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Kolejne warsztaty videochirurgii odbyły się  
w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowiec-
kiem 3 kwietnia br. Na zaproszenie koordyna- 
tora oddziału chirurgicznego ogólnego dr n. 
med. Jarosława Szymczuka szpital gościł chirur-
gów z Kliniki Chirurgii Ogólnej Warszawskiego 
Centralnego Szpitala Klinicznego w osobach:  
dr Janusza Świątkiewicza i dr Dariusza Toma-
szewskiego. W warsztatach uczestniczyli też  
chirurdzy z Białegostoku i Węgrowa. 

Celem wspólnych operacji było doskona-
lenie techniki operacji tzw. „trudnych przepu- 
klin” brzusznych. Przeprowadzono trzy opera- 
cje: dwie dotyczyły przepuklin pooperacyjnych 

PRZEPUKLINY POD SPECJALNYM NADZOREM
i jedna przepukliny pachwinowej. 
Wszystkie operacje były przepro-
wadzone metodą laparoskopową, 
przy użyciu najnowocześniejszego  
sprzętu, którym od roku dyspo- 
nuje wysokomazowiecki szpital.

Spotkanie było doskonałą  
okazją do wymiany doświadczeń,  
podniesienia kwalifikacji, a efekt  
szkolenia przyniesie wymierne  
korzyści pacjentom wymagającym  
tego typu zabiegów operacyjnych. 

„GDZIE JEST GAZ, ROZWIJA SIĘ BIZNES” 
Uroczyste otwarcie Placówki Ga-

zowniczej w Wysokiem Mazowieckiem 
odbyło się 8. maja. Jest to jedna z 52  
jednostek, które do końca tego roku  
planuje uruchomić w całym kraju Polska 
Spółka Gazownictwa. Uroczyste otwar- 
cie poprzedzone było spotkaniem, któ-
re miało miejsce w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem 
Mazowieckiem. W spotkaniu udział 
wzięli: Jarosław Zieliński Wicemini-
ster MSWiA, Jacek Bogucki Wicemi-

nister Rolnictwa, Jarosław Wróbel Prezes Za- 
rządu Polskiej Spółki Gazowniczej, Radosław  
Bartosik Wiceprezes Zarządu PGNiG, Grzegorz 
Mackiewicz Dyrektor Oddziału Zakładu Ga-
zowniczego w Białymstoku, Bogdan Paszkowski  
Wojewoda Podlaski, Bogdan Zieliński Starosta 
Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała Wicesta- 
rosta Wysokomazowiecki oraz samorządowcy  
i goście związani z gazownictwem. 

Dokończenie na stronie 2.

Z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja poczty sztandarowe, władze samo-
rządowe, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich i pozarządowych, młodzież szkolna, 
harcerze oraz mieszkańcy miasta o godz. 9.00 
zebrali się przy obelisku Armii Krajowej, by od- 
dać hołd żołnierzom polskim poległym w la- 
tach 1941–1944 i ofiarom terroru stalinowskiego.  
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Józef 
Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wysokie 
Mazowieckie.

Następnie złożono wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego HUZA-
RA i jego żołnierzy, gdzie przemówienie oko-
licznościowe wygłosił Jarosław Siekierko Bur-
mistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

O godz. 10.00 w Kościele pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem spra-
wowana była msza św. za Ojczyznę. Po jej zakoń-
czeniu uczestnicy wysłuchali koncertu kame- 

UROCZYSTOŚCI 3 MAJOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ralnego z okazji uroczystości Naj- 
świętszej Maryi Panny Królowej 
Polski.

Dalsza część uroczystości od- 
bywała się przy pomniku Pol-
skiej Organizacji Wojskowej na 
Rynku Piłsudskiego. Po złożeniu 
wieńców i wiązanek kwiatów, 
okolicznościowe przemówienia 
wygłosili: Wicestarosta Leszek 
Gruchała oraz Burmistrz Jaro- 
sław Siekierko.

Oprawę artystyczną zapew- 
niły: Grupa Rekonstrukcji Histo- 
rycznej im. Brygady Kawalerii  
PLIS w Wysokiem Mazowieckiem  
oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wysokiem Ma- 
zowieckiem.

Star
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
wyrażenia zgody na dysponowanie nierucho-
mością, stanowiącą własność Powiatu Wysoko- 
mazowieckiego na cele budowlane, udzielenia  
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół  
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wy- 
sokiem Mazowieckiem; zmian w budżecie po-
wiatu na 2017 rok.

Zarządu powiatu rozpatrzył: wnioski  
o udzielenie dofinansowania na organizację 
imprez kulturalnych i sportowych organizowa-
nych na terenie powiatu wysokomazowieckie-
go; pismo dyrekcji Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Białymstoku w sprawie ponow-
nego udziału w projekcie edukacyjnym Ślada- 
mi Bohaterów poświęconym Zbrodni Katyńskiej  
i bohaterom walczącym o niepodległość Polski 
w czasie II wojny światowej; pismo Bohdana 
Paszkowskiego – Przewodniczącego Społecz- 
nego Komitetu Fundatorów Sztandaru dotyczą-
ce wsparcia inicjatywy ufundowania sztandaru  
1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej  
im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”; 
skargę mieszkańca Ciechanowca na działalność 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

28 kwietnia 2017 roku odbyło się 77 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego V kadencji. 

31 marca 2017 roku pod przewodnictwem 
Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego  
zarządu odbyło się 74 posiedzenie Zarządu  
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w spra-
wie: przekazania sprawozdania z realizacji pla-
nu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2016 rok; zmian w budżecie 
powiatu na 2017 rok; przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego za 2016 rok oraz informacji o stanie 
mienia za 2016 rok; zatrudnienia dyrektora  
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzie- 
lenie dofinansowania na organizację imprez  
kulturalnych i sportowych organizowanych na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego.

12 kwietnia 2017 roku odbyło się 75 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwałę w spra- 
wie wyrażenia zgody na przystąpienie do pa- 
rtnerstwa i realizację projektu konkursowego 
pn. „W drodze do sukcesu”.

19 kwietnia 2017 roku odbyło się 76 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 

Zarząd powiatu podjął uchwały w spra- 
wie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo- 
wych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu; 
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu 
Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem; zaopiniowania budowy drogi w Wysokiem 
Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej) 
wraz z przebudową i budową infrastruktury 
technicznej; zmian w budżecie powiatu na 2017 
rok; przekazania Radzie Powiatu Wysokomazo-
wieckiego sprawozdania finansowego za 2016 
rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył i przyjął pro- 
jekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie dostosowania sieci szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 
wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych w związku z nowym ustro-
jem szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo 
oświatowe; rozpatrzył wnioski o udzielenie dofi-
nansowania na organizację imprez kulturalnych  
i sportowych organizowanych na terenie powia-
tu wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawoz-
daniem z działalności kulturalnej i sportowej na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 
roku. 

„GDZIE JEST GAZ, ROZWIJA SIĘ BIZNES” 
Dokończenie ze strony 1.

Spotkanie było również doskonałą okazją 
do przedstawienia strategii Polskiej Spółki Ga-
zowniczej (PSG) na lata 2016–2022, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem województwa podla- 
skiego. Prezes PSG Jarosław Wróbel w swoim 
wystąpieniu podkreślił, że rozwój gospodarczy 
Polski, a tym samym i województwa podlaskie-
go zależy w dużej mierze od stopnia gazyfika-
cji terenów słabo rozwiniętych. Tam, gdzie jest  
gaz, rozwija się biznes. A przecież gaz ziemny 
jest najbardziej ekologicznym paliwem. W swo-
jej nowej strategii, PSG chce zmienić dotych-
czasowy model działania. Na koniec 2022 roku 
zamierza osiągnąć wskaźnik gazyfikacji na po-
ziomie ok. 61% kraju. Na przebudowę systemu 

dystrybucji gazu w Polsce, który umożliwi jak 
największej ilości firm efektywnie wykorzysty-
wać gaz, zostały zapewnione środki w wysoko- 
ści 11,3 mld złotych. Obecnie podejmowana jest 
współpraca z samorządami. W województwie 
podlaskim zostały podpisane 62 listy intencyjne 
na rzecz gazyfikacji nowych gmin. Na Podlasiu 
zostanie zrealizowanych 8 tematów inwestycyj-
nych o łącznej wartości ponad 364 mln złotych. 
Natomiast sieć gazownicza zwiększy się o nowe 
182 km i 8 stacji gazowych: w Bielsku Podla-
skim, Grajewie-Wołów, Mońkach, Augustowie, 
Czyżewie i Hajnówce. W perspektywie jest rów-
nież gazyfikacja Gminy Szepietowo.

Dalsza część spotkania przeniosła się na 
ulicę 1 Maja 6, przed budynek, w którym znaj-

duje się Placówka Gazownicza. Dokonano tu 
uroczystego przecięcia wstęgi, a poświęcenia 
pomieszczeń dokonał proboszcz Parafii pw.  
Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowiec-
kiem ksiądz Ryszard Niwiński.

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, UMACNIAJ NAS W WIERZE !
XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 

Jana Pawła II odbył się 28 kwietnia w Centrum 
Kultury w Kuleszach Kościelnych. Patronat nad 
nią objęli: Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej 
Jego Ekscelencja ks. biskup Janusz Stepnowski, 
Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bog-
dan Zieliński, Wójt Gminy Kulesze Kościelne – 
Józef Grochowski. 

Celem konkursu było zachęcenie dzieci  
i młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu, na-
uczaniu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła 
II oraz przybliżenie literackiej twórczości Wiel-
kiego Papieża Polaka. 

W uroczystości wzięło udział 26 uczestni-
ków ze szkół podstawowych i gimnazjów po-
wiatu wysokomazowieckiego. Występy oceniała 

komisja w składzie: ks. Jarosław Traczyk wika-
riusz parafii w Kuleszach Kościelnych, Tere-
sa Kulesza – emerytowany nauczyciel języka  
polskiego, lokalna poetka i miłośniczka lite-
ratury pięknej Grażyna Wnorowska, sekretarz 
gminy Kulesze Kościelne – Hanna Włostow-
ska, przedstawicielka Starostwa Powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem – Jolanta Wy-
szyńska.

Recytatorzy oceniani byli w trzech katego-
riach wiekowych. Po występach komisja udała 
się na obrady, a uczniom czas oczekiwania umi- 
lił słodki poczęstunek .

Przed ogłoszeniem wyników głos zabrała 
dyrektor Zespołu Szkół w Kuleszach Kościel-
nych Jolantyna Kamińska, która zwróciła uwagę 

na bardzo wysoki poziom umiejętności recyta-
torskich uczestników konkursu. 

W kategorii wiekowej: klas I – III najle-
piej zaprezentowała się Hanna Choińska z SP  
w Kuleszach Kościelnych; klas IV – VI zwy- 
ciężył Michał Zieliński z tejże Szkoły; wśród  
gimnazjalistów bezkonkurencyjne okazały się 
Magdalena Kaczyńska (Rosochate Kościelne)  
i Ewelina Kalinowska (Kulesze Kościelne). 
Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie 
otrzymali dyplomy. Zwycięzcom dodatkowo 
wręczono piękne nagrody książkowe. 

Wszystkim miłośnikom poezji Ojca Świę-
tego Jana Pawła II dziękujemy za udział w tego-
rocznym konkursie i zapraszamy za rok.
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ROZMOWA GŁOSU Z JACKIEM ROLEDEREM

Policjanci z wysokomazowieckiej komen-
dy Policji 25 kwietnia br. zorganizowali debatę 
społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bez-
pieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. 
Debata miała na celu określenie, w jaki sposób 
wysokomazowiecka Policja oraz inne podmioty 
funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny 
współdziałać z mieszkańcami w zakresie, ogra-
niczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom 
zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto 
dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb 
związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa 
mieszkańców, wymagających podjęcia działań 

prewencyjnych przez Policję, bądź inne pod- 
mioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko  
rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawiciele  
wysokomazowieckiej Policji zaprezentowali Kra- 
jową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady  
jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało 
się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części  
zostały przedstawione informacje na temat  
działalności profilaktycznej prowadzonej przez  
funkcjonariuszy wysokomazowieckiej Policji,  
zarówno ukierunkowanych na zwiększanie po- 
czucia bezpieczeństwa jak i kształtowanie świa-
domych postaw i zachowań, które w realny 
sposób przyczyniają się do zmniejszenia zja-

wisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło 
również zagadnień związanych ze służbą dziel-
nicowego, przy tej okazji przedstawiono rolę  
i zadania dzielnicowego, zawarte w programie 
„Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjono- 
wanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. 
Głównym punktem spotkania była dyskusja, 
w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, 
formułowali wnioski oraz podsumowywali do-
tychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na 
terenie całego powiatu wysokomazowieckiego.

AB

– Od kwietnia br. 
kieruje Pan wyso- 
komazowieckim 
szpitalem. Tematy- 
ka ochrony zdro-
wia jest Panu bli-
ska od lat. Proszę 
o krótką informa-
cję o dotychcza-
sowych doświad-
czeniach w tym 
zakresie.
– Pierwszy mój 
kontakt z tematy-
ką zdrowotną to 

praca w litewskiej spółce którą zakupiła Grupa 
PZU, a do pracy w której byłem oddelegowany 
z ramienia PZU Życie jako jeden z dyrektorów. 

Z MIESZKAŃCAMI O BEZPIECZEŃSTWIE

Tworzyliśmy tam między innymi ogólne wa-
runki ubezpieczeń. Kolejny etap, to razem ze 
wspólnikami uruchomiliśmy prywatny szpital 
w Białymstoku, który do dnia dzisiejszego funk-
cjonuje i prowadzi działalność z zakresu chirur-
gii i ortopedii. Ostatnie 10 lat to praca w NFZ  
na stanowisku dyrektora oddziału. Czyli do-
świadczenie zbierane przez około 15 lat, a do 
tego w bardzo różnych płaszczyznach.
– Placówka, którą objął Pan ponad miesiąc 
temu cieszy się dobrą opinią, a jak Pan oce- 
nia ją na dzień rozpoczęcia swej pracy?
– Jako dobrą. Wielkim atutem tej jednostki, 
który już w pierwszym tygodniu pracy zauwa-
żyłem, to pracownicy: zaangażowani i oddani 
zakładowi. Można oczywiście, jak wszędzie, 
znaleźć elementy do poprawy i myślę, że to jest 
moje zadanie. 

– Z pewnością ma Pan już własne pomysły na 
dalszy rozwój placówki. Proszę uchylić rąbka 
tajemnicy…
– Podstawowa opieka zdrowotna, to ten ele-
ment, którego w mojej ocenie brak w strukturze 
placówki i mam nadzieję, że już od września, 
najpóźniej od października, będę mógł zapro- 
sić mieszkańców powiatu, by podpisywali de-
klarację do naszego lekarza rodzinnego. Liczę, 
że uda nam się rozpocząć modernizację starej 
części szpitala dzięki środkom ministerialnym 
i RPO. Przez to będzie pewnie trochę zamie-
szania, za co z góry pacjentów przepraszam, ale 
dzięki tym inwestycjom może między innymi 
pojawić się w końcu np. tomograf w szpitalu.  
Na razie to tyle z tego rąbka tajemnicy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wy- 
sokiem Mazowieckiem poszukuje kandydatów 
na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawio-
nych częściowo lub całkowicie możliwości opie- 
ki ze strony rodziców biologicznych. 

W powiecie wysokomazowieckim funkcjo-
nuje 31 rodzin zastępczych, w których przebywa 
56 dzieci. To jednak wciąż za mało. Zależy nam  
na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie mu- 
siały być odwożone do placówek opiekuńczo-
-wychowawczych lub do rodzin zastępczych 
na drugim końcu Polski. To ważne, aby pozosta- 
wały w swoich środowiskach, miały kontakt  
z domem i własną rodziną. 

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki 
nad dzieckiem, sprawowana w związku z kry-
zysem w rodzinie naturalnej, niewydolnością 
rodziców lub ich chorobą, niekiedy w związku  
z ich czasową nieobecnością. Rodziny zastępcze 
mogą być spokrewnione z dzieckiem, gdy opie-
ki podejmuje się ktoś z rodziny, ale także nie- 
zawodowe. Odrębną grupę stanowią zawodowe 
rodziny zastępcze. Takie rodziny przez cały czas 
trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie 
dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad 
dzieckiem, otrzymują co miesiąc pomoc pie-
niężną na jego utrzymanie.

Nie każdy jednak może zostać rodzicem  
zastępczym. Muszą to być osoby, które:
– są małżeństwem, bądź nie pozostają w związ- 
ku małżeńskim;
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzi- 
cielskiej;
– nie są ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki 
nad dzieckiem, co zostało potwierdzone za-
świadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz 
opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnie- 
nia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną 
przez psychologa;
– przebywają na terytorium RP;
– zapewniają odpowiednie warunki bytowe  
i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspoka-
janie jego indywidualnych potrzeb;
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem  
za umyślne przestępstwo.

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest 
ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie 
ma możliwości zostać adoptowanym, marzą- 
cego o posiadaniu własnej kochającej rodzi-
ny. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są  
w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, 
spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani 

wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. 
Dlatego dla tych wszystkich dzieci największą 
szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina 
zastępcza – namiastka własnego domu i na-
prawdę kochające bliskie osoby. Dziecko daje 
ogromne pokłady radości i od niego my dorośli 
możemy się wiele nauczyć. Dziecko ujmuje za 
serce. Jego uśmiech wszystko nam wynagrodzi.  
Tworzenie rodzin zastępczych to szansa na szczę- 
śliwe dzieciństwo. Jeżeli dziecko ma namiastkę 
domu to już dla niego jest ogromnym szczę-
ściem. Potrafi się tym szczęściem podzielić  
z tymi, którzy się nim opiekują.
Jeśli mieszkasz na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą
zgłoś się do nas!

Kontakt: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 
18-200 Wysokie Mazowieckie, 

Tel: 86/ 275 35 68,
www.pcprwysokiemazowieckie.pl.

Iwona Kalinowska
Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE 
DLA DZIECI Z TERENU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

W kwietniu 2017 r. na terenie powiatu  
wysokomazowieckiego odnotowano 33 zda-
rzenia, w których uczestniczyło 86 załóg –  
351 strażaków z Państwowej i Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń ran- 
nych zostało 14 osób. Straty oszacowano na  
ok. 724 tys. zł. 

Akcje interwencyjne od 01.01.2017 r. do 
30.04.2017 r. w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku:

Rok 2017 2016
Ogółem: 141 117
w tym: pożary 35 56
miejscowe zagrożenia 105 60
alarmy fałszywe 1 1
Straty (tys. zł) 965,1 864,2
Uratowane mienie 
(tys. zł) 16557 7322

Ofiary śmiertelne 
ogółem: 0 1

w tym ratownicy 0 0
Ranni ogółem: 24 32
w tym ratownicy 1 1

Wybrane zdarzenia
2 kwietnia o godz. 2021 Dyżurny Powiato- 

wego Stanowiska Kierowania otrzymał informa-
cję o wybuchu gazu w domu jednorodzinnym  
w miejscowości Tybory-Wólka w gminie Wyso-
kie Mazowieckie. Na miejsce zadysponowano  
2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie i 1 zastęp  
z OSP KSRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu 
na miejsce i szybkim rozpoznaniu stwierdzono, 
że nie doszło do wybuchu gazu i podejrzewanej 
katastrofy. Całe zajście miało miejsce w kotłowni 
domu jednorodzinnego podczas próby rozpala-
nia w piecu CO przy pomocy opalarki zasilanej 
gazem propan-butan z butli. Mężczyzna rozpala-
jąc w piecu odkręcił gaz, który nagromadził się  
przy rękojeści opalarki, a następnie podpalił. 
Nagromadzony obłok gazu zapalił się raniąc 
mężczyznę. Będący na miejscu ZRM przebadał 
poszkodowanego (zadecydowano o przewiezie-
niu go na hospitalizację do szpitala). Działania 
zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, dokładnym rozpoznaniu sytuacji, 
sprawdzeniu pomieszczeń mieszkalnych i ko-
tłowni, wykluczając obecność niebezpiecznych 
gazów. Poinformowano mieszkańców o niebez-
pieczeństwie przy posługiwaniu się tego typu 
urządzeniami, jak również zarekomendowano 
pozyskanie i montaż czujki tlenku węgla i dymu 
w pomieszczeniach mieszkalnych.

13 kwietnia o godz. 1646 Dyżurny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie  
o pożarze stodoły drewnianej, w miejscowości 
Osipy-Lepertowizna w gminie Wysokie Mazo-
wieckie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 
3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 2 zastępy 
z OSP KSRG Wysokie Mazowieckie, po jednym 
zastępie z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel, OSP 
KSRG Stara Ruś, OSP KSRG Kulesze Kościelne, 
OSP KSRG Szepietowo i z OSP Tybory Misz-
tale. Po dojeździe na miejsce pierwszych JOP 
stwierdzono, że pali się stodoła drewniana kryta 

eternitem (pożar był bardzo mocno rozwinięty 
na całej powierzchni), właściciele przed przy-
byciem jednostek wyjechali ciągnikiem z palą-
cej się stodoły. W gospodarstwie znajdowały się  
4 budynki gospodarcze, z czego objęta pożarem 
stodoła drewniana, objęta pożarem obora mu-
rowana, nieobjęta pożarem stodoła murowana, 
wykorzystywana jako garaż – budynki połączone 
ze sobą drewnianą dobudową oraz garaż mu- 
rowany. Pierwsze działania skupiły się na wpro-
wadzeniu kilku prądów wody w obronie – na 
oborę i na stodołę, następnie wraz z przyjaz- 
dem kolejnych jednostek wprowadzano następne 
prądy wody, jednocześnie wraz z mieszkańcami  
wioski i właścicielką wyprowadzano bydło z pa-
lącej się obory. Korzystano ze zbiornika wod- 
nego oddalonego około 200 metrów od miejsca 
ustawienia samochodów. Udzielono kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy synowi właścicielki, 
będącemu pod wpływem zdarzenia. Po zloka-
lizowaniu pożaru przystąpiono do wyrzucania 
nagromadzonej słomy na zewnątrz budynków, 
gdzie była dokładnie przelewana wodą. Pozosta-
łości popożarowe były potem ładowane na przy-
czepę i wywożone na łąkę właścicielki. Dalsze 
prace polegały głównie na rozbiórce pozostałości  
konstrukcji drewnianej stodoły oraz konstrukcji 
dachu na oborze. Podczas dojazdu do miejsca 
pożaru napotkano utrudnienia na drodze grun-
towej prowadzącej do gospodarstwa z powodu 
pozostawienia na niej samochodów osobowych 
osób postronnych, które przyjechały na miej-
sce pożaru – poproszono o zadysponowanie na  
miejsce patrolu Policji celem udrożnienia prze-
jazdu. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu 
uległa stodoła drewniana z dobudówką drew- 
nianą wraz ze sprzętem znajdującym się w środ- 
ku oraz dach na oborze murowanej. Uratowano 
mienie o wartości około 300 tys. zł.

TS

KRONIKA POLICYJNA 

 

W kwietniu 2017 roku w powiecie wyso-
komazowieckim doszło do 3 wypadków dro-
gowych i 48 kolizji drogowych. Policjanci na 
drogach naszego powiatu zatrzymali 22 nie-
trzeźwych kierowców.

9 kwietnia nad ranem wysokomazowiec-
cy policjanci patrolując ulice miasta zauważyli  
wydobywający się z komina jednego z domów 
gęsty dym oraz iskry. Funkcjonariusze natych-
miast ruszyli w tamtym kierunku z pomo- 
cą. Mundurowi szybko obudzili domowników  
i przystąpili do akcji ratunkowej. Okazało się,  
że w czasie, gdy cała rodzina spała, w kominie 
zapaliła się sadza. Potem, na skutek wysokiej 

temperatury, w jednym z pokoi, w którym prze-
bywały dzieci, w miejscu szybu kominowego  
pękła ściana, a z powstałej szczeliny zaczął wy-
dobywać się dym. Policjanci natychmiast ewa-
kuowali z zadymionego domu całą rodzinę,  
a wezwani na miejsce strażacy ugasili ogień. Na 
szczęście dzięki czujności i sprawnej interwen- 
cji wysokomazowieckich policjantów nie doszło 
do tragedii.

15 kwietnia około godziny 15:40 w miej- 
scowości Mazury – w miejscu wskazywanym 
przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagro-
żeń, policjanci wysokomazowieckiej drogówki 
ujawnili kierowcę, który przekroczył dopusz-
czalną prędkość o 59 km/h. Mężczyzna jechał 
osobowym citroenem 109 km/h przy ograni- 
czeniu do 50 km/h. 40-letni kierowca stracił  
prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące. Za popeł-
nione wykroczenia został też ukarany manda-
tem i 10 punktami karnymi.

22 kwietnia rozpoczęły się ogólnopolskie 
działania pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”. 
Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na poprawę 
bezpieczeństwa rowerzystów. W ramach działań 
policjanci wysokomazowieckiej komendy na 
drogach całego powiatu przypominali rowerzy-
stom najważniejsze zasady i przepisy dotyczące 
poruszania się rowerami po drogach. Podkre- 
ślali, że ich bezpieczeństwo zależy także od nich 
samych. Podczas działań funkcjonariusze pro-
wadzili także kontrole kierujących rowerami 
oraz sprawdzali stan techniczny i obowiązkowe 
wyposażenie.

Zakończenie akcji w odsłonie dotyczącej 
bezpieczeństwa rowerzystów nastąpi 22 wrze-
śnia br. podczas Międzynarodowego Dnia bez 
Samochodu. Do tego czasu policjanci będą 
prowadzić szereg działań ukierunkowanych na 
wzrost bezpieczeństwa kierujących rowerami.
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ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO 
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ WYSOKIE MAZOWIECKIE ‘2017

W tegorocznej, XL już edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”, który gościnnie 
przeprowadzono 7 kwietnia 2017 r. w sali kon- 
ferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem, udział wzięło 28 uczest- 
ników, w tym: w grupie I – 10 osób, w grupie 
II – 11 osób, w grupie III – 7 osób.

Na podstawie regulaminu OTWP jury  
w składzie: st. bryg. mgr inż. Tomasz Sieńczuk 
– przewodniczący, kpt. mgr inż. Piotr Pruszyń-
ski, mł. ogn. mgr Malwina Roszkowska oraz  
mł. bryg. Grzegorz Kulesza – sekretariat turnie-
ju, dokonało oceny testu pisemnego i zakwa-
lifikowało do rozgrywek finałowych po trzech 
uczestników z każdej grupy. W finale ucznio-
wie odpowiadali na wylosowane zestawy pytań. 
Laureatami XL edycji eliminacji powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
Wysokie Mazowieckie ‘2017 zostali:
w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) –
pierwsze miejsce – Michał Zieliński – SP w Ku-
leszach Kościelnych, przed Dawidem Kuleszą – 
SP w Czyżewie oraz Kubą Walendziakiem – SP  
w Święcku Wielkim,
w II grupie wiekowej (gimnazja) – pierwsze 
miejsce – Krystian Dmochowski – GP w Jabłon-
ce Kościelnej przed Sebastianem Parzychem – 
GP w Czyżewie oraz Gustawem Zakrzewskim 
– GP w Nowych Piekutach 
w III grupie wiekowej (szkoły ponadgimna- 
zjalne) – Mariusz Mioduszewski – CKZ w Wy- 
sokiem Mazowieckiem przed Mateuszem Waw-
rzeńczukiem – ZSOiZ w Czyżewie oraz Adamem  
Kostro – CKZ w Wysokiem Mazowieckiem.

Na zakończenie turnieju, Starosta Wyso-
komazowiecki Bogdan Zieliński, jednocześnie 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP oraz st. bryg. mgr inż. Andrzej Koc – 
Komendant Powiatowy PSP, złożyli gratulacje 
zwycięzcom i życzyli wszystkim uczestnikom 
powodzenia w kolejnych etapach i następnych 
turniejach.

Nagrody, w postaci drobnego sprzętu RTV 
i AGD oraz czujek czadu, zostały ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem 
Mazowieckiem. Poza nagrodami, które odebrali 
zwycięzcy, wszystkim uczniom wręczono pa-
miątkowe dyplomy, a opiekunom podziękowa-
nia za wysiłek włożony w przygotowanie mło-
dzieży do konkursu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy naprawdę dużej wiedzy, gdyż tegoroczną 
edycję można było uznać za trudną. Z naszej 
strony staraliśmy się uzmysłowić młodzieży  
z jakimi zadaniami mają do czynienia finaliści 
w etapach wojewódzkim i krajowym, aby na-
szym laureatom dopomóc w przygotowaniach 
do kolejnej rywalizacji. Życzymy Im zwycięstw 
w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą  
się w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Białowie-
ży. Do eliminacji zakwalifikowały się osoby  
z dwóch najwyższych miejsc z każdej grupy –  
Michał Zieliński, Dawid Kulesza, Krystian 
Dmochowski, Sebastian Parzych oraz Mariusz 
Mioduszewski i Mateusz Wawrzeńczuk.

Organizatorzy serdeczne podziękowania 
składają Staroście Wysokomazowieckiemu i jego  
współpracownikom, za udostępnienie sali do 
przeprowadzenia Turnieju i przygotowanie po-
częstunku.

SŁUŻBA W POLICJI - OGŁOSZENIE:

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, 
Komendy Miejskie Policji w Białymstoku, Łom-
ży i Suwałkach, Komendy Powiatowe Policji 
w: Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, 
Hajnówce, Kolnie, Mońkach, Sejnach, Siemia- 
tyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem  
i Zambrowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, 
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystający z pełni praw publicznych,
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do 
służby w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów 
jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy sto- 
sownie do wymogów określonychw przepisach  
o ochronie informacji niejawnych.
• Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregu-
lowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli 
zasadniczą służbę wojskową lub zostali prze- 
niesieni do rezerwy.

Preferencje kandydata do służby w Poli- 
cji w zakresie wykształcenia :
1. wykształcenie wyższe /magister lub rów-
norzędne/ o kierunku przydatnym do służby  
w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bez-
pieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo we-
wnętrzne) – 8 punktów,
2. wykształcenie wyższe /magister lub równo-
rzędne/ o innym kierunku niż wymieniony  
w pkt 1 – 6 punktów,
3. wykształcenie wyższe /licencjat, inżynier/ –  
4 punkty,
4. wykształcenie średnie (ukończenie liceum 
ogólnokształcącego lub technikum w klasie, 
w której nauczane były przedmioty dotyczą-
ce funkcjonowania Policji, dla których zostały 
opracowane w szkole programy nauczania włą-
czone do szkolnego zestawu programów naucza-
nia) – 4 punkty.

Preferencje kandydata z tytułu umiejęt-
ności dodatkowych:
1. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika 
medycznego – 4 punkty,
2. Posiadanie uprawnień instruktora sportów 
walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wod- 
nego, nurkowania oraz sportów motorowod- 
nych – 4 punkty,
3. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego,  
uprawnień w dziedzinie nurkowania wyda- 
nych przez licencjonowaną organizację nurkową 
działającą na terenie Polski oraz uprawnień do 
prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty.
4. Posiadanie prawa jazdy kategorii "A" lub "C" 
– 2 punkty.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM 
SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
• podanie o przyjęcie do służby w Policji adre- 
sowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Białymstoku ze wskazaniem jednostki prefe-
rowanej przez kandydata,
• wypełniony kwestionariusz osobowy /tylko 
część A i B/,
• dokumenty potwierdzające posiadane wy-
kształcenie i kwalifikacje zawodowe (kseroko- 
pie - oryginały dokumentów do wglądu),
• kserokopie świadectw pracy lub służby z po-
przednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kan- 
dydat do służby pozostawał w stosunku pracy 
lub w służbie,
• książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służ- 
by jest objęty ewidencją wojskową,
• kserokopie innych niż wymienione doku- 
mentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika  
z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać  
w Komendzie Wojewódzkiej Policji 

w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65, 
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-13.00, 

biuro przepustek KWP w Białymstoku: 
85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54,

 85 670 23 56.
Więcej informacji zainteresowani znajdą 

na oficjalnej stronie internetowej podlaskiej 
Policji pod adresem: http://podlaska.policja.
gov.pl/pod/rekrutacja/ogloszenia-informacje
/41557,Rekrutacja.html

w 2017 roku prowadzone 
będą nabory 

do następujących 
jednostek Policji 

na terytorium 
województwa podlaskiego:
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W ramach współpracy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka w Wysokiem Mazowieckiem z Grupą Re-
konstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii 
PLIS, grupa młodzieży pod opieką wicedyrektor 
Aldony Dołubizno wzięła udział w X Katyń-
skim Marszu Cieni. Organizatorem Katyńskiego 
Marszu jest Grupa Historyczna Zgrupowanie 
„Radosław”, a wydarzeniu patronuje Instytut 
Pamięci Narodowej. Marsz organizowany jest 
dla upamiętnienia zamordowanych w 1940 roku 
oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony 
Pogranicza oraz policji. Tworzą go członkowie  
grup rekonstrukcyjnych w historycznych mun-
durach polskich oficerów oraz prześladowców 
– funkcjonariuszy NKWD. W milczeniu prze-
chodzą ulicami Warszawy, oddając tym samym 
hołd pomordowanym. W tegorocznym Marszu 
wzięło udział kilkuset rekonstruktorów. Rozpo-
czął się 2 kwietnia o 15:00 pod Muzeum Wojska 
Polskiego, przeszedł Krakowskim Przedmie-
ściem, Nowym Światem i ulicami Starego Mia-
sta pod pomnik Poległych i Pomordowanych na 

Wschodzie, zatrzymując się w trzech szczegól-
nych miejscach: pod Bazyliką Świętego Krzyża, 
na placu Zamkowym oraz przed Katedrą Polową 
(tam odczytane zostały fragmenty listów ofiar 
do rodzin i wspomnienia ocalałych). Dzięki 
propozycji GHR PLIS nasza młodzież mogła 
uczestniczyć w tym jakże ważnym wydarze-
niu. To nie tylko żywa lekcja historii, ale przede 
wszystkim możliwość uświadomienia sobie jak 
wiele tragizmu w dziejach naszego narodu. Po-
waga , skupienie i wymowne milczenie kroczą-
cych ulicami stolicy, wywarło ogromne wraże- 
nie na uczestnikach Marszu. Realia tamtych 
czasów, mundury, towarzyszący żołnierzom 
czarny woron, którym wywożono naszych ofi- 
cerów na bestialską, utajnio- 
ną przez dziesiątki lat śmierć,  
sprawiły, iż każdy z obser- 
wujących był poruszony.  
Wyrażamy ogromny podziw  
i szacunek, dla tych, którzy  
co roku angażują się w to 
niezwykłe przedsięwzięcie,  
pokazując, że Polacy pamię- 
tają, że nikt i nic nie jest  
w stanie zniszczyć naszej  
tożsamości. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do 
członków GRH im. Bryga-
dy Kawalerii PLIS pod do-
wództwem prezesa Ryszar-
da Łapińskiego, którzy swą 
postawą i zaangażowaniem 
dają przykład młodym lu-
dziom, zapraszają do czyn-

nego udziału w ramach swej działalności. Jeden 
z uczniów naszego Liceum – Jan Stanisław Mo-
krzewski, jest członkiem grupy i szedł w intencji 
zamordowanego rtm. Jerzego Szydłowskiego  
z 10 Pułku Ułanów. Współpraca z GRH stanowi 
kolejny ważny aspekt w życiu młodzieży lice-
alnej ze względów wychowawczych i edukacyj-
nych, jak również rozwijających pasje, wzbudza 
coraz większe zainteresowanie, co nas niezwykle 
cieszy. Mamy nadzieję, że za rok marsz zasili 
większa grupa uczniów wysokomazowieckiego 
liceum.

Aldona Dołubizno

Z GRUPĄ REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „PLIS” 
W X KATYŃSKIM MARSZU CIENI

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
CZERWIEC 2017 ROK

WYDARZENIA KULTURALNE

Festyn z Okazji Dnia Dziecka 
– 4 czerwca 2017 r. Organizator i miejsce 

realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, 
ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo,

 tel. 86 4781245, e-mail: gok@klukowo.pl,
storna: www.klukowo.naszgok.pl.

Festyn integracyjny: Święto Rodziny 
– Piknik nad Zalewem” – 4 czerwca 2017 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośro-
dek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 

18-220 Czyżew, tel. 86 2755269, 
e-mail: kulczyzew@op.pl, 

strona: www.gokczyzew.pl.

XI Zielone Świątki – 4 czerwca 2017 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośro-
dek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,  

18-210 Szepietowo, tel. 86 4760102, 
e-mail: gok@szepietowo.pl, 
strona: www.szepietowo.pl.

X Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych  
– 17 czerwca 2017 r. Organizator i miejsce 

realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, 
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, 

tel. 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl, 
strona: www.szepietowo.pl.

Dzień Gminy Szepietowo – 17 czerwca 2017 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośro-
dek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,  

18-210 Szepietowo, tel. 86 4760102, 
e-mail: gok@szepietowo.pl, 
strona: www.szepietowo.pl.

Odpust na Św. Antoniego – 18 czerwca 2017 r.  
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rol-

nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,

tel. 86 277 13 28, 
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
strona: www.muzeumrolnictwa.pl.

IX Wysokomazowiecki Piknik Seniorów  
– 21 czerwca 2017 r. Organizator: Gminny 

Ośrodek Kultury w Szepietowie, 
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, 

tel. 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl, 
strona: www.szepietowo.pl, miejsce realizacji: 

Gospodarstwo Agroturystyczne
 „Ziołowy Zakątek” w Korycinach.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
– 24-25 czerwca 2017 r. Organizator i miejsce 
realizacji: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni-

czego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, 
tel. 86 2758900, fax. 86 2758920; 

e-mail: podr.@zetobi.com.pl, strona: www.odr.pl.

41 edycja festynu ,,Wianki na Nurcu”
– 25 czerwca 2017 r. Organizator: 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, 
ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, 

tel. 86/2710563, e-mail: cokis@ciechanowiec.pl, 
miejsce realizacji: Stadion Miejski w Ciecha-

nowcu, ul. Stadion 1.
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WŁOSKA PRZYGODA UCZNIÓW ZSZ

Pięciu nauczycieli i dziesięcioro uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Sta- 
szica w Wysokiem Mazowieckiem z kierunków  
technik technologii żywności oraz technik  
przetwórstwa mleczarskiego w dniach 3–7 kwiet- 
nia 2017 r. uczestniczyło w warsztatach za- 
wodowych we Włoszech realizowanych wraz  
z grupą niemiecką w ramach projektu EkoZa- 
wòd z programu Erasmus+. 

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta 
w Sieci Szkół Rolniczych w Padwie, gdzie zosta-
liśmy powitani przez koordynatora projektu ze 
strony Włoskiej oraz naszego tłumacza Panią 
Dominikę Grzebyk. Po krótkim omówieniu pro-
gramu, odwiedziliśmy przedsiębiorstwa rolnicze 
współpracujące ze szkołą m.in. instytucję Azien-

da Agricola Al Bosco Carlo  
Clinitali, która specjalizuje się  
w pozyskiwaniu alternatywnych 
źródeł energii oraz zakład bro-
warniczy Birrificio Antoniano.

W kolejnych dniach gości-
liśmy w Sieci Szkół Rolniczych 
w Feltre, wysłuchaliśmy tam 
wykładu na temat doświadcze-
nia szkół w regionie górskim 
Veneto w zakresie zapewniania 
bioróżnorodności. Następnie 
przeszliśmy do części praktycz-
nej czyli wizyty we współpracu- 

jących firmach. Najciekawszym miejscem była 
sieć zrównoważonej produkcji mleka Lattebu-
sche, gdzie zapoznaliśmy się z procesem doj-
rzewania serów. Odwiedziliśmy także plantację 
owoców, której właściciel dzięki dotacji z Unii 
Europejskiej otworzył własną produkcję prze-
tworów owocowych. We wszystkich miejscach 
mieliśmy okazję skosztowania lokalnych pro-
duktów. Odwiedziliśmy także najlepszą na świe-
cie na poziomie technikum szkołę kształcącą 
enologòw (specjalistów od produkcji, pielęgna-
cji i rodzajów wina). Hasłem przewodnim tego 
dnia była oczywiście produkcja wina, dlate- 
go też poznaliśmy dokładną technologię jego  
otrzymywania. Charakterystyczną cechą każ-
dego przedsiębiorstwa była własna, specyficzna 

uprawa winorośli, przeznaczona na produkt  
gotowy. 

Równie atrakcyjnym punktem naszej wło-
skiej przygody była wycieczka do Wenecji, gdzie 
korzystając z czasu wolnego i pięknej pogody, 
mogliśmy podziwiać wspaniałe uroki tego wod-
nego miasteczka. Ostatniego dnia tuż przed wy-
jazdem do Polski w sali konferencyjnej hotelu 
odbyło się podsumowanie warsztatów, wymiana 
opinii oraz wręczenie certyfikatów wszystkim 
uczestnikom projektu. Wyjazd ten był cieka-
wym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak 
i nauczycieli naszej szkoły i z pewnością wszyscy 
będziemy mile wspominać czas spędzony w sło-
necznej Italii. 

Zespół Szkół Zawodowych

EUROPEJSKIE STANDARDY NAUCZANIA W CKZ
Ważnym elementem realizacji projektu 

Edutronix – interaktywny moduł edukacyjny  
do nauczania mechatroniki był wyjazd szkole-
niowy do Włoch. Podmiotem odpowiedzial- 
nym za realizację szkolenia był CIS Ośrodek  
Szkoleniowo-Doradczy z Reggio Emillia. Pierw-
sze dwa dni szkolenia dotyczyły Europejskiego 
Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu  
i Szkoleniu ECVET. Analizowaliśmy umiejęt-
ności zapisane w programie nauczania progra-
mowania mikrokontrolerów pod kątem do- 
stosowania do Europejskich Ram Kwalifikacji 
w obszarze mechatroniki. Szkolenie prowadził 
starszy ekspert w zakresie edukacji i kształce-
nia dr. Claudio Dondi. Po dwóch dniach in-
tensywnej pracy przyszedł czas na zasłużony 
odpoczynek. Sobota i niedziela przeznaczone 
były na zwiedzanie. Naszą podróż rozpoczęli-
śmy spacerem po zabytkowych ulicach i placach 
Reggio Emillia. Odwiedziliśmy Bolonię, Par-
mę. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele zabytków 
świadczących o bogatej przeszłości Italii a także 
nowoczesną architekturę umiejętnie wkompono-
waną w dziedzictwo przeszłości. W poniedziałek 

odbyła się Prezentacja Klubu Mechatronicznego. 
Prelegent opowiedział historię jego powstania  
i zasady jego funkcjonowania. Prezentując dzia-
łalność gospodarczą regionu oraz firmy zrzeszo-
ne w Klubie udowodnił nam, że siłą napędową 
rozwoju jest nowoczesna gospodarka oparta na 
rozwoju systemów mechatronicznych. Po po-
łudniu zwiedzaliśmy nowoczesną fabrykę sil- 
ników spalinowych firmy KOHLER. Silniki 
najnowszej generacji są tam montowane przez  
roboty przemysłowe. Mogliśmy zobaczyć nie  
tylko proces montowania silników, ale także 
sprawdzanie poprawności procesów obróbki  
i montażu finalnego na specjalnych mechatro-
nicznych stanowiskach badawczych. Niestety  
nie możemy pokazać czytelnikom tego co wi-
dzieliśmy na hali produkcyjnej ponieważ obo-
wiązuje tam zakaz fotografowania i filmowania. 
Kolejne dwa dni szkolenia prowadził dr. Cesar 
Carrion ekspert z AIJU Centrum Badawczego 
i Technologicznego z Hiszpanii, nasz partner 
w realizacji projektu. Pierwszego dnia każdy  
z uczestników szkolenia miał za zadanie zbu-
dować z dostarczonych komponentów robot, 

zaprogramować go i przetestować. Na podob-
nej zasadzie działają roboty mobilne w fabryce 
silników, które transportują silniki do badań  
i zatrzymują się przed napotkaną przeszkodą  
lub po dotarciu do miejsca docelowego. Dru-
giego dnia budowaliśmy z podzespołów elek-
tronicznych różnego typu układy sterowania  
i programowaliśmy je przy użyciu ARDUINO. 
W czasie naszego wyjazdu odbyło się również  
spotkanie wszystkich partnerów projektu. Pod- 
sumowaliśmy dotychczasowe działania i dopre-
cyzowaliśmy zadania do wykonania w najbliż-
szych tygodniach i miesiącach. Wyjazd przy- 
czynił się do poszerzenia wiedzy i zdobycia  
nowych umiejętności przez uczestników szko- 
lenia. Był również okazją do wymiany do-
świadczeń i zobaczenia z bliska jak funkcjonuje  
nowoczesny przemysł maszynowy.

  Bogusław Motybel
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Barometr zawo- 
dów to jednorocz- 
na prognoza sytuacji  
w zawodach. Baro- 

metr zawodów w perspektywie rocznej dostar- 
cza informacji o zapotrzebowaniu na zawody  
i kwalifikacje, dzięki czemu ułatwia dopasowa- 
nie popytu i podaży pracy oraz służy jako na- 
rzędzie wspierania lokalnej polityki rynku pracy.  
Wyniki badania są również podstawą do sku- 
tecznego i konsekwentnego wspierania strategii  
szkoleniowej i doradztwa zawodowego.

Realizatorami badania zapotrzebowania na 
pracowników w roku 2017, przeprowadzonego 
przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 
2016 roku, były powiatowe urzędy pracy woje-
wództwa podlaskiego, koordynatorem – Woje-
wódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: 
– zawody deficytowe – w których w najbliż- 
szym roku nie powinno być trudności ze zna-
lezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie praco- 
dawców będzie w ich przypadku duże, a podaż 
pracowników chętnych do podjęcia zatrudnie-

nia i mających odpowiednie kwalifikacje – nie-
wielka,
– zawody zrównoważone – w których liczba 
ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdol-
nych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w da- 
nym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
– zawody nadwyżkowe – w których znalezienie 
pracy może być trudniejsze ze względu na małe 
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chęt-
nych do podjęcia pracy i spełniających wymaga-
nia pracodawców.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami 
badania.

BAROMETR ZAWODÓW 2017 – POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Bardzo proszę o dodanie tła jak w pliku i doczepienie do poprzedniego 
pliku 
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Agenci ubezpieczeniowi Lekarze Pracownicy ds. jakości 
Betoniarze i zbrojarze Magazynierzy Pracownicy socjalni 
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta,  
Cukiernicy Monterzy instalacji budowlanych ankieterzy, teleankieterzy 
Dekarze i blacharze budowlani Murarze i tynkarze Przedstawiciele handlowi 
Diagności samochodowi Nauczyciele języków obcych i lektorzy Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Farmaceuci Nauczyciele przedmiotów zawodowych Samodzielni księgowi 
Fryzjerzy Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Spawacze 
Geodeci i kartografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 
Instruktorzy nauki jazdy Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Spedytorzy i logistycy 
Kierowcy autobusów Piekarze Szefowie kuchni 
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Pielęgniarki i położne Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 
Kucharze Pomoce kuchenne Terapeuci zajęciowi 
Lakiernicy Pracownicy ds. budownictwa drogowego Weterynarze 

   

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Kierowcy samochodów osobowych Posadzkarze 
teleinformatycznych Kierownicy budowy Pozostali specjaliści edukacji 
Architekci i urbaniści Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 
Architekci krajobrazu Kierownicy ds. usług Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych 
Archiwiści i muzealnicy Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 
Asystenci i technicy dentystyczni Kierownicy sprzedaży Pracownicy ochrony fizycznej 
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Kosmetyczki Pracownicy poczty 
naukowej Listonosze i kurierzy Pracownicy poligraficzni 
Blacharze i lakiernicy samochodowi Malarze budowlani Pracownicy przetwórstwa spożywczego 
Brukarze Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy sprzedaży internetowej 
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Monterzy elektronicy Prawnicy 
Cieśle i stolarze budowlani Monterzy konstrukcji metalowych Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 
Dentyści Monterzy maszyn i urządzeń Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 
Dziennikarze i redaktorzy Monterzy okien i szklarze Psycholodzy i psychoterapeuci 
Elektromechanicy i elektromonterzy Nauczyciele nauczania początkowego Recepcjoniści i rejestratorzy 
Fizjoterapeuci i masażyści Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Robotnicy budowlani 
Fotografowie Ogrodnicy i sadownicy Robotnicy leśni 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Operatorzy aparatury medycznej Robotnicy obróbki skóry 
Graficy komputerowi Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Sekretarki i asystenci 
Inspektorzy nadzoru budowlanego i kamiennych Specjaliści ds. finansowych 
Instruktorzy rekreacji i sportu Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści ds. organizacji produkcji 
Inżynierowie elektrycy i energetycy i tworzyw sztucznych Sprzątaczki i pokojowe 
Inżynierowie inżynierii środowiska Operatorzy obrabiarek skrawających Sprzedawcy i kasjerzy 

Inżynierowie mechanicy Opiekunki dziecięce Tapicerzy 
Kamieniarze Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Technicy elektrycy 
Kelnerzy i barmani Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

   

Ekonomiści Pracownicy administracyjni i biurowi Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
Filolodzy i tłumacze Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej i rekrutacji 
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Ratownicy medyczni Specjaliści technologii żywności i żywienia 
Mechanicy pojazdów samochodowych Rolnicy i hodowcy Ślusarze 
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Socjolodzy i specjaliści ds. badań Technicy budownictwa 
Nauczyciele przedszkoli społeczno-ekonomicznych Technicy informatycy 
Obuwnicy Specjaliści administracji publicznej Technicy mechanicy 
Pedagodzy   

   

 
www.barometrzawodow.pl 
 

www.barometrzawodow.pl
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INWESTYTURA ORDERU ŚW. STANISŁAWA
W Kościele Świętego Krzyża w Warszawie  

7 maja br. odbyło się niecodzienne wydarzenie, 
a mianowicie wręczenie Orderów Św. Stanisła-
wa osobom zasłużonym w działalności na rzecz  
innych ludzi – pomocy potrzebującym.

Uczniowie naszej szkoły z klas wojskowych 
pod opieką Katarzyny Rostkowskiej mieli za-
szczyt ze sztandarem uczestniczyć w tej uroczy-
stości. Inwentury dokonała Kapituła Orderu Św. 
Stanisława pod kierunkiem Wielkiego Kanclerza 
Prof. dr hab. Mirosława Nadera. Przy wręcza-
niu medali uczestniczyły nasze dwie uczennice: 
Dominika Bogucka z kl. 3C LO oraz Weronika 
Binaś z klasy V OSSP.

Ta niezwykle uroczysta ceremonia polegała 
na przedstawieniu historii Orderu i odczytaniu 
dekretu przyznania go zasłużonym osobom z ca- 
łej Polski. Każdy z odznaczonych, podchodził 
do Wielkiego Kanclerza Kapituły otrzymywał 
order dyplomem. Jednym z odznaczonych został 
Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu – Eugeniusz 
Święcki, który otrzymał order III klasy.

„Order został utworzony przez ostatniego 
króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego  
7 maja 1765 roku, a więc dzień przed 8 maja,  
czyli imieninami św. Stanisława. Order św. Stani-
sława – biskupa męczennika – miał na celu przede 
wszystkim honorowanie działalności charytatyw-
nej. Królowi brakowało pieniędzy na wykończenie 
budowy szpitala im. Dzieciątka Jezus i donatorzy 
tego szpitala byli przez króla nagradzani orde- 
rem, który miał bardzo wysoką pozycję w hierar-
chii orderów królewskich.

Był na drugim miejscu po Orle Białym, naj-
wyższym odznaczeniu polskim. Mógł go otrzymać 
ktoś, kto się zasłużył w działalności charytatyw-
nej, ale równocześnie był pochodzenia szlachec-
kiego. Trzeba było udowodnić to pochodzenie do 
czwartego pokolenia po stronie matki i po stronie 
ojca.

Order był pięciostopniowy: Order Kawa-
lerski, Oficerski, Komandorski, Komandorski  
z Gwiazdą i Order Pierwszej Klasy, czyli już na 
wstędze podobnie jak na wstędze Orła Białego, 

lecz noszony z innego ramienia. Z reguły kobiety 
nie otrzymywały tego orderu natomiast bardzo 
chętnie nosiły wstążeczki, które wskazywały, że 
mężowie taki order nosili. Ale też zdarzało się, że 
taki order otrzymywał wspaniały donator, który 
nie był pochodzenia szlacheckiego i przyznanie 
mu Orderu Pierwszej Klasy wiązało się z otrzy-
maniem szlachectwa.

Po rozbiorach carowie rosyjscy przywłasz-
czyli sobie tytuł do nadawania polskich orderów 
Orła Białego, św. Stanisława i Virtuti Militari.  
W ten sposób order stracił na znaczeniu, stracił 
swój charakter, ponieważ otrzymywali go również 
generałowie rosyjscy. Po odzyskaniu niepodległo-
ści w 1918 roku wskutek właśnie tego osłabienia 
ważności orderu poprzez działalność carów rosyj-
skich order ten nie został wznowiony w II Rzecz-
pospolitej.

Dopiero Prezydent Rzeczpospolitej na uchodź- 
stwie Juliusz Nowina-Sokolnicki stosownym de- 
kretem w latach siedemdziesiątych przywrócił  
ten order kulturze i historii Polski, jako order  
międzynarodowy, utrzymując jego charakter 
za działalność charytatywną. Ponad 4 tys. osób  
w świecie otrzymało ten order z rąk prezydenta, 
który był ósmym Wielkim Mistrzem tego orderu. 
Po jego śmierci stosownym dekretem Wielkim 
Mistrzem Orderu został Jan Zbigniew hrabia 
Potocki, który do tej pory jest tym Wielkim Mi-
strzem Orderu.

Mogę powiedzieć, że order jest uznawany  
do tej pory na świecie jako bardzo wysokie  
wyróżnienie. W USA jest nawet Dzień Orderu  
św. Stanisława. Kilku amerykańskich generałów 
zostało wyróżnionych orderem m.in. za działal-
ność charytatywną. Wręczenie takich orderów 
odbywało się z pełnym ceremoniałem wojskowym.

Chcieliśmy by również Kanada, która ma 
wspaniałą Polonię, mogła korzystać z przywile-
jów, które ten order daje, a ponieważ tutaj dosyć 
intensywnie pracują różnego rodzaju organizacje 
charytatywne, zapadła decyzja, że inwestyturę 
wprowadzenia tego orderu zrealizujemy. To się 
odbyło, zostało wyróżnionych sześć osób wyso-
kimi orderami w hierarchii i utworzony został 
przeorat na Kanadę. Mam nadzieję, że order ten 
zadziała w myśl dewizy, która jest wypisana na 
tym orderze, że „nagradzając zachęca”. Chcemy 
nagradzać i zachęcać wszystkich, by nie usta- 
wali we wspaniałym dziele działalności chary- 
tatywnej na rzecz biednych, pokrzywdzonych 
i potrzebujących. Jestem przekonany, że w dniu 
św. Stanisława, bo z reguły to się wtedy odbywa, 
przybędzie nam nowych kawalerów, przybędą 
nowe damy, które sobie w pełni zasłużą by dostą-
pić zaszczytu dołączenia do grona wyróżnionych 
Orderem św. Stanisława.”

ZSOiZ

OBCHODY ŚWIĘTA PARAFII WOJSKOWEJ PW. ŚW. JERZEGO W BIAŁYMSTOKU

Drużyna musztry paradnej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciecha-
nowcu wraz z dyrektorem Eugeniuszem Świec-
kim, Arkadiuszem Kendzierskim oraz Arturem 

Bojarem 24. kwietnia na zaproszenie ks. ppłk 
Tomasza Paronia uczestniczyła w uroczystości 
święta parafii wojskowej pw. Św. Jerzego w Bia-
łymstoku. W uroczystości wziął udział Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław 
Zieliński, władze miasta Białegostoku oraz wielu 
oficerów Wojska Polskiego. 

Młodzież z ZSOiZ wraz ze wszystkimi za-
proszonymi uczestniczyła w mszy Świętej cele-
browanej w intencji parafialnej wspólnoty woj-
skowych. Bezpośrednio po niej na placu przed 
kościołem odbył się festyn parafialny. Festyn  
rozpoczęła Dominika Bogucka wykonaniem 
piosenki pt. „Nie żałuję”. Następnym punktem 
programu był pokaz musztry paradnej w wy-
konaniu trzynastoosobowej drużyny ciecha-
nowieckich uczniów. Zgromadzeni na placu 

widzowie nagrodzili gromkimi brawami ich  
występy. Minister Jarosław Zieliński w swoim 
wystąpieniu podziękował za pokaz i podkreślił 
wysoki poziom wyszkolenia młodzieży. Wiele 
słów uznania w kierunku „mundurowej” mło-
dzieży osobiście skierował Dowódca I Podla-
skiej Brygady Wosk Obrony terytorialnej Kraju 
Płk Sławomir Kocanowski. Mając na uwadze 
poziom wyszkolenia młodzieży zaprosił ich na 
uroczystość nadania sztandaru dla pułku, która 
odbędzie się 21. maja w Białymstoku – praw-
dopodobnie z udziałem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej. Jesteśmy bardzo zaszczyceni takim 
wyróżnieniem. Na zakończenie festynu Pan Puł- 
kownik zaprosił wszystkich na grochówkę i bi- 
gos wojskowy.

ZSOiZ
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Tegoroczne obchody „Dnia Ziemi” w Gmi-
nie Czyżew miały wyjątkowy charakter, gdyż 
zrealizowano je w ramach zadania publiczne- 
go pn. „gdzie NATURA, tam KULTURA” –  
obchody Dnia Ziemi 2017, na które dotację  
od Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazo- 
wieckiem, otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne  
Ziemi Czyżewskiej. 

W ramach projektu wszystkie instytucje 
oświaty i kultury Gminy Czyżew chętnie za- 
deklarowały współpracę, a następnie przepro-
wadziły wiele ciekawych działań o charakterze  
edukacyjno-kulturalnym, integrujących miej-
scową społeczność.

28 kwietnia br. podczas uroczystego spo-
tkania w czyżewskim GOK-u, liczna publicz-
ność obejrzała inscenizacje teatralne dzieci  
z „Teatru Marzeń” pt. „Zielona Wędrowniczka” 
oraz „Bajeczka o niegrzecznej mrówce Tosi”.  
Podziwiała też wystawę pięknych prac laure- 
atów Regionalnego Konkursu Eko-plastycznego 
pt. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajo-
brazu”. Tego dnia gościliśmy również Tadeusza 
Zawistowskiego – inżyniera nadzoru leśnego  
Nadleśnictwa Rudka, Zastępcę Burmistrza Czy- 
żewa Andrzeja Molendę, Członka Zarządu Po-
wiatu Wysokomazowieckiego Jerzego Pakiełę 
oraz dyrektorów, kierowników i nauczycieli 
instytucji oświaty i kultury z regionu objętego 
konkursem. 

Spotkanie było okazją do podsumowania 
w/w konkursu oraz uhonorowania osób, insty-
tucji, firm i dobroczyńców, którzy przyczynili 
się do sukcesu projektu „gdzie NATURA, tam 
KULTURA”. Dlatego wszyscy goście, laureaci 
i publiczność, dzięki wsparciu dobroczyńców 
otrzymali „podziękowania”, upominki oraz pięk- 
ne folderki promujące projekt, które zawierają 
wybrane prace laureatów konkursu plastycznego. 
Folder zawiera też krótką fotorelację z wypra-
wy młodzieży na rozlewiska Narwi w Waniewie 
oraz do Ośrodka Edukacji Leśnej „Cyraneczka”.

W tegorocznej edycji konkursu plastycz- 
nego pt. „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo  
krajobrazu” uczestniczyli podopieczni z 43  
instytucji oświaty i kultury kilku powiatów  
pogranicza województw podlaskiego i mazo-
wieckiego. Przy jego realizacji współpracowali: 
Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej, 
Nadleśnictwo Rudka, Urząd Miejski w Czy-
żewie, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, 
Bank Spółdzielczy w Czyżewie, „Dary Natury” 
w Korycinach oraz PHU „Rolwit” w Czyżewie.

Nagrody oraz dyplomy laureatom wręczali 
wspólnie Tadeusz Zawistowski, Andrzej Molen-
da, Jerzy Pakieła oraz Katarzyna Kostro - Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. 

Na konkurs dostarczono ponad 350 prac 
plastycznych. Komisja w składzie: Bartłomiej 
Niedbała – artysta malarz, Bożena Lipińska –
absolwent Liceum Sztuk Pięknych w Supraślu, 
Katarzyna Kazimierczuk – kierownik Biblioteki 
Publicznej Gminy Czyżew oraz Anna Kazimier-

czuk – instruktor GOK-u w Czyżewie/ prezes 
SKZCz, postanowiła przyznać:

Kategoria przedszkole i zerówki: Wikto-
ria Wyszyńska – SP Wojny Krupy, Jakub Wierz-
bicki – GOK Szepietowo, Klaudia Dudzińska –  
SP Wojny Krupy, Marcel Jasiński – NP im. Ku- 
busia Puchatka Szepietowo, Emil Marciniak – 
GP Czyżew, Paweł Gawrysiak – SP Radziszewo 
Stare, Lena Laskowska oraz Lila Konstantyno-
wicz – Przedszkole im. Sióstr Sercanek Brańsk, 
Nina Pawłowska – GOK Szepietowo, Oliwia 
Schabowska – ZS Rosochate, Filip Skowroński 
oraz Nikola Dmochowska – MP nr 2 Wyso-
kie Mazowieckie, Jakub Wyszyński – SP Wojny 
Krupy, Olaf Zaręba – NP im. Kubusia Puchatka 
Szepietowo.

Kategoria kl. I-III SP: Kamil Wyszyński 
– GOK Szepietowo, Kamila Zakrzewska – ZS 
Czyżew, Mariusz Mioduszewski – ZS Boguty,  
Aniela Sutkowska – SP Andrzejewo, Dawid 
Chicheł – COKiS, Anna M. Wiśniewska-Małek 
– GOK Czyżew, Aneta Stypułkowska – SP Sty-
pułki Święchy, Bartłomiej Dłuski – SP Dąbrowa 
Wielka, Julia Poniatowska – ZS Czyżew, Gabrie-
la Rydzewska – MOK Wysokie Mazowieckie, 
Amelia Głębocka – GOK Szumowo, Julian Sie-
nicki – GOK Czyżew.

Kategoria kl. IV-VI SP: Gabriela Kaczyń-
ska – SP nr 1 Wysokie Mazowieckie, Michał  
Zaborowski – ZS Rosochate, Feliks Popławski –  
SP nr 1 Wysokie Mazowieckie, Liwia Długosz –  
ZS Sterdyń, Wojciech Mioduszewski – ZS Bogu-
ty, Sebastian Marciniak – SP Dąbrowa Wielka, 
Natalia Załuska – GOK Czyżew, Filip Porucznik 
oraz Oliwia Grabowska – SP Zaręby Kościelne, 
Mateusz Kudzinowski oraz Patrycja Gietka – 
GOK Szepietowo, Bartłomiej Gnatowski oraz 
Dawid Kulesza – ZS Czyżew, Natalia Jankowska 
– COKiS, Wiktoria Gosk – SP Skarżyn Stary,  
Julia Wyszyńska – SP Wyszonki Kościelne,  
Kacper Malinowski – SP Perlejewo.

Kategoria gimnazjum: Zuzanna Kostro - 
ZS Czyżew, Jakub Murawski – ZS Boguty, Pau-

lina Plewko – GOK Czyżew; wyróżnienia: Jakub 
Żochowski – PG Szepietowo, Michał Małyszko 
– ZS Korycin, Martyna Popławska – Gimnazjum 
w Perlejewie, Krystyna Załuska – GOK Czyżew, 
Lena Łozowska – GOK Szepietowo.

Kategoria szkoła średnia: Karolina War-
decka – Bielski Dom Kultury, Dominika Żo-
chowska oraz Dominika Ołdakowska – ZSZ 
Wys. Mazowieckie

Kategoria dorośli: Piotr Kondracki, Piotr 
Jurczak, Dariusz Poniatowski, Łukasz Święcki – 
WTZ Stare Racibory, Bogumiła Jaszczołt – WTZ 
Dołubowo, Kamil Mościcki – ŚDS Wyliny Ruś.

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia Kultural-
nego Ziemi Czyżewskiej postanowił przyznać 
„Wyróżnienia specjalne” przyznano pracom pla- 
stycznym Julii Andrzejczyk – ZS Czyżew, Domi-
niki Koc – ZS Boguty, Mateusza Stępkowskie- 
go – ZS Grodzisk i Martyny Laskowskiej – GP  
w Czyżewie.

Dziękujemy wszystkim za współpracę oraz 
gratulujemy osobom nagrodzonym. Zapraszamy 
do oglądania wystaw pokonkursowych w czy-
żewskim GOK-u, Muzeum Ziemi Czyżewskiej 
oraz Bibliotece Publicznej w Czyżewie. Zachę- 
camy też do zgłaszania się na e-mail stowarzy-
szenie.czyzew@onet.eu instytucji chętnych do 
zrealizowania u siebie wystawy prac z tegorocz-
nego konkursu.

S.K. Ziemi Czyżewskiej

„gdzie NATURA, tam KULTURA” - OBCHODY DNIA ZIEMI 2017
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JUBILEUSZOWE PALMY W CIECHANOWCU

Uroczystość Niedzieli Palmowej pod Pa-
tronatem Duchowym Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa Tadeusza Pikusa Ordynariusza Diecezji 
Drohiczyńskiej stały się już tradycją w ciecha-
nowieckiej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Ciechanowcu. Ten dzień był jednocześnie za-
kończeniem i podsumowaniem XX Regionalne- 
go Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanoc-
nej, organizowanego przez Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Sta-
rostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
oraz Parafie pw. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu. O godz. 9.30 uczestnicy Konkursu 
ze swoimi palmami przywitali przed plebania JE 
Księdza Biskupa oraz gości. Ksiądz Biskup po-
święcił wszystkie palmy i poprowadził uroczy-
stą procesję Niedzieli palmowej do kościoła na 
Mszę Świętą. 

W procesji i Mszy Świętej uczestniczyli 
m.in. samorządowcy wszystkich szczebli, człon-
kowie Rady Muzeum, dyrektorzy szkół i insty-
tucji kultury, nauczyciele, uczestnicy Konkursu 
ze swoimi palmami, parafianie oraz członkowie 
„Bractwa Kurkowego” w strojach szlacheckich. 

Na zakończenie Mszy Świętej Dyrektor Mu-
zeum Rolnictwa Dorota Łapiak oraz Zastępca 
Dyrektora Anna Wiśniewska dziękując za wielo-
letni patronat duchowy nad Konkursem złożyły 
na ręce Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa pi-
sankę z panoramą Drohiczyna wykonaną przez 
Wojciecha Boguckiego. 

Po Mszy Świętej w Muzeum wszyscy uczest- 
nicy Konkursu odebrali nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazo- 
wieckiem oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysz- 
tofa Kluka w Ciechanowcu. Palmy, które brały 
udział w Konkursie i zostały przekazane przez 
autorów do Muzeum oglądać można na wysta-
wie pokonkursowej w Muzeum Rolnictwa w za-
bytkowym kościele z Bogut na terenie Skansenu. 

W tym roku do Konkursu zgłoszonych zo-
stało 544 palmy wykonane przez m.in. uczniów 
i wychowanków przedszkoli, szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich, 
ośrodków opiekuńczych i szkolno-wychowaw-
czych, warsztatów terapii zajęciowej, uczestni-
ków ośrodków kultury, uniwersytetów trzecie- 
go wieku oraz osobny indywidualne z Podlasia 
i Mazowsza. Uczestnicy Konkursu pochodzą 
z terenu 5 powiatów: wysokomazowieckiego, 
ostrowskiego, siedleckiego, siemiatyckiego, biel-
skiego i miasta Łomża. 

Wśród wszystkich ocenionych przez dzie-
więcioosobowe jury 19 palm otrzymało nagrody 
specjalne, 26 – I nagrodę, 38 palm – II nagro- 
dę, 83 – III nagrodę, IV nagrodę – 74 palmy,  
117 palm wyróżniono, pozostałym wykonaw-
com 162 palm przyznano nagrody pocieszenia. 
25 palm, które nie spełniły wymogów regula- 
minowych nie zostało ocenionych. 

XX edycja Konkursu na Wykonanie Palmy 
Wielkanocnej oraz uroczystości Niedzieli Pal-
mowej przyciągnęły ponad 1200 osób. Oprócz 
mieszkańców parafii Ciechanowiec oraz uczest-
ników Konkursu z rodzinami, w uroczystości 

uczestniczyły grupy zorganizowane z Mazow- 
sza i inni turyści przybyli z różnych regionów 
Polski. 

Relacje z przebiegu Konkursu na Wykona-
nie Palmy Wielkanocnej ukazały się w tygod- 
niku Głos Siemiatycz, Radio Białystok, progra-
mie Obiektyw TVP o Białystok oraz na wielu 
stronach internetowych i portalach społecz- 
nościowych. 

MR
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