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„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”
Cyprian Kamil Norwid

Przed nami najpiękniejszy okres w roku.
Niech więc czas Świąt Bożego Narodzenia
odrodzi w nas spokój, harmonię i radość.
W naszych domach niech zagości
prawdziwie rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości,
a Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia, pogody ducha,
spełnionych marzeń oraz satysfakcji i wielu sukcesów.
Dorota Łapiak

Leszek Gruchała

Bogdan Zieliński

Przewodniczący
Rady Powiatu

Wicestarosta
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Boże Narodzenie 2016 r.

WSPÓLNA UROCZYSTOŚĆ WYSOKOMAZOWIECKICH
STRAŻAKÓW I POLICJANTÓW
Uroczysty apel z okazji zakończenia inwestycji w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
oraz powołania Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem odbył się
8 grudnia 2016 r. na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia
meldunku przez st. bryg. Tomasza Sieńczuka

sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu, po czym nastąpił przegląd pododdziałów,
w skład których wchodził poczet sztandarowy
i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
a także klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.
Dokończenie na stronie 3.

KONKURS W MIĘDZYNARODOWEJ ODSŁONIE
Kolejny, już XXXVI, Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego
w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu odbył się w dniach 3-4 grudnia
2016 r. Współorganizatorami byli Starostwo
Wysokomazowieckie oraz Parafia pw. Trójcy
Przenajświętszej w Ciechanowcu. Patronat nad
imprezą objęli Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Wojewoda Podlaski i Marszałek
Województwa Podlaskiego.
Gra na instrumentach pasterskich jest dla
uczestników formą aktywnego uczestnictwa
w kulturze, przekazywana z pokolenia na poko-

lenie, angażując do udziału całe rodziny, co wpisało się już na stałe w życie kulturalne regionu.
Międzynarodowy zasięg Konkursu podnosi jego
rangę i pozwala rokrocznie zapraszać kolejnych
instrumentalistów z różnych części Europy.
To największe wydarzenie tego typu w Polsce oraz Europie, które w tym roku zgromadziło
141 uczestników z Podlasia, w tym z terenów
pogranicza białoruskiego i litewskiego, Mazowsza, Warmii i Mazur, Kurpi, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Beskidu Śląskiego, Podhala, Kaszub
oraz z zagranicy – z Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Dokończenie na stronie 11.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

24 listopada i 25 listopada br. odbyły się
posiedzenia wszytych stałych komisji rady powiatu na których omawiany był projekt budżetu
powiatu na 2017 rok.
14 grudnia 2016 roku Komisja Oświaty Kultury i Sportu zapoznała się z projektem
uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-

cielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Wysokomazowiecki, ustaliła plan pracy
komisji na 2017 rok oraz przyjęła sprawozdanie
z pracy komisji za 2016 rok.
14 grudnia 2016 roku Komisja Rewizyjna ustaliła plan kontroli Komisji rewizyjnej na
2017 rok.
14 grudnia 2016 roku Komisja Ochrony
Zdrowia i Spraw Społecznych rozpatrzyła projekty uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: a) wyrażenia opinii dotyczącej
przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego, b) wyrażenia opinii dotyczącej
użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia
o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00
złotych, stanowiącego własność lub będącego
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem, c) wyrażenia opinii dotyczącej

zakupu sprzętu i aparatury medycznej, ustaliła plan pracy komisji na 2017 rok oraz przyjęła
sprawozdanie z pracy komisji za 2016 rok.
15 grudnia2016 roku Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego zapoznała się informacją Podlaskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu,
dokonała oceny gospodarki leśnej, rozpatrzyła
projekty uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: a) przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015
z perspektywą 2016-2019 za lata 2014-2015,
b) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Wysokomazowieckiego na 2016-2019
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024,
ustaliła plan pracy komisji na 2017 rok oraz
przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za 2016
rok. Ponadto dokonała oceny sytuacji rolnictwa
oraz rozwoju innych podmiotów gospodarczych
działających na terenie powiatu.

INFORMACJA

dotycząca udzielonych środków na kształcenie pracowników
i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w roku 2014
wprowadziła nowy instrument polityki rynku
pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. KFS stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub
za zgodą pracodawcy. KFS jest rozwiązaniem
systemowym, adresowanym do pracodawców,
wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie
zatrudnienia przez osoby z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie
zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić
zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Pracodawca ubiegający się o dofinansowane
kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść
wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś
80% kosztów kształcenia ustawicznego finansowane jest ze środków KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego
do 10 osób, koszty kształcenia ustawicznego
mogą być sfinansowane w całości. Dofinansowanie ze środków KFS nie może przekroczyć
300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym
roku na jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego udzielane jest na zasadach
pomocy de minimis.
W latach 2014-2015 możliwością dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego objęte były jedynie osoby powyżej 45 roku życia.
Od 2016 roku zniesiony został limit wiekowy.

W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem dysponował kwotą
395.000,00 zł na realizację kształcenia ustawicznego (295.000,00 zł – limit podstawowy oraz
100.000,00 zł dodatkowe środki z rezerwy).
W związku z faktem, że wnioskowane dofinansowanie przez pracodawców w ramach
złożonych wniosków znacznie przekraczało
kwotę będącą w dyspozycji urzędu oraz biorąc
pod uwagę właściwe i racjonalne wydatkowanie środków oraz równe traktowanie pracodawców w zakresie dostępności do wsparcia, urząd
podjął decyzję o finansowaniu pracodawcy jednego kursu lub jednego kierunku studiów podyplomowych na jednego pracownika.
Według stanu na dzień 30.11.2016 roku zawarto z pracodawcami 41 umów o dofinansowanie kształcenia ustawicznego 319 pracodawców
i pracowników na łączną kwotę 377.638,39 zł.
Dnia 29.11.2016 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało
informację o priorytetach wydatkowania środków KFS w roku 2017 oraz o dokonaniu przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
podziału pomiędzy województwa limitu środków KFS na działania urzędów pracy w roku
2017. Kwota środków KFS na działania powiatowych urzędów pracy w województwie podlaskim w 2017 roku wynosi 4 607 300 zł.
Priorytety przyjęte przez Ministra Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej to:
1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe,
transport i gospodarka magazynowa oraz opieka
zdrowotna i pomoc społeczna;

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;
3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, a którym nie przysługuje prawo
do emerytury pomostowej.
W związku z powyższym Powiatowy Urząd
Pracy w Wysokiem Mazowieckiem z uwagi na
potrzebę oszacowania środków niezbędnych
na finansowanie działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracodawców i pracowników
zwraca się z prośbą do pracodawców mających
siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie powiatu wysokomazowieckiego o zgłaszanie zapotrzebowania na
wyżej wymienione środki. W tym celu należy
wypełnić formularz ankiety dostępnej na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.
Wypełnioną ankietę należy przesłać na
adres e-mail: biwy@praca.gov.pl lub faxem
862758613 w terminie do 27.12.2016 roku.
Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi
zobowiązania dla żadnej ze stron.
Po otrzymaniu limitu środków na powiat
wysokomazowiecki, tutejszy urząd ogłosi nabór
wniosków o przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracodawców i pracowników poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń
w siedzibie PUP oraz stronie internetowej urzędu – www.pup-wysokiemazowieckie.pl.
Marcin Ostrowski

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Nieuchronnie zbliża się 31 grudzień 2016 r.
a wiec okres podsumowań kończącego się roku
oraz snucia planów na kolejny, 2017 r. I choć
jeszcze rok nie minął jednak można już powiedzieć, iż mijający rok był dla naszego powiatu
i wierzę, że także jego mieszkańców, na ogół
udany. To nieustanny rozwój naszych gospodarstw rolnych, a także przedsiębiorstw na czele
z Mlekovitą (budowa nowego zakładu proszkowni mleka) daje nadzieję na przyszłość. Dzięki zmianie nastawienia władz centralnych i wojewódzkich udało nam się ruszyć z kilkoma do
tej pory niewykonalnymi inwestycjami, które
mają wielki wpływ na warunki życia i rozwoju
naszego powiatu. Przebudowa drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki,
przebudowa drogi krajowej Nr 66 przez miasto
Wysokie Mazowieckie, przebudowa drogi krajowej nr 63 przez Czyżew, przebudowa dr wojewódzkiej Siemiatycze – Ciechanowiec i dalej

do Nura to inwestycje, które zaczynają nabierać
realnego kształtu pozwalającego mieć nadzieję,
iż w przyszłości zostaną zrealizowane. Również
jako władze powiatu dokładaliśmy cegiełkę do
tego wielkiego zbiorowego dzieła. Nasz powiat
również inwestował w rozwój, czego dowodem
jest zajęcie w 2016 r. 4 miejsca w Polsce wśród
wszystkich powiatów w poziomie inwestycji. To
wielkie osiągnięcie, z którego wszyscy jesteśmy
dumni. Dodać należy, iż na koniec 2016 r. nie
będziemy mieć zadłużenia mimo tak dużych
inwestycji. Czy to oznacza iż wszystko zostało
zrobione? Absolutnie nie. Mamy olbrzymie potrzeby i oczekiwania. Dlatego przygotowaliśmy
ambitny, proinwestycyjny budżet na 2017 r. ale
o nim napisze w następnym numerze naszego
biuletynu.
Do siego roku!
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

WSPÓLNA UROCZYSTOŚĆ WYSOKOMAZOWIECKICH
STRAŻAKÓW I POLICJANTÓW

Dokończenie ze strony 1.
W dalszej części uroczystości nastąpiło
przecięcie wstęgi w związku z zakończeniem
zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem” oraz jego poświęcenie. Na placu wykonano roboty budowlane o wartości 272 116 zł.;
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
dofinansowała inwestycję w kwocie 146 000 zł.,
pozostałą część, t.j. 126 116 zł przekazał Powiat
Wysokomazowiecki.
Apel był okazją do wręczenia nagród przyznanych wysokomazowieckim strażakom przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
bryg. Zbigniew Zalewski, st. kpt. Jarosław Maczewski, mł. kpt. Wojciech Sokołowski, asp.
sztab. Leszek Kostro. Nagrody wręczyli: sekre-

tarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz st. bryg.
Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.
Kolejną częścią uroczystości było przekazanie aktu powołania Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
pełniącemu dotychczasowe obowiązki komendanta, nadkom. Krzysztofowi Woźniewskiemu.
Aktu tego dokonali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, nadinspektor Helena Michalak – Zastępca Komendanta
Głównego Policji oraz Komendant Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością
między innymi: Jarosław Zieliński – sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP,
nadinspektor Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji, st. bryg. Jarosław

Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki
PSP, nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku,
ks. Wojciech Ejsmont – Wojewódzki Kapelan Strażaków, ks. Leon Grygorczyk – Kapelan
Podlaskiej Policji, ks. Jarosław Świderek –
Zastępca Diecezjalnego Kapelana Strażaków,
ks. Edward Łapiński – Proboszcz Parafii Pw.
Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki wraz z Wicestarostą Leszkiem
Gruchałą, członkowie Zarządu Powiatu, władze lokalnych samorządów, na czele z Jarosławem Siekierko – Burmistrzem Miasta Wysokie
Mazowieckie.
TS

STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W listopadzie 2016 r. na terenie powiatu
wysokomazowieckiego odnotowano 25 zdarzeń, w których uczestniczyło 52 załogi –
208 strażaków z Państwowej i Ochotniczych
Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 7 osób, 2 osoby poniosło śmierć.
Straty oszacowano na ok. 193,5 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
7 listopada o godz. 1500 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w okolicach
miejscowości Dąbrowa Wielka. Zadysponowano
dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz
zastęp z OSP Dąbrowa Wielka. Po przybyciu
na miejsce stwierdzono, że na prostym odcinku
drogi 2074 B pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem, a miejscowością Dąbrowa Wielka doszło
do czołowego zderzenia dwóch samochodów
osobowych (Opel Insignia i VW Golf). Oplem
podróżowało małżeństwo z dwójką dzieci
w wieku trzynastu i dwóch lat, natomiast Golfem jechała sama kobieta. W chwili przybycia
na miejsce Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) oba pojazdy stały na kołach. Opel
stał na jezdni blokując oba pasy ruchu, a Golf
znajdował się w przydrożnym rowie. Kierujący
Oplem i jego dwójka dzieci nie zgłaszali żadnych obrażeń. Natomiast poszkodowana została kobieta podróżująca Oplem i kierująca VW,
która uskarżała się na ból. Działania JOP przy
kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) ograni-

czyły się tylko do udzielenia wsparcia psychicznego poszkodowanym, gdyż Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) przybył minutę po JOP
i przejął dalsze czynności. Ponadto ZRM przebadał wszystkich uczestników zdarzenia. Do
szpitala zostały zabrane dwie kobiety i dwójka
dzieci, natomiast kierujący Oplem pojechał
razem z dziećmi jako opiekun. Działania JOP
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów
oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem.
Podczas trwania akcji ruch na drodze był całkowicie zablokowany. Zniszczeniu uległy przody
w obu pojazdach. Straty łączne oszacowano na
około 40 tys. zł.
18 listopada o godz. 1452 Dyżurny SKKP
otrzymał zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Dąbrówka Kościelna. Niezwłocznie do
zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG
Wysokie Mazowieckie oraz jeden zastęp z OSP
KSRG Szepietowo. Po przybyciu na miejsce
stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg (DK-66
z powiatową 2070) doszło do zderzenia dwóch
samochodów osobowych. Samochody z chwilą
przybycia JOP pozostawały na skrzyżowaniu
w pozycji na kołach, blokując całkowicie przejazd drogą krajową. W pojeździe skoda podróżowało małżeństwo, którym zajmował się ZRM
przybyły przed zastępami straży pożarnej. Pojazdem peugeot podróżował sam kierowca, który oddalił się z miejsca zdarzenia (po kilkunastu minutach trwania akcji Policja zlokalizowała i zatrzymała go). Po przebadaniu przez ZRM
uczestnicy zdarzenia odmówili zabrania ich do
szpitala pozostając na miejscu zdarzenia. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu
z akumulatorów w obydwu pojazdach oraz zakręceniu dopływu gazu na reduktorze instalacji
LPG w samochodzie skoda. Zepchnięto uszkodzone pojazdy na pobliską łąkę oraz przy po-

mocy sorbentu usunięto rozlane płyny eksploatacyjne na jezdni. Teren objęty działaniem
ratowniczym oraz samochód peugeot przekazano Policji, a samochód skoda przekazano
użytkownikowi.
19 listopada o godz. 725 do SKKP wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło w okolicach miejscowości Jabłonka Kościelna. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy
z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na
miejsce stwierdzono, że na prostym odcinku
drogi DK-66 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Skrajne pojazdy znajdowały się w odległości około 200 metrów od siebie.
Dwa pojazdy pozostawały w rowie na kołach
po widocznych oznakach dachowania, a trzeci
znajdował się na jezdni w pozycji na kołach
z dużym uszkodzeniem lewego boku. Samochodami podróżowało łącznie cztery osoby. W jednym pojeździe kierowca z pasażerem, a w pozostałych dwóch tylko sami kierowcy. Wszyscy
opuścili wraki pojazdów o własnych siłach
i znajdowali się na jezdni (przytomni, brak
widocznych obrażeń ciała). Przybyły jednocześnie z JOP na miejsce zdarzenia ZRM przebadał wszystkich poszkodowanych i dwie osoby
zabrał do szpitala. Działania JOP polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
dopływu prądu z akumulatorów w rozbitych
pojazdach. Jednocześnie ratownicy pomogli
ZRM w lokalizacji poszkodowanych oraz pomocy policji w zorganizowaniu objazdu. Na
czas trwania akcji przejazd DK-66 był zablokowany. Po zakończonych działaniach ratowniczych na miejsce zdarzenia na prośbę policji
zadysponowano OSP Misztale celem pomocy
w kierowaniu ruchem drogowym. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję
uprzątnięto resztki powypadkowe z jezdni. Straty łączne oszacowano na kwotę 70 tys. złotych.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W listopadzie 2016 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 3 wypadków drogowych i 29 kolizji drogowych. Policjanci na
drogach naszego powiatu zatrzymali 14 nietrzeźwych kierowców.
– 30 listopada 2016 roku, około godziny
20:00 wysokomazowieccy policjanci drogówki w obrębie miejscowości Dąbrówka Kościelna próbowali zatrzymać do kontroli drogowej
osobowego opla. Kierowca auta zignorował
sygnały mundurowych nakazujące mu zatrzymanie się, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg.

Kierowca nie reagował na polecenia wydawane
przez funkcjonariuszy. Uciekając przed policyjnym patrolem, jechał całą szerokością jezdni,
powodując zagrożenie dla innych uczestników
ruchu drogowego. Kierujący corsą pędził drogą
powiatową w kierunku miejscowości Wyszonki
Wypychy. Następnie zjechał w drogę gruntową
i jadąc polami dojechał do miejscowości Zalesie Stare. Tam porzucił swój pojazd i pieszo
kontynuował ucieczkę. Po przebiegnięciu około
trzech kilometrów został zatrzymany przez policjantów wysokomazowieckiej drogówki. Okazało się, że uciekinierem jest 29-latek, mieszkaniec gminy Szepietowo. Mężczyzna był trzeźwy, a powodem jego ucieczki, jak tłumaczył
policjantom było to, że nie posiadał upewnień
do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo wyszło na jaw, iż samochód którym
kierował nie miał ważnego przeglądu technicznego oraz obowiązkowego.

8 grudnia 2016 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem odbyła się uroczystość związana
z oddaniem inwestycji modernizacyjnej. Podczas uroczystego apelu, nadkomisarz Krzysztof
Woźniewski, pełniący dotychczas obowiązki
Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem
Mazowieckiem, odebrał awans na to stanowisko z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji Pani nadinspektor Heleny Michalak oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Białymstoku – nadinspektora Daniela Kołnierowicza. Minister Jarosław Zieliński w swoim
wystąpieniu gratulował nowemu szefowi wysokomazowieckich policjantów, życząc jednocześnie jak najlepszej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego.
AB

„DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS” W KULESZACH
29 listopada br., w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych, w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” został otwarty Punkt Przyjęć
Interesantów. Wójt Gminy udostępnił pomieszczenie, w którym dzielnicowy z Posterunku
Policji w Sokołach będzie mógł przyjmować
mieszkańców z terenu gminy Kulesze Kościelne.
Otwarcia Punktu Przyjęć Interesantów dokonali Wójt Gminy Kulesze Kościelne Pan Józef
Grochowski wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Panem nadkom. Krzysztofem Woźniewskim.
Stworzenie takiego punktu było jednym z postulatów wynikających z konsultacji społecznych
przeprowadzonych na terenie gminy Kulesze
Kościelne. Dzięki funkcjonowaniu nowootwartego punktu mieszkańcy będą mieli ułatwiony
dostęp do dzielnicowego, co wpłynie niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.
W każdy poniedziałek w godz. 10:00-12:00
w punkcie przyjęć interesantów, dyżurował
będzie dzielnicowy st. sierż. Kamil Ksepka
tel. +48 885997356, a także w zależności od
potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy
Kulesze Kościelne.

DEBATA SPOŁECZNA W URZĘDZIE GMINY
KULESZE KOŚCIELNE
29 listopada 2016 roku, w Urzędzie Gminy
w Kuleszach Kościelnych odbyło się spotkanie
przedstawicieli wysokomazowieckiej komendy
Policji z lokalną społecznością. Policjanci rozmawiali z mieszkańcami o bezpieczeństwie,
funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz o osobach potrzebujących
pomocy w okresie jesienno-zimowym. Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji
w Wysokiem Mazowieckiem nadkom. Krzysz-

tof Woźniewski przedstawił zebranym stan
bezpieczeństwa na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Szczególną uwagę zwrócił na
zagrożenia występujące na terenie gminy Kulesze Kościelne. Następnie asp. szt. Grzegorz
Grosfeld zaprezentował policyjne narzędzie
informatyczne, jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz omówił dotychczasowe efekty wynikające z jej funkcjonowania. Uczestnicy debaty mogli w łatwy i dostępny sposób dowiedzieć się, na jakich zasadach
działa mapa oraz w jaki sposób można zgłosić o problemie czy zagrożeniu w konkretnym
miejscu lub rejonie. Funkcjonariusze zwrócili
również uwagę na problemy osób starszych,
nieporadnych życiowo, potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym. Przypomnieli
także o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez osoby piesze, poza terenem
zabudowanym, po zmroku. Na zakończenie
debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia
ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy
miejsca zamieszkania oraz materiały informacyjne dot. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Wielkiej 25 listopada 2016 r. odbył się
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Wysokiem Mazowieckiem. W zjeździe uczestniczyli delegaci, ustępujący zarząd oraz przedstawiciele władz i zaproszeni goście, m.in.:
Jacek Bogucki – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Wysokiem Mazowieckiem, Antoni Ostrowski – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Lucyna Golonko –
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,
st. bryg. Piotr Pietraszko – Z-ca Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, st. bryg.
Andrzej Koc – Komendant Powiatowy PSP
w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Radosław Kubeł – Diecezjalny Kapelan Strażaków, ks. Kan.
mgr Andrzej Stypułkowski – Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Dąbrowie Wielkiej,
Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa, Jarosław
Siekierko – Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Wójtowie – Piotr Uszyński – Klukowo, Marek Kaczyński – Nowe Piekuty, Józef
Grochowski – Kulesze Kościelne, Wojciech Mojkowski – Kobylin Borzymy.
Obrady poprowadził delegat dh Grzegorz
Kulesza. Na zjeździe ustępujący Prezes podsumował działalność 5-letniej kadencji Zarządu,
po czym głos w dyskusji zabrali obecni goście
i delegaci, następnie przedstawiono sprawozdania powołanych komisji. Komisja Rewizyjna
postawiła ustępującemu Zarządowi wniosek
o udzielenie absolutorium, który został jednogłośnie przyjęty.

Wybrano władze na kolejną kadencję: Prezes – Bogdan Zieliński, Wiceprezes – Anna Bogucka, Wiceprezes – Andrzej Koc, Skarbnik –
Marcin Kruszewski, Sekretarz – Grzegorz Kulesza oraz członkowie Zarządu: Mirosław Reczko, Marek Klejzerowicz , Marek Kaczyński, Jan
Stanisław Piętka, Wojciech Mojkowski, Dariusz
Sikorski, Stefan Grodzki, Kazimierz Markowski, Stanisław Maruszewski, Monika Zaremba,
Zbigniew Dąbrowski, Bohdan Bagiński. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Jan Rzymski,
Wiceprzewodniczący – Jacek Pruszyński, Sekretarz – Tomasz Kruszewski. Wybrano także
Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP: Tomasz Kruszewski, Jacek Bogucki, Jan Stanisław Piętka, Wojciech Mojkowski,
Stefan Grodzki, Marek Kaczyński, Zbigniew
Dąbrowski, Dariusz Sienicki, Kazimierz Markowski, Stanisław Maruszewski, Arkadiusz Kućmierowski, Bohdan Bagiński, Dariusz Sikorski,
Jan Rzymski, Grzegorz Kulesza, Marek Klejzerowicz. Przedstawicielami Zarządu Oddziału
Powiatowego do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali: Anna Bogucka, Grzegorz Kulesza, Bohdan Bagiński i Jan Stanisław
Piętka.

Miłym akcentem Zjazdu Powiatowego było
wręczenie odznaczeń i medali, które otrzymali:
Bogdan Zieliński – Srebrną Odznakę Honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański’’ nadaną przez
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
w Białymstoku, Grzegorz Kulesza – Złoty Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ (po raz drugi)
nadany przez Prezydium Zarządu Głównego
ZOSP RP.

OLIMPIADA STATYSTYCZNA

W 290 szkołach z całej Polski 16 listopada
2016 r. przeprowadzony został I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej. Do testu przystąpiło blisko 2,5 tys. uczniów. Zespół Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowali uczniowie
z klasy 3TE i 4TI: Sylwia Boratyńska, Joanna
Porucznik, Katarzyna Żur, Marcin Dominiak,
Rafał Perkowski, Mateusz Gąsowski i Daniel
Jańczuk. Drużynę do Olimpiady przygotowała
mgr Agnieszka Grabowska – nauczyciel mate-

matyki. Stopień trudności był bardzo wysoki,
gdyż Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu
statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych.
Do drugiego etapu zakwalifikowani zostali
"najlepsi z najlepszych". Miło nam poinformować, że wśród uczestników etapu okręgowego
Olimpiady Statystycznej znalazły się aż trzy
osoby z wysokomazowieckiego ZSZ: Dominiak
Marcin, Jańczuk Daniel i Boratyńska Sylwia.

Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą nie
tylko z zakresu: matematyki, informatyki, statystyki, ekonomii, przedsiębiorczości i geografii.
Pokazali również doskonałą umiejętność myślenia analitycznego, umiejętności poszukiwania
informacji, ich analizy i interpretacji, znajomość
metod ilościowych w analizach ekonomiczno-społecznych oraz zrozumienie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce.
Wszystkim, którzy zmierzyli się z zagadnieniami objętymi programem Olimpiady Statystycznej serdecznie gratulujemy. Uczniom,
którzy wezmą udział w kolejnym etapie – życzymy powodzenia.
ZSZ

ŚWIĘTOWALI HONOROWI DAWCY KRWI

Uroczyste spotkanie z okazji dorocznych Dni
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się 25 listopada 2016 roku
w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Zorganizowane zostało ono przez
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „KROPELKA”. Jego celem było podziękowanie honorowym dawcom krwi oraz osobom nas wspierającym, jak też dalsza promocja ruchu krwiodawstwa oraz akcji pomocowych prowadzonych
prze Polski Czerwony Krzyż. Obecni na spotkaniu zostali zapoznani z działalnością i osiągnięciami wysokomazowieckiego Klubu „Kropelka”.
Wśród wysokomazowieckich krwiodawców
gościli: Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego
Jarosław Siekierko, Prezes Oddziału Okręgowego PCK w Białymstoku Pan Zbigniew Misiejuk
wraz z wiceprezesem Waldemarem Gołasiem,
Przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku dr

Dariusz Średziński, Dyrektorzy wysokomazowieckich szkół ponadgimnazjalnych.
W 2016 roku jedną z akcji organizowaliśmy
pod patronatem Banku PKO BP akcję pod hasłem „Moja krew, twoje życie”. Ponadto nasi
dawcy brali udział w ogólnopolskiej kampanii
PCK „Ognisty ratownik – gorąca krew”. W XIII
edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”
wzięli udział uczniowie wysokomazowieckich
szkół ponadpodstawowych, a Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem zajął
III miejsce w kategorii największej ilości oddanej krwi.
Współdziałając z Oddziałem Okręgowym
Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku
przeprowadziliśmy skierowaną do młodzieży
szkolnej Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu
Życia. W minionym roku uczestniczka tej Olimpiady, uczennica Gimnazjum w Wysokiem
Mazowieckiem Aleksandra Grodzka po zwycięstwie w eliminacjach rejonowych oraz podlaskich okręgowych w finale krajowym zajęła
I miejsce.
W 2016 roku nasi krwiodawcy oddali rekordową ilość ponad 270 litrów krwi oraz pozyskaliśmy grono nowych krwiodawców wywodzących się głównie spośród młodzieży szkolnej
jak i osób dorosłych mieszkańców naszego mia-

sta i powiatu. Większość z nich w dalszym ciągu
będzie aktywnie oddawała krew na rzecz osób
chorych i potrzebujących.
Najaktywniejsi krwiodawcy i osoby nas
wspierające zostały Przez Polski Czerwony Krzyż
wyróżnione odznakami Honorowymi PCK. Były
to Elżbieta Fiedorczuk i Wanda Filipowicz oraz
Wojciech Brzozowski i Wiesław Kierlewicz,
a pond to odznakami Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi uhonorujemy: Jolantę Sakowicz,
Mariolę Włostowską, Joannę Zagroba i Annę
Zalewską.
Odznakami Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznanymi przez
Ministra Zdrowia uhonorowano naszych dawców Wojciecha Kruszewskiego i Waldemara
Rakowskiego.
Pozostali krwiodawcy otrzymali zestawy
upominków przygotowanych przez Wysokomazowieckiego Starostę oraz wspierających nas
sponsorów. Upominki przekazane przez Starostę Bogdana Zielińskiego otrzymali: Elżbieta
Dąbrowska – samochodowa nawigacja satelitarna, Michał Chrostowski – Golarkę Philips,
Alicja Gawkowska – słuchawki multimedialne.
Opracował:
Tadeusz J. Wróblewski

„ODBLASKI? BIORĘ W CIEMNO!” W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

– 18 października br., policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego wysokomazowieckiej komendy Policji rozpoczęli akcję edukacyjno –
informacyjną „Odblaski? Biorę w ciemno!”,
która poprzez promowanie w społeczeństwie
idei noszenia odblasków ma na celu podniesienie świadomości pieszych i kierujących pojazdami, a przez to ograniczenie liczby zdarzeń
drogowych. Założeniem działań jest dotarcie do
jak największej rzeszy osób zamieszkujących na
terenach wiejskich, poruszających się w godzinach wieczorowo-nocnych po nieoświetlonych
drogach naszego powiatu. Wczoraj odbyło się
spotkanie inauguracyjne w Starostwie Powiatowym w Zambrowie z udziałem przedstawicieli

instytucji biorących udział w tym przedsięwzięciu tj. przedstawicieli Policji w Wysokiem
Mazowieckiem i Zambrowie, Starosty Wysokomazowieckiego i Starosty Zambrowskiego
oraz dyrekcji PKS Zambrów. Partner tych działań – PKS Zambrów zobowiązał się do dystrybuowania elementów odblaskowych w swoich
autobusach dla osób, które wysiadają na przystankach końcowych na obszarach wiejskich.
Zakup elementów odblaskowych sfinansował
starosta wysokomazowiecki. W każdym autobusie PKS Zambrów zamieszczono również plakaty promujące działania i noszenie elementów
odblaskowych. Z policyjnych obserwacji wynika, że w okresie jesienno-zimowym dochodzi do

największej liczby wypadków z udziałem pieszych. Mają na to wpływ niekorzystne warunki
atmosferyczne panujące w tym okresie, a także
szybko zapadający zmierzch, wówczas piesi stają
się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem
ostrożności skutkuje dużą ilością wypadków
drogowych. Dlatego też policjanci przypominają mieszkańcom o wprowadzonym 31 sierpnia
2014 r. obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny przez innych
uczestników ruchu przez wszystkich pieszych,
którzy po zmierzchu poruszają się po drogach
poza terenem zabudowanym.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Konferencje, warsztaty, wystawy i dyskusje
– tak wyglądał w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem program
pierwszego w historii Europejskiego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych ustanowionego przez
Komisję Europejską. Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 5-9 grudnia br. pod hasłem
„Odkryj swój talent” jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.
W organizację wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych
włączyła się nasza szkoła korzystając z organizowanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz władz samorządowych z powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego.
W spotkaniu udział wzięli Bożena Dzitkowska
Podlaski Wicekurator Oświaty, dyrektor wydziału Rozwoju Edukacji Elżbieta Kamińska
oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium w Łomży
Witold Gronostajski wraz z wizytatorami.
Podczas konferencji zorganizowanej we
wtorek 6 grudnia br. pod hasłem „Dobra Szkoła” wiodącym tematem były kierunki planowanych zmian w systemie edukacji. Uczestnicy
spotkania zostali zapoznani z nowym ustrojem
szkolnym, harmonogramem wdrażania reformy
edukacji oraz nową strukturą szkolnictwa.
Konferencja została rozszerzona o prezentację przedstawiająca efekty osiągnięte w międzynarodowym programie Edutronix realizowanym przez CKZ w ramach programu Erasmus+.
Drugim spotkanie zorganizowanym przez
Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach
Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych było zaproszenie ponad 100 uczniów klas
drugich Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Wysokiem Mazowieckiem do odwiedzenia
naszej placówki.

Szkoła ponadgimnazjalna, to ostatnie kilka lat jakie dzielą młodego człowieka od dorosłego życia. Dlatego jej wybór wymaga czasu
i musi zostać dokonany z namysłem. Podjęcie
przez ucznia trafnej i mądrej decyzji jest problemem niezwykle ważnym, ponieważ decyduje o jego dalszym życiu. Co robić w przyszłości?
Jaki zawód wybrać? Która szkoła będzie dla
mnie najlepsza? Oto nieliczne pytania zadawane nam dorosłym przez młodzież. Oczekują
oni niejednokrotnie wskazania konkretnej drogi dalszego kształcenia.
By ułatwić podjęcie świadomej decyzji
i odpowiedzieć na nurtujące nastolatków pytania zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne.
Zamysłem organizatorów wizyty było nie tylko
zapoznanie młodych ludzi z ofertą edukacyjną
i pracowniami szkolnymi, ale również ukazanie specyfiki prowadzonych w placówce kierunków kształcenia oraz możliwości związanych
z wykonywaniem poszczególnych zawodów.
Goszczący w CKZ gimnazjaliści mieli możliwość obejrzeć zmodernizowane, nowocześnie
wyposażone pracownie szkolne, w których ich
starsi koledzy, pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych, przygotowali prezentacje
wiodących w szkole branż. Gimnazjaliści zapoznali się z prezentowanymi tam ćwiczeniami
i pokazami, mogli też popróbować swoich sił
i wykonać je samodzielnie. Przedstawione zostały pracownie: mechatroniki, Unitr@in, sterowników PLC i cyfrowych procesów graficznych
wraz z wyposażeniem. Zainteresowani mogli
spróbować swoich sił, pracując w programach
komputerowych: CorelDRAW, Adobe Design,
Solid Edg .
Wśród atrakcji oferowanych podczas spotkania było zaproszenie do Centrum Kształcenia
Praktycznego i Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie
można było poznać specyfikę zawodu technika pojazdów samochodowych. Mechanicy czarowali umiejętnością naprawy samochodów,
wykonania diagnostyki pojazdu, zajrzenia pod
maskę, a także zobaczenia jak samochód wygląda od spodu. Obserwowali pokazy prezentowane na stanowiskach pomiarowych typowych dla mechaniki samochodowej.
Ponadto zapoznaliśmy gości z działalnością szkoły wynikającą z realizacji programów

unijnych: Leonardo da Vinci, Erasmus+, POWER, które dały możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w tureckich, irlandzkich
i portugalskich zakładach pracy. Wśród atutów
wymienionych dzięki udziałowi w projektach
przytoczono: zdobycie doświadczenia zawodowego, referencji, poznanie funkcjonowania firm
stażowych, rozwiązań technologicznych w mechanice, mechatronice, rolnictwie i cyfrowych
procesach graficznych oraz rozwój umiejętności
językowych, poznanie kultury kraju i zwyczajów panujących w środowisku pracy.
Z dużym zainteresowaniem spotkały się
efekty osiągnięte w projekcie Edutronix, które
ukazywały potencjał wykonania praktycznych
ćwiczeń związanych z zawodem mechatronika.
Zaprezentowane były trzy projekty techniczne:
robot jeżdżący po wyznaczonej przez operatora
trasie i reagujący na przeszkody, układ pomiarowy z czujnikiem opadów deszczu; oraz detektor
przeszkód informujący sygnałem dźwiękowym
i świetlnym o napotkanym ograniczeniu.
Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu był
dla naszych gości ciekawym i inspirującym wydarzeniem, które ułatwi im wybór dalszej ścieżki kształcenia zgodnej z ich indywidualnymi
preferencjami. Mieli oni niepowtarzalną okazję
poznania wielu nowych zawodów i specjalizacji
proponowanych w szkole, na które obecnie jest
największe zapotrzebowanie na rynku pracy.
Była możliwość rozmowy ze starszymi kolegami i nauczycielami, zadania pytań i rozmowy.
Wierzymy, że wizyta ta stała się okazją aby
udowodnić, że kształcenie zawodowe, to strzał
w dziesiątkę.

KOLEJNE PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DLA ZSOIZ W CIECHANOWCU

Miło nam poinformować, że w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu będzie
realizowany kolejny projekt. Tym razem nosi on
nazwę: „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” i wiąże się z pro-

gramem: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
w ramach Erasmus+. Szczególnie radosny jest
fakt, iż udało się nam uzyskać bardzo wysokie,
bo wynoszące aż 504 993, 65 zł dofinansowanie.
W projekcie weźmie udział 50 nauczycieli
naszej szkoły. Będzie miał on charakter międzynarodowy, więc przewidziane są w jego ramach
wyjazdy do Francji, Niemiec i na Maltę.
Kadra dydaktyczna ZSOiZ w Ciechanowcu
będzie miała okazję podnieść swoje kwalifikacje

zawodowe i pedagogiczne, biorąc udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych technologii
informacyjnych dla nauczycieli mających kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, szkoleniach metodycznych
dla nauczycieli języków, szkoleniach językowych z elementami ICT, szkoleniach przygotowujących do nauczania drugiego przedmiotu
i kursach metodycznych.

PODSUMOWANIE "ARTYSTYCZNYCH SPOTKAŃ W GMINIE CZYŻEW"

Dzięki życzliwości i wsparciu Burmistrza Czyżewa – Anny Boguckiej, nieformalna „ART –
grupa z Czyżewa” otrzymała w tym roku dotację w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. „Ośrodek Działaj Lokalnie” dla Gmi-

ny Czyżew stanowi Stowarzyszenie „Brama na
Bagna”.
Głównym celem projektu pt. „Artystyczne
spotkania w Gminie Czyżew” było tworzenie
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację działań artystycznych mieszkańców w formie spotkań integracyjno-plastycznych i wystaw. Projekt służył promowaniu
aktywności artystycznej i zaangażowania społeczności lokalnej Gminy Czyżew.
Uroczyste podsumowanie w/w inicjatywy
odbyło się 21 listopada br. w sali widowiskowej
ośrodka kultury w Czyżewie. Podczas spotkania podsumowującego gościliśmy dyrektorów
oraz nauczycieli gminnych szkół i instytucji
kultury, artystów oraz grupę kilkudziesięciu
dzieci i młodzieży (od lat 3 do 19), którzy brali
udział w zajęciach artystycznych na przestrzeni
wielu miesięcy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani
Katarzyna Kostro oraz Pani Ania Kazimierczuk – koordynator projektu, wręczyły dyplomy
i upominki licznej grupie dzieci i młodzieży.
Następnie „podziękowaniami” i symbolicznymi
upominkami nagrodzeni zostali dorośli, reprezentanci szkół, bibliotek, grup nieformalnych,
organizacji pozarządowych, artyści indywidualni, którzy wspólnie pracowali na sukces projektu. Hitem imprezy okazały się kolorowe balony, które spodobały się wszystkim uczestnikom
uroczystości, małym i dużym – dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Na zakończenie odbył się słodki poczęstunek. Uczestnicy mogli też podziwiać wystawę
prac dzieci i młodzieży z koła plastycznego
GOK-u, które prowadzą Panie: Katarzyna Kostro i Klaudia Stasieluk.
Ania Kazimierczuk

PRZEZ POEZJĘ DO GWIAZD

Istnieje wiele pytań, które często nie dają
nam spokoju. Są to pytania natury filozoficznej
i egzystencjalnej, zagłuszane przez konsumpcyjny styl życia. Odpowiedź na te kwestie dają
książki filozoficzne, lecz bywają one trudne.
Warto jest sięgać do sztuki, do poezji, aby nie
tylko zaspokoić głód wiedzy, ale po to, by poruszać się w obszarach prawdy, dobra i piękna.
Spotkanie z dwojgiem poetów, na co dzień
nauczycielami Centrum Kształcenia Zawodowego im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowiec-

kiem, Celiną Mioduszewską i Bogusławem Doroszkiewiczem, a zorganizowane we współpracy
z Wandą Gardyszewską, ubogaciło społeczność
Centrum. Uznani w lokalnej społeczności poeci
wspaniale zaprezentowali się wzajemnie. Przedstawili zebranym uczniom i nauczycielom opinie krytyków i literatów na temat swojej poezji.
Gwóźdź programu to oczywiście żywa prezentacja swojej twórczości.
Wszyscy obecni, z dyrektorem Józefem Sokolikiem na czele, z zainteresowaniem słuchali
wybranych wierszy. Ważne też okazały się wypowiedzi twórców o swoim warsztacie poetyckim
i roli poety we współczesnym świecie. Oboje
poeci zgodzili się z tym, że według hasła spotkania „Twórczość jest bowiem wymagającą
miłością” (Leszek Żuliński). Poeta musi przede
wszystkim zanurzyć się w literaturę i ciągle
podejmować trud doskonalenia swojego pisarskiego warsztatu. Nie istnieje poezja bez pracy
i bez czytelnika, który bywa bardzo wymagają-

cy. Nagrodą jest satysfakcja, że są ludzie, którzy
zgadzają się z naszymi poglądami i być może
poetycki laur nieśmiertelności. Warto więc podejmować trud pisania, ale dużo ważniejszy
i niezwykle rozwijający, jest trud obcowania
z literaturą.
Spotkanie z poetami obfitowało w niespodzianki. Najtrudniejsze było poddanie się
w krzyżowy ogień pytań zebranych uczniów
i nauczycieli, z którymi poeci poradzili sobie
znakomicie. Występ ubarwiło też muzyczne
wykonanie utworów A. Waligórskiego i E. Stachury przez p. Doroszkiewicza. Spotkanie na
pewno zachęciło do czytelnictwa, a być może
da niektórym zebranym uczniom impuls do
spróbowania własnych sił na niwie poetyckiej?
Centrum Kształcenia Zawodowego nie po raz
pierwszy pokazało, że w wychowaniu młodzieży ważne jest przybliżanie młodego człowieka
do sztuki.
CKZ

ZABYTKOWE KARABINY, PISTOLETY, POCISKI…

W Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa
w Nowych Piekutach już po raz drugi mieliśmy
okazję obejrzeć wystawę broni kolekcjonerskiej,
którą razem z Markiem Kaczyńskim – Wójtem
Gminy Nowe Piekuty zorganizował Klub Strzelectwa Sportowego BAZUKA z Piątnicy na czele z jego Prezesem – Damianem Raciborskim.
Otwarcie tej arcyinteresującej wystawy odbyło
się 2 grudnia 2016 r.

Członkowie Klubu zaprezentowali swoje
bogate zbiory różnego rodzaju broni. Swoje stoisko z bronią oraz wyposażeniem ułana mieli
także członkowie Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznych im. Brygady Kawalerii
Plis.
Na wystawę przybyli liczni goście, a wśród
nich młodzież szkolna z terenu gminy. Każdy
zainteresowany mógł wziąć do ręki np. pistolet,
karabin czy pocisk i porozmawiać z właścicielem broni. Podczas wystawy Piotr Łapiński, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wygłosił
wykład pt.: Amnestia jako próba „rozbrojenia
terenu” (Białostocczyzna – wiosna 1947 roku)
z uwzględnieniem wątków lokalnych oraz działalności Kazimierza Kamieńskiego pseudonim
„Huzar” i jego oddziału. Ciekawym punktem
spotkania była także prezentacja stroju i uposa-

żenia komandosa, przedstawiona przez Huberta
Markowskiego, ucznia Gimnazjum w Nowych
Piekutach, który pasjonuje się militariami i chce
w przyszłości zostać zawodowym żołnierzem.
Po części oficjalnej odbyła się wigilia Klubu
Strzeleckiego, na którą zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy wystawy.

WYSOKOMAZOWIECCZANIN BOHATEREM SESJI NAUKOWEJ ŁTN

W sobotę, 3 grudnia 2016 roku, w naszym
mieście gościliśmy kilkuosobową delegację Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.
Delegacji przewodniczyła prof. dr hab. Dorota
Rembiszewska – wiceprezes ŁTN im. Wagów,
profesor Polskiej Akademii Nauk, wysokomazowiecczanka, a uczestniczyli m.in. Teresa Fromelc – Pawelczyk i Dorota Pietrzkiewicz – prelegenci organizowanej tego dnia w Łomży sesji
naukowej ŁTN pt. „Znaki pamięci i niepamięci
– w 40. rocznicę śmierci Piotra Bańkowskiego”.
Ważnym elementem programu sesji była wycieczka uczestników do Wysokiego Mazowieckiego – miasta urodzenia i dzieciństwa przyszłego profesora.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie. W imieniu
Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko naukowców powitała Pani Ewa Konarzewska – Zastępca Burmistrza, przybliżając jednocześnie
współczesny, samorządowy obraz naszego miasta. Natomiast przewodnikiem po historii Wysokiego Mazowieckiego był Waldemar Gołaś,
który w swej gawędzie szkicował słowem wybrane obrazy miejsc i ludzi w dawnych dziejach
miasta, w sposób szczególny te związane z pokoleniem Piotra Bańkowskiego. Warto podkreślić,
że do tego pokolenia należały wybitne postaci
wywodzące się z naszego miasta, m.in. Jan Kucharzewski, Bolesław Mościcki, Jan Stanisław
Jankowski, Konrad Srzednicki, ks. Józef Obrembski. Z kolei z pokolenia II Rzeczypospolitej
w historię wpisali się m.in. Kazimierz Kamieński
Huzar czy Mieczysław Kierlewicz. Po II wojnie
światowej miasto zrodziło wielu kontynuatorów
Piotra Bańkowskiego, którzy specjalizowali się
w różnych dziedzinach nauki. Należą do nich
m.in. profesorowie: Lucjan Pawłowski, Henryk
Skarżyński, Henryk Wnorowski, Dorota Rembiszewska, Jacek Jemielity, czy wybitna pisarka
Hanna Kowalewska. Opowieść o mieszkańcach
miasta była kontynuowana w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej, prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie,

z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury. Zgromadzone zbiory wzmocniły obraz dziejów miasta z przełomu XIX i XX wieku. Rosnące zainteresowanie sprawiło, że planowane dwugodzinne
spotkanie wydłużyło się do blisko czterech godzin. Wizytę dopełnił spacer ulicami naszego
miasta – szlakiem pamięci, czyli istniejących
zabytków i pomników. Wędrowaliśmy też tam,
gdzie historyczne miejsca zyskały swój współczesny wizerunek. Wieczorową porą, przy świątecznej iluminacji i wśród wirujących płatków
białego śniegu miasto wyglądało pięknie. Dzięki
tej świątecznej magii udało się – choć na chwilę – przenieść uczestników sesji w czasy Piotra
Bańkowskiego.
Piotr Bańkowski przeszedł na świat w Wysokiem Mazowieckiem, 12 września 1885 roku,
w rodzinie Jana – właściciela warsztatu kowalsko-ślusarskiego i Pauliny z domu Ostrowskiej,
która poświeciła się wychowaniu dzieci. To właśnie w klimacie naszego miasta – wierności tradycji narodowej, patriotyzmu i miłości rodzinnej
ziemi – spędził swoje dzieciństwo. Tu ukończył
miejscową czteroklasową szkołę powszechną,
by później kontynuować naukę w Łomżyńskim
Gimnazjum. Stąd związki nie tylko z Wysokiem
Mazowieckiem, ale też z Łomżą. Uczestniczył
w strajkach szkolnych 1905 roku i był posądzony
o współudział w napadzie bojówki PPS na Kasę
Skarbową w Wysokiem Mazowieckiem. I z tego
małego miasteczka ruszył w wielki świat. Uciekł
z zaboru rosyjskiego. W Krakowie zdał maturę
i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Szybko jednak zmienił wydział,
by studiować historię oraz literaturę polską
i światową. W 1912 roku uzyskał stopień doktora filozofii w tym zakresie. W 1913 roku na
krótko powrócił do rodzinnego miasta. Niestety,
szybko został aresztowany „za dawne winy” i na
kilka miesięcy osadzony w areszcie carskim.
Następnie los rzucił go do Paryża, gdzie prowadził badania naukowe, a po krótkim pobycie
w niepodległej już Polsce trafił do Petersburga
(Leningradu), gdzie zajmował się rewindykacją dóbr kultury polskiej. Prowadząc kwerendy
archiwalne i biblioteczne wyspecjalizował się
w pracy archiwalnej. Pracował m.in. w Archiwum Państwowym w Lublinie, w Bibliotece
Narodowej i Archiwum Skarbowym w Warszawie. W czasie drugiej wojny światowej odkrył
i inwentaryzował zbiory archiwum króla Stanisława Augusta, a także chronił zbiory archiwalne w czasie powstania warszawskiego. Po
wojnie pracował w Wydziale Archiwów Państwowych, Archiwum Głównym Akt Dawnych
i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
w Warszawie. W latach 1951-1976 był redaktorem 44 tomów czasopisma „Archeion”. W tym
czasie wielokrotnie odwiedzał też swoje rodzinne miasto – Wysokie Mazowieckie, opowiadając o historii i literaturze podczas spotkań
z młodzieżą szkolną. W 1954 roku został docentem, a profesorem nadzwyczajnym w 1962
roku, tuż przed przejściem na emeryturę. Zmarł

16 lutego 1976 roku w Warszawie. Był wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń archiwistów polskich, dla których ciągle jest wzorem
i autorytetem. Jego spuścizna obejmuje wiele
prac i artykułów, w tym najważniejszą monografię archiwoznawczą Archiwum Stanisława
Augusta. Zgodnie z testamentem Piotra Bańkowskiego jego cenny księgozbiór, obrazy i zabytkowe meble (cudem ocalałe w powstaniu
warszawskim) zostały przekazane Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów i są
eksponowane w Gabinecie Piotra Bańkowskiego w siedzibie Towarzystwa w Łomży.
Źródło: www.wysokiemazowieckie.pl

MINĄŁ ROK PROJEKTU EDUTRONIX…

W gościnnych murach siedzibie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się Międzynarodowe Spotkanie przedstawicieli projektu o nazwie „EDUTRONIX – Interaktywny moduł edukacyjny
do nauczania mechatroniki”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, akcja
kluczowa 2 (KA2): Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, akcja: partnerstwa strategiczne, sektor: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.
Spotkanie było kolejnym z kilkunastu wydarzeń zaplanowanych w trakcie dwuletniej
współpracy. Jego głównym celem było podsumowanie minionego roku, omówienie postępu
prac oraz wyników podjętych aktywności przez
kadrę zaangażowanych instytucji oraz zaplanowanie działań na następny finalny rok projektu.
Spotkania przebiegło według starannie zaplanowanego i wypełnionego merytoryka programu.
Zatwierdzono pierwsze trzy rezultaty dotyczące:

projektu modelu do nauczania mechatroniki
(z bieżącym dostępem on-line); opracowania
założeń wykorzystania modelu pod kątem naukowym w zakresie nauczania mechatroniki;
projektu użyteczności modelu w przedsiębiorstwach. Przedyskutowano też plan realizacji
trzech następnych rezultatów tj.: oprogramowanie i modelowy zestaw założeń do nauczania zawodowego z użyciem modelu; przygotowanie interaktywnego modułu i dokumentacji
technicznej; innowacyjny program zastosowania
interaktywnego modułu edukacyjnego w mechatronice. Ponadto Partner z Hiszpanii zaprezentował samochód zbudowany na module
ARDUINO, który będzie podstawą do realizacji
zadań praktycznych w ramach projektu EDUTRONIXA.
Na zakończenie każdy z partnerów docenił
zaangażowanie poszczególnych grup, wysoką
wartość przygotowanych prezentacji oraz różnorodność zaproponowanych metod i środków.
W czasie mijającego roku odbyło się dziewięć
międzynarodowych spotkań z czego cztery poza
granicami kraju czyli we Włoszech i Hiszpanii.
Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego www.ckzwm.
edu.pl w zakładce „Projekty” pod nazwą „EDUTRONIX”. Informacje i aktualności na temat
projektu można także śledzić na międzynarodowej stronie projektu: www.edutronix.eu, a także
na stronie polskiej: www.ckzedu.pl .
Podsumowując mijający rok trwania projektu należy podkreślić, że był on dla wszystkich

Partnerów czasem wytężonej pracy. Spotkania
umożliwiły poznanie potrzeb i oczekiwań dotyczących kształcenia zawodowego w dziedzinie
mechatroniki i wypracowanie szczegółów dalszych działań. Posiedzenia zaowocowały wieloma pomysłami i wnioskami, które będą wdrażane w następnym etapie prac projektowych.
Mamy nadzieję, że rezultaty naszych działań
zostaną docenione przez uczniów i wpłyną
motywująco w zakresie zdobywania wiedzy mechatronicznej. Dzięki projektowi uda nam się
wzbudzić w nich entuzjazm zawodowy, kreatywność i przedsiębiorczość, a to z kolei przyczyni
się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Nauczyciele biorący udział w projekcie
zdobędą nowe kompetencje i doświadczenie.
Ale to jeszcze nie koniec. Nadchodzący rok będzie kolejnym rokiem realizacji projektu jeszcze
bardziej wytężonej pracy i mamy nadzieję że
zakończy się stu procentowym sukcesem.
Krzysztof Łuniewski

RYWALIZOWAŁY POD OKIEM WYBITNYCH ZNAWCÓW

Regionalny Konkursu Fryzjerski „GLAMOUR LOOK – UPIĘCIA, WARKOCZE, PLECIONKI”, zorganizowany przez I Technikum
Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie, odbył się
1 grudnia 2016 r. Jego uczestnikami byli przyszli
adepci fryzjerstwa, którzy reprezentowali szkoły z Warszawy, Białej Podlaskiej, Białegostoku,
Ostrołęki, Ciechanowca, Wyszkowa i Ostrowi
Mazowieckiej. Każdy z uczestników miał za zadanie wykonanie dla swojej modelki fryzury
zgodnej z hasłem konkursu, makijażu oraz doboru pełnej stylizacji w ciągu 90 min. Jury
w składzie wybitnych znawców zagadnienia:
Aldona Orman – znana aktorka filmowa i teatralna, Krystyna Jechna – mistrzyni w zawodzie
fryzjer, wykładowca na profesjonalnych kursach
fryzjerskich oraz Robert Dybkowski – Brand

Menager Grupy Polwell oceniali poczucie piękna, harmonii i gustu estetycznego dopasowanego do charakteru fryzury Glamour.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu reprezentowały: Martyna Kalisz z modelką Sylwią Ogórek, Magda Kazimierczuk
z modelką Martyną Zdunek I Monika Tymińska
z modelką Katarzyną Kietlińską.
Przewodnicząca komisji konkursowej, Aldona Orman zwróciła uwagę na stylizacje naszej uczennicy Magdaleny Kazimierczuk i była
pełna podziwu dla jej kreatywności i pomysłowości za stworzenie fryzury w stylu GLAMOUR LOOK. Magdalena Kazimierczuk zdobyła
III miejsce. To ogromne wyróżnienie na tak
prestiżowym konkursie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy, a osoby, które znalazły się
na podium – nagrody rzeczowe oraz nagrody

finansowe ufundowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum
Kształcenia w Wyszkowie oraz Grupę Polwell –
Fale Loki Koki. Wszystkim dziękujemy z udział
w konkursie, a Magdzie składamy gratulacje
i życzymy dalszych sukcesów.
ZSOiZ

KONKURS W MIĘDZYNARODOWEJ ODSŁONIE

Dokończenie ze strony 1.
Konkurs adresowany jest przede wszystkim
do instrumentalistów kultywujących tradycyjną
muzykę pasterską. W jednym miejscu i czasie
gromadzi różnych instrumentalistów, mówiących różnymi językami i gwarami, a pielęgnujących jedną dziedzinę kultury ludowej. Jest to
wydarzenie nie tylko dla specjalistów z dziedziny etnologii, etnomuzykologii, muzyki, muzykologii, folklorystyki, ale również dla widzów
zainteresowanych tradycyjną muzyką pasterską,
kulturą ludową i folklorem. W czasie dwóch
dni trwania imprezy stworzyliśmy w Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu doskonałą okazję
bezpośredniego kontaktu z tradycyjną muzyką
i muzykami grającymi na instrumentach pasterskich z różnych regionów Polski i Europy.
Weszło już do zwyczaju, że Konkurs każdego roku odbywa się w Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu w pierwszą sobotę i niedzielę
grudnia. Można wtedy zobaczyć i usłyszeć dawne instrumenty pasterskie i tradycyjne melodie.
Jest to jedna z nielicznych imprez kulturalnych
w naszym kraju pielęgnująca stare tradycje polskiego ludu i polskiego chrześcijaństwa, zachowana prawie w nieskażonej postaci. Trzydzieści
sześć lat istnienia Konkursu uratowało od zapomnienia muzykę pasterską oraz unikatowe
instrumenty. W XXXVI Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich wzięli udział instrumentaliści grający na mazowiecko-podlaskich
ligawkach, góralskich trombitach, kaszubskich
bazunach, rogach oraz innych instrumentach
pasterskich. W tym roku mogliśmy po raz
pierwszy usłyszeć dźwięk dud białoruskich.
W jury tegorocznego Konkursu zasiedli:
dr Tomasz Czerwiński – etnograf, nauczyciel
akademicki, absolwent Katedry Etnografii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; dr Artur Gaweł – Przewodniczący Jury
– etnograf, Dyrektor Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej w Wasilkowie; mgr Jacek Jackowski – muzyk i muzykolog z Instytutu Sztuki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Andrzej
Klejzerowicz – wieloletni uczestnik i laureat
Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich;
mgr Anastasiya Niakrasava – etnomuzykolog
z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przesłuchania rozpoczęły się od występów
najmłodszych dzieci grających na ligawkach,
po nich dzieci starsze do 16 lat oraz dorośli
w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 64 oraz
seniorzy. Kolejne kategorie w kolejności: trombity, bazuny, rogi pasterskie – dzieci i dorośli
oraz inne instrumenty pasterskie w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 10, dzieci do
lat 16, dorośli. Między przesłuchaniami konkursowymi odbył się koncert zespołu „Karpatska
Taystra” z Ukrainy.
Drugi dzień imprezy rozpoczęła uroczysta
Msza Święta w muzealnym kościele pw. Wszystkich Świętych, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz. Po Mszy
Św. nastąpiły krótkie prezentacje instrumentów
i zespołów przybyłych na Konkurs w kolejności:
grający na ligawkach przedstawiciele z Mazowsza i Podlasia, Zespół „Pleskota” z Chmielna,
Zespół „Karpatska Taystra” z Ukrainy, Kapela
Dudziarzy Wielkopolskich, grupa „Jabłunczani” z Ukrainy oraz Regionalny Zespół „Pieniny”
z Krościenka nad Dunajcem. Dyrektor Muzeum
Dorota Łapiak dokonała otwarcia podsumowania XXXVI Konkursu Gry na Instrumentach
Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Najważniejszym punktem tego dnia było ogłoszenie
wyników Konkursu. Laureaci I-go, II-go i III-go
miejsca z każdej kategorii otrzymali dyplomy.
Wśród widowni zasiedli goście honorowi: J.E.
Ksiądz Biskup Antoni Dydycz, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu Tadeusz Kryński, Marszałek Województwa
Podlaskiego Jerzy Leszczyński, członek Zarządu
Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski,
Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kwiatkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Starostwa Siemiatycki Jan
Zalewski, Przewodniczący Rady Muzeum prof.
Czesław Waszkiewicz, burmistrzowie, wójtowie,
radni oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Megitza
Trio”.
Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Białystok, Wrota Podlasia, TV Białystok, portal internetowy kulturaludowa.pl oraz
tygodnik Kurier Poranny Głos Siemiatycz. Sponsorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe
w Wysokiem Mazowieckiem, Bank Spółdzielczy
w Ciechanowcu, Bank Spółdzielczy w Czyżewie, Firma „Projektowanie, nadzór budowlany

dróg i mostów” – Zbigniew Radziszewski z Ciechanowca, Eugenia i Roman Murawscy z Ciechanowca, Apteka im. Prof. Wacława Strażewicza w Ciechanowcu, Młyn w Ciechanowcu
– Edwin Jachimczuk i Wojciech Stanisławski,
Biuro rachunkowe – Maria Laskowska z Ciechanowca, Nadleśnictwo Rudka, Firma BEZA
Ciszkowscy S.C. – Tomasz, Dariusz i Justyna
Ciszkowscy z Ciechanowca, Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, Zakład Mięsny Eksport-Import JADÓW,
Cedrob S.A. Zakład w Ciechanowcu, Grażyna
i Wiesław Niewiarowscy z Ciechanowca, Agencja reklamowa S7 – Robert Godlewski z Ciechanowca. Nagrody rzeczowe w Konkursie
ufundowali: Marian Leszczyński z Ciechanowca, Zakład UmiPled w Michałowie. Nagrody
pieniężne i rzeczowe zostały dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ZAPRASZAMY TEŻ DO GALERII ZDJĘĆ
NA STRONIE 12 ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MUZEUM ROLNICTWA.
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