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Ciechanowska filia WUP miała swoje stoisko na Wystawie
Bożonarodzeniowej, cyklicznym przedsięwzięciu Stowarzyszenia
Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania, która odbyła
się 6 grudnia w sali sportowej w Wiśniewie.
Wystawa, w której uczestniczyła rekordowa liczba 32 wystawców
połączona była z trzema konkursami: dla dorosłych na
najsmaczniejszy piernik świąteczny; dla dorosłych na najładniejszą
szopkę bożonarodzeniową oraz konkurs dla dzieci do lat 15 na
najładniejszy łańcuch choinkowy.
Na stoiskach wystawców były ozdoby świąteczne oraz tradycyjne
potrawy wigilijne i wyroby lokalne, a na scenie występowały zespoły dziecięce. Komisja konkursowa w
składzie: Renata Żelaźnicka, Magdalena Dorszyńska i Grażyna Zakrzewska dokonała oceny produktów
przygotowanych przez wystawców.
Werdykt jury w konkursach dla dorosłych:
Kategoria piernik: I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Dłutowo; II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
Zygmuntowo; Nagroda – wyróżnienie Koło Gospodyń Wiejskich "Na szpilkach" Stara Otocznia.
Kategoria szopka: I miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku; II miejsce – Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie.
Werdykt jury w konkursie dla dzieci na najładniejszy łańcuch choinkowy: I miejsce – Placówka Wsparcia
Dziennego "PROMYK" z Glinojecka; II miejsce – Dominik Rogowicz.
Laureaci otrzymali nagrody główne, przygotowane przez biuro LGD oraz nagrody specjalne ufundowane
przez Wójta Gminy i zaproszonych gości, a każdy z wystawców pamiątkowy dyplom
Stoisko filii WUP cieszyło się dużym zainteresowaniem, a gadżety, broszury i biuletyny promujące nasze
usługi oraz Europejski Fundusz Społeczny zniknęły zanim jeszcze wystawa osiągnęła swój punkt
kulminacyjny.
Współorganizatorami wystawy byli Wójt Gminy Wiśniewo Grzegorz Woźniak oraz ciechanowska filia
WUP. Wśród gości znaleźli się między innymi: przedstawiciel Marszałka Konrad Wojnarowski; Starosta
Mławski Jerzy Ryszard Rakowski; kierownik Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O
/Zamiejscowy w Ciechanowie Halina Pikus; dyrektor ciechanowskiej filii WUP Jakub Gwoździk;
dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie i Płońsku oraz burmistrzowie i wójtowie z subregionu
ciechanowskiego.
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