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LISTOPADOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁEJ

W piątek 11 listopada 2016 roku obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Tego dnia w całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny.
W Wysokiem Mazowieckiem uroczyste
obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców

i oddania hołdu poległym pod pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Mickiewicza oraz pod
pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”
i jego żołnierzy przy rondzie im. NSZZ Solidarność.
Następnie odprawiona została msza święta
za Ojczyznę w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończenie
mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.
Po mszy poczty sztandarowe oraz wszyscy
zebrani prowadzeni przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”
w Wysokiem Mazowieckiem i orkiestrę OSP
przemaszerowali pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej na rynku Józefa Piłsudskiego.
W hołdzie poległym za Ojczyznę odśpiewano
hymn polski i delegacje licznie przybyłe na tę
uroczystość złożyły wieńce i wiązanki.
Dokończenie na stronie 3.

MILIONY NA DROGI W POWIECIE
W codziennej pracy samorząd Powiatu
Wysokomazowieckiego wiele uwagi i wysiłku
(w tym finansowego) poświęca poprawie jakości dróg na terenie swego działania. Służy to
nie tylko poprawie komfortu podróżowania
mieszkańców powiatu i bezpieczeństwu w ruchu drogowym w naszym powiecie. Jest to także,
a może nawet przede wszystkim istotny przyczynek dla rozwoju gospodarczego.
Powiat Wysokomazowiecki, w partnerstwie
z samorządami województwa, miasta i gmin

skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne i racjonalnie angażuje własne. Otwarte na przełomie
października i listopada nowe inwestycje drogowe znacząco przekroczyły kwotę 16 milionów
złotych, z czego blisko 3 mln 130 tys. zł pochodziło z kasy powiatowej.
Na zdjęciu uroczyste otwarcie inwestycji
drogowej w Czyżewie, a pełna informacja o nowych drogach na terenie powiatu na stronie 9.
Zapraszamy do lektury.
SK

ĆWICZENIA POD OKIEM MINISTRA ANTONIEGO MACIEREWICZA
Młodzież naszych klas wojskowo-sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu
6 listopada uczestniczyła w ćwiczeniach członków organizacji proobronnych. Szkolenie odbyło się w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim. Kilkudziesięciu członków Związku Strzeleckiego „Strzelec”, do którego należą uczniowie naszych klas mundurowych
ćwiczyło posługiwanie się bronią, rzut granatem ćwiczebnym, poznawało
techniki interwencji oraz patrolowania i konwojowania. Uczyli się także,
jak przeszukiwać teren i budynki. Zajęcia obserwował także Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
Tekst i fot. Arkadiusz Kendzierski

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

21 października Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów zapoznała się z informacją
o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego na koniec III kwartału 2016 roku
oraz projektami uchwał rady powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wysokomazowieckiego; odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Wysokomazowieckiego; zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Ponadto zapoznała się z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności
Zawodowej w Krzyżewie oraz perspektywami
funkcjonowania siedziby Narwiańskiego Parku
Narodowego w Kurowie.
24 października 2016 roku Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się
ze sprawozdaniami z działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie
powiatu, informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kobzarzach za 2016 rok oraz
projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem.
24 października Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu zapoznała się z informacją o pracy Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem, informacją o stanie
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2015/2016 oraz funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.
26 października 2016 roku odbyła się
XVIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował:
sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał
i działalności zarządu pomiędzy sesjami; sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego; informację o działalności
Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2016
rok; informację o sytuacji na rynku pracy; informację o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2015/2016; informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej
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własność Powiatu Wysokomazowieckiego; odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego; uchwalenia statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem;
rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2017 roku; zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

z siedzibą w Opolu, działającą w imieniu skarżącego – Centrum Obsługi Osób Niedosłyszących AUDIFON Mróz spółka jawna z siedzibą
w Opolu.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrekcji
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z M-GEO
z Wysokiego Mazowieckiego na opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 2080B od dr. kr. Nr 66 Dąbrówka
Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce.

7 i 9 listopada 2016 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli jednostek oświatowych
prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.

15 listopada 2016 roku Komisja Rozwoju,
Promocji i Finansów zapoznała się z projektami
uchwał w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2016 rok oraz w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

9 listopada 2016 roku pod przewodnictwem
Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego
zarządu odbyło się 61 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) pt.: „Doskonalenie znajomości języka angielskiego kadry Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem drogą do podnoszenia jakości
kształcenia w placówce”; wyrażenia zgody na
lokalizację gazociągu średniego ciśnienia DN
90 PE wraz z przyłączem gazowym DN 25 PE
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, położonej na terenie
miasta Wysokie Mazowieckie przy ulicy Pelca;
projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2017 rok; projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2017 – 2020; zmian w budżecie
powiatu na 2016 rok.
Zarządu powiatu przygotował i przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem za 2016 rok; zmian w budżecie powiatu na 2016 rok; zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań na które przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek mieszkańca bloku 29/11 w Krzyżewie stanowiącego
własność powiatu wysokomazowieckiego dotyczący zwrotu poniesionych kosztów związanych
z wymianą drzwi wejściowych do mieszkania.
Zarząd powiatu zapoznał się i przekazał do
rozpatrzenia dla Komisji Rewizyjnej rady powiatu skargę na działania dyrekcji Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem nadesłaną przez
Kancelarię Radców Prawnych S. Ostrowski i s-ka

15 listopada 2016 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą złożoną przez Centrum Obsługi Osób Niedosłyszących AUDIFON
Mróz spółka jawna na działalność Dyrekcji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
15 listopada 2016 roku odbyła się XIX
Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami; przedstawienie
projektu budżetu powiatu na 2017 rok oraz
przyjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie
powiatu na 2016 rok; zmiany uchwały w sprawie
określenia zadań na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok; wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok, d) skargi na działalność Dyrekcji Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem.
15 listopada 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego zarządu odbyło się 62 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych
w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na
okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem; ustalenia minimalnych
stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomość
gruntową, położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 7, oznaczonej numerem
geodezyjnym 1833 o pow. 0,1439 ha, stanowiącej
własność Powiatu Wysokomazowieckiego.
JB

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Miesiąc listopad jest szczególnym czasem
w ciągu roku. Obchodziliśmy 98 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podniosłe
uroczystości oraz msze święte za Ojczyznę odbywały się w całym naszym powiecie. Osobiście
mogłem wziąć udział w trzech miejscach na
mapie powiatu, tj. w Sokołach, Wysokiem Mazowieckiem i Czyżewie. Pragnę w tym miejscu
podziękować władzom miast i gmin za organizację oraz coraz piękniejszą oprawę tych uroczystości a także kształtowanie postaw patriotycznych w naszej społeczności.
Do 15 listopada organy wykonawcze przedstawiają organom uchwałodawczym projekty

budżetu na kolejny 2017 rok. Również Zarząd
Powiatu przedstawił Radzie Powiatu taki projekt. Jest on niezwykle ambitny i proinwestycyjny. Skupiliśmy się na budowie dróg powiatowych, termomodernizacji oraz budowę boisk
sportowych. W wielu wypadkach realizacja tych
przedsięwzięć uzależniona została od pozyskania funduszy zewnętrznych. Mam nadzieję, że
nam się to uda. W tej chwili radni będą nad nim
pracować, tak aby do końca roku można go było
uchwalić. Po przyjęciu przez radę przedstawię
dla Państwa szczegóły budżetu na 2017 r
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

LISTOPADOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁEJ
mi. Od tego czasu przy pomniku POW odbywają się uroczystości państwowe.
Uroczystości upamiętniające odzyskanie
przez Polskę niepodległości z udziałem Starosty
Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego
odbyły się także w Sokołach i w Czyżewie.

Dokończenie ze strony 1.
Okolicznościowe przemówienia przy pomniku POW wygłosili Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie – Jarosław Siekierko, Starosta
Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński oraz
Kazimierz Waszczuk, przewodniczący NSZZ
Solidarność w Wysokiem Mazowieckiem. W uroczystościach wzięli udział także Marszałek
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński,
Senator RP PiS IX kadencji Tadeusz Romańczuk,
przedstawiciele województwa – radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Daria Sapińska
i Łukasz Siekierko, przedstawiciele organizacji
kombatanckich i społecznych, delegacje zakładów pracy i szkół, straży pożarnej, harcerze oraz
mieszkańcy miasta.
W tym roku pomnik Polskiej Organizacji
Wojskowej obchodzi również swój ważny jubileusz, 35-lecie odkopania i wydobycia z ziemi.
Dla uczczenia dziesiątej rocznicy odzyskania
niepodległości, w 1928 roku został w Wysokiem
Mazowieckiem odsłonięty Pomnik Niepodległości. Po II wojnie światowej, w 1953r. został
zniszczony i zakopany. W 1981 r. z inicjatywy
Oddziału NSZZ "Solidarności" w Wysokiem
Mazowieckiem, pomnik został wydobyty z zie-
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W październiku 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 77 zdarzeń, w których uczestniczyło 98 załóg – 314
strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży
Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało
9 osób, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty
oszacowano na ok. 118 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
7 października o godz. 1223 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze samochodu
ciężarowego w Wysokiem Mazowieckiem. Na
miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG
Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na prywatnej posesji pali się
samochód ciężarowy zaparkowany przy budynkach gospodarczych. Z chwilą przybycia JOP na
skutek wysokiej temperatury wystrzeliła opona
przedniego prawego koła, a pożarem objęta była
cała kabina pojazdu. Nikt na skutek zdarzenia
nie odniósł żadnych obrażeń. Działania JOP
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
podaniu jednego prądu piany ciężkiej na palący
się samochód, co przyniosło pożądany efekt –
nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się ognia
na tylną zabudowę pojazdu oraz znajdujące się
w odległości 2. metrów zabudowania gospodarcze. Następnie odłączono prąd z akumulatorów,
dokładnie przelano wodą tlącą się w pojeździe
tapicerkę i dogaszono pożar. Wrak pojazdu prze-

kazano właścicielowi. Spaleniu uległa kabina
z całym przednim zawieszeniem samochodu ciężarowego. Straty oszacowano na około 40 tys. zł.
7 października o godz. 1258 Dyżurny SKKP
przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do
którego doszło w miejscowości Brok. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po dotarciu na miejsce JOP
stwierdzono, że samochód osobowy, jadący
w stronę Wysokiego Mazowieckiego zjechał
z drogi do pobliskiego rowu i dachował. Z ustaleń Policji zdarzenie było skutkiem uniknięcia
czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym jadącym z przeciwka. Pojazdem osobowym podróżowała jedna kierująca, która z chwilą
przybycia JOP znajdowała się w samochodzie
świadka zdarzenia. Sama opuściła pojazd i nie
odniosła widocznych obrażeń ciała. ZRM zabrał poszkodowaną na obserwacje do szpitala.
Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy
poszkodowanej (wsparcie psychiczne, założenie
kołnierza ortopedycznego). Jednocześnie ratownicy odłączyli dopływ prądu z akumulatora oraz
postawili pojazd na koła uniemożliwiając tym
samym wyciek płynów eksploatacyjnych. Wrak
pojazdu przekazano rodzinie poszkodowanej,
a teren objęty działaniem ratowniczym Policji.
08 października o godz. 1911 Dyżurny SKKP
przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do
którego doszło w miejscowości Krzeczkowo-Gromadzyn, gmina Czyżew. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Czyżew. Po
przybyciu na miejsce wypadku pierwszej JOP
(OSP KSRG Czyżew) stwierdzono, iż samochód
osobowy Mercedes znajduje się w pozycji na
kołach, stojąc w poprzek drogi, blokując całą
jezdnię (pojazd prawdopodobnie wcześniej dachował). W pojeździe znajdowała się jedna osoba

poszkodowana (kierowca podróżował sam). Obrażenia wskazywały m. in. na złamania kończyn,
poszkodowany był przytomny – ewakuowano
go z pojazdu przy pomocy noszy typu „deska”,
udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy
(uszytwnienie kończyn, podanie tlenu, stabilizacja odcinka szyjnego, założenie opatrunku,
wsparcie psychiczne, zabezpieczenie folią termiczną). O godz. 9.35 przekazano poszkodowanego przybyłemu z Zambrowa Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Działania JOP polegały
ponadto na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu napięcia z akumulatora samochodu.
Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia i pojazd przekazano Policji.
29 października o godz. 2353 do SKKP
wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu na
drodze w okolicach miejscowości Jabłoń-Dobki.
Niezwłocznie do zdarzenia zadysponowano dwa
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po dotarciu na miejsce JOP stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg pali się samochód osobowy. Do
zdarzenia doszło na skutek uderzenia czołowego
pojazdu w przydrożne drzewo. Po uderzeniu
samochód znalazł się na jezdni w pozycji na
kołach i zaczął się palić. Samochodem podróżował sam kierowca i o własnych siłach wydostał
się z pojazdu. Policjanci i inni uczestnicy ruchu
pomogli poszkodowanemu oddalić się od płonącego pojazdu. Przybyły na miejsce zdarzenia
ZRM po zbadaniu poszkodowanego z urazem
głowy zabrał go do Szpitala. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
ugaszeniu płonącego samochodu, oświetleniu
terenu akcji i uprzątnięciu jezdni. Pojazd został
zepchnięty na pobocze. Przez cały czas trwania
akcji droga powiatowa była zablokowana. Spaleniu uległ cały samochód osobowy.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W październiku 2016 roku w powiecie
wysokomazowieckim doszło do 1 wypadku drogowego i 29 kolizji drogowych. Policjanci na
drogach naszego powiatu zatrzymali 18 nietrzeźwych kierowców.
– 1 października, około godziny 3.40 dyżurny wysokomazowieckiej komendy Policji
został powiadomiony o wypadku drogowym
w miejscowości Święck Struniany w gminie Czyżew. Na miejsce natychmiast skierowany został
patrol Policji. Funkcjonariusze wstępnie ustalili,
że kierujący toyotą jadąc od strony Wysokiego
Mazowieckiego w kierunku Czyżewa na łuku
drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał
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do rowu, a następnie z dużą siła uderzył w skarpę. W wyniku zdarzenia ranny został 17-letni
pasażer, który ze złamaną nogą trafił do szpitala. Jak się okazało za kierownicą samochodu
siedział 16-latek, który nie posiadał uprawnień
do kierowania. Młody człowiek przyznał policjantom, że w piątek późnym wieczorem bez
wiedzy rodziców wziął samochód i pojechał na
dyskotekę. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.
– 8 października, tuż po godzinie 2 w nocy
dyżurny wysokomazowieckiej komendy Policji
został powiadomiony o zdarzeniu drogowym
w miejscowości Dąbrówka Kościelna. Natychmiast we wskazane miejsce skierowani zostali
funkcjonariusze. Na miejscu mundurowi wstępnie ustalili, że kierowca osobowej hondy na
skrzyżowaniu drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie prowadzone przez niego auto zawisło nad rowem.
Samochodem podróżowało pięć osób w wieku
od 19 do 37 lat. W wyniku zdarzenia do szpi-

tala z obrażeniami ciała trafiło trzech mężczyzn
w wieku: 19, 22 i 26 lat oraz 25-letnia kobieta.
Piątej osobie 37-late pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy medycznej na miejscu zdarzenia.
Jak się okazało wszyscy podróżujący hondą byli
pijani. Policjanci ustalili, że za kierownicą samochodu siedział 19-latek, u którego alkomat
wykazał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
– 10 października, około godziny 16:40
w miejscowości Noski Śnietne w gminie Sokoły
– w miejscu wskazywanym przez mieszkańców
na Krajowej Mapie Zagrożeń, policjanci wysokomazowieckiej drogówki ujawnili kierowcę, który
przekroczył dopuszczalną prędkość o 60 km/h.
Mężczyzna jechał osobowym oplem 110 km/h
przy ograniczeniu do 50 km/h. 40-letni kierowca stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.
Za popełnione wykroczenia został też ukarany
mandatem i 10 punktami karnymi.

APEL ZIMOWY
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej apeluje o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, podczas dogrzewania pomieszczeń:
Eksploatacja urządzeń elektrycznych:
• nie należy stosować naprawianych "watowanych" bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
• należy używać tylko tyle odbiorników prądu
elektrycznego na ile obliczono moc instalacji
elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne
obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie
się kabli i przewodów oraz wypalanie styków
w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
• nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
• nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń
grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym
oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp) – zachowaj odległość minimum
0,5 m;
• należy tak ustawiać elektryczne urządzenia
grzewcze, aby przedmioty palne nie mogły się
z nimi zetknąć;
• należy chronić palne podłożę przed zapaleniem (np.: stosować niepalne podkładki pod
gorącymi urządzeniami) podczas włączania lub
wyłączania z sieci elektrycznych urządzeń grzewczych należy upewnić się czy została włożona
lub wyjęta właściwa wtyczka.
Eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych:
• użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji),
• gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony
przed osobami niepowołanymi,
• wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym
pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu),
• odbiorniki gazu powinno się eksploatować
zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno
używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń),

• włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja
jest przystosowana do pracy bez dozoru,
• właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd
techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia,
• zabronione jest dokonywanie samowolnie we
własnym zakresie przeróbek, napraw instalacji
i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu,
• użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno
pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz
zatykać otworów wentylacyjnych i nawiewnych
w pomieszczeniach, w których zamontowane
są odbiorniki gazu,
• do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan),
pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie
więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg
każda, butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz
ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych
z szafkami na butle, butle należy umieszczać
z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
butle należy instalować w pozycji pionowej oraz
zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem
lub przypadkowym przemieszczeniem, temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle
nie może przekroczyć 35 °C.
Ogólne zasady bezpieczeństwa instalacji
ogrzewczych:
• nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych i gazowych, jak również na paliwo stałe,
• należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów
kominowych i wentylacyjnych – zaniedbania
tych czynności często są przyczyną śmiertel-

nych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
• w obiektach, w których odbywa się proces
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego
należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych oraz przewodów
wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń
(głównie sadza) – częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych zależy
od rodzaju spalanego paliwa, przy czym wymaga się w ciągu roku co najmniej czterokrotnego
czyszczenia kominów w przypadku stosowania paliw stałych (węgiel, koks, drewno) lub co
najmniej dwukrotnego czyszczenia kominów
w przypadku spalania paliw gazowych lub oleju
opałowego,
• piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe
i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych
budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych
tynkiem – co najmniej 0,15 m,
• podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami
palenisk powinna być zabezpieczona pasem
materiału niepalnego o szerokości co najmniej
0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek
co najmniej po 0.3 m,
• przewody spalinowe i dymowe powinny być
wykonane z materiałów niepalnych,
• należy używać tylko tych urządzeń ogrzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają
krajowe atesty i dopuszczenia,
• w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.
Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, administracji samorządowej,
a szczególnie do pracowników pomocy społecznej, wolontariuszy oraz przedstawicieli Kościoła, aby w nadchodzącym okresie zimowym los
osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny.
st. bryg. Tomasz Sieńczuk

WSPÓŁPRACA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU

W wysokomazowieckiej komendzie Policji,
z inicjatywy pełniącego obowiązki Komendanta
Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkom. Krzysztofa Woźniewskiego, 10 października dobyło się spotkanie z władzami sa-

morządowymi powiatu wysokomazowieckiego.
Uczestnikom przedstawiony został stan bezpieczeństwa na terenie całego powiatu. Następnie
nadkomisarz Krzysztof Woźniewski omówił
ideę i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślił, że to narzędzie
jest jednym z elementów procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym i powinno być
realizowane w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Zaprosił też obecnych do
aktywnego korzystania z Mapy, a także propagowania jej w lokalnych środowiskach.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
w wersji pilotażowej z początkiem lipca zaczęła

funkcjonować na terenie garnizonu stołecznego, województwa podlaskiego oraz pomorskiego. W kolejnych etapach to innowacyjne
narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, wprowadzane było
na terenie pozostałych województw.
Główne cele Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce to: poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie
obywateli w wybrane działania Policji; dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań
Policji do zagrożeń wskazanych przez społeczeństwo; Platforma wymiany informacji o zagrożeniach.
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INFORMACJA Z PRZEBIEGU OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na
rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. OTK
włączono na stałe do kanonu działań polskiego
poradnictwa zawodowego od roku 2009.
Adresatami i odbiorcami OTK są wszyscy
potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy czy
kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zatem do
wszystkich osób bezrobotnych. Patronat nad
przedsięwzięciem sprawują Minister Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Hasło tegorocznego OTK „Bądź autorem
swojej kariery” sugeruje, że w procesie planowania kariery istotne jest świadome podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, w czym
pomóc mogą profesjonaliści z instytucji rynku
pracy.
W związku z Ogólnopolskim Tygodniem
Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem
Mazowieckiem w dniach 17-21 października
2016 r. zaproponował szereg działań kierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących
pracy oraz innych zainteresowanych, mianowicie: konsultacje w zakresie planowania własnej

ścieżki kariery i rozwoju zawodowego z wykorzystaniem testów zainteresowań zawodowych;
konsultacje w zakresie tworzenia dokumentów
aplikacyjnych; warsztaty z zakresu planowania
swojej kariery; konsultacje w zakresie nabywania, zmiany i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; konsultacje w zakresie podejmowania
pracy zagranicą, Celem promocji usług doradczych było dotarcie do jak najszerszego grona
odbiorców. Spotkania odbywały się w siedzibie
urzędu w formie konsultacji indywidualnych.
Tematyka indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi była różnorodna. Z jednej strony prowadzono rozmowy z osobami dotyczące ich planów, działań, systemu wartości,
celów, motywacji czy zainteresowań. Z drugiej
– informowano o sytuacji na rynku pracy i podaży ofert pracy. Zwracano zainteresowanym
uwagę na usługi i instrumenty rynku pracy,
w szczególności podkreślano rolę poradnictwa
zawodowego w dzisiejszym życiu, w dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji czy
planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego.
Spotkania prowadzone były z wykorzystaniem
testów i ćwiczeń.
W tegorocznym „tygodniu kariery” dla
osób, które nie mogły osobiście dotrzeć do urzędu zaproponowano możliwość uzyskania pomocy doradczej w formie e-mail. Wystarczyło

zalogować się na międzynarodowej platformie
Recreate – on line by uzyskać wsparcie dotyczące planowania własnej kariery, wypełnić testy
celem lepszego samopoznania, a także skonsultować się w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych.
W ramach realizowanych działań odbyło
się też spotkanie grupowe z młodzieżą Zespołu
Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z rynkiem pracy, ze zmianami na nim
zachodzącymi oraz głównymi formami pomocy
świadczonymi młodzieży przez urząd pracy. Jednocześnie młodzież miała możliwość przekonać
się jaki typ działalności zawodowej preferuje
i jakie grupy zawodów są im najbliższe.
Podjęta inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem, a do rezultatów związanych
z OTK można zaliczyć m.in. zwrócenie uwagi na
potrzebę lepszego poznania siebie i umiejętność
prezentacji własnych mocnych stron, pogłębienie wiedzy o prawach rządzących rynkiem pracy, o sytuacji na lokalnym i europejskim rynku
pracy, popularyzowanie działań urzędu pracy
w Wysokiem Mazowieckiem. Łącznie z usług
doradczych w trakcie OTK w 2016 roku skorzystało 168 osób.
Joanna Wójciak

PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA STAŻE UCZNIÓW

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu otrzymał 168.640 euro dofinansowania
na organizację staży dla 46 uczniów i 6 nauczycieli w ramach projektu „ATRAKCYJNI NA
EUROPEJSKIM RYNKU PRACY” z projektów
Erasmus+.
Projekt powstał przy wspólnej inicjatywie
Dyrekcji Szkoły i Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie.
Uczniowie zdobędą podstawową znajomość
języka hiszpańskiego, odbędą wizyty studyjne
w polskich najlepszych 5* hotelach a następnie w wakacje 2017 roku odbędą profesjonalną
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praktykę, pracując w restauracjach i hotelach
na południu Hiszpanii w Granadzie i jej okolicach. W szkole rozpoczęto rekrutację uczniów,
którzy wezmą udział w projekcie. Do rekrutacji przyjęto następujące kryteria: średnią ocen,
frekwencję, ocenę z języka angielskiego i zachowania na koniec roku szkolnego 2015/2016.
Dzięki odbytym stażom uczniowie poznają inną kuchnię i będą mogli pracować na produktach typowych dla kuchni śródziemnomorskich. Poznają inne rozwiązania organizacji pracy i funkcjonowania zakładów, mieć kontakt
z klientami z całego świata. Region Andaluzji
jest jednym z najbogatszych kulturowo w całej
Europie i chętnie odwiedzany przez turystów.
Projekt da również uczniom możliwość wzrostu kompetencji językowych i uzyskania dokumentu Europass Mobilność. Miesięczny pobyt
z grupą rówieśników poza domem w obcym
środowisku i kulturze pozwoli uczniom nabrać
wiary we własne możliwości, umiejętności pokonywania słabości, nauczy przedsiębiorczości
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy w grupie i tolerancji. Korzyści z projek-

tu wyniosą także nauczyciele wyjeżdzający
z uczniami. Zdobędą oni nowe doświadczenie
przydatne w pracy dydaktycznej, kształceniu
zawodowym oraz nowatorskimi metodami naucz. Nauczyciele zaangażowani w projekt będą
mogli w przyszłości samodzielnie zrealizować
inne przedsięwzięcia i propagować ideę korzystania z projektów Erasmus+.
ZSOiZ Ciechanowiec
P.S. Grenada (Granada) – miasto w płd.
Hiszpanii, w dolinie rzeki Genil (dopływ rzeki Gwadalkiwir), w Górach Betyckich, 237 tys.
mieszkańców (2013). Stolica prowincji Grenada, w regionie Andaluzja. Ośrodek handlowy,
przemysłowy i kulturalny. Jedna z najważniejszych miejscowości turystycznych w Hiszpanii,
słynna z pięknego położenia, licznych zabytków
i niezapomnianych krajobrazów. Szczególny
urok Grenady polega na tym, że w ciągu kilku
godzin można jeździć na nartach w górach Sierra Nevada, a potem kąpać się w Morzu Śródziemnym na Costa del Sol, oddalonym o ok.
70 km.

POLSKO-GRUZIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Tak niedawno, w nocy z 15 na 16 września, pożegnaliśmy Gruzję i gruzińską młodzież
z opiekunami na lotnisku w Kutaisi, kończąc
pierwszą część wspaniałego projektu polsko-gruzińskiej wymiany szkolnej, a już 5 października witamy ich na warszawskim Okęciu. Jesteśmy otwarci na dalszą część ekscytującej przygody, toczącej się tym razem na terenie Polski.
Z lotniska wyruszamy do Krakowa, gdzie
podziwiamy wspaniałość Zamku Królewskiego
na Wawelu wraz z Wawelską Katedrą. Przyprowadził nas tu z hostelu przewodnik Łukasz. Idąc
przez zielone Planty mijamy sławne Papieskie
Okno i inne cieszące oko zabytki. Na starówce
podziwiamy Kościół Mariacki oraz słuchamy
sławnego hejnału.
Następnego dnia rano wyruszamy do Wieliczki. Wszyscy jesteśmy urzeczeni jednym z najwspanialszych cudów Polski, do których należy
Kopalnia Soli Kamiennej w Wieliczce. Po obiedzie zwiedzamy miasteczko.

Następnym punktem podróży jest Zakopane. Droga do stolicy Tatr wije się wśród ośnieżonych gór i pagórków. Okazuje się, że śnieg
pokrywa także zakopiańską kotlinę. Wieczorny
spacer po Krupówkach wzbudza zachwyt gruzińskich turystów, co pozwala nam na nowo odkryć urok i niepowtarzalny klimat tatrzańskiego
miasteczka.
Trzeciego dnia zagrożenie lawinowe nie
pozwala ruszyć nad Morskie Oko. Wjeżdżamy
więc kolejką linową na Gubałówkę. Podziwiamy
panoramę, uwieczniamy się na jej tle na zdjęciach, spacerujemy turystycznym trawersem podziwiając i nabywając góralskie wyroby.
Wieczorem czeka nas jeszcze jedna atrakcja: kulig z pochodniami ulicami Zakopanego
zwieńczony ogniskiem pod Wielką Krokwią,
przy którym nie zabrakło kiełbasek i innych
„ogniskowych” smakołyków.

nicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
i Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – Dorota Łapiak, Wicestarosta – Leszek Gruchała, Prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu – Helena Dołęgowska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Agata Koc.

Z żalem opuszczamy góry. Wracając na
Podlasie jeszcze raz zatrzymujemy się w Krakowie. Zaglądamy do Smoczej Jamy. Jeszcze ostatni rzut oka na Wawelskie Wzgórze i… w drogę.
Późnym wieczorem przybywamy do Ciechanowca, gdzie czekają już na nas rodzice gotowi
przyjąć gruzińską młodzież do naszych domów.
Tak kończy się czwarty dzień. Na piaty zaplanowana jest wycieczka do Treblinki.
O godz. 9.00 zbieramy się w szkole. Nasi goście-nauczycielki tak bardzo zainteresowały się
szkolnym budynkiem, że nie chciały go opuścić.
Podziwiały gabinet Dyrektora, pokój nauczycielski, wyposażenie klasopracowni, halę sportową, jesienną wystawę darów natury czy gazetkę
o Gruzji. Nie ukrywały swego podziwu dla prezencji naszej szkoły.
Było nam bardzo miło, ale należało już wyruszyć do Treblinki. Tu zwiedzaliśmy Muzeum
Walki i Męczeństwa wzbogacone pokazem 2
filmów dokumentalnych. Następnie zwiedziliśmy obóz pracy przymusowej i obóz zagłady.
Wzruszającym momentem była chwila, gdy gruzińskie uczennice napisały na kamyku w języku
gruzińskim: „Nigdy więcej” i położyły go obok
wielkiego kamienia z różnojęzycznymi napisami
„Nigdy więcej”.

Po powrocie do Ciechanowca czekał na nas
obiad i… wywiadówka. W części ogólnej oprócz
młodzieży polskiej brała też udział młodzież
gruzińska uświetniając spotkanie z rodzicami.
Po wspaniałym występie szkolnego zespołu wokalnego nasi przyjaciele z Gruzji z wielką ekspresją i wdziękiem zaprezentowali swój narodowy
taniec. Na dalszą część artystycznych wrażeń
dostarczanych przez młodzież z wymiany polsko-gruzińskiej Pan Dyrektor zaprosił wszystkich chętnych na poniedziałek.
Uroczystość oficjalnego przywitania naszych gruzińskich gości zaszczycili swą obecnością ksiądz Dziekan Tadeusz Kryński, Przewod-

Część artystyczna w wykonaniu polskiej
i gruzińskiej młodzieży była wyrazem miłości
obydwu nacji do swojej Ojczyzny, jej tradycji
i kultury, a w konsekwencji pragnienia dzielenia
się swym dziedzictwem i potrzeby wzajemnego
poznawania bezcennych dóbr obydwu narodów. Wiedzę o krajach naszej szkolnej wymiany pogłębiły i usystematyzowały multimedialne
prezentacje autorstwa młodzieży biorącej udział
w projekcie. Na koniec uroczystości młodzież
została zaproszona do poznawania Muzeum
Rolnictwa. Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się odkrycie w muzealnych zbiorach gruzińskich pisanek pochodzących z Tbilisi.
Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje przewidziane na poniedziałek. Wieczorem spotykamy się na szkolnej dyskotece, której głównym
wydarzeniem są otrzęsiny pierwszoklasistów.
Do grupy „kotków” dołącza też reprezentacja
Gruzji we wspaniałych „kocich” makijażach. Po
zakończeniu wszystkich konkurencji okazuje
się, że nasi gruzińscy goście zdobywają I miejsce
w „kategorii międzynarodowej”. Gratulujemy!
Zabawa uśmierza też nadchodzący powoli smutek rozstania. Już nazajutrz pożegnamy się na
lotnisku w Warszawie.
W dniu kończącym Projekt udajemy się
na lotnisko w Warszawie. To dobra okazja, żeby
zwiedzić stolicę Polski. Zaczynamy od wjazdu
na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i korzystając z tarasu widokowego cieszymy się panoramą
Warszawy. Następnie jedziemy na Starówkę.
Kontemplując jej piękno cieszymy się czasem
wolnym. Potem kierujemy się w stronę „Centrum Nauki Kopernik”. Tu doświadczamy osobiście, na własną rękę różnych praw fizycznych
oraz badań naukowych. Po 2 godzinach wytężonej pracy intelektualnej zasługujemy na mniej
szlachetną, ale niemniej zajmującą aktywność
w „Złotych tarasach”. Dzień dobiega już końca.
Kończy się też niestety realizacja projektu naszej międzynarodowej, młodzieżowej wymiany.
Jeszcze tylko pożegnalne uściski na lotnisku,
ostatnie pamiątkowe zdjęcia i nadziei na kontynuowanie naszych przyjaźni. Wracamy do swoich domów wdzięczni rodzicom za goszczenie
w nich naszych gruzińskich przyjaciół.
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W INTERAKCJI Z SEKTOREM ROLNO-SPOŻYWCZYM
Biogazownia rolnicza w Krasowie-Częstkach (gmina Nowe Piekuty), będąca własnością firmy Green Energy sp. z o.o. – wyspecjalizowanej firmy działającej w sektorze
odnawialnych źródeł energii 10 listopada doczekała uroczystego otwarcia.
Biogazownia działa operacyjnie już od grudnia 2015 r. i jest kolejnym w województwie
podlaskim przedsiębiorstwem energetycznym,
które zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej z biogazu uzyskiwanego
z substratów pochodzenia rolnego.
Oficjalnego otwarcia miał dokonać Jacek
Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na chorobę
nie był on osobiście obecny, lecz nadesłał list
gratulacyjny, który został odczytany podczas
otwarcia. Pana Ministra godnie zastąpił Starosta
Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński. Inwestorom pogratulował Marek Kaczyński, Wójt
Gminy Nowe Piekuty, zaś biogazownię poświęcił proboszcz parafii w Nowych Piekutach
ks. kanonik Tadeusz Sołtysik.
Biogazownia w gminie Nowe Piekuty osiąga
moc 0,7 MW (700 kW) i produkuje rocznie ca
5 700 MWh energii elektrycznej oraz ca 23 000
GJ energii cieplnej. Energia ta produkowana
jest z pozyskiwanych lokalnie surowców pocho-

dzenia rolnego (tzw. substratów) kupowanych
od miejscowych rolników.

Energia elektryczna tu wytwarzana sprzedawana jest do sieci przesyłowej i stąd trafia do
ponad sześciu tysięcy okolicznych mieszkańców. Biogazownia zbudowana została na działce
trwale dzierżawionej od gminy Nowe Piekuty.
Znalazło w niej zatrudnienie siedmiu pracowników pochodzących głównie z terenu gminy
i powiatu.
Poza energią elektryczną instalacja będzie
także wytwarzać nawóz organiczny, którego
cechami są bezwonność oraz dobra przyswajalność dla roślin. Nawóz ten już cieszy się du-

żym zainteresowaniem lokalnych producentów
rolnych, a po wzbogaceniu może stać się odrębnym produktem na regionalnym rynku nawozowym.
Inwestycja współfinansowana została z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. Koszt brutto instalacji wynosi ponad dziesięć milionów złotych (10,2 mln zł),
z czego prawie pięć milionów (4,8 mln zł) pochodziło ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Biogazownie rolnicze wpisują się w Plan na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju inspirowany
przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego,
gdyż stabilizują lokalną produkcję energii, posiadają przeważnie krajowych właścicieli, działają w interakcji z sektorem rolno-spożywczym
i dają nowe miejsca pracy.

JUBILEUSZ 20-LECIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO NA PODLASIU

W poniedziałek 10 października 2016 r. Podlaska Izba Rolnicza świętowała jubileusz 20-lecia
samorządu rolniczego na terenie województwa
podlaskiego, który powstał najpierw w Suwałkach
(17 października 1996 r.), następnie w Łomży
(26 października 1996 r.) i Białymstoku (15 maja
1998 r.) – by następnie od 1 lutego 1999r. po
reformie administracyjnej dać początek Podlaskiej Izbie Rolniczej
W uroczystości uczestniczyli goście z ministerstwa rolnictwa, posłowie, władze wojewódzkie, samorządowe i przede wszystkim delegaci
i pracownicy izby rolniczej.
Prezes Grzegorz Leszczyński na spotkaniu
przedstawił rys historyczny oraz cele i działalność Podlaskiej Izby Rolniczej. Poinformował,
że Podlaska Izba Rolnicza jako jedyna w kraju
ma w każdym mieście powiatowym swoje biuro.
Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa
Podlaskiego oznajmił, iż dwie dekady, to wielka zmiana w podlaskim rolnictwie i to dzięki
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ciężkiej pracy samorządu rolniczego. Mówił, że
obecnie dzięki wspólnej pracy możemy się chwalić gospodarstwami, firmami, nie tylko w Polsce
ale i w Europie. Chciałby też, aby nie zbrakło nigdy tego zapału sprzed lat, kiedy tworzono izby
rolnicze.
Natomiast Jacek Bogucki, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
ręce prezesa PIR przekazał list gratulacyjny od
Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i powiedział, że samorząd rolniczy to bardzo poważny partner dla każdego rządu i istotnym jest, by
poważnie był przez każdy rząd traktowany. Zapewniał, że możemy się w wielu sprawach różnić, ale nie różnimy się w jednym, że przyszłość
i dobro polskiego rolnictwa, tak samo leży nam
na sercu.
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz mówił o sukcesie podlaskich
rolników – że obecnie są w Polsce liderami, nie
tylko na rynku mleka. Wspomniał również, że
pamięta jak było trudno przekonać podlaskich
rolników do wejścia do Unii Europejskiej, a dziś
to właśnie po ich gospodarstwach najbardziej
widać olbrzymią zmianę i postęp. Podkreślił
również, że tak, jak kiedyś osobiście był za wejściem do UE, tak obecnie jest pełen obaw jeśli
chodzi o podpisanie przez rząd umowy CETA,
co doprowadzi do tego, że zaleje nas tania amerykańska żywność, a nasze rolnictwo może w tej
walce przegrać.
Jubileusz był znakomitą okazją do wspomnień, podsumowań oraz uhonorowania tych,

którzy przez 20-lat zasłużyli się dla polskiego
rolnictwa i samorządu rolniczego.
Odznaczenie Ministra Rolnictwa pn. „Zasłużony dla rolnictwa" otrzymał z rąk sekretarza
stanu Jacka Boguckiego – Wiaczysław Szumski.
Odznaczenia Krajowej Rady Izb Rolniczych pn.
„Zasłużony dla samorządu rolniczego" wręczył
Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz dla: Bogdana
Bujnowskiego, Marka Bukrewicza, Zbigniewa
Dembowskiego, Jadwigi Drewnowskiej, Romualda Goska, Witolda Grunwalda, Mariana Kaczmarzyka, Władysława Kamińskiego, Krzysztofa Łapińskiego, Jana Stanisława Niewińskiego,
Elżbiety Orłowskiej, Olgierda Palanisa, Marka
Siniło, Jana Zelkowskiego.
Podlaska Izba Rolnicza również wręczyła
swoje jubileuszowe odznaczenia. Prezes PIR
Grzegorz Leszczyński wręczył je: sekretarzowi
stanu Jackowi Boguckiemu, Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego Jerzemu Leszczyńskiemu oraz Mirosławie Jaroszewicz-Łojewskiej, Piotrowi Rusieckiemu, Ryszardowi
Łapińskiemu, Witoldowi Grunwald, Adamowi
Niebrzydowskiemu, Olgierdowi Palanis, Markowi Siniło, Janowi Wdowiak, Janowi Zalewskiemu i Małgorzacie Ołdakowskiej a także
związkom branżowym. Prezes Leszczyński oraz
Dyrektor Barbara Laskowska podziękowali również za dotychczasową współpracę oraz wręczyli okolicznościowe upominki pracownikom
Podlaskiej Izby Rolniczej.

„PRZEBUDOWA MOSTU W M. BRUSZEWO WRAZ Z DOJAZDAMI”

W świąteczny dzień 11 listopada dokonano otwarcia inwestycji pn. „Przebudowa mostu
w m. Bruszewo wraz z dojazdami”, zrealizowanej
w ramach rezerwy subwencji ogólnej.
Całość inwestycji wyniosła 6.918 000 zł z czego udział środków Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa wyniósł 3.418 000 zł, powiatu
wysokomazowieckiego 1.787 500 zł, gminy Sokoły 900 000 zł, gminy Kobylin Borzymy 700 000 zł
oraz gminy Wysokie Mazowieckie 112 500 zł.

Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki otworzył uroczystość witając wszystkich
przybyłych, wśród których nie zabrakło Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jacka
Boguckiego, Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko, Wójta
Gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego, Wójta Gminy Kobylin Borzymy Wojciecha Mojkowskiego,
Z-cy wójta Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofa Murawskiego, radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, radnych Rady Gminy:
Sokoły, Kobylin Borzymy i Wysokie Mazowieckie, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego
Łukasza Siekierko, Dyrektora i Z-cy Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych oraz Prezesa Przedsiębiorstwa „TRAKT” i dyrekcji firmy UNIBEP
– wykonawców inwestycji.
Po uroczystym przecięciu wstęgi księża
z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach

Arkadiusz Ryłka i Mariusz Szulc odmówili
z zebranymi modlitwę i dokonali poświęcenia
inwestycji.
Na zakończenie Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej
inwestycji oraz wyraził nadzieje, iż będzie ona
służyła dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i wszystkich użytkowników tej
drogi.

BEZPIECZNA DROGA DO MLEKOVITY

Uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju
społeczno-gospodarczego powiatu wysokomazowieckiego – etap II”, zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016–2019 odbyło się 4 listopada. W ramach
tego programu przebudowano drogę powiatową
Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem na długości 0,931 km – teren Miasta Wysokie Mazowieckie oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Brzóski Stare – Jabłoń

Kikolskie na długości 3,730 km w tym na terenie
gminy Wysokie Mazowieckie – 2,911 km i na
terenie gminy Szepietowo – 0,819 km.
Całość inwestycji wyniosła 4.674.455,62 zł
z czego udział środków rządowych wyniósł
2.324.032,97 zł, powiatu 1.157.083,87 zł, miasta Wysokie Mazowieckie 568.202,58 zł, gminy
Wysokie Mazowieckie 476.553,69 zł oraz gminy
Szepietowo 148.582,51 zł.
Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki otworzył uroczystość witając wszystkich
przybyłych, wśród których nie zabrakło Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
Jarosława Siekierko, Burmistrza Miasta Szepietowo Roberta Wyszyńskiego, Wójta Gminy
Wysokie Mazowieckie Krzysztofa Krajewskiego,
radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego,
radnych Rady Miasta Wysokie Mazowieckie,
radnych Rady Miejskiej w Szepietowie, radnych
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie, Prezesa

SM Mlekovita Pana Dariusza Sapińskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej i Komendanta Powiatowego Policji
w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektora i Z-cy
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz
Prezesa Przedsiębiorstwa „TRAKT”– wykonawcy inwestycji.
Po uroczystym przecięciu wstęgi Ks. Ryszard Niwiński Dziekan Wysokomazowiecki –
Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ks. kanonik
Edward Łapiński – Proboszcz parafii pw. św.
Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem
odmówili z zebranymi modlitwę i dokonali
poświęcenia inwestycji.
Na zakończenie starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej
inwestycji oraz wyraził nadzieje, iż będzie ona
służyła dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i wszystkich użytkowników tej
drogi.

UROCZYSTE OTWARCIE DRÓG W CZYŻEWIE
„Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia” to nazwa inwestycji,
zrealizowanej w ramach rządowego Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016–2019. W ramach tego
programu zrealizowano przebudowę drogi Czyżew Ruś Wieś – Ołdaki Magna Brok, ul. Kolejową od dworca PKP do granicy gminy Czyżew
i odcinek drogi na terenie gminy Klukowo od
Klukowa do granicy gminy o łącznej długości
8,888 km. Całość inwestycji wyniosła 4.778.258,47 zł,
z czego udział województwa wyniósł 2.372.283,16 zł,
powiatu 1.184.958,30 zł, gminy Czyżew 711.898,71 zł
i gminy Klukowo 509.118,30 zł. Uroczyste otwarcie tej inwestycji nastąpiło 28 października br.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
administracji rządowej w osobach: Wiceministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacka Boguckiego
i Wojewody Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, samorządowcy: Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński i Wicestarosta Wysokomazowiecki – Leszek Gruchała, gospodarze
gmin: Czyżewa Burmistrz – Anna Bogucka i Klukowa Wójt – Piotr Uszyński, radni Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego, radni Rad Gmin Klukowo i Czyżew, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor i Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg oraz Prezes Przedsiębiorstwa „TRAKT” – wykonawcy inwestycji.
Po ceremonii przecięcia wstęgi, Ks. Kanonik Eugeniusz Sochacki odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał poświęcenia drogi. Następnie głos
zabrali: Minister Rolnictwa, Wojewoda Podlaski, Starosta Wysokomazowiecki, Burmistrz

Czyżewa oraz Wójt Gminy Klukowo. W swoich
wystąpieniach goście podkreślali wagę zrealizowanej inwestycji dla mieszkańców korzystających z dróg i służb działających na rzecz tych
mieszkańców.
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WE WSPÓŁPRACY Z HISZPANAMI I ANGLIKAMI

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął
realizację kolejnego projektu we współpracy
z dwiema instytucjami partnerskimi: EuroMind
(Hiszpania) i Training Vision (Anglia) rozpoczął realizację projektu pt. „Europejska praktyka
wysokomazowieckiego technika”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi
846 001,8 PLN.

Realizacja projektu zaczęła się wraz z wyjazdem grupy dwunastu uczniów klasy II technikum ekonomicznego klasy II technikum informatycznego do portowego miasta Portsmouth
w Anglii. Praktykanci odbywali staż w dniach
17.10-11.11.2016 r.
Przed wyjazdem młodzież została przygotowana pod kątem językowym oraz kulturowym.
Uczniowie odbyli zajęcia z poradnictwa zawodowego z przedstawicielem Powiatowego Urzędu
Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, lekcji historii, języka polskiego i godziny wychowawczej,
ponadto dodatkowo zajęcia języka angielskiego
zawodowego oraz konwersacji językowych.
Stażyści pracowali w angielskich przedsiębiorstwach, gdzie poznali europejskie warunki
pracy, zdobyli nowe umiejętności zawodowe
oraz podnieśli kompetencje językowe poprzez
stałe posługiwanie się obcym językiem w miejscu pracy i zamieszkania. Dodatkową korzyścią
z wyjazdu było poznanie dziedzictwa kulturowego Wielkiej Brytanii dzięki wycieczkom zorganizowanych przez firmę przyjmującą Training
Vision: do Londynu oraz dawnej stolicy Anglii –
Winchester. Nabyte umiejętności i kompetencje
zawodowe, językowe i społeczne, zostały udokumentowane i ocenione dla każdego ucznia oraz
potwierdzone certyfikatami (w tym Europass
Mobilność).
Przed uczniami naszej szkoły jeszcze trzy
wyjazdy na staże zagraniczne do Hiszpanii i jeden do Anglii. W tym roku szkolnym na kolejne
miesięczne praktyki do słonecznej Sewilli wyjadą wyselekcjonowani uczniowie klas II technikum technologii żywności oraz III technikum
ekonomicznego. W kolejnym roku na podobne
staże, wyjedzie młodzież z kierunków: technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarskiego oraz technikum technologii
żywności.

Staż zagraniczny przyczynia się do rozwoju kompetencji kluczowych naszych uczniów,
zwiększa się ich pewność siebie, a także umiejętności posługiwania się językami obcymi. Udział
w projekcie pomaga uczniom w kształtowaniu
ich świadomości europejskiej oraz postaw akceptacji i tolerancji wobec osób innych narodowości. Projekt pozwala uczniom na lepszy start
po ukończeniu szkoły, ponieważ są bardziej
doświadczeni zawodowo od swoich rówieśników.
Ewa Targońska

MEDAL DLA ZASŁUŻONEJ POLONISTKI

Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem 8 września odbyła się uroczystość,
podczas której profesor Janina Sokolik otrzymała Medal Edukacji Narodowej. Janina Soko-
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lik przez wiele lat uczyła w LO języka polskiego.
Obecnie jest na emeryturze.
To zaszczytne odznaczenie zostało przyznane na wniosek absolwentów z okazji 70-lecia
istnienia Liceum Ogólnokształcącego.
Medal wręczył z upoważnienia minister
edukacji Anny Zalewskiej, profesor Lucjan Pawłowski, wiceprzewodniczący Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – absolwent
Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem i wychowanek prof. Janiny Sokolik.
We wzruszającej uroczystości wzięli również udział: były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jan Kryński, wychowanek profesor Janiny
Sokolik w latach 1960–1964 Szczepan Biały,
członkowie Stowarzyszenia Absolwentów – Gra-

żyna Rymsza i Andrzej Ostrowski oraz Nela
i Waldemar Sokolikowie.
W uroczystości wręczenia Medalu Edukacji Narodowej prof. Janinie Sokolik (druga od
prawej) uczestniczyli absolwenci LO w Wysokiem Mazowieckiem: Szczepan Biały, Nela
Sokolik, Grażyna Rymsza, Lucjan Pawłowski,
Waldemar Sokolik oraz były dyrektor LO Jan
Kryński (pierwszy od prawej).
Grażyna Rymsza
prezes Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego
w Wysokiem Mazowieckiem

STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Kształcenie zawodowe, konstrukcja oferty
szkoleniowej i edukacyjnej oraz współpraca
z pracodawcami jest stałym elementem codziennej pracy
Centrum Kształcenia Zawodowego. Od kilku lat prowadzimy współpracę międzynarodową
dotyczącą podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ramach realizacji programów unijnych. Wyjeżdżaliśmy już do Turcji, Portugalii i Irlandii. Natomiast w tym roku w dniach
03-14 października mieliśmy możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem w zakresie kształcenia praktycznego z uczniami i nauczycielami
średniej szkoły technicznej Akademie řemesel
Praha z Republiki Czech. Gościła u nas sześcioosobowa grupa uczniów kształcących się
w zawodach mechanik samochodowy i elektromechanik oraz dwóch opiekunów.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń
związanych z kształceniem zawodowym, służąca
poznaniu dobrych praktyk dotyczących powią-

zania instytucji szkoleniowych i edukacyjnych.
Tym samym powyższy cel przyczynić się miał
do rozwoju placówek, które reprezentują uczestnicy projektu poprzez upowszechnienie zaczerpniętych innowacji metodologicznych.
Wizyta odbyła się według programu, który
został podzielony na część merytoryczną oraz
kulturalną. W części merytorycznej uczestnicy
zajęć poznali bazę dydaktyczną, strukturę i zakres działalności Centrum Kształcenia Zawodowego. Przeprowadzony został również cykl
zajęć praktycznych z zakresu mechatroniki i mechaniki pojazdowej. W trakcie zajęć nasi czescy
sąsiedzi zapoznali się z budową układów pneumatycznych, elektronicznych oraz diagnostyką
pojazdów samochodowych z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.
Uczestnicy zajęć byli pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoły oraz nowatorskich metod prowadzenia zajęć
przez naszych nauczycieli. Szczególnie podobały
im się nowoczesne sale dydaktyczne, pracownie
i laboratoria oraz nowoczesne urządzenia niezbędne do zachowania najwyższego poziomu
edukacji.
Oprócz zajęć dydaktycznych wizyta przewidywała odwiedziny serwisów samochodowych
takich jak: BMW, Land Rover, Jeep, Mazda. Ponadto pokazaliśmy im jak funkcjonują zakłady
pracy na terenie naszego powiatu:

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, Primator Henryk Kraszewski, Mazowieckie Zakłady
Graficzne S.C, Miejska Oczyszczalnia Ścieków,
GAMA Group Szepietowscy s.j., Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Michał Krzysztof Targoński.
Bazując na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży zaprezentowaliśmy jak funkcjonuje
polska wyższa uczelnia, jak wyglądają tam zajęcia i czego uczą się studenci na wydziale informatyki i automatyki.
Nieodłączną częścią spotkania był także program kulturalny. Podczas pobytu młodzież mogła
między innymi podziwiać zabytki Białegostoku
i Warszawy oraz zwiedzić Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu. Zwieńczeniem spotkania było
wręczenie Certyfikatów potwierdzających zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenie
zawodowe.
Andrzej Łapiński

BOMB(K)OWA WYCIECZKA

Czterdziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół w Klukowie wraz z opiekunkami
24 października wybrała się do wytwórni ozdób
choinkowych w Kętrzynie. Przybyliśmy do niezwykłego miejsca – do starej fabryki bombek,
gdzie obecnie mieści się Konsulat Świętego Mikołaja! Na miejscu powitali nas pomocnicy Mikołaja i przedstawili plan pobytu. Już od progu
czuliśmy, że znaleźliśmy się w wyjątkowych,
niecodziennych pomieszczeniach: przepiękny
wystrój sal błyskawicznie przeniósł nas w magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia!
Chyba nikt nie byłby w stanie policzyć wszystkich świątecznych ozdób, tworzących tę baśniową krainę. Na początku pan Zygmunt, doświadczony mistrz, pokazał, w jaki sposób ze szklanej,
cieniutkiej rurki powstają bombki o różnych
kształtach. Przy użyciu bardzo gorącego palnika
z niezwykłą zręcznością wydmuchiwał szklane
kule, szyszki, bałwanki i łabędzie. Przekonali-

śmy się, że potrzeba dużych umiejętności, aby
z kawałka szkła powstał idealnie kulisty kształt.
Nasi uczniowie mogli sami spróbować tej trudnej sztuki – śmiałków nie brakowało! Byliśmy
z siebie dumni, że podołaliśmy temu zadaniu,
chociaż nasze kule były nieco mniej doskonałe, niż pana instruktora. Następnie, po krótkim
instruktażu, każdy mógł stworzyć z gotowych
szklanych modeli swój niepowtarzalny wzór na
bombce. Do dyspozycji mieliśmy mieniący się,
różnokolorowy brokat i maszynę do posypywania
wzorków czerwonym puszkiem. Dzieci i ich opiekunki ochoczo zabrały się do pracy – efekty ich
wyobraźni zaskoczyły nawet panią od wielu już
lat profesjonalnie zajmującą się dekorowaniem
bombek w tym zakładzie. Zabawy było co niemiara!
Gdy prace wysychały na piecu, elfy oprowadziły nas po całym Konsulacie. W kilku salach
naszym oczom ukazywały się przepiękne choinki, sanie z reniferami, płonące kominki, witraże w oknach, kolekcje bombek i innych ozdób.
Na dziewczynkach szczególne wrażenie zrobiła
(a jakże!) śnieżnobiała suknia panny młodej,
oczywiście również wykonana z bombek! Żadna
z naszych modelek nie odmówiła sobie radości,
aby natychmiast pozować w takiej kreacji do
zdjęcia. Natomiast chłopcy zręcznie powozili
reniferami w mikołajowym zaprzęgu. Poznaliśmy tez historię Dziadka do Orzechów oraz zaszliśmy na Pocztę, na której dzieci mogły wysłać

własnoręcznie napisane listy do Świętego Mikołaja z prośbą o wymarzone prezenty. W przyzakładowym sklepie obejrzeliśmy prawdziwe
cuda – tysiące ręcznie wykonanych, prześlicznych ozdób, które wędrują w Świat i zdobią
choinki na wszystkich kontynentach.
Nasze prace – wyschnięte bombki zostały
zaopatrzone w zawieszki, zapakowane w celofanowe torebki i zabrane przez nas na własność.
W tym roku w domach z pewnością zawiesimy
je na rodzinnych choinkach i będziemy wspominać tę wspaniałą wycieczkę. Na zakończenie wizyty odwiedził nas Święty Mikołaj, który
już teraz obdarował wszystkich słodkimi upominkami. Wprowadzeni w świąteczny nastrój
z wielkim żalem opuściliśmy progi tego niezwykłego miejsca. Serdecznie dziękujemy za świtną
zabawę i przygodę!
Tekst i zdjęcia: Hanna Jemielita
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