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PONAD 2,5 MLN ZŁOTYCH Z RPO DLA BENEFICJENTÓW
Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Na łączną kwotę 2 676 212 złotych opiewa
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z którego
skorzystają mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego, w tym gminy Czyżew, Sokoły i Nowe
Piekuty. Oficjalne podpisanie umów odbyło się
13 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, w którym oprócz beneficjentów programu, udział
wzięli członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego – Marszałek Województwa, Artur Kosicki oraz Wicemarszałek, Marek Olbryś, a także
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na
usługi opiekuńcze, klub seniora, kształcenie zawodowe i zajęcia dla przedszkolaków w powiecie
wysokomazowieckim.
Ciąg dalszy na str. 3.

PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIA
Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
28 maja w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem gościł Wojewoda Podlaski, pan Bohdan Paszkowski, który wziął udział w oficjalnym podpisaniu
umów na dofinansowania inwestycji w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Ogółem na
realizację zadań drogowych do powiatu wysokomazowieckiego trafi ponad 16 milionów złotych, które przekazane zostaną na przebudowę
dwóch odcinków dróg powiatowych oraz modernizację dróg gminnych w ośmiu gminach
powiatu wysokomazowieckiego. Fundusz Dróg

Samorządowych (FDS) to nowy
mechanizm wsparcia dla jednostek
samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach
samorządowych, powołany ustawą
z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U.
poz. 2161, z późn. zm.).
Ciąg dalszy na str. 6.

CZERWIEC Z FESTYNAMI RODZINNYMI
W powiecie wysokomazowieckim czerwiec
upłynął pod znakiem festynów i imprez plenerowych, organizowanych przede wszystkim z myślą
o rodzinach, dzieciach i lokalnych społecznościach, dla których była to okazja do integracji
i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Mieszkańcy powiatu jak co roku bawić się
mogli m.in. podczas Światowego Dnia Mleka
z Mlekovitą, Dnia Łabędzia w Wysokiem Mazowieckiem, Dni Szepietowa, Święta Rodziny
w Czyżewie, Dnia Rodziny w Kobylinie Borzymach oraz Jarmarku Świętojańskiego w Ciechanowcu. Imprezy połączone były z innymi ważnymi wydarzeniami w życiu naszych gmin – ofi-

cjalnym otwarciem Stadionu im.
100-lecia Odzyskania Niepodległości w Czyżewie czy też obchodami 590-lecia istnienia miasta
Ciechanowiec. Na gości czekały
występy zespołów muzycznych,
prezentacje wokalne i taneczne
uczniów i podopiecznych ośrodków kultury, animacje dla dzieci,
stoiska handlowe i wiele innych
atrakcji.
Ciąg dalszy oraz galeria zdjęć
na str. 10–12.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

24 maja 2019 roku odbyło się 18 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
– odwołania dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
– zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych. Złożyli je następujący wnioskodawcy:
– Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego.
– Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie na
dofinansowanie: XIII Zielonych Świątek w Szepietowie, XII Regionalnego Przeglądu Orkiestr
Dętych, XI Wysokomazowieckiego Pikniku Seniorów.
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie
Święta Dziecka i Rodziny.
– Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, na dofinansowanie Dnia Łabędzia.
– Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na
dofinansowanie Święta Rodziny Piknik nad
Zalewem.
– Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach
na dofinansowanie Dnia Rodziny.
- Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach na
dofinansowanie wyjazdu na Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
chłopów i dziewcząt.
– Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej
na dofinansowanie „Święta Rodziny”.
– Szkoła Podstawowa we Wnorach – Kużelach
na dofinansowanie Festynu Rodzinnego „Czas
na zdrowie”.
– Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach na dofinansowanie II Festynu z okazji
Dnia Dziecka i Rodziny.
6 czerwca 2019 roku odbyło się 19 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zatrudnienia dyrektora Centrum Obsługi
Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
b) udzielenia upoważnienia dyrektorowi COJP
do składania oświadczeń woli związanych z pro-
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wadzeniem bieżącej działalności powiatu,
c) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych organizowanych na
terenie powiatu wysokomazowieckiego. Złożyli
je następujący wnioskodawcy:
– Koło Przyjaciół Radia Maryja na dofinansowanie Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Zarząd powiatu udzielił dofinansowania w wysokości 1.000 zł.
– Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu na
dofinansowanie imprezy pn. „Wianki na Nurcu”. Zarząd powiatu udzielił dofinansowania
w wysokości 1.000 zł.
– Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, na
dofinansowanie imprezy pn. Dni Czyżewa. Zarząd powiatu udzielił dofinansowania w wysokości 2.500 zł.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo z Podlaskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Odział w Białymstoku w sprawie
nagrodzenia wystawców i hodowców zwierząt
z terenu powiatu wysokomazowieckiego podczas XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych, organizowanej na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dn. 29-30.06.2019 r.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Burmistrza Szepietowa w sprawie dofinansowania
wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Kościelna usytuowanego w pasie
drogi powiatowej Nr 2068 B Dąbrówka Kościelna – Jabłoń Jankowce.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie
uwzględnienia w planach remontowych docieplenia i nowego pokrycia dachu na głównym
budynku szkoły.
Zarząd powiatu rozpatrzył pisma prezesa
SM Mlekovita. Pierwsze dotyczy utwardzenia
trawnika na działce znajdującej się naprzeciwko biurowca SM Mlekovita drugie natomiast
dotyczy przeanalizowania możliwości przeprowadzenia inwestycji infrastruktury drogowej
w zakresie parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych.
Zarząd powiatu zapoznał się z zestawieniem ofert na wykonanie inwestycji drogowych
na terenie powiatu wysokomazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
17 czerwca 2019 roku odbyło się 20 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
b) ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
za 2018 rok oraz sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za
2018 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na
terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018
roku.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
wysokomazowieckiego za 2018 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu wysokomazowieckiego za 2018
rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o działalności spółek wodnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku.
Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Grupy Rekonstrukcji Histoprycznej im. Brygady
Kawalerii Plis, która zwróciła się do starosty
o wsparcie finansowe na wyjazd członków grupy i mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego do Wilna w dniach 14-17.08.2019 r.
Zarząd powiatu zapoznał się ze skargą
mieszkańca wioski Bryki na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem i skierował ją do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego celem rozpatrzenia.
Z prac komisji
13 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa, Ochrony
Zdrowia i Porządku Publicznego i Komisji
Rozwoju, Promocji i Finansów. Podczas posiedzenia wyjazdowego komisje zajęły się oceną
działalności służb drogowych w sezonie zimowym 2018/2019 oraz oceną stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych oraz
wykonanych lub wykonywanych inwestycji.
Podczas posiedzenia odbytego 24 czerwca
Komisja Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego zapoznała się z informacją
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za
2018 oraz informacją o stanie bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2018 roku.
24 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji
Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, podczas którego zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na
terenie powiatu wysokomazowieckiego w roku
2018, sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem
Mazowieckiem za 2018 rok oraz sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej za rok 2018.

PONAD 2,5 MLN ZŁOTYCH Z RPO DLA BENEFICJENTÓW
Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Na łączną kwotę 2 676 212 zł opiewa dofinansowanie z RPO, z którego skorzystają mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego, w tym
gminy Czyżew, Sokoły i Nowe Piekuty. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na
organizację różnego rodzaju aktywności w klubie seniora w Czyżewie, warsztaty i zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w Nowych Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej, projekty związane
z dokształcaniem zawodowym oraz usługi opiekuńcze i wsparcie osób niepełnosprawnych.
Umowy z Marszałkami podpisali Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, Dyrektor NZOZ MDCare,
Mariusz Mikulski oraz Kamil Pękala z Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma.
Doskonałą współpracę z samorządem powiatu wysokomazowieckiego oraz gmin podkreślił Marszałek Województwa Podlaskiego,
Artur Kosicki.
– Wraz z Zarządem Województwa Podlaskiego staramy się i realizujemy konsekwentnie
zasadę zrównoważonego rozwoju czyli wspierania nie tylko tych dużych ośrodków, ale też
tych mniejszych, takich jak powiat wysokomazowiecki, tak żeby mieszkańcy tego powiatu mogli

żyć, funkcjonować w lepszych warunkach – powiedział Marszałek Województwa Podlaskiego. – Oni zasługują na lepszą opiekę, edukację,
pomoc. Jesteśmy cały czas w kontakcie z panem
Bogdanem Zielińskim, Starostą Wysokomazowieckim w kwestiach rozwoju powiatu. Cały czas
o tym dyskutujemy, nie tylko na etapie aktualizacji strategii województwa podlaskiego, ale też
jakie mają być kierunki wsparcia w jego powiecie, tak aby te pieniądze trafiały w odpowiednie
miejsca, do odpowiednich beneficjentów. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę, dobrą komunikację. Powiat wysokomazowiecki pokazał już
i udowodnił, że rozwija się bardzo dobrze i jest
jednym z liderów naszego województwa. Oby
wszędzie się tak układało jak tutaj.
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński podziękował członkom zarządu za dostrzeganie powiatu wysokomazowieckiego na
mapie województwa podlaskiego, a także wspieranie poprawy życia jego mieszkańców.
– Bardzo cieszę się, że zostały dostrzeżone
nasze potrzeby i to w wielu aspektach – powiedział starosta. – Od wychowania przedszkolnego, przez wychowanie młodzieży ponadgimnazjalnej, po seniorów i niepełnosprawnych. Mamy

tutaj przekrój grup, które tego wsparcia potrzebują. Chcę też podziękować beneficjentom tego
programu za to, że składają wnioski na te projekty, starają się na swoich terenach realizować
działania społeczne. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie Zarządowi Województwa z panami marszałkami na czele za to, że widzicie
Wysokie Mazowieckie i powiat wysokomazowiecki, nie zawsze byliśmy tak dostrzegani jak teraz
jesteśmy. Czujemy się pełnoprawną częścią województwa podlaskiego, co nie zawsze w historii
naszej było oczywiste. Mieliśmy w przeszłości
pewne uwagi, co do podziału środków, teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.

ZARZĄD POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO Z ABSOLUTORIUM
I WOTUM ZAUFANIA

Podczas VII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji w dniu 27 maja
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Wstępem do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu było uzyskanie wotum zaufania. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński przedstawił Raport o Stanie Powiatu
Wysokomazowieckiego za 2018 rok, który
zawiera podsumowanie działalności zarządu
powiatu w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii oraz
uchwał rady powiatu.
– Po raz pierwszy w historii jednostki samorządowej, jaką jest powiat, taki raport jest

przedstawiany na sesji rady, która to
rada udziela bądź nie udziela wotum
zaufania właściwej jednostce samorządu terytorialnego – powiedział na
wstępie starosta. – Państwo radni, jak
również mieszkańcy naszego powiatu, mieszkańcy całego kraju, mogą się
z nim zapoznać na stronie internetowej naszego starostwa.
Po szczegółowym przedstawieniu raportu i krótkiej dyskusji Rada
Powiatu Wysokomazowieckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Wysokomazowieckiego wotum zaufania.
– Chciałbym podziękować za wotum zaufania – powiedział Bogdan Zieliński. – Mam
nadzieję, że jako zarząd, nigdy tego zaufania nie
stracimy. Ponadto deklaruję, że w każdej ważnej
sprawie jesteśmy w stanie wznieść się ponad swoje partykularne interesy na rzecz współpracy.
W dalszej części sesji Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, w imieniu Zarządu
Powiatu przedstawił sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego za 2018 rok. Oprócz realizacji dużych inwestycji drogowych za kwotę
ponad 35 mln zł, dodatkowo zakupiono sprzęt
do utrzymania dróg za kwotę ponad 518 tys. zł.
Spośród innych zrealizowanych wydatków starosta wymienił, m.in. dofinansowanie do za-

kupu samochodu i psa służbowego dla Policji,
rozpoczęcie wydatkowania środków na projekty
unijne, m.in. na doposażenie pracowni ZSOiZ
w Ciechanowcu, rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, modernizację pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Ponad
5 mln. zł. zainwestowano w Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, 400 tys. zł. przekazano na
budowę klatki schodowej w Szpitalu Ogólnym
w Wysokiem Mazowieckiem.
Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 rok, Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2018 rok i wniosku komisji o udzielenie absolutorium z tego
tytułu, a także pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium
za 2018 rok, Rada Powiatu Wysokomazowieckiego jednogłośnie przyjęła uchwały:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego,
– w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego z tytułu
wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
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,,KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ”
Przed nami kolejne ciepłe dni i początek wakacji. Upalna pogoda sprawia, że wiele
osób wolny czas spędza nad wodą. Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą! Od początku roku na
podlaskich akwenach utonęło już 5 osób.
Przyczyn większości wypadków nad wodą
należy upatrywać w nadmiernej brawurze osób
zażywających kąpieli, często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku
umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu
się do pływania, niestosowaniu indywidualnych
środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.
Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze
i naszych dzieci w tych miejscach zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy więc
podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku nad wodą.
Działania policjantów zintensyfikowane będą
w rejonach obszarów wodnych, a także ośrodków rekreacji i wypoczynku. Tradycyjnie mundurowi będą przypominać dzieciom, młodzieży
i dorosłym wypoczywającym nad wodą (również wędkarzom) o zasadach bezpieczeństwa.
Policja zachęca do korzystania z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można zgłaszać m. in. następujące zagrożenia: informacje
o zaobserwowanych tzw. „dzikich kąpieliskach”,
miejscach niebezpiecznych na terenach wodnych oraz przypadki utonięć.
Pamiętajmy:
• Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego
przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają
nieznane dno i głębokość, a woda w nich może
być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
• Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika.
• Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25
stopni).
• Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy
widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy
wieje porywisty wiatr.
• Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową,
szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu
termicznego.
• Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania
wody lub zimne prądy.
• Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem,
kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”,

4

dno naturalnego zbiornika może się zmienić
w ciągu kilku dni.
• Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy
do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak
nadmuchiwane koło.
• Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu.
• Nie przystępujmy do pływania na czczo –
wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm.
• Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może nieść za sobą
bardzo poważne konsekwencje.
• Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą
trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez
łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze
jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek, aby być widocznym dla innych
w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na
szelkach.
• Nie wypływajmy za daleko od brzegu po
zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie
słońca jest niebezpieczne.
• Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod
opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na
siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.
• Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy
uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że
ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli
będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to,
ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.
• Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami
pamiętajmy o założeniu kapoka.
• Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam

kara grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne
zarówno dla nas samych, jak i dla innych amatorów wodnych uroków.
• Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby
wcześniej sprawdzić prognozę pogody.
• Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze
powrotu.
Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
• Brak umiejętności pływania.
• Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.
• Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!
• Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
• Pływanie w miejscach zabronionych.
• Skoki „na główkę” do wody w nieznanym
miejscu.
• Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.
• Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.
• Nieumiejętność postępowania w przypadku
wywrócenia się kajaka lub łodzi.
• Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.
Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy.
Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.
Tylko przestrzegając tych podstawowych
zasad możemy sprawić, aby nasz wypoczynek
nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy
w głównej mierze od nas samych!
(KPP w Wysokiem Mazowieckiem

POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ W PSP ST. BRYG. MGR INŻ. ANDRZEJA KOCA

31 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel
z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem
przez st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca.
W uroczystości uczestniczyli: pan Jarosław
Zieliński – poseł na sejm RP, sekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacek Bogucki – poseł na sejm RP,
nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant
wojewódzki PSP, Bogdan Zieliński – starosta
wysokomazowiecki, a także burmistrzowie,
wójtowie i inni przedstawiciele władz, a także
instytucji, służb mundurowych, komendanci
powiatowi PSP województwa podlaskiego, kapelani strażaków oraz strażacy i pracownicy
cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Oprawę uroczystości zapewniły towarzyszące poczty sztandarowe PSP
i OSP oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK
Szepietowo pod batutą Tomasza Paducha.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia
meldunku panu Jarosławowi Zielińskiemu –
posłowi na sejm RP, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości kpt. Wojciecha
Sokołowskiego. Po przeglądzie pododdziałów,
podniesieniu flagi państwowej i powitaniu za-

proszonych gości przez gospodarza, zgodnie
z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji
o odwołaniu ze stanowiska komendanta powiatowego PSP, pożegnanie dotychczasowego
komendanta powiatowego PSP w Wysokiem
Mazowieckiem st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca
ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych
Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem
Mazowieckiem.
St. bryg. mgr inż. Andrzej Koc w 1987 r.
rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu, w 1992 r.
został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem i mianowany na stanowisko
Oficera. Bardzo dobre wyniki w służbie, będące
efektem wysokich kwalifikacji oraz rzetelności,
sumienności i zaangażowania skutkowały systematycznym awansem w hierarchii służbowej,
aż do powierzonego z dniem 01.06.1999 r. stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Aktywnie współpracował z lokalną administracją samorządową, a także innymi podmiotami
w zakresie realizacji zadań z zakresu szeroko
rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu, co skutkowało pozyskaniem dodatkowych środków finansowych i przyczyniło się do propagowania zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Właściwie współpracując
z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
w powiecie wysokomazowieckim oraz strukturami Związku OSP RP, przyczynił się do osiągnięcia przez jednostki właściwego stanu wyszkolenia i wyposażenia sprzętowego, co zaowocowało włączeniem 17 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania te zostały docenione
i poskutkowały wyborem oraz powierzeniem
mu w maju 2017 roku funkcji Prezesa Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego.
Za zaangażowanie st. bryg. Andrzeja Koca
w ochronę przeciwpożarową, wykraczające niejednokrotnie poza zakres obowiązków służbowych, został wielokrotnie wyróżniany i nagradzany:
• Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
• Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
• Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi
dla Obronności Kraju”,
• Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
• Złotym Znakiem Związku OSP,
• Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”,
• Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
• Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kolejnictwa”,
•
Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”,
• Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”,
• Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.
Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście
którzy dziękowali za dotychczasową współpracę
odchodzącemu komendantowi życząc pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz
wielu lat w dobrym zdrowiu.
Podlaski Komendant Wojewódzki PSP powierzył od dnia 1 czerwca 2019 r. pełnienie
obowiązków Komendanta Powiatowego PSP
w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. mgr inż.
Tomaszowi Sieńczukowi.
(op. i fot. KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem)

OSP Z TERENU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Z DOFINANSOWANIEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

31 maja podczas IX Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia gminom z terenu województwa podlaskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Złożono 110
wniosków o dofinansowanie, 70 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wnioski były
rozpatrywane przez komisję, w skład której
weszli wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło oraz Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, Andrzej Koc.

Przekazanie środków na realizację pomocy
finansowej nastąpi na podstawie umów zawartych z gminami, które muszą je wykorzystać
najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu województwa podlaskiego przeznaczonych na przedmiotowy cel w 2019 roku w kwocie ogółem
2 000 000,00 zł, z czego 242 500, 00 zł otrzyma 6 gmin z naszego powiatu:
– Gmina Ciechanowiec, która wnioskowała
o 47 500,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrań
specjalnych dla OSP Ciechanowiec, i taką kwotę otrzymała.
– Gmina Czyżew wnioskowała o dofinansowanie w kwocie 75 810,00 zł na zakup sprzętu
i ubrań specjalnych dla OSP Rosochate Kościelne, OSP Czyżew i OSP Dąbrowa Wielka, otrzymała 25 000,00 zł.
– Gmina Nowe Piekuty wnioskowała o 100 000,00 zł
na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłoń Jankowce,

otrzymała 70 000, 00 zł.
– Gmina Szepietowo wnioskowała o dofinansowanie w kwocie 65 770,00 zł. na zakup sprzętu i ubrań specjalnych dla OSP Szepietowo,
otrzymała 10 000,00 zł.
– Gmina Wysokie Mazowieckie wnioskowała
o dofinansowanie w kwocie 70 000 zł. na zakup
samochodu pożarniczego średniego z wyposażeniem dla OSP Dąbrowa Dzięciel, otrzymała
70 000, 00 zł.
– Miasto Wysokie Mazowieckie wnioskowało
o dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ubrań
specjalnych dla OSP Wysokie Mazowieckie,
otrzymało 20 000, 00 zł.
(op. bip.umwp.wrotapodlasia.pl)
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PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Podczas uroczystego podpisania umów
w Starostwie Powiatowym oraz przekazania
symbolicznych czeków obecny był Wojewoda
Podlaski, Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Wicestarosta,
Leszek Gruchała, a także wójtowie i burmistrzowie gmin, będących beneficjentami dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych –
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski, Burmistrz Czyżewa,
Anna Bogucka, Burmistrz Szepietowa, Robert
Wyszyński, Burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz
Święcki, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan
Grodzki – oraz Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki.
Goszczącego w Wysokiem Mazowieckiem
Wojewodę Podlaskiego serdecznie powitał starosta, Bogdan Zieliński.
– Chciałbym serdecznie podziękować za to, że

dzisiaj pan do nas przyjechał i przywiózł coś,
na co wszyscy mieszkańcy tych ośmiu gmin i powiatu wysokomazowieckiego czekali. Jesteśmy
pod wrażeniem tego, jak
dobre wnioski pisane są
na terenie naszego powiatu. Na te wnioski od
pana wojewody otrzymujemy zwrotną informację, że ta ziemia nie jest
wykluczona, jest dostrzegana i możemy liczyć na
wsparcie.
Wojewoda, Bohdan Paszkowski podkreślił,
iż nowy program, którym jest Fundusz Dróg
Samorządowych to rewolucyjna zmiana w systemie dofinansowywania lokalnej infrastruktury drogowej.
– Dobrze, że mamy ten program, mamy
ogromne środki, które są dedykowane samorządom na wsparcie tych inwestycji – powiedział
wojewoda. – 7 maja gościłem w Kancelarii Premiera, pana Mateusza Morawieckiego i od pana
premiera otrzymałem taki symboliczny czek, gdzie
jest rozpisana kwota dofinansowania naszego
województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji i zakontraktowania w tym
roku. Suma 414 446 674,51 zł. Na tę sumę składa się kwota 332 mln zł, która jest do wykorzystania w tym roku, plus kwota 82 mln złotych

zobowiązań, które możemy poczynić na rok następny. (...) Pan premier upoważnił mnie, bym
te pieniądze dzieląc, przekazywał państwu takie
symboliczne czeki. Na ręce pana starosty chcę
przekazać czek dofinansowania dla całego powiatu, ponieważ tworzycie państwo wspólnotę.
Jeśli dobrze się dzieje w gminach, to i w powiecie jest lepiej i na odwrót, a to służy rozwojowi
naszego województwa i kraju.
Ogromną rolę nowego programu we wspieraniu rozwoju dróg samorządowych podkreślił
także Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki.
Ogółem do powiatu wysokomazowieckiego trafi kwota 16 717 698,44 złotych, która
obejmuje dofinansowanie przebudowy dwóch
odcinków dróg powiatowych (odcinek Dąbrowa Moczydły – Dąbrowa Łazy oraz Trzaski –
Radziszewo Sieńczuch) oraz ośmiu odcinków
dróg gminnych.
Kwoty otrzymanych dofinansowań przez
poszczególne gminy i powiat:
• Powiat Wysokomazowiecki – 4 680 165,63 zł
• Miasto Wysokie Mazowieckie – 5 557 235,91 zł
• Gmina Szepietowo – 1 677 767,02 zł
• Gmina Czyżew – 1 416 830,48 zł
• Gmina Nowe Piekuty – 1 042 609,14 zł
• Gmina Wysokie Mazowieckie – 678 006,86 zł
• Gmina Ciechanowiec – 274 034,22 zł
• Gmina Kulesze Kościelne – 242 964 ,77 zł
• Gmina Sokoły – 1 148 064,41 zł

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W JAGIELLOŃCZYKU
I POŻEGNANIE DYREKTORA RYSZARDA FLANCA
19 czerwca uczniowie w całej Polsce
obchodzili oficjalne zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem uroczystość ta miała charakter
szczególny, jako że połączona była z pożegnaniem Dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca,
który z dniem 31 sierpnia, po 17 latach piastowania swego stanowiska odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Pierwsza część uroczystości poświęcona
była najlepszym uczniom szkoły, którzy za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia i sukcesy
w konkursach i olimpiadach odebrali świadectwa z paskiem i nagrody z rąk Starosty Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego, Wicestarosty, Leszka Gruchały, Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie, Jarosława Siekierko, Ks.
Proboszcza Edwarda Łapińskiego oraz przedstawicieli dyrekcji, rady pedagogicznej i rady
rodziców.
Uczniom, kończącym kolejny rok szkolny
niezapomnianych wakacji oraz dalszych sukcesów w kolejnych latach edukacji życzył Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.
W kolejnej części Wicedyrektor Szkoły,
pani Aldona Dołubizno poinformowała, iż po
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17 latach piastowania swego stanowiska Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc podjął decyzję
o przejściu na emeryturę. Za ciężką i pełną
poświęcenia pracę od 2002 roku odchodzącemu dyrektorowi podziękował m.in. Starosta
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.
– W imieniu swoim, jak również pana Wicestarosty, a także Zarządu Powiatu i Rady Powiatu chcę panu Dyrektorowi serdecznie podziękować – powiedział starosta. – Przez 17 lat
funkcjonowanie tej placówki było pod pana
kierownictwem. Ponad 3000 młodych ludzi za
pana bytności opuściło mury tej szkoły. To dzięki panu ta placówka ma takie, a nie inne możliwości lokalowe, dydaktyczne. 17 lat temu ta
jednostka wyglądała trochę inaczej, a słowo
,,trochę" biorę oczywiście w cudzysłów. Za pana
kadencji ta szkoła rozwinęła się tak, że uczniowie mogą w pełni korzystać z możliwości współczesnej polskiej edukacji. Pan był inicjatorem
każdej z inwestycji. Zarówno panu, jak i całemu
gronu pedagogicznemu oraz uczniom chciałbym
też serdecznie podziękować za aktywne włączenie się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Podziękowania oraz życzenia aktywnej,
pełnej satysfakcji emerytury złożyli również
Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Jarosław

Siekierko, ks. Edward Łapiński, a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady
Rodziców. Starosta Wysokomazowiecki oraz
Wicestarosta wręczyli dyrektorowi nagrodę Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.
Dyrektor Ryszard Flanc skierował gorące
podziękowania do wszystkich, którzy na przestrzeni lat współpracowali ze szkołą oraz jej
dyrekcją, wspierając kolejne inwestycje i przedsięwzięcia, w tym do Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, Samorządu Miasta Wysokie
Mazowieckie, pracowników obsługi i administracji, rodziców, uczniów i kadry nauczycielskiej.

POWIĘKSZONE KOLEKCJE TECHNICZNE W CIECHANOWIECKIM MUZEUM

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu realizuje w 2019 roku w ramach programu Kolekcje
muzealne dwa zadania pod nazwą „Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” oraz
„Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych”. 17 maja br. nasze zbiory wzbogaciły
się o 8 odrestaurowanych i sprawnych zabytków
techniki rolniczej. Przybyły do nas 4 ciągniki

kołowe oraz 4 silniki stacjonarne.
Zakup zabytków został sfinansowany z dotacji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz
Województwa Podlaskiego. Wśród
zakupionych ciągników znalazły się:
niemiecki Deutz F1M414 z 1941
r. w wersji na szerokich metalowych kołach, niemiecki Lanz Bulldog HR 8 D 9531 z 1944 r. w wersji
transportowej, niemiecki Porsche-Diesel Super Export 329 z 1963 r.
i polski Tur-10D z 1984 r. Natomiast z silników trafiły do naszego muzeum
3 niemieckie egzemplarze: Deutz MAH 516
z 1934 r., Deutz MAH 711 z 1938 r., Hatz-Diesel H 2 z 1930 r. oraz czechosłowacki silnik
Wikov Robot Diesel z 1938 r. Zakupione zagraniczne ciągniki i silniki są unikatowymi modelami, które chętnie pozyskałoby każde muzeum
techniczne i prywatni kolekcjonerzy. Większość

z nich jest jedynymi, zachowanymi egzemplarzami w naszym kraju. Ciągnik Tur-10D jest
również rzadko spotykanym ciągnikiem, ponieważ wyprodukowano go w bardzo małej liczbie
egzemplarzy.
Zakupione ciągniki powiększyły ciechanowiecką kolekcję do 57 sztuk, a silniki do 58
egzemplarzy. Bezpośrednio po zakupie zostały
udostępnione zwiedzającym na wystawie stałej
poświęconej technice rolniczej. Szerzej turystom zostały zaprezentowane 18 maja br. w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów.
Turyści odwiedzający Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu będą mogli zobaczyć opisywane
ciągniki i silniki w trakcie pokazów pracy zaplanowanych na 11 sierpnia 2019 r. podczas Podlaskiego Święta Chleba. Serdecznie zapraszamy!
kustosz Marek Wiśniewski
Kierownik Działu Techniki Rolniczej
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka
w Ciechanowcu

KADECI ZSOIZ W CIECHANOWCU WICEMISTRZAMI POLSKI W MUSZTRZE

W dniach 3-4 czerwca 2019 r. w Zakopanem odbył się VII Ogólnopolski Przegląd
Musztry Klas Mundurowych. W przeglądzie
uczestniczyły najlepsze drużyny z całej Polski
reprezentujące swoje województwa. Drużyna
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu reprezentowała województwo podlaskie.
W pierwszym dniu przeglądu młodzież
musiała zaprezentować program obowiązkowy
z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych
RP, a w kolejnym – program dowolny oparty
o zakres musztry paradnej.

Niezmiernie miło jest nam zakomunikować, iż drużyna ZSOiZ z Ciechanowca
w klasyfikacji generalnej zajęła II miejsce,
uzyskując tytuł wicemistrza Polski.
Serdecznie gratulujemy!
Skład drużyny: Zwoliński Wojciech – dowódca drużyny, Bogucka Natalia, Niemyjski
Artur, Jakubik Mikołaj, Piwko Bartłomiej, Sekura Gabriela, Ważyński Kamil, Żolnicka Olga,
Gotowicka Ola, Jaworowska Natalia, Tryniszewski Tomasz, Tymińska Gabriela, Raciborski
Mateusz.

KURS PILOTAŻOWY DLA UCZNIÓW Z CZECH
W RAMACH PROJEKTU ALTERDRIVE

Ważnym elementem realizacji projektu
AlterDrive jest kurs szkoleniowy dla uczniów
mający na celu zapoznanie ich z platformą edukacyjną AlterDrive i przetestowanie aplikacji
AlterDrive stworzonej w technologii wirtualnej
rzeczywistości. Dążeniem pilotażowego kursu
było poznanie opinii uczniów, która pozwoli
udoskonalić jeśli zajdzie taka potrzeba platformę edukacyjną jak i aplikację na VR.
W spotkaniu treningowym w dniach 03-07
czerwiec 2019 roku uczestniczyli uczniowie z ARP
szkoły czeskiej. Podmiotem odpowiedzialnym
za realizację szkolenia było Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Podczas pięciu dni kursu zrealizowano cześć
jednostek modułowych. W ramach pierwszego

modułu uczniowie zapoznawali się z platformą edukacyjną przyswajając wiedzę z alternatywnych napędów pojazdów samochodowych.
W drugiej i trzeciej jednostce modułowej uczestnicy mieli możliwość sprawdzić stan swojej wiedzy rozwiązując testy, a także quizy z wykorzystaniem takich narzędzi jak Kahoot czy Playposit. Podczas czwartego modułu nasi Goście
na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów mieli
możliwość zapoznania się ze ścieżką diagnostyczną, systemem geometrii kół 3D, oraz zasadami montażu i eksploatacji instalacji gazowych. Piąty i szósty moduł dotyczył technologii
wirtualnej rzeczywistości. Uczniowie w pierwszej kolejności zapoznawali się z VR-tech, następnie testowali aplikację AlterDrive stworzoną
podczas projektu, aby w sposób ciekawy i innowacyjny zdobyć wiedzę o alternatywnych napędach pojazdów samochodowych. W czasie

spotkania szkoleniowego CKZ zorganizowało wizytę w Białymstoku w salonie KIA, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć możliwości napędu hybrydowego w pojeździe samochodowym tej marki.
Z technologią napędu elektrycznego uczniowie
mogli się zapoznać w czasie wizyty w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie na
przykładzie auta marki Jaguar. Ale wizyty w Białymstoku i w Warszawie dla uczniów nie były
tylko okazją do zdobycia wiedzy na temat hybrydowych i elektrycznych napędów, ale i możliwością zwiedzenia tych pięknych polskich miast z ich
bogatymi atrakcjami. Kurs pilotażowy przyczynił się do poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych
umiejętności w zakresie alternatywnych napędów pojazdów samochodowych. Był również
okazją do wymiany spostrzeżeń i wypracowania wskazówek do dalszej pracy w projekcie.
Opracował: Krzysztof Łuniewski
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BAROMETR ZAWODÓW – POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach.
Barometr zawodów w perspektywie rocznej dostarcza informacji o zapotrzebowaniu na zawody
i kwalifikacje, dzięki czemu ułatwia dopasowanie popytu i podaży pracy oraz służy jako narzędzie wspierania lokalnej polityki rynku pracy.
Wyniki badania są również podstawą do skutecznego i konsekwentnego wspierania strategii
szkoleniowej i doradztwa zawodowego.
Realizatorami badania zapotrzebowania na
pracowników w roku
2019, przeprowadzonego
www.barometrzawodow.pl

przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału
2018 roku, były powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego, koordynatorem – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Barometr dzieli zawody na trzy grupy:
▶ zawody deficytowe – w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż
pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka,

▶ zawody zrównoważone – w których liczba
ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
▶ zawody nadwyżkowe – w których znalezienie
pracy może być trudniejsze ze względu na małe
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.
Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami
badania.

Barometr zawodów
zawodów 2019
Barometr
2019

RÓWNOWAGA

DEFICYT

Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy Monterzy konstrukcji metalowych
Pracownicy socjalni
Elektrycy, elektromechanicy
i elektromonterzy Monterzy
metalowych
Pracownicy
socjalniobsługi klienta,
Farmaceuci
Murarze i konstrukcji
tynkarze
Pracownicy
telefonicznej i elektronicznej
Farmaceuci
Murarze
i tynkarze
Pracownicy
telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta,
Fryzjerzy
Nauczyciele
przedszkoli
ankieterzy,
teleankieterzy
Fryzjerzy Instruktorzy nauki jazdy
Nauczyciele
przedszkoli
ankieterzy,
teleankieterzy
Operatorzy i mechanicy
sprzętu do robót ziemnych Przedstawiciele
handlowi
Instruktorzy
nauki jazdy
Operatorzy
Przedstawiciele
Inżynierowie
budownictwa
Piekarze i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
Robotnicy
obróbki drewna i handlowi
stolarze
Inżynierowie
budownictwa
Piekarze
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Kelnerzy
i barmani
Pielęgniarki i położne
Spawacze
Kelnerzy i Kierowcy
barmani
Pielęgniarki
i położne
Spawacze
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
Pomoce kuchenne
Zaopatrzeniowcy
i dostawcy
Kierowcy samochodów
ciężarowych i ciągników siodłowych Pomoce
kuchenne
Zaopatrzeniowcy i dostawcy
Magazynierzy
Pracownicy
ds. rachunkowości i księgowości
Magazynierzy
Pracownicy
ds.
rachunkowości
i
księgowości
Monterzy instalacji budowlanych
Pracownicy służb mundurowych
Monterzy instalacji budowlanych
Pracownicy służb mundurowych
Administratorzy stron internetowych
Kierownicy sprzedaży
Pracownicy obsługi ruchu szynowego
Administratorzy
stron internetowych
Kierownicy
Pracownicy
obsługi ruchu szynowego
Agenci ubezpieczeniowi
Kierownicy wsprzedaży
instytucjach społecznych i kultury Pracownicy
ochrony fizycznej
Agenci ubezpieczeniowi
Kierownicy
w instytucjach społecznych i kultury
Pracownicy
ochrony fizycznej
Akustycy i realizatorzy dźwięku
Kosmetyczki
Pracownicy
poczty
Akustycy iAnalitycy,
realizatorzy
dźwięku
Pracownicy
poczty
testerzy
i operatorzy systemówKosmetyczki
Kucharze
Pracownicy
poligraficzni
Analitycy, teleinformatycznych
testerzy i operatorzy systemów Kucharze
Pracownicy
poligraficzni
Lakiernicy
Pracownicy
przetwórstwa
metali
teleinformatycznych
Pracownicy
przetwórstwa
Animatorzy kultury i organizatorzy imprezLakiernicy
Lekarze
Pracownicy
przetwórstwa
spożywczegometali
Animatorzy
kulturyi iurbaniści
organizatorzy imprez Lekarze
Pracownicy
przetwórstwa
spożywczego
Architekci
Listonosze i kurierzy
Pracownicy
robót wykończeniowych
w budownictwie
Architekci Architekci
i urbaniści
Listonosze
kurierzy
Pracownicy
robót
wykończeniowych w budownictwie
krajobrazu
Logopedzi iiaudiofonolodzy
Pracownicy
sprzedaży
internetowej
Architekci Asystenci
krajobrazu
Logopedzi
i audiofonolodzy
Pracownicy
sprzedaży internetowej
w edukacji
Masarze i przetwórcy
ryb
Pracownicy
usług pogrzebowych
Asystenci Betoniarze
w edukacji
Masarze
i przetwórcy
ryb
Pracownicy
pogrzebowych
i zbrojarze
Mechanicy
maszyn i urządzeń
Projektanci
i administratorzy usług
baz danych,
programiści
BetoniarzeBibliotekoznawcy,
i zbrojarze bibliotekarze i specjaliści informacji
Mechanicy
maszyn i urządzeń
Projektanci
i administratorzy baz danych, programiści
Monterzy elektronicy
Psycholodzy
i psychoterapeuci
Bibliotekoznawcy,
bibliotekarze
i
specjaliści
informacji
Monterzy
elektronicy
Psycholodzy
i
psychoterapeuci
naukowej
Monterzy maszyn i urządzeń
Ratownicy medyczni
naukowej Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Monterzy
i urządzeń
Ratownicy
medyczni
Monterzy maszyn
okien i szklarze
Recepcjoniści
i rejestratorzy
Biolodzy, biotechnolodzy,
biochemicy
Monterzy
okien
i
szklarze
Recepcjoniści
i rejestratorzy
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Nauczyciele języków obcych i lektorzy
Robotnicy
budowlani
BlacharzeBrukarze
i lakiernicy samochodowi
Nauczyciele
języków początkowego
obcych i lektorzyRobotnicy
Robotnicy
budowlani
Nauczyciele nauczania
leśni
Brukarze Cieśle i stolarze budowlani
Nauczyciele
nauczanianauki
początkowego
Robotnicy
leśni
Nauczyciele praktycznej
zawodu
Robotnicy
obróbki skóry
Cieśle i stolarze
budowlani
Nauczyciele
praktycznej
nauki zawoduSamodzielni
Robotnicy
Cukiernicy
Nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących
księgowiobróbki skóry
CukiernicyDekarze i blacharze budowlani
Nauczyciele
ogólnokształcących
Samodzielni
Nauczycieleprzedmiotów
przedmiotów zawodowych
Sekretarki
i asystenci księgowi
Dekarze i Dentyści
blacharze budowlani
Nauczyciele
zawodowych
Sekretarki
Nauczyciele szkółprzedmiotów
specjalnych i oddziałów
integracyjnych Socjolodzy
i specjaliścii asystenci
ds. badań społecznoDentyści Diagności samochodowi
Nauczyciele
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społecznoObuwnicyszkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
ekonomicznych
Diagności Filolodzy
samochodowi
Obuwnicy
ekonomicznych
i tłumacze
Ogrodnicy i sadownicy
Specjaliści
ds. finansowych
Filolodzy iFilozofowie,
tłumaczehistorycy, politolodzy i kulturoznawcy
Ogrodnicy
sadownicy
Specjaliści
ds. finansowych
Operatorzyi aparatury
medycznej
Specjaliści
ds. organizacji
produkcji
Filozofowie,Fizjoterapeuci
historycy, politolodzy
i kulturoznawcy Operatorzy
aparatury
Specjaliści
ds.
organizacji
produkcji
i masażyści
Operatorzy maszyn
do produkcjimedycznej
wyrobów cementowych Specjaliści
ds. PR, reklamy,
marketingu
i sprzedaży
Fizjoterapeuci
i masażyści
Operatorzy
maszyn do produkcji wyrobów cementowych
Specjaliści
ds. PR,zasobami
reklamy,ludzkimi
marketingu i sprzedaży
Floryści
i kamiennych
Specjaliści
ds. zarządzania
Floryści Fotografowie
i kamiennych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych i rekrutacji
Fotografowie
Operatorzy
wyrobówz chemicznych
i rekrutacji
Geodeci i kartografowie
Operatorzymaszyn
maszyndo
doprodukcji
produkcji wyrobów
gumy Specjaliści
elektroniki, automatyki i robotyki
Geodeci i Gospodarze
kartografowie
Operatorzy
maszyn do produkcji wyrobów z Specjaliści
gumy Specjaliści
obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
i tworzyw sztucznych
rolnictwa ielektroniki,
leśnictwa automatyki i robotyki
GospodarzeGórnicy
obiektów,
portierzy,
woźni
i
dozorcy
i
tworzyw
sztucznych
Specjaliści
leśnictwa
i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych Specjaliści technologiirolnictwa
żywności iiżywienia
Górnicy i operatorzy
i urządzeń wydobywczych Operatorzy
rolniczych
i ogrodniczych
Specjaliści
technologii żywności i żywienia
Graficy maszyn
komputerowi
Operatorzymaszyn
obrabiarek
skrawających
Specjaliści
telekomunikacji
Graficy komputerowi
Operatorzy
obrabiarek
skrawających Spedytorzy
Specjaliści
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Operatorzy urządzeń
dźwigowo-transportowych
i logistycytelekomunikacji
Inspektorzy
nadzorurekreacji
budowlanego
Operatorzy
Spedytorzy
Instruktorzy
i sportu
Opiekunki urządzeń
dziecięce dźwigowo-transportowych
Sprzątaczki
i pokojowei logistycy
Instruktorzy
rekreacjichemicy
i sportui chemicy
Opiekunki
Sprzątaczki
Inżynierowie
Opiekunowiedziecięce
osoby starszej lub niepełnosprawnej Sprzedawcy
i kasjerzy i pokojowe
Inżynierowie
chemicyelektrycy
i chemicy
Opiekunowie
osoby starszej
lub niepełnosprawnej
Sprzedawcy i kasjerzy
Inżynierowie
i energetycy
Optycy i pracownicy
wytwarzający
protezy Tapicerzy
Inżynierowie
elektrycy
i energetycy
Optycy
pracownicy
protezy
Tapicerzy
Inżynierowie
inżynierii
środowiska
Plastycy,idekoratorzy
wnętrz iwytwarzający
konserwatorzy zabytków
Technicy
budownictwa
Inżynierowie
inżynierii
środowiska
Plastycy,
dekoratorzy
wnętrz i konserwatorzy
zabytków
Technicy budownictwa
Inżynierowie
mechanicy
Pomoce
w gospodarstwie
domowym
Weterynarze
Inżynierowie
mechanicy
Pomoce
gospodarstwie
Weterynarze
Kamieniarze
Pozostaliwspecjaliści
edukacji domowym
Kamieniarze
Pozostali
specjaliści
edukacji
Kierowcy autobusów
Pracownicy
administracyjni
i biurowi
Kierowcy autobusów
Pracownicy
administracyjni
i biurowi
Kierowcy samochodów osobowych
Pracownicy ds.
budownictwa drogowego
Kierowcy samochodów
osobowych
Pracownicy
ds.jakości
budownictwa drogowego
Kierownicy budowy
Pracownicy ds.
KierownicyKierownicy
budowy ds. logistyki
Pracownicy
ds.ochrony
jakościśrodowiska i BHP
Pracownicy ds.
KierownicyKierownicy
ds. logistyki
Pracownicy
ds.techniki
ochrony
środowiska i BHP
ds. produkcji
Pracownicy ds.
dentystycznej
KierownicyKierownicy
ds. produkcji
Pracownicy
ds. techniki
ds. usług
Pracownicy fizyczni
w produkcji dentystycznej
i pracach prostych
KierownicyKierownicy
ds. usług
Pracownicy
fizyczni
produkcji
i pracach prostych
ds. zarządzania i obsługi biznesu
Pracownicy
myjni, w
pralni
i prasowalni
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy myjni, pralni i prasowalni
Ekonomiści
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Szefowie kuchni
Ekonomiści
Szefowie kuchni
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy
turystycznejbiur podróży i organizatorzy obsługi
Ślusarze
Krawcy i pracownicy
produkcji
odzieży
turystycznej
Ślusarze
Mechanicy pojazdów samochodowych
Prawnicy
Technicy
informatycy
MechanicyPedagodzy
pojazdów samochodowych
Prawnicy
Technicy
informatycy
Rolnicy i hodowcy
Technicy
mechanicy
Pedagodzy
Rolnicy
i hodowcy
Technicy mechanicy
Specjaliści
administracji publicznej
Specjaliści administracji publicznej

NADWYŻKA

NADWYŻKA
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www.barometrzawodow.pl

powiat wysokomazowiecki
powiat
wysokomazowiecki

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów
„Barometr na
zawodów”
jest
zapotrzebowania
na pracowników
w się
2019
r. Badanie
zostało
przeprowadzone
przez ekspertów
przełomie III
i IVprognozą
kwartału 2018
r. Sytuacja w niektórych
zawodach może
zmienić
w zależności
od uwarunkowań
rynkowych.
na przełomie III i IV kwartału 2018 r. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Realizator badania
Realizator badania
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Koordynator wojewódzki
Koordynator wojewódzki

PRAWIE 15 TYSIĘCY PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW PODCZAS
III WYSOKOMAZOWIECKIEGO 24-GODZINNEGO MARATONU ROWEROWEGO

W dniach 8-9 czerwca odbyła się trzecia
edycja Wysokomazowieckiego 24-godzinnego
Maratonu Rowerowego, organizowanego przez
Klub Rowerowy ,,Łabędź". W ciągu doby 54
dorosłych uczestników maratonu oraz 14 dzieci przejechało łącznie 14 892 kilometry, a zebrane dzięki wydarzeniu pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie chorego Miłosza.
Impreza organizowana była pod patronatem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
oraz Prezesa Podlaskiego Okręgowego Oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku.
Uczestnicy wystartowali w sobotę 8 czerwca
o godzinie 10.00 spod Urzędu Miasta Wysokie
Mazowieckie. W ciągu 24 godzin zawodnicy

mieli za zadanie przejechania jak największej
ilości kilometrów trasą Wysokie Mazowieckie –
Gołasze Puszcza – Kulesze Kościelne – Gołasze
Mościckie – Tybory Olszewo – Osipy Lepertowizna – Wysokie Mazowieckie. Długość jednego okrążenia wynosiła 38 km. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwali strażacy z OSP
Wysokie Mazowieckie, a punkty kontrolne, będące jednocześnie miejscami wypoczynku dla
zawodników wyznaczono po raz kolejny w Kuleszach Kościelnych oraz budynku ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.
W niedzielę 9 czerwca o godzinie 11.00
w hali sportowej ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się uroczyste przyznanie nagród.
Zwycięzca maratonu w ciągu 24 godzin przejechał 684 kilometry. Wręczono także puchar
Starosty Wysokomazowieckiego dla najlepszego
zawodnika z powiatu wysokomazowieckiego,
puchar Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie dla najlepszego zawodnika z Wysokiego
Mazowieckiego oraz puchar Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie dla najlepszego zawodnika

z terenu gminy Wysokie Mazowieckie. Oprócz
tego każdy uczestnik maratonu otrzymał dyplom i pamiątkowy medal z rąk organizatorów
i gospodarzy wydarzenia, m.in. pana Waldemara Gołasia – Wiceprezesa Podlaskiego Oddziału
Okręgowego PCK, pani Elżbiety Paszkowskiej –
Dyrektor POO PCK, Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem – Ryszarda Flanca i Przewodniczącego Klubu Rowerowego ,,Łabędź” – Tadeusza Wróblewskiego.
Organizatorzy skierowali szczególne podziękowania do wszystkich, którzy pracowali podczas maratonu, wspomagali jego przygotowanie
oraz swoją pomocą sprawili, że mógł się on
odbyć, a także do sponsorów nagród i honorowych patronów przedsięwzięcia. Przejechana
przez wszystkich uczestników łączna odległość
14 892 kilometrów przełożyła się na zebranie
ponad 3 tysięcy złotych, które przeznaczone zostaną na leczenie chorego Miłosza Popławskiego.

FINAŁY AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA 2019
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Mecze odbywały się na boiskach Orlik
przy ZSZ im. S. Staszica oraz CKZ w Wysokiem Mazowieckiem.

W niedzielę 16 czerwca na boisku Orlik
przy ZSZ im. S. Staszica w rozegrana została finałowa kolejka Amatorskiej Ligi Orlika
w Wysokiem Mazowieckiem. Organizatorem
wydarzenia oraz fundatorem nagród było

Kolejny rok Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem zaprosiło miłośników
piłki nożnej i amatorskie drużyny z powiatu
wysokomazowieckiego do udziału w Amatorskiej Lidze Orlika. O wejście do finałowej kolejki walczyło 8 drużyn. W maju i czerwcu każdy
z zespołów rozegrać musiał 7 meczów w wymiarze czasowym 2x15 min.
4 drużyny z najlepszym rezultatem punktowym zakwalifikowały się do kolejki finałowej,
która rozegrana została w niedzielę 16 czerwca.

Po fazie półfinałowej do ścisłego finału dostały
się drużyny Wodnik i Przyjaciele oraz Huragan Wypychy. Zwyciężyła drużyna Wodnik
i Przyjaciele, a w meczu o trzecie miejsce lepsi
od Kalinowa okazali się zawodnicy P.H.U.
Ostaszewski.
Nagrody, dyplomy oraz puchary zwycięzcy
i najlepsi zawodnicy na boisku odebrali z rąk
Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego,
Józefa Sokolika oraz Prezesa Zarządu MKS Ruch
Wysokie Mazowieckie, Bogusława Bielińskiego.
Koordynatorem zawodów był pan Mariusz
Piszczatowski.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i zwycięzcom!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ,,MOTYLE, WAŻKI I INNE OWADY"

28 maja w siedzibie Ciechanowieckiego
Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Motyle, ważki i inne owady” oraz oficjalne nagrodzenie zwycięzców. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Na konkurs wpłynęło 350 prac. Komisja
konkursowa nagrodziła 15 prac oraz przyznała
34 wyróżnienia.
Nagrodzeni w kategorii przedszkole:
• I miejsce: Oliwia Wojno
• II miejsce: Maria Rydzewska
• III miejsce: Bartosz Niemyjski
• Wyróżnienia: Fabian Florczuk, Wiktor Komuda,

Julia Wojtkowska, Krzysztof Stypułkowski, Weronika Gołaszewska.
W kategorii zerówki:
• I miejsce: Agata Chojnowska
• II miejsce: Zofia Komuda
• III miejsce: Julia Porzezińska
• Wyróżnienia: Magdalena Kamińska, Mateusz
Marańczuk, Bartosz Zawistowski, Wiktoria Zawadzka, Nina Kozłowska, Jakub Kamiński.
W kategorii klasy I-III:
• I miejsce: Maria Stpiczyńska
• II miejsce: Szymon Kierski
• III miejsce: Alicja Baczewska
• Wyróżnienia: Akradiusz Boguszewski, Szymon
Kaczyński, Kacper Święcki, Mateusz Ilczuk, Weronika Zawadzka, Ewa Jaźwińska, Łukasz Wincenciak, Maja Marciniak, Julian Morzy, Alicja
Stańczuk, Oliwia Gwardiak.

W kategorii klasy IV-VI:
• I miejsce: Kamil Felczuk
• II miejsce: Karolina Porycka
• III miejsce: Nicol Siłka
• Wyróżnienia: Julia Lutostańska, Natalia Tymińska, Patrycja Gietka, Wiktoria Piekarska,
Tomasz Lipiński, Michał Wnorowski.
W kategorii gimnazjum:
• I miejsce: Olga Filipczyńska
• II miejsce: Zuzanna Gabriela Orłowska
• III miejsce: Adrian Boguszewski
• Wyróżnienia: Julia Kwiek, Michał Zaborowski, Paulina Kordulska.
W kategorii szkoły średnie:
• Wyróżnienia: Magda Klepacka, Klaudia Bachorek, Aleksandra Wodyńska.
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ŚWIĘTO DZIECKA I RODZINY Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem
Mazowieckiem pod patronatem Starosty Wysokomazowieckiego.

8 czerwca rodziny zastępcze z terenu
powiatu wysokomazowieckiego wzięły udział
w Święcie Dziecka i Rodziny, organizowanym
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem, we współpracy

9 czerwca na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem odbył się corocznie
obchodzony Dzień Łabędzia – tradycyjne święto miasta i jego mieszkańców, będący okazją
do integracji, wspólnego spędzenia czasu na
świeżym powietrzu i zabawy podczas muzycznych występów. Jednym ze sponsorów imprezy
było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.
Honorowymi gośćmi tegorocznego Dnia
Łabędzia byli Europoseł Krzysztof Jurgiel, który

Wszystkich uczestników Święta Dziecka
i Rodziny, zebranych w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Mścichowianka” w miejscowości
Mścichy serdecznie powitali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na czele z panią dyrektor, Iwoną Kalinowską, która
podkreśliła, iż dzień ten ma na celu przede
wszystkim integrację oraz docenienie ciężkiej
pracy, poświęcenia i trudu, jakie rodziny zastępcze z powiatu wysokomazowieckiego wkładają w wychowanie swoich podopiecznych.

DZIEŃ ŁABĘDZIA 2019

serdecznie podziękował mieszkańcom miasta za
głosy, oddane na niego w ostatnich wyborach do
Parlamentu Europejskiego oraz Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, który podkreślił wyjątkowość miasta i jego mieszkańców
szczególnie w kwestii podtrzymywania rodzimej kultury i patriotyzmu.
Na scenie wystąpiły zespoły MIG, Playboys, Renoma oraz wokalistka i konferansjerka
Magdalena Pietruczak. Przez cały dzień do dyspozycji dzieci i dorosłych pozostawały dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, konkursy z na-

Do dyspozycji gości pozostawał plac zabaw, przejazdy bryczką oraz gry i konkursy
z nagrodami. Uczestnicy bawić się mogli do
muzyki zespołu ,,Tamers” oraz mieli okazję
obejrzeć część artystyczną, przygotowaną przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Klukowie. Inscenizacja miała na celu ukazać niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami. Podczas
Święta Dziecka i Rodziny gościli także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, którzy rozmawiali
z uczestnikami imprezy o szeroko rozumianym
bezpieczeństwie oraz udostępnili do zwiedzania samochód służbowy.

grodami, prezentacje stoisk firmowych i punkt
gastronomiczny. Imprezę zakończył pokaz
sztucznych ogni.

,,TU BIJE SERCE POLSKIEGO MLECZARSTWA” – ŚWIATOWY DZIEŃ MLEKA Z MLEKOVITĄ

8 czerwca na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem odbył się Światowy
Dzień Mleka z Mlekovitą – impreza organizowana cyklicznie od 1998 roku. Jednym
z partnerów organizacyjnych wydarzenia
było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Dariusz
Sapiński podkreślił wyjątkowość powiatu wysokomazowieckiego pod kątem hodowli bydła
i produkcji mleka oraz wzniósł symboliczny
toast szklanką mleka w towarzystwie honorowych gości imprezy – Wiceministra MSWiA, Ja-

rosława Zielińskiego, posłów na Sejm RP, Jacka
Boguckiego i Henryka Wnorowskiego, Starosty
Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego,
reprezentantów instytucji państwowych, lokalnych samorządów oraz organizacji branżowych
rolnictwa i mleczarstwa.
Jednym z tradycyjnych punktów Światowego Dnia Mleka z Mlekovitą był konkurs
w piciu mleka, którego uczestnicy mieli za zadanie wypić litr mleka w jak najkrótszym czasie. Zwyciężył pan Wiesław Szydłowski z czasem 8,34 s. Przez cały dzień goście Światowego
Dnia Mleka z Mlekovitą mogli korzystać z przygotowanych przez organizatorów atrakcji, sto-

isk i animacji dla dzieci. Ze sceny czas umilały
występy zespołów NEWS, BORYSS, koncert
Margaret oraz kabaret Łowcy.B.

OFICJALNE OTWARCIE STADIONU
IM. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W CZYŻEWIE

2 czerwca podczas festynu ,,Święto Rodziny” w Czyżewie dokonano uroczystego
otwarcia Stadionu im. 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. W symbolicznym przecięciu
wstęgi udział wzięli samorządowcy z terenu
powiatu wysokomazowieckiego – w tym gospodarz uroczystości, Burmistrz Czyżewa,
Anna Bogucka, Starosta Wysokomazowiecki,
Bogdan Zieliński, Wójtowie i Burmistrzowie sąsiednich gmin, a także Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anna
Krupka i Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki.
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Czyżewie uwzględniała powstanie m.in. nowej mu-
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rawy, budynków z szatniami, oświetlenia, nagłośnienia i zadaszonych trybun. Całość inwestycji kosztowała prawie 3,17 mln zł, z czego
ponad 1 mln złotych stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wszystkich zebranych na uroczystości oficjalnego otwarcia Stadionu im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości serdecznie przywitała
Burmistrz, pani Anna Bogucka, która wraz
z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anną Krupką, Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego, Markiem Olbrysiem
i Posłem na Sejm RP, Jackiem Boguckim dokonała odsłonięcia tablicy z nową nazwą stadionu.

Pani Sekretarz Anna Krupka gorąco podziękowała za zaproszenie na uroczystość oraz zaangażowanie samorządu Gminy Czyżew w realizację tej inwestycji. Do gratulacji, złożonych
m.in. przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Marka Olbrysia, Posła Jacka Boguckiego i Prezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, Sławomira Kopczewskiego dołączył Starosta
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.
Zaproszeni goście wspólnie przecięli wstęgę, dokonując oficjalnego otwarcia stadionu,
które zainaugurowane zostało towarzyskim meczem między drużynami Orlęta Czyżew i Jagiellonia Białystok.

DNI SZEPIETOWA, PIKNIK Z TRADYCJĄ I XII REGIONALNY PRZEGLĄD
ORKIESTR DĘTYCH
gionalnym Przeglądem Orkiestr Dętych oraz
Piknikiem z Tradycją, organizowanym przez
Stowarzyszenie ARTSZEP i współfinansowanym ze środków Powiatu Wysokomazowieckiego.

9 czerwca na Stadionie Miejskim w Szepietowie odbyły się Dni Szepietowa, połączone z obchodami Zielonych Świątek, XII Re-

W dwunastej edycji Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych zaprezentowały się Młodzieżowe Orkiestry Dęte z Czyżewa, Ciechanowca,
Szepietowa oraz Wasilkowa, które oprócz indywidualnych występów przygotowały także
wspólne utwory i choreografie.
W ramach Pikniku z Tradycją, organizowanego przez Stowarzyszenie ARTSZEP i współ-

finansowanego ze środków powiatu wysokomazowieckiego odbyła się wystawa rękodzieła
artystycznego, a także warsztaty tradycyjnego
wykonywania kartek okolicznościowych.
Najlepsze życzenia dla mieszkańców miasta i gminy Szepietowo złożyli: Burmistrz Szepietowa, Robert Wyszyński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Łukasz
Siekierko, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński, Przewodniczący Rady
Miejskiej, Grzegorz Żochowski, a także goszczący w Szepietowie Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski.

DZIEŃ RODZINY W KOBYLINIE-BORZYMACH 2019
W dniu 9 czerwca 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach odbyła się impreza środowiskowa pod hasłem
„Dzień Rodziny”. Celem tego przedsięwzięcia
była przede wszystkim integracja środowiska
lokalnego i propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja gminy i powiatu. Impreza
miała charakter otwarty, skierowana była do
całej społeczności lokalnej.
W programie festynu pojawiły się m.in.
występy artystyczne dzieci i młodzieży, grup
i zespołów tanecznych ze Szkoły Podstawowej
w Kobylinie-Borzymach oraz Domu Kultury
w Krypnie, interaktywny pokaz magii w wy-

konaniu iluzjonisty Krzysztofa Juchno, podsumowanie projektu „Patriotyzm jest w nas”,
przedstawienie teatralne pt. „Kot w butach”,
wystawy prac dzieci i młodzieży (wystawa historyczna „Z zakamarków szuflad, z zakamarków pamięci”, „40 rocznica I Pielgrzymki Jana
Pawła II do Ojczyzny”, plakaty o tematyce profilaktycznej „Szanuj życie” itp.), urządzenia
rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, stoiska gastronomiczne,
degustacja wyrobów mleczarskich SM Mlekpol w Grajewie, gry i zabawy integracyjne dla
uczestników festynu, w tym zawody w dojeniu
sztucznej krowy, zabawa taneczna.

Ponadto podczas festynu można było odwiedzić Stoisko Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy i Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

XI WYSOKOMAZOWIECKI PIKNIK SENIORÓW

18 czerwca w Gospodarstwie Agroturystycznym „Mścichowianka” w Mścichach odbył się XI Wysokomazowiecki Piknik Senio-

rów. Organizatorem imprezy kulturalnej, która
została dofinansowana przez Zarząd Powiatu
Wysokomazowieckiego był Gminny Ośrodek
Kultury w Szepietowie.
Na spotkanie przybyły wszystkie kluby
seniora działające przy ośrodkach kultury naszego powiatu tj.: Klub Seniora „Chwilowo Młodzi” w Ciechanowcu, Klub Seniora „Złoty Wiek”
w Czyżewie, Klub Seniora w Klukowie, Klub
Seniora w Kuczynie, Klub Seniora „Złoty Wiek”
w Szepietowie, Klub Seniora „Pogodna Jesień”
w Wysokiem Mazowieckiem, Klub Seniora
„Młodzi Duchem” w Kuleszach Kościelnych,
Klub Seniora przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach, Chór „Swojskie Melodie”

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego
Wieku” w Ciechanowcu oraz Chór Akademicki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zambrowie
wraz z zespołem muzycznym „Retro”. Ogółem
w imprezie powiatowej uczestniczyło około 260
osób.
Podczas spotkania odbyły się występy
artystyczne seniorów, wspólne biesiadowanie
i zabawa taneczna do późnych godzin wieczornych z zespołem ,,Przemyk”. Występom towarzyszyła wystawa rękodzieła autorstwa członków Klubów Seniora i artystów Stowarzyszenia
ARTSZEP.

JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI W CIECHANOWCU

Jarmark Świętojański oficjalnie zakończył trwające w dniach 16-22 czerwca obchody 590-lecia Miasta Ciechanowiec. Plenerowa
impreza na Stadionie Miejskim w Ciechanowcu połączona była z tradycyjnym Puszczaniem Wianków na Nurcu oraz poświęceniem wody.
Impreza dofinansowana była ze środków
powiatu wysokomazowieckiego.

W ciągu dnia na scenie wystąpiły chóry
i zespoły artystyczne, działające przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. Wręczono
także nagrody w Konkursie na Najpiękniejszy
Wianek Świętojański, w którym udział wzięło
10 osób, a I miejsce zdobył Aleksander Rukat.
„Konkurs na Najpiękniejszy Wianek Świętojański” nawiązuje do obrzędów obchodzenia
Nocy Świętojańskiej, a jednym z jej elementów do dziś pozostaje puszczanie przez młode

dziewczęta – panny – wianków na wodę. Obrzęd ten wszedł już na stałe do ciechanowieckiej tradycji, podobnie jak święcenie wody przez
ks. kan. Tadeusza Kryńskiego.
Wieczorem przed tłumami zgromadzonych na stadionie mieszkańców Ciechanowca
wystąpiły zespoły muzyczne: Luka Rossi, Kuzyn
Zenka, Sekret i Neon. Imprezę zakończył przestrzenny pokaz laserowy nad zalewem.

11

Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

