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3-MAJOWE ŚWIĘTOWANIE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
przypadła 227. rocznica uchwalenia
konstytucji 3 maja. Jak co roku, miejskie
uroczystości z tej okazji miały wyjątkowy charakter i przypominały jedno
z najważniejszych wydarzeń historycznych w Polsce.
Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była
jedną z najważniejszych ustaw w Polsce.
Była ona drugą konstytucją w świecie –
po Konstytucji Stanów Zjednoczonych
z 1787 r. – spisaną ustawą tego typu.
Konstytucja była próbą radykalnego

uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne
rozbiory. Konstytucja 3 maja 1791 r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako „Ustawa Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią
panującą pozostawał katolicyzm.
Dokończenie na stronie 2.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI RP
Gmina Sokoły zorganizowała Wojewódzkie
Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
w Sokołach – w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Trwały
one od 29 kwietnia do 3 maja.
Uroczystości wzbudziły wśród obywateli
refleksję o szczytnych kartach historii Polski.
Zrealizowane wydarzenia przyczyniły się do
popularyzacji wiedzy o polskiej tożsamości,
szacunku do symboli narodowych, jak również
pamięci o zasłużonych w obronie Ojczyzny.
Obchody rozpoczęły się w niedzielę –
29 kwietnia 2018 r. mszą świętą o godz. 9:00
w Bazylice Mniejszej w Sokołach. Mszy przewodniczył ks. Marcin Sobiech. Przybliżył nam

historię Bł. J. Popiełuszki. W tym dniu
nastąpiło uroczyste odsłonięcie wystawy
o Błogosławionym Ks. Jerzym Popiełuszko. Uroczystego otwarcia Obchodów dokonał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Wójt Gminy Sokoły Józef
Zajkowski. Wystawa dostępna jest w świątyni do dn. 14 maja 2018 r. O godz.
18:00 mieliśmy możliwość obejrzenia
filmu Rafała Wieczyńskiego „Popiełuszko. Wolność jest w nas” – przejmującej
opowieści o człowieku, którego odwaga i
wiara rozpalała w ludziach nadzieję.
Dokończenie na stronie 11.

STRAŻACKIE ŚWIĘTO 2018
Uroczystości z okazji Powiatowego
Dnia Strażaka 2018 w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się 2 maja 2018 r., na
placu przed Komendą Powiatową PSP
w Wysokiem Mazowieckiem.
Po złożeniu meldunku, przeglądzie
pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej, gospodarz uroczystości st. bryg.
Andrzej Koc – Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem, a zarazem prezes oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, powitał gości honorowych: Jarosława Zielińskiego – posła na sejm RP,
wiceministra spraw wewnętrznych i ad-

ministracji, Jacka Boguckiego – posła na sejm RP,
wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, Bohdana
Paszkowskiego – wojewodę podlaskiego, st. bryg.
Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta
wojewódzkiego PSP, ks. Wojciecha Ejsmonta –
wojewódzkiego kapelana strażaków, ks. ihumena
Sergiusza – Krajowego Kapelana Straży Pożarnej
wyznania prawosławnego, ks. kan. Grzegorza
Śniadacha – proboszcza parafii pw. św. Anny
w Dąbrówce Kościelnej i Bogdana Zielińskiego –
starostę wysokomazowieckiego, prezesa zarządu
oddziału powiatowego ZOSP RP wraz z radnymi Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
Dokończenie na stronie 5.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

19 kwietnia 2018 roku odbyło się 106
posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu
do realizacji projektu: „Polsko-Gruzińska wymiana młodzieży”, który jest reprezentowany
i prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN); zmian w budżecie powiatu na
2018 rok; upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2018
roku; wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3 500,00 złotych,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdania finansowego
za 2017 rok; podziału środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie
jest przyznawane w 2018 roku; zaopiniowania

przebudowy z rozbudową mostu w miejscowości Jeńki i miejscowości Pszczółczyn w ciągu
drogi powiatowej Nr 2060B wraz z dojazdami.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał rady powiatu w sprawie: wyrażenia
zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej
3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub
będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia zgody
na zakup środków trwałych.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
przyznane przez starostę dodatki motywacyjne dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w ramach programu
POWER oraz projektu „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, w ramach programu RPOWP.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie w sprawie wyrażenia
zgody na powierzenie pani Małgorzacie Czyżewskiej-Drozd stanowiska kierownika kształcenia praktycznego od dnia 01.09.2018 roku.
27 kwietnia 2018 roku odbyło się 107
posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum
Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego

na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem; zmian w budżecie
powiatu na 2018 rok.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał rady powiatu w sprawie: zmiany
uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki; zmiany uchwały w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkolach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Wysokomazowiecki.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON na
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych za rok 2017.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
z wykonania zadań i gospodarowania środkami
PFRON za rok 2017.
Zarząd powiatu zapoznał się z Informacją
o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego w I kwartale 2018 roku.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie ufundowania 3 szt.
mundurów wzór 36 żołnierza wrześniowego.
SG

3-MAJOWE ŚWIĘTOWANIE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Dokończenie ze
strony 1.
W obecnych czasach „Trzeci Maja”
zajmuje drugie miejsce zaraz po „Jedenastym Listopada”.
Święto przypomina
nam wysiłki patriotów, którzy podjęli
się trudnego zadania reformy państwa
chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też
wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady
zachowań patriotycznych.
W tym roku w Wysokiem Mazowieckiem
o godz. 9.00 przy pomniku AK przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe,
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady
Kawalerii PLIS w Wysokiem Mazowieckiem, Orkiestra Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem oraz mieszkańcy miasta i powiatu
oddali hołd żołnierzom polskim, poległym w latach 1941-1944 i ofiarom terroru stalinowskiego,
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oraz złożyli kwiaty. Następnie w kolumnie marszowej przeszli pod pomnik Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, a stąd do kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela, gdzie o godz. 10.00 została odprawiona msza św. za ojczyznę.
Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem POW. Tam złożono kwiaty, a następnie Ludwik Komar członek Zarządu Związku
Strzeleckiego „Strzelec” Okręgu Białostockiego
przeprowadził ceremonię złożenia przyrzeczenia
członków Jednostki w Wysokiem Mazowieckiem. Po tym punkcie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, które wygłosili: Józef
Sokolik – Przewodniczący Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie, Jacek Bogucki – Wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w imieniu Poseł na
Sejm RP Bernadety Krynickiej – Sebastian Sobociński – Dyrektor Biura Poselskiego oraz Leszek
Gruchała – Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego.
O godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem odbył się Przegląd
Pieśni Patriotycznych, w którym wystąpili soliści,
duety, zespoły wokalno-instrumentalne i chóry

reprezentujące przedszkola miejskie, szkoły
wszystkich szczebli z miasta i gminy, parafie
i MOK. Zaproszeni goście i wszyscy przybyli
mieli okazję do wspólnego śpiewania dzięki
tekstom pieśni wyświetlanym na dużym ekranie. Po występie wykonawcy otrzymali dyplomy i statuetki upamiętniające setną rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę, które
wręczali organizatorzy i zaproszeni goście.
Zapraszamy do fotogalerii 3-Majowego
świętowania na stronę 12.

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Rok 2018 jest dla naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków rokiem szczególnym. To rok jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie uroczystości patriotyczne i narodowe miały niepowtarzalny i odświętny charakter. Bardzo pięknie na
terenie naszego powiatu zapiszą się uroczystości
majowe. Sokoły były sprawnym i gościnnym
gospodarzem Wojewódzkiego Dnia Flagi w dniu
2 maja. Święto Konstytucji 3 maja obchodzone było na terenie całego powiatu, a w Jabłoni
Kościelnej w sposób niezwykle podniosły, bo

połączone było z jubileuszem 525-lecia tamtejszej parafii. Natomiast 6 maja w Dąbrówce Kościelnej odsłonięty został odnowiony Pomnik
Orła Białego. Wszystkim zaangażowanym w te
uroczystości: władzom świeckim i duchownym,
mieszkańcom i instytucjom, a także uczestnikom, z głębi serca dziękuję i gratuluję. Wasza
postawa i działalność potwierdza, że ,,Jeszcze
Polska nie zginęła, póki my żyjemy...”
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI I JUBILEUSZ PARAFII

3-majowy festyn rodzinny w Jabłoni Kościelnej to już tradycja. Jednakże w tym roku
to był wyjątkowy dzień. Obchodzono bowiem
jednocześnie jubileusz 525-lecia parafii i 150-lecia Kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. Na ten
historyczny moment parafianie i kościół czekał od 1868 r. Podczas uroczystej Mszy Świętej,
wobec licznie zgromadzonych kapłanów, zaproszonych gości i przy wypełnionym przez wiernych kościele J.E. Ks. Bp łomżyński Janusz Stepnowski dokonał konsekracji ołtarza i kościoła.
To niezwykle uroczysty akt liturgiczny, zaś obrządek zawiera wiele symboli. Najpierw ordynariusz diecezji pokropił wodą święconą ściany
kościoła. Następnie kapłan odczytał specjalny
dokument poświadczający akt konsekracji, który został podpisany przez zgromadzonych kapłanów, Wójta Gminy Nowe Piekuty – Pana
Marka Kaczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej – Pana Andrzeja
Olędzkiego oraz przedstawicieli parafii. Akt
został zamknięty w specjalnej tulei i zamurowany pod ołtarzem świątyni wraz z relikwiami
św. Prospera oraz medalem wybitym z okazji
600-lecia nadania Łomży praw miejskich. Po
odmówieniu modlitwy błogosławieństwa Biskup
namaścił olejem ołtarz i ściany świątyni, a następnie ustawiono na ołtarzu kadzidło. Obrzęd
konsekracji zakończył się przystrojeniem ołtarza
i zapaleniem świec i światła w kościele. Następnie celebrant podziękował obecnemu Proboszczowi Ks. Kan. dr Andrzejowi Łapińskiemu za
zaangażowanie i pracę na rzecz świątyni, dba-

łość o jej wygląd estetyczny. Na zakończenie homilii Biskup podkreślił, że „kościół jest złożony z serc
ludzkich, z konkretnych ludzi, którzy tu przychodzą, którzy mają problemy, którzy też dzielą się radością, która ich spotyka na drodze
życia”.
Następnie zaprezentowano część
artystyczną w wykonaniu uczniów
i parafian. Dalsza część uroczystości
odbywała się na placu szkolnym.
Dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej. Tradycyjnie przyznano Złote Jabłko i Złote
Jabłuszko dla przyjaciół szkoły. W tym roku
kapituła tej nagrody doceniła parafię w Jabłoni
Kościelnej. Natomiast Złote Jabłuszko otrzymuje zawsze najsympatyczniejszy uczeń szkoły –
nagrodę zdobyła Aneta Rząca. Festyn uświetniły konkursy rodzinne, malowanie twarzy, plac
zabaw dla dzieci, stoiska gastronomiczne, degustacja jubileuszowego tortu, mecz piłki nożnej
o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, pokaz magika, koncert zespołu „Siewcy Lednicy” oraz koncert rodziny
Rybickich. Podczas festynu odbyła się zbiórka
na cel charytatywny na rehabilitację ucznia tutejszej szkoły chorego na autyzm. Na koniec
wszyscy znakomicie bawili się w rytmie muzyki
dyskotekowej.
Dawid Mazur
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W kwietniu 2018 r. na
terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 63
zdarzenia, w których uczestniczyło 166 załóg – 708 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 14 osób,
ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na około 734 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
4 kwietnia o godz. 2349 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło
zgłoszenie o pożarze stodoły drewnianej w Kozarzach. Do zdarzenia zadysponowano dwa
zastępy gaśnicze z JRG Wysokie Mazowieckie,
zastępy z OSP KSRG: Ciechanowiec (2), Klukowo (1), Kuczyn (1), OSP: Kozarze – 1, Bujenka
– 1, Tworkowice – 1 oraz oficera operacyjnego
z KP PSP Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP stwierdzono, że
pożarem całkowicie objęta była już drewniana
stodoła kryta blachą oraz budynek gospodarczy drewniany kryty eternitem. Na miejscu był
obecny ZRM, który przebadał mieszkańców tej
posesji (kobieta i mężczyzna w starszym wieku)
- nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia i pozostawiono ich pod opieką sąsiadów. Działania
ratownicze polegały na: zabezpieczeniu miejsca

zdarzenia, podaniu prądów wody w natarciu
na pożar i w obronie na sąsiednie budynki,
pracach rozbiórkowych budynków oraz usuwaniu znajdujących się materiałów palnych, które
znajdowały się w budynkach objętych pożarem,
oświetleniu terenu akcji, dowożeniu wody na
teren akcji. Ze względu na duże zadymienie
prace rozbiórkowe były prowadzone przez ratowników w sprzęcie odo. Uratowano: dom
drewniany kryty blachą oddalony około 5 m od
pożaru i stodołę drewnianą. Straty oszacowano
na około 150 tys. zł.
13 kwietnia o godz. 1807 Dyżurny SKKP
otrzymał informację pożarze oboro-stodoły
w miejscowości Bruszewo. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa z OSP KSRG Sokoły, po jednym
z OSP KSRG Bruszewo, OSP KSRG Starej Rusi,
OSP KSRG Kulesz Kościelnych oraz OSP KSRG
Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce
stwierdzono, że pali się obora murowana, sklepiona, kryta blachą (cały dach objęty pożarem)
połączona ze stodołą murowaną krytą eternitem, w której na 1/3 powierzchni znajdowały
się bele słomy objęte pożarem. W oborze znajdowały się zwierzęta w ilości 40 krów z jałowizną,
którym bezpośrednio nie zagrażał ogień, ponieważ chroniło je sklepienie, zagrożeniem było
zadymienie, dlatego przystąpiono do ich ewakuacji wyprowadzając zwierzęta na znajdującą się

obok zabudowań łąkę – żadne ze zwierząt nie
odniosło obrażeń. Wewnątrz stodoły znajdowały się maszyny rolnicze, które częściowo uległy
nadpaleniu. Działania zastępów JOP polegały
na podawaniu prądów wody do wnętrza stodoły oraz w obronie na sąsiednie budynki, a po
częściowym przygaszeniu ognia przystąpiono
do ewakuacji maszyn rolniczych znajdujących
się w stodole. Po ugaszeniu i dokładnym sprawdzeniu miejsce pożaru, pogorzelisko przekazano
właścicielowi. Spaleniu uległo: prasa belująca,
opryskiwacz ciągnikowy, owijarka do foliowania
bel, przewracarka do siana, siewnik do nawozów, zgrabiarka, opalony ciągnik rolniczy Ursus
C-330, ok. 90 bel słomy, więźba dachowa oraz
wygięty betonowy strop na budynku obory,
1/3 więźby dachowej na budynku stodoły. Uratowano: kosiarka rotacyjna, wyposażenie ładowacza czołowego ciągnika, pozostałą część stodoły, 40 szt. bydła, pomieszczenie dojarni wraz
z wyposażeniem, budynek gospodarczy drewniany kryty eternitem oddalony około 3 m od
stodoły oraz zabudowania gospodarcze sąsiada (stodoła i obora) w odległości ok. 10 m. Ze
względu na niskie ciśnienie w sieci hydrantowej wodę dowożono z pobliskiej wsi oddalonej ok. 3 km oraz utworzono punkt czerpania
wody ze stawu znajdującego się za palącymi
budynkami.
TS

KRONIKA POLICYJNA

kierowców.

W kwietniu 2018 roku
w powiecie wysokomazowieckim doszło do 1 wypadku drogowego i 31 kolizji
drogowych. Policjanci na
drogach naszego powiatu
zatrzymali 20 nietrzeźwych

– 1 i 2 kwietnia funkcjonariusze wysokomazowieckiej drogówki realizowali działania
„Bezpieczny weekend – Wielkanoc 2018”, ukierunkowane na zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem kierowców i pieszych. Przeprowadzili ponad 290 kontroli pojazdów, zbadali stań trzeźwości ponad 450 kierujących,
zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych oraz
3 prawa jazdy, z czego 2 za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym.
Policjanci w trakcie kontroli miejsc zagrożonych
ujawnili w miejscowościach Rosochate Kościelne i Brok dwóch kierowców, którzy przekroczyli
dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym
o ponad 50 km/h.
Podczas minionego weekendu policjanci
odnotowali na terenie powiatu wysokomazowieckiego 6 kolizji drogowych, z czego jedną
spowodował nietrzeźwy kierujący. Do zdarzenia
tego doszło w minioną sobotę, około godziny
11.40 w Wysokiem Mazowieckiem. Kierujący
toyotą 55-letni mężczyzna, jadąc ulicą Wspól-
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ną uderzył w barierki oddzielające jezdnię od
chodnika. Następnie wycofując autem uderzył
w ogrodzenie jednej z posesji i odjechał z miejsca zdarzenia. Po przejechaniu kilkudziesięciu
metrów porzucił swój pojazd i się oddalił. Wysokomazowieccy policjanci szybko ustalili sprawcę
kolizji i zatrzymali mężczyznę. Badanie trzeźwości wykazało, że miał on ponad 2,6 promila
alkoholu w organizmie. Teraz dalszym losem
mężczyzny zajmie się sąd.
– 3 kwietnia od rana prowadzone były
działania "trzeźwy poranek" mające na względzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz eliminacje z ruchu nietrzeźwych kierujących. Podczas dzisiejszych działań poddano
badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu ponad 60 kierujących. Policjanci nie
zatrzymali żadnego kierowcy, który zdecydowałby się wsiąść za kierownicę po alkoholu.
W dniach 21 i 22 kwietnia br. wysokomazowieccy policjanci prezentowali swoje stoisko
profilaktyczne podczas „Targów Ogrodniczych”
w Szepietowie. Od funkcjonariuszy można było
dowiedzieć się, jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania
oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej
pomocy. Policjanci zachęcali odwiedzających
stoisko do korzystania z aplikacji Moja Komenda. Mundurowi apelowali również o odpowiedzialność i rozwagę na drogach, jednocześnie
starając się uświadomić, że zawsze warto być

dobrze widocznym na drodze. Funkcjonariusze
uczestnikom targów rozdawali ulotki informacyjne oraz elementy odblaskowe przypominając,
iż każda osoba poruszająca się po zmierzchu
drogami poza obszarem zabudowanym ma obowiązek, nosić elementy odblaskowe, umieszczone w sposób widoczny dla kierujących. Policjanci prezentowali także symulator zderzeń
drogowych, na którym każdy mógł sprawdzić
jak działają pasy bezpieczeństwa w czasie zderzenia. Przygotowane przez policjantów stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem
młodzieży. Funkcjonariusze udzielali zainteresowanym osobom niezbędnych informacji o wymaganiach stawianych kandydatom, którzy chcą
wstąpić do służby w Policji.
22 kwietnia br., około godziny 10.30 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
pełniąc służbę w miejscowości Mazury, zatrzymali do kontroli kawasaki. Jak się okazało motocyklista był nietrzeźwy. Badanie alkomatem
wykazało w jego promil alkoholu.
Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący
na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia. Policjanci apelują o rozsądek na drodze
oraz o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

BEZPIECZNE PODRÓŻOWANIE ROWEREM

Wysokomazowieccy policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego realizując założenia „Wojewódzkiego Programu Działań Policji na rzecz
Bezpieczeństwa Rowerzystów”, a także mając na
uwadze rozpoczynający się „sezon rowerowy”
przeprowadzą działania profilaktyczne z myślą
o użytkownikach jednośladów. Ma to na celu

popularyzację zasad bezpiecznego poruszania
się na drogach, oraz świadomego unikania zagrożeń. Policjanci poprzez takie przedsięwzięcia
pragną zaapelować do rowerzystów o rozsądek,
wyobraźni i odpowiedzialność na drodze, a do
kierujących pojazdami o zwrócenie szczególnej
uwagi na rowerzystów. Wszystko po to, aby zdarzeń z ich udziałem było jak najmniej. Policjanci
apelują do miłośników jednośladów o konieczności używania odblasków, które mają duży
wpływ na ich widoczność na drodze oraz o użytkowanie rowerów wyposażonych we wszystkie
elementy niezbędne do bezpiecznej jazdy. Aby
rower był bezpieczny, niezbędne są sprawnie
działające hamulce, czerwone świtało odblaskowe
umieszczone z tylu, białe z przodu i oczywiście

STRAŻACKIE ŚWIĘTO 2018

Dokończenie ze strony 1.
Na strażackim święcie nie zabrakło także
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych,
służb mundurowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących na co dzień ze strażą
pożarną: Robert Lucjan Wyszyński – burmistrz
Szepietowa, Andrzej Molenda – zastępca burmistrza Czyżewa, Mirosław Reczko – burmistrz
Ciechanowca, Piotr Uszyński – wójt gminy Klukowo, Wojciech Mojkowski – wójt gminy Kobylin – Borzymy, Józef Grochowski – wójt gminy
Kulesze Kościelne, Krzysztof Murawski – zastępca wójta gminy Wysokie Mazowieckie, podinsp. Krzysztof Woźniewski – komendant powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
ppł. Marek Figzał – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, por. Przemysław
Tutak – dowódca Jednostki Wojskowej w Plewkach, Grzegorz Godlewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, z leśniczymi Wiesławem Stanisławskim i Leszkiem Buksem, Sławomir
Wołejko – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz
wielu innych gości, przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych, władz i członków oddziału powiatowego ZOSP RP, weteranów służby pożarniczej, a także strażackie
poczty sztandarowe ze wszystkich gmin powiatu.
Obchody były okazją do podsumowania
ochrony przeciwpożarowej w powiecie w świetle stulecia odzyskania przez naszą Ojczyznę

niepodległości, a także innego przypadającego w tym
dniu święta – Dnia Flagi,
podziękowań za ciężką
strażacką służbę funkcjonariuszom PSP oraz druhom ochotnikom w jakże
istotny sposób wspierających codzienną działalność
ratowniczą.
Podczas uroczystości
Jarosław Zieliński – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w asyście innych władz wręczył
zasłużonym strażakom: brązowy medal „Za
długoletnią służbę” otrzymał kapitan Piotr Pruszyński, złotą odznakę „Zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej” – brygadier Zbigniew Zalewski, srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej” – aspirant Wojciech Mościcki, brązowe odznaki „Zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej” – Wioletta Szcześniak, st. ogn.
Zenon Płoński, Złoty Znak Związku ZOSP RP
otrzymał stuletni weteran służby – dh Stanisław
Nowicki, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Jan Dmochowski, srebrny medal „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” – ogn. Andrzej Borecki, brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – st. sekc. Michał Netter, st. sekc. Sebastian
Witkowski oraz nagrodę pieniężną Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka otrzymał
asp. Radosław Maciuszko.
Awanse na wyższe stopnie otrzymali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
z dniem 4 maja 2018 r. nadał stopień starszego
aspiranta, aspirantowi Piotrowi Święckiemu,
Podlaski Komendant Wojewódzki PSP z dniem
4 maja 2018 r. nadał stopień starszego ogniomistrza ogn. Stefanowi Jabłońskiemu, stopień
ogniomistrza otrzymali: mł. ogn. Adam Choiński, mł. ogn. Dariusz Jamiołkowski, mł. ogn.
Malwina Roszkowska, stopień młodszego ognio-

dzwonek. Policjanci przypominają, że mimo
tego, iż przepisy ruchu drogowego nie nakładają
obowiązku korzystania przez rowerzystów z kasków ochronnych, warto ich używać. Zakładając
kask chronimy głowę przed groźnymi urazami.
Niebezpieczna jest także jazda w słuchawkach.
Nie słysząc co się wokół nas dzieje, możemy nie
być w stanie w porę zareagować. Stan techniczny roweru, a zwłaszcza wyposażenie w światła, ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo
jego użytkowników. W czasie złej widoczności
rower bez świateł „ginie” w ciemnościach.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze
zależy tak naprawdę od każdego z nas. Wystarczy chwila nieuwagi czy rozkojarzenia, aby doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku.

mistrza – st. sekc. Daniel Skłodowski, st. sekc.
Patryk Wojtczuk
Obchody były także okazją do wręczenia
zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie
ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP przeprowadzonego w naszej komendzie oraz do uroczystego przekazania nagrody –
fantomu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Wyszonkach Kościelnych za zajęcie I miejsca
w Konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną
zorganizowaną przez MDP w ramach projektu
,,RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA’’.
Uroczystość prowadził st. bryg. Tomasz
Sieńczuk – zastępca komendanta powiatowego
PSP w Wysokiem Mazowieckiem, a wspaniałą
oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z GOK Szepietowo pod batutą Tomasza Paducha.
Serdecznie dziękujemy!
Tekst – st. bryg. Tomasz Sieńczuk,
Zdjęcia – st. asp. Dariusz Kosowicz.
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UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE ODRESTAUROWANEGO POMNIKA ORŁA BIAŁEGO
W DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ

Uroczystość zainaugurował spektakl patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkół Podstawowych z gminy Szepietowo, po którym odbyła
się Msza Św. w intencji Poległych w Obronie
Ojczyzny. Następnie uczestnicy, przy akompaniamencie marsza granego przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą GOK w Szepietowie, udali się na

plac pod Pomnikiem Orła Białego „Bojownikom Niepodległości Peowiacy”. Po
podniesieniu flagi państwowej na maszt
i odśpiewaniu hymnu narodowego, uroczystego odsłonięcia Pomnika dokonali
Komendant Główny POW ppłk POW
Piotr Augustynowicz oraz Burmistrz Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński. Następnie Proboszcz Parafii pw. Św. Anny
w Dąbrówce Kościelnej ks. kanonik
dr Grzegorz Śniadach poświęcił Pomnik
i odmówił modlitwę Anioł Pański w intencji poległych za Ojczyznę. W dalszej
części uroczystości harcerze 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich działającej
przy Szkole Podstawowej im. kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Szepietowie przed pomnikiem
Orła Białego złożyli znicze z ogniem niepodległości; przybyłe na uroczystość delegacje złożyły
znicze i wieńce; wysłuchano okolicznościowych

wystąpień lokalnych władz i zaproszonych gości.
Wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie
Orkiestry Dętej wspólnie odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystość
zakończono defiladą.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy wzięli udział w tym
wydarzeniu patriotycznym.

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
CZERWIEC 2018 R.
IMPREZY KULTURALNE
Święto Dziecka i Rodziny – maj-czerwiec
2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 35 68,
e-mail: pcprwysmaz@poczta.onet.pl.
Dzień Dziecka – 1 czerwca 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.86 275 23 43,
email: mokwysmaz@poczta.onet.pl.
Festyn Familijny z Okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka – 3 czerwca 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14,
18-214 Klukowo, tel. 86 478 12 45,
e-mail: gok@klukowo.pl.
Festyn integracyjny: Święto Rodziny – Piknik
nad Zalewem” – 3 czerwca 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: GOK w Czyżewie, ul.
Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl.
XV Dni Gimnazjalistów – 7-8 czerwca 2018 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha
Modzelewskiego w Nowych Piekutach,
ul. Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty,
tel. 86 476 50 45 e-mail: zsnp@wp.pl,
Wójt Gminy Nowe Piekuty, proboszcz parafii
Nowe Piekuty i Hodyszewo, miejsce realizacji:
Nowe Piekuty, Hodyszewo.
Gminne Obchody Ogólnopolskiego „Tygodnia Czytania Dzieciom” – czerwiec 2018 r.
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi
Czyżewskiej, ul. Apoznańskich 7,
18-220 Czyżew, tel. 604 530 457.
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stowrzyszenie.czyzew@onet.eufb/StowarzyszenieKulturalneZiemiCzyzewskiej
Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka – 16 czerwca 2018 r.
Organizator: Spółdzielnia Mleczarska
MLEKOVITA ul. Ludowa 122,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 83 01,
email: asapinska@mlekovita.com.pl,
XI Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych 16 czerwca 2018 r. Organizator i miejsce
realizacji: GOK w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, tel. 86 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl.
Dzień Gminy Szepietowo – 16,17 czerwca
2018 r. Organizator i miejsce realizacji: GOK
w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, tel. 86 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl.
Odpust na Św. Antoniego – 17 czerwca 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 13 28,
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl.
X Wysokomazowiecki Piknik Seniorów –
20 czerwca 2018 r. Organizator: GOK w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52 , 18-210 Szepietowo,
tel. 86 476 01 02, e-mail: gok@szepietowo.pl,
miejsce realizacji: Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” w Korycinach.
X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego
XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym – 23-24
czerwca 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Szepietowie, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 275 89 00, fax. 86 275 89 20;
e-mail: podr.@zetobi.com.pl.

Konkurs na najpiękniejszy wianek –
16-23 czerwca 2018 r. Organizator: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. 11 Listopada 5a , 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86/2710563, e-mail: cokis@ciechanowiec.pl,
miejsce realizacji: Ciechanowiec.
,,Wianki na Nurcu”– 23 czerwca 2018 r.
Organizator: COKiS, ul. 11 Listopada 5a,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86/271 05 63,
e-mail: cokis@ciechanowiec.pl, miejsce realizacji: Stadion Miejski w Ciechanowcu, ul. Stadion 1.
Dzień Łabędzia – 24 czerwca 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: MOK w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, tel. 86 275 23 43,
e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl.
IMPREZY SPORTOWE
XV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty
Wysokomazowieckiego – maj 2018 r. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „STRART”,
18-210 Szepietowo, tel. 86 476 02 45, 476 24 49
e-mail: spszepietowo@o2.pl, miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa w Szepietowie.
XXII Letnie Rozgrywki w Piłkę Nożną
o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty –
czerwiec/sierpień 2018 r. Organizator: Wójt
Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8,
18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 15 20,
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl, strona:
www.nowepiekuty.pl, miejsce realizacji: Orliki
w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach.

ANDIJO! DO WIDZENIA GRECJO!
Pański w intencji poległych za Ojczyznę. W dalszej części uroczystości harcerze 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich działającej przy Szkole Podstawowej im. kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie przed pomnikiem Orła Białego złożyli znicze z ogniem
niepodległości; przybyłe na uroczystość delegacje złożyły znicze i wieńce; wysłuchano okolicznościowych wystąpień lokalnych władz i zaproszonych gości. Wszyscy zgromadzeni przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej wspólnie
odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystość zakończono defiladą.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy wzięli udział w tym
wydarzeniu patriotycznym.

Uroczystość zainaugurował spektakl patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkół Podstawowych z gminy Szepietowo, po którym odbyła się Msza Św. w intencji Poległych w Obronie
Ojczyzny. Następnie uczestnicy, przy akompaniamencie marsza granego przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą GOK w Szepietowie, udali się
na plac pod Pomnikiem Orła Białego „Bojownikom Niepodległości Peowiacy”. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu
hymnu narodowego, uroczystego odsłonięcia
Pomnika dokonali Komendant Główny POW
ppłk POW Piotr Augustynowicz oraz Burmistrz
Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński. Następnie Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Dąbrówce
Kościelnej ks. kanonik dr Grzegorz Śniadach
poświęcił Pomnik i odmówił modlitwę Anioł

SZANSA NA AKTYWIZACJĘ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
ORAZ OSÓB POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem pozyskał z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki Funduszu
Pracy na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, adresowanych
do osób długotrwale bezrobotnych oraz osób
w wieku 45 lat i powyżej. Wysokość środków
wynosi odpowiednio 120 tys. zł oraz 200 tys. zł.
Pomimo, iż otrzymana kwota w przypadku
pierwszego programu jest niższa o 40% od kwoty
wnioskowanej, a w drugim programie niższa o 20% od kwoty wnioskowanej, pozyskane
fundusze pozwolą na wyższą aktywizację osób
z tych grup bezrobotnych.
Do realizacji wybrano dość szeroki zakres
form wsparcia, które dają możliwość zindywidualizowania pomocy w zależności od potrzeb
osób bezrobotnych. Są to instrumenty dające
możliwość zdobycia zatrudnienia i doświadczenia zawodowego w ramach subsydiowanego
zatrudnienia: prace interwencyjne i refundacja
kosztów doposażenia stanowiska pracy, uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych (staże,
szkolenia) lub też ułatwienia rozpoczęcia wła-

snej działalności gospodarczej poprzez ubieganie się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Realizacja programów uzasadniona jest zarówno liczbą osób długotrwale bezrobotnych
jak również sytuacją osób w wieku powyżej 45
lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Osoby długotrwale bezrobotne stanowią największą grupę
bezrobotnych pozostających w ewidencji tutejszego urzędu (947 osób – 58,9% ogółu bezrobotnych). Bardzo niepokojącym zjawiskiem
jest fakt, iż w tej grupie przeważają osoby zarejestrowane nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy
(51,2% długotrwale bezrobotnych).
Na koniec grudnia 2017 r. w urzędzie zarejestrowanych było 519 osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, które stanowiły 32,3% ogółu bezrobotnych w powiecie. Dominującą grupą
w tym przedziale wiekowym są osoby powyżej
50 roku życia, które należą do osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec
grudnia 2017 r. w urzędzie zarejestrowanych
było 401 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, które stanowiły 24,9% ogółu bezrobotnych
w powiecie i 77,3% osób powyżej 45 roku życia.
Osobom powyżej 50 roku życia jest szczególnie trudno znaleźć zatrudnienie. Wskazuje

na to fakt, że ponad 60,8% osób z tej grupy
pozostaje bez pracy powyżej 12 m-cy (średnia
dla ogółu 46,8%).
Ze względu na powyższe aktywizacja tych
grup bezrobotnych stanowi jedno z największych wyzwań lokalnego rynku pracy.
Niepokojącą informacją w chwili obecnej
jest fakt, że niższe w roku 2018 środki Funduszu
Pracy przyznane algorytmem na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej o prawie 2/3 w porównaniu do roku
2017, zostały w pełni zaangażowane. Skutkiem
tej sytuacji jest brak możliwości kierowania
pomocy finansowej w ramach wszystkich form
wsparcia do ludzi młodych, którzy nie posiadają statusu osoby długotrwale bezrobotnej.
Urząd oczekuje na ogłoszenie przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewentualnych naborów wniosków o przyznanie środków z rezerwy na finansowanie programów
w ramach których byłaby możliwa pomoc dla
tegorocznych absolwentów i pozostałych osób
do 30 roku życia.
Informacje w tym zakresie będą umieszczane na stronie urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.
Oprac. E.S.
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DOSKONALENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY
W Zespole Szkół
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem od 17 listopada 2017 r. realizowany jest projekt „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na
rynku pracy” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 z Działania 3.3 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki w którym bierze
udział 65 uczniów/uczennic.
Celem głównym projektu jest podniesienie
do końca września 2019 r. kompetencji 130
uczniów oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego
Programu Rozwojowego, co w efekcie wpłynie
na wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie
kompetencji kluczowych i zawodowych.
Termin realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019.
Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00.20-001/16.
Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje. Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Wartość projektu: 1 241 672,16 zł.
Projekt uwzględnia zdiagnozowane potrzeby lokalnego rynku i umożliwia włączenie
pracodawców w większość realizowanych form
wsparcia poprzez bezpośredni udział oraz poprzez opiniowanie i opracowywanie programów
szkoleń i staży. Wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych to jedna z form wsparcia oferowana uczniom w ramach realizacji projektu.
Uczniowie zdolni i zainteresowani osobistym
rozwojem mają możliwość udziału w kołach
naukowych z informatyki, języka angielskiego
oraz matematyki. Rozwój zawodowych kompetencji umożliwiają uczniom koła zawodowe tj.
koło młodego mleczarza, analityka żywności,
technika żywienia i usług gastronomicznych
czy koło logistyka.
Zajęcia wyrównawcze są realizowane według programu, który powstał w oparciu o podstawy programowe oraz programy nauczania
matematyki i języka angielskiego. Program zajęć
dostosowany jest do pracy z uczniami mającymi
kłopoty ze zrozumieniem i opanowaniem wiedzy z tych przedmiotów oraz uwzględnia indywidualne potrzeby ucznia.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki
Na zajęciach tych uczniowie uzupełniają
zaległości i braki z zakresu różnych pojęć i zagadnień matematycznych. Poprzez stosowanie
różnych metod, ukazanie przydatności wiedzy
i umiejętności matematycznych w życiu codziennym uczniowie nabywają umiejętność systematycznej pracy i jednocześnie opanowują
podstawowe wiadomości i umiejętności konieczne do kontynuowania nauki i uzyskiwania pozytywnych wyników.
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Trenerzy zajęć uczą porządkowania, analizowania i przetwarzania informacji, rozwijają
umiejętności rozwiązywania prostych zadań matematycznych i dokładają starań w niwelowaniu
luk kompetencyjnych swoich podopiecznych.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka angielskiego
Nadrzędnym celem zajęć jest osiągnięcie przez uczniów kompetencji komunikacyjnych, czyli umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający
danej sytuacji – rozumienie i tworzenie wypowiedzi, przekazywanie informacji, a także bycie zrozumiałym dla innych. W związku
z powyższym, aby komunikacja była efektywna trenerzy na zajęciach rozwijają umiejętności, takie jak: słuchanie, pisanie
i czytanie. W skutecznej komunikacji niezwykle
istotne są właściwe narzędzia językowe dlatego też
uczniowie wzbogacają swoje słownictwo i formy
gramatyczne korzystając z podręczników, zakupionych ze środków projektowych jak również
z bogatych zasobów internetu i materiałów własnych trenerów.
Zajęcia koła z języka angielskiego
Podczas spotkań uczniowie rozwijają sprawności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia praktycznej umiejętności
porozumiewania się w języku angielskim, które
pomagają w przełamywaniu bariery językowej.
Dwa główne aspekty realizowane podczas
zajęć to aspekt kulturoznawczy i językoznawczy. Uczniowie wzbogacają wiedzę o Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, kształtują
umiejętność operowania mową w języku angielskim, głównie w sytuacjach życia codziennego.
Podczas zajęć uczniowie korzystają z tablicy
interaktywnej, wyszukują potrzebne informacje
w zasobach internetu, oglądają filmy i czytają
czasopisma obcojęzyczne, co daje im możliwość
poznania języka i pogłębienia wiedzy przydatnej również na egzaminie maturalnym. Realizacja koła pozwala na twórcze rozwiązywanie
problemów językowych oraz poszukiwanie, segregowanie i wykorzystanie informacji różnego
pochodzenia.
Innowacyjna matematyka
Celem tych zajęć jest umożliwienie uczniom
rozwijania zainteresowań matematycznych, wyobraźni i myślenia. Podczas zajęć rozwijane są
głównie umiejętności rozumowania, korzystania
z informacji oraz wykorzystywania jej w praktyce. Zwracana jest także uwaga na używanie
języka matematycznego. Rozwiązywane są zadania z wykorzystaniem łamigłówek, gier i puzzli
matematycznych. Na zajęciach trenerzy wskazują uczniom różne metody rozwiązywania tego
samego zadania, uczą wykorzystywania posiadanej wiedzy w rozwiązywania zaistniałych problemów, przygotowują ich do samodzielnego uczenia
się i pogłębiania własnych zainteresowań i uzdol-

nień. Koło matematyczne ułatwia nauczycielowi
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
oraz opracowanie innowacyjnych środków dydaktycznych tj. gry i filmy.
Blok zawodowy to nie tylko sama teoria
ale i praktyka, badania, doświadczenia i symulacje projektów technologicznych. Dzięki tym
zajęciom uczeń lepiej rozumie produkcję produktów spożywczych i potraw, wykonuje analizy
laboratoryjne czy organizuje proces logistyczny.
Na zajęciach koła gastronomicznego uczniowie poznają receptury i uczą się przygotowywać
potrawy charakterystyczne dla regionu Podlasia.
Sporządzają kalkulację cenową, planują proces
technologiczny i dobierają zastawę stołową oraz
dekorują potrawy.
Koło młodego mleczarza przygotowuje
surowce, dodatki i prowadzi procesy produkcji
sera twarogowego, masła czy maślanki. Ponadto młodzi technolodzy określają zgodność cech
produktów spożywczych z obowiązującymi
normami oraz prowadzą podstawowe badania
laboratoryjne.
Logistycy natomiast uczą się jak wypełniać
dokumentację magazynową, opisują druki WZ
i PZ. Ustalają harmonogramy prac w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych oraz organizują procesy logistyczne.
Analitycy żywności zajmują się oceną żywności. Badają wybrane produkty spożywcze
opisując ich cechy organoleptyczne i fizykochemiczne. Na zajęciach mogą zbadać zawartość
wody czy suchej masy w mące, soku owocowym,
jogurcie. Uczniowie czują się jak młodzi odkrywcy, mając możliwość sprawdzenia deklarowanej przez producenta ilości danego składnika,
wartości odżywczej czy gramatury produktu.
Realizowane zajęcia pozwalają uczniom/
uczennicom wykorzystać nabytą wiedzę zarówno w szkole jak i życiu prywatnym. A mało
liczne grupy zajęciowe, 6-8 osobowe sprzyjają
otwartości, zapewniają indywidualizację zajęć
i wysoką jakość kształcenia
W ramach projektu przewidziane do realizacji są również kursy i szkolenia zawodowe zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, na które
obecnie trwa rekrutacja. Ponadto w projekcie
zaplanowano staże zawodowe i wizyty studyjne
w przedsiębiorstwach i na wyższych uczelniach.
Aktualnie zakończono prace nad projektem
adaptacji klasopracowni na pracownię analizy
żywności i pracownię technologiczną. Ze środków projektowych planowany jest zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu wysokiej klasy
do kształcenia w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych i technik mleczarstwa
oraz technologii żywności.
Wszystkie podejmowane działania przez
Zespół Szkół Zawodowych przyczynią się do
wzrostu poziomu kształcenia w naszej placówce
a uczniom zapewnią wysokie kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

POTRAWY Z RYB? – NIC PROSTSZEGO!

Dzięki udziałowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie w projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego”
młodzież Technikum w Czyżewie w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych
uczestniczyła w warsztatach w Studiu Kulinarnym ATUTY w Białymstoku.
Szkolenie objęło 15 uczniów wraz z nauczycielem Anetą Piotrowską. Tematyką wiodącą
warsztatów było hasło: ,,Wszystko o rybach".
Szkolenie zostało przeprowadzone przez znakomitego szefa kuchni wielu restauracji, m.in.

Hotelu Silver *** w Białymstoku, Ewę Bałdyś
Jakuć.
Warsztaty kulinarne rozpoczęły sie od poznania techniki filetowania ryb – nauki prawidłowego oczyszczania, nacięcia skóry i oddzielenia mięsa od ości. Następnie ze sporządzonych
filetów uczniowie wykonywali różnorodne potrawy: roladki z pstrąga z suszonymi pomidorami, roszponką i sosem musztardowym, filety
z pstrąga zapiekane ze szpinakiem, pomidorami
i parmezanem – pierogi z rybą w sosie zielonym,
rosół rybny z lanymi kluskami i perełkami z warzyw, krokiety z ryby z jullienne z warzyw oraz
na deser muffiny czarne z białą czekoladą i kremem czekoladowym.
Uczniowie samodzielnie pod okiem szefa
kuchni, przy jego instruktażu filetowali pstrąga,
a następnie sporządzali z niego roladki i zapiekane filety. Biorąc pod uwagę to, że praca kucharza jest pracą zespołową, uczniowie również
gotowali w ośmioosobowych grupach.
Jeden zespół wykonywali krokiety z ryby
z jullienne z warzyw, a drugi pierogi z ryby w so-

sie zielonym, które były dodatkiem do wspólnie
sporządzonego rosołu rybnego. Praca w grupie
niosła ze sobą też różnego rodzaju wyzwania.
Instrukcje przekazane uczniom zawierały informacje jedynie na temat surowców potrzebnych
do wykonania danej potrawy, jednak nie obejmowały sposobu jej wykonania. Mimo wszytko
drużyny poradziły sobie naprawdę dobrze w wyznaczonej jednej godzinie zegarowej. Na deser
przygotowywali wspólnie pyszne muffiny czekoladowe. Po wykonaniu każdej potrawy odbywała się ocena organoleptyczna oraz degustacja
przy wspólnym stole.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tego
rodzaju warsztatów, ponieważ mieli okazję wiele się nauczyć od doświadczonego szefa kuchni: mogli go pytać i słuchać jego cennych rad.
Niewątpliwie szkolenie znacznie podniosło ich
umiejętności zawodowe a także nauczyło efektywnego współdziałania w zespole. Na zakończenie młodzież otrzymała Certyfikaty ukończenia Warsztatów Kulinarnych ,,Wszystko
o rybach".

CARVINGOWE ARCYDZIEŁA W ZSOIZ W CZYŻEWIE
Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego” obfituje w wiele atrakcyjnych zajęć,
umożliwiających podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Czyżewie. Jednym z takich zajęć był 2 dniowy kurs carvingu,
przeprowadzony przez firmę CARVING-ART
Paweł Sztenderski z siedzibą w Rumi, w dniach
25 – 26 kwietnia. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zgłębiali w tych dniach sztukę rzeźbienia
w warzywach i owocach pod okiem wicemistrzyni
Europy w carvingu, Dominiki Sadowskiej. Kurs
składał się z części teoretycznej i praktycznej.

Tak więc na wstępie w ramach wprowadzenia w egzotyczny świat sztuki carvingu, wywodzącej się z Azji, uczniowie dowiedzieli się,
jakie narzędzia i w jaki sposób można wykorzystać je do stworzenia dzieł sztuki z surowców
roślinnych. Nauczyli się także, jak dobierać odpowiednie surowce do rzeźbienia, a także w jaki
sposób zabezpieczyć już wyrzeźbione, lecz nietrwałe elementy. A potem – noże poszły w ruch.
Spod ręki naszych uczniów wychodziły prawdziwe arcydzieła: na początek liście kwiatów
z cukinii, ale dalej, po nabraniu wprawy przez
kursantów, pojawiały się kwiatki z rzodkiewki,

tulipany z marchwi, aster z buraka a nawet ptaszek z cykorii i białej rzodkwi. W drugim dniu
kursu uczniowie „poszli na całość”: chryzantema z kalarepy, szyszki z marchewki, kwiaty na
melonie – to tylko niektóre arcydzieła naszych
szkolnych mistrzów. Zwieńczeniem kursu była
budowa kompozycji bankietowej złożonej z melona oraz wyrzeźbionych kwiatów.
Z przeprowadzonych zajęć powstała kolekcja pięknych zdjęć oraz… marchewkowe tulipany i ptaszki. Aż szkoda, że małe arcydzieła
sztuki carvingu mają tak krótkie życie.

PRASKIE SPOTKANIE PARTNERÓW ALTERDRIVE
Drugie spotkanie robocze Partnerów projektu Erasmus+ pod nazwą „AlterDrive” zorganizowane przez Akademie Remesel Praha
czeską szkołę odbyło się w czeskiej Pradze
17 kwietnia br.
W spotkaniu wzięli udział członkowie delegacji projektowej z Polski, Czech i Hiszpanii.
Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli wysokomazowieckiego Centrum Kształcenia Zawodowego. Projekt jest odpowiedzią na
rosnące zapotrzebowanie na rynku europejskim
ekologicznych alternatywnych rozwiązań napędów pojazdów samochodowych.
Rozwój alternatywnych napędów w dzisiejszych czasach jest bardzo dynamiczny, dlatego
konieczne jest również zajęcie się przygotowaniem treści kształcenia przyszłych absolwentów
w dziedzinie motoryzacji, aby byli dobrze przygotowani do obecnego szybko rozwijającego się
rynku pracy.
Gospodarz spotkania przygotował krótką
prezentację firmy Horizon, zawodów Hydrogen

Horizon Automotive Challenge, a także wystawę
modeli pojazdów z alternatywnymi napędami,
którymi dysponuje szkoła.
Na spotkaniu Partnerzy omówili kwestie
administracyjne i organizacyjne. Przedstawiony
został projekt strony internetowej AlterDrive,
oraz perspektywy jej rozwoju. W dalszej części
wizyty zostały przedstawione przez poszczególnych Partnerów raporty dotyczące realizacji
pierwszego rezultatu, który dotyczył pozyskanych informacji z różnych źródeł na temat alternatywnych napędów oraz modelu nauczania.
Następnie ustalono zakres prac poszczególnych
partnerów, które były zaplanowane w dalszej
części realizacji projektu.
Jednym z innowacyjnych rozwiązań projektu AlterDrive, będzie metoda nauczania
z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości,
technologii, która umożliwia użytkownikowi na
interakcję z symulowanym środowiskiem, tworząc iluzję prawdziwego samochodu przy użyciu
technologii 3D.

Całe spotkanie odbyło się w miłej, przyjaznej atmosferze i było kluczowe w realizacji
zamierzonych celów zespołu projektowego.
Partnerzy mieli także okazję na poznanie uroków pięknego czeskiego miasta jakim jest Praga.
Bardzo dziękujemy za owocny pobyt, następnym
razem widzimy się w Hiszpanii!
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WIOSENNY MARATON ZUMBY PORAZ DRUGI

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem 21 kwietnia odbył się II Wiosenny
Maraton Zumby, którego organizatorem było
STUDIO TAŃCA DUET JUSTYNA TROC
z Białegostoku, które podczas imprezy obchodziło jubileusz 10-lecia swojej działalności.
Podobnie jak w zeszłym roku, impreza
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem,
nie tylko wśród mieszkańców miasta Wysokie
Mazowieckie, jak również osób z wielu miejscowości gminy i powiatu wysokomazowieckiego,
województwa podlaskiego oraz całego kraju.
W maratonie wzięło udział ponad 150 uczestników.
W tym roku uczestnikami Maratonu Zumby były m.in. osoby z Wysokiego Mazowieckiego,
Sokół, Szepietowa, Jabłoni Kościelnej, Kuleszy
Kościelnych, Jabłonki Kościelnej, Nowych Piekut,

Ciechanowca, Hajnówki, Mielnika, Brańska, Czyżewa, Bielska
Podlaskiego oraz gościnnie z Piaseczna, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Białegostoku.
Gościem Specjalnym II Wiosennego Maratonu Zumby była
Izabela Kin-Jando (Zumba Education Specialist) – ceniona instruktorka, prezenterka oraz Master Trener instruktorów programu ZUMBA FITNESS® oraz
STRONG BY ZUMBA™. W roli
prezenterów wiosennego maratonu wystąpili również instruktorzy z naszego regionu: Aneta
Sapieżko z Hajnówki oraz Magdalena Łukasik,
Katarzyna Cyunczyk, Wioleta Kordaszewska, Patrycja Cholewa oraz Justyna Troc z Białegostoku.
PATRONAT HONOROWY nad wydarzeniem objął BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE
MAZOWIECKIE Pan Jarosław Siekierko oraz
STAROSTA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO Pan Bogdan Zieliński. PATRONAT
MEDIALNY imprezy objął portal Wysokomazowiecki24.pl.
Impreza współorganizowana była przez
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE, STAROSTWO POWIATOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, URZĄD GMINY
WYSOKIE MAZOWIECKIE, URZĄD GMINY
NOWE PIEKUTY, URZĄD GMINY SOKOŁY
oraz URZĄD GMINY KULESZE KOŚCIELNE.

Przed rozpoczęciem II Wiosennego Maratonu Zumby każdy uczestnik otrzymał upominek od naszego Partnera „MLEKOVITY”,
w postaci mlecznego napoju proteinowego SUPER BODY ACTIVE. Dzięki wsparciu naszych
Partnerów, na zakończenie imprezy wręczyliśmy
również ponad 50 różnych upominków uczestnikom wiosennego maratonu.
Środki finansowe przyznane przez Starostwo
Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem zostały przeznaczone w całości na pokrycie kosztów
związanych wynajęciem podestów scenicznych
od firmy SYL-MAR Pana Sylwestra Włostowskiego.
II WIOSENNY MARATON ZUMBY
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM odbył się
dzięki pomocy i wsparciu wielu instytucji, firm
i przedsiębiorstw z powiatu wysokomazowieckiego, za co składamy serdeczne podziękowania.
mgr Justyna Troc

ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI

W Powiatowych Eliminacjach do 26. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Mama, Tata
i ja”, które odbyły się 27 kwietnia w siedzibie
Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
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wzięło udział 14 młodych wokalistów z terenu
powiatu wysokomazowieckiego, wyłonionych
w lokalnych eliminacjach festiwalu.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały
dzieci z: Przedszkola w Kuleszach Kościelnych,
Przedszkola w Ciechanowcu, Gminnego Przedszkola w Czyżewie, Przedszkola Miejskiego nr 1
„Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem,
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, Niepublicznego Przedszkola im.
Kubusia Puchatka w Szepietowie, Oddziału
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie oraz Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.
Komisja festiwalowa pierwsze miejsce
w eliminacjach powiatowych przyznała Kamili
Reczko z Oddziału Przedszkolnego w Szepietowie, która wykonała piosenkę „Zakochany
Pierrot”. Drugie miejsce zajęła Marta Kujawska
z Oddziału Przedszkolnego w Ciechanowcu
z piosenką „Jesteś mamo skarbem mym”. Natomiast Borys Falkowski z Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem piosenką „Kolega Dziadek” wyśpiewał trzecie miejsce w powiecie.

Komisja przyznało także trzy wyróżnienia:
Dominice Równej z Gminnego Przedszkola
w Czyżewie (piosenka „Żabi koncert”) oraz dwóm
reprezentantkom z Przedszkola Miejskiego nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem Julii Zawistowskiej
za wykonanie piosenki „Kocham Cię, Ti Amo”
oraz Natalii Niemyjskiej która, przy akompaniamencie taty na keyboardzie i brata na akordeonie, wykonała piosenkę „Co powie tata”.
Trójka finalistów będzie reprezentować powiat wysokomazowiecki 11 maja podczas Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków
„Mama, tata i ja” w Białymstoku.
Organizatorem powiatowych eliminacji festiwalu był Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu, przy wsparciu finansowym Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI RP

1 maja 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach
dokonano otwarcia wystawy historycznej „Drogi
do Niepodległości” – przedstawiającej 586 dni
stanu wojennego. Wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy – „Drogi do Niepodległości”
wygłosił Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski,
drugi natomiast o tematyce „Symboli narodowych” pracownik Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział Białystok – Paweł Murawski. Żywą
lekcję historii w szczególności mieli uczniowie
SP w Sokołach. Dziękujemy za przybycie wszystkim zainteresowanym.
Główne uroczystości odbyły się 2 maja
2018 r. Rozpoczęły się mszą św. o godz. 11:00
w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP
w Sokołach. Mszę koncelebrował Biskup Łomżyński JE Janusz Stepnowski. Podczas uroczystej
mszy św. zostały wprowadzone do świątyni relikwie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
Dziękujemy bratu i siostrze ks. Jerzego Popiełuszki za udział w uroczystościach.
W części oficjalnej – w Bazylice i w uroczystościach na palcu przed Pomnikiem-Krzyżem udział wzięli: zaproszeni goście – władze
rządowe, wojewódzkie, powiatowe i samorządowe, poczet flagowy z dowódcą wystawiony
przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej
w Białymstoku – 14. Batalion Lekkiej Piechoty –
Bielsk Podlaski, Kompania Honorowa Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Kompania
Honorowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, OSP w Sokołach, OSP w Bruszewie, OSP w Jeńkach, OSP
w Rusi Starej, 14 pocztów sztandarowych [szkół
z terenu gminy (3), OSP (4), Policji (2), PSP (1),
Straży Granicznej (1), NSZZ „Solidarność” (2),
Organizacji Więzieni i Represjonowani (1)],
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – musztra paradna, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zambrowa.
Program uroczystości obejmował: złożenie
meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, przegląd i przywitanie pododdziałów,
podniesienie flagi państwowej oraz odegranie

hymnu państwowego, przywitanie zaproszonych
gości, przemówienia, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, złożenie wieńców i kwiatów ku chwale
poległym za wolność Ojczyzny, defiladę, koncert okolicznościowy Miejskiej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Zambrowa i pokaz musztry
paradnej uczniów klasy mundurowej z ZSOiZ
w Ciechanowcu, złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości, Przemarsz na plac rekreacyjny Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach – gdzie odbył się Festyn rodzinny.
Wszystkich przybyłych na uroczystości
przywitał Wójt Gminy Sokoły – Pan Józef Zajkowski. Głos zabrali: Poseł RP, Wiceminister
Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński, Poseł RP, Wiceminister MRiRW –
Pan Jacek Bogucki, Posłanka RP – Pani Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski.
Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi RP – to
święto państwowe skupiające uwagę na symbolach narodowych, a w szczególności na Fladze
RP – by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz szacunek do symboli państwowości
polskiej.
Patronat honorowy nad uroczystościami
objęli: Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski,
Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw We-

wnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński,
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan
Zieliński oraz Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Piotr Kardela. Współorganizatorem
był Przewodniczący Zarządu Podlaskiego NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” Józef Mozolewski.
Uroczystości zakończyła msza św. za Ojczyznę w dniu 3 maja 2018 r.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za
piękną oprawę naszych uroczystości, za udział,
współpracę i współorganizację tak ważnych
przedsięwzięć dla historii Polski.
Dziękujemy również wszystkim partnerom
zaangażowanym w organizację dalszej części
uroczystości – Festynu rodzinnego. Tutaj na
uczestników czekały atrakcje: występ orkiestry
dętej i mażoretek, poczęstunek, część artystyczna, rozdanie nagród za czytelnictwo dziecięce
i młodzieżowe roku 2017, darmowe dmuchane miasteczko, animacje rodzinne, malowanie
twarzy, konkursy, koncerty: RENOMA, BEST
DOMINIK NAPIÓRKOWSKI, B-QLL, MEJK,
ogródek gastronomiczny! Mamy nadzieje, że
atrakcje spełniły oczekiwania.
Dziękujemy za patronat medialny: TVP3
Białystok, Radio Białystok, Radio Nadzieja,
Portal w zasiegu.pl, Gazeta Współczesna, Portal
wysokomazowiecki24.pl.
Agnieszka Kurzyna
Dyrektor CKB w Sokołach
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