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IMIĘ ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO DLA CIECHANOWIECKIEGO ZSOIZ 

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI IV W POLSCE W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH
Powiat Wysokomazowiecki po raz 

kolejny został laureatem rankingu Pisma 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 
W rankingu „Wydatki inwestycyjne sa- 
morządów” podsumowującym lata 2015– 
–2017 w kategorii powiaty zajął IV miej- 
sce w Polsce.

Wyniki rankingów zostały ogłoszo-
ne podczas Gali Inwestorów Samorzą-
dowych, która odbyła się 2 października 
2018 r. podczas XVI Samorządowego Fo-
rum Kapitału i Finansów w Katowicach. 

Rankingi Wspólnoty to opracowywane  
przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę 
Łukomską z Zakładu Rozwoju i Polityki 

Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Re-
gionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zesta-
wienia wszystkich samorządów, analizowanych 
na podstawie obiektywnych danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów 
oraz sprawozdań finansowych JST, dodatkowo 
uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez 
pismo „Wspólnota”.

To już kolejne wyróżnienie naszego powia- 
tu w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
Wspólnota. Jest ono tym bardziej cenne ponie-
waż dotyczy aktywności samorządu powiatowe- 
go w poprawie warunków życiowych naszych 
mieszkańców.

Długo oczekiwane i radosne święto przeży- 
wała 12 października społeczność Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciecha-
nowcu. Szkoły wchodzące w skład Zespołu 
otrzymały zaszczytne imię Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. To wyjątkowe i historyczne dla na- 
szej placówki wydarzenie pięknie wpisuje się  
w jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, 75. rocznicy ucieczki Rotmi-
strza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu 
zagłady Auschwitz oraz przypadającą w tym 
roku szkolnym 75. rocznicę powstania naszej 
szkoły. Na uroczystość przybyło wielu znako- 
mitych gości.

Jak w przypadku każdego ważnego wy- 
darzenia z życia szkoły, uroczystość roz-
poczęła się od Mszy Świętej, odprawionej  
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.  
Modlitewne spotkanie rozpoczął Proboszcz  
i Dziekan Ks. Tadeusz Kryński. Powitał on 
wszystkich przybyłych gości i podkreślił,  
iż nowy patron naszej szkoły to piękny 
przykład nie tylko niezłomnej, patrio- 
tycznej postawy, ale również prawdziwie 
chrześcijańskiego życia.

Dokończenie na stronie 10.

WIELOMILIONOWA INWESTYCJA W SZPITAL ZAKOŃCZONA
Oficjalnego oddania do użytku części po-

mieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
z lądowiskiem dla helikopterów oraz Pracowni 
Tomografii Komputerowej dokonano 28 wrze-
śnia br. Gośćmi uroczystości byli: Poseł na  
Sejm RP – Jacek Bogucki, Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński, re- 
prezentant Wojewody Podlaskiego – Mirosław 
Sienkiewicz, Starosta Wysokomazowiecki –
Bogdan Zieliński. Razem z Dyrektorem Szpi-
tala Ogólnego – Jackiem Rolederem, dokonali 
uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia nowej 
części szpitala. Inwestycja obejmowała: budowę 
pomieszczeń Pracowni Tomografii Kompute- 
rowej wraz z dostawą i instalacją aparatu; bu- 
dowę szybu windowego wraz z dostawą i mon-

tażem windy; budowę lądowiska z tunelem 
i wiatą; przebudowę pomieszczeń Szpital- 
nego Oddziału Ratunkowego; zakup wypo- 
sażenia i sprzętu medycznego części kon-
sultacyjnej SOR; ambulansów sanitarnych; 
budowę ciągu komunikacyjnego łączącego 
Szpitalny Oddział Ratunkowy z oddziała-
mi szpitalnymi oraz Pracownią Diagno- 
styki Obrazowej. 

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowiec- 
kiem zakończył inwestycje dzięki dotacji 
z Ministerstwa Zdrowia, organu założy-
cielskiego i wszystkich gmin powiatu oraz 
środków pozyskanych z rezerwy budżeto-
wej państwa.  
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przedłożenia; zmian w budżecie powiatu na 2018 
rok; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwale-
nia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Ma- 
zowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył: skargę na dy-
rektora Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 
w sprawie nieprawidłowości w zakresie funk- 
cjonowania jednostki; wniosek Dyrektora Szko- 
ły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem  
w sprawie dofinansowania Powiatowych Zawo-
dów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żoł- 
nierze 2018”; wniosek Zarządu Oddziału Łom-
żyńsko-Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych w sprawie dofinsowania 
międzynarodowej konferencji weterynaryjnej pod 
nazwą „Aktualne wyzwania w hodowli bydła”. 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował: 
wniosek Burmistrza Miasta Wysokie Mazowiec-
kie w sprawie zaopiniowania projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

11 września 2018 roku odbyło się 118  
posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec- 
kiego. Zarząd powiatu podjął uchwały w spra- 
wie: upoważnienia kierowników jednostek orga-
nizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 
i latach następnych jest niezbędna do zapew- 
nienia ciągłości działania jednostki i termin za-
płaty upływa w 2019 roku oraz w latach następ-
nych; określenia zakresu i szczegółowości ma-
teriałów niezbędnych do opracowania budżetu 
powiatu na 2019 rok składanych przez jedno- 
stki organizacyjne powiatu oraz terminów ich  

dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej 
w Wysokiem Mazowieckiem; wniosek z firmy 
Górnicze Biuro Projektów PANGAZ z siedzi- 
bą w Krakowie w sprawie zaopiniowania trasy  
gazociągu przebiegającej przez teren gminy Czy-
żew, Klukowo i Ciechanowiec w związku z re- 
alizacją zadania pn. Budowa międzysystemowe-
go gazociągu stanowiącego połączenie systemów 
1) przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Repu-
bliki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną 
do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku 
łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce  
z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rem- 
belszczyzna – granica RP-LT (Polska – Litwa). 

26 września 2018 roku odbyło się posiedze-
nie Komisji Rewizyjnej, na którym rozpatrzo- 
no skargę na dyrektora Domu Pomocy społecz- 
nej Kozarzach. Ponadto komisja przeprowadziła 
kontrolę działalności finansowej i merytorycznej 
w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowiec-
kiem. 

Skończyła się już wspaniała grecka przygoda 
64 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Czyżewie. Ostatnia, 32 oso-
bowa grupa uczniów Technikum w Czyżewie, 
po 2 tygodniach wróciła do Polski 29 września,  
w sobotę. Za nimi pozostały wspomnienia wspól- 
nie spędzonych chwil. Ale wrócili bogatsi o no- 
we doświadczenia i o nową wiedzę. Czyżewska  
młodzież miała wyjątkową okazję, by na miejscu,  
w Grecji, podnosić swoje kompetencje zawodo- 
we w zawodach: technik agrobiznesu, technik 
informatyk oraz technik żywienia i usług gastro-
nomicznych. Każda grupa zawodowa miała nie-
powtarzalne możliwości rozwoju. Informatycy 
na przykład odbyli zajęcia z języka programo- 
wania, jego podstaw, budowy oraz elementów. 
Zapoznali się z rodzajami języków oraz ich cha-
rakterystyką, formułując i tworząc proste ele-
menty z wykorzystaniem poznanych języków. 
Gościli także w S.T.E.M. Robotics Academy – 
najlepszej greckiej firmie zajmującej się progra-
mowaniem robotów, gdzie pod okiem specjali-
stów doskonalili umiejętności programowania. 

Chłopcy z agrobiznesu doskonalili  
swoje umiejętności m. in. w zakresie 
produkcji roślinnej. Przygotowując gle- 
bę do sadzenia roślin, poznali tajniki  
jej właściwego uzdatniania, jak rów- 
nież poznali rodzaje nasion/sadzonek  
i metody ich przechowywania oraz 
wykorzystania. Mieli również okazję 
zwizytować American Farm School  
w Thessalonikach, gdzie oprócz po-
równania greckiego systemu szkolnic-
twa z polskim mogli również zgłębić 
tajniki uprawy konkretnych ziół czy 
przypraw oraz dowiedzieć się jak od-

powiednio dbać o zwierzęta hodowlane w celu 
przeciwdziałania chorobom, jakimi paszami je 
karmić, aby uzyskiwać zmaksymalizowane efek-
ty. Technicy żywienia i usług gastronomicznych 
„działali” w kuchniach oraz salach restauracyj-
nych. Obsługiwali tam klientów, realizowali za-
mówienia i wydawali posiłki. Inni z kolei przy-
gotowywali posiłki według podanych receptur, 
z uwzględnieniem potraw regionalnych. Odbyli 
także profesjonalny kurs barmański, 
ucząc się również zasad i organizacji 
pracy na stanowisku barman. Ucznio-
wie z Czyżewa mieli także bogaty pro- 
gram kulturowy: zwiedzili m. in. za-
pierające dech w piersiach Meteory –  
klasztory zawieszone na skałach – oraz 
popłynęli statkiem na przepiękną wy-
spę Skiathos, skąd dalej udali się na 
złocistą (dosłownie) plażę. A że po-
goda dopisywała, stałym elementem 
każdego dnia były kąpiele w cieplut-
kim o tej porze morzu oraz plażowa-

LEPSZE SZANSE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY –  
NA PEWNO MAJĄ UCZNIOWIE Z CZYŻEWA!

nie. Każdy dzień pobytu uczniów z Czyżewa był 
dokumentowany na fanpagu, który można było 
przejrzeć także na stronie szkoły. 

Uczniowie z Czyżewa wrócili odmienieni – 
nie tylko przez opaleniznę. Są bardziej odważni, 
otwarci, samodzielni. Lepiej radzą sobie z języ-
kiem angielskim, który był ich językiem komu- 
nikacji na co dzień. Na pewno lepiej poradzą  
sobie także w przyszłości – właśnie dzięki udzia-
łowi w projekcie „Lepsze szanse na europejskim 
rynku pracy”, finansowanemu ze środków PO 
WER na zasadach Programu Erasmus+.
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Szanowni Państwo!
Dobiega końca kadencja władz powiatu. 

Dlatego pozwólcie Państwo, że w wielkim skró-
cie podsumuje ostatnie cztery lata. Upływającą 
kadencję określiłbym w skrócie: sukces, praca  
i pokora. Sukces – bo zrealizowaliśmy bardzo 
dużo inwestycji, co zostało zauważone na kra-
jowym forum IV miejscem w wydatkach inwe-
stycji per capita w Polsce w kategorii powiaty 
za lata 2015–2017. Warto dodać, iż realizując te 
inwestycje nie pogrążyliśmy powiatu w zadłu- 
żeniu, na dzień dzisiejszy nie mamy ani złotów-
ki długu. Ponadto realizowaliśmy i realizujemy 
wiele projektów społecznych ze środków unii 
europejskiej. Tego sukcesu by nie było, gdyby nie 
mrówcza praca rady powiatu i zarządu powiatu, 
pracowników i kierowników jednostek powiato-
wych, w tym starostwa powiatowego. Ale nie je- 
steśmy wszechwiedzący i nieomylni, wiec zawsze 
i wszędzie towarzyszy nam pokora, bo zawsze 
można lepiej, można szybciej, można więcej. 

A wracając do inwestycji, to łącznie w ca-
łej kadencji 2015–2018 przeznaczyliśmy na nie  
ok. 107 mln zł. Chciałoby się powiedzieć 100 mln  
na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Naj-
większa pozycją jest przebudowa dróg powiato-

wych, bo wyniosła ok. 81 mln zł. Przebudowali-
śmy za to ponad 85 km dróg, 4 mosty i 2 ronda. 
Trzeba tu dodać, że właśnie w drogownictwie, 
choć osiągnięcia są duże, to jednak potrzeby 
jeszcze większe i dlatego nie zachłystujemy się 
sukcesami, a pokorą i pracą staramy się roz-
wiązywać problemy naszych mieszkańców. Do 
najważniejszych przebudowanych ciągów dro-
gowych należy: Ciechanowiec – Klukowo, Klu-
kowo – Czyżew, Czyżew – Wysokie Mazowiec-
kie, Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne 
– Kobylin Borzymy – S8, Wysokie Mazowieckie 
ul Ludowa (do Mlekovity), Sokoły – Kulesze Ko-
ścielne, Stara Ruś – Bruszewo – Stypułki Święchy, 
Czyżew – Szulborze, Brzóski Brzezińskie – Dą-
brówka Kościelna i wiele mniejszych odcinków 
dróg rozsianych na wszystkich gminach naszego 
powiatu. Dodać należy, iż czerpaliśmy pełnymi 
garściami z dostępnych źródeł zewnętrznych na 
przebudowę dróg oraz z pomocy gmin. 

Do innych bardzo istotnych inwestycji na-
leżało:
1. Rozpoczęcie przebudowy szpitala, stworzenie 
SOR i budowa lądowiska za 10 mln zł dofinan- 
sowana ze środków unijnych.
2. Zakup tomografu komputerowego i 2 karetek 
do szpitala w 80 % sfinansowany ze środków  
budżetu państwa i gmin.
3. Zakończenie tworzenia Centrum rehabilita-
cyjno-turystycznego w Krzyżewie za ok. 11 mln zł 
z czego 85 % to środki unii europejskiej.
4. Zmiana źródła ogrzewania z oleju opałowego 
na odnawialne źródła energii w zespole szkół  
w Czyżewie i Ciechanowcu za 3 mln zł, z czego 
85 % to dotacja unijna.
5. Termomodernizacja DPS Kozarze za 5 mln zł  
z czego 85% to środki europejskie.
6. Remont zabytkowego budynku szpitala w Cie-
chanowcu za 656 tys. zł dofinansowanego z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Budowa boisk sportowych przy ZSOiZ w Cie-
chanowcu za 1 mln zł dofinansowana z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

8. Dofinansowanie zakupów samochodów  
i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiato- 
wej Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Wszystkie inwestycje drogowe realizujemy 
we współpracy z właściwymi wójtami i burmi-
strzami oraz radami gmin z terenu powiatu. 
Także przy zakupie tomografu komputerowego 
nasze gminy miały swój pieniężny wkład. Do-
dać również należy iż powiat razem z gminami 
wnioskowały zgodnie o przebudowę drogi wo-
jewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok.  
To wszystko świadczy o tym, że współpraca władz 
powiatu i władz wszystkich gmin, bez wyjątku, 
była bardzo dobra.

Świat jednak nie kończy się na jednej ka-
dencji. W bieżącym roku zakontraktowaliśmy 
już środki europejskie na rozbudowę Zespołu 
Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem (ponad 3,4 mln zł), stworzenie pracowni 
do kształcenia praktycznego w CKZ w Wyso-
kiem Mazowieckiem (3,4 mln zł) oraz zakup 
wyposażenia do pracowni w ZSOiZ w Ciecha-
nowcu (0,5 mln zł). Chcemy to wszystko zreali-
zować w 2019 r.

Pragniemy kontynuować i rozwijać projek-
ty społeczne realizowane w naszych szkołach, 
urzędzie pracy, PCPR i starostwie. Szczególnie 
projekty polegające na wyjazdach na staże za- 
graniczne naszej młodzieży oraz dodatkowe  
zajęcia w szkołach są tutaj priorytetem.

Chcemy dalej kontynuować proces mo- 
dernizacji dróg powiatowych, bo tu potrzeby są 
największe.

Najważniejszym jednak problemem jest 
modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem. Mam nadzieję, że uda się nam 
znaleźć środki zewnętrzne na ten cel, albo- 
wiem koszty z tym związane są olbrzymie. To 
jest prawdziwe wyzwanie w nadchodzącej ka-
dencji Rady Powiatu.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński

ZDANIEM STAROSTY...

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie 
przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego zorganizował i przepro-
wadził 7 października br. XV Powiatowy Turniej 
Szachowy.

W tegorocznej edycji turnieju w obiekcie 
GOK w Szepietowie udział wzięło 27 zawodni-
ków z naszego powiatu. Turniej został przepro-
wadzony systemem szwajcarskim na dystansie 
7 rund po 15 minut na zawodnika w czterech 
kategoriach: mężczyzn, chłopców do lat 18, 
chłopców do lat 13, dziewcząt do lat 13. Sędzią 
turnieju był pan Grzegorz Samełko.

Przeprowadzony turniej szachowy umoż-
liwił bezpośredni kontakt miłośników gry  
w szachy, wymianę doświadczeń oraz doskona- 
lenie umiejętności gry poprzez logiczne myśle-
nie i spójność działania. Wyłoniono zwycięzców  

w poszczególnych kategoriach oraz mistrza tur-
nieju, którym wręczono dyplomy oraz nagrody 
w postaci pucharów drewnianych. Puchar otrzy-
mał również najstarszy i najmłodszy uczestnik 
zmagań szachowych. Wszystkim uczestnikom 
wręczono pamiątkowe smycze i długopisy.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii: męż-
czyzn: I miejsce – Tomasz Wyszyński – Wy-
sokie Mazowieckie, II – Karol Płocha – GOK  
w Czyżewie, III – Michał Osiekowicz – Szepie-
towo; chłopców do lat 18: I miejsce – Patryk 
Adamczuk – SP w Szepietowie, II – Konrad Wy-
szyński – SP w Szepietowie, III –Wiktor Aro- 
nowicz – GOK w Czyżewie; chłopców do lat 13:  
I miejsce – Łukasz Piszczatowski – SP w Dąb- 
rówce Kościelnej, II – Jakub Pietruszewski – 
GOK Czyżew, III – Tomasz Grucel – SP w Cie-
chanowcu. Najlepsza trójka w kategorii dziew-

POWIATOWA RYWALIZACJA SZACHOWA
cząt do lat 13: – Maria Samełko – SP Szepietowo, 
Emilia Busma – SP w Dąbrówce Kościelnej i – 
Kamila Żochowska – SP w Dąbrówce Kościelnej. 

Mistrzem XV Powiatowego Turnieju Sza-
chowego - Szepietowo 2018 – został Tomasz 
Wyszyński.

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje Panu 
Grzegorzowi Samełko za pomoc w organizacji  
i sprawnym przeprowadzeniu rozgrywek sza- 
chowych oraz Starostwu Powiatowemu w Wyso-
kiem Mazowieckiem za dofinansowanie turnieju. 
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mężczyźni spędzą w areszcie.
■ Wysokomazowieccy policjanci 23 września 
ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Ciecha-
nowiec może posiadać nielegalną broń i amuni- 
cję. Jak się okazało, przypuszczenia munduro- 
wych potwierdziły się. Funkcjonariusze w domu  
71-latka zabezpieczyli nielegalnie posiadane dwie 
jednostki broni myśliwskiej oraz 181 sztuk amu-
nicji. Podejrzany usłyszał już zarzut. Teraz jego 
dalszym losem zajmie się sąd.
■ Policjant z Wydziału Kryminalnego Komen-
dy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowiec-
kiem 27 września patrolując w nocy teren gminy  
Nowe Piekuty zauważył opla, którego kierowca 
miał problemy z utrzymaniem prostego toru  
jazdy. Podejrzane manewry na drodze natych-
miast wzbudziły czujność funkcjonariusza. Po-
licjant zatrzymał pojazd do kontroli, w trakcie 
której od razu wyczuł od kierowcy wyraźną  
woń alkoholu. Mundurowy od razu uniemoż-
liwił mężczyźnie dalszą jazdę i o całej sytuacji 
poinformował dyżurnego. Ten skierował na 
miejsce policjantów z „drogówki”, którzy zba- 
dali stan trzeźwości kierowcy. Badanie alko- 
matem 33-latka wykazało, że miał on prawie 
promila alkoholu w organizmie. Po sprawdze-
niu w policyjnej bazie danych wyszło również  
na jaw, że mieszkaniec gminy Szepietowo po- 
siada aktualny, sądowy zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. Teraz nieodpowiedzial- 

We wrześniu 2018 po- 
licjanci Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Powia-
towej Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem wszczęli 
102 postępowania przygo- 
towawcze i sprawdzające  

w tym 9 przeciwko nietrzeźwym kierującym 
pojazdami. Na terenie naszego działania we 
wskazanym okresie doszło do 3 wypadków  
drogowych.
■ Wysokomazowieccy policjanci, 11 września  
zatrzymali dwóch mieszkańców Zambrowa po-
dejrzewanych o kradzieże jednośladów. Męż-
czyźni usłyszeli 13 września zarzuty kradzieży.  
Wysokomazowieccy policjanci nad sprawą kra-
dzieży rowerów pracowali od kilku tygodni. 
Wnikliwa analiza zebranych informacji oraz 
współpraca z zambrowskimi policjantami i lo-
kalną społecznością doprowadziła do ustalenia 
podejrzewanych mężczyzn. Okazało się rów- 
nież, że na terenie innych powiatów w woje-
wództwie miały miejsce podobne kradzieże za 
które mogą odpowiadać te same osoby. 31-letni 
mieszkaniec Zambrowa wraz ze swoim 30-let-
nim wspólnikiem za każdym razem działali  
w podobny sposób. Ich łupem padały rowery 
pozostawione bez zabezpieczenia przed blo-
kami, domami czy sklepami oraz w piwnicach. 
Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące obaj  

STRAŻ INTERWENIOWAŁA
We wrześniu 2018 r. na 

terenie powiatu wysokoma- 
zowieckiego odnotowano 54  
zdarzenia, w których uczest-
niczyło 110 załóg – 461 stra- 
żaków z Państwowej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych.  

W ich wyniku rannych zostało 27 osób, nie  
odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszaco-
wano na około 1 mln 236,2 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
14 września o godz. 643 do Stanowiska  

Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynę- 
ła informacja o zdarzeniu, do którego doszło  
na przejeździe kolejowym w okolicach miejsco- 
wości Dworaki Staśki. Do wypadku zadyspono- 
wano trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 
jeden z OSP KSRG Sokoły, z OSP Poświętne, 
Dowódcę JRG, przybył także Zastępca Komen- 
danta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowiec- 
kiem. Po dojeździe pierwszej jednostki stwier-
dzono, że na przejeździe kolejowym (Dworaki 
Staśki) doszło do zderzenia pociągu osobowe- 
go relacji Szepietowo – Białystok z samocho- 
dem ciężarowym. W wyniku zdarzenia naczepa  
tira została całkowicie zniszczona zaś ciągnik 
siodłowy, częściowo zniszczony, pozostał w po- 
zycji na kołach poza nasypem kolejowym. Po-
ciąg osobowy składający się z trzech segmentów 
osobowych zatrzymał się około 150 m. od prze-

jazdu kolejowego. Pierwszy segment z dużym 
uszkodzeniem przedniej części wykoleił się po- 
zostając w pozycji pochylonej na prawą stronę 
na nasypie, zaś pozostałe dwa segmenty stały  
bez uszkodzeń na torach. Uszkodzona sieć trak-
cyjna na długości około 300 m. leżała częściowo 
na torach, uszkodzeniu uległo również torowi-
sko. Kierowca ciężarówki i pasażerowie pociągu 
(39 pasażerów i 3 osoby obsługi) opuścili pojaz-
dy o własnych siłach. Przed przybyciem JOP na 
miejscu zdarzenia obecny już był ZRM i Policja. 
Na miejsce zadysponowano także śmigłowiec 
LPR. Działania JOP polegały na: zabezpiecze- 
niu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora 
w ciągniku siodłowym, potwierdzeniu informa- 
cji od pracowników kolei o wyłączeniu napięcia 
w sieci trakcyjnej, przeszukaniu całego składu 
pociągu z jednoczesnym wykluczeniem innych 
osób poszkodowanych, wyznaczeniu punktu 
zbiorczego dla osób biorących udział w zdarze- 
niu, wsparciu ZRM przy udzielaniu pomocy 
poszkodowanym oraz pomocy pasażerom we 
wsiadaniu do pociągu zastępczego. Czas trwa- 
nia akcji to 3 godziny 22 minuty. 

17 września o godz. 1150 Dyżurny SKKP 
otrzymał informację o zdarzeniu drogowym  
w Święcku Nowiny gmina Wysokie Mazowiec-
kie. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG 
Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG 
Dąbrowa Dzięciel. Po przybyciu na miejsce 
stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg zderzyły 

się dwa samochody osobowe – Audi uderzyło 
przodem w lewy bok Forda. Po zderzeniu Audi 
zatrzymało się w połowie na skrzyżowaniu i po-
boczu w pozycji na kołach, a Ford na prawym 
poboczu w pozycji na kołach. Audi podróżowa-
ły trzy osoby: kierująca i dwoje małych dzieci,  
a Fordem sama kierująca. W momencie dojaz-
du na miejsce JOP kierująca i pasażerki Audi 
przebywały poza pojazdem, a kierująca For- 
dem w samochodzie na miejscu kierowcy –  
nie będąc zakleszczoną. Wszystkie uczestniczki 
zdarzenia były przytomne, u kilkomiesięcznej 
dziewczynki widoczne zaczerwienienie twarzy, 
u pozostałych brak innych widocznych obrażeń. 
Dorosłe uczestniczki uskarżały się na różnego 
rodzaju bóle. Na miejsce zdarzenia zadyspono-
wano śmigłowiec LPR. Działania polegały na  
zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, odłączono  
akumulatory w samochodach, zamknięto zawór 
przy butli LPG w Audi. Wyznaczono i zabezpie-
czono miejsce lądowania dla LPR-u. Pomagano 
załodze ZRM w transporcie kierującej Fordem. 
Zebrano płyny techniczne z Audi i uprzątnięto 
jezdnię. Przybyłe na miejsce ZRM-y zadecy- 
dowały o zabraniu wszystkich uczestników zda-
rzenia do szpitala. Podczas działań ruch dro-
gowy był zablokowany. Czas trwania akcji to  
3 godziny 48 minut. 

TS

KRONIKA POLICYJNA 
ny kierowca za jazdę ,,na podwójnym gazie” 
oraz złamanie sądowego zakazu odpowie przed 
sądem.
■ Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem 
wraz z dzielnicowymi od początku września 
prowadzą spotkania edukacyjno-profilaktycz- 
ne pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Mundurowi rozmawiają z najmłodszymi o sze-
roko rozumianym bezpieczeństwie, w tym o bez- 
pieczeństwie w ruchu drogowym. Policjanci 
przypominają uczniom o konieczności zapina- 
nia pasów bezpieczeństwa podczas podróży oraz  
korzystaniu z fotelika/podkładki. Najmłodszym  
niechronionym uczestnikom ruchu drogowego 
podczas zajęć przypominają o tym, jak bez- 
piecznie przechodzić przez jezdnię. Policjanci 
podkreślają jak ważne dla własnego bezpieczeń-
stwa jest noszenie odblasków, zwłaszcza poza 
obszarem zabudowanym po zmierzchu. Istot-
nym punktem spotkań jest również wyjaśnie- 
nie dzieciom, jak należy zachowywać się w sto-
sunku do nieznajomych osób oraz w kontakcie 
z agresywnym psem. Dzieci pod czujnym okiem 
mundurowych chętnie uczestniczą w zabawie 
wcielając się w kierowców i w pieszych na spe-
cjalnie do tego przystosowanej macie edukacyjnej.

AZ
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WALCZYLI O „SREBRNĄ SIEKIERĘ”

W kompleksie leśnym leśnictwa Wdowin 
27 września rozegrano XIII Turniej Zakładów 
Usług Leśnych i Państwowych Straży Pożarnych  
o „Srebrną siekierę” Nadleśniczego Nadleśnic-
twa Rudka. Zawody zorganizowane zostały pod 
patronatem Nadleśnictwo Rudka, Okręgowego 

Inspektora Pracy w Białymstoku i Za-
kłady Usług Leśnych wykonujących 
prace na terenie nadleśnictwa. W tur-
nieju wzięło udział 42 pilarzy – 14 dru-
żyn, w tym 4 reprezentacje Komend 
PSP – Miejskiej z Białegostoku i Po-
wiatowych z Siemiatycz, Bielska Pod-
laskiego i Wysokiego Mazowieckiego. 

Zawodnicy musieli wykonać w moż- 
liwie krótkim czasie czynności, dosko- 
nale znane leśnikom z ich codzien- 
nej praktyki, w konkurencjach: ścinka 
i obalenie drzewa w ściśle określonym 
miejscu, precyzyjne przecięcie kłody 
na desce, wymiana łańcucha w pilar- 

ce i przerzynka kombinacyjna na czas.
Komisje sędziowskie oceniały zarówno czas 

wykonania konkurencji, jak i zgodność z zasa-
dami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawodo- 
wi pilarze uczestniczący w zawodach to głównie 

pracownicy zakładów usług leśnych wykonują-
cych na terenie Nadleśnictwa Rudka prace na 
rzecz utrzymania i konserwacji lasu.

Tegorocznymi najlepszymi drwalami pod-
czas zawodów w Nadleśnictwie Rudka zostali 
pracownicy zakładów usług leśnych, chociaż 
strażacka reprezentacja „deptała im po pię-
tach”. Zabrakło nieco szczęścia przy, do końca 
nie przewidywalnym, obalaniu wylosowanych 
drzew w ściśle określone miejsce, ale ostatecznie 
drużyna KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem 
zajęła i tak wysokie IV miejsce, będąc najlepszą 
wśród strażaków. Indywidualnie mł. ogn. Daniel 
Skłodowski, zajmując premiowane VIII miejsce, 
zdobył również atrakcyjną nagrodę rzeczową.

Skład reprezentacji KP PSP Wysokie Ma- 
zowieckie: st. asp. Zbigniew Pietraszko, ogn.  
Dariusz Jamiołkowski i mł. ogn. Daniel Skło-
dowski. 

Tomasz Sieńczuk

Pod honorowym patronatem Starosty Wy-
sokomazowieckiego i Burmistrza Miasta Wy-
sokie Mazowieckie 26 września 2018 roku na 
Stadionie Miejskim odbyły się Zawody Spor-
towo-Obronne „Sprawni jak żołnierze 2018”,  
w których wystartowały reprezentacje wszyst-
kich szkół podstawowych z naszego powiatu. 
Organizatorami przedsięwzięcia była Szkoła Pod- 
stawowa Nr 1, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej i Komenda Powiatowa Policji  
w Wysokiem Mazowieckiem. Uczniowie, którzy 
brali udział w Zawodach Sportowo nie mogli 
narzekać na nudę. Wszystko za sprawą wyso-
komazowieckich policjantów, którzy zorganizo-
wali dla uczestników tego przedsięwzięcia licz- 
ne atrakcje.

Radiowozy, motocykle „na sygnałach”,  
sprzęt ochronny oraz szereg pokazów, w tym  
z technik i taktyk interwencyjnych policjantów 
– to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na 
uczniów. W trakcie zawodów policjanci prowa-

dzili liczne działania profilaktyczne ze szczegól-
nym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Przypominali o podstawo- 
wych zasadach bezpieczeństwa w drodze do  
i ze szkoły, w tym o noszeniu elementów od-
blaskowych. To one pozwolą na szybszą reakcję 
kierowcy i uniknięcie potrącenia. Dodatkowo, 
funkcjonariusze Policji udzielali informacji za- 
interesowanym osobom na temat funkcjonowa- 
nia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie- 
czeństwa”, programu „Dzielnicowy 
bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Ko- 
menda”. Wszystkim odwiedzającym  
i zainteresowanym służbą w Policji 
przekazywano niezbędne informacje 
dotyczące prowadzonego obecnie na-
boru do tej formacji.

Również strażacka Komenda wnio- 
sła swój wkład w przeprowadzoną im-
prezę, między innymi dostarczając na 
miejsce tor przeszkód.

ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE DLA MŁODZIEŻY NASZEGO POWIATU

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI!
Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, 

robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę – wstąp w nasze szeregi!

Policjant to trudny zawód, ale także wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda  
naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego,  

czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilną pracę – ZOSTAŃ POLICJANTEM!

Zastanawiasz się…
Podjąłeś/jęłaś już decyzję…

Zadzwoń:
tel. 86 4741718

Informacji na temat zasad prowadzonego naboru do służby w Policji 
udzielają specjaliści Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia w Wysokiem Mazowieckiem 

przy ul. Ludowej 13 w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15.30

Zawody były także doskonałą okazją do 
zaprezentowania młodzieży szkolnej sprzętu  
i wyposażenia ratowniczego, prowadzenia po-
gadanek na temat zawodu strażaka oraz ochro-
ny przeciwpożarowej, a także, co cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem, instruktażem  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zwycięzcom zawodów serdecznie gratu- 
lujemy!
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W POSELSKICH ŁAWACH 
XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży od-

była się 27 września 2018 roku w Warszawie. 
Główny temat posiedzenia brzmiał: „Posłowie 
pierwszego Sejmu Niepodległej”. Cel organi-
zowania takiego wydarzenia skupiony jest na 
kształtowaniu postaw patriotycznych, podtrzy-
mywaniu i upowszechnianiu tradycji narodo- 
wej i państwowej oraz popularyzowaniu wie-
dzy o Sejmie Ustawodawczym II RP. W tychże  
obradach wysokomazowiecki „Jagiellończyk” 
reprezentowało dwoje uczniów z klasy III A –
Saosan Joubar i Jakub Wróblewski. Dzięki wyso- 
kiej ocenie projektu, zrealizowanego przez nich  
na przełomie marca i kwietnia br., znaleźli się  
w 20-osobowej reprezentacyjnej grupie woje-
wództwa podlaskiego.

Dzień przed posiedzeniem, 26 września, 
IPN zorganizował dla młodych posłów i posła-
nek, specjalne zwiedzanie miejsc, związanych  
z polskim parlamentaryzmem. 27 IX 2018 r., 
podczas otwarcia sesji, Marszałek Sejmu RP –  
Marek Kuchciński podkreślił, że obrady od- 
bywają się w szczególnym czasie, gdy Polska 
obchodzi historyczne rocznice o doniosłym zna- 
czeniu: 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypo-
spolitej oraz 100-lecie odzyskania niepodległo-

ści. Do młodych posłów i posłanek zwrócili się 
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Ma- 
teusz Szpytma - zastępca prezesa Instytutu Pa-
mięci Narodowej oraz Beata Jancarz-Łanczkow- 
ska z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Nato-
miast na przygotowane wcześniej przez 
młodzież pytania do ministra edukacji, 
odpowiadał podsekretarz stanu – Ma- 
ciej Kopeć. Kolejnym punktem posiedze-
nia była debata nad projektem uchwały, 
po zakończeniu której uczestnicy te-
gorocznej sesji, w drodze głosowania, 
zdecydowali o jej przyjęciu. Wcześniej 
młodzież miała możliwość odbycia spo-
tkań i rozmów z posłami klubów par- 
lamentarnych w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP oraz marszałkiem Markiem Kuch-
cińskim. Po przyjęciu 12 z 15 poprawek, 
Sejm Dzieci i Młodzieży przyjął uchwa- 
łę o popularyzowaniu wiedzy i podkre-
ślaniu znaczenia spuścizny pierwszych 
posłów Niepodległej. Jedną z poprawek 
przygotowała posłanka, reprezentująca 
nasze liceum – Saosan Joubar. Wyjazd do 
siedziby Sejmu RP i udział w obradach 
był niezwykłą lekcją parlamentaryzmu. 

WYDARZENIA KULTURALNE
Dzień Kultury Chrześcijańskiej – 21 paździer-

nika 2018 r. Organizator: Miejski Ośrodek 
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludo-
wa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, miejsce 

realizacji: Kościoły parafialne w Wysokiem 
Mazowieckiem, tel.86 275 26 27, strona:  

http://www.mok.wysokiemazowieckie.pl.
XVIII Powiatowy Konkurs Piosenki –  

19 i 21 października 2018 r. Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,  

ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, miejsce 
realizacji: GOK w Szepietowie, tel.86 476 0102, 

e-mail: gok@szepietowo.pl  
strona: www.szepietowo.pl.

Jesienne Spotkania Kabaretowe – październik 
2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiec-
ka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 2755269, e-mail: 
kulczyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl.

Gminne Obchody 100 Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości – 11 listopada 

2018 r. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowych Piekutach, ul. Główna 23 A, 18-212 
Nowe Piekuty; Urząd Gminy w Nowych Pieku-
tach ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, Szkoła 
Podstawowa w Nowych Piekutach ul. Główna 

3, 18-212 Nowe Piekuty, miejsce realizacji: 
Kościół Parafialny w Nowych Piekutach oraz 

Plac przed Pomnikiem „Huzara oraz Żołnierzy 
AK”, tel. 86 476 15 20, e-mail: gok@nowepiekuty.pl, 

strona: www.nowepiekuty.pl.
Gminne Obchody Święta Odzyskania Nie- 

podległości – 11 listopada 2018 r. Organizator:  

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Ma- 
zowiecka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69,  

e-mail: kulczyzew@op.pl, strona:  
www.gokczyzew.pl, miejsce realizacji: uroczy-

stości w kościele, przy pomniku i w GOK-u.
XII Edycja Powiatowego Konkursu „Pierwsza 

Pomoc Przedmedyczna” – listopad 2018 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Szkoła Pod-
stawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   

w Szepietowie, tel. 86 4760245, 4762449,  
e-mail: spszepietowo@o2.pl,  

strona: www.spszepietowo.szkolnastrona.pl 
XX Uroczyste Spotkanie z Okazji Dni Hono-

rowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża – 24 listopada 2018 r.  

Organizator: Klub Honorowych Dawców  
Krwi PCK „Kropelka”, ul. Ludowa 15,  

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 692955615.
XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże 
Powiatu Wysokomazowieckiego” –  29 listo-
pada 2018 r. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 

18-210 Szepietowo, miejsce realizacji: 
 GOK w Szepietowie, tel.86 476 0102, e-mail: 

gok@szepietowo.pl, strona: www.szepietowo.pl. 
XIII Regionalne Spotkania Teatralne  

w Czyżewie – listopad 2018 r. Organizator  
i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury 

w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,  
tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, 

strona: www.gokczyzew.pl 
XXXVIII Konkurs Gry na Instrumentach 
Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego  
1-2 grudnia 2018 r. Organizator i miejsce  

realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysz-
tofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 

18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2771328,  
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,  
strona: www.muzeumrolnictwa.pl 

Noworoczny Pokaz Fajerwerków – 31 grudnia 
2018 r- 1 stycznia 2019 r. Organizator: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiec-
ka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 2755269, e-mail: 
kulczyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl, 

miejsce realizacji: Czyżew.
Konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej 

„Zapobiegajmy pożarom” – grudzień 2018 r.  
Organizator: Komenda Powiatowa PSP  

w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 6,  
18-200 Wysokie Mazowieckie; współorgani-

zator: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wysokiem  

Mazowieckiem, miejsce realizacji: Wysokie 
Mazowieckie – świetlica Komendy Powiatowej  

Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem  
Mazowieckiem, tel.: 086 275 81 01, 

 e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl.
XVIII Powiatowy Konkurs Bożonarodzenio-
wy – grudzień 2018 r. Organizator i miejsce 
realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyże-

wie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,  
tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, 

strona: www.gokczyzew.pl.
Wigilia „Bliżej Ciebie” – grudzień 2018 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Stowarzy-

szenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy 
„Bliżej Ciebie”, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, tel. 698778372.

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 
PAŻDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2018 r.

Wróciliśmy z niezapomnianymi wrażeniami  
i marzeniami, by w przyszłości w ławach sej- 
mowych zasiąść jeszcze nieraz…

Jakub Wróblewski
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Projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Woj. Podlaskiego na lata 2014–2020

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwa-
lifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój 
kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 
Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz 
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicz-
nego zgodnie z potrzebami regionalnej gospo-
darki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy 
kształcenia dorosłych „Zintegrowany program 
rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zo-
rientowanego na jakość i potrzeby regionalnej 
gospodarki”

Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 45,5 mln zł. 

Dofinansowanie ok. 40,8 mln.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy sys-
tem rozwijania kompetencji i umiejętności osób 
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej  
gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany 
przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w part- 
nerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, 
kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wyso-
komazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną 
Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edu- 
kacyjnych:

1. Poddziałanie 3.2.1 bon szkoleniowy na:
• szkolenia i kursy z informatyki, 
• szkolenia i kursy z języków obcych,
• kursy kompetencji ogólnych (zachęcamy mło-
dzież klas maturalnych do skorzystania z kursów 
przygotowujących do egzaminu dojrzałości),
• studia podyplomowe.
– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os.( można 
otrzymać kilka bonów na poszczególne szkole-
nia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład 
własny uczestnika min. 12%.

Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) 
zamieszkująca na terenie subregionu łomżyń-
skiego.

Preferencje przewidziane są dla osób 50+ 
albo osób nie posiadających wykształcenia wyż-
szego. (Minimum 80 % uczestników projektu).

Kryterium działania 3.2.1 RPO dotyczące 
preferowania osób 50+ albo osób nie posiada-
jących wykształcenia wyższego wynika z re- 

gulaminu projektu i jako kryterium dostępu 
nie może być przez realizatora zmienione. 

W ramach rekrutacji prowadzonej w 2017 r. 
i w 2018 r. – otrzymaliśmy bardzo dużą licz-
bą zgłoszeń osób nie spełniających kryteriów 
preferowanych.

W związku z tym obecnie do projektu  
z działania 3.2.1 będą przyjmowane na bieżą- 
co wyłącznie osoby preferowane tj. 50+ albo 
nie posiadające wykształcenia wyższego.

Pozostałe osoby będą mogły być objęte 
wsparciem w projekcie pod warunkiem zrekru-
towania dużej ilości osób priorytetowych. Lista 
rezerwowa z dotychczasowej rekrutacji wska- 
zuje, że przyjęcie osób z wykształceniem wyż-
szym/poniżej 50 r. życia będzie możliwa nie 
wcześniej niż za kilka miesięcy. W przypadku 
nie zrekrutowania kilkukrotnie większej liczby 
osób priorytetowych aniżeli zakładał projekt 
spowoduje, że osoby niepriorytetowe nie będą 
mogły skorzystać z działania 3.2.1 RPO. 

2. Poddziałanie 3.2.2 bon na szkolenia zawo-
dowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodo-
we lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny 
Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Za-
wodowych (KUZ),zgodnie z rozporządzeniem 
MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształ-
cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł. /os. (można 
otrzymać kilka bonów na poszczególne szkole-
nia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład 
własny uczestnika min. 12%.

Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez 
względu na status: pracująca czy bezrobotna, 
zamieszkująca na terenie subregionu łomżyń-
skiego. 

Preferencje przewidziane są dla osób za-
mieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczest- 
ników projektu).

Projekt przewidziany jest dla osób zamiesz-
kujących Miasto Łomża i powiaty: bielski, haj-
nowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wy-
sokomazowiecki i zambrowski. 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie 
zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynasz-
kolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Ob-
sługi – zgodnie z miejscem zamieszkania kan-
dydata/kandydatki.

Adresy Biur Obsługi dostępne na stronie 
www.bonynaszkolenie.pl.

Osoby zamieszkałe na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego zapraszamy do Biura 
Obsługi Projektu w Starostwie Powiatowym 
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.: 86 275 24 17, 
I piętro pok. 25 (Poddziałanie 3.2.2) i pok. 26 
(Poddziałanie 3.2.1).

Nabór do projektu trwa w systemie ciąg- 
łym w dni robocze (pon. 10.00-18.00; wt.-pt.  
7.30-15.30).

Formularze z działania 3.2.1 od osób 
które spełniają kryteria priorytetowe tj. 50+ 
i/lub bez wykształcenia wyższego będą ob- 
sługiwane na bieżąco w miarę możliwości  
kadrowych w biurze obsługi, bez konieczno- 
ści oczekiwania na listę rankingową.

Formularze z działania 3.2.2, które wpły-
ną do biura obsługi w danym tygodniu, są  
oceniane w każdy piątek od godz. 12.00 – 
utworzona zostaje lista rankingowa.

 
Każde biuro obsługi umawia się na indy- 

widualne spotkania z osobami ubiegającymi 
się o przyznanie bonu szkoleniowego za po-
mocą mail/telefon. 

W przypadku wpływu znacznej liczby 
zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawiesze- 
nie rekrutacji, jednakże nie wcześniej niż  
w terminie 5 dni po upublicznieniu infor- 
macji o zawieszeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Re- 
gulaminie Projektu dostępnym na stronie  
www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Ob- 
sługi u każdego partnera projektu. 

Wykorzystanie bonów edukacyjnych nastę-
puje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwo-
jowych prowadzonej przez Państwową Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugiro-
zwojowe.parp.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców subre-
gionu do podnoszenia swoich kwalifikacji.

KONTYNUACJA NABORU DO PROJEKTU: „KOMPLEKSOWY SYSTEM ROZWIJANIA 
KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH ZGODNIE Z POTRZEBAMI 

REGIONALNEJ GOSPODARKI 3.2.1/3.2.2 RPO”.
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Już po raz trzeci 24-osobowa grupa uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu wraz z opiekunami mia- 
ła okazję kontynuować współpracę i zdobywać  
kolejne doświadczenia w ramach projektu, któ- 
rego pierwsza część odbyła się w Gruzji w dniach  
13 – 22 września 2018 r. Projekt „POLSKO-
-GRUZIŃSKA PRZYJAŹŃ W DRODZE DO 
NIEPODLEGŁOŚCI”, sfinansowało w wysoko-
ści 58960 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w ramach konkursu „Międzynarodowa wymia-
na młodzieży”. Zarówno poprzednie edycje, jak 
i obecny projekt mają ogromne znaczenie dla 
wzmacniania relacji pomiędzy Polską a Gru-
zją. Są one dowodem na to, iż przyjaźń nie ma 
granic. Wizyty w ramach projektu oraz dialog 
kulturowy wzbudzają wśród uczniów miłość  
i szacunek do swoich ojczyzn oraz ich bogatego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego. Są też 
elementem budującym postawę tolerancji i zro-
zumienia. 

A oto uczniowska relacja z działań projek-
towych w Gruzji – dzień po dniu:. 

Dzień 1. Naszą wspaniałą podróż mało kto 
zaczął wyspany. Każdy był tak podekscytowany 
wyjazdem, że z trudem zmrużył oko. Dla nie-
których był to pierwszy lot samolotem, więc nic 
dziwnego, że towarzyszył nam także strach. Po 

długiej drodze z wspaniałymi wido- 
kami, dotarliśmy na lotnisko w Ku-
taisi, gdzie zaskoczeniem było dla 
nas gorące gruzińskie słońce, bo  
w Warszawie mieliśmy na sobie kurt- 
ki. Po powitaniu na lotnisku udali-
śmy się do naszej zaprzyjaźnionej  
szkoły w Khashuri. Pierwszy raz 
widzieliśmy tak piękne góry, od któ- 
rych nie mogliśmy oderwać wzroku.  
W szkole przywitano nas tradycyj-
nym gruzińskim śpiewem i tańcem. 

Pani Dyrektor przywitała nas krótkim, ale treś- 
ciwym przemówieniem, podczas którego przed-
stawiła program pobytu. Głos zabrał również 
Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, dziękując za 
wspaniałe przyjęcie. Przydzielono nas do na-
szych nowych rodzin, po czym udaliśmy się na 
kolację, gdzie pierwszy raz posmakowaliśmy 
gruzińskich potraw. Ten dzień był początkiem 
długo wyczekiwanej podróży, której nie zapo-
mnimy do końca życia.

Dzień 2. Gruzja przywitała nas gorącym 
południowym słońcem. Jako pierwsze mieliśmy 
zwiedzić skalne miasto Vardzia, gdzie rodziło 
się państwo gruzińskie. Po drodze podziwiali-
śmy wspaniałe krajobrazy Kaukazu. Na miejscu 
musieliśmy wejść na brzeg góry, na którym prze- 
wodniczka zdradziła nam tajniki życia Gruzi-
nów żyjących tam przed laty. Na obiad pojecha-
liśmy do Akhalciche, gdzie później obejrzeliśmy 
zamek Rabati. Przez setki lat rozwijali go: Gruzi- 
ni, Turcy, Rosjanie i Żydzi. Nie zwalniając tem-
pa w drodze powrotnej, zmęczeni, uczyliśmy się  
z naszymi gospodarzami swoich trudnych i jak- 
że oryginalnych języków. Po dotarciu do Kha-
shuri, kolejny wieczór poznawaliśmy styl życia  
i kulturę prawdziwych gruzińskich rodzin. 

Dzień 3. Oprócz zawiązania nowych przy-
jaźni i wspólnej nauki języków odwiedziliśmy 

Kvatakhevi, gdzie mogliśmy zobaczyć piękny 
klasztor. Ubrani w spódnice oraz chusty podzi-
wialiśmy piękno przyrody i architektury. Na-
stępnie wybraliśmy się do Gori. Tam zjedliśmy 
przepyszne chaczapuri i chinkali. Najedzeni, 
pełni sił zwiedziliśmy Muzeum Józefa Stalina. 
Około godziny 18.00 zmęczeni, ale także zado-
woleni wróciliśmy do domów, by nabrać sił na 
kolejny dzień pełen wrażeń.

Dzień 4. Wstaliśmy wcześnie, bo czekała 
nas podróż na wschód kraju do przepięknego 
regionu Kakheti, słynącego przede wszystkim 
z churchkheli, czyli „Gruzińskiego Snickersa". 
Jako pierwsze odwiedziliśmy leżące u stóp gór 
jezioro Kvareli, nad którym znajdował się napis  
w języku gruzińskim znaczący ,,Kocham Ka-
kheti". Następnie zajechaliśmy do widocznego 
z daleka zamku Gremi, a kolejnym punktem 
programu była wizyta w muzeum najznamienit-
szego pisarza tego kraju Aleksandra Chavchava-
dze. Usłyszeliśmy tam, jakim wszechstronnym  
i poważanym człowiekiem była ta postać. Rów-
nie duże wrażenie zrobiły otaczające dom po-
ety ogrody, gdzie większość z nas pierwszy raz 
zobaczyła nierosnące u nas rośliny, na przykład 
bambus czy juki. Następnie głodni poszliśmy  
na obiad. Po jedzeniu niektórzy uczniowie z obu 
przyjacielskich krajów zainscenizowali sponta- 
niczną ,,kłótnię”. Doskonale komponowały się  
temperament gruzińskich kobiet i pewność sie- 
bie Polaków. Żeby podgrzać atmosferę zaczę-
liśmy śpiewać tradycyjne piosenki naszych 
ojczyzn (z czasem przyłączyli się nawet opie-
kunowie). Tej wspaniałej sytuacji nie da się opi-
sać żadnym ze znanym nam języków. Ostatnią 
atrakcją tego dnia była wizyta w zabytkowej  
cerkwi Axali Shua Mta. 

Dokończenie na stronie obok.

Z CIECHANOWCA DO GOŚCINNEJ GRUZJI

„TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NASZA SPRAWA, PRACA W HOLANDII”
W ramach współpracy Powiatowego Urzę-

du Pracy z Komendą Powiatową Policji w dniu 
13.09.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowe- 
go w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Lu-
dowej 15a odbyły się warsztaty holenderskich 
funkcjonariuszy policji z osobami bezrobotny-
mi i poszukującymi pracy. Spotkanie odbyło 
się w ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo 
– nasza sprawa, praca w Holandii”. Ze strony 
holenderskiej brali w nim udział: Irena de Ruig 
– specjalistka do spraw problematyki migracyj- 
nej z garnizonu Oost Nederlands, Petra Castele-
ijn – specjalistka Wydziału do Walki z Handlem 
Ludźmi z garnizonu Haaglander oraz mł.asp. 
Szymon Kapusta – specjalista Biura Prewencji 
KGP. Powiatowy Urząd Pracy reprezentowała 

Marzena Bagińska – pośrednik instytucjonalny. 
Wizyta realizowana była na gruncie współpra- 
cy polskiej i holenderskiej policji w zakresie  
zapobiegania handlowi ludźmi. 

Goście wygłosili bardzo interesujący wy-
kład o zagrożeniu, jakim jest handel ludźmi oraz 
gdzie można szukać pomocy w sytuacji stania 
się ofiarą tego rodzaju przestępstwa. Omówio-
ne zostały także przypadki przymusowej pracy 
i wyzysku pracowniczego. Osoby bezrobotne 
zainteresowane wyjazdem i pracą w Holandii 
mogły uzyskać informacje na temat realnych za-
robków przy zatrudnieniu obcokrajowca w Ho-
landii oraz o prawach i obowiązkach w sytuacji 
podjęcia pracy zagranicą. 

Przedstawione zostały także bezpieczne spo- 
soby pozyskiwania zagranicznych ofert pracy –  
czyli możliwość korzystania z usług sieci EURES, 
które realizowane są przez pośrednika pracy  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem 
Mazowieckiem, w pok. nr 9, tel. 86 275 86 24. 

Policjantki promowały także swój zawód  
i zachęcały osoby bezrobotne do podjęcia wy-
zwania jakim jest praca w Policji.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zaintere- 
sowaniem ze strony odbiorców. Prelegenci chęt- 
nie odpowiadali na zadawane pytania i dzielili 
się swoim zawodowym doświadczeniem z za- 
interesowanymi tematem osobami.

Marzena Bagińska
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Dokończenie z poprzedniej strony.

Dzień 5. Spotkaliśmy się dopiero o 9:00. 
Przy szkole, zobaczyliśmy młodych Gruzinów 
tłumnie podążających na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Tego dnia naszym celem była zarów-
no stolica, jak i największe miasto Gruzji czyli 
Tbilisi. Podczas podróży podziwialiśmy połą-
czenie architektury tradycyjnej z nowoczesną  
na brzegu rzeki, której polska nazwa to Kura,  
a Gruzińska Mtkwari. Naszym pierwszym celem 
był przejazd kolejką na górski grzbiet Sololaki, 
skąd rozchodził się wspaniały widok na prze-
piękne Tbilisi. Mogliśmy tam stanąć obok mie-
rzącego dwadzieścia metrów posągu przedsta-
wiającego Matkę Gruzję. W jednej ręce trzyma 
ona wino dla przyjaciół, a w drugiej miecz na 
wrogów. Potem zeszliśmy do parku Rike, gdzie 
mogliśmy podziwiać Centrum Kultury, leżący 
na wzgórzu Pałac Prezydencki, oraz wejść na 
futurystyczny Most Pokoju. Następnie wjecha-
liśmy na leżącą ponad 700 metrów nad Tbilisi 
górę Mtatsminda, skąd mogliśmy zobaczyć naj-
odleglejsze części miasta, a nawet leżące za nim 
wzgórza. Potem pojechaliśmy na pyszny obiad 
podczas, którego utalentowani uczniowie dali 
nam spontaniczny koncert fortepianowy. Ostat-
nim obiektem jaki odwiedziliśmy było najwięk- 
sze w Gruzji centrum handlowe. Gdy jesteśmy 
wieczorami u rodzin, część uczniów spotyka się 
razem i wspólnie spacerują po jakże egzotycz-
nym dla nas mieście. Jeden z naszych kolegów 
uczy Gruzinów gry na instrumentach, na przy-
kład na gitarze i jak się okazuje jest to bardzo 
muzykalny i utalentowany naród. 

Dzień 6. Pierwszym celem była leżąca na 
zachodzie kraju miejscowość Zugdidi. Odwie-
dziliśmy Pałac Dadiani, w którym urzędowa- 
ła Księżniczka Samegrelo: Ekaterine Dadiani. 
Usłyszeliśmy tam historię jej rodziny, z którą  
liczyć się musieli nawet carowie Rosji i Napo-
leon. Oprócz historii mówionej, zobaczyliśmy 
dawną broń, portrety oraz meble. Na zewnątrz 
zrobiliśmy zdjęcia obok pięknej fontanny. Po- 
tem obiad – spróbowaliśmy regionalnych dań. 
Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Sataplia  
leżącego nieopodal Kutaisi. Były tam figury 
dinozaurów, których ślady tam znajdowano, 
pszczele domy w skale oraz szklany punkt wi- 
dokowy, z którego widać było całe miasto. 

Dzień 7. Organizatorzy zaplanowali atrak- 
cje w szkole – konkursy w grupach projektowych. 

Konkurencje były różnorakie, od tanecznych, 
przez artystyczne, po sportowe. W większości  
z nich udało się wygrać grupie słowiańskiej.  
Później zaproszono nas do szkolnej kuchni, 
gdzie wspólnie przygotowaliśmy narodowe da-
nia gruzińskie, czyli khinkali i khachapuri, któ- 
re potem zjedliśmy ze smakiem. Następnie trochę 
czasu wolnego, podczas którego mogliśmy po-
grać wspólnie w koszykówkę lub piłkę nożną.  
W międzyczasie Pan Starosta, Pan Dyrektor oraz 
opiekunowie spotkali się z lokalnymi władzami, 
aby omówić dalszą współpracę szkół. Najważ-
niejszą częścią naszego dnia była ewaluacja pro-
jektu. Na spotkanie w szkolnej auli zaproszeni 
zostali: władze samorządowe, rodzice, ucznio-
wie, nauczyciele oraz inni goście. Wystąpienia 
dyrektorów obu szkół, oraz podziękowania umi-
liły nam występy artystyczne oraz tańce naro- 
dowe naszych kolegów z projektu. Zaś nasza 
grupa koncertem patriotycznym nawiązującym 
do tytułu projektu „Polsko-gruzińska przyjaźń  
w drodze do niepodległości” wprowadziła wszyst- 
kich w nastrój historycznych wspomnień. Na 
koniec razem zaśpiewaliśmy słynne ,,We are the 
world”, co podkreślało nasze braterstwo. Po ofi-
cjalnej części, mogliśmy bawić się i tańczyć do 
wszelkiego rodzaju muzyki. Już na koniec dnia, 
udaliśmy się do domów i spędziliśmy ostatni 
wieczór ze swoimi gruzińskimi rodzinami, któ- 
re na zawsze pozostaną w naszych sercach.

Dzień 8. Musieliśmy pożegnać się z naszy- 
mi rodzinami. Z pewnością wielu z nas dosta-
ło zaproszenie na kolejne odwiedziny, co jest 
związane ze słynną gruzińską gościnnością. Po 
kilkugodzinnej jeździe przez piękne regiony tego  
kraju, dotarliśmy do hotelu leżącego nieopodal  
słynnego Batumi, czyli do Kobuleti. Już po pysz-
nym obiedzie, na którym spróbowaliśmy dań 
kuchni azerskiej, udaliśmy się na plażę. Każ-
demu się tam podobało, bo jedni skorzystali  
z ciepłej wody i udali się popływać, a inni woleli 
zostać na brzegu i przysłuchiwać się morskim  
falom. Wieczorem mogliśmy kolejny raz inte-
grować się z gruzińskimi braćmi więc spędzili-
śmy wieczór na zabawach i rozmowach.

Dzień 9. Aż do obiadu mogliśmy wypo-
czywać na plaży, robić zakupy lub spacerować 
brzegiem cudownego Morza Czarnego. Po obie-
dzie pojechaliśmy do leżącego nieopodal parku  
miniatur. Zobaczyliśmy w nim najpiękniejsze 
miejsca tego pięknego kraju. Część z nich, jak 
np. Zamek Rabati, skalne miasto Vardzia, czy Pa-

łac Dadiani mieliśmy okazję obejrzeć na żywo. 
Jak określili to Gruzini, kiedy nie masz czasu  
zobaczyć całą Gruzję, wystarczy przyjechać w to 
miejsce. Po powrocie do hotelu, mogliśmy za- 
cieśniać coraz lepsze kontakty z przyjaciółmi, 
grać w różne zabawy integracyjne, albo prze- 
chadzać się brzegiem morza. 

Dzień 10 – ostatni w Gruzji. Jedni cieszyli 
się z powrotu do rodzin i przyjaciół, a drudzy 
płakali, bo nie chcieli żegnać się z tym pięk- 
nym krajem. Ale zanim nastąpiło pożegnanie, 
czekał nas jeszcze wspaniały dzień w Batumi. 
Gdy dotarliśmy rano do tego przepięknego mia-
sta, podzieliliśmy się na grupy według swoich 
preferencji. Jedni woleli spacerować pełnym 
palm deptakiem, drudzy udali się na kolejkę li-
nową, z której podziwiać można było całe mia- 
sto, a jeszcze inni korzystali z przejażdżki róż-
nymi pojazdami. Na pewno na wszystkich duże 
wrażenie zrobiły nowoczesne wieżowce, wi- 
doczne nawet z plaży w Kobuleti. Potem razem 
udaliśmy się na obiad. Tym razem skosztowali- 
śmy kuchni ukraińskiej. Po posiłku czekała nas 
droga na lotnisko w Kutaisi. Na miejscu dłu-
go trwało pożegnanie z naszymi przyjaciółmi. 
Mimo, że wiedzieliśmy, iż zobaczymy się za  
miesiąc. 

Maciej Moczulski

Z CIECHANOWCA DO GOŚCINNEJ GRUZJI
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Dokończenie ze strony 1.
Eucharystia miała szczególnie uroczystą 

oprawę. Liturgii przewodniczył Ordynariusz 
Diecezji Drohiczyńskiej, Jego Ekscelencja Ks. 
Biskup Tadeusz Pikus. Odbyło się także poświę-
cenie nowego sztandaru ZSOiZ w Ciechanowcu. 
W imieniu rodziców naszej młodzieży i całej 
społeczności szkolnej głos zabrała Pani Agata 
Koc, Przewodnicząca Rady Rodziców naszej 
placówki. Poprosiła ona Jego Ekscelencję Ks. Ta- 
deusza Pikusa o poświęcenie i pobłogosławie- 
nie nowego sztandaru szkoły. 

Ks. Biskup Tadeusz Pikus w swoim kaza-
niu podkreślił, że wartości, które znajdują się  
na nowym sztandarze szkoły, streszczają isto-
tę dobrego, chrześcijańskiego życia. Zaznaczył 
też, że sam Witold Pilecki jest wspaniałym bo-
haterem, a jego życie powinno stać się wzorcem 
i inspiracją dla wszystkich członków szkolnej 
społeczności. 

Po mszy świętej zebrani udali się do szko- 
ły na dalszą część uroczystości. Kolejnym punk-
tem było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej 
tablicy, związanej z uroczystością nadania szko-
łom imienia Rotmistrza Pileckiego. Odsłonię- 
cia pamiątkowej tablicy dokonał Janusz Niewia-
rowski – Prezes Koła Terenowego Sybiraków  
w Ciechanowcu, zaś poświęcił ją Jego Ekscelen-
cja Ks. Biskup Tadeusz Pikus. Potem głos zabrał 
Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podkreślił on, że 
dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją, aby do- 
konać oficjalnego otwarcia kompleksu boisk 
przy szkole. Zaznaczył, że nowe obiekty spor- 
towe powstały przede wszystkim dzięki stara-
niom Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego 
– Bogdana Zielińskiego, Przewodniczącej Rady 
Powiatu - Doroty Łapiak oraz całej Rady. 

Po przecięciu wstęgi Jego Ekscelencja Ks. 
Biskup Tadeusz Pikus dokonał poświęcenia bo-
iska. Z okazji nadania imienia szkołom powsta- 
ło pamiątkowe popiersie Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, którego autorem jest Michał Sele-
rowski. Jego odsłonięcia dokonała Sybiraczka, 
Donata Olędzka, zaś poświęcił je J.E. Ks. Bis- 
kup Tadeusz Pikus. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkol- 
nej hali sportowej. Dyrektor Eugeniusz Święc- 
ki przypomniał m.in., że to właśnie tego dnia  
w całej Polsce pracownicy oświaty obchodzą 
Dzień Edukacji Narodowej. 

Pan Dyrektor zaprosił też wszyst- 
kich zebranych na uroczystą, wy-
jazdową sesję Rady Powiatu Wyso- 
komazowieckiego, na której zostaną  
podjęte ważne decyzje dotyczące  
Szkoły. Posiedzenie 34. sesji otwo-
rzyła Przewodnicząca Dorota Ła-
piak, która powitała wszystkich 
przybyłych gości i zaprezentowała 
program sesji. Jako pierwszy głos 
zabrał Starosta Bogdan Zieliński. 
Podkreślił on, iż przeżywana chwila 
jest wyjątkowa, również w kontek-
ście pracy samorządu powiatowego. 
Zaznaczył, że władze powiatowe  

i prowadzone przez nie szkoły zawsze działały  
w imię tradycji narodowej, kultury naszej oj- 
czyzny i wiary chrześcijańskiej. 

Następnie głos zabrał Dyrektor Eugeniusz 
Święcki. Przedstawił on uzasadnienie wyboru 
patrona szkoły. Następnie dokonano odczyta-
nia uchwały i jej zatwierdzenia. Rada Powiatu 
Wysokomazowieckiego zgodnie z Ustawą o Sys-
temie Oświaty podjęła uchwałę, która zniosła 
dotychczasowego patrona ZSOiZ w Ciechanow-
cu i nadała imię Rotmistrza Witolda Pileckie- 
go trzem typom szkół wchodzących w skład  
zespołu: Liceum Ogólnokształcącemu, Techni-
kum oraz Branżowej Szkole I i II stopnia. 

Po ceremonii wyprowadzenia dotychcza-
sowego sztandaru nadeszła pora na wprowa-
dzenie i prezentację nowego symbolu naszej 
szkoły. Kolejnym, bardzo podniosłym punktem 
uroczystości było ślubowanie na nowy sztandar. 
W imieniu całej społeczności szkolnej złożyli 
je: Dyrektor Eugeniusz Święcki, Przewodniczą-
ca Rady Rodziców Agata Koc, przedstawicielka 
Rady Pedagogicznej Sylwia Grzymała i repre-
zentanci uczniów liceum ogólnokształcącego, 
technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. 
Akt ślubowania odczytała Wizytator Danuta  
Radwańska, przedstawiciel Podlaskiego Kura-
tora Oświaty w Białymstoku. Uczniowie, na-
uczyciele i rodzice ślubowali wierność tradycji 
narodowej, szacunek do języka i kultury ojczy-
stej. Przyrzekali, że pracą, nauką i wychowa- 
niem potwierdzą, że są pokoleniem patriotów 
i dochowają wierności sztandarowi szkoły. Za-
pewniali też, że będą dbać o dobre imię szko-
ły oraz stać na straży wartości wypisanych na 
sztandarze, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna 
oraz Nauka. 

Po ślubowaniu poczet sztandarowy doko- 
nał prezentacji nowego sztandaru, a zgroma- 
dzonych zapoznano z jego dokładnym opisem 
oraz symboliką. 

Po wbiciu pamiątkowych gwoździ głos za- 
brał ponownie Dyrektor Eugeniusz Święcki. 
Złożył on serdeczne podziękowania wszystkim 
fundatorom sztandaru: instytucjom, przedsię-
biorstwom, organizacjom i osobom prywatnym. 
Podkreślił on, iż pomoc oraz udzielone wspar-
cie utwierdza nas w przekonaniu, że w służbie 
na rzecz edukacji możemy liczyć na pomoc tak 

licznego grona przyjaciół. Następnie Pan Dy- 
rektor poprosił o zabranie głosu Starostę Bog- 
dana Zielińskiego. 

W wystąpieniu Starosty znalazły się życze-
nia związane ze zbliżającym się Dniem Edu- 
kacji Narodowej. Podkreślił on, że uroczystość  
ta pięknie wpisuje się w jubileusz 100-lecia  
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz  
w zbliżające się rocznice 75-lecia naszej szkoły 
i 20-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego. Za- 
znaczył też, że wielkie zasługi dla rozwoju ZSOiZ  
w Ciechanowcu należy przypisać Posłowi Jac-
kowi Boguckiemu, Minister Jolancie Ślusar-
skiej-Rusiniak oraz Marszałkowi Jerzemu Lesz-
czyńskiemu. Wskazał również, że najwięcej dla 
szkoły zrobił jednak jej gospodarz, Dyrektor  
Eugeniusz Święcki, który przez 16 lat pełnie-
nia tej funkcji pracował bardzo ciężko, dbając 
zarówno o właściwą bieżącą pracę, jak też po-
dejmując różnorodne inicjatywy. Za te działa-
nia uhonorowano Pana Dyrektora Eugeniusza 
Świeckiego Nagrodą Starosty Powiatu Wysoko-
mazowieckiego. 

Pan Starosta podkreślił także wielką war-
tość pracy nauczycieli, wychowawców, pracow-
ników i dyrektorów prowadzonych przez Powiat  
Wysokomazowiecki szkół. Jako podziękowanie 
za szczególny trud włożony w pracę na rzecz 
szkoły wręczył on także Nagrody Starosty Wy-
sokomazowieckiego. Przyznano je najlepszym 
dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzo- 
nych przez Powiat Wysokomazowiecki. 

W dalszej części nie zabrakło wystąpień  
dostojnych gości, odznaczeń i wyróżnień dla 
szkoły i osób z nią związanych, aż przyszła pora 
na część artystyczną. Młodzi artyści, pracujący 
pod kierunkiem Moniki Ilczuk i Jolanty Ko- 
ziarskiej, zaprezentowali poruszającą historię ży- 
cia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Warto pod- 
kreślić, iż na potrzeby tego spektaklu powstał 
specjalny utwór muzyczny pt. „Przesłanie Rot-
mistrza Pileckiego”. Autorami tej kompozycji  
są Monika Ilczuk i Łukasz Kloc.

Po części artystycznej głos zabrali ponow-
nie prowadzący. Podziękowali oni za wszystkie 
miłe słowa skierowane pod adresem naszej pla-
cówki. W imieniu całej społeczności uczniow-
skiej wyrazili też wdzięczność za tak wspaniały 
dar, jakim jest sztandar. Podziękowali również 
wszystkim gościom za uświetnienie naszej uro-
czystości swoją obecnością. Słowa wdzięczności 
skierowali też pod adresem sponsorów, dzięki 
którym dzisiejsze święto mogło się odbyć. Ser-
decznie podziękowali także nauczycielom za 
wkład pracy włożony w przygotowanie dzisiej-
szej, historycznej uroczystości, która zdarza się 
tylko raz w życiu szkoły.

Zaprezentowana powyżej relacja z uroczy-
stości w ZSOiZ w Ciechanowcu stanowi skrót 
materiału, który w pełnej wersji znajdziecie  
Państwo na stronie internetowej Szkoły. 

Zapraszamy też do fotogalerii na stronie 12.

IMIĘ ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO DLA CIECHANOWIECKIEGO ZSOIZ
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Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie ma już 70 lat. Z okazji Jubile- 
uszu 22 września została zorganizowana gala  
na której dyrekcja, pracownicy PODR Szepie-
towo wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili to 
doniosłe wydarzenie. Na uroczystości przybyli 
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Posłowie RP Krzysztof Jurgiel, Ber-
nadeta Krynicka, Kazimierz Gwiazdowski, Jan 
Zabielski – Wicewojewoda Podlaski, przedstawi- 
ciele instytucji związanych z rolnictwem, przed- 
stawiciele lokalnych samorządów, świata nauki, 
mediów oraz zaproszeni goście.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej 
w Kościele Parafialnym w Dąbrówce Kościel- 
nej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Bi-
skup Łomżyński Janusz Stepnowski, który pod-
czas homilii podkreślał znaczenie oraz wkład 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w rozwój rol-
nictwa. O oprawę muzyczną zadbał Zespół 
Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szepietowie.

Wyjątkowym punktem uroczystości Jubile-
uszowych było odsłonięcie kamienia, upamięt-
niającego Papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. 
Kamień ten stanął koło Dębu Papieskiego po-
sadzonego w roku śmierci papieża. Inicjatorem  
tego wydarzenia był poprzedni dyrektor Pod-
laskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Euge-
niusz Stefaniak. W swym przemówieniu Adam 
Niebrzydowski dyrektor PODR Szepietowo po-
wiedział: „Jak wiele dla nas znaczył Jan Paweł II, 
tak naprawdę przekonaliśmy się dopiero wtedy 
gdy odszedł. Brakuje nam Jego uśmiechu, do- 

brego słowa, które otrzymywaliśmy jak 
zastrzyk energii do działania. Czuli- 
śmy otuchę, że nasz Papież jest, czu- 
wa i chroni nas. Już za życia mówiono  
o nim Jan Paweł Wielki. Był to też 
pontyfikat, który zmienił świat i trud- 
no nie zgodzić się z tą oceną. To wła-
śnie dla upamiętnienia Jego Pontyfi-
katu posadzony został Dąb Papieski”.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
dokonali Biskup Łomżyński Janusz 
Stepnowski, Adam Niebrzydowski dy- 
rektor Podlaskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego oraz Jan Zabielski 

Wicewojewoda Podlaski.
Gala Jubileuszowa odbyła się w Kuczy- 

nie. Była to niewątpliwie okazja do wspomnień,  
gdyż w uroczystościach uczestniczyli także eme-
rytowani pracownicy PODR Szepietowo, ale też  
szansa do odnowienia znajomości z przed lat 
oraz zapoznania się z obecnymi pracownika-
mi ODR. Wydarzenie było również okazją do 
odznaczenia tych którzy wyróżnili się pracą na 
rzecz polskiego rolnictwa. Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przy-
znał odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” 
które wręczył Jan Zabielski wicewojewoda  
podlaski.

Adam Niebrzydowski dyrektor Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 

dziękując wszystkim, którzy mieli swój wkład 
w rozwój doradztwa rolniczego na Podlasiu po-
wiedział: „O naszym Ośrodku można by mówić 
wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniał swo-
je oblicze, strukturę i nazwę. W istocie jednak 
pozostał taki sam. Jest nie tylko ważną i nieod- 
zowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale też 
częścią naszego życia. Niezależnie od aktualnej 
nazwy, Ośrodek w Szepietowie zawsze był nośni-
kiem postępu w rolnictwie oraz przekaźnikiem 
wiedzy i osiągnięć nauki do praktyki rolniczej. 
Długoletnie doświadczenie i zaangażowanie kil-
ku pokoleń doradców sprawia, że jesteśmy jed- 
ną z wiodących jednostek doradztwa rolniczego. 
Naszą stałą misją jest świadczenie wszechstron-
nej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów 
wiejskich i przedsiębiorcom z branży rolniczej. 
W codziennej pracy przyświeca nam cel „Wie-
dza, praca i doświadczenie w służbie Ziemi  
naszej”.

Również zaproszeni goście bardzo ciepło  
i niekiedy ze wzruszeniem wypowiadali się na 
temat Ośrodka, gratulując tak zacnego Jubi-
leuszu. Na ręce Dyrektora PODR Szepietowo 
złożyli życzenia wielu owocnych lat pracy Pod- 
laskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie na rzecz polskiego rolnictwa.

Krzysztof Kuteszko

„WIEDZA, PRACA I DOŚWIADCZENIE W SŁUŻBIE ZIEMI NASZEJ”

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowiec- 
kiem serdecznie zaprasza do zgłaszania kandy-
datur osób oraz instytucji lub firm zasłużonych 
dla edukacji ekonomicznej.

Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzie-
ży jest bowiem inwestycją w nowe lepsze jutro 
naszego społeczeństwa. Stąd też w trosce o na-
sze lokalne społeczeństwo, we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Wysokiem Ma-
zowieckiem, Urzędem Miasta w Wysokiem 
Mazowieckiem, Urzędem Gminy w Wysokiem 

Mazowieckiem oraz w Kuleszach Kościelnych, 
zapraszamy do udziału w IV już edycji Kon- 
kursu „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej”.

Kandydatury do wyróżnienia statuetką na-
leży zgłaszać do 30 listopada 2018 r. w formie  
pisemnej na Formularzu wniosku dla os. fi- 
zycznej lub Formularzu wniosku dla instytucji/
firmy do Sekretariatu Banku Spółdzielczego  
w Wysokiem Mazowieckiem (ul. Jagiellońska 14, 
Wysokie Mazowieckie).

IV EDYCJA KONKURSU „ZASŁUŻONY DLA EDUKACJI EKONOMICZNEJ” –
ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR! 

Szczegółowe informacje dotyczące przyzna- 
wania pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla 
edukacji ekonomicznej” znajdują się w Regula- 
minie Konkursu. Zapraszamy na stronę inter-
netową https://www.bswysokiemazowieckie.pl/ 
o-banku/aktualnosci/600-iv-edycja-konkursu-
zasluzony-dla-edukacji-ekonomicznej-zapra- 
szamy-do-zglaszania-kandydatur.html gdzie 
znajdą Państwo dodatkowe informacje i pliki  
do pobrania.
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