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SPOTKANIE OPŁATKOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM

20 grudnia w Starostwie Powiatowym
w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe radnych i zarządu
powiatu, pracowników starostwa i powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz samorządowców z powiatu wysokomazowieckiego. W tym
roku w spotkaniu udział wzięli również m.in.
Senator RP Jacek Bogucki oraz Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski.
Spotkanie było okazją zarówno do złożenia życzeń, dokonania podsumowań mijającego roku jak i podziękowania za ciężką pracę
w roku 2019.
Ciąg dalszy na str. 6.

MATURZYŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ROZPOCZĘLI SEZON STUDNIÓWEK
11 stycznia to niezwykła i długo oczekiwana
data w życiu społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem. Tego dnia maturzyści bawili się na balu studniówkowym, który
uświadamiał im, że za kilkadziesiąt dni zmierzą
się z najważniejszym w dotychczasowym życiu egzaminem maturalnym. Tym samym młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica otworzyła sezon studniówkowy w powiecie
wysokomazowieckim balem w dworku ,,Pan
Tadeusz” w Kuczynie. W tym wyjątkowym dniu
uczniom towarzyszyli wychowawcy, rodzice,
dyrekcja, a także zaproszeni goście, w tym Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński,
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Łukasz Siekierko, a także Wójt Gminy Wysokie
Mazowieckie, Krzysztof Krajewski.
Dokończenie str. 11.

,,CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ!" ORSZAKI TRZECH KRÓLI NA ULICACH POWIATU
6 stycznia Kościół katolicki i chrześcijanie
innych wyznań obchodzą uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywaną świętem
"Trzech Króli". Tego dnia w wielu miastach w
Polsce i na świecie wspomina się ewangeliczne
wydarzenie, kiedy to Mędrcy ze Wschodu, nazywani ,,królami" lub ,,magami", prowadzeni przez
Gwiazdę dotarli do Betlejem. W tym roku po raz
kolejny tradycyjne Orszaki Trzech Króli przeszły
ulicami Ciechanowca, Czyżewa oraz Wysokiego
Mazowieckiego.
Ciąg dalszy na str. 11.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Z pracy rady
16 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów na
którym dokonano ostatecznego rozpatrzenie
projektu budżetu powiatu na 2019 rok i przyjęto
opnie komisji oraz ustalono i przyjęto plan pracy
komisji na 2020 rok.
20 grudnia odbyła się XIII Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
Porządek sesji obejmował: – przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji; – sprawozdanie starosty
z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami; – sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy
sesjami; – informację o stanie inwestycji na drogach powiatowych i przygotowania do sezonu
zimowego 2019/2020; – sprawozdanie Starosty
Wysokomazowieckiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie:
a) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego,
b) określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych,
c) przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja
2019–2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
d) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2020 rok,
e) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
rady na 2020 rok,
f) zatwierdzenia planu pracy rady na 2020 rok,
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g) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
h) uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok,
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata
2020-2024,
j) udzielenia dotacji na modernizację i remont
zabytku – Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej w 2020 roku,
k) w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem,
l) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej.

b) udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem,
c) uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok,
(projekt po autopoprawkach)
d) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
e) zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2020,
f) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
g) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
rady na 2020 rok,
h) przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2019–2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

17 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym
zapoznano się ze skargą na dyrektora zarządu
dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył pimo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie dla Domu Pomocy
Społecznej w Kozarzach kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki drogi powiatowej.

Z prac zarządu

Zarząd powiatu zapoznał się z Raportem
z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Szepietowo na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku za okres 2017–2018.

18 grudnia 2019 roku odbyło się 36 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Wysokomazowieckiego na cele budowlane,
b) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

30 grudnia 2019 roku odbyło się 37 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) przekazania linii energetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku,
b) planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu na 2020 rok,
c) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Rozpoczęliśmy 2020 rok z wiarą i nadzieją,
że będzie on dla nas wyjątkowy i że nasze postanowienia będą zrealizowane. Także i w życiu samorządowym zakładamy sobie pewne cele do
realizacji w tym roku. Radni rady powiatu przy-

jęli, na wniosek zarządu, budżet na 2020 r. Zakłada on rekordowe dochody (ponad 111 mln zł),
ale i rekordowe wydatki (ponad 113 mln zł). Jak
zwykle najwięcej pieniędzy pochłaniają inwestycje (ponad 50 mln zł), które stanowią 44,2%
wszystkich wydatków. Dzięki wsparciu z budżetu
państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przebudowane będą następujące drogi:
1. Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy (zakończenie w 2021 r.)
2. Dąbrowa Wielka- Bryki
3. Czyżew – Andrzejewo (zakończenie w 2021 r.)
4. Krzeczkowo Mianowskie
5. Jabłoń Kościelna – Jabłoń Zarzeckie
6. Krasowo Wielkie – Markowo Wólka
7. Lubowicz Byzie – Lubowicz Wielki
8. Ciechanowiec – Kozarze
9. Radziszewo Sieńczuch – Czaje Wólka
10. Wyszonki Kościelne
Do tych inwestycji zakładamy, że dołożymy
kolejne, po zatwierdzeniu przez Pana Mateusza
Morawieckiego Premiera RP. Będą to inwestycje w cyklu 2 i 3-letnim, a wśród nich odcinki:
Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka, dr woj.

671 – Pszczółczyn, Klukowo – Kostry Śmiejki,
Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta, Ciechanowiec – Tworkowice, Wojtkowice Stare – Wojtkowice Glinna.
Ponad to przewidzieliśmy milion zł na dokumentacje techniczne na kolejne drogi. Zakupimy również sprzęt do Zarządu Dróg Powiatowych celem lepszego bieżącego utrzymania
dróg.
Będziemy kontynuować rozpoczęty 3 grudnia ubiegłego roku remont Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem. Kwota do wydania
w tym roku to 8 mln zł.
Ponadto doposażymy 2 szkoły: ZSZ i CKZ
w Wysokiem Mazowieckiem w nowoczesne pomoce naukowe dzięki dotacji unijnej, a na budynku liceum zostanie wykonany nowy dach.
To najważniejsze planowane inwestycje w bieżącym roku, aczkolwiek będziemy się starać
o kolejne, o ile będą takie możliwości.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

RADA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
PRZYJĘŁA BUDŻET POWIATU NA 2020 ROK

Jednym z najważniejszych punktów XIII
Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
dnia 20 grudnia 2019 roku było uchwalenie
budżetu powiatu na 2020 rok. W imieniu Zarządu Powiatu projekt budżetu przedstawił
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, który zwrócił uwagę na rekordową kwotę
wydatków inwestycyjnych w roku 2020 w wysokości ponad 50 mln złotych.
– Wydawało się nam, że bardzo dobrym i rekordowym rokiem pod kątem inwestycji był rok
2019 – powiedział Starosta Wysokomazowiecki. –
Na przyszły rok Zarząd Powiatu pragnie przedstawić jeszcze bardziej ambitny budżet, który
zakłada dochody w wysokości 111 680 666 zł,
w tym majątkowe niemal 40 mln złotych oraz
wydatki na poziomie 113 480 666 zł, z tego majątkowe na poziomie ponad 50 mln złotych. To
na pewno najwyższe wydatki majątkowe w historii, uchwalane przez Wysoką Radę. (...) Chcę
podkreślić, że są to środki, które nie przysługują
powiatowi z jakiegoś rozdzielnika. (...) Te pieniądze po stronie dochodowej w wysokości 40 mln
złotych nie spadły z nieba. O te pieniądze trzeba

mocno zabiegać, pisać dobre projekty, dobre wnioski, mieć argumenty za nimi przemawiające.
Starosta Wysokomazowiecki szczególnie podkreślił znaczenie modernizacji Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem, na której przeprowadzenie powiat otrzymał 12 mln złotych
z budżetu państwa. W kolejnym roku planowane
jest również złożenie wniosków w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, dotyczących m.in.
instalacji paneli fotowoltaicznych w Szpitalu
Ogólnym oraz doposażenia poszczególnych oddziałów szpitala w specjalistyczny sprzęt.
Starosta wspomniał również o zwiększonych
wydatkach w związku z podniesieniem wynagrodzeń w jednostkach powiatowych oraz zachęcił wszystkich radnych do dyskusji na temat
ewentualnej zmiany siedziby Starostwa Powiatowego, podkreślając, że przeniesienie siedziby
wymagałoby kilkuletnich przygotowań, m.in.
w kwestii zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów, Cecylia Szmurło przedstawiła
opinię komisji o projekcie budżetu na 2020 rok.
Podczas obrad komisji nie wniesiono zmian ani
uwag do projektu budżetu. Komisja Rozwoju,
Promocji i Finansów pozytywnie oceniła ogólny
kształt budżetu powiatu wysokomazowieckiego
i zarekomendowała jego przyjęcie. Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak przedstawiła
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2020 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat wysokomazowiecki w tym projekcie.
Projekt budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2020 rok zakłada:
• dochody budżetu powiatu w wysokości
111 680 666 zł, z tego dochody bieżące
w wysokości 71 706 906 zł oraz majątkowe
w wysokości 39 973 760 zł,
• wydatki w wysokości 113 480 666 zł, z tego
bieżące w wysokości 63 328 970 zł oraz majątkowe w wysokości 50 151 696 zł.
W budżecie tworzy się rezerwy. Rezerwa
ogólna w wysokości 210 000 złotych, rezerwa
celowa w wysokości 1 180 000 zł z przeznaczeniem na:
• Zwiększone zadania oświatowe (900 000 zł)
• Odprawy emerytalno-rentowe pracowników
jednostek budżetowych (100 000 zł)
• Nagrody Zarządu Powiatu dla nauczycieli
(50 000 zł)
• Zarządzanie kryzysowe (130 000 zł)
Budżet powiatu na 2020 rok został jednomyślnie przyjęty przez Radnych Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego.
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BEZPIECZNE FERIE

W całej Polsce rozpoczynają się ferie zimowe. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich wyjeżdżających na wakacje, jak i tych,
którzy pozostaną w domach, dzielnicowi spotykają się z uczniami szkół na terenie powiatu wysokomazowieckiego, by porozmawiać
z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego
wypoczynku w okresie zbliżających się ferii
zimowych.
Dzielnicowi spotkali się już m.in. z uczniami
z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoły Podstawowej we Wnorach
Kużelach, Stypułkach Święchach i Czyżewie.

W czasie prelekcji mundurowi
rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych, radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Dzielnicowi
przypominali także o zasadach
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mówili o obowiązku
używania elementów odblaskowych przez pieszych.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem podjęli również
wspólne działania z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, z którymi prowadzą spotkania na
temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii.
Celem zajęć jest uświadomienie zagrożeń, jakie
niosą ze sobą nieodpowiedzialne zachowania
i zabawy w trakcie zimowego wypoczynku.
15 stycznia dzielnicowi z Posterunku Policji
w Sokołach wraz z inspektorem Zespołu ds.
Profilaktyki Społecznej i Nieletnich podjęli
wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa
z przedstawicielami PSSE biorąc udział w spotkaniach z młodzieżą, dziećmi oraz wychowawcami w Szkole Podstawowej w Kobylinie
Borzymach. Mundurowi omówili zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw na po-

KRONIKA POLICYJNA

Mężczyzna usłyszał już zarzuty a jego dalszym
losem zajmie się sąd.
Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności.

Schował narkotyki w etui od okularów –
teraz odpowie przed sądem
Wysokomazowieccy policjanci zatrzymali
33-latka, który posiadał przy sobie narkotyki.
Marihuanę oraz amfetaminę mundurowi znaleźli w podsufitce pojazdu. Podejrzany usłyszał
już zarzuty. Teraz jego dalszym losem zajmie
się sąd.
We wtorek 14 stycznia wysokomazowieccy
policjanci zatrzymali 33-latka. Z policyjnych
ustaleń wynikało, że mężczyzna może posiadać
przy sobie narkotyki. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. Marihuanę oraz amfetaminę policjanci ujawnili w jego samochodzie.
Susz oraz biały proszek schowany był w etui od
okularów, które z kolei ukryte było w podsufitce
samochodu. Ogółem mundurowi zabezpieczyli
prawie 6 gramów środków odurzających, co
potwierdziły wstępne badania narkotesterem.
Podejrzany noc spędził w policyjnym areszcie.
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Poszukiwany listem gończym
w rękach Policji
Policjanci z Posterunku Policji w Czyżewie
zatrzymali 41-latka poszukiwanego listem gończym przez sąd. Mężczyzna miał do odbycia
karę roku pozbawienia wolności w związku
z kradzieżami.
Mundurowi z Posterunku Policji w Czyżewie
zatrzymali 41-latka poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych w sobotę rano w jednej z miejscowości na
terenie gminy Ciechanowiec. Mężczyzna poszukiwany był w związku z kradzieżami. 41-latek
trafił do Zakładu Karnego.
Nietrzeźwi na drogach
Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń mundurowych, nadal są wśród nas tacy, którzy decydują
się kierować pojazdami pod wpływem alkoholu. W weekend 11-12 stycznia wysokomazowieccy policjanci zatrzymali kolejnych nieodpowiedzialnych kierowców. Funkcjonariusze
niezmiennie apelują i proszą o zachowanie
rozwagi oraz trzeźwego umysłu. Siadając za
kierownicę „na dwóch gazach” narażamy na

dwórku, zwracając szczególną uwagę na niebezpieczne zabawy w rejonie akwenów wodnych. Ponadto, uwrażliwiano uczestników spotkania na bezpieczeństwo w czasie wędrówek
pieszych i zachęcano do używania elementów
odblaskowych. Prelekcje cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a uczniowie zadawali wiele
pytań. Policjanci zachęcali do wzięcia udziału
w konkursie plastyczno-filmowym „Stok nie
jest dla bałwanów" organizowanym przez Biuro
Prewencji Komendy Głównej Policji.

(źródło: KPP Wysokie Mazowieckie)

niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.
Pomimo ciągłych apeli, niektórzy nadal decydują się kierować pojazdem będąc pod wpływem
alkoholu. Funkcjonariusze wysokomazowieckiej
Policji w ostatnich dniach zatrzymali nieodpowiedzialnych kierowców. W tym niechlubnym
gronie znalazł się 22-letni mieszkaniec gminy
Nowe Piekuty, który kierował polonezem pomimo tego, ze wcześniej spożywał alkohol. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę w Szepietowie przez miejscowych policjantów. Podczas
badania alkomatem „wydmuchał” przeszło dwa
promile.
W niedzielne popołudnie „na podwójnym
gazie” został zatrzymany jadący oplem mieszkaniec gminy Ciechanowiec. 48-latek jak się
okazało, miał ponad pół promila alkoholu
w organizmie. Mężczyznę zatrzymali policjanci
„drogówki” w miejscowości Kosiorki. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
Kierujący za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiadać będą teraz przed sądem. Policjanci nadal apelują o trzeźwość za
kierownicą! Proszą także o stanowczą reakcję,
gdy ktoś z bliskiego otoczenia zamierza wsiąść
do samochodu będąc pod wpływem alkoholu.
(źródło: KPP Wysokie Mazowieckie)

DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA – LEKCJA DRUGA
stawie w Parku Miejskim. Omawiano niebezpieczeństwa, na które można się natknąć podczas
zimowych wędrówek, a w szczególności zasady bezpiecznego zachowania przy zbiornikach
wodnych. Strażacy zaprezentowali techniki ratowania osób tonących. Do niesienia pomocy
czynnie włączyły się również dzieci co sprawiło
im wiele satysfakcji.
Nieodłącznym elementem prelekcji była
też edukacja w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w sytuacjach, na które dzieci mogą się
natknąć w codziennym życiu. Po zakończonej
części teoretycznej uczniowie oglądali pojazdy
oraz odzież wykorzystywaną przez strażaków
w codziennej służbie.

W Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
odbyła się druga lekcja w ramach „Dziecięcej
Szkoły Bezpieczeństwa”. Tematem zajęć było
szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Uczniowie poznali pracę strażaków oraz mieli możliwość usiąść za kierownicą strażackiego radiowozu.

13 stycznia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem odbyła się druga lekcja w ramach
„Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa”. Tematem
zajęć było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Zajęcia dzieci rozpoczęły od zwiedzania stanowiska kierowania. Następnym elementem
prelekcji były pokazy ratownictwa wodnego na

(źródło: KPP Wysokie Mazowieckie)

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN ZASTĘPCZYCH
Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

17 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe
rodzin zastępczych z powiatu wysokomazowieckiego, organizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
Goszczące w Starostwie Powiatowym rodziny zastępcze, a także Wicestarostę Wysokomazowieckiego, Leszka Gruchałę i pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie przywitała Dyrektor PCPR, Iwona Kali-

nowska. Wszystkich obecnych w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. W tradycyjnej, ewangelicznej opowieści o narodzinach dzieciątka Jezus nie mogło
zabraknąć Maryi, Józefa, aniołów, pastuszków
i Trzech Mędrców, a występ dodatkowo uatrakcyjniły najpopularniejsze kolędy i pastorałki
oraz starannie dobrane stroje. Dyrektor PCPR
złożyła serdeczne podziękowania za występ
uczniom oraz Ewie Kamińskiej i Katarzynie

Matuszewskiej za przygotowanie młodych aktorów i wokalistów.
W prawdziwie rodzinnej i przyjaznej atmosferze podzielono się opłatkiem oraz złożono
życzenia zdrowych, bezpiecznych i radosnych
świąt.
– Stanowicie wspaniały, zgrany zespół: wy,
rodzice zastępczy i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedział Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała. –
Dziękuję wam wszystkim za to, że macie tyle
serca i cierpliwości. My jako powiat możemy być
dumni z tej współpracy. Wszystko dla dobra
najmłodszych, za co z tego miejsca dziękuję.
W imieniu swoim, pana Starosty, Bogdana Zielińskiego i całej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego chcę wam życzyć dużo zdrowia, pogodnych, radosnych świąt, by ten rok, który dobiega
końca zakończył się szczęśliwie, a na kolejne lata
wszelkiej pomyślności, byście mogli realizować
swoje marzenia, spełniać swoje pomysły, plany,
a także Bożego Błogosławieństwa i wszystkiego
dobrego.
Do życzeń przyłączyła się Dyrektor PCPR,
Iwona Kalinowska, która wszystkim rodzinom
zastępczym podziękowała za ciężką pracę, zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość w mijającym roku oraz za zapewnienie dzieciom,
pozostającym w pieczy zastępczej tradycyjnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM

Dokończenie ze strony 1.
W tym roku w spotkaniu udział wzięli
Senator RP Jacek Bogucki oraz Wojewoda
Podlaski, Bohdan Paszkowski, a także ks. proboszcz Edward Łapiński, ks. proboszcz Ryszard Niwiński, Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak, Burmistrz Miasta Wysokie
Mazowieckie, Jarosław Siekierko, Burmistrz
Ciechanowca, Eugeniusz Święcki, Wójt Gminy
Sokoły, Józef Zajkowski, Wójt Gminy Kobylin-Borzymy, Dariusz Sikorski, Wójt Gminy
Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski
oraz przedstawiciele służb mundurowych i inspekcji.
Spotkanie opłatkowe było okazją zarówno
do złożenia życzeń jak i dokonania podsumowań mijającego roku. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, w imieniu swoim oraz
Zarządu Powiatu serdecznie podziękował Radnym Rady Powiatu i pracownikom starostwa za
ciężką pracę w roku 2019.
– Rok 2019 był dla naszego powiatu rokiem
szczególnym – podkreślił starosta. – Mieliśmy jubileusz 20-lecia samorządowego Powiatu Wyso-

komazowieckiego w stulecie powstania powiatów w niepodległej Polsce.
Po raz pierwszy jako samorząd powiatu przekroczyliśmy w budżecie
powiatu magiczną liczbę 100 milionów. Po raz pierwszy udało nam się
zrealizować tyle inwestycji, pozyskać
tyle pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Ten rok możemy uznać za bardzo udany. Ponad 46 milionów złotych pozyskanych z Funduszu Dróg
Samorządowych trafiło na nasze
ręce. W roku bieżącym zakontraktowaliśmy środki z rezerwy ogólnej
budżetu państwa na modernizację
szpitala w wysokości 12 milionów
złotych. Najpilniejsza potrzeba – jak uznali radni, i myślę, że mieszkańcy się z tym zgodzą – to
inwestycje w szpitalu. Panie wojewodo, bardzo
serdecznie dziękujemy za wsparcie, które płynie
do powiatu wysokomazowieckiego. Chciałbym
podziękować także wszystkim burmistrzom i wójtom z powiatu wysokomazowieckiego za współpracę, dzięki której rozwiązujemy problemy
mieszkańców naszego powiatu. (...) Dwukrotnie
w tym roku odwiedził naszą ziemię prezydent
RP Andrzej Duda. Pierwszy raz 1 marca podczas
obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Wysokiem Mazowieckiem oraz po
raz drugi, 27 listopada, kiedy to odwiedził centralę grupy Mlekovita oraz spotkał się z mieszkańcami powiatu w Kuleszach Kościelnych. Także
dlatego to był wyjątkowy rok. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć
wam wszystkim i waszym rodzinom życzenia
błogosławionych, radosnych i spokojnych świąt,
a następny rok niech będzie rokiem pełnym nieprzerwanego pasma sukcesów zawodowych i osobistych. Życzę abyśmy za rok mogli się tutaj spotkać w pełni zdrowi, uśmiechnięci i nadal gotowi
do działania.

Starosta złożył również serdeczne podziękowania księdzu Edwardowi Łapińskiemu za modlitwę w trakcie obchodów jubileuszu 20-lecia
samorządowego Powiatu Wysokomazowieckiego.
Za zaproszenie na spotkanie gorąco podziękował Senator RP, Jacek Bogucki.
– Cieszę się, że mogę być z państwem w tym
roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym podziękować za wkład w rozwój powiatu.
Cieszę się kiedykolwiek tu przyjeżdżam, gdy widzę ten ruch budowlany, ruch rozwojowy, inwestycyjny. To cieszy, bo wysiłek powiatu, gmin,
wszystkich pracowników widać i on procentuje.
Jaka jest Polska, jak rozwijają się województwa,
decydują poszczególne gminy. Podsumowując ten
rok, często pamiętając to, co nie wyszło, możemy
śmiało mówić, że powodów do dumy jest o wiele
więcej.
Udaną współpracę z powiatem wysokomazowieckim oraz poszczególnymi gminami powiatu podkreślił Wojewoda Podlaski, Bohdan
Paszkowski.
– Cieszę się, że otworzyły się nowe możliwości, nowe formy wsparcia działalności inwestycyjnej dla samorządów – powiedział wojewoda.
– Ogólnie powiem: dziękuję za to spotkanie i za
współpracę. Życzę, aby te nadchodzące święta
były przeżyte radośnie, z głębszą refleksją, aby
była okazja do odpoczynku oraz spotkania w gronie osób życzliwych, abyście poprzez te spotkania
spotęgowali w sobie to dobro, ciepło, abyście z tą
życzliwością do świata i ludzi wstąpili w Nowy
Rok.
Po wspólnej modlitwie zgromadzeni na spotkaniu członkowie powiatowej rodziny podzielili się opłatkiem oraz zasiedli do tradycyjnego,
wigilijnego posiłku.
Galeria zdjęć na str. 12.

WIGILIA WYSOKOMAZOWIECKICH STRAŻAKÓW

17 grudnia 2019 r. w świetlicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie
opłatkowe, w którym uczestniczyli funkcjonariusze komendy, a także przedstawiciele władz

6

samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z tutejszą komendą.
Komendant Powiatowy PSP
w Wysokiem Mazowieckiem
mł. bryg. Adam Frankowski po
przywitaniu zaproszonych gości,
złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt oraz podziękował strażakom i pracownikom cywilnym za sumienną
służbę i pracę w mijającym roku.
Nie zabrakło ciepłych słów od
zaproszonych gości, którzy w swoich przemówieniach życzyli zarówno dużo szczęścia zawodowego, jak i osobistego, rodzinnego, tak bardzo potrzebnego
w strażackiej służbie. Odczytany został fragment Pisma Świętego przez ks. Wojciecha Ejsmonta – Wojewódzkiego Kapelana Strażaków,

odśpiewano kolędę i odmówiono modlitwę,
po czym każdy już indywidualnie w niezwykle
miłej i ciepłej atmosferze dzielił się opłatkiem
i składał życzenia.
Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Fot. KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

OFICJALNE OTWARCIE ULICY WSPÓLNEJ W CIECHANOWCU

14 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie
ulicy Wspólnej w Ciechanowcu. Mieszkańcy
otrzymali długo wyczekiwaną ulicę. Prace rozpoczęły się pod koniec wakacji, a zakończyły
w połowie grudnia. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski oraz Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, którzy wraz z przedstawicielami samorządu gminnego, wykonawcą robót
i mieszkańcami dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu
Dróg Samorządowych: wartość 2 060 874,54 zł,
środki własne 868 009,90 zł, dofinansowanie
z FDS 1 192 864,64 zł
W otwarciu uczestniczyli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazo-

wiecki Bogdan Zieliński, Członek
Zarządu Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński, Przewodnicząca
Rady Powiatu Dorota Łapiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Karolewski, Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki, Skarbnik Gminy Jadwiga Koc, Sekretarz Gminy
Anna Czapkowska, zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł.
insp. Adam Mojsa, Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu
st. asp. Robert Sutkowski, Radni
Powiatu Wysokomazowieckiego
Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Radni
Ciechanowca, Przewodniczący Zarządów ciechanowieckich osiedli: Wiesława Karolewska
i Wojciech Puchaczewski, wicedyrektor ZSOiZ
w Ciechanowcu Artur Bojar, kierownik Referatu Inwestycji UM Marzena Kendzierska i pracownicy Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Ciechanowca podkreślił w swoim
wystąpieniu, że inwestycja może być przykładem dobrej współpracy samorządów różnego
szczebla, ponieważ przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków rządowych Funduszu Dróg
Samorządowych oraz budżetu Gminy Ciechanowiec.
Natomiast Wojewoda zwrócił uwagę na aktywność samorządu Ciechanowca, który nieustannie zabiega o pozyskiwanie środków oraz

pogratulował tej długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.
Gratulacje i podziękowania lokalnym władzom złożyli mieszkańcy, którzy nie kryli zadowolenia z ukończenia budowy – „Było błoto
i dziury, jest nowa utwardzona nawierzchnia
i chodniki po obu stronach ulicy”.
Nowo otwartą ulicę poświęcił ksiądz dziekan Tadeusz Kryński. Ulica Wspólna, na której
zameldowanych jest 161 mieszkańców, położona jest w południowej części miasta. Umożliwia
dojazd m. in. do oczyszczalni ścieków, która
obsługuje całą gminną kanalizację sanitarną.
Rozbudowa obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości ponad 800 metrów wraz
z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej,
ustawienie obrzeży i krawężników betonowych.
Przebudowane zostały wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do odbioru wody
opadowej. Wybudowany został parking z 34 miejscami postojowymi, w tym dwoma miejscami
dla niepełnosprawnych oraz próg zwalniający
z wyniesionym przejściem dla pieszych, oznakowane zostały ponadto cztery przejścia dla
pieszych. Prace prowadziła Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą
w Małkini, wyłoniona w wyniku zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
(fot. i op. UM w Ciechanowcu)

SUKCESY SZKÓŁ Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
W RANKINGU „PERSPEKTYWY 2020”

9 stycznia ogłoszone zostały wyniki XXII
Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. W rankingu Techników 3. miejsce
w województwie podlaskim oraz 51. miejsce
w kraju zajęło Technikum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, zyskując tym samym znak jakości Złotej Szkoły.
Wysokimi wynikami pochwalić mogą się
także inne szkoły średnie w powiecie wysokomazowieckim. Dwa tytuły ,,Brązowej Szkoły
2020” otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, zarówno
w kategorii Technika jak i Licea. 10. miejsce
w województwie w rankingu Techników zajął
ZSZ im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,
a 24. w zestawieniu Liceów LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem.
Kryteria, za które przyznawane są punkty
i tytuły dla szkół to m.in. sukcesy w olimpiadach, wyniki maturalne i pomyślnie zdane egzaminy zawodowe. Z inspiracji dyrektorów szkół
i nauczycieli dla najlepszych polskich liceów
i techników wprowadzono specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej
jakości ich pracy. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
szkoły mają prawo do używania w 2020 roku

i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2020. Tytuł
,,Złotej Szkoły” przysługuje liceom i technikom,
które zajęły miejsca 1-100 w rankingu, tytuł
,,Srebrnej Szkoły” liceom i technikom, które zajęły miejsca 101-300, a tytuł ,,Brązowej Szkoły”
liceom i technikom, które zajęły miejsca 301-500.
Wyniki szkół prowadzonych przez powiat
wysokomazowiecki w Rankingu Perspektywy
2020:
• Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem znalazło się na 24. miejscu
wśród 43 najlepszych liceów w województwie podlaskim oraz na 729. miejscu wśród
1000 najlepszych liceów w całym kraju.
•

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ciechanowcu znalazło się na 37. miejscu w województwie
oraz 877. w kraju.

•

Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie znalazło
się na 3. miejscu wśród 35 najlepszych techników w województwie podlaskim oraz na
51. miejscu wśród 500 najlepszych techników w kraju.

•

Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu osiągnęło 8. miejsce w województwie oraz na 314. miejsce
w kraju.

•

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem znalazło się odpowiednio na
10. miejscu w województwie oraz na 338.
w kraju.

•

Technikum im. Armii Krajowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem uplasowało się na
29. miejscu, a w kraju poza najlepszą 500.
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RYNEK PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO W 2019 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI AKTYWNYCH PROGRAMÓW
RYNKU PRACY

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec grudnia 2019 roku wynosiła
1545 osób i była niższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego
o 22 osoby.
Stopa bezrobocia w powiecie na koniec listopada 2019 r., liczona jako procentowy udział
bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności zawodowo czynnej, kształtowała się na poziomie
5,6% i była jedną z trzech najniższych w województwie podlaskim (powiat suwalski – 3,9%,
powiat bielski – 4,7%).
Stopa bezrobocia w listopadzie 2019 roku
osiągnęła jedną z najniższych wartości w 28-letniej historii bezrobocia rejestrowanego w powiecie.
W stosunku do grudnia roku ubiegłego
wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce w gminie Kobylin Borzymy – o 35,1%, gm. Nowe
Piekuty – o 14,5%, m. i gm. Ciechanowiec oraz
gm. Kulesze Kościelne - o 6,6% i gm. Klukowo –
o 3,0%. Spadek odnotowano w m. i gm. Czyżew – o 15,0%, m. i gm. Szepietowo – o 11,0%,
gm. Wysokie Mazowieckie – o 6,1%, m. Wysokie Mazowieckie – o 5,0% oraz gm. Sokoły –
o 1,7%.
Według stanu na koniec grudnia 2019 roku
w ewidencji urzędu figurowało:
• 130 osób z prawem do zasiłku (8,4% ogółu
bezrobotnych, rok 2018 – 8,6%),
• 643 kobiety (41,6% ogółu bezrobotnych, rok
2018 – 41,2%),
• 265 osób do 25 roku życia (17,2% ogółu bezrobotnych, rok 2018 – 19,8%),
• 554 osoby do 30 roku życia (35,9% ogółu bezrobotnych, rok 2018 – 37,1%),
• 376 osób po 50 roku życia (24,3% ogółu bezrobotnych, rok 2018 – 24,4%),
• 877 osób długotrwale bezrobotnych (56,8%
ogółu bezrobotnych, rok 2018 – 56,5%).
W okresie od stycznia do grudnia br. ruch
bezrobotnych (napływ i odpływ) kształtował
się następująco:
▶ liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wynosiła 1761 osób, w tym 759 kobiet;
w analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowało się 1991 osób;
▶ z ewidencji wyłączono 1783 osoby (2018 r.
– 2032).
W 2019 roku pracodawcy z terenu powiatu
zgłosili do urzędu 1036 wolnych miejsc pracy
i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2018 –
1479), w tym 25,0% stanowiły oferty współfinansowane przez urząd pracy. Na jedno wolne
miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej przypadało średnio 18 bezrobotnych (rok
2018 – 13).
Na przestrzeni dwunastu miesięcy 2019 roku
aktywnymi programami rynku pracy objęto
305 osób bezrobotnych (rok 2018 – 485 osób),
w tym:
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Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawiała się następująco:

• w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 98 osób;
• w ramach robót publicznych podjęło pracę
31 osób;
• stażami objęto 96 osób;
• przeszkolono 17 osób;
• w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 24 osoby;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 30 osób;
• na uzupełnienie stanowiska pracy w ramach
refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie
społeczne skierowanych bezrobotnych do
30 roku życia (art. 150f) skierowano 9 osób.
W roku 2019 zarejestrowano 200 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom (w tym 73 oświadczenia dotyczyło osób
przebywających na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, które już posiadały wizę w celu wykonywania pracy). W stosunku do roku ubiegłego
liczba zarejestrowanych oświadczeń była niższa
o 19,7% (rok 2018 – 249).
Cudzoziemcy zatrudniani na podstawie zarejestrowanego w PUP oświadczenia pracodawcy pochodzili z Ukrainy (120 osób – 60,0%),
Białorusi (78 osób – 39,0%), oraz Gruzji i Rosji
(po 1 osobie – 0,5%).
Zagraniczni pracownicy zatrudniani byli
głównie na podstawie umowy zlecenia (54,5%),
umowę o pracę podpisano z 45,5% osób. W grupie zatrudnionych cudzoziemców przeważali
mężczyźni (178 osób – 89,0%).

Oświadczenia o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy obywatelowi Republiki
Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej
lub Ukrainy zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiej
w latach 2018–2019.

Cudzoziemcy najczęściej reprezentowali
grupy zawodowe: robotników przemysłowych
i rzemieślników (50,5%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (24,5%), pracowników
przy pracach prostych (12,0%), pracowników
usług i sprzedawców (10,0%), rolników, ogrodników, leśników i rybaków, pracownicy biurowi
(po 1,0%), technicy i inny średni personel oraz
specjaliści (po 0,5%).
W roku 2019 do Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło 25 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemca. Wydano 18 zezwoleń na wykonywanie pracy sezonowej w sektorach: rolnictwo – 17 zezwoleń i ogrodnictwo – 1.
Bieżące informacje na temat sytuacji na
rynku pracy zamieszczane są na stronie internetowej urzędu www.wysokiemazowieckie.praca.gov.pl.
Opracowała: Anna Grądzka

EUROWEEK – CZYLI JĘZYK ANGIELSKI NIEKONWENCJONALNIE

W grudniu 2019 roku uczniowie klas
pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem
Mazowieckiem wyruszyli na wspaniałą, ję-

zykową przygodę do Międzygórza w Kotlinie
Kłodzkiej.
Głównym celem wyjazdu było doskonalenie komunikacji w języku angielskim. Zajęcia,
właśnie w tym języku, prowadzone były przez
wolontariuszy z Azerbejdżanu, Turcji, Indonezji, Meksyku i Gwatemali. Pięć dni spędzonych
w górach dało szansę naszej młodzieży na poznanie innych kultur i obyczajów. Oprócz nas
byli też licealiści z Radzymina. Dzięki ciekawym zajęciom i wolontariuszom z kompletnie
obcych sobie osób, uczniowie zostali grupą dobrych znajomych.
Zajęcia odbywały się w formie warsztatów,
ćwiczeń praktycznych, gier symulacyjnych, które nie tylko rozwijały kompetencje językowe,

ale też uczyły pracy w grupie. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z kulturą, historią,
geografią i tradycjami krajów z których pochodzą wolontariusze. Uczniowie nauczyli się
m.in. narodowego tańca indonezyjskiego.
Euroweek daje szansę poznania i przebywania z młodymi ludźmi z wielu krajów i okazuje
się, że mimo wielu różnic jesteśmy tacy sami –
wszyscy cenimy takie wartości jak tolerancja
pokój i wolność.
To był nasz pierwszy wyjazd na Euroweek.
Mamy nadzieję, że projekt będzie kontynuowany w naszej szkole i kolejni uczniowie będą
mogli uczestniczyć w przygodzie z językiem
angielskim.

DARY DOBREGO SERCA TRAFIŁY NA LITWĘ!
Ponad tona żywności, zgromadzona podczas przedświątecznej zbiórki, trafiła do polskich
rodzin na Litwie.
12 i 13 grudnia 2019 r. grupa 55 uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem wyruszyła w podróż na kresy litewskie,
by przekazać dary serca najbardziej potrzebującym rodakom.
Celem naszej podróży była wizyta w polskich szkołach w Mejszagole i Jęczmieniszkach.
Po drodze zatrzymaliśmy się na krótko w Wilnie.
Mimo, iż stolica Litwy przywitała nas mroźnym
deszczem, nie przeszkodziło to w zobaczeniu
m.in. pięknego barokowego Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, Ostrej Bramy czy odwiedzenia Cmentarza na Rossie i grobu, w którym
spoczywa matka oraz serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto poznaliśmy miejsca, gdzie
dawniej mieszkali wybitni Polacy, tacy jak Juliusz Słowacki czy Adam Mickiewicz.
Następnie przejechaliśmy do Gimnazjum
i Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego
w Mejszagole. Tam przekazaliśmy dary, a na-

stępnie po zjedzeniu smacznej obiadokolacji,
udaliśmy się na odpoczynek w schronisku. Następny dzień również przyniósł wiele wrażeń.
Wszyscy spotkaliśmy się na sali widowiskowej
z uczniami i nauczycielami, aby obejrzeć programy artystyczne w wykonaniu naszych kolegów oraz uczniów gimnazjum. Ważnym punktem wizyty było zwiedzenie muzeum księdza
prałata Józefa Obrembskiego oraz krótka modlitwa nad jego grobem. W ten sposób oddaliśmy
hołd patriarsze Wileńskiemu, bliskiemu naszym
sercom, ponieważ urodził się on w niedalekim
Nowym Skarżynie.

W czasie trwania spotkań w obu szkołach
mieliśmy okazję zintegrować się z polską młodzieżą, a „Jagiellończyk Band” zaprezentować
się przed uczniami litewskich szkół, wykonując
znane polskie piosenki. Tym samym odpłacili
nam się artyści z Litwy.
Chcemy podziękować wszystkim, którzy
wspierali naszą akcję, szczególnie firmie pana
Zbigniewa Wojno F.H.U. POL-KRUSZ, ponieważ
bez nich nie udałoby się osiągnąć tak ogromnego sukcesu. Inicjatywa ta nauczyła nas, że
warto pomagać, ponieważ, dzięki takim działaniom, wzbogacamy przede wszystkim siebie!

W tym dniu odwiedziliśmy także Polską
Szkołę Podstawową w Jęczmieniszkach, aby na
ręce nauczycieli przekazać zebraną żywność
i słodycze. Jest to niewielka placówka, w której
uczy się zaledwie 43 uczniów, ale serca zarówno
dzieci jak i nauczycieli są wielkie i pełne polskości. Radość gościła na twarzach, gdy wręczaliśmy przedszkolaczkom prezenty od polskiego Św.
Mikołaja. Słodkości nie zabrakło również dla
starszych uczniów.

Uczennica klasy IIA – Anna Rogalska

UCZNIOWIE ZSOiZ W CIECHANOWCU ZE STYPENDIAMI PREZESA RADY MINISTRÓW

13 stycznia odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendium
Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok
szkolny 2019/2020 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego.
Ceremonii wręczenia dokonał Pan Dariusz
Piontkowski Minister Edukacji Narodowej.
Te zaszczytne wyróżnienia odebrało aż trzech
uczniów z ZSOiZ w Ciechanowcu.
W uroczystości wzięła udział również Podlaska Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka

oraz Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski. Minister, zwracając się do stypendystów,
podkreślił, że czuje się zaszczycony, iż osobiście może wręczyć dyplomy najwybitniejszym
uczniom z województwa podlaskiego. Gratulując uczniom ich osiągnięć podkreślił, że są one
również efektem pracy ich nauczycieli. Uroczystość została uświetniona występami wokalnymi
chóru.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 118 uczniom z całego województwa.
O stypendium ubiegać się mogą uczniowie
szkół dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendia otrzymują uczniowie z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aż troje uczniów z naszej placówki
odebrało te zaszczytne wyróżnienia.
Nasi stypendyści PRM:
1. Jakub Lewandowski – uczeń klasy II LO – za
uzyskanie najwyższej średniej ocen w liceum:
5,31 (za poprzedni rok szkolny);
2. Aleksandra Radziszewska – uczennica klasy
VI OSSP – średnia ocen 5,47;
3. Przemysław Kazimierczuk – uczeń klasy IV
TB – średnia ocen 4,93.
Uczniom w odbiorze stypendiów towarzyszył Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Pan Łukasz Godlewski.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym
uczniom i mamy nadzieję, że ich sukces będzie
motywacją dla innych utalentowanych i pracowitych uczniów.
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KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA 2020 ROK

WYDARZENIA KULTURALNE

STYCZEŃ 2020 r.
XIX Prezentacje Kolęd i Zespołów
Kolędniczych –12 stycznia 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel. 86 275 5269, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl
Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu – 12 stycznia 2020 r. Organizator:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach,
ul. Kolejowa 3, 18-218 Sokoły, tel. 86 476 3178
miejsce realizacji: Sokoły gm. Sokoły, Bazylika
Mniejsza pw. WNMP
IV Regionalny Przegląd Zespołów
Kolędniczych – 19 stycznia 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 1328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl; strona: www.muzeumrolnictwa.pl
XVI Prezentacje Kolęd i Pastorałek –
19 stycznia 2020 r. Organizator i miejsce
realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo
tel. 86 478 1245, strona: www.klukow.naszgok.pl
email: gok@klukowo.pl
XXIII Konkurs na Wykonanie Palmy
Wielkanocnej – 27 stycznia-5 kwietnia 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 277 1328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl, strona: www.muzeumrolnictwa.pl
LUTY 2020 r.
Karnawałowe Spotkania Kabaretowe –
9 lutego 2020 r. Organizator i miejsce
realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
tel. 86 275 5269, e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona: www.gokczyzew.pl
Konkurs Historyczny „Epoka Prymasa
Tysiąclecia” XVIII edycja – luty 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
tel. 86 275 51 00, email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl, strona: www.zsoiz-czyzew.pl
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kwiaty” –
luty-kwiecień 2020 r. Organizator i miejsce
realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu ul. Mostowa 6, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 271 0563, e-mail: cokis@ciechanowiec.pl
Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
w Województwie Podlaskim w 2020 roku –
luty – listopad 2020 r. Organizator i miejsce
realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 1328,
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e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
strona: www.muzeumrolnictwa.pl
MARZEC 2020 r.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2020 r. Organizator: Urząd
Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8, 18212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 1520,
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl,strona:
www.nowepiekuty.pl, Gminny Ośrodek Kultury
w Nowych Piekutach ul. Główna 23A,
18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 1523, e-mail:
gok@nowepiekuty.pl, strona: www.nowepiekuty.pl,
miejsce realizacji: Plac przed pomnikiem
Żołnierzy Armii Krajowej i mjr. Kazimierza
Kamieńskiego ps. „Huzar” w Nowych Piekutach
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2020 r. Organizator: Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew,
email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl,
strona: www.zsoiz-czyzew.pl
Gminne Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” – 2 marca 2020 r. Organizator
i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
tel. 86 275 5269 e-mail: kulczyzew@op.pl.
strona: www.gokczyzew.pl
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – marzec
2020 r. Organizator: Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl,
strona: www.zsoiz-czyzew.pl
76. Rocznica Wymordowania Mieszkańców
Wsi Jabłoń- Dobki – 8 marca 2020 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Nowych
Piekutach ul. Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty,
Urząd Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8,
18-212 Nowe Piekuty; Gminny Ośrodek
Kultury w Nowych Piekutach ul. Główna 23A,
18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 1281, email:
szablon@wp.pl, www.szkolajablon.pl
miejsce realizacji: Kościół Parafialny w Jabłoni
Kościelnej, Jabłoń-Dobki
Eliminacje Powiatowe 65. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego – marzec 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 86 275 2343, strona: www.mok.wysokiemazowieckie.pl/biblioteka
XX Powiatowe Dyktando Mistrzów Ortografii – 18 marca 2020 r. Organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 476 0102, email: gok@szepietowo.pl,
strona: www.szepietowo.pl, miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, GOK Szepietowo
XVIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja” – 15 marca 2020 r.

Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel. 86 275 5269, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl
24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków
ratujących Żydów pod okupacją – 22 marca
2020 r. Organizator: Urząd Gminy Sokoły,
Parafia Waniewo, Centrum Biblioteczne
w Sokołach, ul. Kolejowa 3, 18-218 Sokoły,
tel. 86 476 3178, miejsce realizacji: Waniewo
(gmina Sokoły)
VII Dance Festival 4 School – 29 marca 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji:
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 476 0102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona: www.szepietowo.pl
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” – finał powiatowy – marzec 2020 r. Organizator:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6,
tel. 86 275 8101 fax. 86 275 8109, e-mail:
kppspwm@straz.bialystok.pl. Współorganizator:
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wysokiem Mazowieckiem. Miejsce realizacji: sala
konferencyjna starostwa powiatowego
VIII Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach
i następczyniach – marzec-kwiecień 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji: Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Władysława Pelca 11,
18-200 Wysokie Mazowieckie tel. 86 275 2234,
Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku,
tel. 85 664 5780

WYDARZENIA SPORTOWE
STYCZEŃ 2020 r.
III Powiatowy Turniej o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Szepietowie – styczeń 2020 r.
Organizator i miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szepietowie, ul. 1 Maja 2, 18-210 Szepietowo
tel. 86 476 0245, 476 2449, e-mail: spszepietowo@o2.pl, www.spszepitowo.szkolnastrona.pl
LUTY 2020 r.
VIII Gminne Rozgrywki w Budmingtona
o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty – 3 luty
2020 r. Organizator: Wójt Gminy Nowe Piekuty,
ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty,
tel. 86 476 1520, email: urzad@nowepiekuty.pl,
strona: www.nowepiekuty.pl, miejsce realizacji:
Hala Sportowa w Jabłoni Kościelnej
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Strażaków w Tenisie Stołowym – luty 2020 r.
Organizator: Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komentel. 86 275 8101, e-mail: kppspwm@straz.biadanta Policji i Starosty Wysokomazowieckielystok.pl, miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa go – 27 marca 2020 r. Organizator: Komenda
Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
MARZEC 2020 r.
tel. 86 474 1700, email: kpp@wysokie-maz.bk.poBieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem
licja.gov.pl, miejsce realizacji: hala sportowa
Wilczym” VIII Edycja – 1 marca 2020 r.
Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Organizator i miejsce realizacji: Miejski OśroMazowieckiem bądź Szkoła Podstawowa
dek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
w Jabłonce Kościelnej
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, XIV Otwarty Turniej Szachowy im. Czesława
tel. 86 275 2343
Burdziuka – 29 marca 2020 r. Organizator
XIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
i miejsce realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek
Czyżewa – 7 marca 2020 r. Organizator:
Kultury i Sportu, ul. Mostowa 6, 18-230 CiechaGminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,
nowiec, tel. 86 271 0563, cokis@ciechanowiec.pl
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
I Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewtel. 86 275 5269 e-mail: kulczyzew@op.pl,
cząt – marzec/kwiecień 2020 r. Organizator:
strona: www.gokczyzew.pl, miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
Świetlica Miejska ul. Strażacka w Czyżewie
w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1000-lecia 15,

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 22 35
miejsce realizacji: hala sportowa ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem
I Wojewódzki Turniej Koszykówki Dziewcząt
o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego –
marzec/kwiecień 2020 r. Organizator: Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1000-lecia 15,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 22 35
miejsce realizacji: hala sportowa ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem
Halowe Rozgrywki w Piłkę Nożną o Puchar
Wójta Gminy Nowe Piekuty – marzec/kwiecień 2020 r. Organizator: Wójt Gminy Nowe
Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty
tel. 86 4761520, email: urzad@nowepiekuty.pl,
strona: www.nowepiekuty.pl, miejsce
realizacji: Hala Sportowa w Jabłoni Kościelnej.

MATURZYŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ROZPOCZĘLI SEZON STUDNIÓWEK

Dokończenie ze str. 1.
Studniówkę w Dworku ,,Pan Tadeusz” w Kuczynie otworzył tradycyjny polonez, odtańczony
do muzyki z filmu ,,Pan Tadeusz”. Uczniowie
serdecznie podziękowali wszystkim, którzy na
przestrzeni lat stanowili wsparcie w ich edukacji – nauczycielom i wychowawcom za wytrwałość, pracę i wyrozumiałość dla nastoletnich
słabości, rodzicom za cierpliwość i miłość oraz
wszystkim przyjaciołom szkoły za pomoc w rozwijaniu placówki.

– Doniosła atmosfera, piękne stroje świadczą
o tym że bierzemy udział w wielkim wydarzeniu – podkreślił Dyrektor Szkoły, Andrzej Jamiołkowski. – Ten bal ze względu na swoją niepowtarzalność jest niezwykły i magiczny i chociaż
trwa zaledwie jedną noc to pozostaje we wspomnieniach na całe życie.
Odpowiedzialnej zabawy oraz dobrych wyników na maturze życzył uczniom Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński:
– Jesteście szczególnym rocznikiem, otóż zdajecie maturę w roku 2020. Dla nas wszystkich jest
to pewien symbol nowej generacji, a ten rok jest
rokiem wyjątkowym. Życzę wam dziś cudownej
zabawy do białego rana, a za 100 dni powodzenia na egzaminach maturalnych. Mam nadzieję,
że będziecie kontynuatorami dobrych wyników,
a nawet poprawicie rezultaty waszych poprzedników.
Około godziny 23-ej przyszedł czas na występy artystyczne. Uczniowie w zabawny sposób przedstawili rzeczywistość szkolną, skecz

pt. „Przyjęcie do pracy” oraz zaprezentowali
widowiskowy pokaz kelnerski. Towarzyszyły
temu: prezentacja zawierająca wspomnienia
z 4 lat nauki oraz piosenki w wykonaniu Huberta. Wyjątkowa atmosfera udzieliła się wszystkim przybyłym na tę uroczystość, na której
królowały elegancja, młodość i radość.

,,CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ!" ORSZAKI TRZECH KRÓLI NA ULICACH POWIATU
W tym roku po raz kolejny tradycyjne
Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami Ciechanowca oraz Wysokiego Mazowieckiego.
Mieszkańcy Ciechanowca ubrani w symboliczne, papierowe korony oraz kolorowe stroje
wyruszyli spod budynku COKiS i przeszli do
Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej, by wziąć
udział w uroczystej Mszy Świętej. W Wysokiem
Mazowieckiem barwny korowód orszaku przeszedł ulicami Jagiellońską oraz Ludową pod budynek Miejskiego Ośrodka Kultury gdzie odbyło
się przedstawienie herodów – spektakl oparty
na fragmencie Ewangelii (Mt 2, 16-19) opisujący
rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda Wielkiego. Jak co roku uczestnicy orszaków zadbali
o przebrania świętych, postaci biblijnych oraz
aniołków, jak również o chorągwie i gwiazdy,
a podczas marszu śpiewano kolędy i pastorałki.
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

