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Już po raz trzydziesty piąty w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanow-
cu odbył się Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, którego 
współorganizatorem było Starostwo Wysokomazowieckie oraz Parafi a pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Ciechanowcu. Patronat nad imprezą sprawowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego. Patronat medialny nad im-
prezą objęli: Telewizja Polska Białystok, Polskie Radio Białystok, Wrota Podlasia, tygodnik Kurier 
Poranny Głos Siemiatycz oraz portal Folk24.pl

Konkurs adresowany do instrumentalistów kultywujących tradycyjną muzykę pasterską 
w jednym miejscu i czasie zgromadził uczestników mówiących różnymi językami i gwarami, 
a pielęgnujących wyjątkową dziedzinę kultury ludowej. W bieżącym roku wzięło w nim udział 
140 uczestników. 

Dokończenie na stronie 11.

…W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, 
dzieląc z nami ziemskie życie. 

Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, 
czym dzieli się z innymi… 

                                                                 Jan Paweł II 

  
Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, 

odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, 
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości 

i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. 
Bądźmy i my świadkami nadziei w noc Narodzenia Pańskiego, 

radosne dni świąt Bożego Narodzenia i w każdy dzień naszego życia. 
Szczęśliwych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym 
w Nowym 2016 Roku.   
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27 listopada 2015 r. w siedzibie białostoc-
kiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
odbyła się uroczystość wręczenia VII edycji Na-
grody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda 
ta przyznawana jest osobom fizycznym, szcze-
gólnie zasłużonym dla upamiętniania historii 
Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edu-
kacyjny białostockiego oddziału IPN w realiza- 
cji ustawowej działalności w obszarach: edu-
kacyjnym, naukowym i wydawniczym. W tym 
roku do Kapituły wpłynęły 33 zgłoszenia, spo-
śród których nagrodzono pięć osób i jedną in-
stytucję. Wśród tegorocznych laureatów znalazł 
się kandydat zgłoszony przez Zarząd Powiatu 
Wysokomazowieckiego Pan Zygmunt Wieryszko.

Kpt. Zygmunt Wieryszko, urodził się w 1923 r.  
w Indurze na Grodzieńszczyźnie. Członek  
ZWZ-AK, uczestnik Akcji „Burza” na terenie 
Okręgu Armii Krajowej Białystok Obwód Lewy 
Niemen. W 1980 r. zaangażowany w tworzenie 
NSZZ „Solidarność” za co był represjonowany 
przez NKWD. Od 1989 r. aktywnie uczestniczył 
w działaniach upamiętniających i zachowują- 
cych pamięć o działaniach Armii Krajowej. 
Członek Światowego Związku Żołnierzy AK, 
m.in. prezes Obwodu Wysokie Mazowieckie.  
Z jego inicjatywy umieszczono w kilku kościo-
łach na terenie Obwodu tablice upamiętniające 
akowców oraz wybudowano pomnik upamięt-
niający Ofiary Rządów Totalitarnych w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Doprowadził do nadania 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 
Mazowieckiem imienia Armii Krajowej i prze- 
kazał podczas tej uroczystości pod opiekę 
uczniów sztandar 76 pp AK Obwodu Wyso-
kie Mazowieckie. Pan Zygmunt Wieryszko 
współpracuje z tą szkołą i aktywnie uczestniczy  
w spotkaniach z młodzieżą. Wspiera zorgani-
zowany przez szkołę konkurs „Żołnierze Wol-
ności”, mający na celu popularyzację wiedzy  
o Armii Krajowej.

Jego działania przybliżają młodemu poko-
leniu historię i przygotowują młodzież do kulty- 
wowania pamięci narodowej.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD „ŚWIADEK HISTORII”

Urodził się w 1959 r. w Wysokiem Mazo-
wieckiem. Ukończył Liceum Ogólnokształcące  
w Ciechanowcu. Jest magistrem inżynierem 
mechanikiem, absolwentem Politechniki Lubel- 
skiej. Od urodzenia mieszka we wsi Siennica Li-
pusy w gminie Czyżew. Po ukończeniu studiów 
rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole pod- 
stawowej w rodzinnej miejscowości. 

Od roku 1994 do 1998 zasiadał w Sejmiku 
Samorządowym Województwa Łomżyńskiego.

W roku 1998 został wybrany radnym  
Powiatu Wysokomazowieckiego na kadencję 
1998-2002, a w 2002 roku ponownie na kaden-
cję 2002-2006. W pierwszej i drugiej kadencji 
pełnił funkcję Starosty Wysokomazowieckiego. 
Od podstaw zorganizował urząd starostwa i jego 
struktury powiatowe. W tym czasie powiat ten 
dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w rankingu 
inwestycyjnym samorządów w grupie powiatów. 
Jest Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
V, VI i VII kadencji. W Sejmie przez pierwsze  
dwie kadencje pracował w Komisji Odpowie-
dzialności Konstytucyjnej i Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Finansów Pu-
blicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
W 2007 roku w Gabinecie Jarosława Kaczyńskiego 
był Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

25 października 2015 roku został wybrany 
Posłem na Sejm Rzeczypospolitej, a 19 listo- 
pada 2015 roku Prezes Rady Ministrów Pani  
Beata Szydło powołała go na stanowisko sekreta-
rza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  
Wsi. 

WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZOWJU WSI

Wręczenia nagród „Świadek Historii” do-
konał Prezes Instytutu dr Łukasz Kamiński. 
Uroczystość tę uświetnił koncert uczniów z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Ciechanowcu.
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
na pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz wa-
runków i sposobu ich przyznawania, b) zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego 
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem, c) delegowania 
radnych do komisji bezpieczeństwa i porząd-
ku, d) zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, 
e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań  
na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na 2015 rok.   

25 listopada br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego – przewodniczącego zarzą-
du odbyło się 32 posiedzenie Zarządu Powiatu  
Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczy-
ciela kontraktowego ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego; zaopi- 
niowania budowy i rozbudowy dróg wojewódz-
kich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą tech-
niczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki 
Wodźki wraz z obejściem miejscowości Mar-
kowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, 
Płonka Kościelna, Roszki Wodźki; zmian w bu-
dżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie  
zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego w sprawie wyboru bie-
głego rewidenta w celu przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok; roz- 
patrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem 
w sprawie dopłaty do czesnego studiów pody-
plomowych w Wyższej Szkole Komunikowania 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych  
w Warszawie. Zarząd powiatu rozpatrzył też 
pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawo-
dowego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie 
zwiększenia dodatku motywacyjnego z tytu- 

4 listopada Komisja Rewizyjna dokonała 
kontroli zarządu powiatu w zakresie załatwiania 
skarg i wniosków za I półrocze 2015 roku oraz  
w zakresie realizacji uchwał rady i zarządu po-
wiatu za I półrocze 2015 roku. 

12 listopada odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i Porządku Publicznego wraz z Komisją 
Rozwoju, Promocji i Finansów. Porządek posie-
dzenia obejmował zapoznanie się z informacją 
o przygotowaniu służb drogowych do sezonu 
zimowego oraz zapoznanie się z projektami 
uchwał rady powiatu w sprawie: a) utworzenia 
Centrum Obsługi jednostek Powiatowych w Wy- 
sokiem Mazowieckiem, b) zmian w budżecie  
powiatu na 2015 rok, c) delegowania radnych  
do komisji bezpieczeństwa i porządku. W dal- 
szej części posiedzenia komisja udała się do  
PODR w Szepietowie w celu zapoznania się  
z sytuacja rolnictwa w powiecie. 

16 listopada odbyła się X Sesja Rady Powia-
tu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porzą-
dek sesji obejmował: – sprawozdanie Starosty 
z wykonania uchwał i działalności Zarządu 
pomiędzy sesjami,  – sprawozdanie przewodni-
czących komisji z działalności komisji pomię- 
dzy sesjami, – informację o stanie inwestycji na 
drogach powiatowych i przygotowania do sezo-
nu zimowego. Przedstawiony został projekt bu-
dżetu powiatu na 2016 rok oraz podjęto uchwały 
w sprawie: a) określenia rodzajów świadczeń 

łu wykonywania zadań koordynatora projektu 
„EDUTRONIX – Interactive Education Mo-
dule for Mechatronics” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Programu 
ERASMUS+. Zarząd powiatu rozpatrzył pismo 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczą-
ce realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” mającego na 
celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez 
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowo-
ści wydawniczych.Zarząd powiatu zapoznał się 
z informacją o poziomie finansowania świad-
czeń zdrowotnych na 2016 rok przez Podlaski 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Białymstoku w Szpitalu Ogólnym  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz z koncepcją 
rozbudowy i modernizacji budynku Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. 

2 grudnia pod przewodnictwem Bogdana 
Zielińskiego – przewodniczącego zarządu od- 
było się 33 posiedzenie Zarządu Powiatu Wy- 
sokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
odwołania dyrektora Zarządu Dróg Powiato-
wych w Wysokiem Mazowieckiem; ogłoszenia 
naboru na wolne kierownicze stanowisko urzęd-
nicze dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia opinii 
dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dro-
gi gminnej w obrębie ewidencyjnym Moczydły 
Stanisławowięta; unieważnienia otwartego kon-
kursu ofert na powierzenie realizacji zadania  
publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie po- 
wiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował 
przygotowane przez Dyrektora Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Wysokiem Mazowiec- 
kiem wnioski do Wojewódzkiej Rady Zatrud-
nienia w Białymstoku o zaopiniowanie nowych 
kierunków  kształcenia.

MŁODZIEŻOWI MISTRZOWIE MUSZTRY
Uczniowie klas mundurowych będą mogli 

– w zastępstwie żołnierzy – występować jako 
pododdziały reprezentacyjne podczas różnych 
uroczystości. Stanie się tak pod warunkiem, że 
zaliczą odpowiednie szkolenie przygotowane 
przez wojsko, obejmujące m.in. zajęcia z musz-
try i ceremoniału. Młodzież egzaminować będą 
żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego Woj-
ska Polskiego. 

Już dziś istnieje w kraju kilka takich 
uczniowskich formacji. Młodzież często za- 
praszana jest do udziału w imprezach patrio-
tyczno-religijnych czy wojskowych. Uczniowie 
razem z żołnierzami biorą udział w uroczy-
stych apelach i stoją w jednym szyku. Bywa 
też, że wspólnie defilują. Wojsko postanowiło 
jednak pójść o krok dalej. Chce, aby młodzież 
klas mundurowymi mogła, po odpowiednim 

Nowym przedsięwzięciem, w którym mło-
dzież klas wojskowo-sportowych Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu może 
realizować swoje pasje i zainteresowania, jest 
powstanie Pododdziału Reprezentacyjnego  
Szkoły. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie 
w soboty, a prowadzi je były żołnierz Batalionu 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – Arka-
diusz Świętochowski. 

przeszkoleniu, zastępować żołnierzy jako pod-
oddział reprezentacyjny podczas uroczystości 
lokalnych.

W porozumieniu z Dowództwem Garnizo-
nu Warszawa ma zostać opracowany specjalny 
program szkolenia dla zainteresowanych szkół. 
Znajdą się w nim elementy musztry, wojskowe-
go ceremoniału i zasad występowania z pocz-
tem sztandarowym podczas uroczystości. Po 
osiągnięciu odpowiedniego poziomu umiejęt-
ności, młodzież przechodziłaby certyfikację pod 
okiem wojskowych z Batalionu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego. Jeśli uczniowie egzamin 
przejdą, będą mogli samodzielnie występować 
podczas uroczystości jako pododdział repre- 
zentacyjny. 

Arkadiusz Kendzierski
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W listopadzie na terenie powiatu wyso-
komazowieckiego odnotowano 32 zdarzenia,  
w których uczestniczyło 71 załóg – 291 straża-
ków z Państwowej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało  
9 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano.  
Straty oszacowano na ok. 375,5 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
10 listopada o godz. 23⁴⁷ Dyżurny Sta- 

nowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
otrzymał informację o pożarze stodoły z chlew- 
nią, do którego doszło w  miejscowości Jabłoń 
Jankowce. Na miejsce zadysponowano łącznie 
dwanaście zastępów z JRG Wysokie Mazowiec-
kie, OSP KSRG i OSP typu „S” oraz cysternę  
z JRG Zambrów. Na miejscu stwierdzono, że  
pali się stodoła murowana kryta eternitem (czę-
ściowo zaadaptowana na chlewnię). Wewnątrz 
stodoły, po jej obu stronach przy ścianach szczy-
towych znajdowała się trzoda chlewna (oko-
ło stu sztuk), a nad nią na betonowym stropie 
słoma w belach (około 20 ton). Działania JOP 
w pierwszej fazie pożaru polegały na spowodo-
waniu wyłączenia gospodarstwa spod napięcia 
oraz podaniu prądów wody w natarciu na pa-
lącą się stodołę i w obronie na część chlewni 
nieobjętej pożarem. Ilość podawanych prądów 

wody zwiększano, wraz z dotarciem na miejsce 
kolejnych JOP. Z uwagi na widoczne osłabienie 
konstrukcji stropu jednej z chlewni (widoczne 
opuszczenie się stropu) nie wprowadzono ra-
towników do środka w celu ewakuacji zwierząt. 
Podczas prowadzenia dalszych działań doszło  
do zawalenia się jednego ze szczytów, który 
upadając zniszczył zakotwienie stropu, w kon-
sekwencji doprowadzając do zawalenia się jego 
fragmentu wraz ze znajdującą się nad nim pa-
lącą się słomą na kojce inwentarskie, częścio-
wo zawieszając się na nich. W części zawalenia 
się stropu, przebywało pod nim około 24 sztuk 
trzody chlewnej. W chwili zawalenia się szczy-
tu i stropu nie było tam ratowników i nikt nie 
odniósł żadnych obrażeń. Bezpośrednio przy 
budynku stodoło-obory, w przedłużeniu jego 
zagrożonej ściany szczytowej, znajdowała się 
parterowa dobudówka kryta blachą, będąca 
przedłużeniem jednej chlewni stodoło-obory,  
z przejściem. Nie była bezpośrednio zagrożona, 
jednak z chwilą zawalenia się części stropu nad 
chlewnią w stodoło-oborze, zaczęła wypełniać 
się dymem, zagrażając przebywającej tam trzo-
dzie. Przy wejściu do niej postawiono wentylator, 
podając strumień świeżego powietrza i je oddy-
miając. Z chlewni, nad którą w części zawalił się 
strop, korzystając z bocznego wejścia w miejscu 
najmniej zagrożonym, dodatkowo zabezpiecza-
jąc strop podporami, skutecznie podjęto próbę 
ewakuacji części zwierząt. W drugiej chlewni, 
po przeciwległej stronie stodoło-obory, nie za-
chodziła potrzeba ewakuacji zwierząt, ponie-
waż na stropie znajdowała się mała ilość słomy, 
a konstrukcja była stabilna i nie występowało 

tam  zadymienie.  Nadpaloną słomę oraz części 
konstrukcji budowlanej wywożono przy użyciu 
ciągników rolniczych z ładowaczami czołowymi 
na pobliską łąkę i dokładnie przelewano wodą. 
W celu oceny stanu zdrowia zwierząt powiado-
miono, opiekującego się gospodarstwem, leka- 
rza weterynarii, a po padłe zwierzęta przybyła 
firma utylizacyjna. Spod zawalonej konstruk-
cji stropu wydobyto 22 martwe sztuki trzody 
chlewnej. Straty oszacowano na ok. 270 tys. zł. 
Uratowano mienie ok. 200 tys. zł

15 listopada o godz. 10¹⁵ do Stanowiska 
Kierowania KP wpłynęło zgłoszenie o pożarze 
budynku mieszkalnego w miejscowości Osipy 
Kolonia. Natychmiast  do zdarzenia zadyspono-
wano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie  
i jeden zastęp OSP KSRG Wysokie Mazowieckie. 
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że palą  
się śmieci w piwnicy (kotłowni) domu muro-
wanego jednorodzinnego krytego eternitem. 
Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem 
JOP, nie odnosząc żadnych obrażeń. Działania 
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia, wejściu dwóch ratowników w aparatach 
ODO i podaniu prądu wody na palące się kar-
tony papierowe znajdujące się obok pieca CO. 
Przed wejściem ratowników do budynku zostało 
wyłączone zasilanie elektryczne. Przy pomocy 
agregatu oddymiającego przewietrzono budy-
nek, sprawdzono pomieszczenia miernikiem 
GAZ Alert  (brak wskazań). Usunięte śmieci  
z pomieszczenia kotłowni dokładnie przelano 
wodą. Straty oszacowano na ok. 1 tys. zł. Urato-
wano mienie ok. 150 tys. zł

TS

W listopadzie w powiecie wysokomazo-
wieckim doszło do 3. wypadków drogowych 
i 33. kolizji drogowych. Policjanci na drogach 
naszego powiatu zatrzymali 13. nietrzeźwych 
kierowców.  

– 15 listopada wysokomazowieccy policjanci
z Zespołu do Walki z Przestępczością Narkoty-
kową weszli do jednego z domów na terenie Cie-
chanowca. Z ustaleń mundurowych wynikało, 
że mogą znajdować się tam duże ilości narkoty-
ków. Informacje funkcjonariuszy potwierdziły 
się, gdy policjanci podczas przeszukania lokalu 
znaleźli blisko pół kilograma suszu marihuany. 
Narkotyki znajdowały się w szklanych słoikach, 
które schowane były w szafkach. Okazało się, że 
zabezpieczone środki odurzające były własno-

KRONIKA POLICYJNA 
ścią mieszkającego tam 23-latka. Młody mężczy-
zna przyznał się do posiadania marihuany. Po-
licjantom wyjaśnił, że sam wyhodował konopie  
w lesie niedaleko Ciechanowca. Następnie ro-
śliny zebrał, wysuszył i zapakował do słoików. 
23-latek został zatrzymany i noc spędził w po-
licyjnym areszcie. Prokurator zastosował wobec 
niego środki zapobiegawcze w postaci poręcze-
nia majątkowego oraz dozoru Policji. Teraz za 
swoje postępowanie odpowie przed sądem. Gro-
zi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
– 16 listopada około godziny 16.30 dyżurny wy-
sokomazowieckiej Policji otrzymał informację 
o wypadku drogowym na drodze relacji Szepie-
towo – Brańsk, w obrębie miejscowości Wyliny 
Ruś. Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 
kierujący ciężarowym volvo z naczepą 59-letni 
mężczyzna cofając z drogi podporządkowanej 
wyjechał wprost pod jadące z pierwszeństwem 
przejazdu osobowe volvo. W wyniku zderzenia 
pojazdów 21-letnia kobieta kierująca osobówką 
z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.  
– 19 listopada, około godziny 21.00 dyżurny
wysokomazowieckiej Policji otrzymał zgłosze-
nie o potrąceniu pieszego w rejonie miejscowo-

ści Dmochy Glinki. Mundurowi natychmiast 
pojechali na miejsce. Z ich wstępnych ustaleń 
wynika, że bezpośrednio przed maskę nissana 
kierowanego przez 41-latka najprawdopodob-
niej wtargnął idący poboczem drogi mężczyzna. 
Do zdarzenia doszło w nieoświetlonym miejscu, 
a pieszy nie miał żadnych elementów odblasko-
wych na odzieży. W wyniku potrącenia 41-latek 
poważnie ranny trafił do szpitala. Badanie alko-
matem wykazało, że kierujący był trzeźwy. Nato-
miast stan trzeźwości pieszego pokaże badanie 
pobranej krwi. Wysokomazowieccy policjanci 
ustalają teraz przyczyny i dokładne okoliczności 
tego zdarzenia.
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„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI”
tych osób. Sami oferują pomoc każdemu, kto jej 
potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze pro-
ponują przewiezienie ich do ośrodków, w któ-
rych jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek 
i przespać się w normalnych warunkach.

W ubiegłych latach zdarzały się przypad-
ki, kiedy osoby bezdomne znajdowały nocleg 
w komendach Policji. Tam bezpiecznie mogły 
spędzić noc. Policjanci odwozili potrzebujących 
do domów, do izb wytrzeźwień, także do poli-
cyjnych aresztów, ponieważ często były to także 
osoby nietrzeźwe, które wieczorem i w nocy na 
zimnie siedziały w parkach, na przystankach 
komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. 
Najczęściej tacy ludzie, z powodu wypitego al-
koholu, nie odczuwali zimna i dlatego byli na-
rażeni na śmierć. Jednym z najczęstszych a za-
razem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na 
rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To niepraw-
da. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje 
ciepło, to jednak za chwilę jej organizm jest 
jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Du-
żym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na 
dwór będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy 
chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia i moż-
na się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się pod-
nieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też 
nie należy przechodzić obojętnie obok osób po 
alkoholu podczas gdy na dworze panują niskie 
temperatury. Pamiętajmy, że ludzie tacy wy- 
magają od nas szczególnej pomocy – człowiek 
nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Jesienno-zimową porą na wychłodzenie or-
ganizmu są także szczególnie narażone osoby 
starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie 
mogą poradzić sobie z codziennymi czynno-
ściami, jak chociażby z napaleniem w piecu, aby 
ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy kogoś starszego, 
żyjącego samotnie nie wstydźmy się sprawdzić 
i zapytać czy potrzebuje naszej pomocy. Należy 

Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtow-
nie spada, jest zbliżona do zera, lub niższa, nie 
zapominajmy, że są osoby, które mogą potrze-
bować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni  
i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy 
ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. 
Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś 
życie.

Jak co roku, w chwili gdy w naszym kraju 
następuje gwałtowne ochłodzenie i temperatu-
ry na zewnątrz spadają blisko zera lub poniżej, 
policjanci zwracają się do wszystkich z apelem 
o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. 
Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cier-
pieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na 
wychłodzenie organizmu są szczególnie naraże-
ni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego 
człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer 
alarmowy 112 lub 997, aby powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest na-
tychmiast sprawdzane.

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy poli-
cjanci podczas patroli zwracają większą uwa-
gę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia  
i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustosta-
ny, ogródki działkowe, altanki. Aby się rozgrzać 
bardzo często bezdomni w takich miejscach 
rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpiecz-
ne. Policjanci każdego roku monitorują sytuację 

pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których 
taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. 
Funkcjonariusze informują ośrodki pomocy 
społecznej o osobach, które z racji swojego wie-
ku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sy-
tuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi 
ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu.  
O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego my 
również możemy powiadomić Ośrodek Po- 
mocy Społecznej.

Policjanci jak co roku, codziennie współ-
pracują w tym zakresie ze Strażą Miejską, Strażą 
Ochrony Kolei, Strażą Graniczną, ośrodkami 
pomocy społecznej. Jednak, aby dotrzeć do 
wszystkich osób potrzebujących pomocy, po-
trzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego 
człowieka. Dlatego funkcjonariusze podkre-
ślają, jak ważne jest zaangażowanie i informo-
wanie ośrodków pomocy społecznej o osobach 
bezradnych, samotnych i bezdomnych potrze-
bujących pomocy.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas 
jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądź-
my obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz 
mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy 
tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 
986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i ura-
tować czyjeś życie.

PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE PIESZYCH
jak ważne jest noszenie elementów odblasko-
wych, szczególnie w porze jesienno-zimowej.

Policjanci przypominają   o noszeniu ele-
mentów odblaskowych.

31 sierpnia 2014 roku weszła w życie no-
welizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym 
dotycząca osób pieszych. We wprowadzonej 

Bezpieczeństwo niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego to jeden z najważ-
niejszych priorytetów policjantów wysoko-
mazowieckiej drogówki. Głównym celem 
funkcjonariuszy jest ograniczenie liczby wy-
padków drogowych z udziałem osób pieszych.

Bezpieczeństwo niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego jest jednym z najważniej-
szych priorytetów policjantów wysokomazo-
wieckiej drogówki. Funkcjonariusze prowadzą 
stałe działania ukierunkowane na poprawę bez-
pieczeństwa pieszych i rowerzystów. Obecność 
policjantów w pobliżu przejść dla pieszych ma 
za zadanie zwrócić uwagę kierujących na do-
kładne obserwowanie drogi, a wśród pieszych 
wzmóc zachowanie ostrożności, między innymi 
przy przechodzeniu przez jezdnię. W tym celu 
w radiowozach, w rejonach przejść dla pieszych, 
włączone są światła błyskowe. Policjanci wyso-
komazowieckiej drogówki w czasie prowadzo-
nych działań nieustannie przypominają pieszym 

zmianie ustawodawca nakłada obowiązek no-
szenia odblasków (w sposób widoczny dla in-
nych uczestników ruchu drogowego) na wszyst-
kich pieszych poruszających się po drodze po 
zmierzchu poza terenem zabudowanym chyba, 
że idą po chodniku. Warto pamiętać, że pieszy, 
który porusza się po nieoświetlonej drodze bez 
odblasków jest praktycznie niewidoczny dla 
kierowcy. Kierujący w takiej sytuacji jest w sta-
nie zauważyć osobę pieszą dopiero z odległości 
około 40 metrów, a to powoduje, że ma bardzo 
mało czasu na właściwą reakcję. Natomiast, 
jeśli pieszy ma na sobie elementy odblaskowe, 
kierowca widzi go z odległości nawet 150 me-
trów. Ten dodatkowy odcinek drogi pozwala 
kierującemu na bezpieczne ominięcie pieszego 
i uniknięcie potrącenia. Dlatego dajmy szansę 
kierowcom, aby mogli w porę dostrzec osobę 
i odpowiednio zareagować zwalniając i ją bez-
piecznie omijając. Takie odbijające światło ele-
menty mogą uratować zdrowie, a nawet życie.
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Nowe pojazdy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej na pewno przyczynią 
się do skuteczniejszego niesienia pomocy przez 
wysokomazowieckich strażaków. W Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
Wysokiem Mazowieckiem 28 listopada odbyła 
się uroczystość przekazania pojazdów ratowni-
czych.

Wstępem do uroczystości był meldunek 
Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wy- 
sokiem Mazowieckiem st. bryg. Tomasza Sień-
czuka dla przybyłego Zastępcy Podlaskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja  
Sobolewskiego, wciągnięcie flagi państwowej na 
maszt i powitaniu przez Komendanta Powia-
towego PSP st. bryg. Andrzeja Koca kolejnych 
gości:

Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jacka Boguckiego, Marszałka Województwa Pod- 
laskiego Jerzego Leszczyńskiego, Jana Grad- 
kowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP województwa podlaskiego,  
Bogdana Zielińskiego Starostę Wysokomazowiec- 
kiego, Jarosława Siekierko Burmistrza Miasta  
Wysokie Mazowieckie, Annę Bogucką Burmi-
strza Czyżewa, Roberta Lucjana Wyszyńskiego 
Burmistrza Szepietowa, Wojciecha Mojkowskie-
go Wójta Gminy Kobylin Borzymy, Józefa Gro-
chowskiego Wójta Gminy Kulesze Kościelne, 
Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Pie-
kuty, Józefa Zajkowskiego Wójta Gminy Sokoły, 
Krzysztofa Krajewskiego Wójta Gminy Wyso-
kie Mazowieckie, Radę Powiatu Wysokoma-
zowieckiego na czele z Wiceprzewodniczącym 
Kazimierzem Janem Wysockim, Tadeusza Zawi-
stowskiego przedstawiciela Nadleśnictwa Rud-
ka oraz księdza kanonika Edwarda Łapińskie- 
go – Proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów  
Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.  
Następnym punktem było przekazanie nagrody  
Komendanta Głównego PSP dla bryg. Macie-
ja Krajewskiego – Zastępcy Dowódcy JRG,  
po czym ks. kanonik Edward Łapiński poświę- 
cił nowe pojazdy i udzielił zebranym błogosła-
wieństwa.

Najważniejszą częścią apelu było formalne 
przekazanie pojazdów ratowniczych naszej Ko-
mendzie. 

Pierwszy z nich to zabudowany na podwo-
ziu IVECO Eurocargo 150 EW przez firmę PS 
Szczęśniak samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 
2,5/27/4,6 z 6-cio osobową kabiną, silnikiem 
280 KM o napędzie terenowym 4x4. Pojazd, jako 
jeden z dziesięciu, zakupiony ze środków cen-
tralnych współfinansowany przez UE ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko. Drugi to samochód 
operacyjny SLOp KIA Sportage GDI z silnikiem 
166 KM z napędem terenowym 4x4 współfi- 
nansowany ze środków samorządowych.

Uroczystość zakończyły przemówienia przy- 
byłych gości i przekazanie okolicznościowych 
zdjęć.

TS

NOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT – SKUTECZNIEJSZA POMOC

IX Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów 
„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” odbył się  
26 listopada w Publicznym Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Szepietowie. Jego organi-
zatorami byli: Publiczne Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Szepietowie, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem oraz Izba Przyjęć Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem. 

Celem konkursu było nabycie oraz do-
skonalenie umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu 
pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyję-
cie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia drugiego człowieka.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia 
konkursu, nagrody dla uczestników oraz po-
częstunek zostały ufundowane przez Spółdziel-
czy Bank Rozwoju w Szepietowie, Starostwo 
Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Radę 
Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Szepietowie. 

W konkursie wzięło udział 11 trzyosobo-
wych zespołów z gimnazjów powiatu wysoko-
mazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch 
części: teoretycznej i praktycznej. Część teore-
tyczną (test składający się z zadań zamkniętych) 
uczestnicy pisali indywidualnie. Suma punk-
tów zdobyta przez drużynę była dzielona przez 
3, a otrzymana średnia była wynikiem drużyny  
z testu (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 
punktów). Zadania w części praktycznej wyko-
nywane były przez całą drużynę. W części tej 
maksymalnie można było zdobyć 28,5 punktów. 

W sumie z obu części można było uzyskać 53,5 
punktów.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu 
opracowała oraz rzetelnie i sumiennie ocenia-
ła komisja w składzie: Tomasz Sieńczuk – z-ca 
komendanta PSP, opiekun konkursu, ratownik 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, Marcin Sta-
churski – ratownik medyczny, koordynator po-
wiatowy ratownictwa medycznego, Sylwester 
Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej 
pomocy (przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Ma-
zowieckiem), Marcin Załuska – ratownik me-
dyczny, Paweł Kozłowski – ratownik medyczny 
(przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem). 

Zmagania konkursowe oraz wręczenie na-
gród odbywały się w obecności kibicujących 
uczniów gimnazjum, opiekunów drużyn i za-
proszonych gości. Zwycięskie zespoły otrzy-

mały śpiwory (miejsce I), plecaki (miejsce II) 
oraz piłki do siatkówki (miejsce III). Drużyna, 
która w tym roku zdobyła najmniej punktów 
otrzymała, ufundowaną przez PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem, maskotkę – strażaka. Szkołom 
startującym w konkursie zostały wręczone sta- 
tuetki, a wszystkim uczestnikom, ich opieku-
nom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym 
gościom pamiątkowe znaczki.

Organizatorzy konkursu składają serdecz-
ne podziękowania młodzieży za przygotowanie 
i udział w konkursie, jednocześnie gratulują 
wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i umiejęt-
ności udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. Wyrazy wdzięczności przekazują  
o piekunom za przygotowanie młodzieży do 
konkursu, a także sponsorom za ufundowanie 
nagród oraz poczęstunku dla uczestników kon-
kursu.

TS

NAPRAWDĘ POTRAFIĄ POMÓC
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REPREZENTACJA POWIATU NA WRĘCZENIU STYPENDIÓW PRM
kazał poprowadzenie uroczystości uczniom.  
Później głos zabrali Podlaski Kurator Oświaty 
– Jerzy Kiszkiel oraz Wicewojewoda Podlaski –
Wiesław Żyliński. Uroczystość swoją obecnością 
zaszczyciły Wicekurator Wiesława Ćwiklińska 
oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Białego-
stoku – Lucja Orzechowska, Dyrektor Depar-
tamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Bia- 
łymstoku.

Zgromadzeni goście wysłuchali występu 
muzycznego w wykonaniu uczniów VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Białymstoku. Po akade-
mii zostały wręczone dyplomy wyróżniającym 
się uczniom w województwie podlaskim: 120 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało 
stypendium Prezesa Rady Ministrów (w tym 3 
uczniów odebrało dyplom w Kancelarii PRM).

Dostojni gospodarze oraz zaproszenie go-
ście pogratulowali najlepszym uczniom zna-
komitych  wyników w nauce. Obok gratulacji 
dla stypendystów znalazły się również podzię-
kowania dla nauczycieli, wychowawców oraz 
rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów 
młodych ludzi.

W bieżącym roku szkolnym aż trzech 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za- 
wodowych w Ciechanowcu zostało nagrodzo-

Już po raz 24 najlepsi uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych zostali nagrodzeni za osiągnię- 
cie najwyższych wyników w nauce. Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawa-
ne uczniowi szkoły dla młodzieży (publiczna 
lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły pu-
blicznej), której ukończenie umożliwia uzy-
skanie świadectwa dojrzałości. Kandydat do 
stypendium musi spełniać przynajmniej jeden 
z poniższych warunków: otrzymać promocję  
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą  
w danej szkole średnią ocen; wykazywać szcze-
gólne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzi-
nie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,  
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki 
co najmniej dobre; być uczniem szkoły w roku 
szkolnym, na który jest przyznawane stypen-
dium. Stypendium PRM może otrzymywać tylko 
jeden uczeń w danej szkole.

Uroczyste wręczenie dyplomów tegorocz-
nym stypendystom Prezesa Rady Ministrów 
szkół ponadgimnazjalnych z województwa pod- 
laskiego odbyło się w listopadzie, w hali spor-
towej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Zygmunta Augusta w Białymstoku. 

Gości zgromadzonych na uroczystości przy-
witał Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego  
w Białymstoku Pan Tadeusz Mosiek, który prze-

nych stypendium Prezesa Rady Ministrów, są 
to: Przemysław Susoł – uczeń klasy IV Ogólno-
kształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, Remigiusz 
Truszkowski – uczeń klasy II Liceum Ogólno-
kształcącego i Anna Gromadko – uczennica 
klasy IV Technikum. Z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w 
Wysokiem Mazowieckiem nominowana była i 
stypendium otrzymała uczennica klasy III A Alek-
sandra Bielińska.

Wśród stypendystów PRM znalazł się uczeń 
Technikum im. Armii Krajowej w Wysokiem 
Mazowieckiem Adam Wnorowski, uczący się  
w zawodzie technik pojazdów samochodowych. 
Również Grzegorz Perkowski z klasy czwartej 
technikum ekonomicznego w wysokomazowiec-
kim ZSZ im. Stanisława Staszica zasłużył sobie 
na ten zaszczy. W Zespole Szkół Ogólnokształ- 
cących i Zawodowych w Czyżewie stypendia  
trafiły do rąk dwojga uczniów: Magdaleny Kali- 
nowskiej i Tomasza Lubowickiego. 

W gronie tegorocznych stypendystów nie 
zabrakło także reprezentanta Zespołu Szkół Rol-
niczych w Krzyżewie – Łukasza Łuniewskiego, 
ucznia IV klasy technikum o kierunku: technik 
rolnik

Wyróżnionym uczniom gratulujemy. 

Kolejny – już XIV Powiatowy Konkurs Pla-
styczny pn. „Pejzaże Powiatu Wysokomazowiec-
kiego” podsumowany. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Szepietowie 26 listopada 2015 roku 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród jego 
laureatom. Na konkurs wpłynęło 501 prac z 28 
instytucji oświaty i kultury naszego powiatu. Ko-
misja konkursowa dokonała oceny prac w 4 ka-
tegoriach wiekowych przyznając I, II, III miejsce 
oraz wyróżnienia.

W kategorii przedszkola i oddziały przed-
szkolne nagrody otrzymali: za I miejsce – Julia 
Łupińska – Szkoła Podstawowa w Wojnach Kru-
pach, za II – Szymon Kaczyński – Przedszkole 
Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, a za 
III – Nina Pawłowska – Gminny Ośrodek Kul- 
tury w Szepietowie

Na wyróżnienia zasłużyli: Karolina Go-
dlewska – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury  
i Sportu, Julia Perkowska – Szkoła Podstawo-
wa w Wojnach Krupach, Szymon Krystosiak – 
Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach, Anna 
Ryszewska – Gminne Przedszkole w Czyżewie, 
Magdalena Olędzka – Gminny Ośrodek Kul- 
tury w Szepietowie, Marek Załuska – Nie- 
publiczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka  
w Szepietowie.

W kategorii klasy I-III szkoły podstawowe 
nagrody otrzymali: za I miejsce – Emilia Busma 
– Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej,
za II – Amelia Porzezińska - Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Wysokiem  
Mazowieckiem, a za III – Feliks Popławski – 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościusz- 
ki w Wysokiem Mazowieckiem. Wyróżnienia 
odebrali: Aneta Godlewska – Gminny Ośrodek  
Kultury w Szepietowie, Tobiasz Kowalewski 
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Wysokiem Mazowieckiem, Amelia 
Ślepowrońska – Szkoła Podstawowa im. Szarych 
Szeregów w Czyżewie, Alicja Pawłowska – Szko- 
ła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Szepietowie, Julia Zaręba – Gminny 
Ośrodek Kultury w Szepietowie, Szymon Wi-
śniewski – Gminny Ośrodek Kultury w Sze- 
pietowie, Dominika Dmochowska – Ciechano- 
wiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

W kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe 
nagrody otrzymali: za I miejsce – Julia Tomczyk 
– Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, za
II – Joanna Czartoszewska – Gminny Ośrodek 
Kultury w Szepietowie i za III – Anna Moczy- 
dłowska – Gminny Ośrodek Kultury w Sze- 
pietowie. Wyróżnienia: Dominika Mościcka – 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Ana- 
stazja Wnorowska – Gminny Ośrodek Kultury  
w Szepietowie, Katarzyna Załuska – Gminny  
Ośrodek Kultury w Szepietowie, Jan Łapiński 
– Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach, Mate-
usz Kudzinowski – Gminny Ośrodek Kultury  
w Szepietowie, Aleksandra Konarzewska – Szko-
ła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czy-

żewie, Karolina Kulesza – Szkoła Podstawowa  
w Stypułkach Święchach.

W kategorii gimnazja i szkoły średnie na-
grody za miejsca „na podium” otrzymali: Wik-
toria Roszkowska – Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem, Wikto-
ria Pupik – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła  
II w Czyżewie i Oliwia Kozłowska – Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiel-
lończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Tomasz 
Łaszczuk – Publiczne Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Szepietowie, Edyta Stypułkowska 
– Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach, Agata
Busma - Zespół Szkół w Rosochatem Kościel-
nem i Paulina Rozwadowska – Publiczne Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie 
otrzymali wyróżnienia w tej grupie.

Nagrody i dyplomy laureatom konkursu 
wręczyli: Renata Sosnowska – przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, 
Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego Rady 
Miejskiej w Szepietowie, Tadeusz Zawistowski  
z Nadleśnictwa Rudka i Tomasz Paduch – Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szepie- 
towie.

Uczestnicy imprezy mogli podziwiać prace  
na wystawie pokonkursowej i skorzystać ze  
słodkiego poczęstunku.

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie 
składa podziękowania za otrzymane fundusze 
na organizację konkursu Starostwu Powiatowe-
mu w Wysokiem Mazowieckiem, Nadleśnictwu 
Rudka oraz Spółdzielczemu Bankowi Rozwoju  
w Szepietowie za nagrody rzeczowe.

Gok Szepietowo

MŁODZI PLASTYCY NAGRODZENI W SZEPIETOWIE
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NA SYCYLIĘ PO NOWE KOMPETENCJE
Rozpoczęty został nabór uczniów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie do 
udziału w projekcie "ZSOiZ w Czyżewie ku zjed-
noczonej Europie" współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+. 
Udział w Projekcie ma na celu rozwój kompe- 
tencji: 
•	 Zawodowych: nabycie nowych umiejętności

w zależności od kierunku kształcenia; pozna-
nie zasad organizacji pracy na stanowisku.

•	 Językowych: wykształcenie podstaw komuni-
kacji w języku angielskim; poprawa poziomu 
znajomości słownictwa zawodowego.

•	 Międzykulturowych: wykształcenie postawy
tolerancji i otwartości na inne kultury; po-

znanie dziedzictwa historyczno - kulturowe-
go Włoch. 

• Osobistych: nabycie umiejętności pracy 
w grupie i zespole, oraz zarządzania czasem; 
rozbudzenie pasji poznawczych i motywacji; 
wzrost wiary we własne możliwości i umie-
jętności, wzrost samodzielności i zaradności; 
wzmocnienie odporności na sytuacje streso-
genne.
W projekcie wezmą udział osoby będące 

uczniami Technikum w ZSOiZ w Czyżewie w 
zawodach: technik żywienia i usług gastrono-
micznych, technik agrobiznesu oraz technik in-
formatyk. Uczestnicy zostaną wybrani w drodze 
konkursu. Projekt skierowany jest do 34 uczniów 
i przewiduje  wyjazdy na 4-tygodniowe staże za-

graniczne (1 wyjazd - 14 osób, drugi wyjazd – 20 
osób) wraz z opiekunem. Miejscem docelowym 
wyjazdu będzie miasto na Sycylii – Barcellona 
Pozzo di Gotto. Pierwsza grupa (zawody technik 
informatyk oraz technik agrobiznesu) wyjedzie 
na przełomie lutego i marca 2016. Wyjazdy po-
przedzone zostaną kursem języka angielskiego, 
który podniesie kompetencje językowe młodzieży. 

Staż we Włoszech to kolejna po Niemczech 
możliwość podwyższania kompetencji nie tylko 
zawodowych poza granicami Polski. Planujemy 
dalsze wyjazdy, by kształcenie zawodowe uczy-
nić atrakcyjniejszym – z korzyścią dla naszych 
uczniów.

ZSOiZ Czyżew

PIĘKNO I PRAWDA W POEZJI ADAMA MICKIEWICZA
poezji polskiej tę moc przemieniania człowieka  
w istotę lepszą i wyższą.”

Z okazji rocznicy śmierci romantyka w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. S. Stanisława Sta-
szica w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się 
uroczysta sesja ilustrująca jego życie i twórczość. 
Jej inicjatorki, Elżbieta Kubić, Mariola Kurpiew-
ska i Małgorzata Pruszyńska, zwróciły uwagę na 
3 wielkie idee tworzące ponadczasową wartość 
poezji A. Mickiewicza: Miłość, Ojczyzna i Bóg. 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych przed- 
stawili dramat emigranta, tęsknotę za Ojczyzną, 
szacunek dla tradycji i przeszłości swojej Ojczy-
zny oraz relacje między Bogiem i człowiekiem 
w twórczości poety. Na tle nostalgicznej muzyki 
Chopina usłyszeć można było mądre słowa ro-
mantycznego twórcy, który pisał m.in. 

26 listopada 2015 roku minęła 160 roczni-
ca śmierci Adama Mickiewicza, jednego z naj-
wybitniejszych poetów polskich. Przeniesienie  
prochów Mickiewicza do Polski i złożenie ich 
na Wawelu w 1898 roku stało się pretekstem do 
wielkiej manifestacji patriotycznej.

Na wieść o zgonie poety Cyprian Kamil Nor-
wid powiedział: „Tylko Mickiewicz posiadł w 

„Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz  
w siebie. Nie znajdzie Boga, kto nie szuka tylko  
w niebie”, „Wierzysz, że Bóg się zrodził w Betle-
jemskim żłobie, lecz biada Ci, jeżeli nie urodził się  
w Tobie”.

Organizatorzy – uroczystości przygotowali  
inscenizacje fragmentów utworów Mickiewicza, 
wśród których wyróżniała się finałowa scena 
epopei „Pan Tadeusz” zakończone tańcem polo-
neza. Uczniowie wystąpili w tradycyjnych stro-
jach szlacheckich z epoki.

Sesja z okazji 160 rocznicy śmierci poety 
przekonała widzów, że mówić o Mickiewiczu 
to znaczy mówić o pięknie słuszności, prawdzie  
i sprawiedliwości, których był żołnierzem i apo-
stołem. 

ZSZ

 W IPN ZAPREZENTOWALI WZRUSZAJĄCY PROGRAM PATRIOTYCZNY
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, 
który zwrócił  uwagę na szczególną  wartość  pro-
gramu „Katyń – w rocznicę Zbrodni”  w edukacji 
młodzieży. Wyraził także nadzieję, że tego typu 
inicjatywy będą nadal podejmowane i realizowane 
w postaci wyjazdów do miejsc pamięci. Pan Sta-
rosta podkreślił, że podobne projekty edukacyj-
ne powinny być kierowane do  szerszego grona 
młodych ludzi, gdyż  niezwykle ważne  jest  kul-
tywowanie pamięci o  ważnych wydarzeniach hi-
storycznych  dla naszego narodu. 

Wyrazem wdzięczności uczniów ZSOiZ  
w Ciechanowcu  za udział w projekcie organizo-
wanym przez IPN  był przygotowany pod kierun-
kiem pani  Moniki Ilczuk koncert patriotyczny. 
Wystąpili w nim uczniowie: Weronika Binaś, Do-
minika Bogucka, Klaudia Kraszewska, Magdale-
na Leończak, Zuzanna Ilczuk, Kewin Niewiarow-
ski, Szymon Kaczmarek, Dawid Koc z i Patryk 
Wasilewski.  W scenariuszu występu znalazły się 
utwory patriotyczne: „Ballada katyńska”, „Matka 
Boska Częstochowska”, „Biały krzyż”. „Czerwo-
ne maki  na Monte Cassino”, „Póki Polska żyje 
w nas” oraz fragmenty wierszy, które stanowiły 
liryczne wprowadzenia do kolejnych pieśni. 

Ten sam koncert uczniowie ZSOiZ w Ciecha-
nowcu zaprezentowali także  o godzinie 13.00,  

W siedzibie białostockiego oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej, 27 listopada odbyło się  
podsumowanie projektu edukacyjnego „Katyń 
– w rocznicę Zbrodni” kierowanego do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu wojewódz-
twa podlaskiego. 

W ramach projektu,  dzięki wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z opieku-
nem – Dyrektorem Eugeniuszem Święckim, 
wzięli udział w dwóch wyjazdach edukacyjnych.  
Pierwszy  został zrealizowany w 2012 roku. Jego 
uczestnicy odwiedzili  wówczas  m.in. Katyń, Sło-
nim, Nowogródek, Kuropaty, Smoleńsk, Orszę, 
Borysów, Lidę i Grodno. Kolejny wyjazd odbył  
się natomiast we wrześniu 2015 roku, zaś  jego 
szlak prowadził na Polskie Cmentarze Wojenne 
we Włoszech: Monte Cassino, w Bolonii i Loreto 
k. Ankony.  Udział w tym przedsięwzięciu stał się 
dla młodzieży wspaniałą,  żywą lekcją historii. 

 W dniu  27 listopada było zatem  co wspo-
minać. Przyszedł czas na podsumowania, reflek-
sje, ale przede wszystkim podziękowania dla tych 
osób i instytucji, które przyczyniły się do zreali-
zowania  projektu. Głos zabrał między innymi 

podczas uroczystości wręczenia nagród hono-
rowych „Świadek Historii”. Wśród tegorocznych 
laureatów znalazł się kandydat zgłoszony przez 
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego Zyg-
munt Wieryszko.

Kpt. Zygmunt Wieryszko, urodził się w 1923 r.  
w Indurze na Grodzieńszczyźnie. Członek ZWZ-
-AK, uczestnik Akcji „Burza” na terenie Okrę-
gu Armii Krajowej Białystok Obwód Lewy Nie-
men. W 1980 r. zaangażowany w tworzenie 
NSZZ „Solidarność” za co był represjonowany 
przez NKWD. Od 1989 r. aktywnie uczestniczył  
w działaniach upamiętniających i zachowują- 
cych pamięć o działaniach Armii Krajowej. Czło-
nek Światowego Związku Żołnierzy AK, m.in. 
prezes Obwodu Wysokie Mazowieckie.  

Dla uczniów z Ciechanowca był to praw-
dziwy zaszczyt wystąpić przed tak dostojną pu-
blicznością. Ciepłe przyjęcie koncertu, wyrazy 
uznania,  łzy wzruszenia słuchaczy podczas wy-
konania pieśni: „Czerwone maki na Monte Cassi-
no”,  zapoznanie się z biografią wspaniałych ludzi 
uhonorowanych nagrodami „Świadek Historii” 
i wszystko to,  co stało się tego dnia udziałem 
uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu, na pewno po-
zostanie na zawsze w ich pamięci.
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przyśpieszona do prawa jazdy kat. C, szkolenie 
okresowe do prawa jazdy kat. C), kierowca au-
tobusu (prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna 
przyśpieszona do prawa jazdy kat. D), operator 
sprzętu ciężkiego, spawacz metodą MAG. 

Szkoleniami grupowymi objęto 38 osób 
ubiegających się o przyznanie jednorazowych 
środków na podjecie działalności gospodarczej. 
Powyższe szkolenia realizowane były w ramach 
środków Funduszu Pracy. 

Bon szkoleniowy przyznano 16 osobom bez-
robotnym do 30 roku życia, które uzyskały kwa-
lifikacje miedzy innymi w zawodzie: kierowca 
samochodu ciężarowego, kierowca samochodu  
ciężarowego z przyczepą oraz uprawnieniem ADR  
(przewóz materiałów niebezpiecznych) i ob- 
sługą HDS (obsługa żurawi przeładunkowych). 

Na realizację szkoleń w okresie 10 mie-
sięcy 2015 roku ogółem wydatkowano kwotę 
202.397,59 zł.

Na dzień 17.11.2015 roku z grupy 80 osób 
skierowanych na szkolenia zawodowe zatrud- 
nienie, inną pracę zarobkową lub działalność  
gospodarczą podjęło 65 osób, co daje wysoką 
efektywność na poziomie około 81%.

Opracował:
Marcin Ostrowski

ALTERNATYWNA METODA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ROLNIKÓW

Podlaska Izba Rolnicza wraz z Sekretariatem 
Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich województwa podlaskiego zorganizowała 
konferencję pt.: „Sztuka mediacji w celu po-
lubownego załatwiania sporów mieszkańców 
obszarów wiejskich”. Konferencja odbyła się  
25 listopada 2015 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Na spotkanie licznie przybyli przedstawi-
ciele gmin, starostw oraz delegaci i pracownicy 
PIR (z ramienia Zarządu PIR uczestniczył Pre-
zes Grzegorz Leszczyński oraz Członek Zarządu 

Stanisław Rogalski). Prelegentami natomiast 
byli: prof. Ewa Katarzyna Czech – adwokat i jed-
nocześnie wykładowca Uniwersytetu w Białym-
stoku oraz mediatorzy Podlaskiego Centrum 
Arbitrażu i Mediacji (dr Marta Janina Skrodzka, 
Halina Borys-Pakieła, Izabela Klim, Mirosław 
Leśniewski).

Głównym tematem spotkania była media-
cja, jako alternatywna metoda rozwiązywania 
sporów rolników m.in. z zakresu prawa admini-
stracyjnego, cywilnego (w tym gospodarczego), 
zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądo-
wym. Mediacja obok drogi sądowej jest możli-
wością rozwiązania istniejącego konfliktu przy 
jednoczesnym uniknięciu długotrwałego i kosz-
townego postępowania sądowego w sytuacji 
zaistnienia sporu. Ponadto w przeciwieństwie 
do sformalizowanego procesu sądowego jest  
to możliwość bardziej elastyczna i niesformali-
zowana.

Pojawiające się konflikty różnego rodzaju 
niejednokrotnie ciągną się bardzo długo i są  

kosztowne. Często zdarza się tak, że rolnik 
na ma czasu i pieniędzy na procesowanie się  
w związku z tym rezygnuje z dochodzenia swo- 
ich praw. Konferencja miała zatem za zadanie 
wskazać uczestnikom spotkania drogę mediacji 
oraz rozwiązywania sporów na drodze polu-
bownej oraz prowadzić negocjacje aby ich wy-
nik był zadowalający dla obu stron sporu.

Więcej informacji o działalności Podlaskiej 
Izby Rolniczej  na stronie: www.pirol.pl

INFORMACJA Z REALIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH 
● przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu
wypłacanego bezrobotnemu,
● zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się
poza miejscem zamieszkania 
– w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu
do wysokości 100% przeciętnego wynagrodze- 
nia obowiązującego w dniu przyznania bonu 
szkoleniowego.

Szkolenia organizowane są w ramach reali- 
zowanych programów i projektów finansowa-
nych między innymi ze środków Funduszu Pracy 
przyznanych algorytmem, środków pochodzą-
cych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecz- 
nej oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezrobotnemu w trakcie odbywania szko-
lenia, na które został skierowany, przysługuje 
stypendium w wysokości 120% zasiłku pod wa-
runkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie 
mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku 
niższego miesięcznego wymiaru godzin szkole-
nia stypendium ustala się proporcjonalnie. 

W okresie od stycznia do października br. 
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowiec-
kiem skierował na szkolenia ogółem 80 osób,  
w tym 9 kobiet. Ze szkoleń indywidualnych sko-
rzystało 26 osób, w tym 9 odbyło szkolenia sfi-
nansowane ze środków Funduszu Pracy, 17 – ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach dwóch programów - Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego 2014 – 2020.  
W wyniku kształcenia w try-
bie indywidualnym osoby 
bezrobotne uzyskały kwali-
fikacje miedzy innymi w za-
wodzie: kierowca samocho- 
du ciężarowego (prawo jazdy 
kat. C, kwalifikacja wstępna 

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na 
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, po-
trzebnych do wykonywania pracy, w tym umie-
jętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie  
z ustawą z dnia 

20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrud- 
nienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) Powiatowy 
Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ini-
cjuje, organizuje i finansuje szkolenia grupowe  
i indywidualne oraz przyznaje bony szkoleniowe. 

Szkolenia grupowe są inicjowane przez urząd 
i kierowane do określonej grupy osób bezrobot-
nych (w zależności od typu szkolenia i zawodu).

Szkolenia indywidualne są realizowane na 
wniosek osoby bezrobotnej, jeżeli uzasadni ona 
celowość szkolenia, a jego koszt w części finan-
sowanej przez urząd pracy nie przekroczy 300% 
przeciętnego wynagrodzenia.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skiero-
wania bezrobotnego do 30 roku życia na wskaza-
ne przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, 
które zostaną poniesione w związku z podjęciem 
szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkole-
niowego następuje na podstawie indywidualne-
go planu działania oraz uprawdopodobnienia 
przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.  
W ramach bonu szkoleniowego starosta finansu-
je bezrobotnemu koszty:
● jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwa- 
lifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadają-
cego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty 
na konto instytucji szkoleniowej,
● niezbędnych badań lekarskich lub psycholo-
gicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy 
badania,

1

5

19

48
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Finał VIII Międzyszkolnego Konkursu Wie-
dzy o Patronie „… w drodze do Krakowa” odbył 
się 5. listopada. Organizatorem i gospodarzem 
imprezy było Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Sokołach. Honorowy patronat objęli:  
JE Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Podlaski Ku-
rator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Starosta Wysoko-
mazowiecki Bogdan Zieliński, Proboszcz Parafii 
Sokoły ks. Kanonik Czesław Małż i Wójt Gminy 
Sokoły Józef Zajkowski. Do grona gości dołączy-
li: JE Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Kurator 
Wiesława Ćwiklińska oraz Ks. Dziekan M. Dem-
biński. Skierowali oni ciepłe słowa do uczest-
ników i organizatorów konkursu oraz wręczyli 
nagrody. Udział w konkursie zgłosiło 14 szkół. 
Konkurs zasięgiem przekroczył granice woje-
wództwa, bo zgłosiła się drużyna z Gimnazjum 
nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

Konkurs przebiegał wielowątkowo – na 
płaszczyźnie plastycznej i wiedzowej. Przez paź-
dziernik uczniowie w swoich szkołach wykony-
wali prace plastyczne ilustrujące hasło przewod- 
nie konkursu. Pocztą elektroniczną przesyłali  
do organizatorów zdjęcia wykonanych prac,  
a oryginały dostarczali bezpośrednio do naszej 
szkoły. Wpłynęło 39 prac. 

30. października komisja, powołana przez
Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach Pana Wal-
demara Kikolskiego, przyznała po dwie nagrody 
w każdej z trzech grup wiekowych. Poprzez gło-
sowanie elektroniczne internauci przyznali po 
jednej nagrodzie w każdej kategorii. Przyznano 
też dwa wyróżnienia za szczególnie interesujące 
przedstawienie tematu.

Rozdanie nagród nastąpiło 5. listopada 2015 r. 
podczas finału części wiedzowej. 

W konkursie plastycznym wzięły udział na-
stępujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Brusze-
wie, Gimnazjum w Kobylinie Borzymach, Szkoła 
Podstawowa w Kobylinie Borzymach, Szkoła 
Podstawowa. w Wiźnie, Szkoła Podstawowa nr 
1w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoła Podstawo-
wa w Sokołach, Gimnazjum w Sokołach, Gimna-
zjum w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoła Pod-
stawowa w Kołakach Kościelnych i Gimnazjum 
w Kołakach Kościelnych.

Komisja konkursowa oceniła i przyznała 
uczestnikom nagrody w poszczególnych katego-
riach. Wśród najmłodszych – uczniów klas O-III 
szkoły podstawowej triumfowały dwie dziew-
czynki: I miejsce – Amelia Porzezińska Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 
i II miejsce – Anna Staszek Szkoła Podstawo-
wa w Wiźnie. Nagroda internautów przypadła  
w udziale Magdalenie Mucharskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Wiźnie.

W kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej 
na najwyższą ocenę jurorów zasłużyli: Aleksan-
dra Rogalska ze Szkoły Podstawowej w Sokołach 
i Jakub Jamiołkowski ze Szkoły Podstawowej  
w Bruszewie, a nagrodę internautów otrzymał 
Stefan Kłoskowski również ze Szkoły Podsta- 
wowej w Bruszewie. W gronie najstarszych 
uczestników (gimnazjalistów) znalazły się rów-
nież same dziewczęta: I miejsce – Wiktoria 
Roszkowska z Gimnazjum w Wysokiem Ma-
zowieckiem, II – Maria Łapińska Gimnazjum  
w Kobylinie Borzymach, nagroda internautów – 
Weronika Faszczewska Gimnazjum w Sokołach. 
Komisja przyznała również dwa wyróżnienia: 
Marcie Kołakowskiej z Gimnazjum w Kołakach 
Kościelnych i Wiktorii Mieczkowskiej z Gim- 
nazjum w Sokołach.

W drugiej części udział brało 7 gimnazjów. 
Po części pisemnej wyłoniono trzech laureatów 
w kategorii indywidualnej oraz 5 drużyn, któ-
rych członkowie zgromadzili największą sumę 
punktów.  Laureatami w kategorii indywidual- 
nej zostali: I miejsce – Karolina Kosakowska – 
Gimnazjum w Rutkach – Kossakach, II – Anna 
Czerwińska – Gimnazjum w Sokołach, III – 
Magdalena Ogrodnik – Gimnazjum w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

Zwycięskie drużyny przystąpiły do kolejne-
go etapu. Konkurencje dla drużyn były różnego 

DOBRZE ZNAJĄ SWEGO PATRONA
typu: należało odpowiedzieć na wybrane losowo 
pytania dotyczące życia, nauczania Jana Pawła II 
i Jego krakowskich spotkań z młodzieżą, ułożyć 
rozsypankę w pełne zdanie, zaznaczyć na mapie 
wskazane miejsca i obiekty, odgadnąć, jakiego 
spotkania młodych z Papieżem logo przedstawia 
stopniowo odsłaniana ilustracja oraz odgadnąć 
tytuły zaprezentowanych hymnów Światowych 
Dni Młodzieży. Zmagania obserwowała i ocenia-
ła komisja powołana przez Dyrektora Zespołu 
Szkół w Sokołach.  Laureatami zostały drużyny 
z Rutek – opiekun B. Grodzka, Wysokiego Ma-
zowieckiego - opiekun A. Jamiołkowska i Sokół 
– opiekun H. Szczegryn. Pozostałe drużyny:
Szepietowo, Kołaki Kościelne, Czyżew i Ostrów 
Mazowiecka otrzymały pamiątkowe dyplomy  
i podziękowania. Laureaci otrzymali atrakcyjne 
nagrody dzięki sponsorom – Staroście Wysoko-
mazowieckiemu, miejscowej Parafii, Bankowi 
Spółdzielczemu w Sokołach, Wójtowi Gminy  
Sokoły oraz Radzie Rodziców, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni i dziękujemy. 

Uczniowie naszych szkół wykazali się wiel- 
kimi talentami plastycznymi oraz rozległą wie-
dzą dotyczącą Patrona – św. Jana Pawła II.  Wy-
stawa prac dostępna jest na szkolnej stronie 
www.szkolasokoly.republika.pl. Mamy nadzieję 
na spotkanie za rok w następnej edycji konkursu. 

Hanna Grabowska
wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołach
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Dokończenie ze strony 1.

Do Ciechanowca przyjechali z Podlasia 
(w tym z terenów pogranicza litewskiego), Ma-
zowsza, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Beskidu 
Śląskiego, Podhala, Kaszub oraz z zagranicy – ze  
Słowacji, Ukrainy i Litwy. Zgromadzeni instru-
mentaliści zagrali na mazowiecko-podlaskich 
i lubelskich ligawkach, góralskich trombitach, 
kaszubskich bazunach, rogach oraz innych in-
strumentach pasterskich.

Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich 
to wydarzenie nie tylko dla specjalistów z dzie-
dziny etnologii, etnomuzykologii, muzyki, mu-
zykologii, folklorystyki, ale również dla osób 
interesujących się tradycyjną muzyką pasterską, 
kulturą ludową i folklorem. 

W jury tegorocznego Konkursu zasiedli: mgr 
Krzysztof Braun – etnograf z Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu War-
szawskiego, mgr Piotr Dorosz – muzykolog 
z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie, dr Artur Gaweł – etnograf, Kierownik 
Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach, 
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkow-
ska – muzykolog z Instytutu Muzykologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, dr Tomasz Czerwiń-
ski – etnograf, nauczyciel akademicki, Andrzej 

Klejzerowicz – wieloletni uczestnik i laureat 
Konkursów Gry na Instrumentach Pasterskich.

W sobotę 5 grudnia br. przesłuchania rozpo-
częły się od występów dzieci do lat 10 grających 
na ligawkach, po nich zaprezentowały się dzieci 
starsze do lat 16 oraz dorośli 

w dwóch kategoriach wiekowych – do 64 lat 
oraz powyżej 64 roku życia. Kolejne kategorie 
podzielone były na kategorie dzieci i dorosłych 
w kolejności: trombity, bazuny, rogi pasterskie 
oraz pełna wirtuozerii kategoria innych instru-
mentów pasterskich. 

Drugi dzień imprezy rozpoczął się od uro-
czystej mszy świętej w kościele pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Ciechanowcu, którą koncelebro-
wał Jego Ekscelencja ksiądz Biskup  Tadeusz 
Pikus, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej. Po 
mszy dyrektor Muzeum Dorota Łapiak doko-
nała otwarcia podsumowania XXXV Konkur-
su Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazi-
mierza Uszyńskiego, w którym najważniejszym 
punktem było ogłoszenie wyników Konkursu. 
Laureaci I-go, II-go i III-go miejsca z każdej kate-
gorii zaprezentowali swoje umiejętności w kon-
cercie laureatów oraz otrzymali dyplomy z rąk 
najważniejszych gości. Wśród widowni zasiedli 
goście honorowi: J.E. ksiądz Biskup Tadeusz 
Pikus, proboszcz Parafi i pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Ciechanowcu Tadeusz Kryński, Poseł na 
Sejm PR i jednocześnie Wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Poseł na Sejm RP 
Dariusz Piontkowski, Marszałek Województwa 
Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wicewojewoda 
Podlaski Wiesław Żyliński, Dyrektor Generalny 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Wojciech Kwiatkowski, Starosta Wysokomazo-
wiecki Bogdan Zieliński, Radni Powiatu Wyso-
komazowieckiego, Starosta Siemiatycki Jan Za-
lewski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ma-
ciej Głaz oraz jego zastępca Adam Frankowski, 
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Przewod-
niczący Rady Miasta Ciechanowiec Eugeniusz 
Święcki, członkowie i Przewodniczący Rady 
Muzeum prof. Czesław Waszkiewicz, dyrektorzy 
i przedstawiciele instytucji wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych.

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek 
Bogucki w asyście dyrektora Podlaskiego Od-
działu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Macieja Głaza oraz jego zastępcy Ada-
ma Frankowskiego wręczył puchar Romanowi 

Skowerze z Trojanówka (gm. Klukowo) za pod-
trzymywanie i rozpowszechnianie gry na ligaw-
ce oraz wieloletni udział w Konkursie Gry na 
Instrumentach Pasterskich. 

Uroczystość uświetniły koncerty zespołów: 
Pleskota z Chmielna, Karpatska Taystra z Ukra-
iny, Bacowskie Trio ze Słowacji oraz Pieniny 
z Krościenka nad Dunajcem.

NA INSTRUMENTACH PASTERSKICH W MIĘDZYNARODOWEJ OBSADZIE
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