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link do strony internetowej gminy
Ciechanowiec to jedno z najstarszych miast w Polsce Wschodniej,
położone nad rzeką Nurzec, na terenie Chronionego Krajobrazu
„Dolina Bugu i Nurca”. Prawa miejskie otrzymał w 1429 roku. Jego
liczne zabytki i pomniki przyrody, doskonałe warunki do wypoczynku
i rekreacji oraz bogaty program wydarzeń kulturalnych stanowią o
wielkiej wartości pod względem dziedzictwa kulturowego oraz o
atrakcyjności turystycznej tego miejsca.

Gminę zamieszkuje niemal 9 tys. mieszkańców. Wspólnotę
samorządową tworzy 31 sołectw oraz 2 samorządy mieszkańców

samorządową tworzy 31 sołectw oraz 2 samorządy mieszkańców
osiedla. Siedziba władz gminnych mieści się w Ciechanowcu,
liczącym prawie 5 tys. mieszkańców.
Ciechanowiec od lat współpracuje z partnerami samorządowymi w
niemieckim Rosbach vor der Höhe, litewskiej Dotnuvie, francuskim
Saint-Germain-lès-Corbeil oraz z polską szkołą im. św. Kazimierza
Królewicza w Miednikach Królewskich koło Wilna.
Dodatkowym atutem Ciechanowca są liczne cykliczne imprezy
plenerowe: Dni Ciechanowca, Podlaskie Zawody w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania, Niedziela Palmowa - Konkurs Palm
Wielkanocnych, Jarmark Św. Wojciecha, Podlaskie Święto Chleba,
Jesień w Polu i Zagrodzie, Konkurs Gry na Instrumentach
Pasterskich.
Potencjał społeczno-gospodarczy Gminy Ciechanowiec oraz
perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla
wszystkich tych, którzy właśnie tutaj będą rozwijać swój biznes.
Samorząd gminy Ciechanowiec przywiązuje wielką wagę do
stworzenia komfortowych warunków dla wszelkiej działalności i
inicjatywy gospodarczej na terenie Gminy. Atutami, które zachęcają
do zainwestowania w jej szybki rozwój gospodarczy jest doskonała
infrastruktura techniczna, sieć telekomunikacyjna i drogowa,
nadwyżki siły roboczej, ulgi podatkowe i tereny pod inwestycje.
Na turystów przyjeżdżających do gminy Ciechanowiec czekają
oferujące wysoką jakość usług restauracje, hotele, gospodarstwa
turystyczne i kwatery prywatne.
Miejsca warte odwiedzenia:
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, skansen budownictwa
wiejskiego, zbiór ponad 700 maszyn i narzędzi techniki rolniczej,
Muzeum Weterynarii, Muzeum Leśne i Muzeum Pisanki w
Ciechanowcu;
kościół barokowy pw. Trójcy Przenajświętszej z 1739 roku w

kościół barokowy pw. Trójcy Przenajświętszej z 1739 roku w
Ciechanowcu;
cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z
1884 r w Ciechanowcu;
synagoga z XVIII wieku w Ciechanowcu;
drewniany kościół z 1696 roku pw. św. Doroty Panny i
Męczennicy w Winnie-Poświętnej;
kościół neogotycki pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z
1864 roku w Pobikrach;
schrony bojowe umocnienia Linii Mołotowa w Kozarzach;
największa w Polsce hodowla alpak chilijskich w Bujence.
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