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PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ODWIEDZIŁ POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
27 listopada Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w powiecie wysokomazowieckim. Prezydent rozpoczął
odwiedziny od obejrzenia Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem.
W Kuleszach Kościelnych Prezydent wziął
udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami
powiatu oraz przedstawicielami władz samorządowych, podczas którego serdecznie podziękował za rekordowe poparcie w minionych wyborach prezydenckich. Była to druga wizyta głowy
państwa w naszym powiecie w trakcie mijającego roku. W marcu 2019 r. Prezydent zjawił się
w Wysokiem Mazowieckiem w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Ciąg dalszy na str. 6.
Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.

ZA NAMI XXXIX KONKURS GRY NA INSTRUMENTACH PASTERSKICH
IM. KAZIMIERZA USZYŃSKIEGO

To największe wydarzenie tego typu w Polsce oraz Europie, które w tym roku zgromadziło 196 uczestników (93 dzieci i 103 dorosłych)
z Podlasia, Mazowsza, Warmii i Mazur, Kurpi,
Wielkopolski, Lubelszczyzny, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Podhala, Kaszub oraz
z zagranicy – Białorusi i Ukrainy. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Jednym ze
współorganizatorów Konkursu było Starostwo

Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Gra
na instrumentach pasterskich jest dla uczestników formą aktywnego uczestnictwa w kulturze,
angażującą do udziału całe rodziny, co wpisało się już na stałe w życie kulturalne regionu.
Międzynarodowy zasięg konkursu podnosi jego
rangę i pozwala co roku zapraszać instrumentalistów z różnych części Europy.
Ciąg dalszy na str. 7.

Z PRAC ZARZĄDU, RADY I KOMISJI POWIATU

04 grudnia 2019 roku odbyło się 35 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu „W drodze
do sukcesu II” nr konkursu: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/19, nazwa i nr działania: Oś Priorytetowa VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, nr projektu: RPPD.07.01.00-200287/19,
c) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2020 roku,
d) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu ro realizacji projektu „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłości”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) udzielenia dotacji na modernizację i remont
zabytku – Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej w 2020 roku,
b) określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych,
c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych w grani-
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cach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek p.o.
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącyh
i Zawodowych w Czyżewie w sprawie zajęcia stanowiska przez organ prowadzący szkołę
w kwestii utworzenia nowego kierunku kształcenia tj. technik wterynarii i technik architektury
krajobrazu oraz dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie zajęcia stanowiska przez organ prowadzący
szkołę w kwestii utworzenia nowego kierunku
kształcenia technik programista.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
przyznany przez starostę dodatek motywacyjny dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizają projektu w ramach RPOWP „Kompetentny
uczeń – wykwalifikowany pracownik” cz. II –
zarządzaniem nim ze strony szkoły.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo mieszkańców miejscowości Dąbrowa Cherubiny i Dąbrowa Wielka w sprawie przebudowy nawierzchni
drogi na odcinku Dąbrowa Wielka – Rosochate
Kościelne oraz budowy chodnika w m. Dąbrowa
Wielka.
Zarząd powiatu dofinansował na wniosek
Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem
Mazowieckiem konkurs plastyczny o tematyce
pożarniczej „Zapobiegajmy Pożarom”.
Z PRACY RADY
2 grudnia 2019 r. odbyła się Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów, na której zapoznano się z mieniem powiatu. Komisja odwiedziła, Zespół Szkól Rolniczych w Krzyżewie,
Zespół szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Czyżewie, Zespół szkól Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu, Dom Pomocy
Społecznej w Kozarzach.

2 grudnia 2019 r. odbyła się Komisja
Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu,
na której zapoznano się z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie oraz
funkcjonowaniem Zespołu Szkół Rolniczych
w Krzyżewie.
10 grudnia 2019 r. Komisja Rewizyjna
dokonała kontroli Centrum Obsługi Jednostek
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie przyznawania stypendiów Starosty Wysokomazowieckiego. Ponadto komisja dokonała
analizy projektu budżetu powiatu na 2020 rok
oraz ustaliła plan kontroli komisji na 2020 rok.
11 grudnia 2019 r. odbyła się Komisja
Oświat, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu,
na której dokonano analizy projektu budżetu
powiatu na 2020 rok w obszarze działania komisji, ustalono plan pracy komisji na 2020 rok
oraz zapoznano się ze stenem realizacji inwestycji w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
11 grudnia 2019 r. odbyła się Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji, na której dokonano
analizy projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
12 grudnia 2019 r. odbyła się Komisja Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego, na której dokonano oceny gospodarki leśnej na terenie powiatu za 2019 rok, zapoznano
się z informacja o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego 2019.2020, dokonano analizy projektu budżetu powiatu na 2020
rok, ustalono plan pracy komisji na 2020 rok
oraz podsumowano pracę komisji w 2019 roku.
13 grudnia 2019 r. odbyła się Komisja
Rozwoju, Promocji i Finansów, na której zapoznano się z informacja o stanie inwestycji na
drogach powiatowych i przygotowania do sezonu zimowego oraz dokonano analizy projektu
budżetu powiatu na 2020 rok.

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Zbliża się koniec roku więc można podsumować rok 2019. Był to rok szczególny, albowiem właśnie teraz przypadał jubileusz 100 lecia
funkcjonowania powiatów w Niepodległej Polsce oraz 20 lecie samorządowego Powiatu Wysokomazowieckiego.
W mijającym powoli roku nasz powiat dwukrotnie odwiedził Pan Andrzej Duda Prezydent
RP: 1 marca w Wysokiem Mazowieckiem z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz 27 listopada
w Mlekovicie oraz na spotkaniu z mieszkańcami w Kuleszach Kościelnych. To dla nas wielkie
wyróżnienie oraz niewątpliwy zaszczyt móc
gościć najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej.
2019 r. to rok wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Pragnę serdecznie podziękować naszym mieszkańcom za
wysoką frekwencję oraz oddane głosy. Dzięki

Państwu mamy swoich przedstawicieli w Senacie – Jacek Bogucki oraz Sejmie – Aleksandra
Szczudło.
Dla mnie osobiście wszystko powyższe jest
ważne, ale najistotniejszy jest jednak rozwój
gospodarczy naszego powiatu. W tym roku
przebudowaliśmy szereg dróg powiatowych za
łączną rekordową w historii powiatu sumę niemal 38,5 mln zł m.in. odcinki:
1) Dąbrowa Moczydły – Dąbrowa Łazy
2) Trzaski – Radziszewo Sieńczuch
4) Jeńki – Waniewo
5) Ul. Ludowa i ul. Brykowska w Wysokiem Mazowieckiem
6) Dąbrowa Wielka – Dmochy Wypychy
7) Nowe Kalinowo – Faszcze
8) w m. Stare Kalinowo
9) w m. Rosochate Kościelne
Pozyskaliśmy rekordowe w historii dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 46,5 mln zł na lata 2019-2021 i będziemy realizować dalsze inwestycje.
Rozbudowaliśmy Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem aby przyjąć
wszystkich chętnych do tej szkoły a jednocześnie uniknęliśmy drugiej zmiany w tej jednostce. Możliwe to było dzięki dofinansowaniu ze
środków unijnych RPO WP. W ramach tych
środków zrobiliśmy pracownie w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem oraz w ZSOiZ w Ciechanowcu. Bez problemów przyjęliśmy podwójny
rocznik uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej. W Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie po długiej przerwie pojawiły się 2 klasy
pierwsze a tym samym szkoła ta dalej będzie
funkcjonowała. W naszych szkołach nie było
strajku nauczycieli podczas egzaminów gimna-

zjalnych i maturalnych. Może dlatego uczniowie
napisali znakomicie maturę (powiat wysokomazowiecki zajął drugie miejsce w województwie podlaskim). Te wszystkie osiągnięcia zostały
dostrzeżone na forum krajowym albowiem
2 września odbyła się Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
Był to rok bardzo udany dla naszego Szpitala Ogólnego. Zrealizowaliśmy zakup sprzętu
kardiologicznego z rezerwy budżetu Państwa
i środków powiatu, oddana została nowa rehabilitacja, doposażyliśmy położnictwo i ginekologię w najnowocześniejszy sprzęt w ramach
projektu unijnego. Największym jednak dla
mnie osobiście osiągnięciem było pozyskanie
środków oraz rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Na ten cel udało się zagwarantować
połowę z 23 mln zł z rezerwy budżetu państwa.
Roboty zastały już rozpoczęte i potrwają do
2022 r.
Reasumując: to był bardzo udany rok dla
naszego powiatu. Dziękuję wszystkim, którzy
pomogli mi w codziennej żmudnej pracy. To są
członkowie zarządu powiatu i radni rady powiatu, burmistrzowie i wójtowie, pracownicy
starostwa powiatowego, kierownicy i pracownicy naszych jednostek organizacyjnych oraz
ludzie dobrej woli, którzy są przyjaciółmi Powiatu Wysokomazowieckiego.
Życzę wszystkim mieszkańcom Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego
Roku!
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

UMOWA NA BUDOWĘ POKAZOWEJ PASIEKI PRZY ZSR W KRZYŻEWIE PODPISANA

Drugą i ostatnią w tym roku umowę na
budowę pokazowej pasieki przyszkolnej podpisali 26 listopada z przedstawicielami powiatu wysokomazowieckiego wicemarszałek
Stanisław Derehajło oraz Członek Zarządu
Województwa Podlaskiego – Wiesława Burnos. Pasieka ma stanąć przy Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
W imieniu powiatu wysokomazowieckiego
umowę, w obecności dyrektor szkoły w Krzyżewie Joanny Krawczuk, podpisali starosta Bogdan
Zieliński oraz wicestarosta Leszek Gruchała.

Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu
Województwa Podlaskiego. Projekt pozwoli
szkole stworzyć pokazową pasiekę, by zapoznawać uczniów z budową ula czy zwyczajami
pszczół. Działania te wpisują się w szerszą strategię urzędu marszałkowskiego mającego na
celu rozwój pszczelarstwa w regionie.
Dzięki wcześniejszej umowie pierwsza szkolna pasieka powstanie przy Zespole Szkół im.
gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie.

PODPISANIE UMÓW NA REMONT SZPITALA OGÓLNEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
3 grudnia w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem podpisana została umowa na kompleksową modernizację Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z konsorcjum firm: Euromax Krzysztof Rokicki i Akcess Starosta i Wspólnicy s.j..
Wartość inwestycji to 22,8 mln zł. Termin
realizacji do 2022 r.
4 grudnia Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński podpisał wraz z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim umowę, gwaran-

tującą dofinansowanie na ten cel w wysokości
12 mln złotych z budżetu państwa.
W ramach modernizacji planowane jest
przebudowanie wszystkich oddziałów w starej
części szpitala, m.in. chirurgicznego, internistycznego, położniczego, ortopedycznego i pediatrii. Remont ma objąć również laboratorium
i salę do przeprowadzania cięć cesarskich. Zakres prac obejmuje rozbudowanie sal chorych
o łazienki, wymianę podłóg, odnowienie ścian
i montaż niezbędnego dla oddziałów sprzętu.
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WYSOKOMAZOWIECCY POLICJANCI SPRAWDZAJĄ MIEJSCA,
GDZIE PRZEBYWAJĄ OSOBY BEZDOMNE

Funkcjonariusze wysokomazowieckiej komendy kilkukrotnie w ciągu doby sprawdzają
miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.
Policjanci z wysokomazowieckiej komendy
każdego dnia odwiedzają miejsca, gdzie osoby
bezdomne mogą szukać schronienia przed zim-

nem. Są to przede wszystkim niezabezpieczone
pustostany, altanki działkowe czy też klatki schodowe. Przy niskich temperaturach powietrza,
miejsca te patrolowane są nawet kilkukrotnie
w ciągu doby. Osobom bezdomnym oferowana jest pomoc. W zależności od zastanej sytuacji, jest to chociażby przewiezienie do miejsca,
w którym jest ciepło, gdzie można zjeść ciepły
posiłek czy bezpiecznie spędzić noc.
O miejscach, gdzie przebywają osoby bezdomne możemy powiadomić Policję poprzez
skorzystanie z policyjnego narzędzia jakim jest
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając ikonkę „bezdomność” i zaznaczając to
miejsce na mapie. Miejsce takie zostanie dokładnie sprawdzone, a w przypadku potwierdzenia objęte nadzorem.
Funkcjonariusze apelują także o reakcję
w przypadku zauważenia osoby znajdującej się
w okolicznościach grożących wychłodzeniem

organizmu – zwłaszcza, gdy leży lub ma problemy z poruszaniem się. Warto zajrzeć także do
sąsiada, który mieszka samotnie i sprawdzić czy
nie potrzebuje pomocy. Reagujmy! Jeden telefon pod numer 112 może uratować życie.

WYSOKOMAZOWIECCY STRAŻACY PROMUJĄ KAMPANIĘ
EDUKACYJNO-INFORMACYJNĄ NA TEMAT ZAGROŻEŃ W SEZONIE ZIMOWYM

27 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej
w Szepietowie z okazji Powiatowego Konkursu
„Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem spotkaniem
z uczniami i kadrą pedagogiczną szkół zainaugurowała akcję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”
w sezonie zimowym.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych: Bruszewa,
Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Sokół, Szepietowa, Wojen Krup i Nr 1
z Wysokiego Mazowieckiego.
Ta akcja, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń zwią-
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zanych z możliwością powstania pożarów
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych
oraz zatruciem tlenkiem węgla i jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych
jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi
na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Głównym celem
kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach
oraz domach jednorodzinnych. Zależy nam na
podniesieniu poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub
domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych
z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej
ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb
ratowniczych.

Nieodłącznym elementem prelekcji jest też
edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach na które możemy się natknąć
w codziennym życiu, aby w naszym społeczeństwie zakorzenić schematy właściwego działania
i rozwiać obawy przed udzielaniem pomocy.
Konkurs był doskonałą okazją, aby zaprezentować techniki ratowania ludzi w sytuacji zagrożenia.
Podczas spotkania na ręce przedstawicieli
10 szkół z naszego powiatu zostały przekazane
strażackie kalendarze na 2020 rok. W inauguracyjnej akcji łącznie uczestniczyło około 500
dzieci i dorosłych.
4 grudnia 2019 r. w ramach promowania
kampanii ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa’’ a także ,,Kręci mnie bezpieczeństwo’’
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
odwiedzili szkoły podstawowe na terenie gm.
Klukowo, tj. w Łuniewie Małym, Wyszonkach
Kościelnych, Kuczynie i Klukowie. Omówiono
przyczyny, skutki oraz problemy związane z zagrożeniami występującymi w sezonie zimowym.
Zostały również wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom, a także zasady postępowania w przypadku pożaru i podejrzenia
wystąpienia czadu. Doskonalono także umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej. W czasie spotkań przekazano
kalendarze strażackie na 2020 r.
Serdecznie dziękujemy!
Op: kpt. Wojciech Sokołowski,
mł. bryg. Grzegorz Kulesza KP PSP
w Wysokiem Mazowieckiem
Fot. KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

XIII POWIATOWY KONKURS „PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH”

27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbył się XIII Powiatowy Konkurs
„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.
Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu
pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia
zdrowia lub życia drugiego człowieka.
Organizatorzy XIII Powiatowego Konkursu „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”:
– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Szepietowie,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
– Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia
konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:
– Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,
– Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
– Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,
– Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie.

W części tej maksymalnie można było zdobyć
28 punktów. W sumie z obu części można było
uzyskać 53 punkty.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu
opracowała oraz rzetelnie i sumiennie oceniała
komisja w składzie: Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Sylwester Dąbrowski – ratownik
kwalifikowanej pierwszej pomocy, Daniel Brzozowski – ratownik medyczny, Marcin Stachurski – ratownik medyczny (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska
– ratownik medyczny, Paweł Dworakowski –
ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).
Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród odbywały się w obecności kibicujących
uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych
gości. Aby wyłonić laureata 3. miejsca trzeba
było przeprowadzić dogrywkę między drużyną
z Sokół i drużyną z Bruszewa. Miała ona aż
trzy etapy, gdyż drużyny walczyły bardzo równo.
Ostatecznie trzecie miejsce zdobyło Bruszewo.
Wszystkim drużynom zostały wręczone pamiątkowe puchary, a każda osoba z trzech zwycięskich zespołów otrzymała nagrody w postaci

sprzętu elektronicznego. Drużyna z najniższą
ilością punktów otrzymała maskotkę – strażaka,
ufundowaną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, którą wręczył mł. bryg. Adam Frankowski – komendant powiatowy PSP. Uczestnikom
konkursu, ich opiekunom oraz jurorom zostały
rozdane pamiątkowe smycze z identyfikatorami.
Na zakończenie dyrektor szkoły podstawowej
w Szepietowie, pan Piotr Markowski przekazał
sponsorom oraz współorganizatorom konkursu
pamiątkowe podziękowania.
Zwycięskie drużyny XIII edycji Konkursu to:
I miejsce – Szepietowo
II miejsce – Kulesze Kościelne
III miejsce – Bruszewo
Organizatorzy konkursu składają serdeczne
podziękowania:
– młodzieży za przygotowanie i udział w konkursie, jednocześnie gratulują wszystkim
uczestnikom dużej wiedzy i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
– opiekunom za przygotowanie młodzieży do
konkursu,
– sponsorom za ufundowanie nagród oraz
poczęstunku dla uczestników konkursu.

W konkursie wzięło udział 10 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły
się szkoły z: Bruszewa, Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych,
Rosochatego Kościelnego, Sokół, Wojen Krup,
Wysokiego Mazowieckiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szepietowa. Konkurs składał się
z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część
teoretyczną (test składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy pisali indywidualnie. Suma
punktów zdobyta przez drużynę była dzielona
przez 3, a otrzymana średnia była wynikiem
drużyny z testu (maksymalnie drużyna mogła
zdobyć 25 punktów). Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę.

SZLACHETNA PACZKA OD WYSOKOMAZOWIECKIEJ POLICJI
Funkcjonariusze i pracownicy wysokomazowieckiej Policji, włączyli się w realizację
tegorocznej ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
Paczka”. Wspólnie zebrali i przekazali rzeczy oraz produkty według listy niezbędnych
potrzeb do magazynu wolontariuszy. Paczki
wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi
trafiły w sobotę do adresatów.
Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem po
raz kolejny włączyli się w realizację ogólnopolskiej akcji „szlachetna paczka”. Paczka została
przygotowana na podstawie listy potrzeb wybranej rodziny. Funkcjonariusze i pracownicy

komendy zebrali m.in. ciepłą odzież, koce, pościele i brakujące rodzinie podstawowe sprzęty
gospodarstwa domowego. Przekazane na ten
szlachetny cel pieniądze, pozwoliły również na
zakup artykułów spożywczych i chemicznych,
a także kilka drobnych upominków świątecznych. W sobotę mundurowi wraz z przedstawicielami wysokomazowieckiej komendy
dostarczyli świąteczne prezenty do magazynu
wolontariuszy, którzy bezpośrednio dostarczyli
je potrzebującym. Dziękujemy również za pomoc i zaangażowanie uczniom klas II LO
i V OSSP ZSOiZ w Ciechanowcu.
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WIZYTA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY W KULESZACH KOŚCIELNYCH

Podczas swojej wizyty w powiecie Prezydent
RP zjawił się w Szkole Podstawowej w Kuleszach
Kościelnych, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych. Starosta
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński wręczył
Prezydentowi pamiątkową statuetkę symbolizującą powiat wysokomazowiecki, zaś z rąk Wójta
Gminy Kulesze Kościelne, Stefana Grodzkiego
Prezydent odebrał wielkoformatowe zdjęcie
miejscowości.
Podczas otwartego spotkania Prezydenta
z mieszkańcami gospodarze uroczystości –
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński
oraz Wójt Stefan Grodzki – serdecznie powitali
w gminie Kulesze Kościelne pana Prezydenta,
a także znamienitych gości, w tym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa
Ardanowskiego, Wojewodę Podlaskiego, Boh-

dana Paszkowskiego, Marszałka
Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego, Senatora RP, Jacka
Boguckiego, Senatora RP, Marka
Komorowskiego, przedstawicieli
władz samorządowych z terenu
powiatu wysokomazowieckiego
oraz województwa podlaskiego,
radnych, duchownych oraz tłumnie zgromadzonych mieszkańców powiatu i gminy.
– W 2015 roku tutaj gremialnie zaufaliśmy osobie Pana Prezydenta, albowiem to Pan utożsamiał te wartości, którymi kieruje się nasze społeczeństwo. Po 4,5 roku mogę śmiało powiedzieć
w imieniu mieszkańców: Panie Prezydencie, nie
zawiedliśmy się na Panu – powiedział starosta,
Bogdan Zieliński.
Prezydent RP w wyborach prezydenckich
w 2015 roku w gminie Kulesze Kościelne otrzymał rekordowe poparcie w postaci 94% głosów,
za które złożył gorące podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy:
– Przyjechałem podziękować państwu za to,
że 4,5 roku temu obdarzyliście mnie tym zaufaniem – powiedział Andrzej Duda. – Dzięki państwa głosom mogłem przez 4,5 roku sprawować
ten niezwykle zaszczytny urząd jakim jest misja,
służba Prezydenta RP dla rodaków i ojczyzny.
Bardzo serdecznie za to dziękuję. Jestem państwu
za to ogromnie wdzięczny i mam nadzieję, że

swoją misję spełniłem tak, jak państwo oczekiwaliście, że to, co przyniósł czas ostatnich 4,5 roku
przynajmniej w części zrealizowało oczekiwania,
które były wśród mieszkańców Kuleszy Kościelnych, państwa bliskich, rodzin na Podlasiu i w innych częściach kraju. (...) Ogromnie dziękuję za
waszą codzienną pracę i służbę dla Rzeczypospolitej (...). Proszę mi wierzyć, praca każdego
z państwa przyczynia się do rozwoju Polski. To
są te cegiełki, które składają się na wielką, piękną budowlę, która – wierzę w to głęboko – będzie
coraz większa i coraz piękniejsza. Mam nadzieję,
że wkrótce będzie jedną z najwyższych i najpiękniejszych nie tylko w Europie, ale i na świecie.
W swoim wystąpieniu Prezydent Andrzej
Duda nawiązał również do niesprawiedliwego
różnicowania Polski na Polskę ,,A” i Polskę ,,B”,
realizowanej obecnie polityki socjalnej w Polsce
oraz niekwestionowanej wartości tradycyjnej
rodziny, będącej „największym skarbem RP na
teraz i na przyszłość”.
– Państwo jest silne społeczeństwem, a społeczeństwo jest silne rodziną – podkreślił Prezydent.
Po zakończeniu części oficjalnej spotkania
Andrzej Duda spędził czas ze zgromadzonymi
mieszkańcami powiatu wysokomazowieckiego,
z którymi chętnie pozował do zdjęć oraz rozmawiał o problemach i potrzebach współczesnych
Polaków.
Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.

PREZYDENT RP W CENTRALI GRUPY MLEKOVITA

27 listopada ramach wizyty w powiecie wysokomazowieckim Prezydent RP Andrzej Duda
zjawił się w centrali Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem. Prezes firmy Dariusz
Sapiński oprowadził gościa m.in. po Wydziale
Serowni i zaprezentował szeroki asortyment
produkowanych wyrobów, w tym wyprodukowany z okazji historycznej wizyty szlachetny ser
Polski Prezydent oraz twarogi z uruchomionej
w dniu wizyty nowej, nowoczesnej linii ciągłej
do produkcji twarogów. Prezydent spotkał się
także z pracownikami firmy.
Prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas
wizyty towarzyszyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele władz samorządowych. Goście mieli okazję zwiedzić Wydział
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Serowni, w którym wytwarzany
jest szeroki asortyment serów
i serków, będących wizytówką
firmy. Prezydentowi zaprezentowano proces produkcji, pakowania oraz przechowywania serów.
Kolejnym etapem po Wydziale
Serowni była wizyta w sklepie firmowym MLEKOVITKA, gdzie
Prezes Sapiński przedstawił Prezydentowi Andrzejowi Dudzie szeroki asortyment wyrobów marki
MLEKOVITA. Następnie odbyło
się spotkanie z pracownikami firmy.
– To ogromny zaszczyt i honor gościć Pana
Prezydenta. Jest to niezwykłe wydarzenie w historii Mlekovity, bo przez 91 lat jej istnienia dopiero po raz pierwszy gości w swoich progach głowę
państwa. Dziś uruchomiliśmy też linię ciągłą do
produkcji twarogów – mam nadzieję, że obecność
Pana Prezydenta w tym dniu przyniesie nam
szczęście – mówił podczas spotkania Dariusz
Sapiński, Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA.
Zarówno podczas wizyty w firmie, jak i późniejszego spotkania z mieszkańcami powiatu
wysokomazowieckiego Prezydent podkreślał, jak
duże jest znacznie firmy MLEKOVITA oraz pracy
polskich rolników dla krajowej gospodarki.

– To są tereny rolnicze. Z wielkim szacunkiem
chcę podziękować wszystkim Państwu, którzy jesteście wielkim zapleczem rolniczym, ale przede
wszystkim wielkim zapleczem mlecznym dla Rzeczypospolitej. Bo to mleko właśnie tutaj, w większości gospodarstw jest produkowane. Jesteście
Państwo wszyscy związani z firmą Mlekovita,
która mleko przetwarza, produkując produkty
rozpoznawalne praktycznie na całym świecie. To
są produkty, które są dziełem Państwa rąk, wychowywanych i pielęgnowanych przez Państwa
zwierząt, które rozsławiają nas i które budują
potencjał polskiej gospodarki. Bo dzisiaj polskie
rolnictwo to ogromna część polskiego przemysłu,
to wielka część polskiego PKB, to ogromna część
naszego cały czas wzrastającego eksportu – powiedział Prezydent Andrzej Duda.
Wizytę zakończyła wymiana upominków
między Prezesem Dariuszem Sapiński, a Prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent otrzymał kosz produktów marki MLEKOVITA wraz
z przygotowanym na tę okazję serem Polski Prezydent. Zgromadzeni goście wraz z Prezesem
Sapińskim przy specjalnym akompaniamencie
odśpiewali tradycyjne „Sto lat” i złożyli Prezydentowi życzenia z okazji zbliżających się imienin.
(op. materiał prasowy Mlekovita. fot. KPRP)

ZA NAMI XXXIX KONKURS GRY NA INSTRUMENTACH PASTERSKICH
IM. KAZIMIERZA USZYŃSKIEGO

Konkurs adresowany jest przede wszystkim
do instrumentalistów kultywujących tradycyjną
muzykę pasterską. W jednym miejscu i czasie
gromadzi instrumentalistów, mówiących różnymi językami i gwarami, pielęgnującymi wyjątkową dziedzinę kultury ludowej. Jest to wydarzenie
nie tylko dla specjalistów z dziedziny etnologii,
etnomuzykologii, muzyki, muzykologii, folklorystyki, ale również dla widzów zainteresowanych tradycyjną muzyką pasterską, kulturą
ludową i folklorem.
Weszło już do zwyczaju, że konkurs każdego roku odbywa się w Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu w pierwszą sobotę i niedzielę
grudnia. Można wtedy zobaczyć i usłyszeć dawne instrumenty pasterskie i tradycyjne melodie.
Jest to jedna z nielicznych imprez kulturalnych
w naszym kraju pielęgnująca stare tradycje polskiego ludu i polskiego chrześcijaństwa, zachowana prawie w nieskażonej postaci. Trzydzieści
dziewięć lat istnienia konkursu uratowało od

zapomnienia muzykę pasterską
oraz unikatowe instrumenty.
W XXXIX Konkursie Gry na
Instrumentach Pasterskich wzięli
udział instrumentaliści grający
na mazowiecko-podlaskich ligawkach, góralskich trombitach, kaszubskich bazunach, rogach oraz
innych instrumentach pasterskich.
Przesłuchania rozpoczęły się
od występów najmłodszych dzieci
grających na ligawkach, po nich
młodzież do lat 17 oraz dorośli
w dwóch kategoriach wiekowych:
od 18 do 64 lat oraz seniorzy.
Kolejne kategorie w kolejności:
trombity, bazuny, rogi pasterskie – dzieci i dorośli oraz inne instrumenty pasterskie w trzech
kategoriach wiekowych: dzieci do lat 10, młodzież do lat 17 oraz dorośli. Między przesłuchaniami konkursowymi odbywały się koncerty
zespołów: „Koniaków” z Koniakowa, kapeli góralskiej, „Pleskota” z Chmielna, dudziarzy białoruskich z Mińska oraz „Karpatskiej Taystry”
z Ukrainy. Dodatkową atrakcją było otwarcie
wystawy czasowej „Mozaika karpacka – fotografie Grażyny Myślińskiej i Sławomira Olzackiego”.
Drugi dzień imprezy rozpoczęła uroczysta
Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, którą koncelebrował ksiądz Biskup Piotr Sawczuk. Po Mszy Św.
w budynku głównym muzeum, dyrektor Dorota Łapiak dokonała otwarcia podsumowania
XXXIX Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Najważniejszym punktem tego dnia było ogłoszenie
wyników konkursu. Laureaci I-go, II-go i III-go

miejsca z każdej kategorii otrzymali dyplomy
oraz zaprezentowali kunszt swojej gry podczas
koncertu laureatów. Podniosłym momentem
podsumowania konkursu było wręczenie pucharów Burmistrza Ciechanowca oraz Starosty
Wysokomazowieckiego, uczestnikom, którzy
w sposób szczególny przyczynili się do podtrzymywania i rozpowszechniania tradycyjnej gry
na instrumentach pasterskich. Wśród widowni
zasiedli goście honorowi: wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, poseł
na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, burmistrzowie, wójtowie radni oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji wojewódzkich, powiatowych
i gminnych.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Megitza Trio”.
Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem mediów, a co za tym idzie jest coraz
bardziej znana w Polsce oraz za jej granicami.
Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie
Radio Białystok, TVP3 Białystok, Wrota Podlasia, Katolickie Radio Podlasie, Kurier Podlaski
„Głos Siemiatycz” oraz portal podlasie24.pl.
Współorganizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Patronat nad imprezą objęli Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda
Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego.
Patronat Duchowy sprawował Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej J.E. Biskup Piotr Sawczuk.
Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
fot. Artur Warchala
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ŚRODKI NA KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2019

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117).
KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy
i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców
inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. KFS jest rozwiązaniem
systemowym, adresowanym do pracodawców,
wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie
zatrudnienia przez osoby z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie
zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić
zarówno pozycję firm jak i samych pracowników
na konkurencyjnym rynku pracy.
Pracodawca ubiegający się o dofinansowane
kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść
wkład własny w wysokości 20 % kosztów, zaś
80% kosztów kształcenia ustawicznego finansowane jest ze środków KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego
do 10 osób, koszty kształcenia ustawicznego
mogą być sfinansowane w całości. Dofinansowanie ze środków KFS nie może przekroczyć 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na
jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego udzielane jest na zasadach pomocy
de minimis.
W roku 2019 z limitu podstawowego Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na realizację kształcenia ustawicznego
dysponował kwotą 389.600,00 zł (rok 2018 –
155.400,00 zł).
Wsparcie które otrzymali Pracodawcy ze
środków podstawowego limitu mogło być
udzielone wyłącznie na kształcenie ustawiczne,
zgodne z priorytetami wydatkowania KFS ustalonymi na 2019 rok przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj.:
▶ Priorytet pierwszy – wsparcie kształcenia
ustawicznego w zidentyfikowanych danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
▶ Priorytet drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
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▶ Priorytet trzeci – wsparcie kształcenia usta
wicznego pracowników pochodzących z grup
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa
społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez
MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup,
o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej.
▶ Priorytet czwarty – wsparcie kształcenia
ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
▶ Priorytet piąty – wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki
zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im
pozostanie w zatrudnieniu,
▶ Priorytet szósty – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
W związku z faktem, że wnioskowane przez
pracodawców dofinansowanie w ramach wniosków złożonych w okresie od 20.02.2019 r. do
27.02.2019 r. znacznie przekroczyło kwotę będącą
w dyspozycji urzędu (ponad 600 tys. złotych),
mając na uwadze racjonalne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych, jak również
równe traktowanie przedsiębiorców w zakresie
dostępu do KFS, podjęto decyzję o udzieleniu
wsparcia pracodawcom, którzy dotychczas nie
korzystali ze wsparcia urzędu w zakresie środków KFS.

W roku 2019 w ramach środków limitu podstawowego zawarto z pracodawcami 41 umów
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
dla 358 pracodawców i pracowników na kwotę
388 352,91 zł.
W miesiącu wrześniu bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki rezerwy
KFS w wysokości 150.000,00 zł. W związku
z powyższym w miesiącach październik i listopad urząd ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Środki rezerwy KFS
mogą być przyznawane pracodawcom, którzy
spełnią co najmniej jeden z niżej wymienionych
priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na
2019 rok.
1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
technologii i narzędzi pracy.
W roku bieżącym w ramach środków
rezerwy zawarto z pracodawcami 10 umów
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
dla 71 pracodawców i pracowników na kwotę
144 545,39 zł.
Opracował:
Marcin Ostrowski

ROZMOWY O STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2030
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
podstawa do programowania nowej perspektywy
finansowej – mówiła dyrektor Sarosiek.

W piątek 6 grudnia odbyło się kolejne
spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego (SRWP)
2030. Tym razem do debaty zaproszono samorządowców i mieszkańców subregionu łomżyńskiego. Konsultacje odbyły się w świeżo
odnowionym budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Spotkanie w Wysokiem Mazowieckiem otworzyła Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek.
– Cele strategiczne projektu to dynamiczna
gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”:
Podlaskie, Przedsiębiorcze, Partnerskie i Perspektywiczne. W projekcie strategii zapisano też misję,
która brzmi „Podlaskie Ambitne”.
Joanna Sarosiek wyjaśniała, że zmiana obowiązującego (przyjętego w 2013 r. – przyp. red.)
dokumentu jest konieczna ze względu na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i społeczne. Założenia zawarte w projekcie są też spójne z rządową Strategią na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. – Będzie to też

Fundusze unijne, migracja młodzieży,
współpraca nauki i biznesu
Podczas dyskusji przewodniczący sejmiku
województwa podlaskiego Bogusław Dębski
zwrócił uwagę na wykorzystanie funduszy unijnych dedykowanych województwom Polski
wschodniej. Jako przykład podał program centralny Polska Wschodnia. Bogusław Dębski
podkreślał też, że należy wystąpić do organów
rządowych o wyraźną deklarację realizacji takich inwestycji jak m.in. S-19, Rail Baltica.
Przewodniczący sejmiku zaznaczył, że najważniejszy problem województwa został bardzo dobrze zdiagnozowany i wyeksponowany
w SRWP 2030 – chodzi o migrację młodych ludzi. Rozwiązaniem jest stworzenie warunków
do rozwoju gospodarczego i takiego środowiska,
które spowoduje również napływ ludności do
naszego regionu. Bogusław Dębski podkreślał,
że należy dopracować model współpracy nauki
i biznesu, co przełoży się na jeden z priorytetów
ujętych w strategii czyli innowacyjność.
Z tymi uwagami zgodził się Prof. Jacek
Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej. Zaznaczył, że choć trwające prace nad SRWP są tylko
aktualizacją, to wprowadzają poważne zmiany
w stosunku do poprzednich wersji dokumentu.
Powodem jest „nowy kontekst globalny” – m.in.
polityka klimatyczna, uchodźcy.
Rolnictwo i obszary wiejskie
O poświęcenie większej uwagi w SRWP
2030 rolnictwu i obszarom wiejskim apelował

radny wojewódzki, były marszałek Jerzy Leszczyński. Podkreślał, że w naszym regionie około 40 proc. społeczeństwa zamieszkuje właśnie
tereny wiejskie. Joanna Sarosiek podkreśliła, że
obszary wiejskie w strategii zostały dostrzeżone, podobnie jak rolnictwo, główna gałąź naszej
gospodarki. – Rolnictwo widzimy w trzech przypadkach: przemysłu przyszłości – rolnictwo, które
wiąże się z doliną 4.0 – czyli połączenie rolnictwa z przemysłami przyszłości, rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości, czyli tworzenia korzystnych
warunków dla zakładania nowych firm szczególnie dla młodych mieszkańców, a także rozwoju
pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich
– informowała dyrektor Sarosiek – Traktujemy
rolników jak przedsiębiorców – dodała.
Podczas dyskusji podjęto wiele innych wątków dotyczących m.in. obszaru zdrowia, przyszłej
perspektywy finansowej, odpływie studentów
z regionu za granicę. Na pytania mieszkańców
i samorządowców odpowiadał też prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyrektor Joanna Sarosiek zachęcała do
składania uwag dotyczących projektu Strategii
za pośrednictwem specjalnego formularza zamieszczonego na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl
To było trzecie spotkanie konsultacyjne
dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Na pytania mieszkańców odpowiadali eksperci i pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).
(źródło: wrotapodlasia.pl
fot. Mateusz Duchnowski)

SZKOLENIE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

9 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
odbyło się coroczne szkolenie kadr pomocy
społecznej z terenu powiatu wysokomazowieckiego, organizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Tematem szkolenia był przede
wszystkim szeroko rozumiany problem przemocy w rodzinie oraz sposoby jej zapobiegania i przeciwdziałania.

Dyrektor PCPR, Iwona Kalinowska serdecznie powitała
wszystkich obecnych, w tym Wicestarostę Wysokomazowieckiego, Leszka Gruchałę, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
oraz przedstawicieli ośrodków
pomocy społecznej z Wysokiego
Mazowieckiego, Ciechanowca,
Szepietowa, Klukowa, Kobylina-Borzymy, Kuleszy Kościelnych,
Klukowa i Nowych Piekut. Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała
podziękował pracownikom pomocy społecznej
za sumienną i pełną zaangażowania pracę oraz
złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.
W pierwszej części szkolenia wystąpili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Asp. Anna Zaremba
omówiła procedurę ,,Niebieskiej Karty” oraz
zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie wy-

sokomazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Inspektor wydziału
prewencji, Anna Rytel przedstawiła sylwetki
dzielnicowych, pracujących w poszczególnych
gminach na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Druga część szkolenia poświęcona została
dialogowi motywacyjnemu w pracy z rodziną
uwikłaną w przemoc. Wykład wygłosiła pani
Justyna Bacławska – terapeutka i trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA w Białymstoku oraz certyfikowany
specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na zakończenie spotkania pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przedstawili zadania,
realizowane przez PCPR w zakresie pomocy
społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
a także z zakresu pieczy zastępczej.
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CIECHANOWIECKIE MORSY ZAINAUGUROWAŁY SEZON NAD ZALEWEM
24 listopada morsy z Ciechanowca hucznie świętowały
otwarcie sezonu nad ciechanowieckim zalewem, gdzie towarzyszyło im wiele zaprzyjaźnionych
grup z powiatu wysokomazowieckiego i województwa podlaskiego. Kąpieli w wodzie o temperaturze ok. 4 stopni Celsjusza
zażyło ponad 180 osób.
Na ,,Wyspie” nad zalewem
zjawiły się drużyny m.in. z Czyżewa, Hodyszewa, Białegostoku,
Siemiatycz, Łomży, Zambrowa,

Gołdapi, Ostrowi Mazowieckiej, Ełku i Choroszczy. Wszystkich miłośników mroźnych kąpieli przywitał Burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz Święcki. Kluczowa dla kąpieli w lodowatej
wodzie jest wcześniejsza kilkunastominutowa rozgrzewka, która była okazją do wspólnej
zabawy przy muzyce oraz integracji morsów
z województwa podlaskiego. Po kąpieli uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek, zapewniony przez sponsorów wydarzenia. Podczas imprezy prowadzona była
też akcja rejestracji potencjalnych dawców
szpiku ,,Podaruj komuś szansę na życie”.

JAK NOWE – ZABYTKI TECHNIKI WRÓCIŁY Z KONSERWACJI

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu od lat stara się sukcesywnie
poddawać konserwacji zabytki techniki rolniczej tworzące kolekcję lokomobil, ciągników
i silników stacjonarnych. W 2019 r. w ramach
programu Wspieranie działań muzealnych ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2 zadania dotyczące konserwacji,
które w całości sfinansowano ze środków Ministra i Województwa Podlaskiego.
Pierwszy projekt pn. „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych” dotyczył konserwacji 2 zabytkowych ciągników, które następnie znalazły swoje miejsce na ekspozycji
stałej. Obiekty wytypowane do konserwacji były
w złym stanie technicznym i wymagały pilnej
interwencji, aby zatrzymać zachodzące w nich
dalsze procesy destrukcyjne i przywrócić im
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sprawność techniczną. Zabytki te zostały przekazane do muzeum jako dary w 2018 r. i należą do grupy ciągników używanych w polskim
rolnictwie na przełomie lat 40./50. i w latach
60. XX w., a obecnie można je spotkać jedynie
w muzeach lub u kolekcjonerów. Zabytki te
tworzą w ciechanowieckim muzeum największą
w Polsce kolekcję ciągników rolniczych, liczącą
56 sztuk. W ramach tego zadania przeprowadzono gruntowną konserwację z doprowadzeniem do przywrócenia sprawności technicznej
polskiego ciągnika Ursus C-45 (pierwszy powojenny model polskiego ciągnika) z 1951 r. oraz
czeskiego ciągnika Zetor 50 Super z 1965 r.
Drugi projekt pn. „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych” dotyczył konserwacji
3 unikatowych silników, które następnie wyeksponowano na wystawie stałej. Do konserwacji

wybrano silnik IHC M 3 HP z 1926 r., zakupiony do zbiorów w 2017 r. oraz silnik Reform
Klasse F II z 1925 r. i lokomobilę Badenia CLN
z 1933 r., które jako dary zostały przekazane do
muzeum w 2018 r. Wszystkie trzy zabytki były
w złym stanie technicznym. Silniki i lokomobila
używane były w polskim rolnictwie w latach
1918–1939 i wchodzą w skład jednej z największych w Polsce muzealnej kolekcji silników rolniczych liczącej obecnie 62 silniki spalinowe
i 11 silników parowych, czyli lokomobil.
Poddane konserwacji ciągniki, silniki stacjonarne i lokomobila stoją już na wystawie
stałej poświęconej technice rolniczej i są codziennie udostępniane turystom. W przyszłym
roku zaprezentujemy je w ruchu podczas majowej nocy muzeów i sierpniowego Podlaskiego
Święta Chleba.

Badenia CLN z 1933 r. - po konserwacji

Zetor 50 Super z 1965 r. - po konserwacji

Badenia CLN z 1933 r. - przed konserwacją

Zetor 50 Super z 1965 r. - przed konserwacją

KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA
CHOPINA W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

10 grudnia w Miejskim Zespole Szkół
w Wysokiem Mazowieckiem odbył się koncert Orkiestry Dętej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.
Artyści wystąpili w świątecznym oraz rozryw-

kowym repertuarze, a uczniowie mieli okazję wziąć udział
w wyjątkowej lekcji muzyki ,,na
żywo", podczas której zapoznali
się z brzmieniem, budową oraz
rolą w orkiestrze poszczególnych
instrumentów.
Była to druga wizyta Orkiestry Dętej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Wysokiem Mazowieckiem. Na widowni, oprócz uczniów Miejskiego Zespołu Szkół
zasiedli także uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem oraz Szkoły
Podstawowej w Jabłoni Kościelnej. Artyści pod
batutą dra Sylwestra Soboli zaprezentowali za-

równo repertuar świąteczny, jak i utwory muzyki filmowej – zabrzmiały najpopularniejsze
kolędy (,,Lulajże Jezuniu", ,,Cicha noc", ,,Tryumfy Króla Niebieskiego") oraz dobrze znane
uczniom motywy z takich filmów jak ,,Harry
Potter", ,,Expres Polarny", ,,Gwiezdne Wojny"
czy ,,Pogromcy Duchów".
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Jarosław Jankowski serdecznie podziękował artystom oraz dyrygentowi Sylwestrowi Soboli za
przyjęcie zaproszenia do Wysokiego Mazowieckiego, a także członkowi orkiestry i nauczycielowi Samorządowej Szkoły Muzycznej
w Wysokiem Mazowieckiem, Cezaremu Witkowskiemu, który był pomysłodawcą koncertu.

ROZSTRZYGNIĘCIE XVIII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PN. „PEJZAŻE POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO”
szkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem, Amelia Wojno –
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, Julia Gąsowska – Szkoła Podstawowa im.
Polskiej Organizacji Wojskowej
w Dąbrówce Kościelnej.

W dniu 28 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie odbyło
się uroczyste wręczenie nagród laureatom
XVIII Powiatowego Konkursu Plastycznego
pn. „Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego”.
Na konkurs wpłynęło 436 prac z 16 instytucji
oświaty i kultury naszego powiatu. Komisja
konkursowa dokonała oceny prac w 4 kategoriach wiekowych przyznając I, II, III miejsce
oraz wyróżnienia.
W kategorii przedszkola i oddziały przedszkolne nagrody otrzymali:
I miejsce – Aleksander Wyszołmirski – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
II miejsce – Paulina Sienicka – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
III miejsce – Hanna Porowska – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
Wyróżnienia: Mateusz Bogucki – Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka
w Szepietowie, Inga Żurowska – Niepubliczne
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, Zuzanna Cymer – Gminne Przedszkole
w Czyżewie, Alicja Grzeszczuk – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Zofia Korcz – Przed-

W kategorii klasy I-III szkoły
podstawowe nagrody otrzymali:
I miejsce – Damian Gaczkowski
– Szkoła Podstawowa w Wojnach
Krupach
II miejsce – Ewa Ertman – Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie
III miejsce – Klaudia Jabłońska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
Wyróżnienia: Patryk Strzymiński – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Wysokiem Mazowieckiem, Joanna Wysocka –
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Amelia Duchnowska – Szkoła Podstawowa im. Ks.
Piotra Skargi w Kobylinie Borzymach, Kacper
Kalinowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,
Kalina Sienicka – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie, Alicja Baczewska –
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, Izabela
Stańczuk – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie.
W kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe
nagrody otrzymali:
I miejsce – Maja Piekarska – Gminny Ośrodek
Kultury w Szepietowie
II miejsce – Kamil Wyszyński – Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Szepietowie
III miejsce – Zofia Stelengowska – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
Wyróżnienia: Natalia Jasińska – Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Szepietowie, Aleksandra Łuniewska – Szkoła Podsta-

wowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie, Oliwia
Górska – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, Antonina Fronczuk – Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Weronika
Perkowska – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu.

W kategorii klasy VII i VIII szkoły podstawowe, szkoły średnie nagrody otrzymali:
I miejsce – Maciej Konopka – Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem
II miejsce – Dominika Szcześniak – Szkoła
Podstawowa w Klukowie
III miejsce – Emilia Busma – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem
Wyróżnienia: Krystyna Gierałtowska – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem, Kamila Leoniak
– Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Patrycja
Gietka – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Magdalena Włostowska – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Luiza Maria Lubowicka – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
Nagrody i dyplomy laureatom konkursu
wręczyli: Burmistrz Szepietowa Robert Lucjan
Wyszyński, Zastępca Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Szepietowie Marian Kruszewski
i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie Tomasz Paduch.
Uczestnicy imprezy mogli podziwiać prace na wystawie pokonkursowej i skorzystać ze
słodkiego poczęstunku.
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
składa podziękowania za otrzymane fundusze
na organizację konkursu Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem i Nadleśnictwu Rudka.
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

