół, kwiatów, kłosów zbóż, lnu, konopi oraz 
różnych warzyw i owoców. Swoje wyroby prezentowali twórcy 
ludowi: wikliniarze, kowale, garncarze, koronczarki, a stoiska  
z jadłem regionalnym kusiły smakiem podlaskich przysmaków - 
jałowcowego piwa, syconych miodów, czy sera korycińskiego.

Oprawę muzyczną XVI Podlaskiego Święta Chleba stanowiły 
występy polskich i zagranicznych zespołów folklorystycznych: 
„Bailey Mountain Cloggers” z Karoliny Północnej w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” 

z Brańska, „Warszawskiej Kapeli z Targówka”, „Klekociaków”  
z Bociek, „Polnych Maków” z Dołubowa, „Radzikowszczaków”, 
„Pasieki” z Platerowa, „Sterdyniaków” ze Sterdyni, „Kapeli Wuja 
Krzycha” ze Skrzeszewa i „Kłosów” z Ciechanowca. Popołudnio-
wy koncert w amfiteatrze wypełniły Wiatska Orkiestra Rosyjskich 
Instrumentów Ludowych im. A. Szalapina i prezentująca afrykań-
sko-jamajsko-folkowe brzmienia Mademoiselle Carmel z towa-
rzyszącym jej zespołem „The Zebras”. Dzień zakończył występ 
gwiazdy wieczoru − zespołu „Lady Pank”.

XVI Podlaskie Święto Chleba było współfinansowane z budżetu 
Gminy Ciechanowiec.
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Amatorzy pływania na kajakach mogli sprawdzić swoje umiejęt-
ności w IX Regatach Kajakowych o Puchar Burmistrza Ciecha-
nowca, które odbyły się na ciechanowieckim zalewie.

Zawodnicy startowali w trzech kategoriach: jedynki męskie, 
jedynki damskie i pary mieszane. Przy sprzyjającej pogodzie, 
zawody rozegrane zostały w miłej, sportowej atmosferze, wzbu-
dzając wśród widzów entuzjazm.

W jedynkach męskich pierwsze miejsce zajął Tomasz Reczko, 
drugie Daniel Kosiński, trzecie Tadeusz Steć. Wśród singlistek 
zwyciężyła Ewelina Stankiewicz. W kategorii par mieszanych 
zwycięstwo wywalczyli Wiktoria i Marek Boguccy, drugie miejsce 
zajęli Magdalena i Tomasz Klimek.

Puchary zwycięzcom wręczył Burmistrz Ciechanowca, organi-
zatorem regat kajakowych był Ciechanowiecki Ośrodek Kultury 
i Sportu.

Puchary w Regatach Kajakowych zostały rozdane

Tradycyjnie reprezentacje prawobrzeżnego i lewobrzeżnego 
Ciechanowca spotkały się na Stadionie Miejskim by rozegrać 
mecze piłki nożnej „strona na stronę”.

Po rozegranych w dwóch kategoriach wiekowych meczach, 
Puchar Burmistrza Ciechanowca w kategorii do lat 30 zdobyła 
drużyna prawobrzeżnego Ciechanowca. W kategorii powyżej 30 
lat Puchar Burmistrza pozostał na kolejny rok w lewobrzeżnym 
Ciechanowcu.

W meczu drużyn do lat 30, zespół lewobrzeżnych „Ciarku-
nów” pomimo zaciętego oporu przegrał 6:8. Bramki dla prawo-
brzeżnych „Mazurów” strzelili: Szymon Kaczmarek (3), Jarosław 
Dybowski (2), Rafał Pampuch (2), Tomasz Kostrzyński (1), dla 

drużyny lewobrzeżnych: Szymon Gontarczuk (2), Michał Kryński 
(1), Kamil Murawski (1), Mateusz Suchodolski (1) i Szymon Su-
chodolski (1).

W kategorii wiekowej powyżej 30 lat zwyciężyła reprezentacja 
lewobrzeżnych „Ciarkunów”, gromiąc „Mazurów” 5:3. Bramki dla 
„Ciarkunów” strzelili: Adam Balbicki (2), Michał Chojnowski (1), 
Piotr Kaczorowski (1) i Benek Długołęcki (1). Natomiast w dru-
żynie „Mazurów” trzema trafnymi strzałami popisał się Bogdan 
Michalczuk. Puchary drużynom i okolicznościowe statuetki piłka-
rzom wręczył Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Organizatorem turnieju był Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu.

Strona na stronę - rozgrywki o Puchar Burmistrza Ciechanowca 
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50. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujence świętowała 50. rocz-
nicę powstania. W uroczystościach udział wzięli przedstawi-
ciele władz samorządowych, instytucji i firm, oraz delegacje  
i poczty sztandarowe z jednostek OSP Gminy Ciechanowiec.

Jubileusz strażaków rozpoczął się od mszy świętej w ko-
ściele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, którą 
celebrował ks. kan. Tadeusz Kryński. Dalsze uroczystości 
odbyły się na placu przy remizie strażackiej. Historię powsta-
nia i pięćdziesięcioletniej działalności jednostki przedsta-
wił Strażak Honorowy OSP w Bujence Stanisław Moczulski.  
W swoim wystąpieniu podkreślił, że w 1966 roku służbę roz-
poczęło 36 druhów. Obecnie załogę OSP Bujenka stanowi  
5 strażaków honorowych, 16 czynnych strażaków mężczyzn  
i jedyna w naszej gminie żeńska drużyna OSP w sile 6 druhen.

OSP w pięćdziesiątą rocznicę swego istnienia otrzymała sztan-
dar ufundowany przez osoby prywatne oraz firmy reprezento-
wane przez: Mirosława Borkowskiego, Helenę Dołęgowską, 
Stanisława Godlewskiego, Grzegorza Gromadzkiego, Marię  
i Stanisława Guziaków, Stanisława Kalinowskiego, Krystynę i Mi-
rosława Kobusów, Kazimierza Koca, Zygmunta Koska, Grzegorza  
Łopuskiego, Marka Morzego, Michała Morzego, Jadwigę i Toma-
sza Miliszkiewicz, Pawła Mirkowicza, Andrzeja Olszewskiego, Eu-
genię i Leszka Pełszyków, Krzysztofa Pełszyka, Mirosława Recz-
ko i Roberta Sikorskiego. Akt ufundowania sztandaru odczytał 
Przewodniczący Komitetu Społecznego – Burmistrz Ciechanow-
ca Mirosław Reczko a akt nadania sztandaru Wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku Zenon Białobrzeski.

Na drzewcu sztandaru znalazły się gwoździe: Mieczysława 
Baszko – posła na Sejm RP, wiceprezesa Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP; Jacka Boguckiego – posła na 
Sejm RP, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP; 
Bohdana Józefa Paszkowskiego – wojewody podlaskiego; Je-
rzego Leszczyńskiego – marszałka Województwa Podlaskiego; 
Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego 
PSP; Jana Gradkowskiego – prezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP; Bogdana Kołakowskiego – wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP; Zenona Biało-
brzeskiego – wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP; Lucyny Golonko – dyrektora biura Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP; Bogdana Zielińskiego – starosty powiatu 
wysokomazowieckiego; Andrzeja Koca – Komendanta Powiato-
wego PSP; Eugeniusza Święckiego – przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Ciechanowcu; ks. Tadeusza Kryńskiego – dziekana 
Dekanatu Ciechanowieckiego; Marka Klejzerowicza – Komen-
danta Gminnego ZOSP RP; Mirosława Reczko – burmistrza 
Ciechanowca; Heleny Dołęgowskiej – prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowcu; Jadwigi i Tomasza Miliszkie-
wiczów – Firma Tomex; Grzegorza Gromadzkiego – Firma Me-
blo-Styl; Marii i Stanisława Guziaków; Grzegorza Łopuskiego  
i Marka Morzego – Firma „U Jana”, Pawła Mirkowicza; Eugenii  
i Leszka Pełszyków – Firma Handlowa, Krzysztofa Pełszyka –  dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu.

Zasłużonym druhom wręczone zostały medale i odznaczenia. 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Stanisław 
Kalinowski i Stanisław Komiażyk, srebrne Antoni Bachorek, 
Jan Filipczuk i Stanisław Moczulski a Janusz Józef Anusie-
wicz, Mieczysław Bachorek, Sebastian Bachorek, Janusz Piotr 
Gontarczuk, Kamil Gontarczuk, Stanisław Guziak, Krzysztof 
Kalinowski, Zbigniew Komiażyk, Daniel Mirkowicz, Roman Mir-
kowicz, Damian Piotr Pełszyk, Karol Pełszyk, Mariusz Pełszyk, 
Piotr Pełszyk, Tadeusz Pełszyk i Mieczysław Rzepny brązowe.  

Przyznano także odznaki „Za wysługę lat”: otrzymali je za  
50 lat służby – Stanisław Kalinowski, Stanisław Komiażyk  
i Roman Mirkowicz, 45 lat – Stanisław Moczulski i Mieczysław 
Rzepny, 35 lat – Janusz Józef Anusiewicz, Antoni Bachorek, 
Jan Filipczuk, Janusz Piotr Gontarczuk, Stanisław Guziak, 
Tadeusz Pełszyk i Piotr Pełszyk, 25 lat – Krzysztof Józef Ka-
linowski i Zbigniew Komiażyk, 15 lat – Mieczysław Bacho-
rek, Sebastian Bachorek, Daniel Mirkowicz i Damian Pełszyk, 
10 lat – Kamil Gontarczuk, Karol Pełszyk i Mariusz Pełszyk.

W imieniu druhów i druhen, Prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bujence Krzysztof Kalinowski podziękował za ufundowa-
nie sztandaru, za poświęcenie go i za pomoc w zorganizowaniu 
tej ważnej uroczystości. Złożył też podziękowania za odzna-
czenia i wyróżnienia przyznane z okazji jubileuszu 50-lecia.
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 W uroczystości odsłonięcia pomnika „Żołnierzy Armii Napo-
leońskiej” uczestniczyli Attaché Obrony w Ambasadzie Francji 
w Polsce ppłk Daniel Kopecky z małżonką, delegacje z miast 
partnerskich Ciechanowca na czele z merem Saint-Germain-
lès-Corbeil Yannem Pételem i burmistrzem Rosbach vor der 
Höhe Thomasem Alberem, marszałek Województwa Podlaskie-
go Jerzy Leszczyński, burmistrz Ciechanowca Mirosław Recz-
ko oraz przedstawiciele władz samorządowych Ciechanowca  
i mieszkańcy Pobikier.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta  
z Rosbach.

Inwazja na Rosję rozpoczęła się gdy 22 czerwca 1812 r. Na-
poleon ogłosił rozpoczęcie tzw. drugiej wojny polskiej. Po wkro-
czeniu na terytorium Rosji Wielkiej Armii Napoleona (ok. 600 tys. 
żołnierzy), w ramach której walczyło 100 tys. wojska polskiego, 
rosyjskie wojsko szybko wycofało się w głąb carskiego Imperium 

stosując tzw. „taktykę spalonej ziemi” i uchylając się od walnego 
starcia. Do pierwszej większej bitwy doszło dopiero pod Smo-
leńskiem. W międzyczasie Wielka Armia poniosła duże straty  
w mniejszych starciach i potyczkach. Po następnej wielkiej  
i krwawej, lecz nierozstrzygniętej bitwie pod Borodino, Napoleon 
zrealizował plan zajęcia Moskwy, jednak po miesiącu oczekiwa-
nia na odpowiedź cara w sprawie honorowego zakończenia woj-
ny, zarządził 18 października odwrót Wielkiej Armii.

Poprowadzenie odwrotu przez te same zniszczone tereny, któ-
rymi wkraczano do Rosji, wśród ostrych mrozów, w niedostatku 
żywności, ciepłych ubrań i kwater, spowodowało, że żołnierze 
padali z wycieńczenia i chłodu. W nieustannej wojnie podjazdo-
wej prowadzonej przez rosyjskich partyzantów i oddziały kozac-
kie, Wielka Armia została zdziesiątkowana. W czasie "wyprawy 
moskiewskiej" Napoleon stracił łącznie ok. 580 tys. żołnierzy  
z tego ok. 200 tys. zabitych, ok. 180–190 tys. dostało się do nie-
woli, ok. 180 tys. zdezerterowało.

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Armii  
Napoleońskiej w Pobikrach

Społeczeństwo Gminy Ciechanowiec upamiętniło 365 żołnierzy armii napoleońskiej 
poległych i zmarłych w latach 1812-1813 podczas odwrotu z wyprawy na Rosję  
i pochowanych w mogile zbiorowej w Pobikrach.
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 Odmulono zbiornik wodny na rzece Nurzec w Ciechanowcu. 
Zleceniodawcą prac był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Białymstoku sprawujący zarząd nad wodami  
w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego.  

Zgodnie z projektem odmulenie zbiornika było realizowane przy 
obniżonym poziomie lustra wody. Takie warunki prowadzenia ro-
bót wynikały z wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami 
PZW Okręg Mazowiecki Koło Wędkarskie „Jazgarz” w Ciecha-
nowcu. 

 Prace polegały na usunięciu namułu i rumoszu z koryta rzeki 
Nurzec (na prawo od trasy koryta) i dna zbiornika wodnego przy-
ległego do odmulanego odcinka rzeki. Ponadto wytyczono linie 
krawędzi skarp i dna zbiornika, wykonano drogę tymczasową,  
a po zakończeniu prac zagospodarowano teren.

W wyniku odmulenia zbiornik wodny odzyskał znaczną część 
utraconej pojemności wodnej o przeszło 6,3 tys. m3. Jednak  
z opisu projektu wykonawczego wynika, że efekt ten nie będzie 
długotrwały: (…) układ prądów sprawia (mniejsze prędkości wody 
na łuku wypukłym - od brzegu prawego), iż przy brzegu prawym 
zbiornika odkładana jest większość transportowanego rumowi-
ska, a przynajmniej frakcje cięższe (żwiru i piasku). Reasumu-
jąc zatem należy stwierdzić, że lokalizacja przymuliska – ławicy  
w zbiorniku wynika z prądów wodnych w nim występujących.  
Zapewne w przyszłości w tym samym miejscu za jakiś czas po-
wstanie nowe przymulisko – ławica, co niestety jest nieuchronne, 
gdyż jaz i zbiornik zaburzają naturalny proces transportu przez 
wodę (szczególnie w okresie wezbrań, kiedy posiada ona naj-
większą energię) rumowiska w dół rzeki (…).

Wykonawcą prac w korycie rzeki było Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg Adam Czarnecki przy udziale firmy partnerskiej Usługi 
Transportowe Budowa Dróg, Roboty Ziemne Zdzisław Czarnec-
ki. Koszt robót wyniósł 284 846,35 zł brutto.

Odmulenie rzeki Nurzec

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu promuje czytelnictwo
Po raz kolejny na całym świecie październik to miesiąc wzmo-

żonych działań promujących czytelnictwo, choć Szkoła Podsta-
wowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu jest aktywna cały rok. 
Nasze działania polegają głównie na udostępnianiu i reklamo-
waniu książek wybranych przez uczniów, a kupionych ze środ-
ków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Do tej pory,  
w ramach programu, zakupiliśmy 600 książek za około 10 tys. 
złotych, a łączna kwota jaką otrzymaliśmy na zakup nowych 
książek wynosi 15 tys. złotych – powiedziała Krystyna Łochnicka 
nauczycielka prowadząca szkolną bibliotekę. Co ciekawe książki 
przeznaczone są nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale także 
ich młodszego i starszego rodzeństwa, rodziców i sąsiadów, więc 
każdy znajdzie coś interesującego dla siebie – dodaje. 

W ciechanowieckiej podstawówce zrealizowanych zostało kilka 
konkursów. Pierwszy to „Konkurs czytelniczy na październik” do-
tyczący nowości zakupionych z projektu Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Aby rozwiązać konkursowy test należało 
czytać plakaty promujące czytelnictwo w szkole i odwiedzić bi-

bliotekę. Ogłoszony został także konkurs fotograficzny „Czytamy 
wszędzie”. Chętni do wzięcia udziału musieli przesłać na adres 
gazetkaszkolna@o2.pl maksymalnie trzy zdjęcia prezentujące 
osoby czytające w różnych, nawet najdziwniejszych miejscach 
i sytuacjach. Zdjęcia można było także przynieść na pendrivie 
do biblioteki.

Poza tym szkoła rozmieszczała na swoim terenie galerie pla-
katów, zdjęć i reklam promujących czytelnictwo, a w szkolnej bi-
bliotece organizowane były zajęcia dla uczniów klas pierwszych. 
Przy okazji Światowego Dnia Zwierząt zorganizowano nie tylko 
wystawę zwierząt domowych, ale i książek przyrodniczych. Trze-
cioklasiści włączyli się w akcję przedstawiając krótką insceniza-
cję opartą na wierszu Jana Brzechwy „Na straganie”. 

Pogoda w październiku sprzyja czytaniu, a jak dodamy do tego, 
że październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
to sięgnięcie w chłodny, jesienny wieczór po książkę jest z całą 
pewnością dobrym wyborem – powiedziała jedna z czytelni-
czek.
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15 par małżeńskich świętowało złote gody 
Ustanowiony ustawą z 17 lutego 1960 roku Medal za Długolet-

nie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeży-
ły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Tradycyjnie już jubileuszowe złote gody przygotowane przez 
Urząd Miejski w Ciechanowcu rozpoczęły się mszą świętą w ko-
ściele pw. Trójcy Przenajświętszej celebrowanej w intencji Ju-
bilatów przez księdza dziekana Tadeusza Kryńskiego, księdza 
Bogusława Wasilewskiego i księdza Bohdana Sawickiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Ciechano-
wieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie Burmistrz Ciechanow-
ca Mirosław Reczko w swoim wystąpieniu powiedział między 
innymi: Mija 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem mał-
żeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, wiarę, 
szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, że 
nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie dzielić razem dobre 
i złe, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć 
się wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście mimo 
wielu złożonych zdarzeń losowych.(...) Wasze małżeństwo jest 
wzorem dla innych, a równocześnie wyrazem nadziei, że nadal 
będziecie służyć swym przykładem i doświadczeniem dla dobra 
przyszłych pokoleń. Następnie w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Burmistrz Ciechanowca wręczył przyznane Jubi-
latom „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Jubileusz 50-lecia małżeństwa świętowali: Celina i Stanisław Fa-
bisiakowie, Cecylia Maria i Andrzej Kocowie, Maria i Józef Kutyń-
scy, Stanisława i Stanisław Mirkowiczowie, Marianna i Kazimierz 
Józef Murawscy, Jadwiga i Jan Popławscy, Maria Otolia i Hen-
ryk Postlepowie, Maria Helena i Zygmunt Radziszewscy, Anna  
i Edward Sawiccy, Maria i Edmund Sawiccy, Helena i Mieczy-

sław Sokołowscy, Stanisława i Zygmunt Bolesław Sokołowscy, 
Jadwiga i Aleksander Wakulukowie, Teresa Wanda i Zygmunt 
Wojtkowscy, Zofia i Witold Wysoccy.

Jubilaci odebrali wiele życzeń i podziękowań od władz samo-
rządowych, rodziny i znajomych, były kosze kwiatów, prezenty  
i gorące uściski od dzieci i wnucząt. W części artystycznej wy-
stąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz 
Weronika Binaś uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych. Czas w trakcie „słodkiego poczęstunku” wypełni-
ła kapela „Kłosy”. 



Wieści Ciechanowieckie 31

Narodowe Czytanie "Quo vadis" w Ciechanowcu zorganizowa-
ły wspólnie Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu. 

To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym impe-
rium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry 
przenosić – mówił prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki 
internetowego głosowania. Dzieło Sienkiewicza konkurowało z 
„Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powie-
ścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. 

Narodowe Czytanie jest naszym wielkim, wspólnym spotka-
niem z klasyczną literaturą, pisaną pięknym polskim językiem. 
– Ktoś może powie: „przestarzałym w tych powieściach, jakimś 
takim anachronicznym”, a jednak to właśnie ta powieść została 
przez Państwa wybrana – powtórzył.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezy-
denta Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury naj-
większych polskich dzieł literackich, której podstawowym celem 
jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę 
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości. 

3 września w ponad dwu tysiącach miejsc w całej Polsce oraz 
za granicą odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. Ciechanowiec po raz kolejny włączył się do tej ak-
cji. W ciągu dwóch godzin około 80 osób przyłączyło się do czy-
tania, wśród nich był Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, 
proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej Tadeusz Kryński, 
pracownicy ciechanowieckich instytucji kultury i szkół, nauczy-
ciele, uczniowie oraz przechodnie. 

Narodowe Czytanie  
„Quo vadis” w Ciechanowcu

3 września w ponad dwu tysiącach miejsc  
w całej Polsce oraz za granicą odbyło się  
Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka  
Sienkiewicza. Ciechanowiec po raz kolejny  
włączył się do tej akcji.

Trudno na razie pokusić się o miarodajną analizę, ale już po 
drugim turnieju w Ciechanowcu widać, że jest to lokalizacja 
atrakcyjna i ważna. Ważna, bo jest to w tym roku, jak na ra-
zie, jedyny turniej zlokalizowany na wschód od Warszawy. Bo 
zagrało w nim czworo debiutantów, co ostatnio jest rzadkością. 
Bo społeczność lokalna jest zainteresowana popularyzacją gry  
w scrabble w swoim regionie.

Co do atrakcyjności, nie trzeba chyba przekonywać nikogo, kto 
był obecny. Nieobecnych chciałbym zachęcić piękną przyrodą, 
możliwością uprawiania sportu blisko natury, czy wreszcie do-
skonałą lokalną kuchnią.

W turnieju zagrało 36 osób, w tym trzech byłych mistrzów Pol-
ski. Tytułu bronił Stanisław Rydzik. Zaskakujące rozstrzygnięcia 

pierwszego dnia bardzo mu jednak tę obronę skomplikowały.  
Po siedmiu rundach prowadzili Marek Reda i Kacper Zegadło, 
którzy zgromadzili po 6 punktów. Kacper wygrał jednak drugiego 
dnia tylko dwie partie i zajął dopiero szóste miejsce. Marek od-
niósł cztery zwycięstwa i wygrał turniej zasłużenie, zdobywając 
jako jedyny 10 punktów. Kolejne miejsca zajęli Krzysztof Mówka 
oraz doskonale finiszujący Piotr Pietuchowski i Stanisław Rydzik, 
którzy wygrali w niedzielę wszystkie partie.

Nagrodę specjalną za największą liczbę „siódemek” (27) otrzy-
mała Irena Sołdan. Autorem najdroższego ruchu (za 176 punk-
tów) był Piotr Pietuchowski. Dwie nagrody specjalne, za najlepszy 
debiut i za najlepszy wynik wśród mieszkańców gminy Ciechano-
wiec, otrzymała Krystyna Perekitko, która wygrała 5 partii i jest 
na dobrej drodze do rozpoczęcia udanej kariery turniejowej.

Turniejowi patronował Burmistrz Ciechanowca Mirosław Recz-
ko, główny sponsor turnieju i imprez towarzyszących. Doskonałą 
organizację zawdzięczamy zaangażowaniu dyrekcji i pracow-
ników Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz oczy-
wiście Andrzejowi Choińskiemu. To dzięki ich staraniom gracze 
mogli w sobotę popływać na rowerach wodnych i doskonale 
bawić się przy ognisku. Fundacja „Umysł” im. Alfreda Buttsa 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy uznali turniej scrabble  
w Ciechanowcu za potrzebne wydarzenie i dopomogli w tym, aby 
to wydarzenie było udane. 

Sędzia Turnieju
Mariusz Sylwestrzuk

Mistrzostwa Ciechanowca w Scrabble
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W 2016 roku prowadzony był II etap re-
montu zabytkowego siedemnastowieczne-
go kościoła pw. Św. Doroty w Winnie-Po-
świętnej.   

Remontowany był przede wszystkim dach. 
Prace obejmowały demontaż rynien i rur 
spustowych, pokrycia dachowego oraz ro-
zebranie pokrycia deskowego dachu wraz 
z drewnianą ślepą podłogą na poddaszu. 
Naprawiono i zaimpregnowano więźbę da-
chową i belki stropowe. Na stropie położono 
izolację termiczną i wykonano nową podło-
gę na poddaszu. Naprawiono sygnaturkę na 
dachu. Wymieniono też stolarkę okienną, 
zreperowano i zakonserwowano drzwi. W 
oparciu o przekazy historyczne odtworzono 
wieżę, postawioną pierwotnie w XIX w., a ro-
zebraną w 1961 r. 

Całkowity koszt inwestycji to 590 400 zło-
tych, z czego 200 tys. złotych stanowi do-
tacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 49 tys. złotych  z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego,  
a 111 016 złotych z budżetu Gminy Ciecha-

Remont kościoła w Winnie-Poświętnej

nowiec − z funduszu sołeckiego, który na potrzeby remontu przekazało 16 sołectw: 
Ciechanowczyk, Kobusy, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Kosiorki, Kułaki, 
Łempice, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo Stare, Trzaski, 
Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wypychy i Zadobrze.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyremon-
tował chodniki na ulicy Łomżyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 690. 

Prace polegały na wykonaniu robót nawierzchniowych: rozbiór-
ki chodników i obrzeży, regulacji pionowej studzienek, ustawie-
niu krawężników kamiennych oraz ułożeniu chodników z kostki 
brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm i kostki brukowej be-
tonowej kolorowej o grubości 8 cm. Nowe chodniki będą miały 

nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim przyczynią się 
do poprawy komfortu poruszających się tamtędy pieszych.  Pra-
ce zakończyły się w październiku 2016 roku. Natomiast wiosną 
2017 roku planowany jest remont nawierzchni drogowej.

Zleceniodawcą inwestycji jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, 
a wykonawcą Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne  
z Siemiatycz. 

Nowe chodniki na ulicy Łomżyńskiej
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Celem turnieju jest pobudzenie sportowej aktywno-
ści, budowanie międzynarodowego dialogu, wymiana 
doświadczeń między uczestnikami, a co najważniejsze 
udana zabawa.

W ramach partnerstwa miast do udziału w turnieju 
została zaproszona nowo powołana drużyna piłkarska 
złożona z uczniów drugiej i trzeciej klasy Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Drużyna 
trenuje od niedawna, od marca 2016 roku odbywają się 
dwa półtoragodzinne treningi tygodniowo. Do Rosbach 
wyjechała 11-osobowa ekipa piłkarzy, burmistrz Ciecha-
nowca Mirosław Reczko, opiekunowie Andrzej Włodar-
czyk i Sławomir Pietrzykowski oraz pomoc medyczna 
Wioletta Wysocka. 

Oprócz stałych składów z Niemiec i młodych piłkarzy 
z Polski, do udziału w turnieju przystąpiły także drużyny 
ze Skandynawii, Finlandii i Portugalii. Łącznie do wal-
ki stanęło 40 drużyn, w tym drużyna z Ciechanowca. 
Pozostałych 39 zespołów, to reprezentanci szkół piłkar-

Turniej piłki nożnej Rosbacher Cup 2016

skich i bundesligowych drużyn m.in.: FSV Mainz, Hertha BSC Berlin, FC 
St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, VfL Wolfsburg, RB Leibzig, 1.FC Nürnberg. 

W rozgrywkach z zespołami mającymi po swojej stronie zarówno duże 
doświadczenie, jak i wiele godzin odbytych treningów ciechanowieccy pił-
karze wywalczyli 16 miejsce w grupie srebrnej.

Duże uznanie należy się organizatorom turnieju. Turniej został zorgani-
zowany w sposób rewelacyjny – powiedział Sławomir Pietrzykowski, opie-
kun wycieczki. W sobotę odbyło się 80 spotkań, na 4 boiskach. Mecze 
rozgrywane były zgodnie z programem bez żadnych opóźnień. W czasie 
wolnym na uczestników turnieju czekało wiele atrakcji – dodał. 

W Ober-Rosbach (Rosbach vor der Höhe), 
mieście partnerskim Ciechanowca został 
rozegrany 5. międzynarodowy turniej piłki  
nożnej zawodników z rocznika 2006  
– U 10. 

Obchody Podlaskiego Dnia Seniora

W Ciechanowcu odbyło się spotkanie w ramach Podlaskich Dni Seniora, w którym 
udział wzięło blisko 50 seniorów, zainteresowanych tematyką wykładów. 

Seniorzy wysłuchali wykładu fizjoterapeuty pt. „Kręgosłup Seniora - co zrobić żeby 
nie bolało?” i wykładów prawnika na temat bezpieczeństwa i prawa: „Oszustwa na 
szkodę osób starszych” i  „Prawo spadkowe - podstawowe elementy teoretyczne oraz 
elementy praktyczne”. Podobno w naszym wieku musi boleć, bo jak nie boli to już jest 
źle. Jednak warto było dzisiaj poznać sposoby na to, aby bolało mniej i żebym mógł 
dłużej cieszyć się sprawnością fizyczną - powiedział uczestnik spotkania. 

Dzień Seniora to szczególny moment, 
który pozwala docenić i podkreślić po-
tencjał doświadczenia, wartości i wie-
dzy, z których mogą czerpać młodsze 
pokolenia. Drodzy Seniorzy jesteście 
źródłem życiowej mądrości, której 
nabywa się z upływem lat. - napisał  
w liście skierowanym do seniorów 
Marszałek Województwa Podlaskiego 
Jerzy Leszczyński. - W okresie ostat-
nich dziesięcioleci obserwowany jest 
spadek rozwoju demograficznego oraz 
zmiany w strukturze wieku mieszkań-
ców naszego kraju i województwa. 
Polityka senioralna staje się coraz waż-
niejszym elementem życia społeczne-
go. Po stronie samorządowców leży 
zapewnienie godnych warunków życia 
osobom starszym, dlatego też podej-
mowane są działania mające na celu 
promowanie i wspieranie aktywności 
starszego pokolenia.

Organizatorami Podlaskich Dni Se-
niora byli Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku i Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
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Najlepsze w powiecie
W IX finale Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół 

Ponadgimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego zwycię-
stwo odniosły siatkarki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu, w składzie: Kamila Biała – kapi-
tan, Karolina Czarnecka, Natalia Dacz, Marlena Plichta, Paulina 
Rusiniak, Karolina Wincenciak i Barbara Zalewska.

W turnieju uczestniczyło sześć zespołów. Mecze rozgrywano  
w dwóch grupach na halach ZSOiZ i gimnazjum w Czyżewie. 

W swojej grupie ciechanowieckie zawodniczki wygrały obydwa 
mecze przez co zapewniły sobie grę w finale turnieju.  Rozegrały 
go z siatkarkami ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem. 

Karolina Czarnecka została MVP turnieju (Najbardziej Warto-
ściowy Gracz), a Kamila Biała najlepszą atakującą turnieju.

W dziewięcioletniej historii turnieju to już ósme zwycięstwo siat-
karek naszej szkoły. Życzymy sobie by stało się to tradycją tych 
rozgrywek.

ZSOiZ w Ciechanowcu

„Trzygwiazdkowy” Punkt Informacji Turystycznej w Ciechanowcu
W Białymstoku w ramach Regionalnych Obchodów Światowe-

go Dnia Turystyki odbyło się wręczenie certyfikatów Punktom In-
formacji Turystycznych z Województwa Podlaskiego.  

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) od 
2010 roku prowadzi proces certyfikacji punktów informacji tury-
stycznej, które traktowane są jako integralne elementy promocji 
turystycznej - narzędzia budowy wizerunku Polski. Certyfikacja 
przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń punktów informacji turystycznej. W tym 
roku do kategoryzacji zgłosiły się 32 podmioty z województwa 
podlaskiego. Nadesłane wnioski o certyfikację rozpatrzone zosta-
ły przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną. Punkty, które zgłosi-
ły się po raz pierwszy, oraz którym planowano zmienić kategorię 
były weryfikowane w terenie - szczególną uwagę zwracano na: 
kwalifikacje pracowników IT, oznakowanie podmiotów IT, dostęp 
do informacji non-stop, dostęp IT dla osób niepełnosprawnych, 

dostęp do Internetu, świadczenie dodatkowych usług, prowa-
dzenie statystyk ruchu turystycznego, udział w badaniach an-
kietowych przeznaczonych dla turystów, organizowanych przez 
PROT oraz Politechnikę Białostocką Wydział Zarządzania Kate-
drę Gospodarki Turystyki.

Punkt Informacji Turystycznej w Ciechanowcu od początku 
poddaje się certyfikacji i utrzymuje się w trzygwiazdkowej ka-
tegorii. Tegoroczną decyzją Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej 
pozostaje włączony do sieci Polskiego Systemu Informacji Tury-
stycznej. Certyfikatem potwierdzającym kategorię może posługi-
wać się do września 2018 roku.

Decyzją Regionalnej oraz Krajowej Komisji najwyższą katego-
rię **** przyznano sześciu punktom informacji turystycznej, trze-
cią kategorię *** jedenastu punktom, drugą kategorię ** ośmiu 
jednostkom, zaś pierwszą * sześciu punktom informacji tury-
stycznej.

W czasie uroczystości podsumowania XII Konkursu na Najle-
piej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego 
w Województwie Podlaskim wręczono nagrody właścicielom na-
grodzonych i wyróżnionych budynków:                                                                                                       

I nagroda: zagroda ze wsi Zwierżany, gm. Sidra 
II nagroda: budynek mieszkalny, Tykocin, gm. Tykocin 
II nagroda: budynek mieszkalny, Soce, gm. Narew
II nagroda: zagroda we wsi Borysówka, gm. Hajnówka 
II nagroda: budynek mieszkalny, ul. Pałacowa, Ciechanowiec
III nagroda: budynek mieszkalny Soce, gm. Narew 
III nagroda: budynek mieszkalny, Nowa Przerośl, gm. Przerośl
III nagroda: budynek mieszkalny, Dziecinne, gm. Boćki. 

W 2016 roku do Konkursu zgłoszono 37 budynków z 25 gmin 
województwa podlaskiego. W ciągu 12. lat trwania Konkursu uda-
ło się udokumentować 824 drewniane budynki - domy, budynki 
gospodarcze, młyny, spichlerze czy też założenia dworskie, bę-
dące świadectwem dawnego budownictwa i wartości architektury 
drewnianej.

Do konkursu można zgłaszać budynki drewniane na terenie 
województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do  
5000 mieszkańców), które powstały do 1956 roku. 

Organizatorami konkursu byli Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu. 

Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepiej Zachowany 
Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
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Już po raz szósty odbyły się w Zambrowie Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin International Budo Kai IBK. 
W Mistrzostwach wystartowało 190 uczestników z Polski i Holan-
dii. Walki prowadzone były w kilkunastu kategoriach wiekowych  
i wagowych na macie i w ringu.  

Zawodnicy z Ciechanowca finalistami  
Międzynarodowych Mistrzostw Karate

Działający przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu 
Klub Seniora Chwilowo Młodzi zorganizował w restauracji Asto-
ria tradycyjne spotkanie integracyjne klubów seniora z Powiatu 
Wysokomazowieckiego. 

Uczestniczyli w nim członkowie ciechanowieckiego klubu oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych Klubów Seniora z Czyżewa, 
Klukowa, Szepietowa i Wysokiego Mazowieckiego, a także Bur-
mistrz Ciechanowca, dyrektor COKiS, prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz pracownicy COKiS. Do tańca 
grał zespół „Kłosy”.

Klub Seniora w Ciechanowcu istnieje od wiosny 1997 roku.
Podstawowymi formami działalności jest organizowanie wystaw 
twórczości amatorskiej członków klubu, spotkania autorskie 
twórców poezji, wycieczki oraz spotkania i wieczorki taneczne.

Spotkanie integracyjne klubów seniora

Pięć latarni z oprawą LED zamontowano na istniejących słu-
pach przy drodze wojewódzkiej nr 681 we wsi Bujenka. 

Zamocowane oprawy oświetleniowe typu LED CORONA LITE 
65W odznaczają się wysoką skutecznością świetlną i wysoką 
klasą energetyczną, a zastosowane w niej kierunkowe matryce 
soczewkowe umożliwiają najwydajniejsze oświetlenie drogi. 

Oświetlenie tego odcinka drogi poprawiło bezpieczeństwo pie-
szych, a poprzez oświetlenie miejsca przystankowego, także 
osób korzystających z komunikacji autobusowej. Koszt inwestycji 
wyniósł 35 tysięcy złotych i został pokryty w całości ze środków 
własnych Gminy Ciechanowiec. Wykonawcą była firma DAMEX 
Damian Wójcicki z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem. 

Walki były ciężkie i emocjonujące, szczególnie w kategorii K1 
oraz Mini MMA dzieci – powiedział Shihan Artur Więzowski pre-
zes dwóch ciechanowieckich organizacji: Mazowiecko-Podla-
skiego Klubu Karate oraz Polskiej Federacji Instytut Budokai, 
organizatorów wydarzenia.  

Na podium stanęli młodzi mieszkańcy Ciechanowca: Filip Bart-
nikowski (1 miejsce miniMMA), Cyprian Żurowski (2 miejsce mi-
niMMA), Oliwia Religa (2 miejsce miniMMA), Kacper Łukasiuk 
(1 miejsce miniMMA), Wiktoria Bartnikowska (2 miejsce miniM-
MA), Oliwia Puchalska (1 miejsce miniMMA), Klaudia Łukasiuk 
(1 miejsce Kumite) oraz Maciej Szaciłowski (1 miejsce K1).  

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, statuetki i dyplo-
my podpisane przez Kancho Gordeau gościa honorowego  
Mistrzostw, Prezydenta International Budo Kai, Mistrza Kyoku-
shin Karate  – Kancho Gerard Gordeau 9 dan. Sędzią Głównym 
zawodów był Shihan Mirosław Jędrowski, a sędziami maty byli 
Sensei Robert Gaździk, Robert Budniewski i Kamil Bazelak.

Zawody odbyły się pod patronatem honorowym Starosty  
Powiatu Zambrowskiego, przy wparciu finansowym Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Miasta 
Zambrów. Sponsorami mistrzostw byli również: Kazimierz i Irena 
Rupińscy, Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi, Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie, Bank Spółdziel-
cy w Zambrowie, Wiceprezes Polskiej Federacji Instytut Budokai 
Karate Krzysztof Kopania i Piotr Gębicki.

Nowe oświetlenie LED przy drodze wojewódzkiej nr 681
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Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec 

W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyła się dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Ciechanowiec. Spotkanie było także okazją do zapozna-
nia mieszkańców z możliwościami finansowania ich działalno-
ści zarówno ze środków unijnych, jak i z budżetu państwa oraz  
z ofertą Gminy Ciechanowiec dla inwestorów.    
Dyskusję publiczną nad studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec 
poprowadziła Karolina Ciulkin, członek zespołu projektowego, 
pełniąca funkcję głównego projektanta studium z firmy Pro Arte 
Spółdzielnia Architektów. Studium składa się z dwóch części 
- tekstowej i graficznej. Podczas spotkania omówiono uzasad-
nienie i syntezę przyjętych rozwiązań (cały tekst udostępniono 
zebranym do wglądu). Zaprezentowana została część graficzna 
studium składającą się z map obrazujących odniesienia prze-
strzenne dla uwarunkowań rozwoju gminy oraz prezentująca 
kierunki zagospodarowania przestrzennego. Architekt wyjaśniła 
zebranym ograniczenia prawne i przyrodnicze, które mają wpływ 
na kształt studium, a także znaczenie uszczegóławiania uwag do 
studium. Zgłaszanie ogólnych uwag może skutkować odrzuce-
niem ich w całości. Odniosła się także do pytań publiczności infor-
mując, że studium nie wpłynie na prowadzoną działalność, tylko 
określi ogólne warunki zagospodarowania. Zaznaczyła także, że 
tworzone na bazie studium miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego nie muszą być ograniczeniem dla mieszkańców 
i przedsiębiorców, lecz szansą na realizację szybkiej inwestycji, 
a mieszkańcom zapewnią spokój, wynikający z posiadania infor-
macji o tym, co może być w okolicy ich domu wybudowane. 
W części graficznej studium zaprojektowana została także ob-

wodnica Ciechanowca. Jej przebieg, przyczyny wybrania okre-
ślonej lokalizacji oraz korzyści wynikające z realizacji tej inwesty-
cji omówił Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.
Chociaż projekt studium kreuje politykę przestrzenną gminy, 

która ma wpływ nie tylko na przedsiębiorców, ale i na każde-
go mieszkańca posiadającego nieruchomość lub planującego 
ją zakupić, to w spotkaniu uczestniczyli głównie ci pierwsi i to  
z myślą o nich, poza dyskusją nad studium, omówiono możliwo-

ści inwestowania i rozwijania ciechanowieckich przedsiębiorstw. 
Przedstawicielki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Łomży Karolina Borawska i Aneta Chętnicka 
oraz Monika Dzielnik p.o. Koordynator ds. wdrażania PROW  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podla-
sie” opowiedziały o jakie środki unijne mogą ubiegać się przed-
siębiorstwa. Natomiast Radosław Gorczyca z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem omówił przygotowa-
ne przez urząd różne formy wsparcia m.in.: dofinansowanie sta-
żów, szkoleń i studiów podyplomowych. 
Zbigniew Radziszewski, właściciel firmy Projektowanie i Nad-

zór Budowy Dróg i Mostów, zaprezentował opracowywaną na 
zlecenie Urzędu koncepcję zagospodarowania i uzbrojenia  
w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, deszczową i wodocią-
gową terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Ciechanowcu. 
Anna Czapkowska, pracownik Referatu Finansowego Urzędu 
Miejskiego w Ciechanowcu omówiła główne założenia oraz ko-
rzyści dla przyszłych inwestorów wynikające z uchwalenia przez 
radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu uchwały w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach 
pomocy de minimis. 
Do oferty dla przyszłych inwestorów oraz możliwości otrzyma-

nia dotacji unijnych odniósł się dr inż. Józef Zakrzewski przed-
stawiciel firmy Altimus-Tech Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu 
powiedział, że jedną z przyczyn ulokowania spółki w Ciecha-
nowcu był szybki odzew Burmistrza Ciechanowca i Marszałka 
Województwa Podlaskiego, którzy wskazali możliwe miejsce 
prowadzenia  działalności. 
Głos zabrał też uczestniczący w spotkaniu Marszałek Woje-

wództwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który podsumował 
dotychczasowe inwestycje zrealizowane przez jednostki mu 
podległe, podkreślając ich bezpośredni i pośredni wpływ na 
podniesienie jakości życia mieszkańców Ciechanowca i okolic. 
W kwestii obwodnicy zapowiedział, że jeżeli będzie wola samo-
rządu, to Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował 
projekt obwodnicy. Jest to kwestia kilku lat, ale należy się już do 
tej inwestycji przygotowywać poprzez opracowanie dokumenta-
cji.
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Podlaskie ligawki obwieściły Adwent 

Przez dwa dni w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka rozbrzmie-
wała muzyka grana na podlaskich ligawkach, kaszubskich bazu-
nach, góralskich trombitach i innych instrumentach pasterskich, 
tradycyjnie oznajmiających o nadejściu Adwentu.

W 36. Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich im. Ka-
zimierza Uszyńskiego wzięło udział, w różnych kategoriach  
135 uczestników, których oceniało jury w składzie: dr Tomasz 
Czerwiński − etnograf, nauczyciel akademicki, absolwent Kate-
dry Etnografii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego; dr Artur Gaweł − etnograf, Dyrektor Podlaskiego Muzeum 
Kultury Ludowej; mgr Jacek Jackowski − muzyk i muzykolog, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie − Zakład 
Muzykologii, Zbiory Fonograficzne; Andrzej Klejzerowicz − wie-
loletni uczestnik i laureat Konkursu Gry na Instrumentach Pa-
sterskich i mgr Anastasiya Niakrasava − etnomuzykolog, Instytut 
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Poza konkursem wystąpiły zespoły: Karpatska Taystra z Ukra-
iny i Megitza Trio.

36. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza 
Uszyńskiego zorganizowany został przez Muzeum Rolnictwa  
im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, pod patronatem Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Pod-
laskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, przy współ-
udziale Starosty Wysokomazowieckiego oraz Parafii pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Ciechanowcu. Nagrody finansowe i rzeczo-
we ufundowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, 
priorytet kultura ludowa i tradycyjna oraz sponsorów.

I miejsca w konkursie  
z podziałem na poszczególne kategorie:

ligawki:
− dzieci do lat 10 Rafał Radziszewski z Boguszów Starych
− dzieci do lat 16 Przemysław Tartaczuk z Kanabrodu
− dorośli do lat 64 Teodor Niemyjski z Ciechanowca
− seniorzy  Piotr Bondarczuk z Wieski-Wsi
bazuny 
− dzieci Andrzej Galiński z Borkowa
− dorośli Grzegorz Choszcz ze Sznurków
trombity 
− dzieci Mikołaj Tokarczyk z Jaworek
− dorośli Tadeusz Rucki z Koniakowa
rogi pasterskie 
− dzieci Lubomir Ziółek z Krężnicy Jarej
− dorośli Jarosław Jaroszewski z Nowego Miasta Lubawskiego
inne instrumenty pasterskie 
− dzieci do lat 10 Virginija Rekus ze Szlinokiemi
− dzieci do lat 16 Rimas Rekus i Gabriel Pik ze Szlinokiemi
− dorośli Myroslav Gutsul z Putiły (Ukraina)

Pełne wyniki konkursu na www.muzeumrolnictwa.pl

W 36. Konkursie Gry na Instrumentach Paster-
skich im. Kazimierza Uszyńskiego wzięło udział, 
w różnych kategoriach 135 uczestników. 
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Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 
w ramach zadania Ochrona Przyrody - Ochrona różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosystemów - Zachowanie i wzbogacanie 
różnorodności biologicznej - Urządzanie i utrzymanie terenów 
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, Gmina Ciechano-
wiec zrealizowała dwa projekty.

W ramach realizacji zadania „Pielęgnacja i konserwacja pomni-
ków przyrody na terenie Gminy Ciechanowiec”, przeprowadzono 
kompleksowe prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w obrębie 
trzech pomników przyrody znajdujących się na terenie Ciecha-
nowca. Pracami polegającymi na usunięciu złamanych, zwisają-
cych konarów i gałęzi, odrośli korzeniowych, samosiewów oraz 
korekty zdeformowanych i nierównomiernie rozwiniętych koron, 
a także założeniu wiązań elastycznych dla prawidłowego za-
chowania statyki drzew objęto pomniki przyrody: zlokalizowane 
wzdłuż zabytkowej alei lipowej - nr ewidencyjny 117ł przy ul. Pa-
łacowej - od strony ul. Czyżewskiej do ul. Kozarskiej oraz przy 
alei lipowej -  nr ewidencyjny 116ł wzdłuż drogi od ul. Pałaco-
wej do ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu. Konserwacji poddano 
także lipę drobnolistną nr ew. 1745 rosnącą przy ul. Parkowej 
w Ciechanowcu. Zadanie realizowano od 19 października do  
3 listopada 2016 r. Kierownikiem robót była arch. kraj. mgr inż. 
Urszula Maciejewska-Stefańska, a wykonawcą prac mgr inż. Jan 
Szymański z firmy Aspiracje Ogrodowe z miejscowości Raszyn 
Rybie. 

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 43 677 zł, w tym:  
38 880 zł to koszt realizacji rzeczowej zadania, 4797 zł wykona-

nie programu prac konserwatorskich w obrębie dwóch pomników 
przyrody 116ł (42 szt.) i 117ł (49 szt.) oraz ekspertyzy dendrolo-
gicznej wraz z opisem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych 
i konserwacyjnych pomnika przyrody nr ewid. 1745. Dotacja  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku wyniosła 23 328 zł.

Realizując projekt „Urządzanie zadrzewień w pasach drogo-
wych dróg gminnych oraz terenów zieleni w Gminie Ciechano-
wiec, we wsi Pobikry oraz wzdłuż ciechanowieckich ulic Kazi-
mierza Uszyńskiego, Kościuszki, 11 Listopada i Pińczowskiej 
zasadzono 21 cisów, 33 klony oraz 24 jarzębiny. 

Przewidywany efekt ekologiczny projektu to: ograniczenie emi-
sji dwutlenku węgla do atmosfery, złagodzenie efektu cieplarnia-
nego poprzez nasadzenia drzew, ograniczenie rozprzestrzenia-
nia się zanieczyszczeń powietrza i erozji gleb, zwiększenie ilości 
siedlisk i źródeł pożywienia dla wielu gatunków zwierząt, w tym 
ptaków, owadów itp.

Koszt zakupu drzew wyniósł 15 tys. zł, z czego 5 tys. zł to koszt 
własny Gminy Ciechanowiec a 10 tys. zł to dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku.

W sadzeniu drzew wzięło udział wielu mieszkańców gminy. Cisy 
w Pobikrach sadziło kilka rodzin pod nadzorem pana Jana Stań-
czuka. Drzewa przy ul. 11 Listopada zasadzili pracownicy Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. Sadzonki przy 
ul. Kazimierza Uszyńskiego posadzone zostały przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy przy wsparciu szkoły podstawowej. 
Drzewa przy ul. Pińczowskiej sadzili Karol Niewiarowski i Michał 
Poniatowski, zaś klony przy ul. Kościuszki zasadzili pracownicy 
Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

Wszystkim mieszkańcom, którzy bezinteresownie podjęli się 
sadzenia drzew serdecznie dziękujemy.

Należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu i Pobikrach 
wzbogaciły się o nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.  

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
Obie jednostki otrzymały przeznaczone do stosowania w ak-

cjach ratowniczo-gaśniczych agregaty oddymiające „Kobra”, któ-
re z obiektu objętego pożarem wypychają produkty spalania, ob-
niżają temperaturę gaszenia i poprawiają bezpieczeństwo pracy 
strażaków.

Dodatkowo Urząd Miejski w Ciechanowcu zakupił dla OSP 
Ciechanowiec detektor prądu przemiennego „Hot Stick”, który 
ostrzega o obecności odkrytych urządzeń znajdujących się pod 
wysokim napięciem elektrycznym. 

Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w wy-
sokości 7500 zł na zakup agregatów oddymiających, pozostałe 
wydatki zostały sfinansowane z budżetu Gminy Ciechanowiec. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 16 937 zł.
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Osoby fizyczne mogą bez zezwolenia usuwać drzewa lub krzewy

W związku z nowelizacją ustawy z 14 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody, od 1 stycznia 2017 r. nie są wymagane zezwolenia 
na usuwanie drzew i krzewów w określonych przypadkach.

W przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm 
nie przekracza:

− 100 cm − w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczaj-
nego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjo-
wej oraz platanu klonolistnego,

− 50 cm − w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku krzewów rosnących w skupiskach, o powierzchni 

do 25 m2.
Ustawodawca wyłączył uzyskiwanie zezwoleń także w przy-

padku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach sta-

nowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew 
lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytko-
wanych do użytkowania rolniczego. 

Właściciele nieruchomości w Gminie Ciechanowiec w dalszym 
ciągu muszą uzyskiwać zezwolenie na usunięcie drzew lub krze-
wów rosnących na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Doliny 
Bugu i Nurca” i obszaru Natura 2000 oraz na  terenach ukła-
du przestrzennego miasta Ciechanowiec, obejmującego lewo-
brzeżny Stary Ciechanowiec wraz z terenami dworu obronnego 
(tzw. zamku) oraz prawobrzeżne Nowe Miasto i zespół pałaco-
wo-ogrodowy Nowodwory, wydawane przez Podlaskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne mogą bez zezwolenia usuwać drzewa lub krzewy, jeżeli  
nie jest to związane z działalnością gospodarczą. 
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Podróżujący drogą wojewódzką nr 694 relacji Przyjmy – Cie-
chanowiec otrzymali kolejne kilometry odnowionej trasy – po wy-
remontowanym w ubiegłym roku ponad dwukilometrowym frag-
mencie na terenie województwa podlaskiego i trzykilometrowym 
odcinku na terenie województwa mazowieckiego, oddano do 
użytku prawie cztery kilometry drogi przebiegające przez gminy 
Nur i Boguty-Pianki.  

Przebudowa drogi trwała od końca lipca do początku grudnia 
tego roku. Za około 2,5 mln zł wzmocniono i poszerzono jezd-
nię, wykonano nawierzchnię asfaltową, oznakowanie pionowe  
i poziome, utwardzono pobocza oraz ustawiono słupki hektome-
tryczne. Środki na realizację tej inwestycji pochodziły z budżetu 
województwa mazowieckiego.

Otwarcie drogi, w którym uczestniczyli m.in. marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, wicestarosta 
Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek Gruchała, wójt Gminy 
Boguty-Pianki Józef Bogucki, burmistrz Ciechanowca Mirosław 

Reczko i przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu Euge-
niusz Święcki, połączone było z otwarciem zmodernizowanych 
dróg gminnych Szpice-Chojnowo oraz Tymianki-Moderki i Ty-
mianki-Okunie.

Ceremonia rozpoczęła się uroczystą sesją Rady Gminy Bo-
guty-Pianki, w czasie której zabierający głos goście zgodnie 
podkreślali znaczenie dobrych dróg dla rozwoju lokalnych spo-
łeczności, przedsiębiorczości i turystyki, a także efekty jakie przy-
nosi współpraca i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych  
– działaczy samorządowych wojewódzkich, powiatowych i lokal-
nych oraz mieszkańców.

W czasie rozmów padły obietnice dalszej współpracy – marszał-
kowie obu województw mówili o planach remontu innej wspól-
nej drogi wojewódzkiej – tym razem nr 690. Jest też szansa, że 
ścieżka rowerowa, która powstanie wzdłuż remontowanej dro-
gi nr 690, od Siemiatycz do Ciechanowca, będzie przedłużona  
z podlaskiego Ciechanowca do mazowieckich Bogut-Pianek.

Otwarcie drogi łączącej dwa województwa

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec w 2016 roku 
Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 

2016 roku wyniosła 8945 osób. Liczba mieszkańców miasta 
zmniejszyła się w ubiegłym roku o 37 i wyniosła 4788 osoby,  
w tym kobiety 2430 i mężczyźni 2358 a liczba mieszkańców tere-
nów wiejskich zmniejszyła się o 64 i wyniosła 4157 osób, w tym 
kobiety 1981 i mężczyźni 2176. 

Według danych ewidencji ludności w gminie Ciechanowiec jest 
więcej emerytów niż dzieci. Tych pierwszych jest 1672 osoby,  
a liczba dzieci i młodzieży do lat 18 to 1561. Liczba osób w wieku 
produkcyjnym wynosi 5712.

W naszej gminie utrzymał się ujemny przyrost naturalny − wy-
niósł w 2016 roku -63 (współczynnik przyrostu -7,04‰). W ubie-

głym roku zmarło 124 mieszkańców naszej gminy, a urodziło się 
61 dzieci. 

Urząd Stanu Cywilnego wpisał do ksiąg 30 dzieci urodzonych 
poza granicami Polski − na Białorusi, w Belgii, Holandii, Niem-
czech, Rosji, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Wielkiej Bry-
tanii. 

W Gminie Ciechanowiec odbyło się 95 ślubów − 75 konkorda-
towych i 17 cywilnych (w tym 4 poza lokalem USC). W księgach 
zostały też odnotowane 3 śluby zawarte w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki. Urząd Stanu Cywilnego odnotowuje wzrost ilości 
ślubów, które są udzielane osobom niezamieszkałym w mieście 
i gminie Ciechanowiec. 
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Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Ciechanowca

Przed Urzędem Miejskim na uczestników orszaku czekał Bur-
mistrz Ciechanowca ze skrzynią pełną słodkich skarbów przy-
gotowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciecha-
nowcu. W marszu wzięły udział dzieci z przedszkola, uczniowie 
i nauczyciele ze szkół podstawowych w Ciechanowcu, Łempi-
cach, Radziszewie Starym i z gimnazjum,  oraz mieszkańcy mia-
sta i gminy. Wielu uczestników przystroiło głowy koronami prze-
kazanymi przez Fundację Orszak Trzech Króli, lub przebrało się 
w stroje charakterystyczne dla krajów azjatyckich i afrykańskich.

Wyróżnienia w Konkursie na najlepsze przebranie wręczyli 
Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko i proboszcz parafii pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu ksiądz Tadeusz Kryński. 
Nagrody wśród przedszkolaków zdobyli Artur Twarowski, Adam 
Pawluk i Filip Łuniewski, wśród dzieci ze szkół podstawowych 
Michalina Lipska, Błażej Radziszewski i Patrycja Szcześniak, 
wśród młodzieży gimnazjalnej  Monika Filińska, Gabrysia Jabło-

nowska i Maciej Moczulski a wśród dorosłych Ilona Malinowska, 
Urszula Lipska i Justyna Wrzesińska. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali korony, naklejki, śpiewniki i gazety orszakowe.

Silny mróz nie odstraszył uczestników orszaku, którzy zostali 
po mszy świętej na placu Ks. K. Kluka, aby wspólnie śpiewać ko-
lędy. Można było ogrzać się przy koksowniku ustawionym przez 
strażaków, rozgrzać gorącą herbatą i bigosem przygotowanymi 
przez właścicieli i pracowników Hotelu Nowodwory. Tradycyjnie 
już dziczyznę dodaną do bigosu dostarczyli myśliwi z Koła Ło-
wieckiego „Rogacz” w Ciechanowcu.

Organizatorami Orszaku Trzech Króli byli Burmistrz Ciecha-
nowca, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciecha-
nowcu, Proboszcz Parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu, 
Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Fun-
dacja Orszak Trzech Króli.

Jubileuszowy, V Orszak Trzech Króli, przemaszerował w Święto Objawienia Pańskiego sprzed 
siedziby Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu do żłóbka betlejemskiego w kościele  
pw. Trójcy Przenajświętszej. 
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37 rodzin wzięło udział w Konkursie „Rodzinne bombki”
W  Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu od-

było się rozstrzygnięcie konkursu „Rodzinne bombki 2016”.  
Na konkurs wpłynęło 80 bombek od 37 rodzin.  

Każda bombka była wyjątkowa, dlatego też jury przyznało dy-
plomy i nagrody wszystkim rodzinom uczestniczącym w konkur-
sie. Konkursowe bombki zostały przekazane parafiom do deko-
rowania choinek w ciechanowieckich kościołach. 

Organizatorami konkursu byli Ciechanowiecki Ośrodek Kultury 
i Sportu oraz dwie ciechanowieckie parafie: Parafia pw. Trójcy 

Przenajświętszej oraz Parafia pw. NMP z Fatimy. 
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu składa podzięko-

wania sponsorom konkursu, którymi byli: Bank Spółdzielczy  
w Ciechanowcu, „U Jana” S.C.. Grzegorz Łopuski - Marek Morzy, 
Styl-Pro Wojciech Pietraniuk, Firma Handlowa Leszek Pełszyk, 
Kwiaciarnia Anna Kozłowska, „U Celinki” Kwiaciarnia Halina  
Komarowska, Dom Książki Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe Tomex Tomasz Grodzki, Beza -  Ciszkowski S.C. 
oraz Positano Monika Godlewska.

Koncert Noworoczny 
w wykonaniu ciechanowieckich zespołów 

W niedzielny wieczór w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Ciechanowcu  można było posłuchać najpiękniejszych kolęd  
i pastorałek w wykonaniu ciechanowieckich zespołów instrumen-
talnych i wokalnych.

Ciechanowiecki Chór Seniora powstały w listopadzie 2016 
roku, kierowany przez Sławomira Leszczyńskiego zadebiutował 
kolędą Wśród nocnej ciszy. Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa 
wykonała kolędy Gdy się Chrystus rodzi, Cicha Noc i  Przybieżeli 
do Betlejem w autorskich aranżacjach Sławomira Leszczyńskie-
go a Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego Bracia 
patrzcie jeno, Z narodzenia Pana i Wesoła Nowina. Wszystkie 
zespoły funkcjonują przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury  
i Sportu.

Działający przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciecha-
nowcu, prowadzony przez organistę Andrzeja Niewiarowskiego 
Chór Kantata z dyrygentem Krzysztofem Pełszykiem zaśpiewał 
Gdy się Chrystus rodzi, Z narodzenia Pana, Nie było miejsca, 
Witajmy Jezusa. 

Zespół wokalno-taneczny Akwarele ze Szkoły Podstawowej  
im. M. Kopernika w Ciechanowcu pod kierownictwem Jacka Dud-
ka zaprezentował kolędy Złota Jerozolima i Gdy śliczna Panna. 
Na zakończenie wszyscy występujący wspólnie z mieszkańcami 
zaśpiewali kolędę Wśród nocnej ciszy.

Koncert Noworoczny zorganizowały Ciechanowiecki Ośrodek 
Kultury i Sportu oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej.
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Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym 
przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym 
informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie poprzez: 

Infolinię: 800 120 002  
(czynną całą dobę) w tym:

- dyżur w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00-22.00   
- dyżur w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00-22.00   
- dyżur prawny – środy w godz. 18.00-22.00 

telefoniczne dyżury prawników tel. 22 666 28 50  
(poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-21.00) 

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info 

SKYPE - dyżur w języku migowym  
 pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godz. 13.00-15.00) 

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie  
z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, 
które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych 
za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec 
osoby najbliżej. 

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 

konsultacje telefoniczne:  22 250 63 12 
(środy w godz. 10.00-13.00) 

konsultacje e-mailowe 
koordynatorzy@niebieskalinia.info

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” 
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„NIEBIESKA LINIA”

Pierwszy operator telekomunikacyjny sieci szerokopasmowej

Miejski Portal Internetowy na GeoNews

Na terenie Gminy Ciechanowiec rozpoczął działanie operator 
telekomunikacyjny sieci szerokopasmowej - firma Pc-Net Piotr 
Drzewiecki.

Jest to pierwszy operator na naszym terenie, który będzie 
świadczył usługi dostępu do Internetu przy wykorzystaniu in-
frastruktury wybudowanej w ramach projektu „Budowa nadbu-
żańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II 
etapu”.

Projekt przewidywał budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej 
na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie 
prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstała 
na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wy-
sokomazowieckiego. 

Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wprowa-
dził nową formę promocji naszego regionu za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej GeoNews. 

Artykuły umieszczone na Miejskim Portalu Internetowym cie-
chanowiec.pl są publikowane w aplikacji mobilnej GeoNews, 
której  kluczową funkcją jest dostarczanie najnowszych informa-
cji powiązanych z określoną lokalizacją. Po pobraniu aplikacji 
użytkownicy urządzeń przenośnych otrzymują powiadomienia  
o wiadomościach, według ustawionych przez siebie filtrów.

Na stronie ciechanowiec.pl zamieszczony został baner Geo-
News.pl. Kliknięcie w baner wykonane z urządzenia z systemem 

Android przekierowuje użytkownika do serwisu Google Play, 
gdzie można pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację Geo-
News. Kliknięcie wykonane z innego urządzenia przekierowuje 
do miejsca, w którym można wybrać odpowiedni rodzaj aplikacji 
GeoNews.
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Termin sesji 19.01.2017 r. godz. 10.00 
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za rok • 
2016.
Sprawozdania z realizacji planów pracy komisji stałych za rok • 
2016

Termin sesji 9.03.2017 r. godz. 10.00 
Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami • 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ciechanowiec w roku 2016 r. 
Informacja z realizacji wypoczynku zimowego dzieci  • 
i młodzieży.
Sprawozdanie•  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii za 2016 rok.

Termin sesji 13.04.2017 r. godz. 10.00

Ocena zasobów pomocy społecznej.• 
Informacja dotycząca stanu dróg gminnych, chodników  • 
i oświetlenia − propozycje inwestycji ze szczególnym 
uwzględnieniem poprawy stanu dróg wiejskich.
Ocena stanu zieleni miejskiej i małej architektury − planowa-• 
ne inwestycje w 2017 r.
Place zabaw, charakterystyka, potrzeby, przygotowanie  • 
do sezonu 2017 i planowane zamierzenia.

Termin sesji 18.05.2017 r. godz. 10.00 
Informacja na temat infrastruktury szkół,  naboru do przed-• 
szkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organi-• 
zacjami pozarządowymi w 2016 roku, w aspekcie realiza-
cji zadań publicznych (organizacje pożytku publicznego,  
stowarzyszenia, fundacje).

Termin sesji 8.06.2017 r. godz. 10.00 
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok.• 
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi.• 
Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.• 
Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym • 
przygotowanie miasta do Święta Chleba.

Plan pracy Rady Miejskiej 
w Ciechanowcu na 2017 rok

Termin sesji 7.09.2017 r. godz. 10.00 
Ocena•  wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót 
Komunalnych FARE w Ciechanowcu za rok 2017.
Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze  • 
2017 roku.
Wnioski do budżetu Gminy na 2018 rok• 
Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci  • 
i młodzieży.

Termin sesji 12.10.2017 r. godz. 10.00 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza • 
o złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane 
oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględ-• 
nieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2016/2017.
Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania • 
Problemów Alkoholowych.
Sprawozdanie z działalności COKiS.•  

Termin sesji 16.11.2017 r. godz. 10.00 
Gospodarka ściekowa ze szczególnym uwzględnieniem  • 
planowanych modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitar-
nych. Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzenie ścieków.
Informacja na temat ilości złożonych wniosków w roku 2017 • 
mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
realizację zadań.
Przygotowanie miasta do sezonu zimowego.• 

Termin sesji 14.12.2017 r. godz. 10.00 
Przyjęcie budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2018.• 
Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych • 
na 2018 rok.

Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2017 rok został 
zatwierdzony przez Radę Miejską w Ciechanowcu uchwałą  
nr 129/XXI/16 z 12 grudnia 2016 roku.

Obsługa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
piętro I, pokój nr 17

 tel. 86 277 11 45 wew. 41    fax. 86 277 10 66
e-mail: koc.m@ciechanowiec.pl 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu 
przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 10.00-12.00 piętro I, pokój nr 17
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Stałe formy działalności

Zajęcia w sali gimnastycznej przy ul. 11 Listopada 5A:
– plastyczne dla dzieci: pon., śr., czw., pt. od 11:30;
– siatkówka dorośli i młodzież: wt. 17.00;
– koszykówka dorośli i młodzież: sob. 17.00;
– tenis stołowy: śr. 17.00-18.30; sob. 15.00-16.30;
– zumba: śr. 18.15;
– aerobic dla seniorów: pon. 18.00;
– treningi piłki nożnej: pon. i wt. 16.30 żaki, wt. i pt. 15.00 orliki.

Zajęcia przy ul. Mostowej 6 (budynek dawnej synagogi):
– Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa: pt. 16.00, sob. 11.30 
(próby co dwa tygodnie);
– Ciechanowiecki Chór Seniora: pt. 15.00, sob. 13.30 (próby co 
dwa tygodnie);
– Orkiestra Dęta: pt. 18.00 i sob. od 14.00; 
– taniec nowoczesny: wt. i pt. 13.30 - gr. najmłodsza przedszkole 
i zerówka, 14.15 klasy I-III, godz. 15.15 klasy IV-VI i gimnazjum; 
– taniec ludowy: wt. 16.30 grupa młodsza, 17.15 grupa starsza; 
– szachy dla dzieci i młodzieży: wt. 15.30 - gimnazjum i szkoła 
średnia, czw. 15.00 klasy 0-III SP,  16.00 klasy IV-VI SP;
– zajęcia socjoterapeutyczne (pon. i śr. 16.00)
– rękodzieło artystyczne - zajęcia dla dzieci: wt. i czw. 16.00;
– scrabble: czw. 16.30;

Dodatkowa działalność:
– wypożyczalnia sprzętu wodnego (czynna od czerwca do wrze-
śnia w godz 11.00-19.00)
– Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia
– Punkt Informacji Turystycznej: wt.-pt.: 8.00-16.00;  sob. 9.00-
14.00.

Styczeń
6 - Orszak Trzech Króli
8 - Koncert Noworoczny
10 - Klub Seniora
20 - II Ciechanowiecki Konkurs Kolęd i Pastorałek
23-27 - Ferie z COKiS
22, 29 - cykl turniejów tenisa stołowego
– Kulig (jeżeli będzie śnieg)
– Konkurs plastyczny „Cztery pory roku w Nadleśnictwie Rudka”

 Luty
5 - zakończenie turniejów tenisa stołowego
12,19,26 - turnieje halowej piłki nożnej (żaki i orliki)
14 - Klub Seniora
– Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa w kolory”
– warsztaty rękodzieła „Kwiaty z bibuły i krepiny”

Marzec
12 - I Mistrzostwa Ciechanowca w Rzucie Lotką do Tarczy
– XI Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka
– warsztaty rękodzieła „Kwiaty z bibuły i krepiny” oraz „Pisanki 
na różne sposoby”

Kwiecień
– Gminny Festiwal  Piosenki Przedszkolaków Mama, Tata i Ja
– Wystawa prac plastycznych „Zabawa w kolory”
16 - turniej tenisa stołowego dla dzieci
18 - Klub Seniora

Oferta kulturalna i sportowa 
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu na 2017 rok

– Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama, Tata i Ja
– mecze ligowe drużyn piłkarskich (żaki i orliki)

Maj
3 - Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja
9 - Klub Seniora
– Koncert uczniów Szkoły Muzycznej „Gram mojej Mamie”
28 - Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka oraz PARAFIADA
–  mecze ligowe  drużyn piłkarskich (żaki i orliki)
– powiatowe zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych 
   i gimnazjów 
– rozstrzygnięcie konkursu „Cztery pory roku w Nadleśnictwie 
Rudka”

Czerwiec
13 - Klub Seniora
25 - Festyn Wianki na Nurcu
– mecze ligowe  drużyn piłkarskich (żaki i orliki)

Lipiec
1- Konkurs plastyczno-fotograficzny dla turystów „Ciechanowiec 
jaki ujrzałem” (ogłoszenie konkursu)
11- Klub Seniora
– III Turniej Scrabble o Puchar Burmistrza Ciechanowca 

Sierpień
– XII Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”
8 - Klub Seniora
15 - mecze „Strona na Stronę” oraz Regaty Kajakowe
– mecze ligowe drużyn piłkarskich (żaki, orliki, młodziki)

Wrzesień
– Narodowe czytanie
– rajd rowerowy
12 - Klub Seniora
– Wystawa prac z konkursu „Ciechanowiec jaki ujrzałem”
– mecze ligowe drużyn piłkarskich (żaki, orliki, młodziki)

Październik
1 - Gminny Konkurs plastyczny „Barwy jesieni”
10 - Klub Seniora
– mecze ligowe drużyn piłkarskich (żaki, orliki, młodziki)

Listopad
11 - Obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 - Ognisko patriotyzmu - śpiewanie pieśni patriotycznych
– mecze ligowe drużyn piłkarskich (żaki, orliki, młodziki)
– wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Barwy jesieni”
– warsztaty rękodzieła „Ozdoby choinkowe”
19 - I Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty i Admini-
stracji

Grudzień
– Gminny Konkurs plastyczny „Rodzinne bombki”
– Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego” dla dzieci i młodzieży
– Spotkanie opłatkowe w COKiS
– „Koncert Bożonarodzeniowy” w wykonaniu uczniów Społecz-
nej Szkoły Muzycznej i Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej
27 - Klub Seniora
–  warsztaty rękodzieła świątecznego.

* Terminy imprez mogą ulec zmianie. 
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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 pomo-
cy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,  
który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu  
Interdyscyplinarnego.

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 Alkoholo-
wych przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu zaprasza na 
spotkania grupy Samopomocowej osób uzależnionych (AA) 
i współuzależnionych (Al-Anon):

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

Funkcjonuje także Punkt Konsultacyjny udzielający pomocy 
osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia. 

Indywidualne spotkania z terapeutą odbywają się w każdy 
trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.30-19.30 (ul. 11 Listopada 5A  
- sala sportowa COKiS) oraz w każdy drugi poniedziałek mie-
siąca  w godz. 9.00-14.00 (ul. Mickiewicza 1 − Urząd Miejski  
w Ciechanowcu, II piętro). 

Zespół Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjny

W Ciechanowcu od 1 stycznia 2016 roku  działa punkt nieod-
płatnej pomocy prawnej znajdujący się w budynku Internatu Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 
przy ulicy Kościelnej 12, pokój nr 14. Porad prawnych udziela 
adwokat: w każdą środę i piątek w godzinach 9.00-13.00,  w każ-
dy czwartek  w godzinach  11.30-15.30. 

Organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej jest Starosta Wysokomazowiecki.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma-
ją: kobiety w ciąży, młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, 
którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się 
poradę zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 
65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, komba-
tanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą natural-
ną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obo-
wiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach  
i obowiązkach; wskazanie rozwiązania problemu prawnego; 
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma  w wyżej 
wymienionych sprawach (z wyłączeniem pism procesowych  
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym); 
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądo-
wym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika patentowego.

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.

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 54 302, 85 66 54 383,  

85 66 54 384, 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: lpi@podlaskie.org.pl

Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich


