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JUBILEUSZ 20-LECIA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
1 stycznia 1999 roku po transformacji ustrojowej naszego kraju
powrócono do koncepcji trójstopniowej struktury podziału terytorialnego, dzięki czemu powiat
wysokomazowiecki znów pojawił
się na mapie Polski. W wyniku
reformy utworzono 16 rządowo-samorządowych województw
i 315 samorządowych powiatów.
Reforma miała na celu budowę
samorządności i usprawnienie
działań władz w terenie.

10 listopada w ramach obchodów 20. rocznicy działalności samorządowego powiatu wysokomazowieckiego oraz 100. rocznicy utworzenia powiatów w niepodległej Polsce odbyła się
uroczysta, XI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji. Oprócz radnych i członków zarządu powiatu wysokomazowieckiego
oraz przedstawicieli władz samorządowych na
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, w tym niezwykłym jubileuszu udział wziął
m.in. Minister Edukacji Narodowej, Dariusz
Piontkowski.
Dokończenie na str. 4 i 5.
Galeria zdjęć z wydarzenia str. 12.

OBCHODY 101. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

11 listopada w całym powiecie wysokomazowieckim odbyły się uroczystości, związane
z uczczeniem Narodowego Święta Niepodległości. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,
Msze Św. w intencji ojczyzny oraz złożenie kwiatów w hołdzie poległym za wolność Polski miały miejsce m.in. w Wysokiem Mazowieckiem,
Szepietowie, Czyżewie, Ciechanowcu, Nowych
Piekutach i Sokołach. W imieniu mieszkańców
powiatu, a także Zarządu i Radnych Rady Powiatu
wiązanki złożyli m.in. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Wicestarosta, Leszek
Gruchała oraz członkowie Zarządu Powiatu
i radni. W upamiętnienie rocznicy aktywnie
włączyli się mieszkańcy poszczególnych gmin
oraz społeczność szkolna.

12-MILIONOWE DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ
SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
otrzymał 12 milionów złotych dotacji z budżetu
państwa na modernizację w latach 2019–2021.
Całkowity koszt remontu wyniesie ponad 24 miliony złotych, z czego połowa środków pokryta zostanie z budżetu powiatu oraz Szpitala
Ogólnego.
W ramach modernizacji planowane jest
przebudowanie wszystkich oddziałów w starej
części szpitala, m.in. chirurgicznego, internistycznego, położniczego, ortopedycznego i pe-

diatrii. 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.
Przewidziane jest także doprowadzenie gazów
medycznych do sal, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego
szpitala. Placówka po przebudowie ma spełniać
wszelkie normy europejskie.

Z dniem 20 listopada 2019 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został przeniesiony z budynku
Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Ciechanowcu, ul. Kościelna 12, do budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,
ul. Adama Mickiewicza 1, pokój 22. Punkt dostępny trzy dni w tygodniu tj.: w każdą środę i czwartek w godzinach od 1130 do 1530 oraz w każdy
piątek w godzinach od 900 do 1300 .

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU
7 listopada 2019 roku odbyło się 32 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2020 roku,
b) ustalenia procedury ogłaszania naboru na
członków komisji konkursowej oraz regulaminu
pracy komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2020 roku,
c) ogłoszenia naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2020 roku,
d) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem w pięcioletnie
Technikum im. Armii Krajowej w Wysokiem
Mazowieckiem wchodzące w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ciechanowcu w pięcioletnie Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu wchodzące w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Czyżewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie,
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f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Czyżewie w pięcioletnie Technikum w Czyżewie wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czyżewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Czyżewie wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Krzyżewie wchodzące w skład Zespołu Szkół
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ciechanowcu w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowcu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
j) zamiaru likwidacji szkół policealnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Krzyżewie w pięcioletnie Technikum w Krzyżewie wchodzące
w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii
Karpowicz w Krzyżewie,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem
Mazowieckiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I w Wysokiem Mazowieckiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
nr I w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Wysokiem Mazowieckiem w pięcioletnie Technikum w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokim Mazowieckiem,
o) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
13 listopada 2019 roku odbyło się 33 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie do realizacji
projektu „Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie

w nowoczesnej Europie” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
b) udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie do realizacji
projektu pt: „Przebojem na rynek pracy” 2018-1PL01-KA102-049405 w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój (ERASMUS+),
c) przyznania dodatku do wynagrodzenia dla
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu
Ogolnym w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
b) wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
c) zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku
bieżącym przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.
20 listopada 2019 roku odbyło się 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zatrudnienia dyrektora Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem,
b) udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do
reprezentowania Partnera – Powiatu Wysokomazowieckiego w działaniach związanych z projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra
Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
c) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji
projektu pt. „Szkolnictwo dla Przemysłu 4.0”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
d) udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, do realizacji
projektu „Kompetentni zawodowcy w Czyżewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
e) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem, do realizacji projektu „CKZ –
Kierunek w przyszłość” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
f) powołania komisji konkursowej opiniującej
oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu wysokomazowieckiego w 2020 roku,
g) zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej
nr 2107B Antonin-Winna-Poświętna odcinku
w w km rob. 2+575 – 2+842,60 wraz z rozbiórką
i budową mostu przez rzekę Kukawka, budową
i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz
towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
h) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom naszego powiatu za udział w wyborach parlamentarnych. Frekwencja na poziomie 58,55%
w całym powiecie (najwyższa w gminie Kulesze
Kościelne – 64,04%) jest jedną z najwyższych
w naszym województwie. To bardzo dobrze
świadczy o naszej obywatelskiej i patriotycznej
postawie.
Chciałbym również gorąco podziękować
wszystkim, których praca przyczyniła się do

rozwoju naszego powiatu. Uroczystości 20-lecia
samorządowego powiatu wysokomazowieckiego w 100-lecie powiatów w niepodległej Polsce
przebiegły w sposób godny i podniosły. Cieszę
się, że w tym jubileuszowym roku przyjął moje
zaproszenie Pan Andrzej Duda Prezydent RP,
który spotka się z mieszkańcami naszego powiatu w Kuleszach Kościelnych 27 listopada.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

Z PRAC RADY I KOMISJI POWIATU

X Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
30 października odbyła się X Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego VI kadencji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał
i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji
z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja z działalności Domu Pomocy
Społecznej w Kozarzach za 2019 rok.
8. Informacja o sytuacji rynku pracy powiatu
wysokomazowieckiego.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
10. Informacja dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie
uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 10 000,00 zł stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
b) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych
przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,
c) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nowej aparatury i sprzętu medycznego,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok,
e) rocznego programu współpracy powiatu
wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.,
f) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów,
g) skargi na działalność Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem,
h) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2019–2022,

j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu
obrotowego przez Szpital Ogólny w Wysokiem
Mazowieckiem w 2019 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
XII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
15 listopada odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
Porządek sesji obejmował:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z X i XI Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał
i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji
z działalności komisji pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przedstawienie projektu budżetu powiatu na
2020 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie
uchwał w sprawie:
a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 r.
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) zamiaru likwidacji szkół policealnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ciechanowcu w pięcioletnie Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu wchodzące w skład ZSOiZ
w Ciechanowcu,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Ciechanowcu w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowcu wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowe-

go trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem
wchodzące w skład CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego technikum im. Armii Krajowej
w Wysokiem Mazowieckiem w pięcioletnie
Technikum im. Armii Krajowej w Wysokiem
Mazowieckiem wchodzące w skład CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Czyżewie w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące
w skład ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Czyżewie w pięcioletnie Technikum w Czyżewie wchodzące
w skład ZSOiZ w Czyżewie,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
w Czyżewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Czyżewie wchodzące w skład ZSOiZ Wyszyńskiego w Czyżewie,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Krzyżewie wchodzące w skład ZSR im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Krzyżewie
w pięcioletnie Technikum w Krzyżewie wchodzące w skład ZSR im. Stefanii Karpowicz
w Krzyżewie,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem
Mazowieckiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem,
o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych nr I w Wysokiem Mazowieckiem
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych nr I w Wysokiem Mazowieckiem
wchodzące w skład ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem,
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p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wysokiem
Mazowieckiem w 5-letnie Technikum w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład ZSZ im.
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,
q) zmian w budżecie powiatu na 2019 r.,
r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wysokiem Mazowieckiem w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
wchodzącego w skład CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,
s) zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku
bieżącym przez Szpital Ogólny w Wysokiem
Mazowieckiem,
t) wprowadzenia zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
u) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
w) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
1. Sprawy różne.
2. Zamknięcie obrad.
Z PRAC KOMISJI
28 października 2018 r. odbyła się Komisja Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, na której rozpatrzono projekty uchwał
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 00,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, wyrażenia zgody na zakup środków trwałych, wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.
28 października 2019 roku odbyła się Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów na której,
zapoznano się z informacją o sytuacji na rynku
pracy powiatu wysokomazowieckiego oraz projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: rocznego programu współpracy
powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2020 roku;
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2019–2022; zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
28 października 2019 roku odbyła się Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury

i Sportu na której zapoznano się z informacją
z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2019 rok; informacją o stanie realizacji
zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
oraz projektem uchwały zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia zadań na które przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
13 listopada 2019 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
w zakresie procedury ustanawiania pieczy zastępczej.
15 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych,
Kultury i Sportu, na którym zapoznano się
z projektami uchwał w sprawie: a) ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania, b) zamiaru likwidacji
szkół policealnych prowadzonych przez powiat
wysokomazowiecki, c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu, d) stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu w pięcioletnie Technikum im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ciechanowcu wchodzące
w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, e) stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ciechanowcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowcu wchodzące
w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, f) stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II
w Wysokiem Mazowieckiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr II
w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem, g) stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego technikum im.
Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem
w pięcioletnie Technikum im. Armii Krajowej
w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletnie-

go Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Czyżewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Czyżewie w pięcioletnie Technikum w Czyżewie wchodzące w skład
ZSOiZ w Czyżewie, j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Czyżewie w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące w Czyżewie wchodzące w skład ZSOiZ w Czyżewie, k) stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Krzyżewie
wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych
im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Krzyżewie w pięcioletnie
Technikum w Krzyżewie wchodzące w skład
ZSR im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, m)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem
Mazowieckiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
nr I w Wysokiem Mazowieckiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
nr I w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące
w skład ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, o)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Wysokiem Mazowieckiem w pięcioletnie Technikum w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Wysokiem Mazowieckiem w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem.
15 listopada 2019 roku odbyła się Komisja
Rozwoju., Promocji i Finansów na której, zapoznano się z projektami uchwał rady powiatu
w sprawie: a) zaciągnięcia kredytu bankowego
w rachunku bieżącym przez Szpital Ogólny
w Wysokiem Mazowieckiem, b) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

JUBILEUSZ 20-LECIA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

Uroczystości związane z uczczeniem 20-lecia
powiatu wysokomazowieckiego rozpoczęły się
mszą świętą w kościele p.w. św. ap. Piotra i Pawła
w Wysokiem Mazowieckiem, sprawowaną przez
ks. bp. Janusza Stepnowskiego. W swojej homilii
ks. bp. podkreślił niezwykłe znacznie patriotyzmu i tożsamości narodowej mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się 101. rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
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Następnie uroczystości jubileuszowe przeniosły się do Sali Konferencyjnej w Starostwie
Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie
Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak
oficjalnie otworzyła XI Sesję Rady Powiatu oraz
przywitała przybyłych gości: Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, dotychczasowego Posła na Sejm RP oraz Senatora
elekta, Jacka Boguckiego, Senatora elekta Marka
Komorowskiego, Posłankę elekt, Aleksandrę,

Szczudło, Posła elekta, Stefana Krajewskiego,
Posła elekta, Lecha Kołakowskiego, Wojewodę
Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Marka
Olbrysia, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Marka Malinowskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Łukasza Siekierko, radnych i członków zarządu
powiatu wysokomazowieckiego, w tym Starostę
Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego

i Wicestarostę, Leszka Gruchałę, burmistrzów
i wójtów z terenu powiatu wysokomazowieckiego, starostów z terenu województwa podlaskiego, poczty sztandarowe, przedstawicieli
duchowieństwa, służb mundurowych, inspekcji,
straży, przedsiębiorców, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem.
– Dla nas, radnych powiatu wysokomazowieckiego wszystkich kadencji jest to ogromne
wydarzenie i bardzo ważna uroczystość – podkreśliła Przewodnicząca Rady Powiatu.
– W przededniu 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 100. rocznicę
utworzenia powiatów, w tym powiatu wysokomazowieckiego w niepodległej Polsce, tutaj na
ziemi wysokomazowieckiej obchodzimy również
20. rocznicę działalności samorządowego powiatu
wysokomazowieckiego – powiedział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. – Te piękne
jubileusze są niezwykłym świętem i wydarzeniem
dla naszej lokalnej społeczności, która ma poczucie więzi, wyznaje wspólne wartości oraz zawsze
posiada wysokie ambicje i stara się je realizować
w maksymalnym wymiarze.
Starosta Wysokomazowiecki w swym wystąpieniu przytoczył historię powstania powiatu
wysokomazowieckiego. Dnia 2 sierpnia 1919
roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o podziale administracyjnym kraju i utworzeniu
województwa białostockiego. Ten sam sejm
15 sierpnia 1919 roku utworzył powiat wysokomazowiecki. Siedziba powiatu mieściła się
wówczas w budynku niedaleko ul. Rynek Piłsudskiego, u wylotu ul. Mystkowskiej w Wysokiem
Mazowieckiem. W skład powiatu wchodziły
trzy miasta: Tykocin, Sokoły i Wysokie Mazowieckie. Powiat składał się z 9 gmin: Klukowo,
Kowalewszczyzna, Piekuty, Piszczaty, Poświętne,
Sokoły, Stelmachowo, Dąbrowa Wielka i Wysokie Mazowieckie. Jak podkreślił starosta, miłość
do Boga i ojczyzny, przywiązanie do wartości
chrześcijańskich i narodowych, pochodzenie
szlacheckie, praca na swoim bez oglądania się
na pomoc innych, to znaki szczególne naszych
mieszkańców. Te cechy były dostrzegane przy
powołaniu naszego powiatu w wyniku reformy
administracyjnej z 1998 roku, na mocy której
z dniem 1 stycznia 1999 pojawił się samorządowy powiat wysokomazowiecki skupiający
10 gmin: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto
i gminę Ciechanowiec, miasto i gminę Czyżew,
miasto i gminę Szepietowo, gminę wiejską Wysokie Mazowieckie, gminy Sokoły, Nowe Piekuty,
Klukowo, Kulesze Kościelne i Kobylin Borzymy.
– To bez wątpienia ogromny sukces ludzi
marzących o samorealizacji mieszkańców tych
małych ojczyzn – zaznaczył starosta, Bogdan
Zieliński. – Powstał solidny partner dla gmin,
dzięki któremu nasi mieszkańcy zyskali nowe
możliwości realizacji swoich celów i marzeń. Powstanie powiatu w takim kształcie zawdzięczamy przede wszystkim determinacji ludzi, sprawujących władzę w naszych miastach i gminach
w II kadencji samorządu gminnego w latach

1994–1998. Podziękowania należą się także tym
osobom, które funkcjonowały na różnego rodzaju stanowiskach i były przychylne naszej sprawie. Wszystkim państwu za te działania bardzo
dziękuję.
Jak podkreślił starosta, marką naszego powiatu są przede wszystkim rolnicy i przedsiębiorcy, zaś pierwsza kadencja rady powiatu,
z Przewodniczącym Stefanem Brzozowskim, Starostą Jackiem Boguckim i Wicestarostą Dorotą
Łapiak znakomicie wypracowała model samorządowego powiatu i jego instytucji oraz trwale
wyznaczyła cele, które kolejne kadencje starają
się realizować. Starosta zwrócił uwagę, iż naszym znakiem rozpoznawczym jako struktur
powiatowych jest podejście proinwestycyjne. Od
samego początku swego istnienia powiat przeznaczał znączące środki na swój rozwój. Przez
tych 20 lat niemal 30% każdego rocznego budżetu stanowiły inwestycje. W 1999 roku nakłady
na inwestycje wynosiły 7,5%, w ubiegłym roku
sięgnęły zaś 45%. Powiat wysokomazowiecki
od wielu lat pozostaje w ścisłej czołówce powiatów w Polsce pod względem inwestycji, m.in.
zajął II miejsce w Polsce pod względem inwestycji per capita za lata 2016–2018. Starosta
zaznaczył, iż największym beneficjentem pozyskiwanych środków są drogi powiatowe, których powiat wysokomazowiecki posiada łącznie
ponad 600 km. W ciągu 20 lat przebudowano
ponad 370 km dróg powiatowych za około
250 mln złotych. Największy procent tej kwoty,
tj. 102 mln złotych, stanowiły środki ze źródeł
zewnętrznych. W roku 2019 zakontraktowano
17 inwestycji na łączną kwotę 67 mln złotych,
z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 46 mln złotych. Starosta skierował serdeczne podziękowania do Wojewody
Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego za zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego.
Równie duży rozwój przeżyła powiatowa
oświata. W ciągu 20 lat wyremontowano i ocieplono wszystkie jednostki oświatowe, prowadzone przez powiat wysokomazowiecki oraz
stworzono i wybudowano nową szkołę, czyli
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Armii
Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem. Korzystając z dofinansowań m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego udało się zmodernizować budynki dydaktyczne, wybudować
nowe hale sportowe oraz kompleksy boisk sportowych, wyposażyć szkoły w niezbędny sprzęt
i materiały dydaktyczne. Osiągnięcia te zostały
dostrzeżone na szczeblu krajowym – 2 września
2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im.
S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem odbyła
się Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego
2019/2020. Duże zmiany miały miejsce również
w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Zakupiono nowoczesny sprzęt, w tym angiograf i tomograf komputerowy, rozbudowano
blok operacyjny, część zabiegową Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, stworzono nowoczesną pracownię rehabilitacji oraz lądowisko dla
helikopterów. W ostatnich tygodniach na mo-

dernizację szpitala udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Finansów i Rozwoju
w kwocie 12 mln złotych, co pozwoli na przeprowadzenie inwestycji do 2022 roku. Rozwój
nastąpił również wśród powiatowych jednostek
organizacyjnych - Powiatowy Urząd Pracy oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskały
nowe siedziby, siedziba Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach została poddana termomodernizacji. Powiat wysokomazowiecki co roku
przeznaczał środki na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Starosta Wysokomazowiecki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyli pamiątkowe
statuetki osobom, których pomoc i wsparcie
miały szczególny wpływ na rozwój powiatu:
Ministrowi Edukacji Narodowej, Dariuszowi
Piontkowskiemu, Senatorowi Elektowi, Jackowi
Boguckiemu oraz Wojewodzie Podlaskiemu,
Bohdanowi Paszkowskiemu.
Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak odczytała Stanowisko Rady Powiatu z dnia
10 listopada z okazji 20-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego oraz 100. Rocznicy Powstania
Powiatów w Niepodległej Polsce, w którym
nawiązano do pierwszych starostów powiatu
w międzywojennej Polsce oraz podkreślono
wkład w rozwój powiatu samorządowców i radnych wszystkich kadencji oraz zadeklarowano
zachowanie pamięci o historii i tradycjach powiatu w dalszych działaniach rady powiatu
obecnej kadencji.
Serdeczne gratulacje z okazji tak pięknego
jubileuszu złożył Minister Edukacji Narodowej,
Dariusz Piontkowski:
– Powiat wysokomazowiecki jest szczególny
nie tylko na mapie województwa podlaskiego,
ale w skali całego kraju. Ten rozwój gospodarczy
jest doceniany na różnych forach samorządowych
czy w plebiscytach. To pokazuje, że nawet przy
strukturze gospodarczej, gdzie dominuje rolnictwo tez można osiągać bardzo dobre wyniki gospodarcze, dzięki którym ludziom żyje się dużo
lepiej. Mam nadzieję, że pasmo tych sukcesów
będzie kontynuowane. Przywiązanie do polskości,
tradycji, wolności – inne powiaty i władze samorządowe tego mogłyby się od was uczyć. (...) Mam
nadzieję, że będziecie to kontynuować. Pokazujecie, że tradycja połączona z umiejętnym prowadzeniem polityki gospodarczej prowadzi do
rozwoju. Połączenie tradycji i nowoczesności przesądza o tym, że jesteście powiatem wyjątkowym.
Do gratulacji oraz życzeń pomyślności na
kolejne lata przyłączyli się m.in. Senator Elekt,
Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski, Bohdan
Paszkowski oraz Wicemarszałek Województwa
Podlaskiego, Marek Olbryś, który wraz z radnymi sejmiku województwa podlaskiego wręczył
Staroście Wysokomazowieckiemu pamiątkowy
grawerton. Krótką historię dziejów powiatu wysokomazowieckiego przed 1989 rokiem przedstawił zebranym prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz.
Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sokołach rozpoczęła Msza Święta w intencji ojczyzny, po której na placu przed Bazyliką
Mniejszą mieszkańcy gminy wspólnie odśpiewali hymn Polski. Wójt Gminy Sokoły, Józef
Zajkowski serdecznie podziękował lokalnej społeczności za aktywne uczestniczenie w świętowaniu polskiej niepodległości. Kwiaty i wiązanki
pod Pomnikiem-Krzyżem złożyli m.in. Wójt
Gminy, Józef Zajkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sokoły, Krzysztofem Grabowskim, przedstawiciele gminnych jednostek OSP
oraz jednostek organizacyjnych, a także społeczność szkolna wraz z nauczycielami. Uroczystości zakończyła część artystyczna w wykonaniu młodzieży z terenu gminy Sokoły.
W Wysokiem Mazowieckiem jak co roku po
Mszy Świętej w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela pod pomnik POW przy ul. Rynek Piłsudskiego przeszedł uroczysty pochód, w którym
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, poczty sztandarowe,
radni rady miasta, reprezentanci miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, szkół,

harcerzy, służb mundurowych oraz tłumnie
zgromadzeni mieszkańcy miasta. Pod pomnikiem POW wspólnie odśpiewano cztery zwrotki
hymnu narodowego w ramach ogólnopolskiej
akcji „Niepodległa do Hymnu”. Kwiaty i wiązanki pod pomnikiem złożyli m.in. Burmistrz
Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko wraz z radnymi rady miasta, a także
w imieniu mieszkańców powiatu Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński i Wicestarosta, Leszek Gruchała.
Uroczysty pochód ulicami miasta odbył się
również w Czyżewie, gdzie uczestnicy, na czele
z Burmistrz Czyżewa, Anną Bogucką, Senatorem RP, Jackiem Boguckim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej, Witoldem Sienickim
zgromadzili się pod Pomnikiem Niepodległości, by złożyć kwiaty w hołdzie poległym za
wolność ojczyzny. W imieniu Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego kwiaty pod pomnikiem
złożył członek zarządu, Jerzy Pakieła. Dalsza
część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie.

W SZEPIETOWIE ODSŁONIĘTO POSTUMENT ORŁA BIAŁEGO

8 listopada w Szepietowie, w przededniu
101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia Postumentu Orła Białego oraz zmodernizowanego budynku Urzędu
Miejskiego. W uroczystości udział wzięli m.in.
Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło, Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Wicestarosta
Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała, Burmistrz Szepietowa, Robert Lucjan Wyszyński,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Podlaskiego, Łukasz Siekierko, Wójt Gminy
Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan Grodzki, Wójt
Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski, radni rady miejskiej w Szepietowie,
przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwa, służb mundurowych oraz Bractw
Kurkowych, a także poczty sztandarowe i społeczność Gminy Szepietowo.
Przywitawszy zgromadzonych gości, burmistrz Szepietowa, Robert Lucjan Wyszyński
przytoczył słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego,
wypowiedziane do złączonych w Kompanię Ka-
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drową Oddziałów związków i Drużyn Strzeleckich 3 sierpnia 1914 roku:
– ,,Odtąd nie ma ani strzelców ani drużyniaków. Wszyscy co tu jesteście zebrani, jesteście
żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki
specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest
odtąd Orzeł Biały." Pierwsza Kompania Kadrowa
była zalążkiem legionów polskich które wywalczyły niepodległość naszej ojczyzny. Realizując
rozkaz Marszałka wydany 3 sierpnia 1914 roku
zebraliśmy się tu dzisiaj, aby odsłonić i poświęcić
Postu-ment Orła Białego – symbol naszej państwowości, z nadzieją że ten dumny orzeł będzie
również symbolem jedności naszej gminy, a to
miejsce stanie się miejscem spotkań mieszkańców
przy okazji świąt państwowych i innych ważnych
wydarzeń dla naszej społeczności. Będzie to także
miejsce upamiętniające wszystkich mieszkańców
naszej gminy, którzy oddali życie za niepodległość ojczyzny.
Jak podkreślił burmistrz Szepietowa, odsłonięcie Postumentu Orła Białego odbyło się
zarówno w przededniu 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jak i dziesiątej
rocznicy uzyskania przez Szepietowo praw miejskich. Po odsłonięciu postumentu dokonano
uroczystego poświęcenia pomnika i zmodernizowanego budynku Urzędu Miejskiego, którego remont kosztował ponad 1,5 mln złotych.
Obecni podczas uroczystości goście złożyli pod
postumentem kwiaty, wiązanki i znicze.
– Dziś, gdy nie musimy już walczyć za wolną
Polskę, możemy cieszyć się wolnością i zażywać tej
wolności, pamiętając jednak o słowach Marszałka Józefa Piłsudskiego, że ta wolność nie została
nam dana raz na zawsze – powiedział Minister

Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski. – Aby
tę miłość do ojczyzny pielęgnować potrzebujemy takich miejsc, jak ten plac z Postumentem
Orła Białego. Cieszę się, że także w Szepietowie
będziecie państwo mieli miejsce, gdzie będziecie
spotykać się przy okazji kolejnych uroczystości
państwowych i świąt lokalnych. Cieszę się również, że urzędnicy w Szepietowie będą mieli lepsze warunki pracy.
Serdeczne gratulacje władzom oraz mieszkańcom gminy złożyli również Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Podlaskiego, Łukasz Siekierko oraz Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.
– W roku 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zgromadziliśmy się w Szepietowie, by być świadkami odsłonięcia Postumentu
Orła Białego – powiedział starosta. – Pomnika,
który dla każdego mieszkańca Szepietowa, gminy
Szepietowo, powiatu wysokomazowieckiego jest
symbolem szczególnym. Na głowie orła mamy
piękną koronę, zwieńczoną krzyżem. To symbol
naszej wiary, naszej przynależności do kościoła,
naszej tożsamości. Ta ziemia, ziemia szepietowska od zawsze jest przesiąknięta patriotyzmem,
a ten pomnik będzie tylko uwydatniał waszą
postawę i wyznawane przez was wartości. Gratuluję panu burmistrzowi i radnym tego pomnika
i wspaniałego budynku Urzędu Miejskiego.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości burmistrz Szepietowa wręczył honorowym
gościom pamiątkowe statuetki, zaś uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie zaprezentowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny.

WIZYTA NA STRAŻACKICH GROBACH
Uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki,
to dni, w których odwiedzamy groby naszych
najbliższych. Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem także upamiętniła swoich
nieżyjących kolegów strażaków.
31.10.2019 roku strażacy na czele z Komendantem Powiatowym z KP PSP w Wysokiem
Mazowieckiem udali się na cmentarze, by przed
mogiłami zmarłych funkcjonariuszy uczcić ich
pamięć. Na każdym grobie na znak pamięci zapalono znicz. W tych chwilach powróciły wspomnienia wspólnej służby i zdarzeń jakie zapadły
w pamięci. Inicjatywa trwająca od wielu lat jest
dowodem na to, że strażacy pamiętają o tych,
którzy odeszli na wieczną służbę zasilając szeregi
Św. Floriana.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT RADIOWY W WYSOKOMAZOWIECKIM LO

We wrześniu 2019 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach
dotyczących problemów współczesnej młodzieży – GRENZENLOS – BEZ GRANIC.

Bezpośrednim organizatorem workshopu
był Instytut Goethego, z którym szkoła współpracuje od wielu lat, biorąc udział w różnych
projektach. Goście z Niemiec – redaktorzy radiowi, prowadzili zajęcia mające na celu zweryfikowanie i obalenie niektórych, ogólnie
funkcjonujących wśród młodzieży stereotypów.
Rozmowy dotyczyły życia codziennego, szkoły,
rodziny, zainteresowań, religii, uzależnień oraz
ochrony środowiska.
Ewelina, Hubert, Kamil, Łukasz, Kuba,
Martyna, Michał, Nicole, Olek, Paulina, Piotrek
i Szymon – uczestnicy projektu, na pytanie,
co dały im te warsztaty, mówią o przełamaniu
bariery językowej, zdobyciu doświadczeń z zakresu produkcji audycji radiowej, ciekawostkach i stereotypowych niespodziankach – po
prostu o przyjemności rozmawiania z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego.
Nadrzędnym celem projektu była wymiana
doświadczeń i próba odpowiedzi na pytania, co

o sobie wiemy, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Przez cały czas trwania warsztatów nagrywany był materiał do audycji radiowej, która
już niebawem będzie wyemitowana na antenie
hamburskiego radia RadiJojo. Swoją cegiełkę
do programu dołożyli również młodzi ludzie
z Niemiec i Egiptu. W połowie października
odbył się na Skypie grupowy czat z licealistami z Afryki. Uczniowie na żywo zadawali sobie
pytania i udzielali na nie odpowiedzi w języku
niemieckim. Podsumowaniem projektu jest materiał promujący międzynarodowe działania –
film nakręcony przez warszawskie studio filmowe FoxMultimedia. W roli głównej wystąpili
uczniowie Jagiellończyka. Efektem całego przedsięwzięcia jest dużo pozytywnych informacji
zwrotnych od organizatorów – byli zachwyceni
naszym zaangażowaniem i przygotowaniem.
Nawet, wbrew wcześniejszym oczekiwaniom,
język niemiecki nie był żadną barierą.

JAKUB WRÓBLEWSKI, ABSOLWENT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z NOMINACJĄ OD MINISTRA

15 X 2019 roku, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, powołał Jakuba
Wróblewskiego – tegorocznego absolwenta
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, na członka Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze
Edukacji Narodowej. Wyróżnienie to jest
szczególne, bowiem każde województwo reprezentują tylko dwie osoby – członek rady
(właśnie Kuba) i jego zastępca.
25 października br., odbyła się uroczystość,
na której minister Dariusz Piontkowski, wręczył
nominacje członkom Rady Dzieci i Młodzieży
Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, a wśród
nich absolwentowi wysokomazowieckiego liceum – Jakubowi Wróblewskiemu. W uroczysto-

ści wziął udział poseł RP Jacek Kurzępa, członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu
VIII kadencji, współpracujący z RDiM, który
podkreślił: „Wasze działanie jest myśleniem ku
przyszłości i odbywa się w ważnej kulturowo
przestrzeni wartości, które są wam bliskie. Nie
mam najmniejszych wątpliwości, że Rada Dzieci i Młodzieży jest kuźnią przyszłych kadr, które
będą pracowały dla Polski.”
Kadencja nowej rady potrwa do 14 października 2020 r. Jakub Wróblewski, w okresie
dwóch ostatnich lat, był radnym Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Podlaskiego, więc z pewnością świetnie da sobie radę w ministerialnych
ławach, a my życzymy wielu sukcesów w wypełnianiu niezwykle zaszczytnej funkcji!
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UROCZYSTA ZMIANA SŁUŻBY Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2019 r. o godzinie 08.00, w 101
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na placu przed Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się uroczysta zmiana służby
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odśpiewano nasz Hymn
Narodowy.

W dalszej części uroczystości dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Zbigniew Zalewski
wygłosił okolicznościowe przemówienie, a także
odczytał list intencyjny Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, po czym dokonano
uroczystej zmiany służby.
Tekst i zdjęcia:
KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

NIE dla WYKLUCZENIA
wyróżnienie dla dobrej praktyki wypracowanej podczas realizacji projektu
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
Celem projektu była aktywizacja grupy osób
bezrobotnych najbardziej oddalonej od rynku
pracy i zagrożonej wykluczeniem społecznym
(z ustalonym III profilem pomocy), podkreślenie roli doradztwa zawodowego w zmianie sytuacji życiowej osób oraz kształtowanie kompetencji pod potrzeby rynku pracy w perspektywie
idei uczenia się przez całe życie.
Obszarem realizacji przedsięwzięcia były
działania skierowane do grupy docelowej osób
bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, w stosunku do której formy pomocy były
ograniczone ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, chociażby z powodu
braku możliwości stosowania wobec niej instrumentów rynku pracy, w tym staży. Odrębne
możliwości stworzyła realizacja programu specjalnego, gdzie zastosowano formę organizacji
staży jako element specyficzny programu. Zadania realizowano w sposób zintegrowany poprzez
współpracę z innymi instytucjami i partnerami
rynku pracy.
W tym aspekcie zawarto porozumienie
w sprawie partnerstwa z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
dotyczące realizacji projektu systemowego
„W drodze do sukcesu” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej
integracji.
Porozumienie stanowiło podstawę do określenia celów i podjęcia skorelowanych działań
na rzecz grupy docelowej. Celem głównym projektu było przywrócenie możliwości uzyskania
zatrudnienia 40 osobom zagrożonym ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego.
Większość osób posiadała status osoby bezrobotnej i jednocześnie była klientami ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum
pomocy rodzinie.
Cele szczegółowe zakładały:
• wsparcie psychologiczne i integrację społeczną młodzieży,
• wsparcie doradcze poprzez ustalenie ścieżki
postępowania i analizę predyspozycji zawodowych beneficjentów projektu,
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•

podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych osób w zakresie występujących potrzeb
lokalnego rynku pracy,
• rozwój zawodowy poprzez nabycie doświadczenia zawodowego,
• podniesienie mobilności i stworzenie warunków konkurencyjności na rynku pracy
poprzez połączenie działań realizowanych
przez PCPR i PUP.
W stosunku do wszystkich uczestników
projektu realizowane były niżej wymienione
działania:
▶ Wsparcie psychologiczne
▶ Wsparcie doradcy zawodowego
▶ Szkolenia
▶ Realizacja staży
Efekty działań
Działaniami kierowanymi do uczestników,
realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy
jak również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie objęto 40 osób, co stanowiło około 9,3%
wszystkich bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Efektem podjętych działań było
uzyskanie zatrudnienia po zakończonych
stażach przez 37 osób, tj. 92,5% uczestników
programu.
Według stanu na 14.08.2019 r. do ewidencji urzędu nie wróciło 29 osób, tj. 78,4% osób,
które podjęły zatrudnienie po zakończonym stażu.
To bardzo wysoki odsetek w kontekście
grupy osób z ustalonym III profilem pomocy.
Uszczegóławiając efekty działań w stosunku
do grupy oddalonej od rynku pracy, przedstawiają się one następująco:
• 20 osób skierowano na szkolenie z zakresu
obsługi wózków widłowych,
• 20 osób skierowano na szkolenie z zakresu
ECDL BASE,
• 40 osób podjęło staż,
• 37 osób podjęło pracę po zakończonym
stażu.
Obok rezultatów twardych takich jak skierowanie na szkolenie, staż, czy podjęcie pracy
po zakończeniu stażu, zostały osiągnięte również założone w projekcie rezultaty „miękkie”
dostosowane do potrzeb uczestników, tj.:

•

objęcie usługami doradztwa zawodowego
i pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu,
• pobudzenie aktywności zawodowej wszystkich osób biorących udział,
• projekcie, pozostających bez zatrudnienia
do podejmowania własnych inicjatyw,
• wzrost samooceny uczestników projektu,
• upowszechnienie idei uczenia się przez całe
życie, promocja kształcenia, i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie kompetencji pod potrzeby rynku pracy,
• zwiększenie mobilności i konkurencyjności
osób na rynku pracy,
• wykorzystanie potencjału zawodowego.
Dobra praktyka w zakresie poradnictwa
zawodowego została zgłoszona do konkursu
„Doradztwo, aktywizacja i rozwój – inwestycją
w lepszą przyszłość” ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetek (laureatami były jedynie dwa urzędy pracy) miało
miejsce w dniu 30.10.2019 r. na konferencji
pn. Doradztwo Zawodowe – Pasja, Profesja,
Powołanie organizowanej w ramach „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia
oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim”, objętej honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
Dodatkowym wyróżnieniem było wręczenie
dyplomów uznania trzem doradcom zawodowym zatrudnionym w tutejszym urzędzie za
działania na rzecz poradnictwa zawodowego
w województwie podlaskim.

Elżbieta Skrzypczak
PUP Wysokie Mazowieckie

POSIEDZENIA RADY POWIATOWEJ PIR

Dnia 7 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady
Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem. Tematem prowadzonych
rozmów była susza oraz rozpoczynający się
nabór wniosków o pomoc finansową dla poszkodowanych gospodarstw rolnych. Delegaci
zawnioskowali o uproszczenie wzoru wniosku,
ponieważ w obecnej formie wymagał od rolnika podania stanu bydła na dzień szacowania
szkód, chociaż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiadała tę informację.
Kolejnym zagadnieniem rozpatrywanym na posiedzeniu były programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
skierowane do rolników m. in. program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapno-

Andrzej
Dmochowski

Andrzej
Jamiołkowski

wanie i agroenergia. Kierownik
Biura Powiatowego ARiMR zapoznał także zebranych z procedurą uzyskania wsparcia z tytułu
pomocy suszowej oraz programu
nawadniania terenów rolniczych.
Było to drugie posiedzenie
Rady Powiatowej PIR po przeprowadzonych w lipcu br. wyborach VI kadencji. W skład nowo
wybranego zespołu delegatów
weszło 18 mężczyzn i jedna kobieta. Wszyscy członkowie są aktywnymi działaczami lokalnych społeczności. Przewodniczącym Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem wybrany został Paweł Grodzki, zaś
Delegatem na Walne Zgromadzenie PIR – Andrzej Raciborski. W odbywającym się posiedzeniu udział wziął także Wiesław Wnorowski, który
pełnił rolę Przewodniczącego Rady Powiatowej
PIR w poprzedniej kadencji. Korzystając z okazji Paweł Grodzki w imieniu wszystkich delegatów podziękował Wiesławowi Wnorowskiemu
za godne reprezentowanie naszego powiatu na
szczeblu wojewódzkim oraz wręczył drobny
upominek.
Podlaska Izba Rolnicza stale dąży do poprawy warunków życia na wsi i poszukuje nowych
źródeł wsparcia polskiego rolnictwa oraz rozwiązań problemów dotykających lokalne spo-

Andrzej
Lubowicki

Andrzej
Raciborski

Andrzej
Walczuk

łeczności. Widocznym tego dowodem jest udział
w szacowaniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, ale
także zniszczeń spowodowanych przez zwierzynę łowną. Ważnym aspektem działalności
Izby jest też uczestnictwo w procesie tworzenia
i opiniowania rozporządzeń i uchwał dotyczących polskich producentów rolnych. Aby prawidłowo wykonywać swoje zadania członkowie
samorządu rolniczego potrzebują szybkiego
przepływu informacji, dlatego zwracamy się
z prośbą do władz lokalnych, aby zapraszały
lokalnych przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej na posiedzenia i sesje rad gmin oraz dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.
Zapraszamy wszystkich rolników do odwiedzenia naszego biura powiatowego, gdzie
mogą zgłosić uciążliwe problemy oraz uzyskać
fachową pomoc przy wypełnianiu wniosków
o dopłaty bezpośrednie, bądź pomoc suszową.
Zachęcamy, także do skorzystania z naszej bogatej oferty artkułów, niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz kolczyków
renomowanej firmy Allflex. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu
86 275 01 81 lub drogą e-mailową wysokiemazowieckie@pirol.pl, bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30 w biurze
powiatowym Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy 1000- lecia 32.

Arkadiusz
Kalinowski

Bogdan
Kołakowski

Bogusław
Prokopiak

Dariusz
Góralczyk

Ewa Bronisława
Kołodziejska

Grzegorz
Przeździecki

Jacek
Kurzyna

Jan
Kulesza

Jarosław
Dyszczyk

Paweł
Grodzki

Rafał
Waszczuk

Sylwester
Kłoskowski

Tadeusz
Koc

Wojciech
Wnorowski
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PODSUMOWANIE I RUNDY II LIGI PIŁKARZY RĘCZNYCH

W sezonie 2019/2020 SPR Nowe Piekuty
ponownie występuje w II lidze. Nowopiekucka drużyna zakończyła rywalizację w pierwszej rundzie rozgrywek. Poniżej prezentujemy
podsumowanie.
Przed sezonem, w ekipie z Nowych Piekut
zaszło wiele zmian. Przede wszystkim z funkcji
trenera zrezygnował Szymon Jadczak, a ze stanowiska prezesa – Grzegorz Kostro. Niezbędne
było nawiązanie współpracy z nowym szkoleniowcem oraz powołanie nowego składu zarządu. Tym sposobem pierwszą drużynę objął
doświadczony Norbert Marks, który do tej pory
prowadził TS Siemiatycze, natomiast zarząd
utworzyli: Prezes – Piotr Tymiński, Wiceprezes –
Jacek Drągowski, Skarbnik – Kamil Pruszyński.
Ponadto do zespołu dołączyli nowi zawodnicy –
Jakub Bartosiak, Łukasz Daciuk oraz Arkadiusz

Gumieniak. Drużynę wzmocnili także juniorzy,
którzy trenując i grając ze starszymi kolegami
mają szansę na dalszy rozwój.
Mimo dużego wzmocnienia zarówno na ławce trenerskiej, jak i w składzie, pierwsza runda
w wykonaniu SPR-u nie wyglądała zbyt dobrze.
Niemal wszystkie mecze zostały rozegrane na
wyjeździe. Pierwsze spotkanie zakończyło się
wysoką porażką z KS-em Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka (32:18). Następnie w Białymstoku oglądaliśmy niesamowicie emocjonującą
rywalizację. Mecz rozstrzygnęła dopiero trzecia
seria rzutów karnych, w których lepszy okazał
się Bestios. Remis w regulaminowym czasie gry
zagwarantował nowopiekuckiej drużynie jeden
punkt. W kolejnych spotkaniach podopieczni
Marksa ponieśli porażki. Ostatnia przegrana
miała miejsce podczas domowego meczu z AZS-em AWF Warszawa. Był on wyrównany, ale
finalnie zabrakło skuteczności w ataku.
I RUNDA II LIGI – WYNIKI GRUPY B:
KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka – SPR
Nowe Piekuty 32:18 (17:7)
Bestios Białystok – SPR Nowe Piekuty 24:24
(13:13)
UMKS Trójka Ostrołęka – SPR Nowe Piekuty
27:18 (15:10)

SPR ROKiS Radzymin – SPR Nowe Piekuty
34:23 (18:13)
UKS Olimpia Biała Podlaska – SPR Nowe Piekuty 41:24 (23:9)
SPR Nowe Piekuty – AZS AWF Warszawa 24:26
(12:13)
TABELA GRUPY B PO I RUNDZIE:
1. SPR ROKiS Radzymin – 15 pkt.
2. UKS Olimpia Biała Podlaska – 15 pkt.
3. UMKS Trójka Ostrołęka – 12 pkt.
4. KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka –
12 pkt.
5. AZS AWF Warszawa – 6 pkt.
6. Bestios Białystok – 2 pkt.
7. SPR Nowe Piekuty – 1 pkt.
– Kiepsko zaczęliśmy ten sezon. Poprzedni
sezon wiele nas nauczył, ale nadal mamy przed
sobą długą drogę do osiągnięcia zamierzonych
celów. Przede wszystkim musimy popracować
nad naszą skutecznością w ataku – podsumował
Marcin Piekutowski. – Następny mecz zagramy
dziesiątego listopada. Podczas treningów spróbujemy wyeliminować nasze mankamenty, by
w lepszym stylu wejść w drugą rundę rozgrywek – dodał.
(tekst i fot. SPR Nowe Piekuty)

XIX POWIATOWY KONKURS PIOSENKI W SZEPIETOWIE
3 miejsce – Aleksandra Dąbrowska – Parafia
Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, Laura Perkowska –
Miejski Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 18 października 2019 r. dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego po raz dziewiętnasty w Gminnym
Ośrodku Kultury w Szepietowie odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki „Szepietowo 2019”.
Celem konkursu było ożywienie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie
ich do rozwijania własnej twórczości muzycznej
oraz wyłanianie młodych talentów, wymiana
doświadczeń i pomysłów artystycznych, popularyzacja polskiej piosenki.
W konkursie wzięło udział 18 solistów i 4 zespoły wokalne z terenu naszego powiatu. Zgodnie z założeniami regulaminu imprezy, komisja
konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele poszczególnych instytucji delegujących
uczestników do udziału w XIX Powiatowym
Konkursie Piosenki, po przesłuchaniu wszystkich wykonawców w 7 kategoriach wiekowych
przyznała I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
W kategorii soliści szkoły podstawowe kl. 1-3:
1 miejsce – Izabela Kalinowska – Miejski Zespół
Szkół, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
2 miejsce – Magdalena Choińska – Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych
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W kategorii zespoły szkoły podstawowe kl. 1-3:
1 miejsce – Zespół „Wesołe Nutki” – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej
W kategorii soliści szkoły podstawowe kl. 4-6:
1 miejsce – Aleksandra Jaszczur – Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżewie, Patrycja Gołaszewska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
2 miejsce – Wiktoria Tymińska – Parafia pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Szymon Pawlak – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie
3 miejsce – Mateusz Orłowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej,
Kinga Giers – Szkoła Podstawowa im. Polskiej
Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej
Wyróżnienie – Hubert Mężyński – Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Szepietowie, Wiktoria Grodzka – Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych
W kategorii zespoły szkoły podstawowe kl. 4-6:
1 miejsce – Zespół „Grzeczne dzieci” – Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie
2 miejsce – Daria Dąbrowska, Julia Wyszyńska –
Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

W kategorii soliści szkoły podstawowe kl. 7 i 8:
1 miejsce – Barbara Średnicka – Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej
2 miejsce – Oliwia Małkiewicz – Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach
3 miejsce – Aleksandra Wasilewska – Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem
W kategorii zespoły szkoły podstawowe kl. 7 i 8:
2 miejsce – Natalia Mierzwińska, Szymon Lubowicki – Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach
W kategorii soliści szkoły średnie:
1 miejsce – Patrycja Mężyńska – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
2 miejsce – Kinga Figlerowicz – Zespół Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
3 miejsce – Anna Kulesza – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem
Laureatom wręczono pamiątkowe statuetki
i dyplomy. Komisji konkursowej oraz opiekunom wręczono dyplomy ze stosownym podziękowaniem.
Jury i GOK w Szepietowie składają serdeczne podziękowanie Starostwu Powiatowemu
w Wysokiem Mazowieckiem za ufundowanie
nagród w konkursie.

W CZYŻEWIE ODSŁONIĘTO TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ
FRANCISZKA ANDRZEJCZYKA

Franciszek Andrzejczyk, gospodarz zamordowany za ukrywanie osiemnaściorga Żydów,
został uhonorowany w niedzielę 27 października, w ramach projektu Instytutu Pileckiego
Zawołani po imieniu. W miejscowości Czyżew-Sutki, odsłonięta została tablica upamiętniająca historię pomocy udzielonej uciekinierom z getta w Czyżewie, przez Franciszka
Andrzejczyka i jego rodzinę.
Niedzielną uroczystość poprzedziła msza
św. w kościele w Czyżewie.
W homilii dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ks. Andrzej Mikucki podkreślał, że Andrzejczyk miał świadomość, co jego i rodzinę
czeka za pomoc Żydom, ale mimo to – „narażając własne życie, chronił tych ludzi”. Zwracał
też uwagę, że wielu jest wciąż takich bezimiennych bohaterów „o których świat już nie pamięta, albo nie chce pamiętać”.
Po nabożeństwie, w oddalonej o kilka kilometrów od Czyżewa wsi Czyżew-Sutki, została
poświęcona i odsłonięta pamiątkowa tablica

z inskrypcją po polsku i angielsku, umieszczona na kamieniu. W uroczystości wzięli udział
członkowie rodziny Andrzejczyków, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
oraz mieszkańcy wsi.
– Pomoc okazywana Żydom w czasie okupacji niemieckiej to jedna z najbardziej chlubnych
kart polskiej historii – napisał premier Mateusz
Morawiecki w liście do uczestników uroczystości. Podkreślił, że śmierć Franciszka Andrzejczyka to cena, jaką zapłacił za „akt ludzkiej
solidarności”.
Inicjatorką projektu „Zawołani po imieniu” jest Wiceminister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Magdalena Gawin. „Jako lokalna
wspólnota jesteście państwo depozytariuszami tej
wiedzy, depozytariuszami pamięci o wspaniałej,
patriotycznej, religijnej postawie państwa Andrzejczyków” – mówiła do uczestników uroczystości w Czyżewie-Sutkach.
W imieniu rodziny Andrzejczyków głos
zabrała wnuczka pana Franciszka, Janina Janczarska. „Rodzina nasza jest pełna podziwu dla
decyzji, którą podjął nasz dziadek. Dla nas Franciszek Andrzejczyk to prawdziwy bohater, nie
malowany. Przypieczętował miłość Boga i bliźniego swoją śmiercią, zapłacił za czynienie dobra
najwyższą cenę” – mówiła pani Janina.
Podczas okupacji niemieckiej Franciszek
Andrzejczyk z żoną i sześciorgiem dzieci mieszkali we wsi Czyżew-Sutki. Kiedy na początku

listopada 1942 roku, Niemcy rozpoczęli likwidację getta w pobliskim Czyżewie, Andrzejczykowie przyjęli pod swój dach osiemnaścioro
szukających pomocy Żydów – mężczyzn, kobiety i dzieci. W celu zapewnienia im możliwie
bezpiecznego schronienia, wspólnymi siłami
wybudowano dwie kryjówki: jedną pod podłogą domu, w której zmieściło się piętnaście
osób, drugą w pobliskiej ziemiance. Rankiem
20 marca 1943 roku z posterunku w Czyżewie
przyjechali żandarmi, aby przeprowadzić rewizję. Zażądali od Franciszka wskazania miejsca
ukrycia Żydów. Gdy nie przyznał się do udzielania im schronienia, Niemcy rozpoczęli poszukiwania. Obeszli zabudowania i zwrócili
uwagę na ziemiankę, w której po głuchym odgłosie podłogi, odkryli kryjówkę trzech mężczyzn. Za to odkrycie najpierw dotkliwie pobili,
a potem zamordowali strzałem w głowę Andrzejczyka. Chwilę później zabili wyciągniętych
z ukrycia mężczyzn. Następnie przeszukali dom
i znaleźli pod podłogą pozostałe osoby, które
powiązali sznurem i wywieźli na stracenie do
Szulborza. Na polecenie żandarmów, mieszkańcy wsi zakopali przy pobliskiej ścieżce zwłoki
trzech zamordowanych Żydów. Na pochówek
Franciszka rodzina musiała otrzymać specjalne
pozwolenie. W uroczystościach pogrzebowych
na cmentarzu w Czyżewie wzięły udział niezliczone tłumy.
op. i fot. Instytut Pileckiego, PAP

XV-LECIE DZIECIĘCEGO REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
,,PODLASIE” Z SZEPIETOWA

16 listopada w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie odbyła
się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji XV-lecia Dziecięcego Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca ,,Podlasie”. W świętowaniu tak ważnej
rocznicy udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Podlaskiego, Łukasz Siekierko, Radny Sejmiku
Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński,
Burmistrz Szepietowa, Robert Lucjan Wyszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie, Grzegorz Żochowski, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów pieśni i tańca
z terenu powiatu wysokomazowieckiego, absolwenci szepietowskiego ,,Podlasia”, duchowni,
rodziny młodych artystów i mieszkańcy gminy
Szepietowo.

Podczas Gali przypomniano krótką historię założonego w 2004 roku zespołu, którego
kierownikiem i choregorafem od początku działalności jest pan Mirosław Szymański, akompaniatorem zaś pan Bogdan Drozdowski. Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia i sukcesy
zespołu w regionalnych i ogólnopolskich konkursach, wydarzeniach i festiwalach, gościnne
występy za granicą, m.in. na Ukrainie, Litwie,
Słowacji, w Niemczech, Rumunii, Bułgarii czy
też Macedonii oraz rosnącą z każdym rokiem
popularność zespołu nie tylko w gminie Szepietowo, ale i okolicach. Występy sceniczne na
terenie powiatu spowodowały, że do zespołu
zaczęły się zapisywać dzieci z innych gmin,
dzięki czemu w ciągu piętnastu lat działalności
na występach można było zobaczyć m.in. dzieci
z gminy Szepietowo, Nowe Piekuty, Wysokie
Mazowieckie i Klukowo.
Przedstawiciele zespołu oraz rodzice młodych artystów złożyli serdeczne podziękowania Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego, Stanisławowi Derehajło oraz Burmistrzowi
i Radnym Miejskim Gminy Szepietowo za przekazanie środków finansowych na zakup 21 nowych strojów dla zespołu. Na ten cel z budżetu
województwa podlaskiego przekazano ponad

15 tysięcy złotych, zaś z budżetu gminy Szepietowo ponad 17 tysięcy złotych.
Podczas Gali Jubileuszowej swoje umiejętności zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Szepietowa, szepietowski zespół wokalny ,,Grzeczne Dzieci” oraz przede wszystkim
główni bohaterowie wydarzenia – Dziecięcy
Regionalny Zespół Piesni i Tańca ,,Podlasie”.
Na widzów czekała nie lada niespodzianka,
jako że w ostatnim wykonywanym utworze do
dzieci na scenie postanowili dołączyć rodzice.
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
pogratulował członkom zespołu pięknego jubileuszu oraz podziękował za kultywowanie podlaskich tradycji. Członkowie zespołu wręczyli
pamiątkowe zdjęcia wszystkim, którzy na przestrzeni lat wspierali funkcjonowanie zespołu,
m.in. instruktorom artystycznym, przedstawicielom Rady Miejskiej obecnej oraz poprzednich
kadencji i władzom wojewódzkim. Na scenie
pojawili się również licznie zgromadzeni absolwenci zespołu, pragnący podziękować dawnym
opiekunom oraz życzyć młodszym kolegom kolejnych sukcesów i chęci do dalszej pracy.
Podczas Gali prowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej Kingi Niemyjskiej, walczącej ze złośliwym nowotworem.
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

