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Drodzy mieszkańcy 
miasta i gminy 
Ciechanowiec

Rok, który się właśnie zaczął jest rokiem wyjątkowym 
i dlatego wymaga szczególnego potraktowania. Zamiast 
tradycyjnego podsumowania tylko minionego roku, pro-
ponuję podsumowanie mijającego stulecia.

Ostatnie 100 lat w prawie już sześćsetletniej historii 
Ciechanowca było równie burzliwe jak poprzednie wie-
ki, kiedy to okresy rozwoju mieszały się z kataklizmami 
naturalnymi i ludzką ręką wznieconymi. Miasto założo-
ne w 1429 roku na wschodnich rubieżach Mazowsza, na 
wieki stało się „Bramą na Podlasie”, najpierw litewskie, 
a od 1569 roku przynależne Koronie. Wiek XIX należał 
w Ciechanowcu do okresów najspokojniejszych, dzięki 
czemu potencjał gospodarczy i demograficzny rósł nie-
przerwanie, pomimo, a może właśnie dzięki, granicy 
państwowej przecinającej Miasto na dwie nierówne czę-
ści. Wielkie pożary z sierpnia 1900 r. stały się bodźcem 
do odbudowy, ale spalenie Ciechanowca i wypędzenie 
jego mieszkańców przez Rosjan w sierpniu 1915 r. zada-
ło mu cios, z którego nigdy nie zdołał się do końca otrzą-
snąć. Do tych strat doszły jeszcze zniszczenia z wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r., kiedy Polacy przez trzy dni 
opierali się na Nurcu atakom najeźdźców.

Okres międzywojenny to czas odbudowy. Dobrze 
prosperowały wówczas żydowskie firmy budowlane 
zatrudniające również wielu Polaków. Odbudowało się 
ciechanowieckie włókiennictwo, choć wielkość produk-
cji nigdy nie zbliżyła się do tej sprzed 1914 r. Prawie 
wszystkie zakłady w tej branży należały do Niemców. 
Branża metalowa i maszyn rolniczych w całości była 
w rękach Polaków. Istniało sześć żydowskich składnic 
drewna oraz pięć młynów. W 1927 r. powstała spółdziel-
nia mleczarska. 80% handlu i około 73% rzemiosła było 
we władaniu Żydów. Największym sukcesem tego okre-
su była budowa nowej Siedmio-Klasowej Publicznej 
Szkoły Powszechnej im. Ks. K. Kluka oddanej do użytku 
w 1930 r. (w jej budynku mieści się obecnie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych). 

Początek II wojny światowej był tu dość spokojny. 
Po swojej dwutygodniowej obecności Niemcy pokojo-

wo przekazali rejon Ciechanowca sowietom. W okresie 
21 miesięcy okupanci ze wschodu zbudowali nowy most 
na Nurcu, przenosząc tradycyjną przeprawę przez miasto  
z ul. Młyńskiej na przedłużenie ul. Łomżyńskiej. Zdą-
żyli też ukończyć cztery schrony bojowe w okolicach 
pobliskich Kozarzy i cztery kolejne, w lesie koło Bogut.  
W czterech wywózkach z rejonu ciechanowieckiego de-
portowano na wschód ponad 600 osób (około połowę  
z tego stanowili Żydzi). 22 czerwca 1941 r. Niemcy na-
padły na swojego dotychczasowego sowieckiego sojusz-
nika i tego samego dnia rozpoczęła się w mieście oku-
pacja niemiecka, która trwała 37 miesięcy. Nowy oku-
pant przystąpił do brukowania ulic i dróg. Wybudowano 
imponujący budynek nowej poczty (Niemcy zniszczyli 
go przed swoim odejściem). Tysiące Polaków z całego 
rejonu wywieziono na roboty do Niemiec, a około 4000 
Żydów stłoczonych w gettach po obu stronach Nurca, 
w listopadzie 1942 r. wywieziono do obozu zagłady  
w Treblince. 2 sierpnia 1944 r. Armia Czerwona odebra-
ła Niemcom lewobrzeżny Ciechanowiec. Prawa strona 
miasta padła 11 dni później.

Rozpoczęły się trudne lata odbudowy. Już w 1945 r. 
powstało Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. W 1948 
odbudowano most na Nurcu, a w 1950 rozpoczęła się 
elektryfikacja, najpierw Miasta a potem Gminy. Aż do 
amnestii roku 1956 trwały na tym terenie walki party-
zantki wywodzącej się z dawnych struktur AK i NSZ,  
z rodzącą się nową władzą wspieraną przez NKWD. Zgi-
nęły dziesiątki ludzi. Pierwszym znaczącym osiągnięciem 
powojennym było uruchomienie szpitala rejonowego  
w Ciechanowcu w 1960 r. Wkrótce przyszła epoka na-
czelnika Przesława (1965-1975), kiedy to powstało Mu-
zeum Rolnictwa, zbudowano tamę i zalew, powstał Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji ze stadionem, pobudowa-
no nową szkołę podstawową i kino. W kolejnych latach 
powstaje i rozwija się Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Zmiana ustroju i przywrócenie samorządności w 1990 
r. wzbudziło nowe nadzieje, ale wywołało również silne 
perturbacje polityczne. W sferze gospodarczej pierw-
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szym wyzwaniem stała się telefonizacja Miasta i Gminy 
przeprowadzona w latach 1992-1994. Dzięki walorom 
naturalnym i przemianom demokratycznym, które uwol-
niły lokalną przedsiębiorczość Ciechanowiec stał się 
stopniowo mekką turystyki weselnej. Obecnie w każdy 
niemal weekend tutejsze hotele, pensjonaty i domy we-
selne przyciągają pary małżeńskie z ich gośćmi z najod-
leglejszych zakątków Polski i świata. To pozwoliło prze-
dłużyć sezon turystyczny prawie na wszystkie miesiące 
roku, a liczba turystów przekroczyła już 100 tys. rocznie. 
Powstają kolejne gospodarstwa agroturystyczne. W tym 
roku ukończona zostanie nowa ścieżka rowerowa łączą-
ca Ciechanowiec z Siemiatyczami  i dalej z międzynaro-
dową trasą rowerową Green Velo. Największa w Polsce 
hodowla alpak chilijskich na Sówce koło Bujenki wzbo-
gaciła się o nowe obiekty turystyczne z kawiarnią, miej-
scami noclegowymi i sklepem z pamiątkami połączonym 
z galerią.

Ciechanowiec od lat współpracuje z partnerami samo-
rządowymi w heskim Rosbach vor der Höhe, litewskiej 
Dotnuvie, francuskim Saint-Germain-lès-Corbeil oraz  
z polską szkołą im. Św. Kazimierza Królewicza w Mied-
nikach Królewskich koło Wilna. 

Choć gmina Ciechanowiec, głównie dzięki rozległym 
łąkom,  jest przede wszystkim terenem intensywnie eks-
ploatowanym rolniczo, to władze samorządowe sprzyjają 
inwestorom, aktywnie współpracując z przedsiębiorcami 
i planując stworzenie jak najlepszej przestrzeni do życia 
oraz do rozwoju. Najcenniejszym jednak skarbem Gmi-
ny Ciechanowiec byli i są wrażliwi i aktywni społecz-
nie ludzie. Na tym terenie działa ponad 50 organizacji 
pozarządowych, z których aż pięć ma status organizacji 
pożytku publicznego. Od ponad 100 lat wspólnym wy-
siłkiem dokonano tu szeregu wielkich akcji społecznych, 
odbyły się setki bali charytatywnych i innych doraźnych 
akcji pomagających rozwiązywać aktualne problemy ca-
łej naszej społeczności, albo poszczególnych mieszkań-
ców, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Największym zadaniem inwestycyjnym mijającego 
roku było rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy budyn-
ku dawnego kina na potrzeby Biblioteki Miejskiej. Do 
końca roku udało się uzyskać stan surowy zamknięty  
i dzięki temu prace wewnątrz kontynuowane będą zimą, 
tak aby już latem Biblioteka mogła się przenieść do 
nowego i funkcjonalnego budynku. Inwestycja współ-
finansowana jest z funduszy rządowych przekazanych 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
W minionym roku dokończyliśmy też remont najtrud-
niejszego odcinka ul. Wierzbowej. Utwardzenia kost-
ką doczekała się również ul. Długa. Wymieniona też 

została, bardzo już zniszczona kostka na odcinku mię-
dzy tamą a ul. Kozarską. Współfinansowaliśmy budo-
wę drogi powiatowej z Pobikier w stronę miejscowości 
Żery oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej  
w miejscowości Kobusy. Wykonaliśmy również odwod-
nienie stale zalewanego odcinka drogi w Radziszewie-
Sieńczuch. Przekazaliśmy również dotację dla dotkniętej 
huraganem gminy Sośno. Inwestycją stulecia jest jednak 
rozpoczęta jesienią 2017 r., finansowana przez Podlaski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, budowa nowoczesnej dro-
gi wojewódzkiej nr 690 na odcinku z Ciechanowca do 
Ostrożan. Zakończenie prac planowane jest wciąż we 
wrześniu 2018 r. Równolegle z przebudową tej trasy 
trwają, współfinansowane przez Gminę, prace projek-
towe nad północnym obejściem Ciechanowca, zwanym 
obwodnicą. W tym wypadku trudno jest określić termin 
rozpoczęcia prac budowlanych, ale dokładamy wszel-
kich starań, żeby roboty ziemne ruszyły zanim nastąpi 
odbiór drogi nr 690.

W 2018 r., oprócz dokończenia budowy Biblioteki 
i wspomnianych już wojewódzkich zadań drogowych, 
planujemy utwardzenie ul. Wąskiej oraz odcinka drogi  
w Tworkowicach. Z pomocą funduszy unijnych dokonana 
ma być przebudowa placu miejskiego przy ul. Mickiewi-
cza (popularnego zieleniaka), modernizacja pomieszczeń 
Przedszkola, utwardzenie terenów wokół Szkoły Pod-
stawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie elewacji na 
budynku byłej synagogi, mieszczącym obecnie COKiS. 
Ważnymi dla mieszkańców zadaniami dofinansowanymi 
z funduszy unijnych będą montaż paneli solarnych oraz 
wymiana pieców węglowych na pelletowe. Parafia św. 
Doroty z Winnej-Poświętnej planuje również dokończe-
nie remontu kościoła parafialnego z XVII w., który przez 
kilka lat wspierany był ze środków Funduszu Sołeckiego, 
pochodzących z budżetu gminy, a ofiarowanych przez 
mieszkańców poszczególnych sołectw. Współfinanso-
wać, wreszcie, będziemy modernizację drogi powiato-
wej z Ciechanowca do Uszy Wielkiej. PZDW planuje 
również wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. 
Łomżyńskiej. Po ostatecznym zamknięciu finansowym 
roku poprzedniego liczymy jeszcze na wygospodarowa-
nie dodatkowych środków na kolejne zadania drogowe. 
Jakie, zależeć będzie od uzyskanej kwoty.

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko
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Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku
1.	 Budowa	przyłączy	wodociągowych	na	terenie	

Gminy	Ciechanowiec	–	15	346,86	zł
– wykonanie przyłączy wodociągowych do granicy 

działki gminnej, do zasilania budynku mieszkalnego po-
łożonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 9/4, ob-
ręb Kozarze –  3246,57 zł, 

– wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy 
działki gminnej, w celu zasilania budynku mieszkalnego, 
położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 68/18, 
obręb Kozarze –  2979,29 zł,

– wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy 
działki gminnej, w celu zasilania budynku, położonego 
na nieruchomości gruntowej nr ewid. 419/4, obręb No-
wodwory, w gminie Ciechanowiec – 7826,06 zł,

– wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy 
działki gminnej, w celu zasilania budynku mieszkalnego, 
położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 50/4, 
obręb Kostuszyn – 1294,94 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę	 dróg	 gminnych,	 w	 tym:	 Radziszewo-
Sieńczuch	–	Czaje-Wólka,	Łempice,	drogi	gminnej	nr	
197	we	wsi	Radziszewo-Króle	oraz	ulice:	Staropolska,	
Konopnickiej	i	Wąska	–	132	320	zł
Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudo-
wę ww. dróg gminnych i ulic w mieście Ciechanowiec 
zostało zlecone i wykonane przez uprawnionych projek-
tantów:

– przebudowa drogi nr 108870B relacji Radziszewo-
Sieńczuch – Czaje-Wólka – opracowano dokumentację 
projektowo-kosztorysową z podziałem na trzy odcinki  
o łącznej długości 3195 m, zaprojektowano: wykonanie 
nawierzchni bitumicznej tj. warstwy ścieralnej gr. 4 cm 
i warstwy wiążącej gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa 
naturalnego i piasku o łącznej gr. 30 cm, wykonanie po-
boczy żwirowych, remont istniejących przepustów,

– przebudowa drogi gminnej nr 108868B we wsi Łem-
pice zakres opracowania obejmuje wykonanie jezdni, 
wjazdów, miejsc postojowych i placów manewrowych  
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej o łącznej powierzchni 1170 m2, wy-
konanie zieleńców, ustawienie lamp oświetleniowych, 
ławek i koszy, 

– przebudowa ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu  
o łącznej długości 125 m poprzez utwardzenie nawierzch-
ni kostką brukową gr. 8 cm. na podbudowie z kruszywa 
naturalnego z powierzchniowym odpływem wód opado-
wych,

– przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu, 
zakres opracowania obejmuje: wykonanie nawierzchni 
bitumicznej, dwie warstwy ścieralna i wiążąca o gr. 4 
cm każda o łącznej długości 355 m, nawierzchni z kostki 
brukowej gr. 8 cm na odcinku bocznym o łącznej długo-
ści 199 m, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz 

wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami w systemie grawitacyjnym,

– przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wąska  
w Ciechanowcu, zakres opracowania obejmuje wykona-
nie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o łącznej dłu-
gości 426 m, usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej, 
energetycznej i wodociągowej, wycinkę drzew, podział 
działek celem połączenia z ulicą Szeroką.

3.	 Przebudowa	i	rozbudowa	ulicy	Długiej	w	Cie-
chanowcu	–	262	666,44	zł
W ramach zadania wykonano:

– dokumentację projektowo-kosztorysową na prze-
budowę urządzeń telekomunikacyjnych w ul. Długiej, 
zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami na etapie opra-
cowania dokumentacji technicznej na przebudowę  
i rozbudowę ulicy Długiej – 4674 zł, 

– rzeczową realizację zadania, tj.: nawierzchnię  
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm na całej szerokości pasa 
drogowego o powierzchni 1892,50 m2, podbudowę  
z kruszywa łamanego z dodatkiem 35% łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),  
o powierzchni 1892,50 m2, ustawienie obrzeży betono-
wych 8x30 cm jako zabezpieczenie nawierzchni z kostki  
w miejscach braku oporu; budowę dodatkowej rury te-
lekomunikacyjnej HDPE 40/3,7 wzdłuż istniejącej trasy 
sieci telekomunikacyjnej – 257 992,44 zł. 

  
4.	 Wykonanie	 powierzchniowego	 odwodnienia	

odcinków	 dróg	 gminnych	 we	 wsi	 Radziszewo-Sień-
czuch	–	44	269,27	zł
W ramach zadania wykonano ściek korytkowy wzdłuż 
drogi po lewej stronie na podsypce cementowo-piasko-
wej o łącznej długości 250 m, umocniono brukowcem 
na podsypce cementowo-piaskowej pobocze pomiędzy 
ściekiem korytkowym a jezdnią, obrukowano i zabezpie-
czono krawężnikami betonowymi ułożonymi na płask 
istniejące zjazdy wzdłuż linii ścieku korytkowego. 

 
5.	 Dokończenie	budowy	ul.	Wierzbowej	w	Cie-

chanowcu	–	299	874	zł
Inwestycja obejmowała rozbudowę ulicy Wierzbo-

wej w Ciechanowcu na łącznej długości 195 mb wraz  
z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci te-
lekomunikacyjnej, polegała m.in. na: 

– wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineral-
no-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca, 

– wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineral-
no-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna, 

– wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego z do-
datkiem 35% łamanego, stabilizowanego mechanicznie 
gr. 30 cm (10+20 cm), 

– wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm, 
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– wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej 
gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podsypce 
piaskowej 2x5 cm, 

– wykonaniu wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 
8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodat-
kiem 35% łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 
15 cm, 

– ustawieniu krawężników betonowych 15x30 cm, 
– ustawieniu obrzeży betonowych 6x20 cm (jako opór 

chodnika) i 8x30 cm (jako opór nawierzchni zjazdów) 
– odwodnieniu powierzchniowym,
– przebudowie sieci telekomunikacyjnej. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 296 430 zł, nato-
miast koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach 
zadania wyniósł 3444 zł.

6.	Zakup	dla	sołectwa	Antonin	zamiatarki	drogo-
wej	podwieszanej	–	6975	zł
Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono nową za-
miatarkę drogową typ T811/1 1.2M podwieszaną do cią-
gnika.

7. Zakup kostki brukowej do utwardzenia pobo-
czy	drogi	w	Czajach-Bagnie	–	8001,25	zł
Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono 216 m2 

kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolor grafit z prze-
znaczeniem na utwardzenie poboczy w pasie drogowym 
drogi gminnej nr 108872B we wsi Czaje-Bagno.

8.	 Zakup	 gruntów	 niezbędnych	 do	 realizacji	 
robót	inwestycyjnych	–	85	601,55	zł
W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za 
nieruchomości o nr ewidencyjnych:

– 1526/1, 1518/1 i 1547/1 o łącznej powierzchni 0,015 
ha (8256,15 zł), wydzielonych pod drogę gminną położo-
ną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które  
z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, 
na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazo-
wieckiego z 8 września 2015 r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebu-
dowie ulicy Mogilnej, Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu 
wraz z budową kanalizacji deszczowej;

– 2783/5, 2782/2, 2781/5, 2778/2, 2781/7, 2826/2, 
2827/3, 2828/1, 2779/4, 2829/1 o łącznej powierzchni 
0,0725 ha (39 561,90 zł), wydzielonych pod drogę gmin-
ną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechano-
wiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy 
Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty 
Wysokomazowieckiego z 9 grudnia 2016 r. o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbu-
dowie ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu;

– 2482/1, 2485/1, 2493/1, 2494/1, 2495/3, 2496/1, 
2498/1, 3069/1, 2511/7, 2512/1, 3070/3, 378/1, 379/3, 
379/5, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1 o łącznej powierzchni 
0,0981 ha (37 783,50 zł), wydzielonych pod drogę gmin-
ną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechano-
wiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy 

Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty 
Wysokomazowieckiego z 14 kwietnia 2017 r. o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie ulicy Szerokiej w Ciechanowcu.

9.	 Przebudowa	 placu	miejskiego	 przy	 ulicy	Mic-
kiewicza	w	Ciechanowcu	–	15	498	zł
W ramach zadania została opracowana dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa, obejmująca swym zakresem 
m.in.: utwardzenie terenu z kostki betonowej, ogrodze-
nie terenu (od drogi wojewódzkiej z barier ochronnych 
systemowych), ogrodzenie wewnętrzne z paneli ogro-
dzeniowych, ustawienie ławeczek, trzech lamp oświe-
tleniowych parkowych, wykonanie dwóch klombów, 
nasadzenie krzewów i urządzeń terenów zielonych oraz 
analiza wykonalności projektu. Realizacja rzeczowa za-
dania zaplanowana została na 2018 r., po pozyskaniu 
dofinansowania w ramach złożonego w 2017 r. wniosku  
o dofinansowanie z działania 8.6 Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020.

10.	Uzbrojenie	terenów	inwestycyjnych	w	Ciecha-
nowcu	–	4920	zł
Poniesione koszty w wysokości 4920 zł dotyczą wykona-
nia aktualizacji studium wykonalności projektu złożone-
go w ramach naboru 1.4.1. RPOWP na lata 2014-2020.

11.	 Zakup	 kserokopiarki	 na	 potrzeby	 Urzędu	
Miejskiego	w	Ciechanowcu	–	9200	zł
Zakup został dokonany przez Referat Organizacyjny 
Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na 
utwardzenie	i	odwodnienie	terenu	działki	przy	remi-
zie	OSP	we	wsi	Winna-Chroły	–	4920	zł
W ramach zadania została opracowana dokumentacja 
techniczna projektowo-kosztorysowa na odwodnienie 
terenu działki przy remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej we wsi Winna-Chroły wraz z utwardzeniem odcinka 
gruntowej drogi gminnej nr 108862B, bezpośrednio są-
siadującej z działką OSP. 

13.	 Wykonanie	i	montaż	bramy	garażowej	w	bu-
dynku	jednostki	OSP	w	Ciechanowcu	–	14	760	zł

W ramach zadania została wykonana i zamontowana 
brama garażowa w budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada. Zakres prac 
obejmował wykucie otworu drzwiowego w ścianie fron-
towej budynku, zamontowanie nadproża z dwóch belek 
stalowych IPE 180 mm, zamontowanie segmentowych 
wrót uchylnych o wymiarach 375x375 cm na profilach 
aluminiowych.

14.	 	Zakup	sań	lodowych	typu	M11	dla	znajdują-
cej	się	KSRG	jednostki	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
w	Ciechanowcu	–	6148,77	zł
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15. Opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę	boiska,	wyposażenie	siłowni	zewnętrznej	
oraz	utwardzenie	kostką	brukową	terenu	przy	Szkole	
Podstawowej	w	Ciechanowcu	–	33	210	zł
W ramach zadania została opracowana dokumentacja 
techniczna projektowo-kosztorysowa na przebudowę 
boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardze-
nie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na 
modernizację	 pomieszczeń	 w	 budynku	 Przedszkola	 
w	Ciechanowcu	–	24	600	zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja 
techniczna projektowo-kosztorysowa na modernizację 
pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu.

17.	 Budowa	przyłączy	wodociągowych	i	kanaliza-
cyjnych	do	granic	posesji	na	terenie	miasta	Ciechano-
wiec	–	36	820,52	zł
W ramach zadania wykonano:

– przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji, 
do zasilenia budynków mieszkalnych położonych na nie-
ruchomościach gruntowych w ul. Wierzbowej w Ciecha-
nowcu, z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
o łącznej długości 65 m – 13 609,32 zł,

– przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy pose-
sji nr ewid. 1232/1 w pasie drogowym drogi gmin-
nej ul. Świerkowej w Ciechanowcu, z rury PCV  
o śr. zewn. 160 mm o łącznej dł. 12 m –  4216,44 zł,

– przyłącze wodociągowe z rury PVC Ø 90 o długości 
50 m do działki nr ewid. 3153/2 w pasie drogowym drogi 
gminnej ul. Ralkowej w Ciechanowcu i przyłącze kanali-
zacyjne z rury PVC Ø 160 o dł. 25 m  – 14 372,51 zł,

– przyłącze wodociągowe z rury PVC Ø 32 o długości 
12,5 m do działki nr ewid. 2662 w pasie drogowym drogi 
gminnej ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu i przyłącze ka-
nalizacyjne z rury PVC Ø 160 o dł. 12 m  – 4622,25 zł.

18.	 Likwidacja	 indywidualnych	 kotłowni	 lub	
palenisk	 węglowych	 w	 budynkach	 jednorodzinnych	 
w	mieście	Ciechanowiec	–	32	970,00	zł
W ramach zadania zostało opracowane studium wyko-
nalności projektu „Likwidacja indywidualnych kotłowni 
lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych 
w mieście Ciechanowiec” oraz audyty energetyczne 57 
budynków mieszkalnych objętych projektem. Realizacja 
zadania zaplanowana została na 2018 r., po pozyskaniu 
dofinansowania w ramach złożonego w 2017 r. wniosku 
o dofinansowanie (5.4.1 Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020).

19.	 Budowa	linii	oświetlenia	ulicznego	we	wsiach	
Przybyszyn,	Kostuszyn	i	Kozarze	oraz	wykonanie	do-
kumentacji	na	budowę	linii	oświetlenia	ulicy	Sienkie-
wicza	(boczna	uliczka)	–	13	330,58	zł
W ramach zadania:

– wykonano odcinek oświetlenia drogowego w Kolo-
nii Kostuszyn (zamontowano 5 kompletnych opraw le-
dowych o mocy 30 W, linię zasilającą na łącznej długości 
200 m) – 10 636,05 zł,

– opracowana została dokumentacja techniczna projek-
towo – kosztorysowa na budowę linii kablowej oświe-
tlenia ulicznego w ul. Ogrodowej; realizacja rzeczowa 
nastąpi w 2018 roku – 2657,03 zł,

– uzyskano kopię mapy zasadniczej i warunki tech-
niczno-przyłączeniowe z PGE Dystrybucja Białystok, 
niezbędne do opracowania dokumentacji zgłoszeniowej 
na budowę oświetlenia w m. Kozarze – 37,50 zł. 

20.	 Wykonanie	 elewacji	 w	 budynku	 siedziby	 
COKiS	przy	ul.	Mostowej	w	Ciechanowcu	–	7503	zł
Koszty opracowania analizy wykonalności projektu zło-
żonego w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi po uzyskaniu 
informacji o przyznaniu dofinansowania.
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Zadania inwestycyjne w 2018 roku
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Ocenie Kapituły poddane zostały nominowane miasta 
i gminy, które miały okazję pochwalić się osiągnięciami 
oraz zrealizowanymi inwestycjami w wielu kategoriach: 
od sportu - poprzez kulturę - do bezpieczeństwa, edukacji 
czy działań proekologicznych. Gala Finałowa odbyła się 
w Pałacu Branickich w Białymstoku.

Ciechanowiec od lat znajduje swoje miejsce we 
współczesnej Europie i prowadzi własną „politykę za-
graniczną” posiadając formalnych partnerów w heskim 
Rosbach vor der Höhe, litewskiej Dotnuvie, francuskim 
Saint-Germain-lès-Corbeil oraz niesformalizowany, dłu-
goletni związek z polską Szkołą Średnią im. Św. Kazimie-
rza Królewicza w Miednikach Królewskich koło Wilna. 
Ponadto, od dwunastu lat Ciechanowiec współorganizuje 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotka-
nia”, mający na celu ocalenie od zapomnienia tradycji 
ludowych, poznanie folkloru innych narodów, innych 
krajów, a przy okazji promowanie folkloru Podlasia. 

Rosbach	vor	der	Höhe
Kontakty miasta Ciechanowca z niemieckim miastem 

zapoczątkowali turyści niemieccy w 1989 roku. Wkrótce 
potem do Rosbach wyjechała grupa licealistów, aby po-
znać historię miasta, kulturę i język niemiecki. 2 września 
1995 r. została podpisana umowa o współpracy pomię-
dzy Ciechanowcem a Rosbach, obejmująca między inny-
mi współpracę w zakresie m.in.: kultury i sztuki, opieki 
nad dziećmi i młodzieżą, sportu i stowarzyszeń, opieki 
społecznej, lecznictwa i opieki medycznej, gospodarki 
rolnictwa i ogrodnictwa, rzemiosła, handlu, ochrony śro-
dowiska. W ramach współpracy uczniowie ciechanowiec-
kich szkół oraz nasze stowarzyszenia biorą udział w wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych w Rosbach, w tym:  
w międzynarodowym turnieju piłki nożnej, czy w fe-
stynie Nikolausmarkt, prezentując tam swoje dokonania  
i osiągnięcia artystyczne. Wspólnie z Rosbach uczestni-
czymy w dwuletnim, międzynarodowym projekcie doty-
czącym OZE, finansowanym przez Rząd Niemiecki. 

Dotnuva
Podpisana w październiku 2005 roku umowa o Współ-

pracy Partnerskiej sformalizowała trzyletnią współpracę 
między dotnuvskim i ciechanowieckim gimnazjum, jak 
również nawiązała m.in. do zacieśniania i rozwijania 
przyjacielskich stosunków oraz do współpracy w wielu 
dziedzinach takich jak: infrastruktura, oświata, kultura, 
turystyka oraz wymiana kontaktów i doświadczeń w pra-
cy samorządowej. Nawiązana współpraca umożliwia po-
znanie polskich i litewskich tradycji narodowych, wymia-
nę grup artystycznych i folklorystycznych, przedstawień 
teatralnych, organizację wspólnych imprez sportowych 
oraz współpracę między szkołami w drodze wymiany 
młodzieży i nauczycieli. Mieszkańcy Ciechanowca od 
kilku lat biorą udział w Festynie Kultury Polskiej „Znad 
Issy”, podczas którego występuje m.in. Orkiestra Dęta 
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, Chór 
„Kantata”, czy inne zespoły ciechanowieckie.  

Saint-Germain-lès-Corbeil	
W 2015 roku Ciechanowiec obchodził 20-lecie part-

nerstwa z miastem Rosbach (Niemcy) i 10-lecie partner-
stwa z miastem Dotnuva (Litwa). Dzięki Rosbach v.d. 
Höhe, które jest miastem partnerskim zarówno naszego, 
jak i francuskiego miasta Saint-Germain-lès-Corbeil, 
nawiązane zostały kontakty pomiędzy Ciechanowcem 
i francuskim miastem, a 24 maja 2015 roku we Francji 
podpisano umowę partnerską pomiędzy Ciechanowcem 
i Saint-Germain-lès-Corbeil. Było to sformalizowanie 
wieloletnich uprzednich kontaktów i odwiedzin. 

W Ciechanowcu obchody 20-lecia partnerstwa z mia-
stem Rosbach odbyły się w czerwcu 2015 roku, wtedy też 
wznowione zostały porozumienia pomiędzy Ciechanow-
cem a Rosbach i Ciechanowcem a Dotnuvą. W 2016 roku 
Ciechanowiec gościł 50-osobową grupę przedstawicieli 
miast partnerskich Ciechanowca: Rosbach vor der Höhe 
i Saint-Germain-lès-Corbeil, z okazji odsłonięcia pomni-
ka upamiętniającego żołnierzy napoleońskich. 

Miedniki	Królewskie
Od 10 lat współpracujemy z polską Szkołą Średnią  

w Miednikach Królewskich poprzez wymianę mło-
dzieży, ale także wszelką pomoc dla szkoły i uczniów. 
Zaopatrzyliśmy ich bibliotekę w kilka tysięcy książek  
w języku polskim, pochodzących ze zbiórki społecznej. 
Regularnie wozimy im materiały wykończeniowe, rastry 
oświetleniowe, telewizory i inne elementy szkolnego wy-
posażenia. Od kilku lat przygotowujemy ponad 150 pa-
czek dla wszystkich uczniów, pracowników i niektórych 
rodzin, które zawozimy z okazji święta patrona szkoły 
św. Kazimierza Królewicza. 

Ciechanowiec laureatem konkursu Wzorowa Gmina
Miasto i Gmina Ciechanowiec reprezentowana przez Burmistrza Mirosława Reczko otrzymała 
zaszczytny tytuł Lidera Współpracy Zagranicznej w Ogólnopolskim Konkursie Wzorowa Gmina.



Wieści Ciechanowieckie   12

Wszyscy uczniowie mieli możliwość brania udziału 
w różnych konkursach i działaniach koordynowanych 
przez nauczycieli Annę Łyskawą i Sławomira Pietrzy-
kowskiego, którzy także przygotowali apel z tej okazji. 
Była też niecodzienna sposobność obejrzenia galerii 
żywych „Koperników” - uczniów przebranych w stroje  
z XV wieku.

Konkursy przygotowywane były dla poszczególnych 
klas: 0 – na pracę plastyczną „Mój przyjaciel z Kosmo-
su”, I – portret Mikołaja Kopernika, II – konkurs recy-
tatorski wierszy o Koperniku, III – konkurs pięknego 
czytania legend o Toruniu, IV – plakaty na temat Mikołaj 
Kopernik nie tylko astronom, V – plakaty nt. ciekawo-
stek o kosmosie, VI – plakaty nt. Układ Słoneczny. 

Ponadto chętni mogli wykonać prace plastyczne  
w dowolnej formie na temat „Mikołaj Kopernik – patron 
naszej szkoły”, „Kolorowy wszechświat” lub „Plane-
ty”. Uczestnicy konkursów otrzymali wiele ciekawych 
nagród.  Zostali także wyróżnieni laureaci innych kon-
kursów: plastycznego, Alfika i organizowanych przez 
Samorząd Uczniowski. Prace wykonane przez uczniów 
ozdabiają szkolne korytarze, a w bibliotece wyekspono-
wane są książki o kopernikańskiej tematyce i wszech-
świecie.

Szczegółowe informacje wraz z listami nagrodzonych  
oraz galerię zdjęć i filmów można obejrzeć na stronie 
szkoły: http://kopernik.webd.pl/news.php oraz na profilu 
szkoły na facebooku.

Tydzień z Kopernikiem w Szkole Podstawowej
19 lutego 2017 roku Mikołaj Kopernik, patron Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, obcho-
dziłby 544 urodziny. Obchody tego święta trwały w szkole cały tydzień.

Na dwudniowy pobyt udała się do Hesji ośmiooso-
bowa grupa składająca się z pracowników Urzędu Miej-
skiego, Środowiskowego Domu Samopomocy i miesz-
kańców Przybyszyna. 

Jarmark zapewnił kolorową i zróżnicowaną rozryw-
kę wszystkim uczestnikom i gościom do późnych godzin 
wieczornych. W czasie jego trwania na tematycznych 
stoiskach ciechanowiecka delegacja prezentowała ręko-

dzieło uczestników ŚDS w Ciechanowcu oraz polskie 
potrawy przygotowane przez panie z Przybyszyna: plac-
ki ziemniaczane ze śmietaną i miodem, pierogi i bigos. 

Gospodarze zapewnili bogaty program pobytu, któ-
rego najciekawszym punktem było zwiedzanie parku ar-
cheologicznego – całkowicie zrekonstruowanego kasz-
telu rzymskiego Saalburg (castra romana), znajdującego 
się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ciechanowiecka delegacja na Nikolausmarkt
Początek Adwentu wiąże się w Niemczech z Nikolausmarkt czyli Jarmarkami św. Mikołaja. 
Tradycyjnie już władze Rosbach vor der Höhe, miasta partnerskiego Ciechanowca, zaprosiły 
naszych mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu.
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Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim  
(7 rund po 15 minut, pary kojarzone komputerowo),  
w czterech kategoriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat, 
do 16 lat oraz seniorów, osobno wśród kobiet i mężczyzn. 
Zawody sędziował Sławomir Zbigniew Sobociński.

Puchar Burmistrza Ciechanowca w kategorii open 
wśród kobiet zdobyła Natalia Malinowska z Białegosto-
ku z wynikiem 7 punktów, a wśród mężczyzn Mateusz 
Janowicz z Zambrowa (6,5 pkt). 

Nagrody i statuetki otrzymali zawodnicy, którzy zaję-
li trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. 

Pamiątkowy puchar otrzymał najmłodszy uczestnik 
turnieju, 5-letni Szymon Zawistowski z Małkini, który 
uplasował się na 47 miejscu. Natomiast puchar dla naj-
młodszej zawodniczki trafił do 4-letniej Mai Szewczyk 
z Łomży.

Wyniki:	Kategoria	D	10: I Aleksandra Żurawicka,  
II Aleksandra Kowalczyk, III Aniela Sutkowska. Katego-
ria	D	13: I Natalia Malinowska, II Malwina Szewczyk, 
III Natalia Sudak. Kategoria	D	16: I Paulina Golwiej,  
II Sandra Akonom, III Aleksandra Łuniewska. Kategoria	
Kobiety: I Sylwia Mroczkowska, II Weronika Deniziak, 
III Kamila Cieśluk. Kategoria	C10: I Krystian Burak,  
II Jakub Pietruszewski, III Wiktor Plichta. Kategoria	
C13:	I Hubert Backiel, II Karol Krahel, III Krystian Za-
remba. Kategoria	C16: I Jakub Żurawicki, II Piotr Orze-
łowski III Krzysztof Bienias.	 Kategoria	 Mężczyźni:  
I Mateusz Janowicz, II Tomasz Ołowski, III Adam Pod-
gajny. 

Organizatorem XI Turnieju Szachowego im. Cze-
sława Burdziuka był Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu.

XI Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka
101 zawodników rywalizowało o Puchar Burmistrza Ciechanowca: 37 kobiet, w tym trzy z ran-
kingiem FIDE i 64 mężczyzn, w tym czternastu z rankingiem FIDE.  

Prace remontowe przy tamie objęły wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa 
naturalnego oraz ustawienie obrzeży betonowych i kra-
wężników. Odwodnienie łącznika będzie się odbywało 
poprzez powierzchniowy spływ wody. Wykonawcą prac 
była Firma Dimex Budownictwo Komunikacyjne Antoni 
Timofiejuk z Siemiatycz, a ich koszt wyniósł 50 725,20 
złotych.

Natomiast firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych 
w Siemiatyczach wykonała prace przy rozbudowie ulicy 
Wierzbowej, które zakończyły się w czerwcu 2017 r. 

Na łącznej długości 195 mb wykonano przebudowę 
sieci telekomunikacyjnej, położono nawierzchnię bitu-
miczną z masy mineralno-asfaltowej, chodniki i wjazdy 
z kostki brukowej betonowej, ustawiono obrzeża i kra-
wężniki betonowe. W ramach tej inwestycji zaprojek-
towano odwodnienie poprzez powierzchniowy spływ 
wody. Koszt rozbudowy ulicy Wierzbowej wyniósł  
299 874 złotych. 

Obie inwestycje finansowane były ze środków wła-
snych Gminy Ciechanowiec. 

Ubiegłoroczne wiosenne remonty ulic
Ponad trzysta tysięcy złotych to koszt remontu łącznika pomiędzy tamą a ulicą Kozarską, oraz 
rozbudowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu.
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Seniorzy czytają dzieciom - wspólna akcja Biblioteki i UTW 

Otwarte Zawody w Wieloboju Myśliwskim
W maju, na strzelnicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Rogacz”, odbyły się XXI Otwarte Zawody 
w Wieloboju Myśliwskim o Puchar Burmistrza Ciechanowca.

Wielobój został rozegrany w śrucie: strzelanie do 
rzutków na kręgu myśliwskim i osi myśliwskiej (trap), 
strzelanie do rzutków na przelotach i do makiety zająca  
w przebiegu, a także w kuli: strzelanie do makiety dzika 
w przebiegu i do makiety rogacza i lisa.

W śrucie pierwsze miejsce zajął Krzysztof Święcki 
(290 pkt) z Koła Łowieckiego „Jeleń” Zambrów, w kuli 
najlepszy był reprezentant białostockiego Koła Łowiec-
kiego „Boruta” Tomasz Komarewski (190 pkt). W klasie 
mistrzowskiej pierwsze miejsce zajął Krzysztof Święcki 
(476 pkt), drugie Tomasz Komarewski (475 pkt), a trzeci 
był Bogdan Kuczyński (440 pkt) z ZO PZŁ Białystok.

W klasie powszechnej pierwsze miejsce zdobył Ra-
fał Kozikowski (462 pkt) Koło Łowieckie „Batalion” 
Łomża, drugie Marek Szul (453 pkt) z ZO PZŁ Gdańsk,  
a trzecie Andrzej Chodowiec (446 pkt) ZO PZŁ Siedlce.

W rywalizacji drużynowej I miejsce zajęła druży-
na „Żubr” Białystok (1349 pkt), drugie miejsce zdoby-
ła drużyna „XXL” (1289 pkt), trzecie miejsce drużyna 
„Lira” (1184 pkt).

Najsympatyczniejszą zawodniczką zawodów, strze-
lającą tylko w śrucie, została Magdalena Smykowska  
z Koła Łowieckiego „Łany Kujawskie” z Radziejowa.

„Spotkania to nie tylko czytanie bajek, ale i zajęcia 
artystyczne, śpiewanie, malowanie nawiązujące tematy-
ką do przeczytanej lektury” – powiedziała Zofia Janusz-
kiewicz-Diakowska prezes UTW w Ciechanowcu. 

„Podczas pierwszego spotkania 3-latki z Przedszkola 
w Ciechanowcu poznały wiersz Juliana Tuwima „Lo-
komotywa” odczytany przez Krystynę Perekitko, a na-

stępnie pokolorowały przygotowany przez bibliotekarki 
zarys wielkiej lokomotywy. Uczyły się piosenki „Jedzie 
pociąg z daleka” oraz dyskutowały o sposobach podró-
żowania” – dodała Iwona Litwińczuk Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Akcja ta pozwoliła najmłodszym 
poznać świat książek i zachęcić dzieci do czytania, a se-
niorom aktywnie spędzić czas.

Ciechanowieckie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Miejską Biblioteką  
Publiczną w Ciechanowcu zainicjowało spotkania pod hasłem „Seniorzy czytają dzieciom”, podczas któ-
rych członkowie UTW czytali bajki i wiersze najmłodszym mieszkańcom Ciechanowca. 
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W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych im. J. Iwasz-
kiewicza w Ciechanowcu odbył się 
V Wojewódzki Przegląd Musztry 
klas mundurowych województwa 
podlaskiego, którego celem jest 
m.in. popularyzacja klas mundu-
rowych, kształtowanie postaw pa-
triotycznych i obywatelskich oraz 
prezentacja poziomu wyszkolenia 
młodzieży.

W przeglądzie wzięły udział 
trzynastoosobowe drużyny z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych  w Ciechanowcu, 
XIV Liceum Ogólnokształcącego 
im. R. Kaczorowskiego w Białym-
stoku oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego im. M. Kopernika w Sokółce. 

Drużyny wykonywały elementy 
programu obowiązkowego: formo-
wania szyku, odliczania, marszu, 
grupowania, oddawania honorów 
oraz pokaz musztry paradnej i pie-
śni marszowej.

Sukces Marty Kujawskiej w finale Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków
Marta Kujawska z Ciechanowca piosenką „Moja wesoła rodzina” wyśpiewała pierwsze miej-
sce w finale 25. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”.

W festiwalu, który odbył się w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku udział 
wzięło 46 wykonawców z całego województwa pod-
laskiego. Uczestnicy wystąpili w dwóch kategoriach: 
rodzinnej i solistów.

Marta na drodze do sukcesu przeszła przez 
gminne i powiatowe eliminacje Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków „Mama, tata i ja”, które odbyły się  
w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

Marta Kujawska ma 6 lat i uczy się w klasie Oa 
Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Śpiewa od za-
wsze i wszędzie, a jej ulubioną widownią jest rodzina, 
w szczególności mama, tata i brat.

Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej 
Ciechanowieccy uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 
powtórzyli sukces sprzed roku i tym razem także zajęli pierwsze miejsce. 

Pierwsze miejsce zajęła ciechanowiecka drużyna, drugie uczniowie z Bia-
łegostoku a trzecie z Sokółki. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, pu-
charem oraz możliwością zaprezentowania się podczas V Ogólnopolskiego 
Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. 

Organizatorami konkursu byli Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Ciechanowcu.
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„Świętujemy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Niewiele państw na świecie czci z takim przy-
wiązaniem aż tak odległe w czasie wydarzenia. Widocz-
nie dla nas Polaków, to co się stało 3 maja 1791 roku było 
ważne, na tyle ważne, że przyćmiło na ponad dwa stule-
cia wszystkie inne wydarzenia z wyjątkiem odzyskania 
niepodległości w roku 1918” – powiedział w swoim wy-
stąpieniu Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Ciechanowieckie obchody Święta Narodowego Trze-
ciego Maja z udziałem Marszałka Województwa Podla-
skiego Jerzego Leszczyńskiego, rozpoczęły się akademią 
w sali sportowej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury  
i Sportu. Akademię przygotowali nauczyciele i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cie-
chanowcu.

Następnie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej zo-
stała odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, po 
której poczty sztandarowe, delegacje i uczestnicy uro-
czystości przeszli pod pomnik Papieża Jana Pawła II, 

gdzie przedstawiciele samorządowych władz gminnych, 
powiatowych, instytucji, stowarzyszeń i zakładów pracy 
złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja 
zakończył występ Orkiestry Dętej Ciechanowieckiego 
Ośrodka Kultury i Sportu.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona w 1791 
roku uregulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów wprowadzając prawo powszechnej niepod-
ległości szlachty i mieszczan oraz trójpodział władzy na 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a postano-
wieniami artykułu IV przyjęła chłopów pod opiekę prawa  
i rządu krajowego. Chociaż dopiero Konstytucja Księ-
stwa Warszawskiego z 1807 roku zniosła niewolę i usta-
nowiła wszystkich obywateli równymi przed obliczem 
prawa, to konstytucja majowa, chociaż tylko na papierze, 
stała się symbolem wolności.

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791, a jako Święto Na-
rodowe Trzeciego Maja ustanowiono je w 1919 oraz ponownie w 1990 roku i od tego momen-
tu jest uroczyście obchodzone w całej Polsce.
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Uczestnicy marszu wzięli udział we Mszy Świętej 
celebrowanej przez Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej ks. 
Tadeusza Pikusa w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Ciechanowcu, a następnie zobaczyli pokaz musz-
try paradnej w wykonaniu uczniów klas wojskowych  
ZSOiZ w Ciechanowcu. Następnie Pierwszy Marsz God-
ności Osób Niepełnosprawnych przeszedł ulicami na 
Stadion Miejski, a tworzyli go mieszkańcy Ciechanow-
ca oraz przedstawiciele Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy w Ciechanowcu, Wylinach-Rusi, Tykocinie, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze: Starych Raciborów, 
Dołubowa, Hajnówki, Starego Lubiejewa oraz Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Dą-
browy-Moczydeł, Warsztatów Terapii Zajęciowej Sto-
warzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Natura”  
z Kozarzy, Warsztatów Terapii Zajęciowej Sióstr Kar-
melitanek Dzieciątka Jezus z Siemiatycz, a także Urzę-
du Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej i instytucji 
edukacyjnych z gminy Ciechanowiec: Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych, Gimnazjum, Szkół 
Podstawowych z Ciechanowca, Łempic i Radziszewa 
Starego. Na Stadionie Miejskim Burmistrz Ciechanowca  
Mirosław Reczko dokonał uroczystego otwarcia zapra-

szając zebranych do udziału w licznych tego dnia atrak-
cjach. 

W części artystycznej wystąpiła młodzież z ZSOiZ 
wraz z zespołem „Moment”. Dla uczestników Marszu 
przygotowany był poczęstunek: gorący bigos, kiełbaski, 
ciasta, lody, wata cukrowa, jogurty i napoje. 

„Celem Pierwszego Marszu Godności Osób Nie-
pełnosprawnych w Ciechanowcu było zwrócenie uwa-
gi na problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Chcemy łamać bariery, stereotypy i stwarzać okazję do 
integracji społecznej. Inicjatywa ma służyć integracji 
środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji dzia-
łających na ich rzecz oraz przypominać o problemach 
tych osób” - powiedziała dyrektor OPS Marzena Kryń-
ska, która wraz z Martyną Leszczyńską, dyrektor ŚDS 
w Ciechanowcu zainicjowały akcję.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Ciecha-
nowca, Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciecha-
nowcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, 
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzysze-
nie Pomocy Szansa, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ciechanowcu i Miejska Biblioteka Publiczna w Cie-
chanowcu.         

Pierwszy Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych  
Pierwszy Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych przemaszerował w maju ulicami Ciecha-
nowca, aby wspólnie zademonstrować wsparcie dla osób niepełnosprawnych. 
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Wśród uczestników manewrów byli uczniowie: Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.  
J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Agro-
biznesu w Łomży, Liceum Ogólnokształcącego Centrum 
Szkół Mundurowych w Białymstoku, Zespołu Szkół nr 
2 w Grajewie oraz członkowie Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” ze Zgierza, Wrocławia, Kalisza, Warszawy, 
Międzyborowa, Łodzi i Grójca. 

W programie wydarzenia były: zajęcia teoretyczne, 
integracyjny mecz piłki nożnej, V Wojewódzki Przegląd 
Musztry Paradnej oraz akcja honorowego krwiodaw-
stwa. Ponadto uczniowie podzieleni na 3 grupy „Alfa”, 
„Bravo” i „Charlie” wykonywali przydzielone zadania: 
m.in. marsz terenowy na orientację, marsz zadaniowy 
w pełnym oporządzeniu bojowym, działania wojenne, 
szkolenie technik taktyki medycznej, przeprawa przez 
rzekę z pełnym zabezpieczeniem bojowym, rozpoznanie, 
kontakt ogniowy z okupantem, odpowiadanie ogniem na 
zagrożenie czy zerwanie kontaktu z ubezpieczeniem.

Organizatorem przedsięwzięcia był Związek Strze-
lecki „Strzelec” przy współpracy z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza  
w Ciechanowcu. 

Manewry klas mundurowych i organizacji paramilitarnych
160 pasjonatów sztuki żołnierskiej z całej Polski wzięło udział w zorganizowanych w Ciechanowcu 
trzydniowych II Manewrach uczniów klas mundurowych i organizacji paramilitarnych.

 Dla potrzeb RSO przygotowana została specjalna 
bezpłatna aplikacja na najpopularniejsze systemy opera-
cyjne: iOS, Android, Windows. Aplikację można wyszu-
kać w sklepach wymienionych platform po kluczowych 
słowach tj. RSO czy Regionalny System Ostrzegania. 
Po jej zainstalowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do 
wszystkich komunikatów, a także do poradników działa-
nia w sytuacjach kryzysowych.

RSO to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych 
zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzę-
dów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na 
komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych 
zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach, 
a tworzone przez między innymi przez MSWiA, IMGW 
oraz na poziomie regionalnym przez Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia 
się: na stronach internetowych urzędów wojewódzkich 
– pasek informacyjny; w TVP Regionalnej i na stronach 
telegazety w programach TVP1, TVP2, TVP Kultura, 
TVP Historia i TVP Polonia od str. 190, natomiast w TVP 
Regionalnej od str. 430; w aplikacji mobilnej (systemy 
operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

RSO	aplikacja	mobilna	 to bezpłatna aplikacja do-
stępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne plat-
formy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone 
Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach klu-
czowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. 
Aplikacja posiada funkcjonalność powiadomień „push” 
(tj. automatycznych powiadomień bez konieczności uru-
chamiania aplikacji). Przed rozpoczęciem użytkowania 
należy wybrać obszar województwa, którego komuni-
katy będą dotyczyć. Komunikaty podzielone są na ka-
tegorie - ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, dro-
gowe, stany wód. Aplikacja zaopatrzona została również  
w część zawierającą poradniki postępowania w sytu-
acjach kryzysowych, w tym m.in.: burze i nawałnice, wi-
chury, powodzie, upały, zima, alarmowanie i ostrzeganie 
oraz inne ważne informacje. 

RSO	 -	 telewizja to komunikaty pojawiające się na 
ekranie telewizora w formie napisów DVB – naziemnej 
telewizji cyfrowej, w programach Telewizji Polskiej:  
w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w progra-
mach regionalnych. 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja alarmowa
Regionalny System Ostrzegania to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych 
zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telega-
zecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony. 
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Na scenie występowały zespoły taneczne COKiS-u 
prezentujące swoje umiejętności w tańcach ludowych  
i nowoczesnych. Jak co roku długie kolejki dzieci usta-
wiały się przy „Krainie Zabawy”, aby skorzystać ze 
zjeżdżalni i trampoliny. Dodatkowymi atrakcjami były 
przejażdżki bryczką, modelowanie balonów, malowanie 
twarzy i puszczanie baniek mydlanych. Strażacy i po-
licjanci udostępnili dzieciom swoje pojazdy służbowe 
i opowiadali czym się zajmują. Duże zainteresowanie 
wzbudził pokaz tresury psa policyjnego - pogoń za po-
zorantem została nagrodzona oklaskami i była bisowa-
na. Siły nadwątlone udziałem w zabawie można było 

wzmocnić kiełbaskami z grilla, popcornem, watą cukro-
wą, jogurtami i lodami.

Organizatorami Pikniku byli: Burmistrz Ciechanow-
ca, Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Parafia pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, Koło Wędkar-
skie nr 87 „Jazgarz”, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ciechanowcu, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Patronat nad imprezą objęło Stowa-
rzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza. 

Projekt dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. Urządzenia rekreacyjne zostały bezpłatnie udostęp-
nione przez firmę Kamil Dołęgowski - Kraina Zabawy.

Rodzinny Dzień Dziecka - Piknik na płycie Stadionu Miejskiego

W lipcu 2017 roku na teren budowy wkroczyła, wyło-
niona w przetargu, firma DARTOM z Białegostoku roz-
poczynając prace przygotowawcze: oczyszczanie terenu 
i prace rozbiórkowe. Z końcem roku doprowadzono do 
„stanu surowego zamkniętego”: wylano fundamenty,  wy-
konano konstrukcje i pokrycie dachowe, zamontowano 
częściowo stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, położono 
część tynków wewnętrznych, izolacje cieplne, ocieplono 
częściowo ściany budynków. Z konstrukcji żelbetowych 
i betonowych powstały dwie bryły, które będą spełniać 
funkcję biblioteczną. Prace wykończeniowe mogą po-
trwać do końca września 2018 roku, choć firma obiecuje, 
że powinni uporać się z zadaniem już w lipcu.

Projekt przewiduje powstanie wielofunkcyjnej sali 

widowiskowej i foyer wraz z pomieszczeniami towarzy-
szącymi. W istniejącej bryle budynku wprowadzone zo-
staną zmiany m.in. w postaci nowego wejścia głównego 
wraz z holem wejściowym. Budynek kina zostanie też 
rozbudowany od strony zachodniej i wzbogacony o dwie 
bryły bezpośrednio z nim połączone. Pierwsza dobudo-
wana część będzie przeznaczona na bibliotekę dla dzieci, 
gabinet dyrektora i komunikację wraz z wyjściem na ta-
ras, druga część będzie pełniła funkcję biblioteki głów-
nej. Elewacje budynku będą wykończone cegłą i okła-
dziną elewacyjną, tynkami szlachetnymi oraz licznymi 
przeszkleniami, nadającymi im współczesny charakter.

Po rozbudowie powierzchnia użytkowa biblioteki 
wyniesie 749,81 m2. Koszt tego etapu to 3 985 200 zł.

Ruszyła przebudowa budynku kina na bibliotekę publiczną  
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu otrzymała 2 mln złotych dotacji 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”.

Na Stadionie Miejskim w upalne niedzielne popołudnie na dzieci i ich rodziny czekało wiele cieka-
wych propozycji. Można było wziąć udział w spławikowych zawodach rodzinnych, w rodzinnym turnieju 
sportowym, konkursie rysunku kredą, konkursie piosenki lub zabawie „mini playback show”. 
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21 wędkarzy rywalizowało o Puchar Burmistrza Ciechanowca

Spławik to jedna z najczęściej wybieranych metod 
wędkowania, to również często wybierana konkurencja 
w zawodach. W 2017 roku na wodach zalewu na Nurcu 
rywalizowało 19 zawodników i 2 zawodniczki, którzy po 
rozlosowaniu i zajęciu stanowisk, w skupieniu rozpoczę-
li konkursowe zmagania. Po upływie czterogodzinnego 
czasu połowów i komisyjnym zważeniu, ryby zostały 
wypuszczone do wody.

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki  
i nagrody rzeczowe, a wśród nich najmłodsza uczest-
niczka zawodów Kinga Daszkowska. 

Klasyfikacja mistrzostw: 1 miejsce Mirosław Nowak 
695 pkt, 2 miejsce Henryk Pelinko 435 pkt, 3 miejsce 
Edmund Łapiak 255 pkt, 4 miejsce Krzysztof Zdzi-
chowski 185 pkt, 5 miejsce Kinga Daszkowska 175 pkt,  
6 miejsce Zbigniew Bekier 130 pkt., 7 miejsce Wojciech 
Daszkowski 125 pkt.

W 2017 roku Puchar Burmistrza Ciechanowca, podczas Mistrzostw Koła Wędkarskiego  
„Jazgarz” w Wędkarstwie Spławikowym, za 695 gramów płoci otrzymał Mirosław Nowak. 

Orkiestra Dęta COKiS z wizytą na Litwie

W Kiejdanach orkiestra pod kierownictwem Krzysz-
tofa Witkowskiego grała przed gmachem Samorządu 
Kiejdan, podczas występów zespołów na Rynku Wiel-
kim oraz prowadząc korowód zespołów przez starów-
kę Kiejdan z Rynku Wielkiego do Centrum Kultury,  
w którym odbył się główny koncert XV Festynu Kultury 

Polskiej „Znad Issy”. 
W  Poniewieżu Orkiestra zagrała podczas mszy świę-

tej w Katedrze pw. Chrystusa Króla, a później poprowa-
dziła korowód zespołów od Katedry na Plac Wolności, 
gdzie odbył się IV Festiwal Kultury Polskiej.

Po raz piętnasty na Litwie odbył się Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” i po raz czwarty  
Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu. W obu festynach udział wzięła Orkiestra Dęta Ciecha-
nowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, która swoimi występami zainaugurowała oba festiwale. 
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Woda i ogień podczas Wianków na Nurcu

Orkiestra Dęta Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury 
i Sportu marszowym rytmem dała znak, że 42. Wianki 
na Nurcu czas zacząć, a po poświęceniu wody przez pro-
boszczów z obu ciechanowieckich parafii, poprowadziła 
korowód mieszkańców na płytę boiska.

Ciechanowiecki Chór Seniora, C-C Squad – Grupa 
Tańca Nowoczesnego, Orkiestra Dęta COKiS, Zespół 
Pieśni i Tańca Ciechanowiec oraz Młodzieżowa Orkie-
stra Rozrywkowa, wypełniali czas muzyką i tańcem. Na 
scenie pojawiły się także dwa gościnne zespoły. Pierw-
szy, litewski Zespół Pieśni i Tańca „Przepióreczka”,  
a drugi to „Werwoczki” z Orli.

Dzięki warsztatom florystycznym odbywającym się 
podczas imprezy, wiele dziewcząt przechadzających się 
po płycie stadionu, miało na głowie wianek. Tradycyjnie 
podczas festynu ogłoszono „Konkurs na Najpiękniejszy 
Wianek”, który w 2017 roku wygrała Amelia Twarowska 
otrzymując w nagrodę tablet. Drugie miejsce i telefon 
komórkowy otrzymała Mariola Buinicka, a trzecie miej-
sce i głośnik bezprzewodowy Weronika Zawadzka. Suk-
cesem okazały się Pierwsze Ciechanowieckie Mistrzo-

stwa w Rzucie Lotką do Tarczy, w których wystartowało  
29  uczestników. Zwycięzcą został Sebastian Gosk.

W godzinach wieczornych energetyczne widowisko 
muzyczne zapewnił zespół Horpyna. Folkowe brzmienie 
podkreślone śpiewem oraz grą na akordeonie porywało 
ludzi do tańca. Witek Muzyk Ulicy to kolejny artysta tego 
wieczoru, który zagrzewał publiczność do tańca w rytm 
muzyki o motywach ludowych, rockowych, folkowych.

Nowością był pokaz Teatru Tańca z Ogniem Mantra, 
który pomimo wcześniejszej ulewy zgromadził dużą pu-
bliczność. Wianki na Nurcu zakończyły się puszczaniem 
wianków na wodę oraz pokazem sztucznych ogni. 

Patronat honorowy nad nad  42. Wiankami na Nur-
cu objęli Wojewoda Podlaski, Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego i Burmistrz Ciechanowca. Sponsorami 
byli: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Kwiaty Anna 
Kozłowska, Neopunkt Ciechanowiec, Altimus-Tech Sp.  
z o.o., Frog Sp. z o.o., Arhelan Sp. z o.o., Młyn Ciechano-
wiec, Leszek Pełszyk Firma Handlowa, Wytwórnia Pasz 
„Lira” Sp. z o.o., Kompania Piwowarska Żubr, S7 Robert 
Godlewski, Księgarnia "Book Book" w Ciechanowcu.

Wianki na Nurcu to jedna z najstarszych imprez organizowanych w Ciechanowcu, która łączy 
ze sobą chrześcijańskie obrzędy święcenia wody i pradawne słowiańskie wierzenia o oczysz-
czającej mocy żywiołów wody i ognia. Tegoroczne Wianki na Nurcu dały uczestnikom po tro-
chu z każdej z tych atrakcji.
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Egzotyczny taniec podczas „Podlaskich Spotkań” w Ciechanowcu
Po raz dwunasty Ciechanowiec był współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
„Podlaskie Spotkania”. 

Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu

W ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Długiej 
położona została nawierzchnia z kostki brukowej, wy-
konano podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 
35% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
ustawiono obrzeża betonowe, a wzdłuż istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej położono rurę jako dodatkowy kanał 

techniczny dla sieci telekomunikacyjnych.
Realizatorem przebudowy było Konsorcjum firm: 

Lider - Zakład Produkcyjno-Usługowy Wiesław Rećko 
z Białegostoku i Partner - Firma Handlowo–Usługowa 
Zdzisław Wyszyński z Ciechanowca.

Barwny korowód zespołów z różnych regionów Eu-
ropy, Azji i Karaibów przeszedł od siedziby COKiS na 
plac Jana Pawła II, gdzie Marszałek Województwa Pod-
laskiego Jerzy Leszczyński i Burmistrz Ciechanowca 
Mirosław Reczko powitali uczestników festiwalu.

Na ciechanowieckiej scenie folklor swoich krajów 
zaprezentowały Zespół Pieśni i Tańca Ciechanowiec,  
Zespół Muzyki i Pieśni Ludowej „Lirniki” z Białoru-
si, Daugavina z Łotwy, Bursa Nazende Halk Oyunlari 
Genclik Ve Spor Kulubu Derneg z Turcji, Poienita Folk  

Ensemble z Rumunii i najbardziej egzotyczny, Racine 
Creole z Martyniki.

Organizatorami XII Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru „Podlaskie Spotkania” byli: Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska, Bielski Dom Kul-
tury, Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku, Gminny Ośro-
dek Kultury w Boćkach, Ciechanowiecki Ośrodek Kul-
tury i Sportu, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, 
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem  
i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

Koszt tej inwestycji wyniósł 262 666,44 zł i był finansowany w całości ze środków finanso-
wych własnych Gminy Ciechanowiec. 
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Mazury zwycięzcami ubiegłorocznych meczów „strona na stronę” 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, 15 sierpnia, reprezentacje prawobrzeżnego i lewobrzeżnego 
Ciechanowca spotkały się na Stadionie Miejskim by rozegrać mecze piłki nożnej „strona na 
stronę”. Od 10 lat tego samego dnia rozgrywane są również regaty kajakowe. 

Mecz drużyn do lat 30 tym razem rozegrany został 
przez tylko 8 zawodników na boisku odpowiednio dosto-
sowanym do tej liczby graczy i zakończył się wynikiem 
14:3 dla „Mazurów”. W kategorii wiekowej powyżej 30 
lat „Ciarkuni” przegrali tracąc jedną bramkę.

Pomiędzy meczami „strona na stronę” rozegrano ju-
bileuszowe X Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza 
Ciechanowca. Do rywalizacji stanęło dwunastu męż-
czyzn i cztery pary mieszane. W kategorii jedynek męż-
czyzn zwyciężył Marcin Chmielewski przed Pawłem 
Fiedorukiem i Markiem Boguckim, w kategorii jedynek 
mężczyzn 55+ wygrał Krzysztof Binaś wyprzedzając Ta-
deusza Stecia i Wiesława Rakowieckiego, a w kategorii 
par mieszanych najszybsi byli Marzena i Marek Boguc-
cy przed Beatą i Pawłem Niemyjskimi i Martą i Piotrem 
Tymińskimi.

Organizatorem imprez był Ciechanowiecki Ośrodek 
Kultury i Sportu.

Ten dzień wykorzystali też ciechanowieccy poli-
cjanci, aby podnieść świadomość społeczną w zakresie 
bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na 
wodzie podczas letniego wypoczynku przeprowadzając 
akcję informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo…nad wodą”.

Dzień zakończyła zorganizowana przez Stowarzy-
szenie „Razem” projekcja filmu animowanego „Piorun  
i magiczny dom”. To zadanie publiczne pod nazwą „Kino 
Plenerowe” było współfinansowane przez Burmistrza Cie-
chanowca ze środków Gminy Ciechanowiec oraz spon-
sorów: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz firmę Jan  
i Iwona Morzy – Hotel Nowodwory.
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Mieszkańcy Dąbczyna przeznaczyli pieniądze na drogę

O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkret-
nym roku, decydują mieszkańcy sołectwa. W Sołectwie 
Dąbczyn za przyznany w 2017 roku fundusz sołecki 
zlikwidowano największe zagłębienia i wyprofilowano 
drogę Dąbczyn − Pełch (nr ew. 129 i 131) oraz 278 mb 
drogi Dąbczyn − Ciechanowiec (nr 604).

Pozostałe 778 mb drogi nr 604 od skrzyżowania z dro-
gą gminną nr 564/2 do drogi powiatowej Ciechanowiec 
- Kosiorki utwardzono poprzez wykonanie nawierzchni  
z kruszywa naturalnego. Na zakup żwiru złożyli się 
mieszkańcy Sołectwa Dąbczyn i właściciele pól znajdu-
jących się przy tej drodze. Mieszkańcy Dąbczyna prowa-
dzili prace przy utwardzaniu drogi przy pomocy własne-
go sprzętu a Gmina Ciechanowiec zapewniła równiarkę.

Zajazd Wysokomazowiecki powrócił do Ciechanowca
Po kilkuletniej przerwie, w 2017 roku, powrócił do Ciechanowca „Zajazd Wysokomazowiecki”. 
Impreza przybliżyła wydarzenia związane z 210 rocznicą utworzenia Księstwa Warszawskiego, 
które byo tak ważne dla Ciechanowca - podzieliło miasto granicą państwową na dwie części.

Goście odwiedzający w tym dniu Muzem Rolnictwa 
im. Ks. K. Kluka mogli przez cały dzień oglądać poka-
zy musztry i umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia, 
pojedynki na pistolety i broń białą prezentowane przez 
ponad 100 rekonstruktorów z Polski i Białorusi. 

Kulminacyjnym punktem imprezy była inscenizacja 
bitwy. Za podstawę scenariusza tego widowiska posłu-
żyły luźno zinterpretowane wydarzenia, które rozegrały 
się ponad dwieście lat temu w majątku Michała hr. Sta-
rzeńskiego.

Dodatkowymi atrakcjami były: pokaz mody z począt-
ku XIX wieku, konkurs fechtunku „O Szablę Starosty 
Wysokomazowieckiego”, którą zdobył Łukasz Olędzki  
z Ciechanowca oraz sztuka „Damy i Huzary” wystawio-
na przez teatr „Parabuch” z Warszawy.

Organizatorami IX Zajazdu Wysokomazowieckiego 
było Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klu-
koviana et Jablonovianae w Ciechanowcu, Muzeum Rol-
nictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka oraz Starostwo Powia-
towe w Wysokiem Mazowieckiem.

Choć nie jest to obligatoryjne, Gmina Ciechanowiec od 2010 roku wyodrębnia z budżetu fun-
dusz sołecki. Kwoty dla poszczególnych sołectw obliczane są na podstawie wzoru przedsta-
wionego w ustawie, i zależą od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodów gminy. 
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Rajd Pamięci w rocznicę zbrodni pod Zabłudowem
W 76. rocznicę zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem odbył się Rajd Pamięci po miejscach, 
gdzie pochowane są ofiary mordu z 23 czerwca 1941 roku.

 Rajd Pamięci rozpoczął się w Kuczynie, następnie 
przejechał przez Ciechanowiec, Winnę-Poświętną, Pobi-
kry, Rudkę i Brańsk, gdzie uczestnicy rajdu złożyli wią-
zanki na grobach pomordowanych, a zakończył się na 
kolonii Folwarki Małe, gdzie pod Pomnikiem Pomordo-
wanych odbyły się główne uroczystości, które zgroma-
dziły blisko 150 osób. 

Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek w swoim wy-
stąpieniu przypomniał historię zbrodni sprzed 76 lat i ge-
nezę budowy pomnika, a Burmistrz Ciechanowca Miro-
sław Reczko uaktualnił wiedzę zgromadzonych o nowe 
dane dotyczące ofiar. Dzięki dotarciu do nowych, niezna-
nych wcześniej dokumentów udało się zidentyfikować 
15 ofiarę zbrodni, któą okazał się Hersz Kłoda, żydowski 
fryzjer z ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu, który był 
aresztowany i więziony przez NKWD za odmowę wstą-
pienia do sowieckiej spółdzielni. Jego rodzina została 
wywieziona na Syberię w czasie czwartej wywózki 20 
czerwca 1941 r.

Poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Ciechanowca, Szkoły Podstawowej im. Franciszka 
Karpińskiego w Zabłudowie, Szkoły Podstawowej im. 
Sybiraków w Rafałówce, Gimnazjum im. Grzegorza 
Chodkiewicza w Zabłudowie, Nadleśnictwa Żednia  
i 7 Zabłudowskiej Drużyny Harcerskiej oraz członkowie 
rodzin pomordowanych, burmistrzowie, wójtowie, sołty-
si i działacze samorządowi, duchowni, harcerze, straża-
cy, leśnicy, młodzież szkolna i okoliczna ludność uczest-
niczyli w nabożeństwie w intencji ofiar zbrodni.

Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz 
zapaliły znicze pod pomnikiem, przy którym wartę ho-
norową objęli harcerze z Zabłudowa.

W czasie uroczystości wystąpił Zespół „Przepiórecz-
ka” z polskiej Szkoły Średniej w Miednikach Królew-
skich koło Wilna, który wykonał patriotyczne pieśni wi-
leńskie oraz Chór „Do Re Mi” ze Szkoły Podstawowej 
im. F. Karpińskiego w Zabłudowie.
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W konkursie powożenia wzięło udział 19 załóg z wo-
jewództwa podlaskiego i mazowieckiego, które rywali-
zowały w czterech kategoriach: pary - amatorzy, single 
- amatorzy, single - zawodowcy, pary - zawodowcy oraz 
zawody w strzelaniu o „Złote Klucze Ciechanowca”.

W konkursie powożenia wzięło udział 19 załóg  
z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Wśród 
zawodowców - singli I miejsce wywalczył Paweł Rost-
kowski, II miejsce - Bogdan Jemielita, III miejsce - Jan 
Jaźwiński, a w parach - I miejsce - Leszek Kostro, II 
miejsce - Tomasz Dłuski, III miejsce -Tomasz Miliszkie-
wicz. W kategorii amatorów - singli I miejsce przypadło 
Tomaszowi Dłuskiemu, II miejsce - Bogdanowi Skoli-
mowskiemu, III miejsce - Marcinowi Szarejko, a wśród 
amatorów powożących parą koni - I miejsce zajął Antoni 
Kropiwnicki, II miejsce - Stanisław Moczulski, III miej-
sce - Krzysztof Dłuski. Puchar Wojewody Podlaskiego 

Bohdana Paszkowskiego w klasyfikacji generalnej XIII 
Podlaskich Zawodów Tradycyjnego Powożenia Zaprzę-
gami Konnymi został przyznany Tomaszowi Miliszkie-
wiczowi powożącemu końmi Efekt i Aron.

W zawodach strzeleckich o „Złote Klucze Ciecha-
nowca”, po oddaniu ponad stu strzałów, zwyciężył czło-
nek Bractwa Kurkowego z Białej Podlaskiej Bogusław 
Zdradziński.

Rywalizacji konkursowej towarzyszyło wiele innych 
atrakcji: wiwaty i salwy armatnie Bractwa Kurkowego, 
występy zespołów Kalina i Poziomka z Żurobic, gry  
i zabawy dla dzieci oraz przejażdżki powozami i brycz-
kami.

Organizatorami wydarzenia byli Jeździecki Klub 
Sportowy „Gepard”, Łomżyńsko-Drohickie Bractwo 
Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu oraz 
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.

19 załóg rywalizowało w Ciechanowcu w konkursie powożenia
W Ciechanowcu odbyły się XIII Podlaskie Zawody Tradycyjnego Powożenia Zaprzęgami Konny-
mi. Imprezę objęli patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński,  
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Elżbieta Niczyporuk obchodziła 50 lat pracy lekarskiej
Lekarz medycyny Elżbieta Niczyporuk obchodziła 

jubileusz pięćdziesięciolecia pracy. Przez wszystkie te 
lata pracowała w Ciechanowcu - najpierw jako pediatra, 
potem jako lekarz pierwszego kontaktu. Obecnie leczy 
już prawnuki swoich pierwszych pacjentów.

12 września 2017 roku, dokładnie w rocznicę pod-
jęcia pierwszej po studiach pracy w ciechanowieckim 
szpitalu, podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Cie-
chanowcu, Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Święcki 
wręczyli Jej kwiaty i pamiątkowy grawerton, składając  
z tej okazji podziękowania za wieloletnią służbę na-
szemu społeczeństwu, życzenia dalszej owocnej pracy  
i wszelkiej pomyślności.
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Święto Chleba - podlaskie tradycje i zwyczaje
W 2017 roku Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu po raz 17 zorga-
nizowało Podlaskie Święto Chleba, na którym można było kupić chleby wiejskie, regionalne, 
litewskie, pieczone na liściu czy chleby staropolskie. Impreza ta kolejny raz przyciągnęła do 
Ciechanowca tysiące zainteresowanych.

W trakcie wydarzenia można było prześledzić cały 
proces powstawania chleba: poczynając od tradycyjnego 
koszenia kosą i żęcia zboża sierpem, wiązania snopów, 
stawiania „dziesiątek”, „oborywania przepiórki” i młoc-
ki przy pomocy młocarni napędzanej przez zabytkową 
lokomobilę, poprzez zwyczaje dożynkowe - barwny 
korowód żniwiarzy i wręczenie okazałego wieńca do-
żynkowego w kształcie korony gospodarzom dożynek, 
aż do tradycyjnego wypieku chleba w plenerowym pie-
cu chlebowym. Można było zobaczyć obrzęd święcenia 
zwierząt gospodarskich i paradę zabytkowych ciągników 
i lokomobil z największej w Polsce kolekcji.

Wielu chętnych przystąpiło do konkursu na wykona-
nie równianki, tworząc bukiety z ziół, kwiatów, kłosów 
zbóż, lnu, konopi oraz różnych warzyw i owoców. 

Dodatkową atrakcję stanowiły liczne stoiska, na któ-
rych swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi: wikli-

niarze, kowale, garncarze, koronczarki, a także stoiska 
z podlaskim jadłem regionalnym: piwem jałowcowym, 
serem korycińskim i tatarskimi pierekaczewnikami.

Oprawę muzyczną XVII Podlaskiego Święta Chleba 
stanowiły występy zespołów folklorystycznych: Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Pasieka” z Platerowa, Zespołu Pieśni  
i Tańca „Podlaskie Kukułki” z Bielska Podlaskiego, 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bez Wianka” z Ostrowi Mazo-
wieckiej, Zespołu Ludowego „Kalina” z Żurobic, „War-
szawskiej Kapeli z Targówka”, „Kapeli Czarnoleskiej”  
z Dąbrowy Białostockiej, „Klekociaków” z Bociek, „Po-
lnych Maków” z Dołubowa, „Sterdyniaków” ze Sterdy-
ni, „Kapeli Wuja Krzycha” ze Skrzeszewa i „Kłosów”  
z Ciechanowca. Popołudniowy koncert w amfiteatrze 
wypełniły Klenczon Projekt i Małgorzata Ostrowska. 
Dzień zakończył występ gwiazdy wieczoru zespołu „Po-
parzeni Kawą Trzy”.
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Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego w Ciechanowcu 
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Wśród ponad 
dwóch tysięcy miejsc w 26 krajach, które wzięły udział w Narodowym Czytaniu w 2017 roku, 
już po raz szósty był obecny Ciechanowiec. 

Do wspólnego czytania „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego w Ciechanowcu przyłączyło się ponad 50 
osób, a wśród nich Burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
Tadeusz Kryński, proboszcz parafii pw. NMP z Fatimy 
Andrzej Polakowski, pracownicy ciechanowieckich in-
stytucji kultury i szkół, nauczyciele, uczniowie oraz 
przechodnie. 

„Wesele” to dramat w trzech aktach, najsłynniejszy 
utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstał na kanwie 
autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramatur-
ga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką  
z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła 
się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krako-
wie. „Wesele”  uważane jest za jedno z najważniejszych 
dzieł epoki Młodej Polski, o oryginalnej kompozycji  
i złożonej symbolice, poruszające problematykę polskiej 
sprawy narodowej.

Uroczyste otwarcie Placu Zabaw im. Dzieci Fatimskich na Osiedlu nr 1
Dzięki darowiznom i pracy wielu mieszkańców i lokalnych firm przy Parafii pw. NMP z Fatimy  
w Ciechanowcu powstał duży, nowoczesny plac zabaw. We wrześniu 2017 odbyło się jego 
uroczyste otwarcie. 

Uroczystości otwarcia, poświęcenia i nadania nazwy 
z jednoczesnym odsłonięciem tablicy pamiątkowej Pla-
cu Zabaw im. Dzieci Fatimskich przy Parafii pw. NMP  
z Fatimy rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy 
obecni przeszli na teren placu zabaw, gdzie proboszcz 
Parafii pw. NMP z Fatimy poświęcił teren i ufundowaną 
pamiątkową tablicę. Przecięcia wstęgi dokonały osoby, 
które najwięcej zaangażowały się w powstanie placu. 

W wydarzeniu udział wzięli między innymi Marsza-
łek Województwa Podlaskiego, Burmistrz Ciechanowca 
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu. 

Członkowie Stowarzyszenia „Razem” i parafianie 
przygotowali wiele atrakcji oraz wspaniałe kulinaria: 
bigos z kiełbaskami, grochówkę, ciasta i gorące napoje,  
a także watę cukrową i popcorn. Wielu chętnych wzięło 
udział w loterii fantowej, gdzie każdy los wygrywał.

Proboszcz Parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanow-
cu ksiądz Andrzej Polakowski, Stowarzyszenie Razem,  
a przede wszystkim dzieci, serdecznie dziękują tym 
wszystkim, którzy wnieśli wkład w powstanie tego wspa-
niałego placu zabaw. 

Organizatorami ciechanowieckiego wydarzenia byli: 
Miejska Biblioteka Publiczna i Ciechanowiecki Ośro-
dek Kultury i Sportu przy współudziale bibliotekarek ze 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika.
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Jubileusz 55 lat istnienia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
Trzydniowe uroczystości odbywały się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Współorganizatorem 
wydarzenia było Towarzystwo Naukowe Societas Scentiarum Klukoviana et Jablonovianae.

W październiku 2017 r. Muzeum Rolnictwa im.  
Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu obchodziło Jubi-
leusz 55 lat istnienia. 

Podczas uroczystej Gali podsumowano dotychcza-
sową oraz zaprezentowano teraźniejszą działalność 
placówki. Tego dnia dyrekcja i pracownicy Muzeum 
otrzymali odznaczenia nadawane przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego: Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze - Gloria Artis otrzymała dyrektor Dorota Ła-
piak, a Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 
zastępca dyrektora Anna Wiśniewska. Odznaki Honoro-
we „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” otrzymali: Dorota 
Gnatowska, Agnieszka Jakubik, Aneta Uszyńska, Anna 
Uszyńska, Eryk Kotkowicz. Złotą Odznakę ,,Za Opiekę 
Nad Zabytkami” otrzymali: Grzegorz Jakubik i Marek 
Wiśniewski. Srebrną Odznakę ,,Za Opiekę Nad Zabyt-
kami” otrzymali: Krystyna Bogucka i Karol Mosiewicz. 
Dodatkowo  Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa 
Podlaskiego oraz Anatol Wap Dyrektor Departamentu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszał-
kowskiego wręczyli Dyrektor Muzeum Odznakę Hono-
rową Województwa Podlaskiego za działalność na rzecz 
propagowania dziedzictwa kulturalnego Województwa 
Podlaskiego. 

W programie obchodów odbyła się konferencja na-
ukowa „Dokumentacja, monitoring i ochrona obiektów 
skansenowskich”, w której wzięli udział dyrektorzy i pra-
cownicy Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce m.in.  
z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilko-
wie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Wsi Radomskiej w Ra-
domiu, Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Ziemi 
Puckiej, Muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznego 
w Tokarni, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsz-
tynku, Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dzie-
kanowicach, Muzeum Regionalnego w Wolsztynie, Mu-
zeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią, Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu, naukowcy z Uniwersytetu  
w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Lublinie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Bia-
łostockiej. Uczestnicy konferencji zwiedzili obiekty za-
miejscowe Muzeum (zagrodę młynarza w Drewnowie-
Ziemakach, szkołę w Winnie-Chrołach) oraz kościół pw. 
Św. Doroty w Winnie-Poświętnej. Konferencję zakoń-
czyła wizyta w Ziołowym Zakątku w Korycinach. 
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Na co przeznaczamy pieniądze z funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego mogą być realizo-
wane tylko takie projekty, które służą poprawie życia 
mieszkańców, należą do zadań własnych gminy oraz 
są zgodne ze strategią rozwoju gminy. O tym jaki pro-
jekt będzie zrealizowany decydują mieszkańcy sołectw  
w trakcie zebrania wiejskiego i muszą to zrobić najpóź-
niej we wrześniu, gdyż 30 września upływa termin zło-
żenia wniosku na sfinansowanie projektu. Jeżeli wniosek 
zostaje zaakceptowany, Rada Miejska podejmuje uchwa-
łę o finansowaniu przedsięwzięć z budżetu gminy.

W 2018 roku kwota budżetu Funduszu Sołeckiego 
wynosi 331 310 zł, z czego 96 404 zł to kwota na remont 
zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dzie-
wicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej, którą przezna-
czyły wsie: Antonin, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-
Schaby, Kobusy, Kułaki, Łempice, Radziszewo-Króle, 
Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, Ra-
dziszewo Stare, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Wypy-
chy, Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki.

Pozostała kwota wynosi 234 906 zł, a mieszkańcy 
sołectw planują przeznaczyć ją na: remonty i doposaże-
nie świetlic w Skórcu, Pobikrach, Kozarzach, Radzisze-
wie-Sobiechowie i Malcu; montaż oświetlenia ulicznego  
w: Antoninie, Dąbczynie, Nowodworach; zakup wypo-
sażenia i sprzętu pożarniczego do remiz: OSP Koce-Ba-
sie, OSP Radziszewo-Króle, OSP Winna-Chroły, OSP 
Tworkowice, OSP Kozarze; remont budynku remizy 
OSP Koce-Basie; zakup kostki brukowej do utwardzenia 
pobocza we wsi Czaje-Bagno; naprawę dróg gminnych 
na terenie sołectwa Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, 
Czaje-Wólka, Kozarze, Kosiorki i wsi Gaj, Pobikry, 
Skórzec, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojt-
kowice Stare, Zadobrze; przebudowa i rozbudowa placu 
w miejscowości Łempice; naprawa bieżąca rowów na te-
renie sołectwa Przybyszyn i Kostuszyn oraz wykonanie 
chodnika we wsi Przybyszyn; wytyczenie granic drogi 
gminnej na terenie sołectw: Pobikry i Tworkowice.

„Teatr Bliżej Nas”
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu 
zrealizowała projekt „Teatr Bliżej Nas”, mający 
umożliwić mieszkańcom gminy udział w życiu 
kulturalno-społecznym oraz przybliżyć dorobek 
kultury lokalnej społeczności.

„Dzięki temu projektowi mieliśmy okazję zorgani-
zować dwudziestodwuosobowej grupie dzieci w wieku  
od 8 do 15 lat, wyjazd do Warszawy na spektakl „Awan-
tura o Basię” w Teatrze „Rampa” – powiedziała Iwona 
Litwińczuk dyrektor Biblioteki. „Dzieci miały okazję 
zwiedzić teatr od zaplecza, a oprowadzającym był Ro-
bert Kowalski - aktor grający rolę taty Basi.” – dodała.

Wycieczka była pierwszym działaniem podjętym  
w ramach realizowanego projektu. Kolejnym było zapro-
szenie do Ciechanowca działającego przy Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku Kabaretu Se-
niorów „Szpilka”.

Istniejący od 1980 r. Kabaret Seniorów „Szpilka” to 
laureat wielu nagród, m.in. otrzymał Grand Prix VII Fe-
stiwalu Zespołów Kabaretowych „ESKA” w Sokołowie 
Podlaskim, I nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie 
„Teraz My” w Warszawie w kategorii kabaretów i Grand 
Prix solistów na tym samym przeglądzie.

Specjalnie dla uczestników projektu „Teatr Bliżej 
Nas” Kabaret Seniorów „Szpilka” przygotował koncert 

pokazujący przekrój artystycznych umiejętności. Były 
tam i oryginalne układy choreograficzne, liryczne pieśni 
własnego autorstwa i pełne humoru skecze. Odbywające 
się w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu przed-
stawienie obejrzało 72 widzów.

Przy realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna 
w Ciechanowcu współpracowała z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Ciechanowcu.

Projekt był dofinansowany przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” zgodnie  
z założeniem ogólnym Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 
Przedsięwzięciem 1.3.1 „Wzmocnienie kapitału społe-
czeństwa obywatelskiego i podnoszenia kompetencji 
lokalnych liderów, projekt ma na celu wspieranie spo-
łeczności znajdujących się w trudniejszej sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej, promowanie idei wolontariatu oraz 
kształtowanie postaw proobywatelskich.”

W Gminie Ciechanowiec utworzonych jest 31 sołectw. Na niektóre z nich składa się kilka miejscowości. 
Od siedmiu lat mieszkańcy sołectw mają możliwość podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. 
Pozwala im na to Ustawa o funduszu sołeckim.
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20-lecie Klubu Seniora „Chwilowo Młodzi”
Członkowie ciechanowieckiego Klubu Seniora „Chwilowo Młodzi” świętowali 20-lecie powsta-
nia Klubu. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Restauracji Astoria.

Z seniorami z Ciechanowca świętowali zaproszeni go-
ście: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Lesz-
czyński, Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury 
i Sportu Sylwia Kuczuk-Szymańska, Dyrektor Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu Dorota 
Łapiak, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej  
w Ciechanowcu ks. Tadeusz Kryński oraz seniorzy z za-
przyjaźnionych klubów z: Kuczyna, Klukowa, Czyżewa, 
Szepietowa i Wysokiego Mazowieckiego oraz przedsta-
wiciele UTW w Ciechanowcu.  

Mirosława Pelinko i Elżbieta Biała wręczyły podzię-
kowania przedstawicielom instytucji współpracujących 
z Klubem i same przyjęły wiele gratulacji i życzeń dal-
szego aktywnego działania na rzecz seniorów. Marsza-
łek Województwa Podlaskiego, przemawiając do senio-
rów pogratulował im 20 lat działalności, a w prezencie  
z okazji jubileuszu podarował seniorom bilety wstępu do 
wybranej przez nich instytucji kultury w Białymstoku. 
Również dyrektor Dorota Łapiak, która 20 lat temu po-
magała założyć klub i jak mówi „już wtedy zapisałam się 
do klubu”, zaprosiła seniorów do bezpłatnego zwiedzania 
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Dyrektor COKiS 
Sylwia Kuczuk-Szymańska przekazała list gratulacyjny 
w imieniu Burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko 
oraz podziękowała członkom klubu „za życzliwość jaką 
jej okazali oraz za owocną i miłą współpracę”. Ksiądz 
Kryński ofiarował uczestnikom balu kalendarze na 2018 
rok, do których jak powiedział „już teraz można wpisać 
datę kolejnej rocznicy”. Gratulacje z okazji jubileuszu 
złożyła również prezes UTW w Ciechanowcu Zofia 
Krystyna Januszkiewicz-Diakowska. Jubileuszowy tort 
ufundował Burmistrz Ciechanowca.

Podczas uroczystego balu wystąpił Chór Seniora, pod 
kierownictwem Sławomira Leszczyńskiego, w skład któ-
rego wchodzą zarówno członkowie Klubu Seniora oraz 
UTW w Ciechanowcu.

20-letnia działalność Klubu została udokumentowana 
w pamiątkowym folderze wydanym przez Urząd Miej-
ski w Ciechanowcu i stanowi świadectwo tego, że jak 
pisał Jan Izydor Sztaudynger „Jedni są wiecznie młodzi, 
drudzy wiecznie starzy. To kwestia charakteru, a nie ka-
lendarzy.”

Historia	Klubu	Seniora	„Chwilowo	Młodzi”
Klub Seniora powstał wiosną 1997 roku przy Miej-

skim Ośrodku Kultury w Ciechanowcu. W 2004 roku 
przyjęto nazwę Klub Seniora „Chwilowo Młodzi”. Na 
czele Klubu stoją obecnie dwie panie Elżbieta Biała  
i Mirosława Pelinko, wcześniej prezesami byli Stanisław 
Sierocki, Zenon Kowalewski i Krzysztof Pietrzak.

Członkowie Klubu Seniora spotykają się co najmniej 
raz w miesiącu, aby pośpiewać, potańczyć i wymienić 
się informacjami o swoich pasjach. Inną formą działal-
ności jest organizowanie wystaw twórczości plastycznej 
członków klubu oraz spotkania autorskie twórców po-
ezji. W ramach Klubu powstał Zespół Śpiewaczy, który 
reprezentował Klub Seniorów na różnych przeglądach  
i festiwalach.

Klub Seniora „Chwilowo Młodzi” od początku po-
wstania organizuje wycieczki. Członkowie Klubu zwie-
dzili Białowieżę, Hajnówkę, Janów Podlaski, Kodeń, 
Serpelice, Hodyszewo, Koryciny, byli też na Litwie. Ich 
działania spisywane są w prowadzonej od lat Kronice.

W czasie 20 lat istnienia ciechanowiecki Klub Se-
niora nawiązał współpracę z Klubami Seniora w Wyso-
kiem Mazowieckiem, Szepietowie, Hajnówce, Klukowie  
i Czyżewie oraz Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzecie-
go Wieku” w Ciechanowcu. Okazją do regularnych spo-
tkań są corocznie organizowane zabawy karnawałowe, 
spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego 
Narodzenia, na których oprócz ciechanowieckich senio-
rów bywają delegacje z zaprzyjaźnionych organizacji.
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Grand Prix III Międzynarodowego Festiwalu Poloneza
Zespół Taneczny „Takt” działający w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.  
J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, zdobył Grand Prix III Międzynarodowego Festiwalu Poloneza 
oraz pierwsze miejsce w kategorii zespołów tanecznych.

Młodzież z Zespołu Tanecznego „Takt” pracująca 
pod kierunkiem Magdaleny Kujawskiej, już po raz drugi 
z rzędu triumfowała na tym prestiżowym festiwalu. Tym 
razem zaprezentowali pełną żołnierskich akcentów inter-
pretację „Poloneza Husarii” Krzesimira Dębskiego.

W trakcie odbywającego się w Warszawie Festiwalu 
Poloneza zaprezentowało się prawie 150 wykonawców 
rywalizujących w trzech kategoriach: tanecznej, wokal-

nej i instrumentalnej. Jury oceniając tańczących brało pod 
uwagę nie tylko skomplikowanie i oryginalność układów 
choreograficznych, ale także stroje uczestników.

Organizatorami konkursu byli: Fundacja Przyjaźni 
Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA wraz z działającym w jej 
ramach Zespołem Tańca Historycznego CHOREA AN-
TIQUA.

Dotacja Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP Ciechanowiec
Znajdująca się w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu 
otrzymała nowy sprzęt, który zwiększy jej zdolność do 
podjęcia działań ratownictwa wodnego.

Przepływająca przez Gminę Ciechanowiec rzeka Nu-
rzec stwarza ryzyko zatonięcia nie tylko latem, ale i zimą. 
Pod lód najczęściej wpadają wędkarze, dzieci i młodzież 
oraz osoby, które przez zamarznięty zbiornik skracają so-
bie drogę.  Podjęcie działań na lodzie jest trudne nie tyl-
ko dla osób widzących zdarzenie, ale i uczestniczących 
w akcji ratunkowej strażaków. Dlatego też, by zapewnić 
bezpieczeństwo i ofiarom i ratownikom, Gmina Cie-
chanowiec z otrzymanej od Województwa Podlaskiego 
dotacji zakupiła dla ciechanowieckiej OSP nowoczesne 

sanie lodowe M1 o dł. 3,43 m wyposażone w: wiosło 
lodowe składane, bosak teleskopowy, rzutkę ratowniczą, 
kolce lodowe oraz pasy asekuracyjne. 

Dodatkowo Urząd Miejski w Ciechanowcu zakupił 
dla OSP Ciechanowiec dwa suche skafandry AQUATIC 
do wszelkich prac w wodzie, gdzie nie wymagane jest 
nurkowanie. Skafander jest pomocny przy usuwaniu 
skutków powodzi, wypompowywania wody z pomiesz-
czeń, oraz innych prac związanych z ratowaniem życia  
i mienia. 

Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej 
w wysokości 6000 zł na zakup sań lodowych, pozostałe 
wydatki zostały sfinansowane z budżetu Gminy Ciecha-
nowiec. Całkowity koszt projektu wyniósł 11 044,17 zł.
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„Zielony skarb” to projekt Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Pod Gruszą” w Ciechanowcu. Celem projektu 
było promowanie ROD w środowisku, prezentowanie 
idei działkowej jako aktywnej, zdrowej i rodzinnej formy 
aktywności. 

Adresatami projektu były dzieci jako potencjalni pro-
pagatorzy walorów ogrodu. W zajęciach na terenie Ogro-
du uczestniczyli uczniowie trzech klas Szkoły Podstawo-
wej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. Każdorazowy 
pobyt w Ogrodzie dał im szansę utrwalenia i poszerzenia 
wiedzy przyrodniczej, poznania historii stowarzyszeń 
ogrodowych w Europie i ciechanowieckiego Ogrodu, 
spotkania ciekawych ludzi z nim związanych, a także stał 
się okazją do aktywnego wypoczynku, zjedzenia pieczo-
nej kiełbaski czy posmakowania po raz pierwszy w życiu 
pieczonych w popiele  ziemniaków. 

W poznawaniu Ogrodu i umilaniu pobytu w nim towa-
rzyszyła dzieciom liczna grupa działkowców – wolonta-
riuszy, którzy dbali o bezpieczeństwo dzieci i realizowali 
wyznaczony program pobytu.

„Zapraszając do promocji Ogrodu dzieci liczymy, że 
to właśnie one dzieląc się w swoim środowisku wraże-
niami z pobytu w Ogrodzie skłonią przynajmniej kilkoro 
rodziców czy ich znajomych do wzięcia wolnej pod upra-
wę działki, których w Ogrodzie jest jeszcze dość dużo” 
- powiedzieli realizatorzy projektu.

Projekt „Zielony skarb” był współfinansowany  
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze 
środków otrzymanych od Fundacji Forum Inicjatyw Roz-
wojowych z Białymstoku, operatora „Podlaskiego Poza-
rządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja”.

„Zielony skarb”

Dzień Edukacji Narodowej - uznanie i wyrazy wdzięczności

 W auli szkoły zebrali się nauczyciele i pracownicy 
administracyjni obecnie pracujący w szkole, ci, którzy  
w niej pracowali oraz kadra byłego Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Wśród zaproszo-
nych gości obecni byli: Burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanow-
cu Eugeniusz Święcki, Sekretarz Gminy Ciechanowiec 
Agnieszka Uszyńska, Inspektor ds. oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Ciechanowcu Barbara Czarnecka.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja do 
złożenia podziękowań za zaangażowanie i poświęce-
nie jakie pracownicy jednostek edukacyjnych wkładają  
w nauczanie dzieci. Z tej okazji w imieniu całej społecz-

ności Gminy Ciechanowiec listy gratulacyjne i nagrody 
finansowe przekazał Burmistrz Ciechanowca. Również 
dyrektorzy Krzysztof Pełszyk i Elżbieta Trzeszczkowska 
wręczyli nagrody zarówno nauczycielom, jak i pracow-
nikom administracji obydwu placówek. W tym roku, tra-
dycyjny bukiet kwiatów jako symbol podziękowań dla 
wszystkich nauczycieli, otrzymała emerytowana nauczy-
cielka Franciszka Czyżak. 

Ponieważ tego dnia obchodzona była 39. rocznica 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża, patrona 
ciechanowieckiego gimnazjum, uczniowie klas siód-
mych przygotowali inscenizację o Karolu Wojtyle jako 
nauczycielu. 

W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu świętowano doroczne święto Dnia 
Edukacji Narodowej. 
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Konsultacje społeczne projektu obwodnicy

Podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych, 
mieszkańcy, mimo dużego emocjonalnego zaangażo-
wania, wnosili bardzo merytoryczne uwagi co do pro-
ponowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Białymstoku planów obejścia Ciechanowca. Dyrektor 
PZDW w Białymstoku Józef Sulima rekomendował wer-
sję rozpoczynającą się ok. 1 km przed Ciechanowcem 
zjazdem z drogi nr 690 przy drodze „pobikrowskiej”, da-
lej prowadzącą przez targowicę i przez lasy za osiedlem 
przy ul. Kuczyńskiej. Tę wersję „rozpoczęcia” obwod-
nicy poparli przedstawiciele stowarzyszenia Rodzinny 
Ogród Działkowy „Pod Gruszą”, którzy nie chcą, aby 
obwodnica przebiegała ul. Podlaską. Burmistrz Cie-
chanowca apelował jednak o wzięcie tego wariantu pod 
uwagę, ze względu na ciechanowieckie tereny inwesty-
cyjne położone przy ul. Podlaskiej.

Uczestniczący w spotkaniu ks. A. Polakowski prosił, 
aby obwodnica omijała teren cmentarza parafialnego,  
a Sołtys Zadobrza apelował o przyjęcie wariantu omijają-
cego Zadobrze. Podobną prośbę przedstawili mieszkańcy 
wsi Żebry Wielkie z Gminy Kuczyn. Komitet „Chcemy 
Dobrej Obwodnicy” przedstawił mapę z własną koncep-
cją przebiegu obwodnicy, która rozpoczynałaby się ok. 
1 km przed Ciechanowcem zjazdem z drogi nr 690 przy 
drodze „pobikrowskiej”, a dalej przechodziła za Zado-
brzem i cmentarzem parafialnym.

 Sierpniowe spotkanie zakończyło się osiągnięciem 
porozumienia. Uczestniczyli w nim: Dyrektor Podlaskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Józef 

Sulima, Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, pro-
jektanci z Biura Projektów Arteria Sp. z o.o. z Białego-
stoku, członkowie Komitetu „Chcemy Dobrej Obwod-
nicy”, przedstawiciele stowarzyszenia Rodzinny Ogród 
Działkowy „Pod Gruszą” oraz radni, sołtysi i mieszkań-
cy gmin Ciechanowiec i Klukowo.

PZDW w Białymstoku uwzględnił wszystkie postula-
ty mieszkańców gmin Ciechanowiec i Klukowo - inwe-
stycja polegająca na budowie obwodnicy Ciechanowca 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 zlokalizowana bę-
dzie w granicach województwa podlaskiego, w powiecie 
wysokomazowieckim, na terenie gminy Klukowo i gmi-
ny Ciechanowiec. W preferowanym wariancie przebiegu 
obwodnicy Ciechanowca przewidziano obejście miasta 
po stronie północnej. Zejście z obecnego przebiegu dro-
gi wojewódzkiej nr 690 przyjęto w km ok. 18+982, tj.  
w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej nr 690 z drogą wojewódzką nr 694. Następnie trasę 
zaprojektowano w pobliżu istniejącego cmentarza znaj-
dującego się przy drodze powiatowej nr 2617B. Dalej 
droga wojewódzka będzie przebiegać poza zabudowa-
niami m. Zadobrze i m. Ciechanowiec, będzie omijać 
istniejącą stację benzynową znajdującą się przy drodze 
wojewódzkiej nr 681 i wróci na starą trasę w rejonie 
istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 690  
z drogą gruntową prowadzącą do miejscowości Pobi-
kry. Jednocześnie przedstawiciele PZDW w Białymsto-
ku zgodzili się na zaprojektowanie ścieżki rowerowej 
wzdłuż całej długości obwodnicy.

Dzień Pracownika Socjalnego - wyróżnienie dla OPS w Ciechanowcu 

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył pracowni-
kom pomocy społecznej przyznane postanowieniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Medale Za Długoletnią Służbę. 
Natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Bia-
łymstoku przyznał wyróżnienia ośrodkom pomocy społecznej 
za profesjonalizm i zaangażowanie w pracy na rzecz drugiego 
człowieka. Wyróżnienie przyznane Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Ciechanowcu odebrała dyrektor Marzena Kryńska.

Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do wyrażenia 
wdzięczności pracownikom pomocy społecznej, od których 
wymaga się doskonałej orientacji w przepisach prawa i możli-
wościach udzielania wsparcia ze środków publicznych, ale też 
wrażliwości, wyrozumiałości i wielkiej empatii, a także odpor-
ności, bez której nie można wykonywać tego zawodu.

W 2017 roku głównym tematem zajmującym mieszkańców miasta i gminy była sprawa wybrania naj-
bardziej optymalnego wariantu budowy obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. 

Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej zorganizowały w Białymstoku uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w których wzięli 
udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa podlaskiego. 
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Wystawa pokonkursowa Barwy Jesieni

Otwierając wystawę pokonkursową dyrektor Ciecha-
nowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu Sylwia Kuczuk-
Szymańska, gratulując wszystkim uczestnikom konkur-
su, powiedziała, że: „Organizacja wielu imprez dla dzieci 
i młodzieży jest możliwa dzięki Bankowi Spółdzielcze-
mu w Ciechanowcu, który od lat je sponsoruje wspiera-
jąc rozwój młodych talentów”. Dziękując prezes banku 
za wieloletnią współpracę przekazała na jej ręce pamiąt-
kowy dyplom i świąteczną ozdobę przygotowaną przez 
pracowników COKiS.

Jury oceniając prace konkursowe zwracało uwagę 
przede wszystkim na walory artystyczne, ale i na samo-
dzielność wykonania prac przez najmłodszych. Nagrody 
i wyróżnienia laureatom wręczyły Prezes Banku Spół-
dzielczego w Ciechanowcu Helena Dołęgowska i prze-
wodnicząca jury Wiera Godlewska.

Nagrody przyznane w pięciu kategoriach otrzymali: 
Przedszkole: I - Franciszek Twarowski, II - Zosia Ko-

muda, III - Oliwia Osowska i Blanka Cymerman. Wy-
różnienia: Krystian Olszewski, Maria Plichta, Piotr Do-
brogowski. Zerówka: I - Jakub Kieliszek, II - Antoni 
Ciszkowski, III - Marta Kujawska. Wyróżnienia: Maja 
Czapiuk, Julian Morzy, Julia Osiniak, Weronika Bartni-
kowska, Aleksandra Stefaniuk. Klasy	 I-III: I - Fabian 
Radziszewski, II - Roksana Kryńska, III - Adam Szy-
maniak, Karolina Godlewska i Szymon Rukat. Wyróż-
nienia: Michalina Protaziuk, Bartek Zalewski, Jędrzej 
Czapkowski, Natalia Łaszczuk, Kacper Krzyżański.  
Klasy	IV-VI: I - Julia Akonom, II - Wiktoria Zaremba,  
III - Katarzyna Olszewska, Weronika Wojtkowska. Wy-
różnienia: Sandra Jacyniewicz, Oliwia Łuniewska, Wal-
dek Boratyński, Magdalena Pietrzykowska, Maja Czar-
necka. Gimnazjum	i	klasy	VII:	I - Aleksandra Wodyńska,  
II - Joanna Ryczkowska, III - Patrycja Murawska i Klau-
dia Grabowska. Wyróżnienia: Natalia Gosk, Julia Sudo-
rowska, Karolina Koc.

Powstała nowa siłownia plenerowa przy Parafii pw. NMP z Fatimy

Projekt był dofinansowany z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, Działanie 3.2.2.Rozwój 
infrastruktury pełniącej funkcje kultural-
ne, rekreacyjne na operacje z zakresu bu-
dowy lub przebudowy ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej lub kultural-
nej, Poddziałanie „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”.

Projekt skierowany jest do wszyst-
kich dorosłych mieszkańców gminy 
Ciechanowiec bez ograniczeń ze wzglę-
du na ich wiek, a jego głównym celem 
jest promocja zdrowego stylu życia, ak-
tywnego spędzania czasu wolnego oraz 
integracja społeczeństwa lokalnego,  
a w szczególności przywracanie aktyw-
ności osób wyalienowanych społecznie  
i grup defaworyzowanych.

W ramach realizacji projektu utwar-

dzono 322 m2 placu parafialnego i, przy zbudowanym w czynie spo-
łecznym w latach 2015-2016 ogólnodostępnym placu zabaw dla dzieci, 
zamontowano jedenaście podwójnych zestawów ćwiczących: wyciąg  
i krzesło, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer i twister, dra-
binka i podciąg nóg, rower i stepper, tai chi, poręcze, drążek do podcią-
gania i motyl, ławka i prostownik pleców, narty i pajacyk. 

Zamontowane urządzenia przystosowane są dla osób w wieku od 14 
lat lub od 140 cm wzrostu, wszystkie posiadają certyfikaty bezpieczeń-
stwa oraz instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową.

Projekt został dofinansowany kwotą 97 157 zł, wkład własny parafii 
na niezbędne prace uzupełniające wyniósł 15 000 zł. 

Parafia pw. NMP z Fatimy w Ciecha-
nowcu zrealizowała projekt „Budowa 
siłowni zewnętrznej wraz z utwardze-
niem nawierzchni”. 

W konkursie plastycznym „Barwy jesieni 2017”, zorganizowanym przez COKiS, wzięło udział 225 pod-
opiecznych wszystkich jednostek edukacyjnych z terenu gminy Ciechanowiec.
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Inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców
W sierpniu odbyło się symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod przebudowę odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 690 Ostrożany–Ciechanowiec. Remont ma zostać zakończony do 28 września 2018 r. 

W uroczystym rozpoczęciu inwestycji uczestniczyli 
m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Lesz-
czyński, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego 
Mikołaj Janowski, Starosta Siemiatycki Jan Zalewski, 
Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek Gruchała, Bur-
mistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Ciechanowcu Eugeniusz Święcki, 
Wójt Gminy Grodzisk Antoni Tymiński i Dyrektor Pod-
laskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 
Józef Sulima.

Wszyscy obecni podkreślali znaczenie rozpoczyna-
jącej się przebudowy. Wykorzystywana nie tylko przez 
mieszkańców powiatów siemiatyckiego i wysokomazo-

wieckiego, ale też w ruchu międzynarodowym, łącząca 
drogi krajowe nr 19 i 63, droga wojewódzka nr 690 była 
od dawna w bardzo złym stanie technicznym. Teraz na 
długości 18,5 km jezdnia ma być przebudowana i posze-
rzona do szerokości siedmiu metrów oraz ma wzbogacić 
się o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości trzech metrów.

Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go na lata 2014-2020, a jej wartość to 69 965 702, 03 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-
Budowlanych Export – Pribex Sp. z o.o.

Pasowanie na przedszkolaka w ciechanowieckim Przedszkolu

Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności zdobyte w czasie prawie trzymiesięcznego 
pobytu. Był to ich pierwszy występ przed publicznością, 
wśród której byli rodzice i zaproszeni goście.

Po części artystycznej dyrektor Przedszkola Mar-
ta Mazur pasowała czterdzieściorosześcioro dzieci na 
przedszkolaków. Na pamiątkę tego dnia każde dziecko 
otrzymało dyplom.

Do Przedszkola w Ciechanowcu uczęszcza obec-
nie 100 dzieci w czterech grupach: 3-latków, 4-latków,  
4 i 5-latków oraz 5-latków. Dzieci korzystają z zajęć do-
datkowych organizowanych w przedszkolu: religii, ryt-
miki i języka angielskiego. Prowadzone są zajęcia dla 
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwija-
jące uzdolnienia dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne  
i komputerowe oraz rewalidacyjne. 

Pasowanie na przedszkolaka to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy 
przekroczyły próg przedszkola.
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Planowane inwestycje ze środków unijnych

89,40 punktów z oceny formalno-merytorycznej 
otrzymał wniosek „Montaż paneli solarnych do podgrze-
wu wody w Gminie Ciechanowiec” złożony przez Gmi-
nę Ciechanowiec w ramach RPO WP (Oś Priorytetowa 
V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka 
oparta na odnawialnych źródłach energii) ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogól-
na wartość projektu ma wynieść 1 987 956,02 złotych, 
z czego kwota dofinansowania to 1 291 371,91 złotych. 
Wkład własny mieszkańców wynosi 25%, a gminy 10%. 
W ramach realizacji projektu zostanie zamontowanych 
126 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych 
znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec.

Na konkurs „Rewitalizacja obiektów, terenów i prze-
strzeni użyteczności publicznej”, ogłoszony przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, 
złożony został projekt „Przebudowa placu miejskiego 
przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu”. Obecnie jest on 
już po wstępnej ocenie formalnej i znalazł się na liście 
operacji, które spełniają warunki tego konkursu. Plano-
wana inwestycja obejmie wykonanie robót w zakresie: 
utwardzenia terenu kostką betonową, montażu barier 
ochronnych od drogi wojewódzkiej, wykonanie ogro-
dzenia wewnętrznego z paneli ogrodzeniowych, budowę 
murków ozdobnych wraz z montażem ławeczek na mur-
kach, nasadzenie krzewów ozdobnych oraz postawienie 
trzech lamp oświetleniowych parkowych. Szacowana 
wartość projektu wyniesie 308 000 złotych, w tym war-
tość dofinansowania ze środków RPO WP to 233 000 
złotych.

Również do LGD Brama na Podlasie złożony zostanie 
projekt na „Wykonanie elewacji budynku byłej Synago-
gi”. Po uzyskaniu dofinansowania w kwocie ok. 157 000 

złotych i przy kalkulowanym  wkładzie własnym w wy-
sokości 29 000 złotych, zrealizowana zostanie inwesty-
cja polegająca na wzmocnieniu istniejących murów po-
przez oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, odgrzybienie 
i ponowne otynkowanie za pomocą tradycyjnego tynku 
gładkiego z zastosowaniem wyprawy tynkarskiej - tynk 
wapienny oraz pomalowanie farbami silikonowymi.

Opracowywana jest dokumentacja do kolejnych 
dwóch wniosków, które również zostaną złożone do 
LGD Brama na Podlasie w ramach realizacji strategii 
rozwoju lokalnego. Jeden dotyczyć będzie utwardze-
nia terenu przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika  
w Ciechanowcu. Wartość planowanej inwestycji sza-
cuje się na kwotę ok. 590 tysięcy złotych, w tym kwo-
ta wnioskowanego dofinansowania to ok. 239 tysięcy. 
W projektowanych dokumentach uwzględniono m.in.: 
utwardzenie kostką brukową terenu wokół szkoły, wy-
konanie stanowisk dla autobusów i nowego wjazdu od 
ul. Szkolnej, a także nowej bieżni tartanowej. Projekt 
przewiduje również montaż stojaków rowerowych oraz 
barierek ochronnych. Drugi wniosek dotyczy remontu  
i modernizacji części pomieszczeń w budynku Przedszkola  
w Ciechanowcu. Przewidywana wartość inwestycji ma 
wynieść ok. 431 tysięcy złotych, w tym wkład własny to 
ok. 65 tysięcy. Inwestycja obejmować ma m.in.: przebu-
dowę układu wewnętrznego, remont łazienek i sal, wy-
mianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanali-
zacyjnej oraz elektrycznej.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków  
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego, konkursy na realizacje in-
westycji przy szkole i przedszkolu mają zostać ogłoszo-
ne w pierwszym półroczu 2018 roku.

Na 2018 rok zaplanowanych zostało kilka inwestycji drogowych, ale i inwestycji związanych  
z remontem budynków i placów miejskich, na które Gmina Ciechanowiec planuje pozyskać 
dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich.

BIZNES.GOV.PL - serwis dla osób rozpoczynających i prowadzących firmy

Serwis ma na celu pomoc w realizacji spraw zwią-
zanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności. 
Znajdują się w nim opisy urzędowych usług oraz gotowe 
formularze. Za pomocą serwisu osoby prowadzące firmę 
mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą 
elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy 
przez Internet. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie szcze-
gółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, 

wymaganych procedurach i formalnościach związanych 
z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodar-
czej w Polsce oraz w Unii Europejskiej oraz instrukcje, 
jak sobie radzić w biznesie, a także informacje o tym, jak 
i gdzie otrzymać dofinansowanie na działalność i rozwój 
firmy.

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu 
jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl.

Biznes.gov.pl to serwis nadzorowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a przeznaczony dla 
osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Partnerami serwisu są: Instytut  
Logistyki i Magazynowania oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
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Świętowali jubileusz 50-lecia małżeństwa 
„Złote Gody” to wspaniały jubileusz. Za zgodność 50-lecia pożycia małżeńskiego, za trudy  
i wyrzeczenia, a także za radości, uśmiech i pogodę ducha 22 pary małżeńskie z Gminy  
Ciechanowiec zostały odznaczone przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
„Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

„Złote Gody” to wspaniały jubileusz. Za zgodność 
50-lecia pożycia małżeńskiego, za trudy i wyrzecze-
nia, a także za radości, uśmiech i pogodę ducha 22 pary 
małżeńskie z Gminy Ciechanowiec zostały odznaczone 
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jubileuszowa uroczystość przygotowana przez Urząd 
Stanu Cywilnego w Ciechanowcu rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, celebro-
waną przez księży z czterech parafii z terenu Gminy Cie-
chanowiec.

Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie 
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie w 
obecności rodzin i przyjaciół aktu dekoracji „złotych” 
par dokonał Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko 
przy udziale Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bar-
bary Niewiarowskiej.

Jubilaci odebrali wiele gratulacji, życzeń i podzię-
kowań za wychowanie dzieci, doczekanie wnuków  
i prawnuków. W części artystycznej wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, a czas w trakcie 

słodkiego poczęstunku wypełniła kapela „Kłosy”.
W tym roku Złote Gody obchodzili: Maria i Alek-

sander Grabarz z Kosiork, Zofia i Kazimierz Krasowscy  
z Łempic, Anna i Jan Kujawscy z Tworkowic, Józefa  
i Jan Łaszczuk z Ciechanowca, Zofia i Stanisław Łem-
piccy z Wojtkowic Starych, Henryka i Józef Łukasiuk 
z Ciechanowca, Krystyna i Jan Moczulscy z Pobikier, 
Eugenia i Roman Murawscy z Ciechanowca, Halina  
i Henryk Niewiarowscy z Ciechanowca, Alina i Jan Ol-
szewscy z Winny-Chrołów, Stanisław i Jadwiga Ołtarzew-
scy z Radziszewa-Króli, Janina i Henryk Radziszewscy 
z Ciechanowca, Janina i Zygmunt Siedleccy z Koców-
Basi, Irena i Piotr Siekluccy z Winny-Chrołów, Elżbieta  
i Janusz Stanisławscy z Ciechanowca, Józefa i Stanisław 
Tenderenda z Tworkowic, Janina i Stanisław Tymińscy 
z Antonina, Barbara i Jan Wojtkowscy z Ciechanowca, 
Halina i Marian Wojtkowscy z Ciechanowca, Krysty-
na i Marian Zabijak z Tworkowic, Helena i Władysław 
Zienkiewicz z Ciechanowca i Stanisława i Tadeusz Żero 
z Kozarzy.
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Pomóżmy mieszkańcom Ciechanowca

Nataniel	 Raczkowski urodził się 22 stycznia 2017 
roku, by sprawić największą radość dziadkowi i rodzi-
com. Niestety zaraz po kilku dniach radości okazało się, 
że odruchy nie są prawidłowe, kończyny są zbyt sztyw-
ne. Diagnoza to mózgowe porażenie dziecięce.  Rehabi-
litacja trwa od pierwszego miesiąca życia, aby Nataniel 
mógł w miarę możliwości „normalnie” funkcjonować. 

Rehabilitacja i leczenie dziecka z dziecięcym po-
rażeniem mózgowym jest bardzo długa i kosztowna,  
a tylko ojciec utrzymuje rodzinę. Matka zrezygnowała  
z pracy, aby cały czas poświęcić rehabilitacji Nataniela  
w domu i opiece nad nim i jego dwoma braćmi.

Natanielowi można pomóc przekazując 1% podat-
ku lub darowiznę Fundacji Avalon nr KRS:0000270809  
z dopiskiem Raczkowski, 8716 lub wysyłając SMS na 
numer: 75165 o treści: POMOC 8716 (koszt to 6,15 zł).

Konrad	Kalinowski to 18-letni mieszkaniec Ciecha-
nowca, abiturient klasy o profilu wojskowym w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciecha-
nowcu. 26 sierpnia 2017 roku w tragicznym wypadku 
samochodowym stracił nogę, drugą amputowano mu  
w szpitalu. Konradowi, aby mógł chodzić i uczestniczyć 
w zajęciach szkolnych, potrzebne są protezy i rehabilita-
cja, jednak to kosztuje kilkaset tysięcy złotych. 

Jesienią 2017 roku przyjaciele Konrada rozpoczęli 
zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Protezy dla Konrada” 
prowadzoną za pośrednictwem platformy pomagam.pl/
protezydlakonrada. 

Pieniądze na „Protezy dla Konrada” zbierane są tak-
że za pośrednictwem „Stowarzyszenia Rodzina”. Wpła-
ty na „Protezy dla Konrada” można kierować na  konto:  
58 8749 0006 0000 7719 2000 0050 z dopiskiem Konrad. 
Dane do przelewu zagranicznego: 
NR IBAN: PL58 8749 0006 0000 7719 2000 0050 
COD SFIWT: POLUPLPR

22-letnia Bogusia	Dąbrowska mieszka w Ciechanowcu. 
Choruje na bardzo rzadkie schorzenie powodujące tzw. 
wrodzoną sztywność stawów, przez co porusza się na 
wózku. Pojawiła się szansa, dzięki której Bogusia będzie 
mogła spełnić swoje największe marzenie o samodziel-
ności. Niestety operacja i rehabilitacja są bardzo drogie. 
To koszt ponad miliona złotych - dla Bogusi to milion 
kroków do samodzielności. 

Bogusia porusza się na wózku inwalidzkim, jednak 
nawet do tego potrzebuje pomocy drugiej osoby. Nie jest 
w stanie sama wstać z łóżka, ubrać się, uczesać, zrobić 
sobie śniadania, utrzymać kubka i sztućców. Do wszyst-
kich tych i wielu innych czynności potrzebuje wsparcia.

Artrogrypoza jest schorzeniem, które wymaga kom-
pleksowego leczenia w celu osiągania samodzielności 
chorego. Takie leczenie są w stanie zapewnić lekarze  
z Paley Institute na Florydzie i chociaż Bogusia przeszła 
już  kilkadziesiąt operacji teraz z nadzieją czeka na kolej-
ne. Leczenie w USA rozpoczęło by się od dwóch operacji 
nóg, potem byłyby następne. Bardzo dużą rolę odgrywa 
czas, gdyż im później, tym trudniej i boleśniej. Operacje, 
rehabilitacja i koszt pobytu na Florydzie są bardzo drogie 
wynoszą 1 155 000 zł. Pomóc Bogusi można poprzez:
– Fundację Siepomaga. Wystarczy wejść na stronę www.
siepomaga.pl i wesprzeć zbiórkę środków na operację 
Bogusi.
– Fundację Kawałek Nieba - www.kawalek-nieba.pl/bo-
gumila-dabrowska.
– Stowarzyszenie Rodzina - dokonując wpłaty na konto:
79 8749 0006 0000 7719 2000 0060 Tytuł: „Bogumiła”.
Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Bogumi-
ła: PL03 8749 0006 0000 7719 2000 0070 Title: „Bogu-
miła”
– przekazując 1% podatku: wpisać w formularzu PIT: 
KRS 0000083534 oraz w rubryce Informacje uzupełnia-
jące – cel szczegółowy 1%: „Bogumiła Dąbrowska”.

Pamiętajmy, że rozliczając swój PIT możemy wspomóc najbardziej potrzebujących dzięki prze-
kazaniu 1% podatku. Obecnie troje mieszkańców Ciechanowca potrzebuje pomocy finanso-
wej i prowadzi zbiórki pieniędzy przy pomocy różnych Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ciechanowcu
11 listopada Ciechanowiec świętował 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku. W obchodach miejskich wzięli udział  przedstawiciele władz samorządowych, 
instytucji, organizacji, szkół oraz mieszkańcy.

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 
rozpoczęła akademia, którą przygotowali nauczycie-
le i uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika  
w Ciechanowcu. W akademii wziął udział Marszałek 
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. 

Uczestnicy obchodów wzięli udział w Mszy Świętej 
w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej. Dalsze uroczystości odbyły się przy 
ciechanowieckim Pomniku Nieznanego Żołnierza. Wień-
ce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych 
i pomocniczych Gminy Ciechanowiec, szkół, instytucji, 
organizacji pozarządowych, partii politycznych oraz du-
chowieństwa. Apel Poległych odczytał uczeń klasy spor-
towo-wojskowej z ZSOiZ w Ciechanowcu.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Cie-
chanowca Mirosław Reczko powiedział: „Dzisiaj w 99. 
rocznicę tego wydarzenia spotykamy się w szczególnym 
dla mieszkańców gminy i miasta Ciechanowiec miejscu, 
w którym upamiętniono szereg ważnych dla nas lokalnie 
wydarzeń”.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe: 
Gminy Ciechanowiec, Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza, Banku 
Spółdzielczego, Koła Łowieckiego „Rogacz”, Związ-
ku Sybiraków, Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej „Jed-
ność”, Cechu Rzemiosł Różnych, Łomżyńsko-Drohic-
kiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego  
i Ochotniczych Straży Pożarnych z Bujenki, Tworkowic 
i Wojtkowic Starych. Wiązankę utworów patriotycznych 
zagrała Orkiestra Dęta COKiS.

Ostatnim elementem obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w Ciechanowcu było wieczorne „Ogni-
sko Patriotyzmu”, które rozpoczęło się od rozpalenia 
symbolicznego ognia oraz odśpiewania „Roty”. Prawie 
130 osób obejrzało program artystyczny przygotowany 
przez Ciechanowiecką Młodzieżową Orkiestrę Rozryw-
kową, Ciechanowiecki Chór Seniora, Zespół Folkowy  
i Zespół Pieśni i Tańca Ciechanowiec, po czym wszyscy 
razem śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne.
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Najstarsze obrazy olejne już po konserwacji 
Corocznie Muzeum Rolnictwa poświęca znaczne środki na konserwację muzealiów. Niektóre 
obiekty wymagają kosztownych zabiegów w specjalistycznych pracowniach konserwatorskich.

W 2017 r. w ramach zadania pod nazwą „Konserwa-
cja obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. 
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” wytypowano do 
konserwacji sześć przykładów malarstwa sztalugowego 
z XVIII i XIX w.: kopię obrazu Petera Paula Rubensa pt. 
„Ostatnia komunia św. Franciszka z Asyżu” wykonaną  
w l. 1740-60 przez nieznanego autora; portret mężczy-
zny z poł. XIX wieku, pejzaż pt. „Tokujące cietrzewie”  
z końca XIX wieku oraz trzy obrazy o tematyce religij-
nej z lat 20. XIX wieku zatytułowane: „Zwiastowanie”, 
„Ukrzyżowanie” i „Św. Bernard”.

Od końca listopada wszystkie zakonserwowane obra-
zy można podziwiać na muzealnych wystawach stałych 
w dziewiętnastowiecznym pałacu hrabiów Starzeńskich 
oraz w kościele i wikarówce.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinanso-
waniu jakie Muzeum pozyskało ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (67,73%) oraz dota-
cji celowej z budżetu Zarządu Województwa Podlaskie-
go (32,27%). Całkowity koszt zadania wyniósł blisko  
37 000 zł netto. 

Trzeci etap remontu kościoła w Winnie-Poświętnej
W 2017 roku prace prowadzone w ramach trzeciego etapu remontu, przeniosły się do wnę-
trza zabytkowego siedemnastowiecznego kościoła pw. Św. Doroty w Winnie-Poświętnej.

Zostały wykonane prace konser-
watorskie przy posadzce polegające 
na: rozebraniu podłogi drewnianej 
i legarów, wyrównaniu podłoża, 
wykonaniu izolacji poziomej, uło-
żeniu legarów, wykonaniu izolacji 
podposadzkowej, ułożeniu i impre-
gnacji podłogi z desek dębowych. 
Przeprowadzono prace dotyczące 
polichromowanej powierzchni zrę-
bu, lisic, belek i słupów, empory 
i stropu, została przeprowadzona 
dezynfekcja i dezynsekcja, oczysz-
czenie powierzchni i wtórnych wy-
malowań, podklejenie odsłoniętych 
polichromii, impregnacja elementów 
zdegradowanych, prace snycerskie 
i stolarskie, uzupełnienia gruntów  
i ubytków polichromii, zabezpiecze-
nie powierzchni. Wykonano konser-
wację zachowawczą, wraz z podło-
żem, zacheuszków oraz elementów 
polichromii nawy wytypowanych 
do ekspozycji. Odtworzono boczne 
drzwi zewnętrzne, zrekonstruowa-
no szalunek wewnętrzny nawy i po-
lichromie na nowym oszalowaniu.  
W trakcie prac były pobierane próbki 
do badań uzupełniających, sporzą-
dzano dokumentację konserwator-
ską, fotograficzną i opisową

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 525 625,16 zł, w tym ze 
środków własnych 262 644,16 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 100 000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego  70 000,00 zł, Gminy Ciechanowiec 92 981,00 zł. 
Kwota przekazana przez Gminę Ciechanowiec pochodziła z Funduszu So-
łeckiego przekazanego przez sołectwa: Czaje-Wólka, Koce-Basie, Koce-
Piskuły, Koce-Schaby, Kułaki, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, 
Radziszewo Stare, Tworkowice, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, 
Winna-Wypychy.
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Współpraca finansowa Gminy Ciechanowiec  
z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

W celu lepszego zaspokajania potrzeb społecznych  
i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Ciechanow-
ca, wzrostu ich udziału w rozwoju społeczności lokalnej 
oraz budowaniu partnerstwa i efektywnej współpracy 
między samorządem i organizacjami, corocznie uchwa-
lany jest Program Współpracy Gminy Ciechanowiec  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
podstawie którego niektóre zadania gminy przekazywa-
ne są do realizacji organizacjom pozarządowym.

Na realizację w 2017 roku zadań z zakresu dzia-
łalności na rzecz osób w wieku emerytalnym została 
przeznaczona kwota 3000 zł, za którą Stowarzyszenie 
„Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu zreali-
zowało projekt „Razem łatwiej, razem lepiej”. Projekt 
skierowany był do osób starszych i miał je zachęcić do 
spędzania czasu w gronie równolatków, poznawania cie-
kawych miejsc i zdarzeń, aby przeciwdziałać wyklucze-
niu społecznemu. 40-osobowa grupa seniorów obejrzała  
w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku spektakl pt. 
„Napis”, czarną komedię Géralda Sibleyras'a; uczestni-
czyła w wyjeździe szlakiem tatarskim: odwiedzając sank-
tuaria w kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce 
i w Świętej Wodzie, zwiedzając meczet w Bohonikach 
i mizar – największy cmentarz muzułmański w Polsce, 
Supraśl i utworzone na terenie prawosławnego monaste-
ru pierwsze w Polsce interaktywne muzeum prezentują-
ce sztukę sakralną prawosławia z przeniesionymi z ruin 
miejscowej cerkwi XVI-wiecznymi freskami. Spotkali 
się też z reprezentantami Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Sokółce, którzy przedstawili zakres i formy działania 
swojej organizacji. 

W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego 7000 zł zostało przeznaczone na 
dwa projekty. Stowarzyszenie „Razem” zrealizowało 
zadanie publiczne pod nazwą „Kino Plenerowe”, które 

polegało na zorganizowaniu czterech seansów filmo-
wych i projekcji sześciu filmów w okresie od 3 czerwca 
do 31 sierpnia 2017 roku. Filmy dla dzieci cieszyły się 
dużym zainteresowaniem - w czterech seansach w sumie 
uczestniczyło około 600 dzieci. Natomiast na seansach 
dla osób dorosłych było razem 50 widzów. Dofinansowa-
nie ze środków Gminy Ciechanowiec wyniosło 5000 zł, 
pozostałe koszty poniosło Stowarzyszenie „Razem” ze 
środków pozyskanych od sponsorów: Banku Spółdziel-
czego w Ciechanowcu oraz Jan i Iwona Morzy Hotel No-
wodwory.

Drugi projekt to „Z kulturą za pan brat” Stowarzysze-
nia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, integrujący środo-
wiska seniorów, włączający ich do czynnego spędzania 
czasu oraz zwiększający świadomość w zakresie warto-
ści dziedzictwa narodowego, poprzez wyjazd poznaw-
czy do jednego z najstarszych grodów Polski – Lubli-
na. Uczestnicy wycieczki zwiedzili były niemiecki obóz 
koncentracyjny na Majdanku, a w Lublinie poznali histo-
rię Zamku Królewskiego, obecnie Muzeum Lubelskiego 
z jednym z najcenniejszych zabytków w Polsce – XIV–
wieczną kaplicą pw. Trójcy Świętej pokrytą rusko-bizan-
tyjskimi freskami, zwiedzali Stare Miasto i przeszli trasą 
podziemną od Trybunału Koronnego do ruin Kościoła 
Farnego. Udział gminy w finansowaniu tego projektu to 
2000 zł.

W sferze upowszechniania kultury fizycznej i tury-
styki także zostały zrealizowane dwa projekty. Za 2050 
zł w Centralnym Dojo Mazowiecko-Podlaskiego Klubu 
Karate w Ciechanowcu odbyło się dwudniowe semina-
rium sportowo-szkoleniowe „Bezpieczni mieszkańcy  
II edycja”. W seminarium udział wzięli mieszkańcy gmi-
ny Ciechanowiec, w wieku od 7 do 25 lat, zainteresowani 
sztukami i sportami walki oraz elementami samoobrony, 
a także zaproszeni goście z Wysokiego Mazowieckie-
go, Zambrowa, Jabłoni Kościelnej. Podczas treningów  
i wykładów prowadzonych przez shihana Artura Wię-
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zowskiego (6 dan Kyokushin Karate i 9 dan Ju Jitsu) 
oraz Mistrzów Polski i Europy, senseia Roberta Gaź-
dzika (3 dan) i senseia Przemysława Brzozowskiego  
(2 dan) uczestnicy zapoznali się z metodami radzenia sobie  
w trudnych sytuacjach oraz przeciwdziałania agresji  
w życiu codziennym. Seminarium zakończyło się spo-
tkaniem integracyjnym przy ognisku. 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w ra-
mach projektu „Zdrowo, sportowo i turystycznie” pro-
pagowało zdrowy styl życia i upowszechniało kulturę 
fizyczną i turystykę wśród mieszkańców naszej gminy. 
Zorganizowano pięć wyjazdów na basen do Wysokiego 
Mazowieckiego, pieszą wędrówkę do Bujenki połączoną 
z poznaniem hodowli alpak chilijskich, wędrówkę do po-
łożonych bezpośrednio nad Bugiem Wojtkowic-Glinnej, 
spływ kajakowy oraz degustację tradycyjnych potraw, 
przyrządzonych z surowców wyprodukowanych w go-
spodarstwie (masło, sery, chleb i kiszka ziemniaczana), 
jak i zebranych w pobliskim lesie (pierogi z zielonkami). 
Dwa popołudnia spędzono w sąsiedztwie zalewu rze-
ki Nurzec na ogniskach integracyjnych oraz wspólnym 
śpiewaniu i słuchaniu ciekawych opowiadań. Dofinanso-
wanie tego projektu to 2950 zł.

Kolejne projekty były realizowane z zakresu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów uzależnień przez Sto-
warzyszenie Pomocy Szansa. Dla grupy 26 uczestników 
i opiekunów ze Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ciechanowcu zorganizowano wyjazd do miejscowości 
Jantar na 5-dniowe warsztaty terenowe. W czasie reali-
zacji projektu „Bursztynowe kroki” uczestnicy kąpali się  
w morzu, spacerowali z kijkami nordic walking, korzy-
stali z terapii ruchowej, ze specjalistycznych masaży,  
zabiegów rehabilitacyjnych, hipoterapii, a także rozma-
wiali o trzeźwości od substancji psychoaktywnych, ana-
lizowali 12 kroków AA i tworzyli indywidualne „Bursz-
tynowe kroki”, pomocne w rozwiązywaniu trudności 
życiowych, wzmacniające dobre postanowienia i założo-
ne cele. Projekt został dofinansowany sumą 3500 zł.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa było głównym or-
ganizatorem Pierwszego Marszu Godności Osób Nie-
pełnosprawnych, w którym wzięło udział ok. 600 osób 
- przedstawicieli 20 instytucji z terenu województwa 
podlaskiego działających w obszarze i na rzecz osób wy-
kluczonych i narażonych na nałogi, zwłaszcza z niepeł-
nosprawnością i 1 instytucji z województwa mazowiec-
kiego oraz społeczność ciechanowiecka, która tego dnia 
chciała solidaryzować się z osobami niepełnosprawnymi. 
Dofinansowanie wyniosło 6450 zł.

Ostatnim obszarem realizacji zadań była pomoc spo-
łeczna. W ramach realizacji zadań zleconych gmina Cie-
chanowiec powierzyła prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ciechanowcu Stowarzyszeniu 
Pomocy Szansa. Wojewoda Podlaski przekazał dotację 
celową w wysokości 458 762,40 złotych.
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Sukcesy młodych karateków z Ciechanowca

W Pucharze Polski Furo Karate, który odbył się  
w Wiśniowej Górze, karatecy zdobyli trzy złote medale  
i jeden srebrny. Kategoria juniorek najmłodszych za-
równo w grapplingu, jak i w kumite semi knockdown, 
należała do Oliwii Puchalskiej z Ciechanowca, która wy-
walczyła dwa złote krążki. W kumite złoty medal zdoby-
ła Klaudia Łukasiuk z Bujenki, a najmłodszy reprezent 
MPKK Kacper Łukasiuk zdobył II miejsce i tytuł wice-
mistrza Pucharu Polski. 

W majowych zawodach Pucharu Polski Polskiej 
Federacji IBK (Kyokushin Karate) w Wysokiem Ma-
zowieckiem, których organizatorem był MPKK, rywa-
lizowało ponad 220 zawodników i zawodniczek z całej 
Polski. W różnych kategoriach wagowych i wiekowych, 
w grapplingu pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Bart-
nikowska, drugie Klaudia Łukasiuk i Kacper Łukasiuk, 
a w kumite - pierwsze miejsce Oliwia Puchalska, drugie 
Klaudia Łukasiuk.

W październiku podopieczni MPKK wzięli udział  
w Gali zawodowej WLC2 - Warriors of Life Champion-
ship oraz Międzynarodowym Turnieju Open Internatio-
nal Kyokushin Cup 2017. Dwa złote medale, w kategorii 
kumite i grappling, zdobyła Oliwia Puchalska. Srebro  
w kumite zdobył Kacper Łukasiuk, a dwa brązowe me-
dale Klaudia Łukasiuk i Wiktoria Bartnikowska. 

W zorganizowanych w Zambrowie przez dwie cie-
chanowieckie organizacje MPKK oraz Polską Federację 
Instytut Budokai, VII Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski International Budo Kai wzięło udział 170 zawod-
ników z Polski i z zagranicy. Spośród ciechanowiecczan 
medale zdobyli: w grapplingu - pierwsze miejsce Klau-
dia Łukasiuk, drugie miejsca - Cyprian Żurowski, Filip 
Bartnikowski, Oliwia Czołomiej, w kumite - pierwsze 
miejsce: Sylwester Ryżko (junior młodszy), Oliwia Pu-
chalska, drugie miejsca: Klaudia Łukasiuk i Wiktoria 
Bartnikowska.

W Turnieju Kyokushin Christmas Championship of 
Poland w Wiśniowej Górze 6 złotych medali i dwa srebr-
ne w konkurencji kumite i grappling w różnych katego-
riach wagowych zdobyli: w kumite - pierwsze miejsca: 
Oliwia Puchalska, Klaudia Łukasiuk, Kacper Łukasiuk  
i drugie miejsce Cyprian Żurowski; w grapplingu: pierw-
sze miejsca - Cyprian Żurowski, Oliwia Puchalska, Klau-
dia Łukasiuk i drugie miejsce Kacper Łukasiuk.

W 2017 roku MPKK obchodził 22-lecie istnienia. 
Jego założycielem i trenerem jest mieszkaniec Ciecha-
nowca Artur Więzowski (6 dan Karate Kyokushinkai  
i 9 dan Ju Jitsu). Rokrocznie w Klubie trenuje około 150 
osób. Więcej informacji o działalności Klubu można zna-
leźć na profilu facebookowym MPKK. 

W 2017 roku młodzi podopieczni ciechanowieckiej organizacji Mazowiecko-Podlaski Klub 
Karate (MPKK), startując w wielu zawodach, odnieśli liczne sukcesy w grapplingu czyli walce 
wręcz wykorzystującej techniki chwytów oraz w walce kontaktowej karate - kumite.



Wieści Ciechanowieckie 45

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu

Projekt adresowany był do osób, które ukończyły  
50 lat. W ramach programu zorganizowano trzy wykłady. 
Pierwszy „Jak radzić sobie z przemocą” przygotowany 
został przez Iwonę Pożogę-Protaziuk, która zapoznała 
słuchaczy z definicją przemocy, aktami prawnymi doty-
czącymi tej często spotykanej sytuacji. Słuchacze pozna-
li obowiązujące procedury, podmioty zobowiązane do 
udzielania pomocy osobom zagrożonym przemocą.

Drugi wykład „Droga do sukcesu i sławy” prowadził 
aktor Marcin Chochlew. Podczas spotkania opowiedział 
słuchaczom dlaczego został aktorem, o szczegółach pra-
cy na planie filmowym, o pasji i marzeniach oraz prze-
prowadził ćwiczenia w zakresie prawidłowej wymowy  
i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Na kolejnym wykładzie „Zdrowo jesz, długo żyjesz” 
Joanna Gudowska zapoznała słuchaczy z zasadami zdro-
wego żywienia oraz aktywności fizycznej, korzystania  
z suplementów witaminowych i mineralnych.

Słuchacze UTW na kilku spotkaniach warsztatowych 
zatytułowanych „Przytulanka, koszyczek, biżuteria” pro-
wadzonych przez Joannę Czechowicz wykonywali ma-
teriałowe lalki i kotki, a z papierowej wikliny koszyczki 
oraz z plastikowych butelek biżuterię. Wykonane przed-
mioty zostały zaprezentowane podczas Przeglądu Twór-
czości Artystycznej Seniorów w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym „Ziołowy Zakątek” w Korycinach.

Delegacja UTW wzięła udział w Pierwszym Mię-
dzynarodowym Triatlonie Turystyczno-Intelektualno-
Sprawnościowym Nestorów Kukle-Sejny 2017. Były to 
marszobiegi po ostępach leśnych, udział w regatach że-
glarskich oraz w konkurencji intelektualnej. W spotkaniu 
udział wzięli słuchacze UTW z Podlasia oraz delegacje 
seniorów z Litwy i Białorusi.

W ramach projektu odbyły się także spotkania integra-
cyjne - pierwsze w sąsiedztwie zalewu rzeki Nurzec, dru-
gie na terenie rekreacyjnym Hotelu Nowodwory. Drugim 
spotkaniem uczestnicy uczcili 73. rocznicę wybuchu Po-

wstania Warszawskiego śpiewając pieśni patriotyczne.
Kontynuując projekt po wakacyjnej przerwie, miesz-

kańcy gminy w wieku 50+ uczestniczyli w sześciu wy-
kładach: „O ryzyku czytania, arcydziełach i zazdrości 
filozofów” - wygłoszonym przez pracownika naukowe-
go KUL Agnieszkę Czechowicz; „Rozwój jest możliwy  
w każdym wieku. Jak być lepszym” - przygotowanym 
przez doktoranta na Wydziale Prawa UwB  Jacka Ła-
pińskiego; „Suplementy diety - stosować czy nie” – 
przedstawionym przez Magdalenę Mickiewicz-Kuleszę; 
„Profilaktyka chorób serca” – wygłoszonym przez kardio-
loga Rafała Kuteszko; „Władza nad słowem. O prawach  
i obowiązkach dziennikarzy” – autorstwa dziennikarki 
Marii Bauchrowicz-Tockiej oraz wykładu „Dziedzictwo 
kulturowe Tykocina - ludzie, zabytki, turystyka”, połą-
czonym ze zwiedzaniem miasta, poprowadzonym przez 
historyka, przewodnika turystycznego Adama Rudaw-
skiego. Uczestnicy projektu obejrzeli w Teatrze Drama-
tycznym komedię „May day” oraz w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej musical „Doktor Żywago”. Ponadto zorgani-
zowano warsztaty decoupage'u, na których odnawiano  
i ozdabiano różnorodne przedmioty, oraz zorganizowa-
no spotkanie integracyjno-rekreacyjne w gospodarstwie 
agroturystycznym „Zagroda nad Bugiem” w Wojtkowi-
cach-Glinnej i wyjazd studyjny do Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce. 

Uroczystego podsumowania projektu dokonano 
podczas konferencji w Boćkach, w której udział wzię-
li przedstawiciele wszystkich UTW biorących udział  
w projekcie, a także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Jarosław Gowin, JE. ks. bp. Tadeusz Pikus oraz 
prezes Fundacji Instytut Działalności Publicznej Adam 
Zygmunt Młodkowski.

Projekt dostarczył wiedzy z różnych dziedzin życia, 
pozwolił na integrację środowiska, jak również poznanie 
nowych miejsc i sprawdzenie swoich zdolności manual-
nych.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zostało w 2017 roku objęte programem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, który realizowany jest 
przez Instytut Działalności Publicznej pt.: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu”.
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Otwarcie sezonu morsowego w Ciechanowcu
80 amatorów zimnej kąpieli wzięło udział w otwarciu sezonu morsowego na plaży miejskiej  
w Ciechanowcu. Było zimno, choć nie tak bardzo, jakby życzyły sobie tego morsy, bo woda 
miała +7 stopni. 

Otwarcia sezonu dokonali Burmistrz Ciechanowca 
Mirosław Reczko i ksiądz kanonik Tadeusz Kryński. Do 
wody weszli członkowie klubów z Białegostoku, Bielska 
Podlaskiego, Brańska, Ostrowi Mazowieckiej, Szepieto-
wa, Siemiatycz, Węgrowa i Wysokiego Mazowieckiego.

Każdy wchodzący do wody dostał pamiątkową kwia-
tową girlandę przypominającą hawajski naszyjnik lei. 
Rozgrzewkę poprowadził pełen energii duet instruktorek 
zumby z białostockiego Studia Tańca Duet.

Organizatorami tego niecodziennego wydarzenia byli 
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu i Morsy Cie-
chanowiec Team, przy wsparciu członków Koła Wędkar-
skiego nr 87 Jazgarz w Ciechanowcu.

„Sukces tego przedsięwzięcia to przede wszystkim 
zasługa ciechanowieckich morsów oraz wędkarzy, którzy 
swoim entuzjazmem i zaangażowaniem potrafią zjednać 
ludzi do wspólnego działania” – powiedziała Sylwia Ku-
czuk-Szymańska dyrektor  COKiS. „Wierzę, że to tylko 

początek naszej współpracy, a dzisiejszy sukces poka-
zuje, że warto uczestniczyć w wydarzeniach przez nas 
organizowanych” - dodała.

W programie nie zabrakło zabawy przy ognisku oraz 
gorącej zupy, bigosu, kiełbasek z grilla i smażonych 
placków ziemniaczanych. Klubową koszulkę od morsów 
otrzymała Agnieszka Zacharewicz - pierwsza kobieta, 
która dołączyła do ciechanowieckiej 15 osobowej dru-
żyny.

Sponsorami otwarcia sezonu morsowego w Ciecha-
nowcu byli: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Usłu-
gi Masarskie „U Pawła” Paweł Deniziak oraz Piekarnia 
Kobus.

Jak	dołączyć	do	Morsy	Ciechanowiec	Team?
Skontaktuj się poprzez stronę www.facebook.com/

Morsy-Ciechanowiec-Team lub Ciechanowiecki Ośro-
dek Kultury i Sportu ul. Mostowa 6.
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Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 
Europejski Sekretariat kampanii „The European Mobility Week” w raporcie z obchodów Europejskiego  
Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2017 (ETZT), w ramach przykładów dobrych praktyk wyróżnił  
Ciechanowiec za lekcję ruchu drogowego, która odbyła się w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu od 
2002 r. odbywa się regularnie od 16 do 22 września, aby 
zachęcić mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych 
dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, 
ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pie-
szo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miej-
skiej czy car-poolingu. 

Ciechanowiec jako jedno ze 105 miast w Polsce wzię-
ło udział w ETZT. W ramach działania trwałego ustawio-
no w centrum miasta dwa zestawy stojaków na rowery, 
które zapewniają możliwość przypięcia roweru w pobli-
żu miejsca, do którego chcemy dojechać.

W „Objazdowym Miasteczku Ruchu Drogowego” 
dzieci z przedszkola, zerówek i klas pierwszych zapo-
znały się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi  
w ruchu drogowym i poznały znaki drogowe. Korzysta-
jąc z zestawu edukacyjnego „Autochodzik” uczyły się 
podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Prowadzący zajęcia policjanci zadbali o bezpie-
czeństwo dzieci rozdając im odblaski.

W Europejski Dzień bez Samochodu w Ciechanowcu 
wyłączono z ruchu kołowego ulicę Stadion. Przy siedzi-

bie COKiS zorganizowano różne atrakcje: dzieci rysowa-
ły wspólną pracę „Miasto przyjazne rowerom”, młodzi 
rowerzyści wzięli udział w Turnieju Rowerowym „Ro-
werem po...nagrody”, a policjanci z Posterunku Policji 
w Ciechanowcu oznakowali 23 rowery w ramach akcji 
„Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower”. 

Ostatnim akcentem był Rajd rowerowy „Traktem Na-
poleońskim” Ciechanowiec – Pobikry, w którym udział 
wzięły 52 osoby. Trasą z Ciechanowca przez Antonin, 
Winnę-Poświętną, Trzaski, Radziszewo Stare, Radzi-
szewo-Sobiechowo i Radziszewo-Króle dojechano do 
Pobikier i zatrzymano się w miejscach pamięci - przy 
Pomniku Żołnierzy Armii Napoleońskiej, przy mogile 
mieszkańców Ciechanowca narodowości żydowskiej  
oraz zwiedzono kościół pw. Św. Stanisława. Ognisko  
z kiełbaskami, bigosem oraz ciastami, które upiekły go-
spodynie ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Po-
bikry, zakończyło spotkanie.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miej-
ski w Ciechanowcu, Ciechanowiecki Ośrodek Kultury 
i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu 
oraz Posterunek Policji w Ciechanowcu.
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Kiermasz z bombką w tle
W niedzielne przedpołudnie mieszkańcy Ciechanowca i okolic wzięli udział w kiermaszu przy 
kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Przedszko-
le w Ciechanowcu i Środowiskowy Dom Samopomocy 
wystawiły podczas kiermaszu ozdoby bożonarodzenio-
we: bombki, stroiki, gwiazdy, choinki i kartki świątecz-
ne. Można było także skosztować postnych pierogów  
i barszczu. Środki zebrane podczas kiermaszu wspomo-
gą działalność statutową tych instytucji.

Po mszy świętej Burmistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko, Dyrektor COKiS Sylwia Kuczuk-Szymańska 

oraz ksiądz Grzegorz Ziembowski wręczyli nagrody 
i dyplomy za udział w II edycji konkursu „Rodzinne 
bombki”. W tym roku wzięło w nim udział 40 rodzin, 
które łącznie przygotowały na konkurs 64 bombki.

Organizatorami przedświątecznych wydarzeń są: Cie-
chanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Społeczna Szko-
ła Muzyczna I stopnia, Miejska Biblioteka Publiczna  
i Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej.

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec w 2017 r 
Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec  

31 grudnia 2017 roku wyniosła 8859 osób. Licz-
ba mieszkańców miasta zmniejszyła się w ubiegłym 
roku o 37 osób i wyniosła 4751 osób, w tym 2407 ko-
biet i 2347 mężczyzn, a liczba mieszkańców terenów 
wiejskich zmniejszyła się o 49 i wyniosła 4108 osób,  
w tym 2159 mężczyzn i 1949 kobiet.

W naszej gminie, mimo znaczącego zmniejszenia, 
nadal utrzymał się ujemny przyrost naturalny, który wy-
niósł w 2017 r. -26 (współczynnik przyrostu -2,93‰).  

W ubiegłym roku zmarło 104 mieszkańców naszej gmi-
ny, a urodziło się 78 dzieci. Urząd Stanu Cywilnego wpi-
sał do ksiąg 33 dzieci urodzonych poza granicami Polski  
- w Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, w Niemczech, 
USA, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie,. W Gminie Cie-
chanowiec odbyło się  81 ślubów - 66 konkordatowych  
i 15 cywilnych (w tym 5 poza lokalem USC). W księ-
gach zostały też odnotowane 4 śluby zawarte w USA  
i Niemczech.
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Rok 2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu
Dzięki korzystnym rabatom, których udzieliły ciechanowiecka Księgarnia „Book book” 
oraz Hurtownia Książek z Siemiatycz w  2017 roku zakupiono 578 nowych książek na sumę 
12 000 zł, w tym ze środków samorządowych na kwotę 6700 zł oraz z dotacji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 5300 zł. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu ofe-
ruje literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, księgozbiór popularno-nauko-
wy, czasopisma oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Na 
koniec 2017 roku księgozbiór biblioteki wraz z filiami  
liczył 29 465 woluminów, w tym 12 688 literatury pięk-
nej dla dorosłych, 8348 literatury pięknej dla dzieci,  
8429 woluminów literatury popularnonaukowej. 

W ubiegłym roku w bibliotece zarejestrowanych 
było 795 czytelników, którzy wypożyczyli 9462 książki. 
Ogółem odwiedziło bibliotekę ponad 6 tys. czytelników, 
z tego ok. 1 tys. to czytelnicy, którzy odwiedzili czytel-
nię oraz skorzystali z bezpłatnego dostępu do Internetu. 
Dużą popularnością cieszyły się czasopisma bieżące  
- wypożyczono je około 2,5 tysiąca razy. Dzięki korzyst-
nym rabatom, których udzieliły ciechanowiecka Księgar-
nia „Book book” oraz Hurtownia Książek z Siemiatycz  
w  2017 roku zakupiono 578 nowych książek na sumę 
12 000 zł, w tym ze środków samorządowych na kwotę 
6700 zł oraz z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na kwotę 5300 zł. Ponadto biblioteka wzboga-
ciła się o książki od czytelników, które przekazali: Ewa 
Świerżewska, Krystyna Perekitko, Elwira Wyszyńska, 
Agnieszka Puchacz, Magdalena Ratyńska, Aneta Kamiń-
ska, Marta Pawluk, Beata Staniszek oraz Jakub Walczuk. 
W ubiegłym roku wycofano z ewidencji bibliotecznej 
ponad 4 tysiące zniszczonych książek.

Biblioteka samodzielnie i we współpracy z innymi 
instytucjami zorganizowała ponad 20 różnorodnych spo-
tkań promujących czytelnictwo. W ubiegłym roku przed-
szkolaki w czasie wizyt w bibliotece poznały zasady ko-
rzystania z wypożyczalni i czytelni, słuchały czytania 
książeczek, dyskutowały o przygodach bohaterów, two-
rzyły własne ilustracje do przeczytanej książki, wzięły 
udział w zabawach i konkursach. 

Dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej od-
wiedzając bibliotekę również zapoznały się z zasadami 
zachowania w bibliotece i regułami dotyczącymi posza-
nowania książek, dowiedziały się jak można stać się czy-
telnikiem biblioteki i wypożyczać książki.

Ponadto w 2017 roku biblioteka przygotowała wiele 
atrakcji dla mieszkańców miasta i gminy, były to m.in.: 
Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, spotkanie autor-
skie z Agnieszką Korzeniewską oraz z poetą Wiesławem 
Januszem Mikulskim, Dzień Kobiet, Światowy Dzień 
Książki, cztery spotkania w ramach akcji „Seniorzy czy-
tają dzieciom”, Wakacje w Bibliotece, Narodowe czyta-
nie oraz I Majowy Konkurs Jednego Wiersza, w którym 

nagrody sponsorował Bank Spółdzielczy w Ciechanow-
cu. 

Ponadto biblioteka współorganizowała: Bal Karna-
wałowy, Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych oraz 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

Do działalności głównej biblioteki w tym roku aktyw-
nie dołączyły filie, które promowały czytelnictwo z oka-
zji Światowego Dnia Książki oraz organizowały zajęcia 
dla dzieci podczas wakacji.

W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Cie-
chanowcu pozyskała środki od Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania „Brama na Podlasie” w Wysokiem 
Mazowieckiem w wysokości 2500, dzięki którym zor-
ganizowała inicjatywę edukacyjną pn. „Teatr bliżej nas”. 
Natomiast dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dwa 
wyjazdy na spotkania integracyjne dla dzieci oraz wy-
stęp kabaretu „Szpilka”.

W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna złożyła 
pięć wniosków o dofinansowanie projektów, w tym do 
Narodowego Centrum Kultury na projekt „Teatr bliżej 
Nas”, do Banku Gospodarki Krajowej na wyposażenie, 
do LGD na projekt „Teatr bliżej Nas” i do Biblioteki 
Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych” (dwa 
wnioski tworzone były we współpracy z Referatem Pro-
mocji), jeden projekt do mBanku złożony we współpracy  
z nauczycielką ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. 

Obecnie trwa trzeci etap realizacji projektu „Przebu-
dowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na biblio-
tekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem 
filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wielo-
letniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  
Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Biblio-
teka otrzymała na ten cel 2 mln złotych. Pierwsze dwa 
etapy realizacji projektu zostały rozliczone i zaakcepto-
wane przez Instytut Książki, za pośrednictwem którego 
działa MKiDzN.

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

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

Godziny	otwarcia:
poniedziałek, piątek 8.00–16.00

wtorek, czwartek 8.00–17.00
sobota 9.00–14.00

W środy biblioteka jest nieczynna dla czytelników.
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Obowiązujące zasady segregacji odpadów 
System gospodarowania odpadami wprowadza dwie stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: za śmieci posegregowane (9 zł za osobę) i zmieszane (18 zł za osobę). 

Mieszkańcy segregujący odpady korzystają ze stawki 
niższej, natomiast mieszkańcy nie segregujący odpadów 
obciążeni są wyższą stawką za wywóz odpadów.

Segregacja odpadów to podział odpadów według ro-
dzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym 
następuje oddzielenie materiałów nadających się do po-
wtórnego wykorzystania.

W procesie segregacji sugeruje się opłukanie opako-
wań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych czy też 
opakowań wielomateriałowych (np. kartony po sokach 
czy mleku) ze względu na własne dobro (opłukane opa-

kowania nie będą wydzielać nieprzyjemnego zapachu  
i przyciągać owadów i zwierząt) oraz zgniatanie butelek 
z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych 
(spowoduje to zmniejszenie ich objętości i ułatwi ich 
zbieranie i przechowywanie w przeznaczonych do tego 
workach).

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregowanie od-
padów, mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych obejmującej następujące frak-
cje odpadów: 

METALE	i	TWORZYWA	SZTUCZNE	(worek	żółty)

Należy	wrzucać:
- plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- aluminiowe puszki po napojach i sokach
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików

NIE	należy	wrzucać:
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Należy	wrzucać:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

NIE	należy	wrzucać:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych mate-
riałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych
- ubrań

BIOODPADY	(worek	brązowy)
Należy	wrzucać:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
- nieimpregnowane drewno
- resztki jedzenia

NIE	należy	wrzucać:
- kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

PAPIER	(worek	niebieski)
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SZKŁO	(worek	zielony)
Należy	wrzucać:
- butelki i słoiki po napojach i żywności 
(w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślin-
nych)
- szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surow-
ców)

NIE	należy	wrzucać:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silniko-
wych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek

POPIÓŁ	I	ŻUŻEL	(worek	szary)
Należy	wrzucać:
- popiół z węgla kamiennego
- żużel

NIE	należy	wrzucać:
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY	ZMIESZANE	(pojemniki)
Należy	wrzucać:
- wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie  
recyklingu (np. potłuczone szkło, styropian opakowaniowy)

NIE	należy	wrzucać:
- odpadów niebezpiecznych
- odpadów budowlanych
- odpadów wielkogabarytowych

WSZYSCY,	 niezależnie	 czy	 segregują	 odpady	 czy	 nie,	
MUSZĄ	WYDZIELIĆ	wśród	odpadów	komunalnych	po-
wstających	na	terenie	nieruchomości		następujące	frakcje	
odpadów:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• zużyte opony,
• odpady zielone.
 
ODPADY	NIEBEZPIECZNE
Przeterminowane leki, smary, oleje, farby i chemikalia, środki 
ochrony roślin (m.in.: chwasto- i owadobójcze), zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. 
lodówka, pralka, telewizor) oraz azbest zawarty w eternicie, 
który spotykamy między innymi na dachach domów, to sub-
stancje, które szkodzą człowiekowi i środowisku naturalne-
mu. Zatem ważne jest, aby zbierać je selektywnie, a następnie 
przekazywać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki 
odpadów. Wrzucenie ich do pojemnika na odpady komunalne 
powoduje zanieczyszczenie tych drugich.
 
Punkt	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych 
(PSZOK) na dawnym składowisku odpadów w Nowodwo-
rach, przyjmuje odpady przez co najmniej 4 godziny (do mo-
mentu odbioru od wszystkich oczekujących) z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy:
poniedziałek:  od godziny 8.00
piątek: od godziny 8.00
sobota: od godziny 9.00

Częstotliwość	wywozu	zmieszanych	odpadów	z	terenów:
- miejskich w zabudowie jednorodzinnej – 1 na dwa tygodnie,
- miejskich z budynków wielolokalowych – 1 na tydzień,
- wiejskich – 1 na miesiąc.

Częstotliwość	 wywozu	 odpadów	 selektywnie	 zebranych	 
z	terenów:
- miejskich w zabudowie jednorodzinnej – 1 na miesiąc,
- miejskich z budynków wielolokalowych – 1 na tydzień,
- wiejskich – 1 na miesiąc.

Częstotliwość	wywozu	bioodpadów	z	terenów:
- miejskich w zabudowie jednorodzinnej – 1 na miesiąc,  
a w okresie od 1 IV do 31 X - 1 na dwa tygodnie,
- miejskich z budynków wielolokalowych – 1 na tydzień,  
a w okresie od 1 XI do 31 III - 1 na miesiąc,
- wiejskich – 1 na miesiąc.

Odpady	wielkogabarytowe wywożone są 1 raz w roku.

Odbiór	 odpadów	budowlanych	 i	 rozbiórkowych - właści-
ciel nieruchomości ustala termin indywidualnie w zależności 
od potrzeb.

Odbiór	odpadów	niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 
leki i chemikalia oraz zużyte opony) - dwa razy w roku.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając zakładkę  
Gospodarka odpadami na Miejskim Portalu Internetowym 
www.ciechanowiec.pl
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Harmonogram na rok 2018 odbioru odpadów  
z terenu miasta z zabudowy jednorodzinnej
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Harmonogram na rok 2018 odbioru odpadów 
 z terenu gminy Ciechanowiec
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W Gminie Ciechanowiec wiele instytucji dba o to, 
aby zapewnić i poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom 
miasta i gminy. Powołany przez Burmistrza Lokalny Ze-
spół Interdyscyplinarny, mający reagować na przemoc  
w rodzinie, tworzy grupy robocze dla rozwiązywania 
problemów, w skład których wchodzą przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych gminy, w tym Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. 

Pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ciechanowcu współpracują z funkcjonariuszami  
z Posterunku Policji w Ciechanowcu. W ramach reali-
zacji procedury „Niebieskiej Karty” podejmują starania  
w kierunku zapobiegania przemocy w rodzinie, monitoru-
ją sytuację rodzin dotkniętych przemocą oraz oferują po-
moc psychologa w Punkcie Konsultacyjnym działającym 
przy Urzędzie Miejskim. Ponadto zgłaszają interwencje 
dotyczące zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, 
nadużywania alkoholu czy też problemu bezdomności. 
W okresach jesienno-zimowych pracownicy OPS odwie-
dzają wraz z policją osoby zagrożone wychłodzeniem, 
sprawdzając ich zaopatrzenie w opał, oferując pomoc  
w przypadku jego braku. Zdarzały się przypadki umiesz-
czania osób z tego powodu w schronisku dla osób bez-
domnych na terenie naszego powiatu.

Działalność edukacyjną na rzecz szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa prowadzi m.in. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funk-
cjonuje przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Bur-
mistrz wraz z komisją udziela dotacji organizacjom i in-
stytucjom, które swoimi działaniami zmniejszają wśród 
dzieci i młodzieży ryzyko sięgania po alkohol, narkotyki 
czy zachowań patologicznych, w tym przestępczości.

Urząd Miejski w Ciechanowcu dąży do zwiększe-
nia bezpieczeństwa oraz zminimalizowania niekorzyst-
nych następstw wypadków przed przybyciem fachowej 
pomocy poprzez organizowanie szkoleń dla społeczno-
ści lokalnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. We 
współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Powiato-
wej Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Posterunkiem 
Policji w Ciechanowcu przystąpiono do „Ogólnopolskiej 
Nocy Profilaktyki” oraz akcji „Wolne serca”.

W ciechanowieckich placówkach edukacyjnych re-
gularnie odbywają się spotkania uczniów z funkcjona-
riuszami policji na temat przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz poczucia ich bezpieczeństwa na drogach. 
Również podczas lokalnych imprez, jak np. festyn z oka-
zji Dnia Matki i Dziecka oraz Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Rozwoju, policjanci uświadamiają 
społeczność o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz 
zagrożeniach dotyczących przemocy i nadużywania al-
koholu.

Gmina Ciechanowiec w 2016 r., podobnie jak w la-
tach poprzednich, przekazała Komendzie Wojewódzkiej 

Policji środki finansowe na dofinansowanie wymiany 
części ogrodzenia wokół Komisariatu Posterunku Policji 
w Ciechanowcu w wysokości 5 tys. zł, zaś w 2017 roku 
23 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
samochodu dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu. 
Gmina Ciechanowiec współfinansuje dodatkowe patrole 
policji na corocznym Podlaskim Święcie Chleba, orga-
nizowanym przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka  
w Ciechanowcu. 

Operacyjnym zabezpieczeniem naszej gminy w zakre-
sie posiadanych sił i środków niezbędnych do ratowania 
życia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwania  
i likwidacji zagrożeń (pożarów, wypadków, powodzi, 
itp.) są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na terenie gminy jest 9 jednostek OSP. Każda z nich 
dysponuje odnowioną remizą wraz z garażem. Dla każdej 
z nich zakupiono w ostatnim okresie nowoczesne samo-
chody gaśnicze, wymieniając stary tabor składający się 
wcześniej z 3 żuków, 2 „Babć” (Star 25) i 2 „Pszczółek” 
(wojskowych cystern „Star 660”). Dwie jednostki znaj-
dujące się obok dużych kompleksów leśnych wyposażo-
ne zostały w ciężkie samochody gaśnicze. Ze względu 
na dużą odległość do miasta powiatowego, oraz siedzib 
innych jednostek PSP, na terenie gminy są dwie jednostki 
należące do KSRG, znajdujące się na dwóch jej krańcach. 
Jednostka w Ciechanowcu wyposażona jest w dwa nowe 
średnie samochody gaśnicze (marki MAN i Mercedes) 
i samochód rozpoznawczy (marki Land Rover). Ponie-
waż Gmina leżąc w dolinach Bugu i Nurca, jest jedną  
z nielicznych gmin w Podlaskiem zagrożonych podtopie-
niami i powodziami, a samo miasto Ciechanowiec jest 
jedynym miastem w województwie, które bywa regular-
nie zalewane przez powodzie, zakupiliśmy dla jednost-
ki OSP Ciechanowiec łódź płaskodenną, która była już 
wielokrotnie używana. Ostatnio zakupiliśmy również sa-
nie lodowe, dwa kombinezony do pracy w wodzie oraz 
agregaty oddymiające. Dodatkowo Urząd Miejski w Cie-
chanowcu zakupił dla OSP Ciechanowiec detektor prądu 
przemiennego „Hot Stick”.

Jednostka OSP w Ciechanowcu od lat przoduje  
w województwie jeśli chodzi o liczbę wyjazdów, ze śred-
nią roczną powyżej 100. W ostatnich 10 latach było ich 
1101. Przy okazji okrągłych rocznic nadawane są kolej-
nym jednostkom OSP sztandary. W tej chwili jest ich już 
6, a kolejne otrzyma w 2018 r. jednostka KSRG w Pobi-
krach na swoje 90-lecie. 

W ostatnich latach Gmina wykonała wiele inwestycji 
poprawiających stan nawierzchni dróg i widoczność pie-
szych, poprzez budowę nowego oświetlenie na wsiach 
lub zamocowanie opraw oświetleniowych typu LED, 
co znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych, a po-
przez oświetlenie miejsca przystankowego, także osób 
korzystających z komunikacji autobusowej. Trwają rów-
nież prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 690 
do Siemiatycz, przy której powstaje ścieżka rowerowa  
o długości 35 km. Cała trasa będzie gotowa za rok.  
W tym samym czasie ma ruszyć budowa obwodnicy Cie-
chanowca wraz z 8 km ścieżką rowerową.

Bezpieczna gmina
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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”

Usługi Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
1.	 Stawki	 za	wywóz	 nieczystości	 płynnych	 ze	 zbior-
ników	bezodpływowych	beczkowozem	o	pojemności	
4,3 m3

Ceny netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych  
i transport nieczystości płynnych od właścicieli nieru-
chomości:
a) z terenu Ciechanowca:  
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości 
faktycznej 24,00 zł netto,  
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 – 12,00 
zł, lecz nie mniej niż za 2 m3,
b) z terenów wiejskich: 
- wywóz nieczystości płynnych w ilości powyżej 2,5 m3 
do 4,3 m3 - 18,34 zł/m3    
- wywóz nieczystości płynnych w ilości do 2,5 m3 (opłata 
za kurs)  - 45,85 zł/kurs 

2.	Ceny	netto	za	opróżnianie	zbiorników	bezodpływo-
wych	 i	 transport	 nieczystości	 ciekłych	 samochodem	
asenizacyjnym	od	właścicieli	nieruchomości: 
a) z terenu Ciechanowca: 
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości 
faktycznej - 24,00 zł,  
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 12,00 zł 
lecz nie mniej niż za 2 m3;
b) z terenów wiejskich:
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości 
faktycznej - 18,00 zł,
  

- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 9 zł lecz 
nie mniej niż za 2 m3,
- za każdy km jazdy samochodem asenizacyjnym - 1,80 
zł.

3.	Przyjęcie	1	m3	nieczystości	ciekłych	do	stacji	zlew-
nej	przy	oczyszczalni	ścieków	–	7	zł.	

4.	Od	1	 czerwca	2017	 roku	obowiązują	następujące	
taryfy	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	
odprowadzania	ścieków:
- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,94 zł za 
1 m3,    
- za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie 5,20 zł 
za 1 m3,    
- stawka opłaty stałej miesięcznej od wodomierza lub 
podłączenia, w przypadku odbiorców ryczałtowych  
w wysokości 1 zł miesięcznie.

5.	Do	wszystkich	cen	dolicza	się	obowiązujący	poda-
tek	VAT. 
Numery	telefonów:	
86 277 10 42 – Sekretariat PRK FARE w Ciechanowcu
500 134 014 – Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
500 134 020 – Kierownik w PRK FARE w Ciechanowcu
500 134 016 – Stacja wodociągowa w Ciechanowcu
500 134 019 – Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu
500 216 763 – Odbiór nieczystości płynnych
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Styczeń
6 – Orszak Trzech Króli
7 – Koncert Noworoczny
14.01-11.02 – Cykl Turniejów Tenisa 
Stołowego Open dla dorosłych
29.01-2.02 – Ferie z COKiS-em

Marzec
18 – kiermasz wielkanocny
18 – Turniej Tenisa Stołowego Męż-
czyzn 40+ 
24 – Rodzinne warsztaty  –  palmy wiel-
kanocne

Kwiecień
– Powiatowy konkurs plastyczny „Przy-
roda i człowiek”
8 – XII Turniej szachowy im. Czesława 
Burdziuka
13 – Gminne Eliminacje Festiwalu 
Piosenki „Mama, Tata i ja”.
27 – Powiatowe Eliminacje Festiwalu 
„Mama, Tata i ja”.

Maj
3 – Uroczystości Święta Narodowego 
Trzeciego Maja
25 – Koncert uczniów Szkoły Muzycz-
nej „Gram mojej Mamie”
27 – Piknik Rodzinny 

Czerwiec
23 – Wianki na Nurcu

Lipiec
– IV Turniej Scrabble 
– Konkurs fotograficzno-plastyczny 
„Ciechanowiec jaki ujrzałem”

Sierpień
– Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania”
– warsztaty muzyczne dla dzieci i 
młodzieży
15.08 - mecze Strona na Stronę, Regaty 
Kajakowe

Wrzesień	
– Narodowe czytanie
– Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu

Październik	
– Gminny konkurs plastyczny „Barwy 
jesieni”
– Jubileusz Klubu Seniora

Listopad
11–  Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 
11 – Ognisko Patriotyzmu - śpiewanie 
pieśni patriotycznych
25 – Otwarcie sezonu morsowego

Grudzień
– Konkurs plastyczny „Rodzinne 
bombki” 
6 – Mikołajkowy Konkurs Tenisa Stoło-
wego - szkoła podstawowa
15 – Rodzinne warsztaty bożonarodze-
niowe
16 – Świąteczny Turniej Tenisa Stoło-
wego
16 – Mini kiermasz świąteczny
23 – Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd

Kalendarz imprez  
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu na 2018 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie.

Plan zajęć w COKiS na 2017/2018
Poniedziałek

11.30 zajęcia plastyczne - kl. II 
12.30 zajęcia plastyczne - kl. III-IV 
14.30 tańce nowoczesne - gr. najmłodsza 
15.15 tańce nowoczesne - gr. średnia 
15.30 szachy - gr. początkująca kl. III-VI
16.15 tańce nowoczesne - gr. najstarsza 
16.30 piłka nożna – Żaki 
18.30 zajęcia hip-hop - dzieci do lat 13
19.30 zajęcia taneczne hip-hop – młodzież 

Wtorek
11.30 zajęcia plastyczne - kl. I 
16.00 rękodzieło artystyczne dla dzieci 
16.00 zajęcia socjoterapeutyczne 
16.30 Zespół Pieśni i Tańca - gr. najmłodsza 
17.15 Zespół Pieśni i Tańca - gr. starsza 
17.00 Klub Seniora 
17.00-19.00 piłka siatkowa 

Środa
11.30 zajęcia plastyczne - kl. III 
12.30 zajęcia plastyczne - kl. 0 
15.00 piłka nożna – Młodziki 
16.00 zajęcia socjoterapeutyczne 
16.00 rękodzieło artystyczne dla dzieci 
16.30 piłka nożna – Żaki 
17.30-19.00 tenis stołowy 

Czwartek
12.30 zajęcia plastyczne - kl. III-IV 
14.45 tańce nowoczesne - gr. średnia
15.45  tańce nowoczesne - gr. najmłodsza
16.30 tańce nowoczesne - gr. najstarsza
15.30 szachy - grupa zaawansowana
16.00 scrabble
16.30 rękodzieło artystyczne dla dzieci
17.30 zajęcia hip-hop - dzieci do lat 9
17.00-19.00 piłka siatkowa

Piątek
15.00 Ciechanowiecki Chór Seniora 
15.00 piłka nożna - Młodziki
15.00 Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa
16.30 piłka nożna - Żaki
15.00 piłka nożna - Młodziki
18.00 Orkiestra Dęta
20.00 zumba

Sobota
14.00 Ciechanowiecki Chór Seniora
15.00 Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa
14.00-19.00 Orkiestra Dęta z. indywidualne
15.00-17.00 tenis stołowy
17.00-19.00 koszykówka

Ciechanowiecki	Ośrodek	Kultury	i	Sportu
ul. Mostowa 6, 18-230 Ciechanowiec

tel. 86 271 05 63, e-mail: cokis@ciechanowiec.pl 

Zajęcia odbywają się: w siedzibie COKiS przy ul. Mostowej 6, w sali gimnastycznej COKiS przy ul. 11 Listopada 5A ,  
a także na Orliku przy ul. 11 Listopada 5A .
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Styczeń
− Oferta promocyjna i kulturalna spędzania wolnego czasu 
w gminie Ciechanowiec:
  - Referat Promocji
  - COKiS
− Przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji 
rady za 2017 r.
− Informacja z działalności instytucji kultury za 2017 r.

Luty
− Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę w 2017 r.
− Stan przygotowań do realizacji inwestycji przy Szkole 
Podstawowej i Przedszkolu w Ciechanowcu.
− Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018”.

Marzec
− Realizacja utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Ciechanowiec:
   - działalność bieżąca i wynik finansowy PRK FARE
− Stan wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i patologicznym.
− Ocena stanu dróg gminnych oraz planowanych działań  
z ich naprawą.

Kwiecień
− Polityka Gminy w zakresie wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
− Omówienie stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych 
przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe 
i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą 
na wybranych obiektach. Inwestycje w tym zakresie. 

Maj	-	przerwa	w	pracy	Rady

 Czerwiec
− Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
− Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2017 r.
− Absolutorium dla Burmistrza za 2017 r.

Lipiec	-	przerwa	w	pracy	Rady

Sierpień
− Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 
2018 r.
− Informacja o stanie realizacji zaplanowanych inwestycji 
na rok 2018 r.
− Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. Dowożenie uczniów - stan 
autobusów.
− Sprawozdanie z działalności instytucji kulturalnych   
i promocji za pierwsze półrocze. 

Wrzesień	-	przerwa	w	pracy	Rady

Październik
− Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń 
majątkowych za 2017 r.
− Założenia do budżetu gminy  na 2019 r.
− Przyjęcia Informacji dotyczącej realizacji zadań 
oświatowych.
− Analiza wyników finansowych i działalności PRK 
FARE.

Listopad
− Podatki i opłaty lokalne na 2019 r.
− Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
− Przyjęcie Programu współpracy w 2019 roku Gminy 
Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Grudzień
− Budżet gminy na 2019 r.
− Plany pracy Komisji na 2019 r.
− Plan pracy Rady na 2019 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok 
został zatwierdzony przez Radę Miejską w Ciechanowcu 
uchwałą nr 189/XXXII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan pracy Rady Miejskiej 
w Ciechanowcu na 2018 rok

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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Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otocze-
niu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja 
życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że człon-
kowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś 
się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,  
który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Ze-
społu  Interdyscyplinarnego.

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

Godziny otwarcia OPS:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

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

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu 
zaprasza na spotkania grupy Samopomocowej osób uza-
leżnionych (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 uza-
leżnienia. 

Indywidualne spotkania z terapeutą odbywają się  
w każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.30-19.30 (ul. 11 
Listopada 5A) oraz w każdy drugi poniedziałek miesiąca  
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 
nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujący się w budynku 
Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu przy ul. Kościelnej 12, 
pokój nr 14. Porad prawnych udziela adwokat: w każdą 
środę i piątek w godzinach 9.00-13.00,  w każdy czwar-
tek  w godzinach  11.30-15.30. 

Organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej jest Starosta Wysokomazowiecki.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) 
otrzymają: kobiety w ciąży, młodzież do 26. roku ży-
cia, osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy po-
przedzających 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 
naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in.: poin-
formowanie o obowiązującym stanie prawnym, przy-
sługujących uprawnieniach i obowiązkach; udzielenie 
pomocy w sporządzeniu projektu pisma; sporządzenie 
projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Punkt nieodpłatnej  
pomocy prawnej 

W Województwie Podlaskim funkcjonuje Główny 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białym-
stoku oraz Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Eu-
ropejskich w Łomży i Suwałkach.

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich udzielają bez-
płatnych informacji na temat Funduszy Europejskich oraz 
pozyskania i rozliczenia dotacji. Wszyscy zainteresowani 
mogą uzyskać informacje o możliwości dofinansowania 
przedstawionego pomysłu, warunkach i kryteriach otrzy-
mania wsparcia oraz aktualnych naborach. Punkty PIFE 
udostępniają nieodpłatne publikacje o Funduszach Euro-
pejskich, 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: 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
tel. 86 216 33 26 tel. 86 473 53 20   lpi@podlaskie.org.pl

Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich


