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Powiat wysokomazowiecki po raz kolejny 
został laureatem rankingu Pisma Samorządu 

ZNÓW TRAFILIŚMY DO GRONA LAUREATÓW
Terytorialnego „Wspólnota”. W rankingu „Inwe-
stycje samorządowe” podsumowującym wydatki 
inwestycyjne samorządów w latach 2014-2016  
w kategorii powiaty zajął 5 miejsce w Polsce

Wyniki rankingów zostały 5 października 
ogłoszone podczas Gali Inwestorów Samorzą-
dowych w ramach XV Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów w Katowicach. Starosta Wy-
sokomazowiecki Bogdan Zieliński osobiście ode-
brał dyplom lidera inwestycji samorządowych.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez 
prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską  
z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszyst- 
kich samorządów, analizowanych na podstawie 
obiektywnych danych GUS, Ministerstwa Finan-

NAGRODZONO SZKOLNYCH LIDERÓW SPORTU
W sali konferencyjnej Starostwa Powiato-

wego w Wysokiem Mazowieckiem 21 września 
2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie 
współzawodnictwa sportowego szkół powiatu 
wysokomazowieckiego za rok szkolny 2016/2017. 
Spotkanie rozpoczął i przywitał zaproszonych 
gości Bogdan Bieliński - Przewodniczący Zarzą-
du Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 
w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie poprosił 
Leszka Gruchałę - Wicestarostę Wysokomazo-
wieckiego oraz Kazimierza Gniazdowskiego - 
Przewodniczącego Podlaskiego Wojewódzkiego 
Związku Sportowego o wręczenie zwycięzcom 
dyplomów, pucharów, statuetek i odznaczeń.

Klasyfikacja łączna w kategorii gimnazjów 
przyniosła miejsca na podium: PG Sokoły, PG 
Wysokie Mazowieckie i PG Szepietowo. W kate-

gorii szkół podstawowych pierwsze 
trzy miejsca zajęły: SP Jabłoń Ko-
ścielna, SP Wysokie Mazowieckie i 
SP Nowe Piekuty.

Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy postanowił medalistom fi-
nału wojewódzkiego i ich trenerom 
wręczyć medale, statuetki i tablicz-
ki pamiątkowe. Puchary, statuetki, 
tabliczki pamiątkowe i dyplomy 
ufundowane zostały przez Starostwo 
Powiatowe w Wysokiem Mazowiec-
kiem. 

Dokończenie na stronie 3.

JAK CO ROKU W PAŹDZIERNIKU
Każdego roku w połowie października świę- 

tują pracownicy oświaty. Młodzież kwiatami  
i popisami artystycznymi dziękuje swoim na-
uczycielom i wychowawcom za trud, serce  
i cierpliwość. Dyrektorzy szkół wyróżniają swo-
ich najbardziej zaangażowanych pracowników  
w najróżniejszych formach. Także szefowie or- 
ganów prowadzących nie pozostają w tyle… Na-
grody Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r. ze 
specjalnego funduszu nagród trafiły w tym roku  
do rąk piętnaściorga pracowników Szkół i pla- 
cówek oświatowych.

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocz- 
nicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,  

która została utworzona z inicja-
tywy króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego i zrealizowana przez 
Sejm Rozbiorowy w dniu 14 paź-
dziernika 1773 r. Mimo, że obec-
nie obchodzony jest jako święto 
wszystkich pracowników oświaty, 
to potocznie dzień ten nadal zwa- 
ny jest Dniem Nauczyciela.

O obchodach oświatowego świę- 
ta i o nagrodach wewnątrz numeru. 

Zapraszamy!

sów oraz sprawozdań finansowych JST, dodat-
kowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną 
przez „Wspólnotę”.

To już kolejne wyróżnienie naszego powiatu 
w rankingu „Wspólnoty”. Jest ono tym bardziej 
cenne, że dotyczy aktywności samorządu po-
wiatowego w poprawie warunków życiowych 
naszych mieszkańców.

W rankingu „Inwestycje samorządowe” 
miasto Wysokie Mazowieckie zajęło 2 miejsce  
w kategorii miast powiatowych. Wyróżnienie 
odebrał Burmistrz Jarosław Siekierko.

Serdecznie gratulujemy!
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
tu skargę Marka Boguszewskiego – mieszkańca 
Ciechanowca na działalność dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowiec-
kiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa  
Koła Łowieckiego „Odyniec” w Andrzejewie  
w sprawie dofinansowania obchodów 20-lecia 
koła „Odyniec”.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrek-
tora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  
w Białymstoku w sprawie zgłaszania kandyda-
tów do IX edycji Nagrody Honorowej „Świadek 
Historii” i postanowił o zgłoszeniu do nagrody 
stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej im. Brygady Kawalerii „Plis” z Wysokiego 
Mazowieckiego.

20 września 2017 roku odbyło się 89 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie-
go. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum 
Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem do organizacji robót publicz-
nych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego 
na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobot-
nej w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych 
w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia opinii 
dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi 
gminnej na wniosek Burmistrza Czyżewa, zmie-
niającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regula-
minu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powia-
towych w Wysokiem Mazowieckiem; zmian  
w budżecie powiatu na 2017 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem w sprawie wyrażenie zgody na 
zlecenie wykonania dokumentacji przebudowy 
drogi powiatowej 2053B na odc. Faszcze – Ka-
linowo Solki dla firmy Pana Zbigniewa Radzi-
szewskiego – Projektowanie i Nadzór Budowy 
Dróg i Mostów.

Zarząd powiatu rozpatrzył podanie miesz- 
kańców wsi Radziszewo Sieńczuch w sprawie 
wykonania przebudowy drogi powiatowej Koce 
Basie – Kobusy Radziszewo Sieńczuch na od- 
cinku w m. Radziszewo Sieńczuch w zakresie 
przebudowy chodnika.

Zarząd powiatu zapoznał się i zaakcepto-
wał dokumentację dotyczącą zasad odśnieżania 
i zwalczania śliskości dróg powiatowych w se-
zonie zimowym 2017/2018 przygotowaną przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazo-
wieckiem.

W dniach 11 i 17 października odbywała 
się XXVI Sesja Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego V kadencji. Ponadto porządek obrad 
obejmował: sprawozdanie Starosty z wykona- 
nia uchwał i działalności zarządu pomiędzy se-

13 września 2017 roku odbyło się 88 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie-
go. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
określenia zakresu i szczegółowości materiałów 
niezbędnych do opracowania budżetu powiatu 
na 2018 rok składanych przez jednostki orga-
nizacyjne powiatu oraz terminów ich przedło-
żenia; udzielenia upoważnień: dyrektorowi Ze-
społu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 
w Krzyżewie do organizacji robót publicznych 
w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na 
okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej  
w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpo- 
wicz w Krzyżewie, dyrektorowi Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wy-
sokiem Mazowieckiem do organizacji robót 
publicznych w  imieniu powiatu wysokomazo-
wieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby 
bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowiec-
kiem; zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował  
zwiększenie dodatku motywacyjnego dla dyrek- 
tora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy- 
sokiem Mazowieckiem w związku z realizacją 
projektu „Staże w CKZ-cie najlepsze na świe- 
cie”, współfinansowanego w ramach RPOWP na 
lata 2014–2020.

Zarząd powiatu rozpatrzył i przekazał do 
rozpatrzenia dla Komisji Rewizyjnej rady powia-

sjami; sprawozdanie przewodniczących komisji 
z działalności komisji pomiędzy sesjami; infor-
mację o działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Kozarzach za 2017 rok; sprawozdania z dzia-
łalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2016 
rok działających na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego; informację o stanie realizacji za- 
dań oświatowych w roku szkolnym2016/2017 
oraz informację dotycząca analizy oświadczeń 
majątkowych. Ponadto rozpatrzono projekty 
uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: zatwier-
dzenia korekty planu inwestycyjnego Szpita- 
la Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na  
2017 rok; powołania osoby do składu komisji  
konkursowej; skargi na działalność Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazo-
wieckiem; stwierdzenia przekształcenia: Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej im. Armii Krajowej  
w Wysokiem Mazowieckiem w Branżową Szko-
łę I  Stopnia im. Armii Krajowej w Wysokiem 
Mazowieckiem, Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
w Ciechanowcu w  Branżową Szkołę I  Stopnia  
w Ciechanowcu, Zasadniczej Szkoły Zawodo- 
wej w Czyżewie w Branżową Szkołę I Stopnia 
w Czyżewie, Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej w Krzyżewie w  Branżową Szkołę I  Stopnia  
w Krzyżewie, Szkoły Policealnej Nr 1 w Wyso-
kiem Mazowieckiem w  Szkołę Policealną Nr 1 
w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoły Policealnej 
w Ciechanowcu w   Szkołę Policealną w Cie-
chanowcu, stwierdzenia przekształcenia Szkoły 
Policealnej w Krzyżewie w   Szkołę Policealną  
w Krzyżewie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
Nr 3 w Wysokiem Mazowieckiem w  Szkołę Po-
licealną dla Dorosłych Nr 3 w Wysokiem Ma- 
zowieckiem, Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem w  Szkołę Po-
licealną dla Dorosłych Nr 1 w Wysokiem Ma-
zowieckiem, Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Ciechanowcu w  Szkołę Policealną dla Doro-
słych w Ciechanowcu, Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Czyżewie w  Szkołę Policealną dla 
Dorosłych w Czyżewie, Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Krzyżewie w  Szkołę Policealną dla 
Dorosłych w Krzyżewie, Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem  
w  Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Wy- 
sokiem Mazowieckiem; zmian w budżecie po-
wiatu na 2017 rok; zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej 
Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2017-2020. 

Ponadto porządek obrad obejmował: spra-
wozdanie Starosty z wykonania uchwał i działal-
ności zarządu pomiędzy sesjami; sprawozdanie 
przewodniczących komisji z działalności komi-
sji pomiędzy sesjami; informację o działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2017 
rok; sprawozdania z działalności Warsztatów  
Terapii Zajęciowej za 2016 rok działających na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego; infor-
mację o stanie realizacji zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2016/2017 oraz informację  
dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

JB

Wykaz nauczycieli, którym przyznano na-
grodę Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie-
go z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r. 
ze specjalnego funduszu nagród: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciecha-
nowcu: Eugeniusz Święcki, Monika Agata Ilczuk, 
Łukasz Godlewski i Arkadiusz Kendzierski;  
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Czyżewie: Alicja Bańkowska i Małgorza- 
ta Jaźwińska; Zespół Szkół Rolniczych w Krzy- 
żewie – Joanna Krawczuk; Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: Jó-
zef Sokolik i Krzysztof Łuniewski; Zespół Szkół  
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem: An-
drzej Jamiołkowski, Mariola Kurpiewska i Mo-
nika Godlewska;

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Poli- 
cealnych w Wysokiem Mazowieckiem: Jacek 
Gierałtowski i Dorota Grabińska; Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazo-
wieckiem – Justyna Baryła.
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ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo! 

Powiat wysokomazowiecki zajął 5 miejsce 
wśród wszystkich powiatów w Polsce w wydat-
kach inwestycyjnych za okres 2014–2016 r. To 
wielki sukces przede wszystkim mieszkańców 
naszego powiatu. To sukces również Rady i Za-
rządu Powiatu, a także dyrektorów i pracowni-
ków jednostek organizacyjnych i pracowników 
starostwa powiatowego. Ten wynik to również 
zasługa władz gmin wchodzących w skład po-
wiatu wysokomazowieckiego oraz ludzi dobrej  
woli, którzy pomagają nam w zdobywaniu 
środków na rozwój oraz służą pomocą w roż-
nych sprawach. Wszystkim wymienionym i nie 
wymienionym serdecznie dziękuję. Bez waszej 
pomocy i zaangażowania ten sukces nie byłby 
możliwy.

Przykładem pomocy ludzi dobrej woli są 
ostatnie nasze sukcesy w zakupach inwestycyj-

nych w szpitalu ogólnym. Pani Premier Beata 
Szydło na wniosek Starosty Wysokomazowiec-
kiego przekazała 550 000 zł na zakup 2 ambu-
lansów do naszego szpitala. I najnowsza wia-
domość: także na mój wniosek Pani Premier 
przekazała 2 mln zł na zakup nowoczesnego 
64 rzędowego tomografu komputerowego, któ-
ry zostanie zainstalowany w naszym szpitalu 
jeszcze w tym roku. Wszystkie te środki zostały  
wyasygnowane z rezerwy ogólnej budżetu pań-
stwa, którym dysponuje Pani Premier. Takie 
środki, z tego źródła, powiat nasz uzyskał po  
raz pierwszy w historii, dlatego też mogę to  
powiedzieć otwarcie: nasz powiat i jego miesz-
kańcy zostali w bezprecedensowy sposób do-
strzeżeni i wyróżnieni przez Rząd RP.

 Dziękuję za to i będę prosił o więcej.
Z poważaniem 

Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

NAGRODZONO SZKOLNYCH LIDERÓW SPORTU

Dokończenie ze strony 1.

GIMNAZJADA – MEDALIŚCI
Gimnazjum Wysokie Mazowieckie – I miej- 

sce indywidualny tenis stołowy: Piotr Michalski, 
trener – Grzegorz Ostrowski; III miejsce piłka 
koszykowa dziewcząt: Nina Milewska, Aniela 
Kiełek, Michalina Bielińska, Kinga Cybulska, 
Wiktoria Mormol, Karolina Orłowska, Amelia 
Dominiak, Katarzyna Krajewska, Nikola Jabłoń-
ska, Monika Murawska, Emilia Busma, Klaudia 
Murawska, Natalia Przychodzeń, Iwona Bor-
kowska, trener Artur Czaja.

Gimnazjum Kobylin Borzymy – I miejsce 
drużynowe biegi przełajowe: Piotr Dąbrowski, 
Dariusz Stypułkowski, Tomasz Wnorowski, Łu-
kasz Targoński. Karol Mężyński, Marek Frankow-
ski, Rafał Faszczewski, Sylwester Witanowski.  
Adam Wądołowski, Hubert Sikorski, Łukasz Ku-
lesza, Piotr Pogorzelski, trener Jan Maleszewski.

Gimnazjum Sokoły – I miejsce biegi na 
orientację chłopcy: Wołosowicz Maciej, Kło-
skowski Ignacy, Łapiński Kamil, Czajkowski 
Mateusz, Jamiołkowski Dominik, trener An-
drzej Niwiński; I miejsce Podlaska Gimnazjada 
w lekkoatletyce chłopców; I miejsce Czajkowski 
Mateusz Podlaska Gimnazjada w rzucie mło-
tem; II miejsce rowerowa jazda na orientację 
dziewczęta: Jamiołkowska Katarzyna, Perkowska 
Klaudia, Kikolska Julia, Zalewska Joanna, trener 

Janusz Grabowski; II miejsce rowerowa jazda na 
orientację chłopcy: Łapiński Kamil, Kłoskow-
ski, Ignacy, Wołosowicz Maciej, Jamiołkowski 
Dominik; II miejsce Liga LA chłopcy: Wołoso-
wicz Maciej, Kłoskowski Ignacy, Łapiński Ka-
mil, Czajkowski Mateusz, Jamiołkowski Michał, 
Zalewski Paweł, Raciborski Dawid, Rząca Mi-
chał, Żur Daniel, Kłosek Rafał, Śliwowski Piotr, 
Roszkowski Patryk, Perkowski Rafał, Leśniewski 
Krzysztof, Śliwowski Jakub; II miejsce Racibor-
ski Dawid 200 m ppł.; II miejsce Mieczkowska 
Wiktoria w rzucie młotem; II miejsce Rząca Mi-
chał w rzucie młotem.

Gimnazjum Jabłoń Kościelna – II miejsce 
piłka ręczna chłopcy: Mariusz Bagiński, Damian 
Jabłoński, Artur Kamiński, Łukasz Kulesza, Pa-
weł Kulesza, Michał Łuniewski, Jakub Mikołaj-
czyk, Rafał Moczydłowski, Bartłomiej, Płoński, 
Kamil Płoński, Marcin Rząca, Mateusz Rząca, 
Konrad Sadowski, Mateusz Sawicki, Michał 
Uszyński, trener Jacek Drągowski; III miejsce 
piłka ręczna dziewcząt: Buks Julia, Ciborowska 
Eliza, Czarkowska Natalia, Dąbrowska Patrycja, 
Jabłońska Ewelina, Kaczyńska Justyna, Kamiń-
ska Dominika, Kulesza  Klaudia, Płońska Anna, 
Płońska Weronika, Rząca Aneta, Solich Domini-
ka, Uszyńska Aleksandra, trener Tomasz Gosk.

Gimnazjum Nowe Piekut – II miejsce Da-
mian Poletyło indywidualne biegi przełajowe.

Gimnazjum Kulesze Kościelne – III miejsce 
rowerowa jazda na orientację dziewcząt Soko-
łowska Sylwia, Kulesza Weronika, Wnorowska 
Marta, trener Marcin Plewik.

Gimnazjum Ciechanowiec – III miejsce 
Krystian Koc w rzucie dyskiem, trener Cezary 
Koziarski.

IGRZYSKA
Szkoła Podstawowa Bruszewo – Imiejsce 

w biegu na orientację chłopcy: Bagiński Piotr, 
Jamiołkowski Jakub, Jamiołkowski Rafał, Kło-

skowski, Stefan, Zambrzycki Mateusz, trener 
Andrzej Niwiński; III miejsce Piotr Bagiński  
w rzucie dyskiem.

Szkoła Podstawowa Sokoły – I miejsce 
Piotr Jamiołkowski w rzucie oszczepem, trener 
Krzysztof Jamiołkowski.

Szkoła Podstawowa Ciechanowiec – II miej- 
sce Seweryn Lipski w skoku w dal, trener An-
drzej Włodarczyk.

Szkoła Podstawowa Jabłoń Kościelna – II 
miejsce piłka ręczna dziewcząt: Klaudia Brzo-
zowska, Natalia Brzozowska, Gabriela Buks, 
Weronika Ciborowska, Kamila Dąbrowska, 
Magdalena Grodzka, Paulina Jabłońska, Ka- 
tarzyna Jankowska, Magdalena Piekutowska, 
Wiktoria Płońska, Karolina Rząca, Aleksandra 
Staszewska, Martyna Stawieraj, Gabriela Szym-
borska, trener Tomasz Gosk; II miejsce piłka 
ręczna chłopców: Marcin Bogucki, Sebastian 
Czarkowski, Krystian Dzieniszewski, Paweł 
Grodzki, Kacper Jabłoński, Kamil Jabłoński, 
Rafał Jabłoński Piotr Kamiński, Marcin Moczy-
dłowski, Rafał Niemyjski, Krystian Stawieraj, 
Rafał Śliwowski, Jakub Werpachowski, trener 
Jacek Drągowski; III miejsce Gabriela Buks in-
dywidualne biegi przełajowe.

Szkoła Podstawowa Wysokie Mazowiec-
kie – III miejsce unihokej dziewczęta: Julia Bia-
ła, Dominika Fedorowska, Amelia Gnatowska, 
Aleksandra Grzywacz, Katarzyna Karłowicz, 
Wiktoria Mężyńska, Natalia Muszyńska, Ho-
norata Niemyjska, Maria Przychodzeń, Renata 
Siejk, Aleksandra Szadkowska, Roksana Szki-
łądź, Trener Renata Jaroszewicz.

Szkoła Podstawowa Klukowo – III miejsce 
Monika Krawczyńska indywidualny tenis sto- 
łowy, trener Mariusz Gregorczuk.

Szkoła Podstawowa Dąbrówka Kościelna 
– III miejsce Szumowski Michał indywidualny 
tenis stołowy, trener Monika Dąbrowska.
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• We wrześniu wysokomazowieccy dyżurni Po- 
licji otrzymali 15 zgłoszeń o zaistniałych zdarze-
niach drogowych w różnych rejonach naszego 
powiatu. Do tragicznego w skutkach zdarzenia 
doszło w dniu 28 września – dyżurny wysoko-
mazowieckiej policji otrzymał zgłoszenie o wy-
padku drogowym, do którego doszło na trasie 
z Wysokiego Mazowieckiego do miejscowości 
Tybory-Kamianka. 66-letnia kobieta kierująca 
samochodem marki Volkswagen Polo, w miej-
scowości Osipy-Kolonia, wyjeżdżając z drogi 
podporządkowanej, najprawdopodobniej nie 
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, kierowanemu 
przez 25-letnią kobietę, pojazdowi marki Audi 
A3 jadącemu od strony Wysokiego Mazowiec-
kiego. W wyniku zderzenia kierująca VW ponio-
sła śmierć na miejscu. Pojazdami podróżowały 
również dzieci w wieku, które z obrażeniami 
ciała przetransportowane zostały do Dziecięce-
go Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Szcze-

STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

We wrześniu 2017 r. na terenie powiatu  
wysokomazowieckiego odnotowano 47 zdarzeń,  
w których uczestniczyło 87 załóg – 376 straża-
ków z Państwowej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 15 
osób, śmierć poniosła 1 osoba. Straty oszacowa-
no na ok. 223 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia we wrześniu 2017 r.
14 września o godz. 2248 Dyżurny Powia-

towego Stanowiska Kierowania otrzymał infor-
mację o pożarze domu w miejscowości Dąbrowa 
Michałki. Na miejsce zdarzenia zadysponowane 
zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowiec-
kie oraz zastępy z OSP Dąbrowa Wielka i OSP 
KSRG Czyżew. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierw-
szej jednostki OSP Dąbrowa Wielka stwierdzo-
no, że pali się budynek mieszkalny drewniany 
kryty blachą. W budynku mieszkała jedna osoba 
(mężczyzna w wieku 82 lata), który po zauwa-
żeniu pożaru wyszedł z budynku przez okno nie 
odnosząc żadnych obrażeń. Ze względu na po-
deszły wiek właściciela domu zadysponowano 
pogotowie.

Przed dojazdem jednostek zdalnie zostało 
wyłączone zasilanie elektryczne w całej miej-
scowości. Działania straży polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech 
prądów wody w natarciu na poddasze budynku, 

korytarz i elewację. W trakcie działań wprowa-
dzono dwóch ratowników w aparatach ODO  
na poddasze budynku w celu lokalizacji pożaru. 
Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do czę-
ściowej rozbiórki szczytów w budynku w celu 
dogaszenia tlących się konstrukcji. Po dogasze-
niu i usunięciu ocieplenia z wełny mineralnej 
cały budynek sprawdzono za pomocą kamery 
termowizyjnej (nie stwierdzono ukrytych za- 
rzewi ognia). Po czym działania zostały zakoń-
czone. Straty oszacowano na ok 50 tys. zł. 

17 września o godz. 1956 Dyżurny PSK 
otrzymał informację o pożarze domu w miej-
scowości Brzóski Tatary. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowane zostały: dwa zastęp z JRG Wy-
sokie Mazowieckie oraz zastęp OSP KSRG Sze-
pietowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, że pali się niezamieszkały dom drewnia-
ny kryty eternitem. Działania straży polegały  
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 
trzech prądów wody w natarciu na palący się bu-
dynek oraz wprowadzeniu dwóch ratowników 
w aparatach ODO do budynku w celu lokali- 
zacji pożaru. Po lokalizacji pożaru i dogaszeniu 
sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej 
wszystkie pomieszczenia w domu w celu wyklu-
czenia ukrytych zarzewi ognia oraz dokładnie 
przelano wodą.

W trakcie prowadzenia działań otrzymano 
następne zgłoszenie o pożarze stodoły w/w miej-
scowości. Jednostki będące na miejscu zostały 
przekierowane do nowego zdarzenia oraz do-
datkowo zadysponowano jednostki OSP KSRG 
Szepietowo i OSP KSRG Wysokie Mazowieckie. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, iż pali się stodoła drewniana, kryta eter-
nitem oraz bele słomy wewnątrz obiektu. Dzia-
łania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz podaniu czterech prądów wody. 
Trzy w natarciu jeden w obronie na część nie- 
objętą pożarem. Przy pomocy ciągnika rolnicze-
go wraz z użytkownikiem obiektu wyciągnięto 
w bezpieczne miejsce maszyny rolnicze, które  
znajdowały się w części objętej pożarem. Po zlo-
kalizowaniu i ugaszeniu pożaru przystąpiono 
do częściowej rozbiórki budynku oraz zorga- 
nizowano wywóz słomy na pole. Straty w zda-
rzeniach oszacowano no ok 15 tyś i 40 tyś.

24 września o godz. 1158 Dyżurny PSK 
otrzymał informację o wypadku komunikacyj-
nym w Wysokiem Mazowieckiem. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastęp  
z JRG Wysokie Mazowieckie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, iż kierująca zjeżdżając ze skrzyżowania 
dróg zjechała na pobocze uderzając w słup ener-
getyczny. Samochód znajdował się w pozycji 
na kołach, blokując jeden pas jezdni. Pojazdem 
podróżowały trzy osoby (dwie kobiety i chłopiec 
8 lat), które w chwili przybycia jednostek znaj-
dowały się poza pojazdem. W wyniku zdarzenia 
poszkodowane zostały dwie osoby w tym dziec-
ko, które przybyły na miejsce zdarzenia ZRM 
zabrał do szpitala.

Działania polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, udzieleniu KPP dziecku, odcię-
ciu dopływu prądy z akumulatora, kierowanie 
ruchem. Podczas prowadzenia działań droga 
W-678 była zablokowana - następnie ruch odby-
wał się jednym pasem wahadłowo. Straty osza-
cowano na ok 8 tys. zł.

KRONIKA POLICYJNA 
gółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku 
wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci. 
• Policjanci z wysokomazowieckiej drogówki,  
w trakcie kontroli miejsc wskazanych na Kra-
jowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zatrzy- 
mali w miesiącu wrześniu sześciu obywateli  
naszego regionu, którzy przekroczyli dopusz-
czalną prędkość. Rekordzistą okazał się 20-letni 
kierowca volkswagena, który jechał z prędkością 
103 km/h, a tym samym przekroczył dopusz-
czalną prędkość na odcinku drogi w Czyżewie 
Ruś Wieś o 63 km/h. Nieodpowiedzialny kie-
rowca stracił uprawnienia do kierowania po-
jazdem i dodatkowo, został ukarany mandatem 
oraz punktami karnymi. 
• Funkcjonariusze pełniący służbę w patrolach 
zmotoryzowanych ujawnili i zatrzymali 13 nie-
trzeźwych kierujących. Policjanci z Ogniwa Pa-
trolowo-Interwencyjnego zatrzymali do kontroli 
drogowej 33-letniego kierowcę forda. Munduro- 
wi wyczuli od niego silną woń alkoholu. Okaza-
ło się, że mężczyzna jadąc jedną z ulic w miej-
scowości Klukowo miał blisko promil alkoholu 
w organizmie. 33-latkowi policjanci zatrzymali 
prawo jazdy. Teraz nieodpowiedzialny kierowca 
odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu 

w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat po- 
zbawienia wolności. 

Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierują-
cy na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego 
nieszczęścia. Policjanci apelują do wszystkich  
o niewsiadanie za kierownicę po spożyciu al- 
koholu oraz o zdjęcie nogi z gazu, rozwagę  
i ostrożność. 
• Na szczególną uwagę zasługuje Policjant z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazo-
wieckiem, który w trakcie powrotu do domu ze 
służby, zauważył na drodze wojewódzkiej w re-
jonie miejscowości Sokoły, jadącego niepewnie 
rowerzystę. W związku z realnym podejrzeniem, 
że kierujący jednośladem może być w stanie  
nietrzeźwości mundurowy postanowił natych-
miast zareagować. Uniemożliwił 63-latkowi dal-
szą jazdę, a o zaistniałym fakcie poinformował 
dyżurnego wysokomazowieckiej komendy. Po-
dejrzenia policjanta potwierdziły się, ponieważ 
od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu.  
Wezwany na miejsce patrol Policji przepro- 
wadził badanie alkomatem, które wykazało, że  
63-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w or- 
ganizmie. Teraz dalszym losem nieodpowie-
dzialnego rowerzysty zajmie się sąd. 
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Uroczysta Akademia z okazji Dnia Eduka- 
cji Narodowej w Zasadniczej Szkole Zawodo- 
wej im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazo-
wieckiem odbyła się w piątek 13 października. 
W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczy-
ciele oraz władze samorządowe w osobie Staro-
sty Bogdana Zielińskiego. 

Gościem szczególnym, który zaszczycił nas 
swoją obecnością podczas obchodzonego świę-
ta był Marszałek Województwa Podlaskiego Je-
rzy Leszczyński, który przybył wraz ze swoim 
doradcą Stefanem Grodzkim – byłym uczniem 
naszej szkoły.

Uroczystość otworzył Dyrektor ZSZ Andrzej 
Jamiołkowski, który powitał wszystkich zapro-
szonych gości, podziękował za przybycie i prze-

kazał nauczycielom najserdeczniejsze życzenia  
z okazji ich święta. 

Głos zabrali także Marszałek Jerzy Leszczyń-
ski oraz Starosta Powiatu Wysokomazowieckie- 
go Bogdan Zieliński. Zaproszeni goście podkre-
ślali ogromną rolę nauczycieli w wychowaniu 
młodzieży, skierowali do nich życzenia i złożyli  
gratulacje dyrekcji, wszystkim nauczycielom 
i pracownikom szkoły. Pan Starosta wyróżnił 
ogromną pracę nauczycieli Nagrodą Zarządu 
Powiatu Wysokomazowieckiego. Otrzymali ją: 
Dyrektor Andrzej Jamiołkowski, Monika Go-
dlewska oraz Mariola Kurpiewska. 

Również Dyrektor szkoły docenił pracę ka-
dry pedagogicznej wręczając nagrody za osią-
gnięcia zawodowe. Nagrodę Dyrektora otrzy-
mały następujące osoby: Wicedyrektor Maria 
Gąsowska, Kierownik Kształcenia Praktycznego 
Wojciech Mokrzewski, Małgorzata Rutkowska, 
Elżbieta Kubić, Bożena Jaźwińska, Małgorzata  
Pruszyńska, Barbara Dmochowska, Ewelina 
Brzozowska, Dorota Jasińska, Katarzyna Ma- 
leszko i Grażyna Kajurek. 

Przewodnicząca Rady Rodziców i Katarzyna 
Komar złożyła serdeczne życzenia wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkoły, dzięku-
jąc za przekazywaną młodzieży wiedzę i trud 
kształtowania umysłów i charakterów. W tym 

wyjątkowym dniu również przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego podziękowali dyrekcji 
i nauczycielom za zaangażowanie i wysiłek w ich 
codziennej pracy.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część 
artystyczną. W wykonaniu uczniów naszej szko-
ły pod kierunkiem Agnieszki Bielonko i Anny 
Korzątkowskiej zaprezentowany został Koncert 
życzeń dla dyrekcji, nauczycieli i wychowaw-
ców. Podczas piosenki pt. „Milion białych róż” 
młodzież wręczyła kadrze pedagogicznej kwia-
ty. Wśród wykonawców szlagierów znaleźli się: 
Kinga Figlerowicz z kl. I TŻiUG, Hubert Gro- 
mada z kl. II technikum logistycznego, Kamil 
Kaczyński z kl. III TTŻ oraz Ryszard Wojtkow- 
ski z kl. III technikum informatycznego. 

Ostatnim punktem uroczystości był słodki 
poczęstunek zorganizowany dla Rady Pedago-
gicznej i zaproszonych gości.

„MILION BIAŁYCH RÓŻ” W PODZIĘKOWANIU ZA NAUCZYCIELSKI TRUD

Szpital Ogólny 
w Wysokiem Ma-
zowieckiem od nie-
dawna może się po-
chwalić pacjentom 
w regionie nowo 
w y k o n y w a n y m i 
zabiegami, które to 
skutecznie eliminu-
ją bóle kręgosłupa 
oraz towarzyszące 
im ograniczenia ru- 

chomości. 14 października b.r. zostały wyko-
nane dwa zabiegi cementowania kręgosłupa tj. 
wertebroplastyki. Zabiegi wykonywane są przez 
specjalistę radiologii i radiologii interwencyj- 
nej dr Kazimierza Kordeckiego oraz lek. rez.  
Tomasza Dobrzyckiego, który zgodził się od- 
powiedzieć na kilka pytań.
– Co to jest zabieg wertebroplastyki? 
TD: Jest to jedna z małoinwazyjnych metod 
leczenia stosowana w przypadkach patologicz-
nych złamań kręgosłupa, wynikających z róż-
nych przyczyn, najczęściej jednak powiązanych 
z osteoporozą. Stosowana jest również w stanach 
predysponujących do takich złamań. W wielkim 
skrócie polega ona na przezskórnej aplikacji 
cementu do patologicznie zmienionego trzonu 
kręgowego.
– W jakich przypadkach zabieg wertebropla-
styki powinien być wykonywany?
TD: Najczęściej w przypadku patologicznych 
złamań kręgosłupa, konkretnie trzonów kręgo-

wych w przebiegu osteoporozy. W wieku pode-
szłym struktura kostna jest rozrzedzona przez 
co kości są bardziej podatne na złamania, które 
są najczęściej wynikiem zwykłych powtarzal-
nych ruchów, nie zawsze więc złamanie będzie 
powiązane z urazem. Ponadto warto zazna- 
czyć, że wertebroplastyka wykorzystywana jest 
z wielka skutecznością w innych jednostkach 
chorobowych takich jak: przerzut nowotwo- 
rowy do trzonu kręgowego, naczyniak trzonu 
kręgowego, i inne. 
– Jak wygląda taki zabieg?
TD: Zabieg wykonywany jest w warunkach 
sterylnych na bloku operacyjnym, w pozycji 
leżącej na brzuchu. Procedurę tą wykonujemy  
w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu ma- 
my stały kontakt z pacjentem. Samo zaś znie-
czulenie jest mniej obciążające dla chorego  
w porównaniu do znieczulenia ogólnego. Wer-
tebroplastyka polega na przezskórnym wpro-
wadzeniu igły do patologicznie zmienionego 
trzonu kręgowego. Przezskórnie oznacza bez 
ingerencji chirurgicznej. Igła a właściwie jej ka-
nał ma śr. 2-3 mm, który umożliwia nam pre-
cyzyjne podanie cementu do wybranego miej-
sca. Warto podkreślić, że wprowadzanie igły  
jak również podawanie cementu jest stale mo-
nitorowane aparaturą rentgenowską, dzięki  
czemu ryzyko wystąpienia ewentualnych powi-
kłań jest znikome. Po niedługim czasie, jeszcze 
kiedy pacjent leży na sali operacyjnej cement 
„związuje” tym samym stabilizuje zaopatrzo-
ny trzon. Pacjent przebywa w szpitalu 3 doby, 

sam zabieg trwa ok 40-60 min – w zależności ile  
trzonów jest zaopatrywanych, aczkolwiek nie 
więcej niż 2-3 podczas jednego zabiegu. Oczy- 
wiście zabieg jest w pełni refundowany przez  
NFZ i pacjenta nic nie kosztuje.
– Jak długo trzeba czekać na efekt zabiegu?
TD: Efekt jest odczuwalny praktycznie od razu 
po zabiegu w postaci zniesienia lub znacznego 
zmniejszenia dolegliwości bólowych ze str. krę-
gosłupa w przypadku ok. 80-90% pacjentów.  
U większości chorych po zabiegu następuje cał- 
kowite wyeliminowanie niepotrzebnych już le-
ków przeciwbólowych lub znaczne ich ograni-
czenie.
– Gdzie powinien zgłosić się pacjent w celu 
kwalifikacji do wertebroplastyki?
TD: Najlepiej do przyszpitalnej poradni orto-
pedyczno-urazowej, gdzie ortopeda wraz z ra-
diologiem wspólnie zdecydują o możliwościach 
wykonania takiego zabiegu. Najlepiej gdyby pa- 
cjent przyniósł ze sobą wcześniej wykonane ba-
dania kręgosłupa, oczywiście o ile takie posiada, 
tj. zdjęcie rtg, tomografie komputerową luz re-
zonans magnetyczny. Po pomyślnym zakwalifi-
kowaniu, pacjent czeka na zabieg maksymalnie  
2-3 tygodnie, a nawet szybciej. W razie wąt- 
pliwości zapraszam pacjentów do konsultacji,  
znaleźć mnie można w Zakładzie Radiologii  
i Diagnostyki Obrazowej w szpitalu w Wyso- 
kiem Mazowieckiem.
– Dziękuję za rozmowę.

MAŁOINWAZYJNA METODA LECZENIA DOSTĘPNA JUŻ U NAS
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W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Cie-
chanowcu 13 października odbyła się uroczysta 
akademia związana z Dniem Edukacji Narodo-
wej. Na to bardzo ważne dla wspólnoty szkolnej 
święto przybyło wielu gości: Jolanta Rusiniak –  
Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Sekre-
tarz Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady  
Ministrów, Bogdana Zielińskiego – Starosta Po-
wiatu Wysokomazowieckiego, ks. Andrzej Po-
lakowski – Proboszcz parafii pod wezwaniem 
Matki Bożej z Fatimy, płk. Michał Fałat – Pre- 
zes zarządu fundacji „Skarby Narodu”, Robert 
Edelwajn – Szef wydziału szkoleniowego ZS 
„Strzelec”, członek rady fundacji „Skarby Naro-
du”, kpt. Wiesław Fleszar – Wiceprezes zarządu 
spółki „Dynatech”, członek rady fundacji „Skar- 
by Narodu”, Bogusława Stańczak – członkini  
rady fundacji „Skarby Narodu”, sierż. Straży  
Granicznej w Białymstoku – Arkadiusz Święto-
chowski, Lecha Samulski – Wiceprezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, Elżbieta 
Powojska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem, 
Małgorzata Sękal, Liliana Cieszkowska, księża 
wikariusze uczących w ZSOiZ, Przewodnicząca  
Rady Rodziców Agata Koc, Sekretarz Rady Ro-
dziców Urszula Kaczmarek, emerytowani dyrek-
torzy i nauczyciele oraz rodzice tutejszej mło-
dzieży.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem 
Dyrektora Eugeniusza Święckiego. Powitał on 
wszystkich przybyłych gości. Zwrócił się też do 
nauczycieli, którym dziękował za wychowaw- 
czy i edukacyjny trud, wkładany w pracę z mło-
dymi ludźmi. Za sumienną pracę podziękował 
również pracownikom administracji i obsługi. 
Podziękował także za otrzymane życzenia, które 
w związku z Dniem Edukacji Narodowej złożyli:  
płk dr Ireneusz Fura – Komendant Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Jaro-
sław Zieliński i Dariusz Piontkowski – Posłowie 
na Sejm RP.

Następnie głos zabrał Starosta Bogdan Zie-
liński. W jego wystąpieniu pojawiło się także 

wiele ciepłych słów skierowanych pod adresem 
pracowników i nauczycieli ciechanowieckiej 
szkoły. Jako podziękowanie za szczególny wy-
siłek włożony w pracę na rzecz szkoły wręczył  
on Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r.  
ze specjalnego funduszu nagród. W tym roku 
przyznano je: Monice Ilczuk, Łukaszowi God- 
lewskiemu, Arkadiuszowi Kendzierskiemu i Dy- 
rektorowi Eugeniuszowi Święckiemu.

Zostały także wręczone Nagrody Dyrektora 
Szkoły. Otrzymało je wielu pracowników obsłu-
gi i nauczycieli ZSOiZ w Ciechanowcu. Wśród  
wyróżnionych znaleźli się: Artur Bojar, Kata- 
rzyna Bachorek, Grażyna Boguszewska, Elżbieta 
Bryc, Sylwia Grzymała, Tomasz Chomicz, Woj-
ciech Cieszkowski, Karolina Faszczewska, Emilia 
Krysińska, Magdalena Kujawska, Bożena Maroń- 
ska, Dorota Mlonek, Paweł Niemyjski, Dariusz 
Okieńczuk, Grażyna Panas, Jolanta Puszkiewicz,  
Barbara Pełszyk, Jacek Pietkiewicz, Ewa Radzi-
szewska, Katarzyna Rostkowska, Michał Sele-
rowski, Cecylia Szmurło, Justyna Szymańska, 
Elżbieta Sikoń, Grażyna Święcka, Arkadiusz 
Świętochowski, Karolina Wojtkowska, Magda 
Załuska i Justyna Zaremba.

Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali też 
pracownicy administracji i obsługi: Anna Binaś, 
Małgorzata Białowarczuk, Danuta Czarnecka, 
Jolanta Karyga, Dorota Łyskawa, Bogdan Panas, 
Anna Przekopińska, Lech Przekopiński, Ewa 
Wojtkowska i Jarosław Zdunek.

Do zebranych przemówiła także Jolanta Ru-
siniak – Prezes Rządowego Centrum Legislacji. 
Sekretarz Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Podkreśliła Ona, że jako absol-
wentka tutejszej Szkoły zawsze darzyć ją będzie 
sympatią i szczególnym sentymentem. Podzię-
kowała także swoim nauczycielom za dar wie- 
dzy i wychowania. Zwróciła się również z ży- 
czeniami do pedagogów pracujących obecnie  
w ZSOiZ w Ciechanowcu. 

Wiele miłych słów pod kierunkiem dyrek-
cji, nauczycieli i wychowawców pojawiło się też 
w przemówieniu Przewodniczącej Rady Rodzi-
ców ZSOiZ w Ciechanowcu – Agaty Koc. Z kolei 

nieco bardziej wspomnieniowy charakter miało 
wystąpienie byłego nauczyciela tej szkoły i Kie-
rownika szkolnego internatu Mirosława Kuleszy.

Bardzo istotnym momentem uroczystej aka-
demii było także wystąpienie Lecha Samulskie-
go – Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Ciechanowcu. Pan Prezes przyłączył się do 
składanych życzeń. Przekazał także informację  
o ufundowaniu przez bank kolejnego stypen-
dium dla wybitnie uzdolnionego ucznia naszej 
szkoły. W tym roku Stypendium Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowcu trafiło do Mag-
daleny Zawistowskiej z klasy VI OSSP.

W imieniu młodzieży Dyrekcji, nauczycie-
lom oraz pracownikom administracji i obsługi 
szkoły podziękowała Kamila Cieśluk, Przewod-
nicząca Samorządu Uczniowskiego. Wyrazem 
wdzięczności były także kwiaty, wręczane dyrek-
cji, nauczycielom, wychowawcom i pracowni-
kom szkoły przez uczniów klas wojskowych.

Tradycyjnym akcentem tego ważnego dnia 
była także część artystyczna. W tym roku miała 
ona formę spektaklu „Broadway show”. Wy- 
reżyserowany został on przez Monikę Ilczuk  
i Jolantę Drewnowską-Koziarską, które w swej 
pracy mogły liczyć na wsparcie i zaangażowanie 
wielu młodych artystów i nauczycieli. Muzycz-
na podróż na sceny najlepszych nowojorskich 
teatrów bardzo podobała się zgromadzonej 
publiczności. Nie zabrakło błyskotliwej konfe- 
ransjerki, przebojowych i profesjonalnie wy-
konanych utworów muzycznych oraz ciekawej 
oprawy tanecznej i aktorskiej. Tym właśnie ra-
dosnym akcentem zakończyło się w ZSOiZ im. 
J. Iwaszkiewicza świętowanie Dnia Nauczyciela.

Dariusz Okieńczuk

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW OŚWIATY W CIECHANOWCU
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Osoba niepełnosprawna zarejestrowana 
w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobot-
na albo poszukująca pracy niepozostająca  
w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub 
instrumentów rynku pracy na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana  
w powiatowym urzędzie pracy jako poszukują- 
ca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może  
również korzystać na zasadach takich jak bez- 
robotny z następujących form pomocy: szkole-
nie; staż; przygotowanie zawodowe dorosłych; 
prace interwencyjne; studia podyplomowe; bon 
na zasiedlenie; bon szkoleniowy; bon stażowy.

Wydatki na instrumenty i usługi, o których 
mowa powyżej są finansowane w odniesieniu  
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 
jako: bezrobotne – ze środków Funduszu Pra- 
cy; poszukujące pracy niepozostające w za-
trudnieniu – ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto osoba niepełnosprawna zarejestro-
wana w PUP zarówno jako osoba bezrobotna  
jak i poszukująca pracy niepozostająca w za- 
trudnieniu może ubiegać się z PFRON o jed- 

norazowe środki na podjęcie działalności go- 
spodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu  
do spółdzielni socjalnej. Pracodawca chcący  
zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowa- 
ną jako osoba bezrobotna albo poszukująca 
pracy niepozostająca w zatrudnieniu może 
ubiegać się z PFRON o zwrot kosztów wyposa-
żenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 
lub dodatkowych kosztów związanych z zatrud-
nianiem pracowników niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne pozostające w ewi- 
dencji urzędu obejmowane były usługami i in- 
strumentami rynku pracy. 

Realizacja usługi poradnictwa zawodowe- 
go przedstawia się następująco: z poradnic- 
twa zawodowego indywidualnego skorzystało 
9 osób, udzielono 14 informacji zawodowych 
indywidualnych.

Z usługi pośrednictwa pracy skorzystały 
22 osoby niepełnosprawne. W ramach zgłoszo-
nych 55 ofert wolnych miejsc pracy zatrudnie-
nie podjęło 11 osób niepełnosprawnych. 

W ramach aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych ze środków Funduszu Pra-
cy: 3 osoby skierowano do pracy w ramach prac 
interwencyjnych, 1 osobę skierowano do pracy 
w ramach robót publicznych, 1 osobę skiero-
wano do pracy w ramach refundacji kosztów  
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

AKTYWIZACJA I ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– STAN NA 30.09.2017 r.

2 osoby podjęły działalność gospodarczą, 1 oso-
bę skierowano do odbycia stażu u pracodawcy.

W ramach aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych ze środków PFRON: 1 oso- 
bę niepełnosprawną z umiarkowanym stop- 
niem niepełnosprawności skierowano do pracy  
w ramach prac interwencyjnych, 1 osobę niepeł-
nosprawną z umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności skierowano do pracy w ramach 
umowy dotyczącej zwrotu kosztów wyposaże-
nia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 
1 osobę niepełnosprawną z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności skierowano do 
odbycia stażu, 1 pracodawcy, który powierzył  
2 pracownikom zadania dotyczące pomocy  
w wykonywaniu pracy przez 2 osoby niepełno-
sprawne, dokonywany jest zwrot dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow- 
ników niepełnosprawnych,

Według stanu na 30.09.2017 r. w ewidencji 
urzędu zarejestrowanych było 96 osób niepeł-
nosprawnych, w tym: 40 niepełnosprawnych 
osób bezrobotnych oraz 56 osób niepełno-
sprawnych poszukujących pracy niepozostają-
cych w zatrudnieniu.

Powiatowy Urząd Pracy
w Wysokiem Mazowieckie

ROLNICZKI MOTOREM INNOWACYJNOŚCI W POLSKICH GOSPODARSTWACH

W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Bia-
łymstoku 5 października odbyło się niecodzien-
ne wydarzenie pod nazwą „Agro na obcasach”. 
Jego organizatorami byli Podlaska Izba Rolnicza  
i Bank BGŻ BNP Paribas, a adresatkami kobiety 
pracujące w gospodarstwach rolnych oraz w oto-
czeniu rolnictwa.

„Agro na obcasach” jest ukłonem w kierunku 
aktywnych kobiet, które mimo wielu obowiązków 
związanych z pracą ,organizacją życia rodzinne-
go, znajdują czas na działalność społeczną, kul- 
turową i co pokazała zorganizowana impreza,  
także na wspólną zabawę.

Kobiety są często inicjatorkami zmian w go- 
spodarstwach, co udowodniły uczestniczki kon-
kursu zorganizowanego przez Podlaską Izbę  
Rolniczą pn. „Rolniczki motorem innowacyjno-

ści w polskich gospodarstwach”. Celem konkursu 
była promocja roli, jaką odgrywają kobiety na ob- 
szarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych 
działań przez nie podejmowanych – zarówno  
w zakresie technologii, sprzedaży, ale również 
przekazywania wiedzy. Była to pierwsza edycja  
konkursu, do którego swoje projekty mogły zgła- 
szać pełnoletnie panie prowadzące lub współ-
prowadzące gospodarstwo rolne na terenie wo- 
jewództwa podlaskiego. Laureatka etapu woje- 
wódzkiego przechodzi do etapu krajowego, zaś 
Panie, które zajmą trzy pierwsze miejsca w kon-
kursie ogólnopolskim zgłoszone zostaną do kon- 
kursu organizowanego przez Komisję Kobiet  
Copa w Brukseli.

Do konkursu zgłosiło się 9 odważnych Pań, 
spośród których jury wyłoniło laureatki, a wrę-
czenie nagród miało miejsce właśnie podczas 
„Agro na obcasach”. 3 miejsce w etapie wojewódz- 
kim konkursu zdobyła Joanna Kaczyńska z miej-
scowości Mystki Rzym. Nagrody w konkursie 
ufundowali Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, Podlaska Izba Rolnicza, Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oraz Prosperita 
Sp. z o.o.

Organizatorom udało się zgromadzić w Ope-
rze, ponad 800 kobiet z terenu całego wojewódz-
twa podlaskiego i zachęcić do udziału w „Agro  
na obcasach”, podczas którego uczestniczki mo-

gły skosztować potraw z mięsa wołowego, dowie-
dzieć się o walorach zdrowotnych i kulinarnych 
wołowiny, wziąć udział w konkursach i wygrać 
cenne nagrody, a to wszystko w ramach Pikniku 
wołowego, sfinansowanego ze środków Fundu- 
szu Promocji Mięsa Wołowego.

Spotkanie obfitowało w atrakcje, wśród któ-
rych największą był koncert Damiana Aleksan-
dra i Ewy Prus pt. „Kobieta, to brzmi dumnie! 
Najpiękniejsze melodie o miłości z repertuaru 
rozrywkowego i musicalu”. Panie dały się porwać 
muzyce i włączyć we wspólne śpiewanie. Wierzy-
my, że to wydarzenie pozostanie na długo w ich 
pamięci. Dziękujemy za liczne przybycie i zapra-
szamy do kontaktu z Podlaską Izbą Rolniczą.

Barbara Laskowska
PIR Porosły

Źródło: www.pirol.pl
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EDUKACJA PRAWNA W JAGIELLOŃCZYKU

Przez dwa dni – 26 i 27 września 2017 roku 
– w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Police-
alnych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzone 
było szkolenie ph „ABC Prawa”. 

W dwudniowych zajęciach uczestniczyło 
119 uczniów klas III.

Organizatorami szkolenia była Fundacja 
Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, Staro-
stwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Police-
alnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Szkolenie zrealizowano w ramach umowy 
nr OR.526.9.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku, 
dotyczącej realizacji zadania publicznego pn.: 
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu wysokomazowiec-
kiego w 2017 roku”, zawartej pomiędzy Powia- 
tem Wysokomazowieckim a Fundacją Honeste 
Vivere z siedzibą w Warszawie.

Fundacja Honeste Vivere jest ogólnopolską 
organizacją pozarządową z siedzibą w Warsza-
wie. Głównym celem Jej działalności jest kształ-
towanie świadomości prawnej społeczeństwa 
oraz krzewienie wiedzy na temat wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich. 

Działania Fundacji Honeste Vivere skiero-
wane są m.in. do osób fizycznych, w szczegól-
ności do grup społecznych o najsłabszym do-
stępie do usług prawniczych. Dzięki wsparciu 
merytorycznemu prawników współpracujących 
z Fundacją prowadzi ona działalność edukacyj-
ną i konsultacyjną dzięki czemu zapewnia równy 
start i wyrównuje szanse na rynku.

Celem szkolenia przeprowadzonego w „Ja-
giellończyku” było podjęcie działań edukacyj-
nych z zakresu edukacji prawnej mających na 
celu zwiększenie świadomości prawnej społe-
czeństwa w szczególności poprzez upowszech-
nienie wiedzy o: możliwościach dostępu do 
nieodpłatnej pomocy prawnej, prawach i obo-
wiązkach obywatelskich, działalności krajowych 
i międzynarodowych organów ochrony praw-
nej, mediacji oraz pozasądowego rozwiązywa-
nia sporów, możliwościach udziału obywateli  
w konsultacjach publicznych oraz w procesie 
tworzenia prawa.

Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulot- 
ki informacyjne na temat punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Powiecie Wysokomazowiec-
kim oraz Biuletyny informacyjne z dziedziny 
prawa rodzinnego, rzeczowego i spadkowego. 

Szkolenie przeprowadziła pani mecenas 
Emilia Baszkiewicz.

MŁODZI, WRAŻLIWI I PEŁNI POŚWIĘCENIA…
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Za- 

wodowych znaleźli się pierwsi odważni w akcji  
daj włos fundacji Rak’n’Roll I oto mamy już pierw-
sze odważne dziewczęta, które postanowiły swo-
imi włosami „podzielić się” z chorymi kobietami. 
Na ten stanowczy krok zdecydowały się najpierw 
uczennice: Magda Szwagulińska, Magda Ilczuk, 
Julia Meluch z klasy II B LO, Anna Porzezińska 

kl. II OSSP. Włosy oddała również 12-letnia Ju-
lia. Brawo dziewczęta! Jesteśmy z Was dumni!  
I jeszcze jedno – jeśli mamy tak wrażliwych mło-
dych ludzi, pełnych altruizmu i chęci poświęce-
nia, to o przyszłość naszego społeczeństwa można 
być spokojnym. Zapraszamy kolejne osoby – to 
nie boli a można sprawić, że kobieta, która do-
świadczyła lęku o swoje życie w związku z choro-

bą nowotworową, któ- 
ra codziennie patrzy  
w lustrze na swoją po- 
zbawioną otoczenia wło- 
sów twarz, poczuje się 
lepiej i choć częściowo 
zapomni o problemach. 
Zatem kto następny?

W ELITARNYM GRONIE UCZESTNIKÓW  
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU SZKOLENIA WOJSKOWEGO

Z radością informujemy, że Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, jako jedna  
z 3 szkół w województwie podlaskim i 56 w kra- 
ju zakwalifikował się do uczestnictwa w „Pilota-
żowym programie wspierania szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzących certyfikowane piony  
wojskowych klas mundurowych". Program wpro-
wadzony został przez Ministerstwo Obrony Nar- 
odowej w porozumieniu z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej. Nasza placówka realizować go  
będzie we współpracy z Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki w Zegrzu.

Innowacyjny program ma służyć ujednolice-
niu kształcenia i nauczania przedmiotu „Eduka-
cja wojskowa" w klasach mundurowych o profilu 
wojskowym, co skutkować będzie zarówno większą 
i bardziej aktualną wiedzą, jak również wyższym 
poziomem wyszkolenia. W jego wdrażaniu i reali-
zacji szkoły wspierać będą Ministerstwo Obrony 
Narodowej, jednostki wojskowe, centra szkolenia 
i terenowe organy administracji wojskowej.

Adresatami pilotażowej edycji programu są 
uczniowie obecnych klas II liceum ogólnokształ-
cącego lub III technikum, uczęszczający do klas 
mundurowych i realizujący przedmiot „Edukacja 
wojskowa". Program będzie trwał 1,5 roku i obej-
mie zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktycz- 
ne. W ciągu 185 godzin zajęć lekcyjnych, realizo-
wanych w formie innowacji pedagogicznej oraz  
30 godzin lekcyjnych samokształcenia, uczniowie  
zapoznają się z realnym procesem szkolenia żoł-
nierzy Sił Zbrojnych RP, przy udziale żołnierzy 
w roli instruktorów i wykładowców. Zajęcia pro-
wadzone będą na wojskowych obiektach szkole-
niowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia  
wojskowego. Z kolei treści nauczania są wzorowa-
ne na programie szkolenia Wojsk Obrony Teryto-
rialnej i poszerzone o elementy wojskowej służby 
przygotowawczej. 

 Warto wspomnieć także o konkretnych ko-
rzyściach płynących dla samych uczniów. Oprócz 
zaświadczenia potwierdzającego realizację pro-
gramu „Edukacja wojskowa” oraz wpisu na świa-
dectwie ukończenia szkoły warto wspomnieć 
m.in. o tym, że dla absolwentów-ochotników, 
którzy potwierdzą w ramach kwalifikacji zdol-
ność do czynnej służby wojskowej przewidziane 
zostało też krótkotrwałe szkolenie przygotowaw-
cze, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej 
i przeniesieniem do rezerwy. Absolwenci mogą 
liczyć też na pierwszeństwo w trakcie naboru do 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodza-
jów służby wojskowej. Inną korzyścią może być 
przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych 
warunkach, ze względu na dodatkowe punkty 
podczas procesu rekrutacji.

Cieszymy się, że młodzież naszej klasy II LO  
o profilu wojskowym będzie mogła poszerzyć swą 
wiedzę i zdobyć szereg przydatnych umiejętności. 
Z pewnością przyniesie to wiele korzyści zarów- 
no dla naszych młodych pasjonatów żołnierskie-
go rzemiosła, jak i dla naszej ojczyzny. Życzymy 
też uczestnikom wielu sił, wytrwałości i sukcesów.

ZSOiZ
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INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU

W Sali Kolegialnej Podlaskiego Urzędu Wo- 
jewódzkiego w Białymstoku, w poniedziałek  
2 października br., odbyło się uroczyste podsu-
mowanie Konkursu Wojewody Podlaskiego na 
„Inicjatywę Społeczną Roku”.

W uroczystości uczestniczyli oraz wrę-
czali nagrody: posłanka na Sejm RP Bernade-
ta Krynicka oraz Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski. Spotkaniu przewodniczył Tomasz 
Madras – pełnomocnik wojewody podlaskiego  
ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest promowanie działań  
organizacji pozarządowych z województwa pod- 
laskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują 
społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia  
z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasa-
dy współżycia społecznego i przyczyniają się do  
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Wyróżnienie w kategorii „Kultura i dzie-
dzictwo narodowe” otrzymało Stowarzysze- 

nie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej za projekt  
„nienaDĘTA młodzież” realizowany w latach 
2015–2016 w programie „Równać Szanse” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, admi- 
nistrowanym przez Polską Fundację Dzieci  
i Młodzieży. Partnerem stowarzyszenia był 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, a jego 
koordynatorem Ania Kazimierczuk – instruk-
tor ośrodka kultury i jednocześnie prezes Sto-
warzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej. 
W imieniu organizacji dyplom odebrała Milena 
Gniazdowska. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

TŁOKA NA MUZEALNYCH WYKOPKACH
Ostatnia już w tym roku, cykliczna impre-

za plenerowa pn. „Jesień w polu i zagrodzie”,  
nawiązująca swoim charakterem do tradycyj- 
nych prac polowych i gospodarskich na wsi 
podlaskiej, odbyła się w niedzielę 24 września  
2017 r. na terenie Muzeum Rolnictwa w Cie- 
chanowcu.

W scenerii pracującego wiatraka odbyły  
się pokazy: kopania ziemniaków, szatkowania  
i kiszenia kapusty, tradycyjnej obróbki lnu, 
strzyżenia owiec, podskubywania gęsi, kręcenia 
snopków na strzechę, wirowania mleka i wyro-
bu masła, pracy kowala oraz pokazy pracy daw-
nych stacjonarnych silników spalinowych.

Pokaz kopania ziemniaków motykami wy-
konały gospodynie ze Stowarzyszenia Koła  
Gospodyń Wiejskich z Dołubowa w gminie 
Dziadkowice. Następnie odbyła się tradycyj-
na tłoka ziemniaczana czyli wspólne zbieranie 
ziemniaków za kopaczką konną. Po czym kar-
toflisko zostało pobronowane broną i zaorane 
pługiem konnym. Na polu ziemniaczanym pło-
nęło ognisko i pieczone były ziemniaki, którymi 
poczęstowano dzieci uczestniczące w tłoce.

Muzealne stoiska gastronomiczne serwowa- 
ły m. in. babkę ziemniaczaną, placki ziemnia-
czane, podpłomyki, piwo jałowcowe (bezalko-
holowe). Natomiast z kuchni polowej polecano 
zupę kartoflankę, bigos oraz herbatkę z pędów 
malin. Atrakcją kulinarną przygotowaną przez 
kucharza były frytki z… topinamburu. Stoiska  
z twórczością ludową i rękodziełem, miodem, 
serami, chlebem było oblegane przez licznie 
przybyłych na imprezę turystów.

Najmłodsi uczestnicy im-
prezy z chęcią uczestniczyli  
w zabawach sprawnościowych 
oraz zajęciach plastycznych – 
tworząc ekoobrazy z nasion 
zbóż. 

Swoje stoiska promocyjne  
zaprezentowały instytucje dzia-
łające na rzecz rolnictwa: Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo- 
łecznego z Wysokiego Mazo-
wieckiego, Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z Szepie- 
towa oraz Departament Roz-

woju Obszarów Wiejskich Podlaskiego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Przez cały dzień koncertowały kapele i ze-
społy folklorystyczne: Zespół Polne Maki z Do-
łubowa, Kapela Kłosy z Ciechanowca, Zespół 
Małkinianka z Małkini i Zespół Pieśni i Tańca 
„Skowronki z Brańska.

Przy bardzo ładnej, jesiennej pogodzie im-
prezę odwiedziło ponad 5000 osób.

MR

XIV POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY 

XIV Powiatowy Turniej Szachowy – Szepie-
towo 2017 przeprowadzony został 8 października 
2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sze-
pietowie. W rozgrywkach szachowych uczestni-
czyło 26 zawodników z: Czyżewa, Ciechanowca, 
Szepietowa, Klukowa, Wysokiego Mazowieckie-
go, Dąbrówki Kościelnej, Łuniewa Małego. Tur-
niej rozegrano na dystansie 9 rund po 10 minut 

na zawodnika. Klasyfikację prowadzono w pięciu 
kategoriach: mężczyzn, kobiet, chłopców do lat 
18, chłopców do lat 13, dziewcząt do lat 13.

Przeprowadzony turniej szachowy umożliwił 
bezpośredni kontakt miłośników gry w szachy, 
wymianę doświadczeń oraz doskonalenie umie-
jętności gry poprzez logiczne myślenie i spój- 
ność działania. Wyłonił mistrza powiatu wyso-
komazowieckiego oraz promował tego rodzaju  
sport na szczeblu powiatowym i rejonowym.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii – męż-
czyzn: I miejsce – Andrzej Choiński (Ciecha-
nowiec), II – Krzysztof Kupniewski (GOK Czy-
żew), III – Klemens Jagałła (GOK Czyżew).  
W kategorii kobiet: trójka na podium to: Wero-
nika Parzonko Ciechanowiec, Aleksandra Łu-
niewska i Kinga Brulińska – wszystkie trzy Panie 
z ZSOiZ Ciechanowiec. W kategorii chłopców  
do lat 18 najlepszymi szachistami okazali się:  

Hubert Mularczuk – ZSOiZ Ciechanowiec, Ta- 
deusz Kaczyński – SP w Szepietowie (klasa 
gimnazjalna) i Kamil Tymiński – Zespół Szkół  
w Klukowie. W kategorii chłopców do lat 13 
trójka z najwyższymi wynikami to: Wiktor Aro-
nowicz – GOK Czyżew, Albert Lubowicki – SP 
w Dąbrówce Kościelnej i Jakub Pietruszewski – 
GOK Czyżew. W kategorii dziewcząt do lat 13 
triumfowały: Maria Samełko – SP Szepietowo, 
Ewa Tymińska – SP w Łuniewie Małym i Karoli- 
na Tymińska – SP w Łuniewie Małym.

Mistrzem XIV Powiatowego Turnieju Sza-
chowego – Szepietowo 2017 – został Andrzej 
Choiński.

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje Panu 
Grzegorzowi Samełko za pomoc w organizacji  
i sprawnym przeprowadzeniu rozgrywek szacho-
wych oraz Starostwu Powiatowemu w Wysokiem 
Mazowieckiem za dofinansowanie turnieju. 
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Przez dwa dni, 7 i 8 października 2017 r., 
tereny wystawowe Podlaskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Szepietowie gościły mi-
łośników zieleni, ogrodników, sadowników oraz 
leśników. Odbyły się XXIV Targi Ogrodnicze 
„Jesień w sadzie i ogrodzie” i V Targi Leśne „Las 
i My”. W jednym miejscu i czasie można było 
przygotować się na jesień w sadzie, ogrodzie 
i lesie. Na zwiedzających czekała moc atrakcji 
m.in.: ciekawe pokazy, maszyny leśne w akcji, 
konkursy, występy zespołów artystycznych i bo-
gata oferta wystawiennicza.

Jesienne targi ogrodnicze – przygotowanie 
ogrodu do zimy

Sezon ogrodniczy dobiega końca, paździer-
nik to ostatni moment na dokonanie nasadzeń  
i przygotowanie ogrodu do zimy, aby na wio-
snę móc cieszyć się jego pięknem Odwiedzają- 
cy targi mogli dobrać odpowiednie gatunki,  
obejrzeć i kupić materiał szkółkarski oraz do- 
wiedzieć się jak zadbać o rośliny przed zimą.  
Kupujący byli konkretni, szukali nasadzeń do  
uzupełnienia swoich kolekcji, wypatrywali tzw.  
perełek ogrodniczych, interesowali się nowymi 
odmianami.

A co się cieszyło największym zaintereso-
waniem? Do łask wracają stare odmiany jabłoni 
takie jak antonówka, kosztela, malinówka, pa-
pierówka i szara reneta. Ludzie poszukują ich ze 
względu na walory smakowe, mimo mniejszej 
intensywności produkcji odmiany te są bardziej 
odporne

Wraca zainteresowanie różami, wystawcy 
zaprezentowali pełną paletę krzewów róż pną-
cych i rabatowych, w różnych barwach. Dużym 
popytem cieszyły się również kwiaty modne  
i widywane w przydomowych ogródkach kilka 
dekad temu, takie jak wrzosy, lawenda, piwo-
nia czy jeżówka. Zainteresowanie kupujących  
wzbudzały równie trawy ozdobne, wśród któ-
rych królowały miskanty i niezwykle urokliwie 
kwitnąca trawa pampasowa. Sprzedawcy udzie-
lali fachowych i wyczerpujących informacji na 
temat pielęgnacji zakupionych roślin.

Tradycyjnie najlepszym wy- 
stawcom przyznano nagrody, 
które wręczyła Dyrektor Gene-
ralny w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Mirosława Ja-
roszewicz-Łojewska. Nagrody 
przyznano w kategoriach: „Hit 
Targów” – jagoda kamczacka 
oferowana przez gospodarstwo 
szkółkarskie BETRA z Gniezna, 
„Najbogatsza oferta” – Gospo-
darstwo Sadowniczo-Szkółkar- 
skie Danuty i Mirosława Skibic-
kich z Kurian, „Najatrakcyjniej-
sze stoisko” – Szkółka Drzew  
i Krzewów Ozdobnych Barbary  
i Jana Piekut z Pokrzywna.

Podczas targów zostały rów- 
nież wręczone odznaki honoro-

we Zasłużony dla Rolnictwa, które w imieniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa 
Jurgiela wręczyła Mirosława Jaroszewicz-Łojew-
ska, Dyrektor Generalny w MRiRW.

Maszyny leśne w akcji
Targi Leśne organizowane przy współpra-

cy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych  
w Białymstoku i Nadleśnictwem Rudka były 
okazją do zapoznania się gospodarką leśną.  
Wystawcy zaprezentowali szereg maszyn do 
pozyskiwania i obróbki drzewa. Odbywały cie-
kawe pokazy m.in.: aktualnych trendów i nowo-
ści związanych z rynkiem drzewnym i maszyn 
wielooperacyjnych, sokolnictwa, sygnalistów 
myśliwskich, ćwiczeń sprawnościowych wy-
konywanych w lesie, czy survivalu. Szczególne 
zainteresowanie zwiedzających wzbudziła szta-
feta drwali oraz widowiskowy pokaz umiejęt-
ności Valerego Durowicza – aktualnego Mistrza 
Świata Drwali. Tradycyjnie wybrano Hit Tar- 
gów Leśnych, laureatem została firma Hydrog  
z Białegostoku.

Do dyspozycji zwiedzających był symula-
tor harwestera, który przyciągnął liczne grono  
osób pragnących spróbować swoich sił jako  
operatora maszyny wielooperacyjnej.

Bogata oferta wystawiennicza 
i doradztwo

Największą grupę wystaw-
ców stanowili ogrodnicy, ale 
na targach zaprezentowało się 
wielu rękodzielników ze swo-
imi wyrobami. Kupujący prze-
bierali w wiklinowych koszach, 
szydełkowych serwetach i wy-
robach z drewna. Na stoiskach  
z produktami regionalnymi każ- 
dy znalazł coś smacznego, m.in. 
swojskie wędliny, sery, kiszo-
ne ogórki, chleby na zakwasie, 
a na deser pyszne mrowiska, 
kominy i sękacze. Nie zawiedli 
również pszczelarze, wartościo-

we miody z podlaskich pasiek będą idealnym 
dodatkiem do napojów i ciast przygotowywa-
nych zimą.

Zainteresowani mogli uzyskać porady spe-
cjalistów m.in.: doradców PODR Szepietowo, 
ARiMR, KOWR, KRUS. Dodatkową atrakcją 
dla zwiedzających była wystawa królików ra-
sowych, która zawsze przyciąga tłumy miłośni- 
ków tych uroczych zwierząt.

Targi ogrodnicze i leśne zakończyły tego-
roczny kalendarz imprez Podlaskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Na ko- 
lejne targi zapraszamy już wiosną.

http://www.odr.pl
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