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Ciechanowiecki Festiwal Staroci
zapraszamy hobbystów i pasjonatów

Pierwszy Festiwal Staroci odbył się 1 maja
na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu. Pierwsza 
edycja Festiwalu spotkała się z dużym zaintereso-
waniem zarówno ze strony wystawców, jak i 
kupujących. Z każdą kolejną edycją, było podobnie,
a weekendowe spotkania z historią na stałe wpisały 
się w ciechanowiecki kalendarz i  są jedną
z największych giełd antyków w regionie, a może
i w kraju, odbywającą się w każdą przedostatnią 
niedzielę miesiąca. 

Płyty winylowe, stare albumy i książki, monety, meble, 
szklane bibeloty, odzież i biżuteria vintage, wszelkie 
starocie typu „przydasię”, fajansowe jelonki, porce-
l a n o w e  l a l k i ,  s z t u k a  u ż y t k o w a , 
rękodzieło - wszelkiego typu handmade od eko 
biżuterii po makramy i ręcznie dziergane swetry
- wszystko to i jeszcze więcej. Zarówno dla
kolekcjonerów, jak i poszukiwaczy przedmiotów
z duszą.

Na Festiwalu Staroci sprzedawać można wszystkie 
przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi 
zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości
rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne 
w danym dniu. Teren Targowiska dla wystawców 
otwarty jest od godziny 5.00. Wszyscy handlowcy 
zobowiązani są do zachowania porządku na
stanowiskach podczas sprzedaży i uprzątnięcia 
miejsca po zakończeniu handlu.

Wybierając się na Festiwal Staroci można przy okazji 
poznać piękno Ciechanowca - miasta istniejącego od 
blisko sześciuset lat.

Na inwestycje gmina wydała prawie 12 mln zł, 
a największe budowy jeszcze przed nami...
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Oczywiście nie da się nie odczuć negatywnych skutków 
pandemii koronawirusa, ale kondycja finansowa Gminy 
Ciechanowiec jest stabilna. Od początku pełnienia 
przeze mnie funkcji burmistrza Ciechanowca, gmina ani 
razu nie zaciągnęła kredytu. Co, przy tylu zrealizowa-
nych inwestycjach uważam jest dużym sukcesem. 
Trzeba przyznać, że miniony rok był bardzo intensywny, 
zarówno jeśli chodzi o tempo realizacji inwestycji, jak
i liczbę spotkań, tych z przedstawicielami Rządu RP 
oraz tych lokalnych w naszej gminie. 

Zawsze podkreślam, że rozbudowa infrastruktury 
drogowej to nasz priorytet. Wpływa na rozwój regionu, 
na bezpieczeństwo użytkowników dróg i jest jedną
z najpilniejszych potrzeb mieszkańców. To właśnie
z tego powodu, zarówno w ramach funduszu sołec-
kiego, jak i środków własnych, a w szczególności tych 
pozyskanych z rządowych programów staramy się 
poprawiać stan naszych dróg. Zwłaszcza przy udziale 
pieniędzy pozyskanych z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Oprócz inwestycji drogowych pozyskuje-
my i realizujemy zadania dotyczące wsparcia osób 
począwszy od najmłodszych po najstarszych. Mamy 
stabilne finanse gminy – dotąd nie braliśmy kredytu, co 
umożliwia nam sięganie po dofinansowanie, które 
zawsze wymaga tzw. wkładu własnego gminy, mamy też 
dokumentację niezbędną do realizowania inwestycji.

W wakacje złożyliśmy wnioski do Polskiego Ładu na 
przebudowę i  modernizację stadionu, na co
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad
10 mln złotych! Dodatkowo otrzymaliśmy też
wsparcie na modernizację Stacji Uzdatniania Wody 
wraz z rozbudową wodociągu. Potrzeby gminy w
zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych są jednak 
dużo większe, co pokazały ostatnie awarie głównej 
magistrali wodociągu, dlatego wniosek na cel zostanie 

ponownie złożony w kolejnym naborze.

Miniony rok był czasem pracy, ale też czasem spotkań 
na uroczystościach, piknikach, festynach. Poluzowanie 
obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa 
wreszcie umożliwiło na spotykanie się w szerszym 
gronie. Nie da się ukryć, że nam wszystkim bardzo 
brakowało tej normalności. Dziękuję wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację wydarzeń, w których 
uczestniczyłem. To dla mnie zawsze ogromny zaszczyt
i przyjemność.

Praca w samorządzie to wspólne działanie na rzecz 
lokalnej społeczności, dlatego cieszę się, że
z większością radnych i sołtysów podzielamy ten 
pogląd. To właśnie takie nastawienie przynosi wymierne 
efekty w postaci zrealizowanych inwestycji i projektów. 
Dziękując za zaufanie i wsparcie oraz wszystkie 
dotychczasowe nasze wspólne osiągnięcia zachęcam 
do dalszej intensywnej pracy, bo przed nami jest jeszcze 
wiele do zrobienia!

W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania
i podziękowania przedstawicielom parlamentu i senatu 
z naszego regionu, którzy w swojej działalności zawsze 
pamiętają o naszej Małej Ojczyźnie oraz służą swoją 
pomocą i wsparciem. Dziękuję władzom wojewódzkim, 
samorządowi powiatu, Radnym Rady Miejskiej
w Ciechanowcu, wszystkim pracownikom Urzędu 
Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy, 
sołtysom i przewodniczącym osiedl i ,  druhom
z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wszystkim 
tym, których nie sposób tu wymienić, a przyczynili się
do rozwoju naszej gminy. 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki 

 
 mln zł, a największe budowyprawie 12

jeszcze przed nami...
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Praca w samorządzie to wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności, dlatego cieszę się,
że z większością radnych i sołtysów podzielamy ten pogląd. To właśnie takie nastawienie przynosi 
wymierne efekty w postaci zrealizowanych inwestycji i projektów. Dziękując za zaufanie i wsparcie oraz 
wszystkie dotychczasowe nasze wspólne osiągnięcia zachęcam do dalszej intensywnej pracy, bo przed 
nami jest jeszcze wiele do zrobienia!

Na inwestycje gmina wydała

     Budowy receptą na kryzys

Nie zatrzymaliśmy inwestycji w Ciechanowcu 
mimo specyficznego roku. Wyszliśmy z założenia,
że ich dalsze realizowanie jest najlepszą receptą
na kryzys, bo daje pracę – mówi Eugeniusz Święcki, 
burmistrz Ciechanowca.



Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r. 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego  

Poniesione 
wydatki ze 
środków 
własnych 

gminy

Poniesione 
wydatki z 

innych źródeł
Wartość

1.
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz
z montażem niezbędnych urządzeń  - dokumentacja 64 000,00 64 000,00

2.
Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna  - 0,667 km 
(RFRD - 313.338,52 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 386.196,91 zł) 200,00 699 535,43 699 735,43

3. Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu- boczna uliczka - 0,265 km (RFRD) 235 493,79 133 132,38 368 626,17

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km (RFRD) 103 416,52 153 279,79 256 696,31

5.
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km 
(RFRD - 519.693,64 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 371.474,23 zł) 5 005,00 890 867,87 895 872,87

6.
Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na działania w zakresie 
ochrony zdrowia (zakup urządzeń wirusobójczych do sal szpitalnych) 30 400,00 30 400,00

7.
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn - 1,497 km 
(RFRD - 819.659,25 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 548.478,51 zł) 5 956,00 1 368 137,76 1 374 093,76

8.
Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka - 0,9475 km
 (RFRD - 405.349,33, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 284.411,10 zł) 44 498,13 689 160,43 733 658,56

9.
Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka - 0,7975 km 
(RFRD - 232.919,12 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 168.261,81 zł) 1 000,00 400 580,93 401 580,93

10.
Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 
(RFRD) 144 306,64 119 834,14 264 140,78

11. Rozbudowa ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec -0,625 km (RFRD) 19 400,00 600,00 20 000,00 

12. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec - 0,422 km (RFRD) 12 400,00 600,00 13 000,00 

13.
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice - Kobusy 
(FOGR - 165.000,00 zł; Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 259.614,45 zł) 29 560,40 424 614,45 454 174,85

14.
Dotacja celowa dla Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu na badania 
konserwatorskie  zabytkowego kościoła 30 000,00 30 000,00

15.
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie modernizacji dróg 
powiatowych: Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka, Ciechanowiec-Kozarze, ulica Pałacowa 
w Ciechanowcu

956 000,00 956 000,00

16. Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu 109 470,00 109 470,00

17.
Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji  w Wysokiem 
Mazowieckiem do zakupu samochodu oznakowanego 6 000,00 6 000,00

18. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego 159 570,00 159 570,00
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19.  Wykonanie drobnych remontów w budynku oraz muru oporowego przy Urzędzie Miejskim 17 963,00 17 963,00

20.  Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach 33 793,20 33 793,20

21.
Prace adaptacyjne pomieszczeń niezbędnych do uruchomienia kuchni w Szkole 
Podstawowej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada 5 57 963,24 57 963,24

22.
Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu 
(PFRON) 183 000,00 42 374,00 225 374,00

23.
Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (środki z realizacji 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 205 788,57 205 788,57

24.
Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare (przy 
udziale środków z budżetu państwa - 200.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 
269.653,00 zł)

166 082,62 469 653,00 635 735,62

25.
Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (środki budżetu 
państwa - 954.716,89 zł;  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 290.909,99 zł oraz środki UE - 
117.762,86 zł)

45 202,90 1 245 626,88 1 290 829,78

26.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej, we wsi Wojtkowice-Dady oraz 
wymiana oświetlenia na LED w gminie (środki UE 300.000 zł., środki samorządu woj. 
Podlaskiego 600.000 zł.)

22 488,49 861 549,65 884 038,14

27.
Zakup podległemu samorządowemu zakładowi budżetowemu wozu asenizacyjnego i koparki 
(w tym środki Funduszu Sołeckiego 23 sołectw - 293.488,00 zł) 747 840,00 747 840,00

28. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckego 327 228,66 327 228,66

29. Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu 40 930,00 40 930,00

30. Zakup 7 kamer wandaloodpornych i rejestratora na potrzeby Urzędu Miejskiego 1 759,98 1 759,98

31.
Przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na potrzeby osób 
niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. 39 963,00 15 037,00 50 000,00 

32. Naprawa, profilowanie i remonty dróg gminnych 108 286,69 108 286,69

33. Zakup urządzenia sieciowego UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego 23 200,00 23 200,00

34. Oświetlenie świąteczne miasta (naprawa iluminacji ulicznych) 18 540,00 18 540,00

35. Wykonanie choinek do dekoracji miasta 7 025,00 7 025,00

36. Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) 50 015,00 50 015,00

37. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych 15 800,40 15 800,40

38.
Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych: 40.021,75 zł (unijne) oraz 
usługi indywidualnego transportu - 152.032 zł (unijne 137.000 zł i własne gminy 15.032 zł) 15 031,08 176 905,00 191 936,08  

39.
Wykonanie i montaż windy w SP w Ciechanowcu (przy  udziale środków z PFRON - 
150.000,00 zł i RFIL COVID-19 - 421.000,00 zł) 19 803,00 19 803,00

40.
Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w 
Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach 44 280,00 44 280,00

41.
Wykonanie remontów w budynkach świetlic wiejskich oraz remizach OSP i naprawy wozów 
strażackich 104 591,00 104 591,00

RAZEM: 4 253 252,31 7  691  488,71 11 944 741,02



      Koce-Schaby -  Łempice - Kobusy 

Długość - 1,0800 km

Koszt ogólny zadania – 454 174,85 zł

Dofinansowanie :
 FOGR: 424.614,45 zł
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 

259.614,45 zł

Środki własne: 29 560,40 zł

Wykonawca:
KONKRUSZ Konrad Wyszyński
Stare Warele 7, Klukowo

Kolejne miliony na drogi
 na terenie gminy Ciechanowiec

     Rośnie kilometraż dróg asfaltowych w gminie Ciechanowiec.
Z ulic znika gruntowa nawierzchnia, a na jej miejsce pojawia się utwardzona. 
Gmina wydała w ubiegłym roku prawie mln złotych na remonty dróg. Taki 6,5 
wynik nie byłby możliwy, gdyby nie skuteczne ubieganie się o fundusze 
zewnętrzne, zwłaszcza środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).
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Dobra komunikacja drogowa w gminie, to nie tylko 
poprawa komfortu życia mieszkańców, ale przede 
wszystkim  to stworzenie bezpiecznych warunków 
ruchu samochodowego. Dlatego na inwestycje drogowe 
gmina Ciechanowiec przeznaczyła w 2021 r. 6,5 mln zł. 
Łączna długość dróg wykonanych w roku 2021 to 6,83 
km.

- Od początku kadencji inwestujemy w drogi na terenie 
naszej gminy. Z roku na rok drogi są modernizowane, 
budowane są chodniki, a także wykonywane odwo-
dnienia dróg. W minionym roku rozpoczęliśmy także 
wymianę oświetlenia ulicznego na jaśniejsze i ekonomi-
czniejsze w użytkowaniu oprawy LED. Wszystko to z 
myślą o bezpieczeństwie użytkowników dróg w naszej 
gminie -– mówi burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz 
Święcki.

Na terenie gminy Ciechanowiec oprócz dróg gminnych, 
znajdują się także drogi powiatowe i wojewódzkie.
W 2021 roku tutejszy samorząd przekazał dotację dla 
powiatu wysokomazowieckiego na dofinansowanie 
modernizacj i  3 odcinków dróg powiatowych: 
Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka, Ciechanowiec-
Kozarze oraz ulica Pałacowa w Ciechanowcu. Łączna 
kwota dotacji to 956 000,00 złotych.

Niektóre prace na drogach w gminie wciąż trwają. Rok 
2021 nie był najłatwiejszy dla drogowców. Kłopoty 

wywołane pandemią koronawirusa odbiły się na 
działalności wielu firm, co z kolei spowodowało
opóźnienia w realizacji niektórych inwestycji.  
Rozpoczęte i planowane w 2021 roku remonty ulic 
Podlaskiej (wraz ze ścieżką rowerową), Armii Krajowej 
i Spółdzielczej zakończą się dopiero w 2022 roku. 

Nakłady poniesione na drogi w 2021 roku, to nie tylko 
nowe nawierzchnie. Niemal 900 tys. złotych zostało 
wydatkowane na wymianę opraw i urządzeń oświetlenia 
ulicznego. Wymiana systemu oświetlenia w mieście 
Ciechanowiec objęła następujące ulice: Kuczyńska, 
Drohicka,  Pałacowa, Uszyńska,  Łomżyńska, 
Czyżewska, Kościelna, Sienkiewicza, Mickiewicza, Plac 
Ks. Kluka, Szkolna, Wojska Polskiego, 11 Listopada, 
Świerkowa, Kozarska,  Dworska,  Kościuszki , 
Kilińskiego, Wierzbowa, Pińczowska, Uszyńska. 
Wymieniono także 28 szt. oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Wojtkowice Dady.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wykonanych 
w 2021 roku odcinków dróg gminnych. Wartości 
niektórych z inwestycji różnią się od tych podanych
w tabeli na poprzedniej stronie, gdyż przedstawiają 
ogólny koszt ich wykonania - zawierają wszystkie koszty 
związane z wykonaniem drogi: sporządzenie 
dokumentacji, roboty budowlane, nadzór inwestorski 
oraz zakup tablic informacyjnych, a niektóre wydatki 
z powyższych zostały poniesione już w 2020 roku. 
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    Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka odc. III 

Długość - 0,7975 km

Koszt ogólny zadania – 401 580,93 zł
Dofinansowanie :  
 RFRD: 232.319,12 zł
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 

168.261,81 zł
Środki własne: 1.000,00 zł

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
 „MIKST” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów 

    Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka odc. II 

Długość - 0,9475 km

Koszt ogólny zadania – 733.558,56 zł
Dofinansowanie :  
 RFRD: 404.749,33 zł
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 

294.411,10 zł
Środki własne: 44.498,13 zł

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” 
Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  
  

    Dąbczyn 

Długość - 1,497 km

Koszt ogólny zadania – 1 374 093,76 zł
Dofinansowanie :  
 RFRD: 819.659,25 zł
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 

548.478,51 zł
Środki własne: 5.956,00 zł

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
„MIKST” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

     Wojtkowice-Glinna

Długość - 0,6670 km

Koszt ogólny zadania – 716.881,63 zł
Dofinansowanie :  
 RFRD: 313.338,52 zł
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 

386.196,91 zł
Środki własne: 17.346,20 zł

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
„MAKSBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski 
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     Przybyszyn 

Długość - 1,0780 km

Koszt ogólny zadania – 903.867,87 zł.
Dofinansowanie :  
 RFRD: 519.393,64 zł
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 

371.474,23 zł
Środki własne: 5.005,00 zł

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
„TRAKT” Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

      Ciechanowczyk

Długość - 0,3500 km

Koszt ogólny zadania – 291.614,28 zł 
Dofinansowanie :  
 RFRD: 153.279,79 zł

Środki własne: 138.334,49 zł

Wykonawca:

Firma Transportowo-Usługowa 
Mirosław Przesmycki 
ul. M.C. Skłodowskiej 3, Małkinia Górna

    ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu

Długość - 0,2650 km

Koszt ogólny zadania – 368.626,17 zł
Dofinansowanie :  
 RFRD: 235.493,79 zł

Środki własne: 133.132,38 zł

Wykonawca:
Firma Drogowa Gryko Marcin
ul. Przemysłowa 15
15-528 Sowlany

      ul. Kuczyńska w Ciechanowcu

Długość - 0,1450 km

Koszt ogólny zadania – 264.140,78 zł
Dofinansowanie :  
 RFRD: 119.834,14 zł

Środki własne: 144.306,64 zł

Wykonawca:

Firma Transportowo-Usługowa 
Mirosław Przesmycki 
ul. M.C. Skłodowskiej 3, Małkinia Górna
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      18 października burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Świecki w Suchowoli 
podpisał list intencyjny powołujący pierwszą spółkę mieszkaniową
w województwie podlaskim.

SIM - czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie
w wysokości 3 mln złotych ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa  na budowę bloku 
mieszkalnego w ramach SIM - czyli Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej. Jest to efekt podjętej przez 
Radę Miejską w Ciechanowcu w dniu 29 czerwca 2021 r. 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-
Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

W Ciechanowcu w pierwszym etapie ma być zbudo-
wanych 36 mieszkań w ramach SIM-u. Przy obecnych 
kosztach budowy czy kupna mieszkań, będzie to bardzo
atrakcyjna propozycja dla młodych rodzin, które wiążą 
swoją przyszłość z Ciechanowcem.

Korzyści z bycia najemcą SIM:
 możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności 

zaciągania wysokiego kredytu; 
 umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia 

partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy 
lokalu mieszkalnego;

 nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku 
komercyjnym;

 dla najemców będących jednocześnie partycypant-

ami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypa-
cji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki 
którym najemca przez czas określony w umowie,
a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie 
płacił nawet 20% niższy czynsz);

 możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu
z dojściem do własności (uzyskanie własności 
mieszkania w perspektywie lat).

Gmina Ciechanowiec jest także w trakcie opracowywa-
nia dokumentacji projektowej na budowę bloku komu-
nalnego przy ul. Wiatracznej. W ramach tej inwestycji 
ma być wybudowanych 40 mieszkań. Kolejnym etapem 
będzie złożenie wniosku do Banku Gospodarki Krajowej 
na pozyskanie dofinansowania. Przewidywany termin 
rozpoczęcia budowy to rok 2022.

      31 grudnia 2021 r. przed notariuszem Rafałem Sierockim burmistrz 
Ciechanowca Eugeniusz Święcki, działając w imieniu Gminy Ciechanowiec, 
zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiors-
two Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o."

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.

Celem zawiązania spółk i ,  na mocy uchwały
Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 
10 listopada 2021 r., działający dotąd samorządowy 
zakład budżetowy pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót 
Komunalnych FARE w Ciechanowcu” został zlikwi-
dowany z dniem 31 grudnia 2021 r. 

 Takie przekształcenie nie oznacza likwidacji przedmio-
towej i podmiotowej tego zakladu, lecz tylko zmianę 

formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności. 
Zawiązana w tym trybie spółka wstępuje w całości
we wszystk ie prawa i  obowiązki  wynikające
ze stosunków pracy. Co oznacza, że żaden z dotychc-
zasowych pracowników FARE nie stracił pracy.

Dzięki korporatyzacji zwiększy się zakres działania 
PRK FARE. Spółka może prowadzić także inną 
działalność, nie stanowiącą zadań własnych gminy.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej 
społeczności staramy się planować działania mające
na celu poprawę jakości życia na terenie gminy. 
Utrzymanie oraz rozwój infrastruktury drogowej, 
wodno-ściekowej, usprawnienie systemu gospodarki 
odpadami, stosowanie odnawialnych źródeł energii
i inne działania prowadzone w tym sektorze powinny 
pozytywnie wpłynąć na demografię oraz sprawić,
że Gmina Ciechanowiec będzie postrzegana jako 
atrakcyjne miejsce do życia.

Z uwagi na swoje położenie geograficzne Gmina 
Ciechanowiec posiada wiele cennych elementów 
środowiska naturalnego. Niewątpliwie uzupełnieniem 
tych naturalnych walorów i nową zachętą dla turystów 
będzie zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu
i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu wraz
z modernizacją Stadionu Miejskiego oraz zagospoda-
rowanie zalewu w związku z realizacją projektu
„Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny 
Bugu i Nurca”. Łącznie na działania związane
z ogólnopojętą turystyką w 2022 roku gmina przeznaczy 
ponad 17,5 mln złotych.

W 2022 roku zostanie także dokończona przebudowa 
Targowiska Miejskiego przy ulicy Sienkiewicza. 
Inwestycja będzie kosztować 1,1 mln złotych. Kolejny 
duży projekt, opiewający na kwotę ponad 2,6 mln 
z ło tych ,  to  remont  budynku  dawne j  szko ły
w Kocach-Schabach ze zmianą sposobu użytkowania 
na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, 
świadczącego usługi socjalno-rehabilitacyjne. 

Dzięki dofinansowaniu w ramach Polskiego Ładu
na inwestycje wodno-kanalizacyjne, wykonana zostanie 
także modernizacja sieci wodociągowej oraz
rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-
S i e ń c z u c h .  P o w s t a n i e  s i e ć  w o d o c i ą g o w a
w Kostuszynie i na ulicach Kuczyńskiej, Szerokiej i Armii 
Krajowej w Ciechanowcu. Łącznie na zadania z zakresu 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków planuje 
się wydatkować prawie 5 mln złotych.

Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą planowane są 
wydatki w wysokości niemal 12,5 mln zł. Wszystko po to, 

żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. 
Zostaną zmodernizowane m. in. droga w miejscowości 
Winna-Wypychy, oraz ciechanowieckie ulice: Podlaska, 
Ogrodowa, Spółdzielcza i Armii Krajowej. Realizacja tak 
wielu inwestycji drogowych nie byłaby możliwa, gdyby 
nie wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W kolejnym naborze w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg gmina Ciechanowiec złożyła 18 wnios-
ków o dofinansowanie. Wyniki poznamy dopiero w 2022 
roku. otyczą następujących odcin-Wnioski d realizacji 
ków dróg:

 drogi gminnej Nr 108851B Ciechanowiec - 
Tymianki-Adamy

 drogi gminnej Nr 10865B w miejscowości Koce-
Schaby

 drogi gminnej Nr 108852B w miejscowości 
Kozarze (Adamowo)

 drogi gminnej w miejscowości Nowodwory 
(Ciasne)

 drogi gminnej nr 108880B na odcinku Przybyszyn - 
Malec

 drogi gminnej nr 108873B w miejscowości 
Radziszewo-Króle - Sawczyn

 drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch 
- Czaje-Wólka odc I

 drogi gminnej Nr 108876B Skórzec - Czarkówka 
Duża

 drogi gminnej w miejscowości Skórzec
 drogi gminnej ul. Sosnowa - ul. Świerkowa
 Rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w miejs-

cowości Bujenka (Sówka)
 drogi gminnej Nr 108860B Kułaki - Trzaski.
 drogi gminnej ul. Czyżewska w Ciechanowcu
 drogi  gminnej  u l .  Wińska nr  ewid.  981

w Ciechanowcu
 drogi gminnej na odcinku ul. Ralkowa - Uszyńska 

w Ciechanowcu
 drogi gminnej na odcinku ul. Ralkowa - Uszyńska 

w Ciechanowcu
 drogi gminnej na odcinku ul. Sienkiewicza - 

ul. Wąska (odcinek boczny).
 ulicy Wińskiej w Ciechanowcu.

        Gmina Ciechanowiec – nowoczesna gmina rolnicza, miejsce atrakcyjne dla 
mieszkańców, wspierające lokalną aktywność i tożsamość, otwarte dla turystów 
i inwestorów - tak brzmi wizja rozwoju gminy Ciechanowiec zapisana w Strategii 
Rozwoju do 2030 roku. Samorząd dokłada wszelkich starań, aby ową wizję 
urzeczywistnić. W 2022 roku prawie  mln zł zostanie przeznaczone41
na inwestycje na  terenie gminy. 

Wielkie budowy 
na terenie gminy przed nami 
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Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r. 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego  

Planowane 
wydatki ze 
środków 
własnych 

gminy

Planowane
wydatki z 

innych źródeł
Wartość

1.
Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch
wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków z budżetu państwa) 200 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00

2.
Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków z budżetu
państwa) 300 000,00 300 000,00 600 000,00

3. Budowa ulicy Ogrodowej w Ciechanowcu § 6050 (środki gminy) 325 000,00 325 000,00

4.
Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy, w tym środki
Funduszu Sołeckiego 3 sołectw 30.000,00 zł (Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 
10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł)

135 000,00 135 000,00

5.
Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu 
(przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 3 258 000,00 2 552 489,16 5 810 489,16

6.
Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km 
(przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 2 620 000,00 784 248,00 3 404 248,00

7.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km 
(przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 1 755 000,00 732 000,00 2 487 000,00

8.
Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji 
(środki Funduszu Sołeckiego: Przybyszyn 17.243,00 zł; Pobikry 18.197,00 zł) 35 440,00 35 440,00

9.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, 
w tym: łączniki ulicy Sienkiewicza i ulicy Wąskiej oraz ulicy Sosnowej i Świerkowej; 
ulica Polna; ulica Mickiewicza (odcinek do tartaku); we wsi Koce-Schaby do drogi 
wojew. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. 
Adamowo) oraz środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw 29.880,00 zł (w tym: Skórzec 
9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 12.349,00 zł)

209 880,00 209 880,00

10. Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) 60 000,00 60 000,00

11.
Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową
wiat handlowych (przy współudziale środków z funduszy europejskich) 425 000,00 684 000,00 1 109 000,00

12. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) 150 000,00 150 000,00

13.
Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z 
PFRON - 150.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) 150 000,00 425 000,00 575 000,00

14.
Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi 
Koce-Schaby (przy udziale środków z budżetu państwa) 170 000,00 2 395 000,00 2 565 000,00

15.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (kanalizacja sanitarna 
w ulicach: Kuczyńska, Szeroka i Armii Krajowej) 600 000,00 600 000,00

16.
Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki gminy i z funduszy europejskich) 50 000,00 1 484 000,00 1 534 000,00

17.
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego (środki Funduszu 
Sołeckiego 2 sołectw: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 14.990,00 zł) 28 897,00 28 897,00

18. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa) 1 200 000,00 10 800 000,00 12 000 000,00

19.
Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych 
basenów (wykonanie dokumentacji ze środków własnych gminy) 100 000,00 100 000,00

20.
Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu 
(przy udziale środków z funduszy europejskich) 2 361 000,00 2 889 000,00 5 250 000,00

RAZEM: 13 808 217,00 27 170 737,16 40 978 954,16
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Liczba mieszkańców terenów wiejskich w porównaniu 
do roku 2020 spadła o 57 osób, zaś w mieście o 83. 
Niewielka liczba urodzeń i nieporównywalnie większa 
liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę 
stałych mieszkańców, która jest niższa od tej zanotowa-
nej 31 grudnia 2020 roku o 140 osób.

W 2021 roku w gminie Ciechanowiec przyszło na świat 
63 dzieci (miasto: 32 urodzenia, obszary wiejskie - 31). 
W porównaniu do roku 2020 przyszło na świat
o 1 dziecko więcej.  Z pośród osób, które były zamel-
dowane na naszym terenie w 2021 roku zmarło
aż 142 osoby. Jest to mniej niż w 2020 (150 zgonów), 
lecz nadal więcej niż w latach ubiegłych. Z pewnością 
duży wpływ na tą liczbę miała trwająca nadal pandemia 
koronawirusa SARS-COV-2. Jedna osoba dołączyła do 
grona 100-latków.

Niewielka liczba urodzeń i nieporównywalnie większa 
liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę 
mieszkańców, która jest niższa od tej zanotowanej
31 grudnia 2020 o 140 osób i wynosi 8 627. Dodatkowo, 
zgodnie z przedstawionymi statystykami z ewidencji 
ludności mogliśmy zaobserwować w ubiegłym roku 
ujemny wskaźnik migracji wewnętrznych. Z terenu 
gminy Ciechanowiec wymeldowało się 112 osób, 
natomiast zameldowało się 49 osób. 

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu w 2021 roku 
łącznie sporządził 201 aktów, w tym 29 aktów urodzenia, 
79 aktów małżeństwa oraz 93 akty zgonu.

Zarejestrowane akty urodzeń to tylko urodzenia

z zagranicy (dzieci, które urodziły się w Polsce miały 
sporządzane akty urodzenia w gminie, w której przyszły 
na świat) . Są to w większości akty z Belgii – 14 i USA – 
10,  ale trafiły do nas również urodzenia z Kanady – 2
i Wielkiej Brytanii – 1.

Z 79 małżeństw: 52 pary zawarły małżeństwa konkorda-
towe, 19 par cywilne, a 8 aktów zostało wpisanych do 
Bazy Usług Stanu Cywilnego, czyli 8 małżeństwa 
zostało zawartych za granicą: USA – 6, Belgia – 1
i Rumunia – 1. Najwięcej zaświadczeń po ślubie 
konkorda towym dos ta rczy ła  Para f ia  Tró j cy 
Przenajświętszej w Ciechanowcu – 30, z Parafii NMP
z Fatimy było ich 12, z Winny–Poświętnej – 9, natomiast
z parafii w Czajach – 1. 

8 ślubów cywilnych odbyło się poza lokalem urzędu, 
pozostałe 11 uroczystości zostało zorganizowanych
w urzędzie. Jeden ze ślubów został zawarty z obcokrajo-
wcem (obywatelem Pakistanu).

Wśród 35 par zawierających małżeństwo na terenie 
naszej gminy, co najmniej jedno z narzeczonych miało 
meldunek w gminie Ciechanowiec, z kolei wśród 37 par 
w momencie ślubu żadne z narzeczonych nie miało tutaj 
meldunku. Pozostałe 7 par stanowiły osoby, które 
zamieszkiwały za granicą.

Urząd Stanu Cywilnego otrzymał 21 wyroków sądów: 19 
rozwodów oraz 1 ustalenie płci i 1 postanowienie
o umorzeniu postępowania. Wydał 2 decyzje w oparciu 
o ustawę o zmianie imienia i nazwiska.

        Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 2021 roku 
wyniosła 8 627 osób (pobyt stały i czasowy), z tego w mieście mieszkało 4 666,
 a na terenach wiejskich 3 961 osób. 

Tak nam minął rok 2021
czyli mieszkańcy gminy Ciechanowiec w statystyce
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Zadanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich to 
diagnoza potrzeb, potencjału i możliwości kulturotwór-
czych społeczności lokalnej, w oparciu o którą został 
ogłoszony konkurs na pomysły kulturalne mieszkańców.  
Druga część zadania to realizacja inicjatyw kulturalnych 
mieszkańców, które zwyciężyły w konkursie. W ramach 
realizacji projektu odbyły się warsztaty, koncerty, 
spektakl teatralny oraz wystawa fotografii.

Dofinansowanie w łącznej kwocie 23 100 złotych 
przyznano na realizację 7 inicjatyw. Wybrane inicjatywy:
 Uzdrów się sam! Warsztaty (auto)terapii dźwiękiem
 Dotknij teatru!
 Szycie i gotowanie z Basiewiankami
 Letnie granie nad zalewem
 Z kulturą przez życie
 Cykl warsztatów z szycia i wyszywania haftu 

podlaskiego oraz wyrobu biżuterii z udziałem dzieci
 Cosplaye z "Wiedźmina" w plenerach gminy 

Ciechanowiec.

Celem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
2021" jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, 
ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie 
społeczności  lokalnych poprzez odkrywanie
i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, 
realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich,
miejsko-wiejskich i wiejskich.

        Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zrealizował zadanie 
„Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” w ramach Programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2021 ze środków Narodowego Centrum Kultury.
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Seniorzy korzystają z warsztatów informatycznych, 
manualnych, muzycznych, sportowych, konsultacjach 
psychologicznych i prawniczych, wieczorkach tane-
cznych oraz bezpłatnych projekcjach filmowych oraz 
jeżdżą na różne wycieczki.
 
Głównym celem projektu, który będzie realizowany
do stycznia 2023 roku, jest wzrost aktywności seniorów, 
którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu.

Projekt pn. „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne 
seniorom” realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Rozwój 
lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształ-
towanie kapitału społecznego, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

        Gmina Ciechanowiec realizuje projekt „Gmina Ciechanowiec – miejsce 
przyjazne Seniorom”, w ramach którego Seniorzy mają aktywnie zagospodaro-
wany swój czas wolny i uczestniczą w licznych zajęciach dodatkowych.

Gmina Ciechanowiec – miejsce 
przyjazne Seniorom. Trwa realizacja projektu.



Druh Andrzej Koc, Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
OSP, przypomniał historię istniejącego 100 lat związku 
strażaków-ochotników. Następnie z okazji 100-lecia 
OSP odznaczono osoby oraz instytucje państwowe za 
aktywną działalność wspomagającą realizację zadań
w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa.

W jubileuszu udział wzięli m.in.: Waldemar Pawlak - 
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, 
Aleksandra Szczudło - Poseł na Sejm RP, Marek 
Komorowski - Senator RP, Bohdan Paszkowski - 
Wo jewoda Pod lask i ,  S tan is ław Dereha j ło  - 
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Eugeniusz 
Święcki - Burmistrz Ciechanowca, st. brygadier 
Sebast ian Zdanewicz -  Podlaski  Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. 
Robert Dzierżek - Zastępca Podlaskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd 
Wojewódzki ZOSP RP, władze kościelne, bryg. Adam 
Frankowski - Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem z załogą, Komendanci Miejscy
i Powiatowi PSP z terenu województwa podlaskiego, 

władze samorządowe szczebla powiatowego
i gminnego oraz delegacje strażaków PSP i OSP ze 
sztandarami z terenu województwa podlaskiego. 
Dowódcą uroczystości był druh Marcin Puchalski z OSP 
Kuczyn.

Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień odbyły 
się występy artystyczne orkiestry strażackiej OSP
z Suchowoli oraz z Hajnówki.

Pod namiotami organizatorzy przygotowali ciekawe 
atrakcje. Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć 
umundurowanie i sprzęt gaśniczy, które oddział 
wojewódzki OSP w Białymstoku zakupuje od 
dystrybutorów. Wśród atrakcji można było obejrzeć 
kukiełki strażackie, które były przygotowane w ramach 
konkursu zorganizowanego przez OSP Mielnik pod 
patronatem prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego 
Andrzeja Koca. Na stoiskach zebrani mogli otrzymać 
pocztówki czy opaski odblaskowe. Sponsorzy 
obchodów wykonali również słodycze, którymi druhowie 
częstowali uczestników uroczystości.

Wojewódzkie obchody 100-lecia 

    Obchody rocznicowe 100. lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
zainicjowała msza święta w Kuczynie. Główne uroczystości odbyły się na terenie 
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
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Żołnierze z jednostek 16. Pułku Logistycznego z Elbląga 
oraz 16. Dywizji Zmechanizowanej, którzy pełnią służbę 
wspierając straż graniczną w ochronie granicy polsko-
białoruskiej, prowadzili akcję promocyjną w kilku 
miejscowościach położonych na terenie województwa 
podlaskiego, prezentując nowoczesne uzbrojenie.

W programie przewidziano dla mieszkańców:
 pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierza,
 pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego, 

uzbrojenia wozów bojowych Scorpion,
 pokazowy przejazd kolumny pojazdów wojskowych,
 punkt konsultacyjny z przedstawicielami 16. Pułku 

Log i s t ycznego  i  16 .  Pomorsk ie j  Dyw iz j i 
Zmechanizowanej,

 bezpłatne korzystanie z broni pneumatycznej na 
torach strzeleckich,

 zawody strzeleckie z broni pneumatycznej,
 naukę składania broni.

Spotkania promocyjne z jednej strony mają zachęcić 
wszystkich zainteresowanych służbą wojskową do 
podjęcia decyzji o założeniu munduru, z drugiej służą 
budowaniu świadomości bezpieczeństwa wśród 
lokalnej społeczności.

Pokaz sprzętu wojskowego w Ciechanowcu
    25 listopada na placu przy kościele Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu 
można było z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy 16. Pułku Logistycznego z Elbląga 
oraz 16. Dywizji Zmechanizowanej.

W okresie wielkanocnym na rynku w centrum 
Ciechanowca stanęło 8 ogromnych, 2-metrowych 
pisanek. Piękne ozdoby świąteczne z okazji Świąt 
Wielkanocy wykonali pracownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Stalowe szkielety pisanek wykonał mieszkaniec 
Ciechanowca Adam Stelengowski we współpracy
z pracownikami Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych 
FARE, następnie za pomocą siatki elewacyjnej, 

zaprawy klejowej oraz tkanin pracownicy COKiS 
uformowali kształt pisanek. Ostatnim etapem prac było 
pomalowanie form farbą, ich artystyczne ozdobienie 
oraz polakierowanie.

Podobnie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, miasto 
ozdobiło sześć przestrzennych choinek: pięć 6,5- 
metrowych i jedna 8-metrowa. Szkielety choinek zostały 
wykonane ze stali żebrowanej, pomalowane na srebrno
i oplecione kolorowymi światełkami. 

Świąteczne dekoracje w centrum miasta
    Świąteczna aranżacja rynku, której pomysłodawcą jest burmistrz 
Ciechanowca Eugeniusz Święcki, stanowi powiew nowości wizerunkowej 
naszego miasta, przykuwający uwagę mieszkańców, jak również  przejezdnych.
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26 lipca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy 
wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim
a burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim 
na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą 
„U tworzen ie  i  wyposażen ie  K lubu  Sen io r+
w Wojtkowicach Starych w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 
2021.

Klub seniora jest to przestrzeń przeznaczona dla osób 
starszych, w której mogą się spotykać, spędzać 
wspólnie czas, a nawet nabywać nowych umiejętności 
podczas szkoleń i warsztatów. W Klubie planuje się 
o rgan izac ję  szeregu  za jęć  ak tyw izu jących , 
edukacy jnych ,  ku l tu ra lnych ,  rek reacy jnych
i prozdrowotnych.

Podczas realizacji projektu, przeprowadzone zostaną 
prace remontowo-adaptacyjne w budynku dawnej 
szkoły podstawowej przeznaczonym na Klub Senior+. 
Planowany do utworzenia Klub seniora, przewiduje się 
usytuować w części parterowej nieużytkowanego 
budynku szkoły podstawowej. W ramach zadania 
zaplanowano także zakup wyposażenia. Całkowita 
wartość inwestycji to 635 735,62 złotych.

Zakres prac w ramach projektu obejmuje:
 ułożenie nowego pokrycia dachowego z izolacją 

termiczną,
 rozbiórkę części ścianek wewnętrznych i budowę 

n o w y c h ,  w y d z i e l a j ą c y c h  p o m i e s z c z e n i a 
sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych,

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części 

adaptowanej na Klub Seniora,
 przetarcie istniejących tynków z wykonaniem gładzi 

gipsowych i malowaniem,
 rozbiórkę pieców kaflowych z wykonaniem nowej 

instalacji centralnego ogrzewania z montażem 
nowego kotła na olej opałowy,

 montaż nowych urządzeń sanitarnych,
 wymianę instalacji elektrycznych z montażem 

nowego oświetlenia ledowego,
 przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 montaż klimatyzatora.

Wykonawcą zadania jest f i rma „JAN” Usługi 
R e m o n t o w o - B u d o w l a n e  J a n u s z  J a b ł o ń s k i
z miejscowości Bryki.

30 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko 
Kierownika Klubu „Senior+” w  Ciechanowcu
i Wojtkowicach Starych. W obu placówkach spotkania 
seniorów koordynować będzie Anna Kruk.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i 
bezpłatne. Głównym celem programu wieloletniego 
programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom 
starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do 
spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju 
zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i 
międzypokoleniowej. 

Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do 
aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na 
zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością 
społeczności lokalnej.

Powstanie kolejny Klub Seniora
    Na terenie gminy Ciechanowiec - w miejscowości Wojtkowice Stare,
powstanie kolejny Klub Seniora+. Podczas realizacji projektu, przeprowadzone 
zostaną prace remontowo-adaptacyjne w budynku dawnej szkoły podstawowej 
przeznaczonym na siedzibę klubu. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec 
otrzymała dotację w wysokości 200 000 zł.



      Dożynki, czyli Święto Plonów, to tradycyjnie obchodzone obrzędy
dziękczynne za udane żniwa i wszystkie plony, które udało się zebrać z pola.
Jest to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji.

Święto Plonów w Ciechanowcu
Drohiczyńskie Dożynki Diecezjalne 2021

Dożynki Diecezji Drohiczyńskiej odbywały się w sobotę, 
11 września, w Ciechanowcu. Organizatorami 
uroczystości był Biskup Drohiczyński Ks. bp. Piotr 
Sawczuk, Dziekan Ciechanowiecki Ks. Tadeusz Kryński 
oraz Burmistrz Ciechanowca Pan Eugeniusz Święcki. 
Mszę Św. w intencji rolników i mieszkańców wsi odprawił 
biskup drohiczyński Piotr Sawczuk.

Po mszy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja konkurs-
owa dokonała wyboru laureatów, oceniając prezentowa-
ne wieńce pod względem estetyki wykonania, doboru 
produktów, pomysłu i tradycji wieńca – czyli korony. 
Ostatecznie najpiękniejszymi okazały się wieńce
z parafii świętego Jana Chrzciciela w Czerwonce (woj. 
mazowieckie) i parafii świętego Józefa i świętego 
Antoniego w Boćkach (woj. podlaskie).

Po części dziękczynnej rozpoczęły się występy artys-
tyczne. Uczestnicy mogli posłuchać m.in. Zespołu 
Pieśni i Tańca Małe Podlasie, Scholi Anielskie Nutki, 
Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec, Duetu 
Sylena, a także zespołu No To Co. Nie zabrakło ludo-
wego rękodzieła i lokalnych produktów. Uczestnicy mieli 
okazję spróbować regionalnych potraw – babki
ziemniaczanej, krokietów, pierogów, a także słodkich 
przekąsek – faworków i ciast własnego wypieku przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy 
Ciechanowiec.

Dożynki w Ciechanowcu zakończył koncert finalisty 
drugiej edycji programu Must Be the Music Tylko 
muzyka - zespołu folkowego InoRos.
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Nowe życie budynku szkoły 
w Kocach-Schabach

- Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowany 
jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od 
2019 roku jako jedna z form wsparcia osób niepełno-
sprawnych. Cieszymy się, że kolejne samorządy
z naszego województwa będą mogły utworzyć tego typu 
placówki dzięki rządowym środkom, bo to miejsca 
bardzo potrzebne - mówił wojewoda podlaski, Bohdan 
Paszkowski.

W ramach projektu przewiduje się opiekę dla piętnastu 
osób pełnoletnich niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym w ramach dziennego 
pobytu oraz dla dwóch osób niepełnosprawnych
w ramach pobytu całodobowego.

Realizacja zadania zakłada przebudowę budynku 
oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą 
funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną 
pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” 

wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełno-
sprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, 
wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe. Centrum opiekuńczo-
mieszkalne powstanie w miejscowości Koce-Schaby na 
koniec 2022 roku.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wspiera 
samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu 
placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla 
dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
n iepe łnosprawnośc i ,  obok  różnego rodza ju 
codziennego wsparcia, powinny mieć także zapewnioną 
możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego 
f u n k c j o n o w a n i a  n a  m i a r ę  s w o i c h  p o t r z e b . 
Program finansowany jest ze środków Funduszu 
Solidarnościowego.

   9 grudnia 2021 r. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowę
z burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na utworzenie centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego w Kocach-Schabach. W ramach ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Centra Opiekuńczo – 
Mieszkalne Gmina Ciechanowiec otrzyma 2 417 798,60 zł. 
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Niepełnosprawność ruchowa wiąże się z poważnymi 
trudnościami w przemieszczaniu, co bardzo komplikuje 
rozwój społeczny i zawodowy osoby z ograniczoną 
mobilnością. Dużym wsparciem w tej kwestii jest 
realizowany przez samorząd projekt transportu
door-to-door. W gminie Ciechanowiec z bezpłatnego 
transportu realizowanego w ramach projektu mogą
skorzystać osoby pełnoletnie, które mają trudności
w samodzielnym przemieszczaniu się. 

Wsparciem objęte są również osoby, które nie posiadają 
orzeczenia o niepełnosprawności, warunkiem są jednak 
widoczne problemy z poruszaniem się. 

W ramach transportu door-to-door osoba niepełno-
sprawna, wraz z opiekunem lub osobą towarzyszącą, 
może skorzystać z transportu odpowiednio dostosowa-
nym pojazdem. Usługa jest dostępna przez siedem dni
w tygodniu. Cel przejazdu powinien być związany
z aktywizacją społeczno-zawodową osoby z niepełno-
sprawnością, ale także z życiem społecznym w miejscu 
zamieszkania lub pracy – jego odbudową lub podtrzy-
maniem. Może to być np. dojazd do urzędu. 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-
zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie 
mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług 
transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec,
w postaci usług indywidualnego transportu door-to-door, 
który znacząco poprawi obecnie bardzo utrudniony 
dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek 
prowadzących działania aktywizacji społecznej, 
edukacyjnych, kulturalnych czy do zakładów pracy. 
Istniejący transport drogowy nie rozwiązuje potrzeby
w zakresie przemieszczania się osób z niepełno-
sprawnościami oraz innych osób z potrzebą wsparcia
w zakresie mobilności. Realizacja projektu jest
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i pozytywnie 
wpłynie na ich sytuację społeczno-zawodową.

W 2021 roku wykonano łącznie 83 kursy. Z usługi 
skorzystało 36 osób. Przejechano 12.837 kilometrów.

Aby móc zamówić transport, należy złożyć do Urzędu 
Miejskiego wniosek o korzystanie z usług door-to-door.

Projekt grantowy „Usługi dotyczące transportu door-to-
door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec” 
realizowany jest w ramach konkursu grantowego dla 
jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego przez 
P a ń s t w o w y  F u n d u s z  R e h a b i l i t a c j i  O s ó b 
Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Usługi 
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 
dostępności architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r do
31 marca 2022 r.

      Biuro projektu:
Urząd Miejski w Ciechanowcu

ul. Mickiewicza 1
pokój nr 15

      Kontakt:
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30)

- 86 277 11 45 wew. 28, 38
- 727 705 341

transport@ciechanowiec.pl

      Więcej informacji na stronie:

Usługa door-to-door
Bezpłatny transport dla osób niepełnosprawnych

       Istnieje możliwość bezpłatnego transportu door-to-door dla osób z naszej 
gminy z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.  Jak zamówić? Wyjaśniamy.
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Samochód asenizacyjny jest fabrycznie nowy,
wyposażony w funkcję ciśnieniowego udrażniania rur 
sanitarnych oraz ma zamontowaną czołownicę. Wóz 
posiada także m. in. cylindryczny zbiornik dwukomoro-
wy o pojemności całkowitej 10 m3 wzmocniony pier-
ścieniami zewnętrznymi, zbiornik na nieczystości

o pojemności całkowitej 9 m3, pełne zabezpieczenie 
antykorozyjne zabudowy oraz wysokociśnieniową 
pompę wody 160 bar o wydajności 70 l/min. Koszt 
zakupu samochodu to:  626.070,00 złotych.

Z kolei koparka kosztowała 121 770,00 złotych. Kupiono 
koparkę O&K model 3.5 o mocy silnika 67 kW, posia-
dającą napęd na cztery koła, łamane ramię, łyżkę 
z zębami o szerokości 600 mm, lemiesz zgarniający 
oraz łyżkę skarpową.

Dzięki możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu 
tych pojazdów ostateczny koszt ,  jaki  gmina 
Ciechanowiec poniosła w związku z doposażeniem 
PRK FARE wyniósł 643 687,00 złotych. Zasoby 
sprzętowe PRK FARE od wielu lat nie były uzupełniane 
o nowy sprzęt, a istniejąca flota jest bardzo przestarzała. 
Niewątpliwie nowe maszyny przyczynią się do wzrostu 
efektywności PRK FARE.

Gmina Ciechanowiec dołączyła do programu Polska 
Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie
i promocję obrotu bezgotówkowego również w sektorze 
publicznym.

W ramach programu w Urzędzie Miejskim dostępne są 
terminale płatnicze umożliwiające dokonywanie 
płatności z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie 
odpadami, opłat skarbowych i innych opłat za pomocą 
kart płatniczych.
 
Mamy nadzieję, że wprowadzenie płatności w formie 
bezgotówkowej będzie dla mieszkańców naszej gminy 
wygodne i usprawni pracę urzędu. Zachęcamy do 
korzystania z tej formy płatności.

Polska Bezgotówkowa
w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE
otrzymało nowy samochód asenizacyjny i koparkę 

       747.840,00 złotych gmina Ciechanowiec wydatkowała na doposażenie 
podległego zakładu komunalnego -  Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE 
w Ciechanowcu. Niemal 40% tej sumy (293.488,00 zł) dołożyły 23 sołectwa, 
przeznaczając na ten cel środki Funduszu Sołeckiego.

       Od 1 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim można zapłacić kartą płatniczą. 
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Zadanie pn. „Przebudowa parteru budynku Szkoły 
Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w 
celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka” 
zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z dwóch 
źródeł:

    w ramach podpisanej w 2021 roku umowy
z Wojewodą Podlask im o dof inansowanie z 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

 Koszt ogólny zadania – 1 285 909,78 zł
 Dofinansowanie:  954 716,89 zł
 Środki własne: 331 192,89 zł

    w ramach podpisanej w 2021 r. umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na 
dofinansowanie projektu „Utworzenie żłobka w gminie 
Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Koszt ogólny zadania – 778 533,57 zł
 Dofinansowanie:  661 083,57 zł
 Środki własne: 117 450,00 zł

Wykonawcą inwestycji była firma  „JAN” Usługi 
Remontowo – Budowlane Janusz Jabłoński z miejsc-
owości Bryki.

Podczas remontu budynku Szkoły Podstawowej przy
ul. 11 Listopada w Ciechanowcu znaleziono kapsułę 
czasu. Metalowa tuba skrywała wewnątrz Akt Erekcyjny. 
Na znalezisko natknęli się robotnicy, podczas remontu 
parteru budynku - z przeznaczeniem na żłobek miejski. 

Znaleźli starą, aluminiową tubę, która tkwiła w ścianie. 
Kapsułę uzupełniono o aktualne dane i ponownie 
umieszczono w ścianie budynku. 

Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski

      Żłobek powstał po przebudowie części parteru budynku szkoły podstawowej. 
Znajdują się tam m.in. sale zabaw, sale do leżakowania, łazienki, pomieszczenie 
socjalne oraz stołówka. Przed budynkiem utworzono także plac zabaw. Żłobek 
Miejski w Ciechanowcu objął opieką 43 dzieci w wieku do lat 3. Akademia 
Odkrywców -  Żłobek Miejski w  Ciechanowcu zatrudnia 11 osób.

nowa jednostka organizacyjna gminy Ciechanowiec
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Uroczystość „Złotych Godów” przygotowana przez 
Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, 
celebrowaną przez księży parafii, z których pochodzą 
jubilaci. Mszę Świętą uświetnił śpiew w wykonaniu 
Honoraty Jacyniewicz i Katarzyny Justyny Szymkowiak.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali 
Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Ciechanowcu. W imieniu Prezydenta 
odznaczenia, symbolizujące zgodność i trwałość 
małżeństwa, wręczył Jubilatom Burmistrz Ciechanowca 
Eugeniusz Święcki, a listy gratulacyjne, kwiaty i upo-
minki przekazali Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Karolewski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Emilia Malinowska. 

Parom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli bliscy, 
którzy z radością przyglądali się uroczystości uhonoro-
wania rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. 

W części artystycznej wystąpił kwartet muzyczny Sylwia 
Puchalska - lokalna artystka, Katarzyna Wilkowska
i Krzysztof Koc - Radni Rady Miejskiej oraz Piotr 
Uszyński - Sołtys wsi Czaje-Wólka. 

Małżeństwa na złoty medal
       18 parom małżeńskim z Gminy Ciechanowiec, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej przyznał „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenie 
przyznawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Przedmiotowa inwestycja poprawi estetykę przestrzeni 
miejskiej w centrum Ciechanowca, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów wokół 
zbiornika. 

Wykonawcą zadania była firma ZREMB POLAND Sp.z 
o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 103/107, 21-560 
Międzyrzec Podlaski. 

Zakres robót obejmował: wykoszenie porostów ręcznie 
ze skarp i dna, porost gęsty, miękki; mechaniczne 
koszenie porostów ze skarp i dna; przemieszczenie 
usuwanej roślinności z brzegu na środki transportowe 
wraz z wywiezieniem; ręczne ścinanie krzaków
i podszycia; usunięcie zamulisk dna starorzecza
wraz z rozplantowaniem urobku. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 69 746,83 zł brutto. 
Zadanie zostało sfinansowane ze środków PGWWP. 

Prace zostały wykonane w terminie od 26 listopada 
2021 r. do 06 grudnia 2021 r. Przebieg prac kontrolował 
Nadzór Wodny w Ciechanowcu.

Zalew w Ciechanowcu wyczyszczony
    Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności i prośby Burmistrza 
Ciechanowca,  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim 
wykonało zadanie pn.: „Utrzymanie zbiornika wodnego w Ciechanowcu – 
usunięcie roślinności z czaszy zbiornika wraz z konserwacją odcinka starorzecza”.
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W 1974 roku, 27 października, Pińczów zmierzył się 
z Ciechanowcem w Telewizyjnym Banku Miast. Była
to wtedy cykliczna audycja telewizyjna, w której
rywalizowały miasta średniej wielkości i mniejsze.

Program składał się z różnych konkurencji, gdzie 
uczestniczyły reprezentacje obu walczących miejsco-
wości, w tym też przedstawiciele lokalnych władz. Była 
to okazja do promocji folkloru, tradycji i turystyki, a także 
do integracji społeczności lokalnej. Na pojedynkujące 
się miasta głosowali telefonicznie widzowie z całego 
kraju, wysyłając też telegramy. Pamiątką po Banku 
Miast została ulica Pińczowska w Ciechanowcu i ulica 
Krzysztofa Kluka w Pińczowie. 

Nawiązując do historii sprzed 47 lat, gminy zawarły 

porozumienie w sprawie nawiązania współpracy Gminy 
Ciechanowiec z Gminą Pińczów.

         Ogólne cele współpracy dotyczą:

- zadań w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki,
- nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi, stowarzyszeniami, grupami amator-
skimi i szkołami, szczególnie w formie wymiany kultura-
lnej, sportowej, turystyki i rekreacji, 
- nawiązywania kontaktów gospodarczych przez 
podmioty gospodarcze, wymiany informacji i doświad-
czeń w dziedzinach należących do pozostałych zadań 
własnych gminy, 
- promowania współpracy i tworzenia wspólnych 
projektów.

Bank Miast Ciechanowiec - Pińczów
odnowienie kontaktów partnerskich między miastami

     28 sierpnia 2021 roku w Ciechanowcu Gmina Pińczów oraz Gmina 
Ciechanowiec  zawarły porozumienie o współpracy gmin. Sygnatariuszami 
dokumentu są Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak oraz 
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Pińczów jest miastem powiatowym, położonym w południowej części województwa świętokrzyskiego
nad Nidą, lewym dopływem Wisły. Na południe od niego rozciąga się, dosyć szeroka w tym miejscu, dolina 
pokryta łąkami, błoniami, oczkami wodnymi z szuwarami i starymi korytami rzeki. Natomiast od północy 
otaczają miasto niewysokie wzgórza (do 290 m n.p.m.) Garbu Pińczowskiego, z wyraźnie zaznaczoną górą 
św. Anny (czyli Klasztorną), górą Zamkową (czyli Winicą) i wysuniętą najbardziej na wschód górą Grodzisko. 

Między rzeką a wzgórzami rozciąga się Pińczów, z dużym prawie kwadratowym, średniowiecznym rynkiem
w środku. Pięknie położony Pińczów, nazywany wcześniej polskimi Atenami, a dziś - nie bez powodu - "perłą 
Ponidzia", zachował wiele cennych zabytków, wkomponowanych w krajobraz. Pińczów to obecnie niewielkie 
miasteczko, liczące ponad 10 tys. mieszkańców. (www.pinczow.com.pl)
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W zebraniu udział wzięli: Burmistrz Ciechanowca 
Eugeniusz Święcki, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Karolewski, Sekretarz Gminy Anna Czapkowska, 
Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” 
Wojciech Puchaczewski, młodszy brygadier Komendy 
Powiatowej PSP Wysokie Mazowieckie Grzegorz 
Kulesza oraz 15 delegatów z gminnych jednostek OSP.

Obrady rozpoczął przewodniczący zjazdu Marek 
Klejzerowicz, który odczytał porządek obrad oraz 
regulamin zjazdu. W dalszej części obrad Sekretarz 
Zarządu Mirosława Krzesak-Zalewska przedstawiła 
sprawozdanie z pięcioletniej działalności Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ciechanowcu, po czym 
nastąpiły dyskusje oraz głosowanie za udzieleniem 
absolutorium.

Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:
 Prezes – Eugeniusz Święcki
 Wiceprezes – Stefan Gromadzki
 Komendant Gminny – Marek Klejzerowicz
 Sekretarz – Mirosława Krzesak-Zalewska
 Skarbnik – Andrzej Wojtkowski
 Członek Prezydium – Damian Pełszyk
 Członek – Tadeusz Czołomiej
 Członek – Krzysztof Kosk 
 Członek – Tomasz Kowalewski 
 Członek – Józef Niemyjski
 Członek – Mirosław Radziszewski 
 Członek – Tadeusz Tenderenda.

Na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP zostali wybrani:
 Eugeniusz Święcki
 Marek Klejzerowicz
 Tomasz Kowalewski
 Dariusz Szulborski.



Nowy skład Zarządu Oddziału 
 Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ciechanowcu

     5 listopada odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechanowcu. 
Szczególnym punktem posiedzenia był wybór nowego składu Zarządu Oddziału.
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      Ciechanowiecki samorząd postanowił wesprzeć chore osoby poprzez 
włączenie się w akcję zbiórki nakrętek. Przed budynkiem Urzędu Miejskiego 
stanął pierwszy w gminie Ciechanowiec pojemnik w kształcie serca na
plastikowe nakrętki, które zamiast trafiać z innymi odpadami plastikowymi do 
śmieci mogą pomóc w akcjach charytatywnych.

Wielkie serce na plastikowe nakrętki 

Wielki pojemnik na nakrętki to nie tylko dbałość
o segregację odpadów, ale przede wszystkim pomoc dla 
potrzebujących. Zachęcamy mieszkańców gminy do 
uczestnictwa w tej inicjatywie. Wspólnie zadbajmy o to 
by nasze "nakrętkowe serce" biło mocno. Pamiętajmy, 
że wypełniając serce nakrętkami wypełniamy radością
i nadzieją wiele serc, które oczekują pomocy.

– Choć stalowe, ma wielką moc. Nakrętki tutaj może 
wrzucić każdy. Zbieraliśmy dotąd nakrętki dla Nikosia 
Wasilewskiego, obecnie akcja prowadzona jest na rzecz 
Filipa Nowackiego z Łomży. Obaj chłopcy zbierają na 
najdroższy lek świata w walce z SMA. Mamy nadzieję, 
że również inne potrzebujące dzieci będą mogły 
skorzystać z naszej wspólnej pomocy – mówi burmistrz 
Ciechanowca, Eugeniusz Święcki.
 
Mieszkańcy gminy mogą wrzucać do pojemnika 
wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, bez względu na 

kształt, czy kolor, po: napojach, jogurtach pitnych, kawie 
czy mleku. W pojemniku zostawić możemy również 
nakrętki po chemii gospodarczej.

stanęło przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

      Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 11.510,00 zł. Kwota 
dofinansowania z Województwa Podlaskiego wynosi – 10.000,00 zł. Środki
z budżetu gminy – 1.510,00 zł.

Zakup sprzętu dla OSP w Ciechanowcu

Dzięki otrzymanej od Województwa Podlaskiego dotacji 
na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP, 
strażakom z OSP Ciechanowiec zostały zakupione 
przewody hydrau l iczne do zestawu sprzętu
hydraulicznego „Lukas” i opryskiwacz spalinowy.

OSP w Ciechanowcu jest jednostką najczęściej 
wyjeżdżającą do akcji z terenu gminy Ciechanowiec. 
Nowoczesny i sprawny sprzęt ratownictwa to 
zwiększenie potencjału ratowniczego i bezpieczeństwa 
dla mieszkańców na terenie operacyjnym OSP 
Ciechanowiec.

Kupiony sprzęt znacznie przyczyni się do podwyższenia 
możliwości operacyjnych jednostki.

dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego
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Jednym z ostatnich materialnych śladów wielokulturo-
wego charakteru naszego miasta są zabytkowe budynki 
i istniejące nekropolie. Przy ul. Sienkiewicza, znajdują 
się obok siebie cmentarze: rzymsko-katolicki, ewange-
licki, prawosławny oraz żydowski. 

Tutejszy Cmentarz Ewangelicki należy do nielicznej 
grupy zachowanych jeszcze cmentarzy ewangelickich 
na południowym Podlasiu. Na obszarze 45 arów można 
zidentyfikować około 50 pochówków, których nagrobki 
są bardzo zróżnicowane pod względem stanu zacho-
wania. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie nekro-
polii różnych wyznań było dość powszechnym zwycza-
jem w wielowyznaniowych miejscowościach.

W 2003 r. ówczesne Stowarzyszenia Forum Rozwoju 
Gospodarczego w Ciechanowcu oraz miasto partner-
skie Ciechanowca - Rosbach vor der Höhe, realizowały 
wspólny projekt „Ratowanie cmentarza ewangelicko-
augsburskiego w Ciechanowcu”. Wówczas młodzież 
polska i niemiecka uporządkowała teren cmentarza. 

Po 18 latach od tamtej inicjatywy, gmina Ciechanowiec 
dbając o sferę szeroko rozumianego dziedzictwa 
kulturowego, jak również estetykę miejsca, zleciła 
wykonanie nowego ogrodzenia. Łączny koszt inwestycji 
to 40.930,00 zł. Wykonawcą zadania była firma G&K 
SPAW usługi ślusarsko-spawalnicze Kamil Daniluk
z Drochlina.

      W listopadzie zakończył się remont ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego
w Ciechanowcu. Nekropolia mieści się przy ul. Sienkiewicza, pomiędzy
cmentarzem wojennym z I wojny światowej a rzymskokatolickim.

Nowe ogrodzenie Cmentarza Ewangelickiego

      Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgło-
sić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub 
wysłać pocztą a także online. Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich 
dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2127) 
utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków (dalej zwaną CEEB), która nakłada nowe 
obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali. 
Zgodnie z w/w ustawą każdy właściciel lub zarządca 
budynku/lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji
o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Deklarację można składać w formie elektronicznej 
bezpośrednio na stronie CEEB lub w Urzędzie Miejskim 
w Ciechanowcu (Referat Inwestycji).

Terminy:
Nowo budowane budynki/lokale - w terminie 14 dni 

od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub 
źródła spalania paliw

Istniejące budynki/lokale - nie później niż w terminie 
12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz 
formularze znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego

www.ciechanowiec.pl.
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      Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego 
przy trasie Ciechanowiec-  Brańsk wraz z budową wiat handlowych”.

   Od listopada 2020 roku trwają prace nad wykonaniem w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej na 
Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec, 
w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu 
„Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południo-
wego Podlasia". W 2021 roku zakończono procedury związane z wykonaniem 
niezbędnej dokumentacji i  ruszyły pierwsze roboty budowlane.

Zagospodarowanie terenu „Wyspy”

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec - lider 
projektu, pozyskała środki zewnętrzne w ramach 
ś rodków Europe jsk iego  Funduszu  Rozwo ju 
Regionalnego (EFRR) z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 
2 888 008,89 złotych. Ogólny koszt zadania wyniesie 
5 145 808,07 złotych. 

W wyniku przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany 
teren wokół ciechanowieckiego zalewu, wyspa oraz 
tereny zalesione wokół stadionu. Ponadto powstaną 
m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, instalacje 
elementów małej architektury, tablice interaktywno-
edukacyjne, wieża widokowa oraz nowe szlaki
turystyczne.

Wykonawcą zadania jest firma Palmett Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Warszawie. Planowany termin zakończe-
nia realizacji robót budowlanych przewidziano na 2022 
rok. Teren opracowania obejmuje obszary znajdujące 
się nad zalewem w Ciechanowcu, od północy ograni-
czone korytem rzeki Nurzec, południe wyznacza linia 

brzegowa zalewu biegnąca na zachód w kierunku 
kanału ulgi zalewu, łączącym się na zachodzie z nurtem 
rzeki głównej. Od wschodu granicę wyznacza
ul. Łomżyńska. Obszar stanowi wyspa o numerze 
działek 1969/4, 1969/5, półwysep na działce nr 1971/5 
oraz działka 1970 stanowiącą dojazd i  c iąg
komunikacyjny.

rozpoczęły się roboty budowlane nad Nurcem
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Targowisko miejskie pod dachem 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała 
dofinansowanie zewnętrzne ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą zadania jest firma Roboty Ziemno-
Transportowe Hubert Boguszewski z miejscowości 
Łoje. Wartość kontraktu wynosi 1 095 800,85 zł. 
Planowany termin zakończenia prac to I kwartał 2022 r.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany 
teren targowiska miejskiego, w tym:
 budowa 8 wiat targowych na 5 stanowisk każda

 remont budynku gospodarczego znajdującego się na 
terenie targowiska na sanitariaty i biuro z monitori-
ngiem targowiska

 utwardzenie z kostki betonowej stanowiące dojścia 
i dojazdy oraz posadzkę w wiatach

 utwardzone stanowiska na gotowe moduły WC 
z podłączeniem do sieci kanalizacji

 budowa instalacji wodnej oraz doziemnej instalacji 
elektrycznej wraz z oświetleniem placu targowego 

 instalacja fotowoltaiczna na wiatach oraz w postaci 
latarni wzdłuż głównego traktu

 budowa przyłączy wodociągowych, elektroenerge-
tycznych i kanalizacyjnych.
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8 lipca burmistrz Ciechanowca podpisał umowy
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 
obszaru B „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” na trzy zadania:

 „Przystosowanie pomieszczeń higieniczno - 
sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych
w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu” 
(dofinansowanie: 15 037,00 złotych)

 „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku 
Przedszkola w Ciechanowcu poprzez montaż 
pionowej platformy dla niepełnosprawnych
z wymianą nawierzchni ciągów komunikacyjnych” 
(dofinansowanie: 42 374,00 złotych)

 „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole 
P o d s t a w o w e j  i m .  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a
w Ciechanowcu w zakresie umożliwienia uczniom
i osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania” ( dofinansowanie:150 000,00 
złotych).

Dodatkowo w 2021 roku nowego blasku nabrał plac 
wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu.

 Realizacja zadania obejmowała m. in.:
 rozbiórkę istniejących murowanych wiat na śmieci 

oraz zużytych elementów ogrodzenia i utwardzeń,
 budowę nowej wiaty do czasowego magazynowania 

odpadów,
 utwardzenie nawierzchni dojść i dojazdów kostką 

brukową z posypką granitową,
 wykonanie miejsc postojowych, w tym jednego

dla osób niepełnosprawnych,
 wymianę części ogrodzenia wraz z bramą i furtką,

od strony drogi dojazdowej,
 wymianę części urządzeń zabawowych placu

zabaw (piaskownica drewniana z ławeczkami
i dnem, pomost drewniany z mostkiem wiszącym, 
huśtawka podwójna metalowa szt. 2, ścianka 
wspinaczkowa),

 wykonanie parkingu dla rowerów, 
 wykonanie trawników.

Nowe zagospodarowanie placu wykonała firma 
KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski z miejscowości 
Osipy Lepertowizna. Koszt realizacji zadania to 205 
788,57 złotych.  

Instytucje bardziej dostępne

    Ponad 200 tys. złotych na dostosowanie gminnych instytucji do potrzeb osób 
niepełnosprawnych to uzyskane dofinansowanie środków PFRON projektów
w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie 
dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte 
gospodarczo i społecznie.

podjazd, winda i nowa łazienka dzięki PFRON



   Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce 
skorzystać z programu?

W celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków,
w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu uruchomiony 
został Punkt Konsultacyjny Programu Czyste 
Powietrze, w ramach którego zapewniona jest pomoc 
formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku 
do WFOŚiGW w Białymstoku. Aby prawidłowo złożyć 
wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku, należy dołączyć zaświadczenie
o dochodach wydawane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ciechanowcu (lub jednostkę orga-
nizacyjną innej gminy, właściwej ze względu na zamel-
dowanie) wydawane na wniosek osoby będącej 
właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

         Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębn-
ioną księgą wieczystą.

         Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowa-
dzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku.

         Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego 
poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania.

Od początku swojej działalności punkt konsultacyjny 
pomógł w przygotowaniu i przyjął 79 wniosków, a aż 54
z nich w 2021 roku. Prawie wszystkie wnioski (78) 
zakładały wymianę źródła ciepła, a najchętniej wybie-
ranym nowym sposobem ogrzewania były piece na 
pellet – aż 37. W dalszej kolejności pompy ciepła 
powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej (22), pompa ciepła gruntowa (6), piece na 
ekogroszek (6), piece gazowe (4), ogrzewanie ele-
ktryczne (1), piec olejowy (1) oraz pompa ciepła powie-
t r z e / p o w i e t r z e  ( 1 ) .  Ł ą c z n a  k w o t a  d o t a c j i
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach
złożonych wniosków wyniosła 1.734.849,88 złotych.

      Punkt Konsultacyjny Programu:

Urząd Miejski w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1

 pokój nr 11 (I piętro)
      Kontakt:

(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00)
- 86 277 11 45 wew. 36

chojnowski.m@ciechanowiec.pl

      Więcej informacji na stronie:
                 

Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia 
finansowego na wymianę źródeł ciepła. To program dla 
właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych 
oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace 
związane z termomodernizacją. 

Rządowy Program Czyste Powietrze ma na celu 
poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery
z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dzięki porozumieniu nasza gmina jest pośrednikiem 
pomiędzy mieszkańcami a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska. 

Łatwiej o czyste powietrze

      Weź dofinansowanie, zadbaj o środowisko dla siebie, dla nas i dla przyszłych 
pokoleń, dzięki porozumieniu, jakie Gmina Ciechanowiec podpisała
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców

czystepowietrze.gov.pl
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Poszukujemy nowego domu dla podopiecznych gminnego 
przytuliska. Bruno, Łatka, Amigo, Fiona, Maks, Szejk, Malinka, 
Majka, Bona i Lola - dziesięć bezdomniaków szuka domu. 
Psiaki mają tymczasowe schronienie, ale powinny znaleźć 
dom i opiekunów na stałe. 

CIECHANOWIECKIE
Wiesci Wydawca: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec   

Teksty, opracowanie graficzne i skład: Urząd Miejski w Ciechanowcu.    

501 721 100
kontakt telefoniczny 
w sprawie adopcji
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