styczeń 2015
PO RAZ TRZECI NA ULICACH CIECHANOWCA
W święto Objawienia Pańskiego, nazywane powszechnie świętem Trzech
Króli, wielobarwny orszak przeszedł przez miasto do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, gdzie uczestnicy marszu oddali pokłon Dzieciątku i uczestniczyli
w mszy świętej.
Już po raz trzeci Ciechanowiec znalazł się wśród licznych miast w Polsce i na
świecie, które zorganizowały przemarsz Orszaku Trzech Króli. W ciechanowieckim marszu wzięły udział dzieci, uczniowie i nauczyciele z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum przebrani w stroje charakterystyczne dla różnych kontynentów, liczni mieszkańcy, przedstawiciele Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa
Kurkowego w Ciechanowcu oraz pan Edward Tymiński z rydwanem.
Dokończenie na stronie 2.

DEKANALNE SPOTKANIE NOWOROCZNE
Doniosłe wydarzenie miało miejsce 9 stycznia 2015 roku w Zespole
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
W związku z dekanalnym spotkaniem noworocznym nasza szkoła miała
zaszczyt gościć Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego ks. dr Zbigniewa Pyskło, Wiceprzewodniczącego Wydziału
Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii ks. kan. dr Jacka Czaplickiego, Księdza Dziekana Prałata Ryszarda Niwińskiego, kapłanów
z dekanatu wysokomazowieckiego, Starostę Bogdana Zielińskiego, Wiceburmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Ewę Konarzewską, dyrektorów
szkół i placówek kulturalnych, katechetów oraz nauczycieli z okolicznych szkół.
Dokończenie na stronie 10.

ESTETYCZNIE, BEZPIECZNIE I SMACZNIE…
Stołówka w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem to miejsce szczególne, tu spotykają się uczniowie, którzy doceniają
domową wymowę serwowanych posiłków, nauczyciele odzyskujący siły
i werwę do dalszej pracy konsumując świetne dania oraz cisi wielbiciele menu podjadający nielegalnie zupę na przerwie ,,zupowej”. Stołówka
z zapleczem kuchennym i magazynowym wymagała remontu generalnego, gdyż co wakacyjny lifting nie przynosił oczekiwanych rezultatów.
W wakacje 2014 ruszyła machina remontowa. Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego zaplanował a Rada Powiatu uchwaliła w budżecie
pieniądze na to zadanie. W trakcie prac stołówka przeszła metamorfozę, zmieniając swoje oblicze z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, na
współczesne, odpowiadające standardom obecnych czasów i wymogom
przepisów sanitarnych. W remont zaangażowano kwotę 221.685.61
złotych. Efekt jest znakomity! Stołówka w tak młodzieńczej kondycji
stała się jeszcze jedną wizytówką szkoły.
– Składamy podziękowania Staroście Wysokomazowieckiemu Panu
Bogdanowi Zielińskiemu za dostrzeżenie potrzeby remontu i bardzo
konkretne rozwiązanie go w postaci decyzji finansowych wprowadzających remont do budżetu Starostwa – mówią zgodnie członkowie społeczności „Jagiellończyka”.

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Rozpoczynając nowy 2015 rok pragnę zwrócić państwa uwagę na radosny fakt przywrócenia do życia samodzielnego Sądu Rejonowego
w Wysokiem Mazowieckiem. Jak już wielokrotnie pisałem na łamach naszego biuletynu,
było to możliwe dzięki olbrzymiej determinacji mieszkańców naszego powiatu, a także
innych powiatów, których dotknęła ,,reformatorska” ręka obecnego rządu. Niestety w naszym Państwie reforma oznacza likwidację.
Na całe szczęście tę reformę udało się odwrócić, ku pożytkowi naszych mieszkańców.

Trwają prace nad budżetem powiatu na
2015 r. Założenia Zarządu Powiatu wyglądają
bardzo dobrze. Mam nadzieję, iż minister finansów dalej nie będzie nas okrajał z i tak skromnych dochodów. O ostatecznym kształcie budżetu
zdecydują radni powiatu na sesji 26 stycznia i wtedy będę mógł Państwa zapoznać ze szczegółami.

PO RAZ TRZECI NA ULICACH CIECHANOWCA

Dokończenie ze strony 1.
Po mszy, na placu Ks. K. Kluka, każda ze
szkół zaprezentowała własny program artystyczny, wystąpili kolędnicy z Pobikier i śpiewano
wspólnie kolędy. Rozstrzygnięty został też konkurs na najlepsze przebranie, w którym nagrody
ufundowali Burmistrz Ciechanowca, proboszcz
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu i Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu.
Nagrody zdobyli: wśród przedszkolaków
Karolina Godlewska i Antoni Paweluk, wśród
dzieci ze szkół podstawowych Paweł Prokopiak
z Radziszewa, Błażej Radziszewski z Łempic, Patrycja Bogucka, Dawid Chicheł, Paulina Dmochowska, Michalina Lipska, Aleksandra Pełszyk
i Julia Sudorowska z Ciechanowca, Łukasz Koc
z Koców-Schabów, wśród gimnazjalistów Katarzyna Kietlińska i Emilia Wojtkowska, a wśród
dorosłych kolędników Stanisława Major.
Gorąca herbata i bigos, przygotowane przez
Restaurację „Szczęsny”, z dodatkiem dziczyzny
dostarczonej przez myśliwych z Koła Łowieckiego „Rogacz” w Ciechanowcu oraz pączki
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upieczone przez Piekarnię Ciechanowiecką były
uzupełnieniem całej uroczystości.
Organizatorami Orszaku Trzech Króli byli:
Burmistrz Ciechanowca, proboszcz parafii pw.
Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, proboszcz parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu i dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka
Kultury i Sportu.
Źródło: MPI Ciechanowiec

Łączę wyrazy szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 11 grudnia
2014 r. do 8 stycznia 2015 r. odbył 3 posiedzenia
na których podjął uchwały w sprawie: a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Wysokomazowieckiego, b) zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok, c) udzielenia
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem, d) uzgodnienia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
miejscowości Sokoły, e) zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, f) autopoprawek do projektu
uchwały budżetowej na 2015 rok, g) autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu na lata 2015-2019.

22 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty
z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami; informację o zasadach zimowego
utrzymania dróg powiatowych powiatu wysokomazowieckiego w sezonie zimowym 2014/2015.
Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto
uchwały w sprawie: a) powołania Komisji Rewizyjnej, b) powołania Komisji Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych i ustalenia przedmiotu jej
działania, c) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i ustalenia przedmiotu jej działania,
d) powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego i ustalenia przedmiotu jej działania, e) powołania
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów i ustalenia przedmiotu jej działania, f) ustalenia wynagrodzenia Starosty Wysokomazowieckiego,
g) diet dla radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, h) powierzenia Gminie Ciechanowiec zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
Nr 2616B – ulica Drohicka w Ciechanowcu od
km 0+730 do km 1+758, i) odwołania Skarbnika Powiatu, j) powołania Skarbnika Powiatu,
k) zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
Składy stałych komisji rady powiatu przedstawiają się następująco:
Komisja Rewizyjna: Małgorzata Koc – przewodniczący komisji, Andrzej Lubowicki – zastępca przewodniczącego komisji, Krzysztof

Pełszyk – sekretarz komisji, Grzegorz Łopuski – członek komisji, Waldemar Stanisław Kikolski – członek komisji.
Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych: Krzysztof Pełszyk – przewodniczący
komisji, Marek Skarżyński – wiceprzewodniczący komisji, Grzegorz Łopuski – członek komisji,
Mariola Joanna Niemyjska – członek komisji,
Kazimierz Jan Wysocki – członek komisji, Jerzy
Pakieła – członek komisji.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Waldemar Stanisław Kikolski – przewodniczący komisji, Mariola Joanna Niemyjska – wiceprzewodniczący komisji, Małgorzata Koc – członek komisji,
Kazimierz Jan Wysocki – członek komisji, Zbigniew Piszczatowski – członek komisji.
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Porządku Publicznego: Stanisław
Olędzki – przewodniczący komisji, Stefan Brzozowski – wiceprzewodniczący komisji, Andrzej
Lubowicki – członek komisji, Leszek Mężyński
– członek komisji, Paweł Śliwowski – członek
komisji, Leszek Gruchała – członek komisji.
Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów:
Paweł Śliwowski – przewodniczący komisji, Marek Skarżyński – wiceprzewodniczący komisji,
Bogdan Zieliński – członek komisji, Stanisław
Olędzki – członek komisji, Stefan Brzozowski –
członek komisji.
JB

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM INFORMUJE:

W dniu 10 grudnia w Wysokiem Mazowieckiem, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, odbyło się spotkanie z pracodawcami
i przedsiębiorcami z terenu powiatu wysokomazowieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
Głównym celem spotkania było omówienie
nowych instrumentów rynku pracy w związku
z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Uczestnikom spotkania zostały przedstawione informacje na poniższe tematy: Usługi
i instrumenty rynku pracy kierowane do pracodawców, określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Sytuacja na rynku pracy
powiatu wysokomazowieckiego, Frekwencja na
spotkaniu była bardzo wysoka. Temat form pomocy udzielanej pracodawcom cieszył się dużym
zainteresowaniem.

Po zakończeniu prezentacji pracodawcy
mieli możliwość zadawania pytań i uczestnictwa w dyskusji.
Jednocześnie zapraszamy do konsultacji
indywidualnych jakie przewidujemy w ramach Dnia Otwartego w Podlaskich Urzędach
Pracy – 27 stycznia 2015 r.
Poniżej przedstawiamy program Dnia Otwartego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Do spotkań z pracownikami zachęcamy zarówno pracodawców jak i osoby
bezrobotne.

▶ Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – pokój nr 7.
10.00-13.00 Udzielanie informacji w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – pokój nr 8.

9.00-13.00 Kontakt z doradcami zawodowymi
– pokoje nr 3, 5 i 8:
▶ badanie predyspozycji zawodowych (test KZZ),
▶ konsultacje dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
9:00-14:00 Konsultacje indywidualne dla pra- ▶ przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
codawców i osób bezrobotnych w zakresie in10.00-13.00 Udzielanie informacji z zakresu
strumentów rynku pracy:
▶ Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy (sieć
prac interwencyjnych, staży, bonów stażowych EURES) – pokój nr 9:
▶ możliwości zatrudnienia w krajach EOG,
– pokój nr 6.
▶ Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach re- ▶ wyjazdy za granicę w celu poszukiwania pracy,
fundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia ▶ formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców.
stanowiska pracy – pokój nr 7.
▶ Kryteria wsparcia finansowego osób zamie- 10.00-13.00 Dział Ewidencji i Świadczeń
rzających rozpocząć własną działalność gospoUdzielanie informacji z zakresu nabywania
i wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym – pokój
darczą – pokój nr 7.
▶ Kierowanie na szkolenia i finansowanie ich nr 17.
Udzielanie informacji dotyczących rejestracji
kosztów – pokój nr 7.
▶ Ubieganie się o skierowanie na szkolenia w ra- osób bezrobotnych – pokój nr 1.
mach bonów szkoleniowych – pokój nr 7.
PUP
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W grudniu 2014 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 29 zdarzeń, w których
uczestniczyło 69 załóg – 280 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku
zdarzeń rannych zostało 7 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok.
516,2 tys. zł.
Wybrane zdarzenia

1 grudnia o godz. 14⁰⁸ Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał
informację o pożarze w budynku mieszkalnego,
do którego doszło w miejscowości Wróble. Na
miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy
z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG
Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG
Stara Ruś. Po przybyciu na miejsce stwierdzono,
że pali się budynek mieszkalny drewniany, kryty
blachą, niezamieszkały – około 15 metrów od
murowanej stodoły i obory, w której znajdowało
się 15 koni Huculskich. Działania JOP polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu
dwóch prądów wody w natarciu na palący się
budynek mieszkalny i jeden prąd wody w obronie na stodołę i oborę. Następnie po ugaszeniu
ognia przystąpiono do oddymiania pomieszczeń, prac rozbiórkowych domu i dogaszaniu
tlących się elementów sprawdzanych kamerą termowizyjną. Ze względu na biegnącą obok płonącego budynku napowietrzną linię energetyczną
przybyły na miejsce zdarzenia patrol energetyczny odłączył zasilanie w całej miejscowości
aż do zakończenia działań JOP. Częściowemu
spaleniu uległ dom drewniany wraz z więźbą
dachową i wyposażeniem budynku. Spaleniu
uległ także osprzęt jeździecki o wartości około
60 tys. złotych. Straty ogólne oszacowano na
kwotę około 100 tys. zł, zaś wartość uratowanego
mienia na około 250 tys. złotych.
12 grudnia o godz. 17³⁸ do PSK wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło w okolicach miejscowości Bruszewo Borkowizna. Natychmiast do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie,
zastępy OSP KSRG: Stara Ruś i Sokoły. Na miejscu stwierdzono, że na drodze wojewódzkiej
doszło do zdarzenia drogowego z udziałem
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trzech samochodów osobowych oraz jednego
samochodu ciężarowego z naczepą. Samochód
ciężarowy, Volkswagen POLO i Opel ASTRA
znajdowały się na poboczach jezdni a Volkswagen BORA w rowie na kołach. Pojazdami
podróżowali sami kierowcy (w sumie 4 osoby)
i nie odnieśli oni żadnych obrażeń. W chwili
przyjazdu pierwszej JOP na miejscu zdarzenia
obecny był już patrol policji. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie na skutek niezachowania
zasad ostrożności podczas manewru wyprzedzania przez kierującego pojazdem ciężarowym,
zmuszającego do zjechania na pobocze drogi pojazdów jadących w przeciwnym kierunku. Opel
unikając zderzenia zatrzymał się na poboczu,
a Volkswagen ocierając się o tylny zderzak Astry
wjechał do rowu uszkadzając podwozie. Nie
stwierdzono wycieków płynów eksploatacyjnych. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora
w uszkodzonym Volkswagenie BORA, oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Podczas
prowadzenia działań ruch na drodze wojewódzkiej odbywał się wahadłowo.
23 grudnia o godz. 17³⁰ Dyżurny PSK
otrzymał informację o pożarze budynku nieczynnej szkoły w miejscowości Brzóski Tatary.
Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały
dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa
zastępy z OSP KSRG Szepietowo oraz zastęp
z OSP Średnica Maćkowięta. Po przybyciu na
miejsce stwierdzono pożar poddasza budynku
starej nieużywanej szkoły drewnianej krytej
eternitem. Pożarem objęta była 1/3 powierzchni
poddasza i ogień wydostawał się nad dach budynku. Działania polegały na podaniu dwóch
prądów wody w natarciu i jednego w obronie,
wprowadzeniu dwóch ratowników w aparatach
ODO do objętej pożarem części poddasza, po
czym pożar został zlokalizowany. Po ugaszeniu
pożaru i odymieniu pomieszczeń przeszukano
poddasze pod kątem przebywania osób postronnych, gdyż budynek nie był zabezpieczony przed
wejściem takowych. Przy użyciu kamery termowizyjnej zlokalizowano tlące się kolejne zarzewia
ognia znajdujące się pomiędzy drewnianą podłogą, a sufitem niższej kondygnacji oraz ścian
pomieszczeń. Przestrzenie te były wypełnione
trocinami. Przystąpiono do prac rozbiórkowych
celem dogaszenia zlokalizowanych zarzewi
ognia. Obiekt przekazano właścicielowi i pouczono o zabezpieczeniu otworów wejściowych
i okiennych przed wejście osób postronnych.
26 grudnia o godz. 10²⁵ do PSK wpłynęło
zgłoszenie o pożarze budynków gospodarczych
w miejscowości Chojane Stankowięta. Do zdarzenia zadysponowano 13 zastępów Państwowej
i Ochotniczych Straży Pożarnych. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzono, że palą się
budynki połączone w literę „L”: garaż pokryty

blachą, stodoła pokryta eternitem, które miały
konstrukcję ścian drewnianą obsadzoną w betonowych słupach, natomiast obora była pokryta
blachą, sklepiona, ściany murowane. Pożarem
objęty był cały garaż oraz maszyny i urządzenia
znajdujące się w środku budynku (dach garażu był zawalony). Ewakuacja zwierząt w ilości
około 40 szt. bydła rozpoczęła się przed przybyciem JOP - prowadzona przez właściciela. Na
poddaszu obory paliła się więźba dachowa oraz
znajdująca się tam słoma i siano. Ogniem była
objęta część stodoły, w której znajdowały się
maszyny rolnicze. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy w dalszej ewakuacji zwierząt z obory (zwierzęta nie
odniosły obrażeń podczas ewakuacji), podaniu
w początkowej fazie dwóch prądów wody (jeden
w obronie maszyn znajdujących się w dalszej
części stodoły i drugi w obronie drugiej stodoły znajdującej się w pobliżu oddalonej o około
5 m). Po przybyciu kolejnych JOP podano kolejne prądy wody w natarciu na palące się siano
i słomę składowane na sklepieniu obory oraz na
palący się garaż, po czym pożar został zlokalizowany. W trakcie działań gaśniczych woda była
dowożona z pobliskiego stawu ponieważ hydranty nie były czynne. Właściciel w trakcie rozmowy z KDR zaczął uskarżać się na ból w klatce
piersiowej, strażacy JRG udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Na miejsce został wezwany
ZRM, który zabrał poszkodowanego do szpitala. Dalsze czynności JOP polegały na zrzuceniu ze sklepienia obory płodów rolnych (słoma
i siano oraz resztek więźby dachowej), które
były objęte pożarem. Zrzucone resztki były wywożone ładowarkami na pole właściciela około
70 m od najbliższego budynku. Podczas prowadzenia działań został odłączony dopływ prądu
do budynków gospodarczych przez ratowników
JOP. Wszystkie ewakuowane zwierzęta zostały
przewiezione do obory sąsiada. W celu przewietrzenia poddasza obory zostały wycięte otwory
w połaci dachowej krytej blachą za pomocą pił
mechanicznych, następnie użyto agregat oddymiający. Spaleniu uległo: 3 ciągniki rolnicze,
siewnik zbożowy, prasa kostkująca, agregat prądotwórczy 16 kW, betoniarka, piła do drewna
z heblarką, podnośnik do samochodów, piaskarka, prasa hydrauliczna, wartościowy sprzęt
warsztatowy z komputerem samochodowym
oraz drewniane ściany garażu i cała więźba dachowa około 70 m². Więźba nad oborą została
w całości opalona około 120 m² a blacha poddana wysokiej temperaturze. Więźba nad stodołą została zniszczona na powierzchni około
100 m². Straty wstępnie oszacowano na kwotę
około 350 tys. zł, zaś uratowane mienia na około
700 tys. złotych.
TS

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – ZAREAGUJ – NIE POZWÓL ZAMARZNĄĆ
Okres jesienno-zimowy zwłaszcza, gdy
temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, samotnych,
w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo.
To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu.
Wysokomazowieccy policjanci apelują
„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI”.
Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla
osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym
wieku oraz niezaradnych życiowo i nadużywających alkoholu zwłaszcza, gdy temperatury
spadają poniżej zera. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na bardzo niebezpieczne dla
życia wychłodzenie organizmu. W trosce o te
osoby wysokomazowieccy policjanci rozpoczynają działania ukierunkowane na sprawdzanie
i kontrolowanie miejsc, gdzie mogą przebywać

osoby bezdomne. Będą kontrolowane pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice i ogródki działkowe. Wszystkich napotkanych funkcjonariusze informować będą o noclegowniach oraz miejscach, gdzie można zjeść
ciepły posiłek i uzyskać doraźne wsparcie.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców
„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI”.
Każdy sygnał dotyczący miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo, które narażone są na wyziębienie organizmu może uratować czyjeś zdrowie,
a nawet życie. W przypadku zauważenia osób
narażonych na zamarznięcie, jak najszybciej
zgłośmy ten fakt Policji pod numerem telefonu 997 (KOMÓRKOWY 112), Pogotowiu Ratunkowemu – 999, Straży Miejskiej – 986.

BEZPIECZNY SENIOR NA DRODZE
W przeddzień Sylwestra 2014 r. wysokomazowieccy policjanci w ramach kampanii
„Kieruj się rozsądkiem” przeprowadzili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów, jako pieszych uczestników ruchu
drogowego. Funkcjonariusze w ramach prowadzonych działań wręczali osobom starszym
odblaski.
W ostatnich dniach minionego roku policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej
Policji w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadzili działania „Bezpieczny senior – bezpieczny
pieszy”. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów, jako pieszych uczestników
ruchu. Podczas działań funkcjonariusze wręczali osobom starszym elementy odblaskowe,
udzielając jednocześnie cennych wskazówek na

co szczególnie należy zwracać uwagę i jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Wysokomazowieccy policjanci w ramach codziennych służb
zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Takie osoby w zderzeniu z pojazdem mają małe
szanse na wyjście bez obrażeń.
Piesi, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie stają
się zawinionymi bądź mimowolnymi ofiarami
tragicznych wypadków. Dzieje się często dlatego,
że nie są widoczni na drodze. By uniknąć tego
rodzaju zdarzeń należy być ostrożnym i pamiętać o obowiązku używania odblasków. Używanie
elementów odblaskowych powoduje, że piesi po
zmroku są znacznie lepiej widoczni w światłach
samochodu. Nawet, jeśli popełniają błędy np.

poruszają się niewłaściwą stroną jezdni, kierowca dostrzega ich znacznie wcześniej niż osoby,
które takich elementów nie posiadają. Kierowca
widząc światło odbijające się od odblasku, zareaguje szybciej, by zmniejszyć prędkość i bezpiecznie ominąć pieszego. Elementy odblaskowe
są dostępne w bardzo różnej formie: zawieszki,
opaski, kamizelki oraz naszywki na kurtkach czy
obuwiu. Często to właśnie osoby dorosłe dają
przykład dzieciom do naśladowania.
Policja apeluje o noszenie po zmroku elementów odblaskowych nawet w sytuacji, gdzie
nie jest to wymagane przepisami. Prawidłowo
umieszczony element odblaskowy kilkukrotnie
zwiększa odległość, z jakiej kierowca zauważy
pieszego. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo nosząc elementy odblaskowe.
KPP

CZUJKA W KAŻDYM DOMU
Od października 2014 r. w ramach ogólnowojewódzkiej akcji „Czujka w każdym domu” rozpoczął
się montaż czujek dymu i czujników tlenku węgla
w wybranych mieszkaniach osób objętych opieką społeczną na terenie województwa podlaskiego. Akcja
została zorganizowana i przygotowana przez: Wojewodę Podlaskiego, Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Białymstoku, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa podlaskiego. Wsparcie finansowe dla akcji,
w tym zakupu czujek dymu i czujników tlenku węgla
zapewniły: PZU S.A. oraz PZU Życie S.A.
W ramach prowadzonych działań zakupiono łącznie ponad 1200 czujek dymu oraz czujników tlenku
węgla dla rodzin będących pod opieką ośrodków pomocy społecznej, ludzi starszych, schorowanych oraz
rodzin wielodzietnych na terenie gmin z województwa
podlaskiego, które wyraziły chęć uczestnictwa w tych
działaniach. Samorządy gminne w porozumieniu z
instytucjami pomocy społecznej wytypowały wstępnie obiekty mieszkalne, które spełniają założenia akcji

oraz współpracują ze strażakami w celu ułatwienia dotarcia do tych punktów i montażu czujek.
Montaż czujek dymu w powiecie wysokomazowieckim przeprowadzono w listopadzie i grudniu
2014 r., gdzie zainstalowano 38 urządzeń w 38 wytypowanych obiektach mieszkalnych (w gminie Ciechanowiec zainstalowano 8 czujek, Kobylin Borzymy –
4, Klukowo – 4, Nowe Piekuty – 8, Szepietowo – 5,
miasto Wysokie Mazowieckie – 9). Montaż urządzeń przeprowadzili strażacy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin, w których czujki były
montowane.
W ubiegłym sezonie grzewczym na terenie województwa podlaskiego doszło do 634 pożarów w budynkach mieszkalnych, z czego 40 na terenie naszego
powiatu, gdzie rannych zostało 6 osób (nie zanotowano ofiar śmiertelnych). Łączne straty popożarowe
odnotowane w tych zdarzeniach to ponad 420 tys. zł.
tylko w powiecie wysokomazowieckim.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego
powiatu aby przyłączyli się do akcji Czujka w każdym
domu, gdyż niewielkim nakładem finansowym, zasadniczo zwiększamy bezpieczeństwo nasze i swoich
bliźnich. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają
powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować
lokatorów mieszkania czy domu, w którym powstało
zadymienie lub wydziela się tlenek węgla. Umożliwia
to szybkie opuszczenie objętego zagrożeniem domu
oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza
straty. Koszt atestowanej czujki nie przekracza 100 zł,
a jej skuteczne działanie daje nam poczucie ochrony
przez okres do 10 lat bez konieczności jej wymiany.
Z naszej strony zapewniamy doradztwo w zakresie
doboru urządzeń – do wykrywania tlenku węgla (czadu) lub dymu i ich zasad montażu. W tych sprawach
prosimy kontaktować się z naszą Komendą pod numerem telefonu 86 275 81 00.
Tomasz Sieńczuk
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– Oświata przed 1915 r.
W latach 1888-1890 toczyła się sprawa przeciw nauczycielowi Piotrowi Dołęgowskiemu, który prowadził nielegalne nauczanie we wsi Wnory
Wypychy. Podobne sprawy w latach 1888-1890
miały miejsce w gm. Kowalewszczyzna: w Pszczółczynie, Bokinach, Sokołach, Wyszonkach Kościelnych, Rzędzianach, w 1900 r. w Kuleszach
Podlipnych (szkoła prowadzona przez Bronisława Średnickiego).
12 X 1888 r. naczelnik Dyrekcji Szkolnej
Łomżyńskiej zebrał informacje, że w Ciechanowcu, w domu Idźki Rosochackiej, nauczyciel
Loss prowadzi nielegalną szkołę.
W 1904 r. nielegalnie nauczali dzieci we wsie
Gołasze Puszcza Witold Melkowski i jego żona.
W tymże roku we wsi Dzierżki w domu Pawła
Dzierżki nielegalnie nauczał dzieci Piotr Gąsowski, a we wsi Kamieńskie Ocioski w domu Marcina Kamińskiego Paulin Trembiński.
Przepisy o szkołach dotyczyły również Żydów. 14 VIII 1886 r. raportowano o bezprawnym
zorganizowaniu szkoły żydowskiej w Mazowiecku
przez Moszkę Liwszyca, który nauczał bez języka rosyjskiego. Liwszyc zaświadczał o swojej
skrajnej nędzy, licznej rodzinie (5 dzieci) i o tym,
że nigdy za nic nie był sądzony. W 1889 r. taką
nielegalną szkołę prowadził w Ciechanowcu
Herszko Baran.
W 1912 r. w oficjalnych szkołach nauczali:
Tykocin, szkoła męska – Michał Ostrowski, s.
Jana; Tykocin, szkoła żeńska – Stanisława Lesiewicz, c. Juliana; Tykocin, szkoła żydowska – Szymon Kopeliowicz, s. Abrahama; Broniszewo –
Jan Brański, s. Franciszka; Wyszonki – Walerian
Godlewski, s. Franciszka; Waniewo – Wacław
Sulkowski, s. Piotra; Święck Wielki – Stanisław
Przybyłowski, s. Jozefa; Wyliny Ruś – Józef Fabiański, s. Stanisława; Hodyszewo – Marek Bałło,
s. Piotra; Dąbrowa – Stanisław Uściński, s. Konstantego; Dąbrówka – Antoni Szczepkowski, s.
Adama; Kulesze – Marcin Simonajtis, s. Michała;
Kuczyn – Stanisław Kluczek, s. Franciszka; Kobylin – Aleksander Januszewicz, s. Piotra; Klukowo
– Adolf Sikorski, s. Feliksa; Łapy, 2-klasowa męska, kolejowa – Włodzimierz Pawłow, s. Andrzeja, Adam Sokołocz, s. Fryderyka, Olga Tymińska,
c. Jana, Lew Boltin, s. Krzysztofa, Jan Gulkow, syn
Teodora; Łapy, żeńska – Anastazja Pokotiło, c.
Michała, Aleksandra Jeremiecka, c. Teodora,
Maromiasz Balcewicz, s. Jelisieja, Julia Balcewicz, c. Ludwika; Pietkowo – Jan Kołakowski, s.
Andrzeja; Piekuty – Seweryn Hosztowt, s. Władysława; Poświętne – Henryk Danecki, s. Kornela;
Sokoły – Franciszek Urbajtis, s. Adama; Ciechanowiec – Józef Brzozowski, s. Adama; Jabłonka
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– Antoni Szarpaliński, s. Konstantego; Jabłoń –
Iwan Kowalski, s. Piotra.
Straż pożarna 1884-1939
W 1884 r. w Tykocinie powstała Ochotnicza
Straż Pożarna. Była to pierwsza tego typu instytucja na terenie powiatu mazowieckiego. W latach
1884-1887 trwała budowa tykocińskiej remizy
strażackiej.
Z inicjatywy referenta urzędu powiatowego
Maksymiliana Judejki, w 1898 r. zorganizowano
w Wysokiem Mazowieckiem Ochotniczą Straż
Pożarną, skupiającą ok. 80 ochotników. Ta organizacja społeczna odegrała ważną rolę w organizowaniu różnych form życia kulturalnego i budzenia ducha narodowego. Strażacy organizowali
spotkania, pokazy sprawnościowe, loterie fantowe, imprezy związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, majówki, zabawy taneczne,
a z czasem stworzyli orkiestrę.

Drabina mechaniczna na podwoziu do zaprzęgu konnego, typ jaki poznańska straż otrzymała w 1888

Wśród założycieli wysokomazowieckiej OSP
byli: Bronisław Malibo, Franciszek Brokowski,
Marian Brokowski, Kazimierz Dąbrowski, Bolesław Ostrowski, Edward Gozdowski, Benedykt
Kulbabiński, Franciszek Sokolik, Całko Tenenbaum, Icek Zakimowicz, Konstanty Kielich.
W okresie międzywojennym wybudowano na
rynku miasta remizę, zwaną „Szopą Strażacką”.
W okresie międzywojennym ważną rolę
w działalności OSP w Wysokiem Mazowieckiem
odegrała rodzina Sztylerów, wpierw Jan, a w latach 1925-1935 Bolesław Sztyler, pełnił funkcję
naczelnika straży. Z inicjatywy ostatniego z nich
zbudowano wieżę ćwiczeń. Na ulicach miasta
zainstalowano syreny alarmowe, zakupiono dwa
wozy bojowe, zorganizowano tzw. Małą Straż,
młodzieżowy oddział przygotowujący do służby
pożarniczej.
Zachowały się informacje o rejestracji przez
wojewodę białostockiego straży pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego: 6 XI 1920 r.
Stowarzyszenie Straży Ogniowej w Ciechanowcu;

30 I 1924 r. Stowarzyszenie Straży Ogniowej
w Sokołach; 5 VI 1925 r. Towarzystwo Straży
Ogniowej w Waniewie; 25 IX 1925 r. Towarzystwo Straży Ochotniczej w Dąbrowie Wielkiej;
21 IV 1926 r. Towarzystwo Straży Ochotniczej
w Tykocinie; 19 V 1926 r. Towarzystwo Straży
Pożarnej w Pietkowie.
5 VII 1926 r. Towarzystwo Straży Ochotniczej w Czyżewie; 6 III 1927 r. Stowarzyszenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochatem
Kośc.; 9 III 1927 r. Towarzystwo Straży Ogniowej w Wysokiem Mazowieckiem; 9 III 1927 r.
Towarzystwo Straży Ogniowej w Kurowie;
19 V 1927 r. Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łapach; 16 XI 1927 r. Towarzystwo
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Kościelnej; 12 XII 1927 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Broku; 15 IX 1928 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii; 27 IX 1928 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Kuleszach Kościelnych; 27 IX 1928 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojnach Szubach;
27 IX 1928 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gołaszach Puszczy; 20 XII 1928 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Mystach Rzym; 4 I 1929 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylinie Borzymach;
5 I 1929 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pajewie;
4 II 1930 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie Czosnowie; 5 III 1930 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Klukowie; 30 III 1931 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Jankowiętach;
25 XI 1931 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Truskolasach Lachach; 25 XI 1931 r. Ochotnicza
Straż Pożarna w Poświętnem.

Sikawka konna z 1934 r.

W 1934 r. zorganizowano Ochotniczą Straż
Pożarną w Szepietowie. Przed II wojną światową
dysponowała ona konnym zaprzęgiem z ręczną
pompą i kompletem węży z sikawką. Sprzęt przechowywano na jednej z prywatnych posesji.

ROLNICZA STOLICA PODLASIA ZAPRASZA

Bogaty kalendarz imprez targowo-wystawienniczych na 2015 rok przygotował Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
W tegorocznym programie znajdują się targi ogrodnicze, pszczelarskie, targi budownictwa wiejskiego,
a także imprezy dedykowane tym, którzy chcą
dowiedzieć się więcej np. o konserwacji i przygotowywaniu pasz z użytków zielonych, uprawie
kukurydzy, hodowli zwierząt, a także wydarzenia
skierowane do właścicieli lasów czy do branży
agroturystycznej.
Każde targi organizowane przez PODR w Szepietowie to wydarzenie branży rolniczej o zasięgu
północno-wschodniej Polski. Przez te kilka dni
w roku Szepietowo staje się rolniczą stolicą Podlasia. Spełniamy wysokie wymagania wystawców
jak i odwiedzających.
Najnowsze osiągnięcia rolnictwa
tylko w Szepietowie
Udział w naszych targach to okazja do zapoznania się z rozwojem i nowościami w polskim
rolnictwie oraz spędzenia weekendu na imprezach

towarzyszących. Pobyt w Szepietowie owocuje nawiązaniem wielu kontaktów handlowych, bowiem
nasi wystawcy przyjeżdżają z całej Polski.
Szepietowskie targi co roku odwiedzają tysiące
zwiedzających z kraju i z zagranicy. W ubiegłym
roku, w czerwcu, podczas Ogólnopolskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych padł rekord odwiedzających. Swoją obecnością zaszczycił nas Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nadając
naszej inicjatywie miano polskiej stolicy rolnictwa.
W tym roku, chcemy również sprostać Państwa
oczekiwaniom, dlatego zaprosiliśmy do uczestnictwa w targach licznych wystawców z całego kraju.
To oni zaprezentują w Szepietowie wszystko to, co
najnowocześniejsze, unikatowe, wyjątkowe i przydatne w prowadzeniu produkcji rolniczej, ogrodniczej i leśnej.
Zapraszamy po wiedzę i doradztwo
Tegoroczne targi upłyną również pod znakiem
licznych wydarzeń towarzyszących, pokazów, szkoleń, konferencji i warsztatów, przygotowanych we
współpracy z partnerami targów – stowarzyszeniami branżowymi, wystawcami i mediami. Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie tradycyjnie zapewni szereg atrakcji i miłą atmosferę.

Każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas imprez
zapewniamy fachowe doradztwo i miłą obsługę.
Oferujemy ponad 1000 miejsc parkingowych.
Dla zwiedzających wstęp na targi bezpłatny.
Szczegółowych programów imprez wystawienniczo-targowych i informacji szukajcie na stronie
www.odr.pl, a także w Wiadomościach Rolniczych.
Kalendarz imprez 2015 r.
18-19 kwietnia – Wiosenne Targi Ogrodnicze
i Targi Pszczelarskie
30-31 maja – Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego
27-28 czerwca – XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
18-19 lipca – Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie
13 września – Podlaski Dzień Kukurydzy, VIII Wojewódzki Konkurs Orki
10-11 października – Targi Ogrodnicze „Jesień
w sadzie i ogrodzie”, III Targi Leśne „Las i My”
www.odr.pl
Anna Fatyga

DARMOWE KURSY JĘZYKOWE I SPECJALISTYCZNE W BIBLIOTECE!
Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem
Mazowieckiem informuje, że prowadzi nabór
na bezpłatne interaktywne kursy językowe i specjalistyczne. Nauka odbywać się będzie metodą
e-learningową (przez Internet) na specjalnie zaprojektowanych platformach multimedialnych.
Użytkownicy zdobywają wiedzę dzięki grom,
fotolekcjom, filmom, dialogom z native speakerami i ćwiczeniom. Nauka może odbywać się
zarówno w bibliotece jak i w domu. Cały kurs
trwa ok. 6 miesięcy.
W ramach programu „Funpakiet dla bibliotek” Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia
następujące kursy:
1. Kursy dla dzieci:
◆ FunEnglish.pl – multimedialny podręcznik
do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku
6-12 lat.
2. Kursy językowe lerni dla dorosłych oraz
młodzieży 12+:
◆ Angielski – multimedialny kurs języka angielskiego na poziomie A1-B2,
◆ Niemiecki – multimedialny kurs języka niemieckiego na poziomie A1-B1,
◆ Francuski – multimedialny kurs języka francuskiego na poziomie A1.
3. Kursy specjalistyczne z serii Kursy123:
◆ Pamiętaj123 – skutecznie wspomaga procesy
pamięciowe i uczy technik zapamiętywania.
Osoby zainteresowane ww. kursami zapraszamy do „Czytelni Książki i Prasy” Miejskiej
Biblioteki Publicznej w celu uzyskania bliższych
informacji.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO ZESPOŁU …
Dziecięcy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ,,Mazowia” działający od 2002 roku w Miejskim Ośrodku Kultury
w Wysokiem Mazowieckim zmienił formę swojej działalności.
W grudniu 2014 r. do zespołu dołączyły osoby dorosłe, które poprzez swoje talenty i doświadczenie
artystyczne pragną kultywować dawne zwyczaje i obrzędy ludowe oraz zachować muzykę i taniec naszych ojców.
Ludowy Zespół Regionalny „Mazowia” pracuje obecnie nad przygotowaniem widowiska ,,Herody”.
Próby odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godz. 16:15-17:30 pod kierunkiem instruktorów – choreografa tańca ludowego oraz muzyka.
Zapraszamy wszystkich chętnych w każdym wieku – dzieci, młodzież i dorosłych – są jeszcze wolne
miejsca. Poszukujemy osób grających na tradycyjnych instrumentach muzycznych, ponieważ chcemy
utworzyć przy zespole kapelę ludową.
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ERASMUS+
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Nasze systematyczne starania o pozyskanie
środków unijnych, jako źródła dodatkowego finansowania działań Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem odniosły po raz
kolejny sukces. Szkoła w bieżącym roku szkolnym
realizowała będzie projekt „Wiedza poparta praktyką. Europejski wymiar kształcenia zawodowego
w powiecie wysokomazowieckim” w ramach programu edukacyjnego ERASMUS +. Celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnienia
uczniów Technikum im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem w odniesieniu do lokalnego
rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik mechatronik
i technik pojazdów samochodowych. Zaplanowany
okres dwu tygodniowego stażu odbywającego się
w Turcji umożliwi realizację założonego celu.
Projekt jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby występujące na rynku pracy, z których wynika,
że istnieje absolutna konieczność wzmocnienia

kształcenia praktycznego. Udział w projekcie zapewni wyróżnionym uczniom zdobycie: doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku; nabycie kluczowych kwalifikacji dla
możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia; nabycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności branżowych teoretycznych i praktycznych; wzmocnienie
wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności
posługiwania się językiem obcym; wzmocnienie
pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na europejskim rynku pracy.
Obecnie w szkole rozpoczęły się zajęcia z przygotowania kulturowego, językowego, pedagogicznego, doradztwa zawodowego i IT. Teraz przed
nami gorący okres przygotowań do wyjazdu, który
zaplanowany jest na ferie zimowe. To będzie nasz
kolejny staż zagraniczny, który uczniowie mogą
odbyć dzięki programom unijnym. Uczestnictwo młodzieży w projekcie jest bezpłatne. Każdy
z uczestników będzie miał zapewnione materiały

dydaktyczne na zajęcia, transport międzynarodowy
i lokalny, zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków
i odpowiedzialności cywilnej, organizację czasu
wolnego, a przede wszystkim praktykę zawodową
w tureckich przedsiębiorstwach.
Erasmus to nie tylko wielka przygoda i możliwość nauki w międzynarodowym środowisku.
To przede wszystkim cenne doświadczenia, które
przekładają się na większe możliwości zatrudnienia
i mobilność zawodową. Praktykanci otrzymają dokument Europass – Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności, który
jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass
w Warszawie, a uznawany w całej Unii Europejskiej. Udział w Projekcie poświadczą także certyfikaty ukończenia praktyk i certyfikaty językowe.
CKZ

MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu 15 stycznia 2015 r. odbyły się Warsztaty zawodowe „Mój zawód – Moja przyszłość” zorganizowane
przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: Karolinę Wojtkowską, Ewelinę Kozłowską, Marzennę
Dybowską, Agnieszkę Gaczkowską, Emilię Krysińską i Justynę Szymańską z pomocą uczniów
Technikum gastronomicznego i fryzjerskiego. Z zaproszenia ciechanowieckiej szkoły ponadgimnazjalnej skorzystało pięćdziesięciu gimnazjalistów
z Klukowa, Nura i Perlejewa.

oraz kompot jabłkowy. W drugiej części zajęć praktycznych młodzież poznała podstawy carvingu,
czyli sztuki tworzenia dekoracji z warzyw i owoców. Każdy z uczestników wykonał własną kompozycję kwiatową z marchwi i rzodkiewki oraz
łabędzia z jabłka. Podczas ostatniej części tego
bloku zajęć nasi goście uczyli się składać serwetki
i nakrywać do stołu zgodnie z zasadami obsługi
gości, jak również poznali podstawowe zasady
zdrowego odżywiania.

wały w trakcie ćwiczeń. Dziewczęta wykazywały
przy tym znaczące zainteresowanie i zadowolenie
z zajęć, jak też zadawały dużo pytań na temat kosmetyków i pielęgnacji cery. Podczas drugiej części
zajęć młodzież wykonywała fryzury dzienne układane grzebieniem lub palcami przy użyciu różnych,
środków stylizujących. Do układania fryzur dziennych z włosów długich, dziewczęta stosowały różne techniki zaplatania. Ostatnim punktem bloku
fryzjersko-kosmetycznego były zajęcia z masażu
dłoni oraz stylizacji paznokci przy wykorzystaniu
różnych metod i technik oraz zdobień.
W przerwie pomiędzy zajęciami uczestnicy
Warsztatów mogli zjeść obiad i poczęstować się
wypiekami uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu. Na
zakończenie warsztatów każdy z uczestników
otrzymał dyplom.
Mamy nadzieję, że udział w warsztatach przybliżył młodzieży zawód Technika żywienia i usług
gastronomicznych oraz Technika usług fryzjerskich.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i poświęcony czas.
ZSOIZ Ciechanowiec

Warsztaty rozpoczęła krótka część artystyczna
w wykonaniu Chóru szkolnego i zespołu tanecznego, podczas której przybyłych gości powitał Dyrektor Eugeniusz Święcki oraz przewodniczący
Samorządu Szkolnego. Następnie odbyły się zajęcia
praktyczne w grupach.
Warsztaty podzielone były na dwa bloki tematyczne:
Blok gastronomiczno-żywieniowy, w ramach
którego zaproszeni uczniowie sporządzali potrawy
z wykorzystaniem jabłek, między innymi podudzie
z kurczaka z jabłkami w ziołach, jabłka pieczone
z zasmażanym farszem z kaszy gryczanej i cebuli,
jabłka pieczone z ryżem i rodzynkami na słodko
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Blok fryzjersko – kosmetyczny. Podczas tych
zajęć uczennice poznały podstawowe zagadnienia
dotyczące kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, a w szczególności zabiegów pielęgnacyjnych
na twarz i wykonania makijażu, w tym makijażu
wieczorowego, który to z powodzeniem wykony-

INFORMACJA Z POBYTU W NIEMCZECH
NA ZAPROSZENIE FUNDACJI EURONATUR
Wyjazd studyjno-szkoleniowy do bawarskich miejscowości stosujących „zdecentralizowane systemy wytwarzania energii
pochodzenia odnawialnego przez gminy bioenergetyczne w Lesie Frankońskim” odbył się
w dniach 7-10 grudnia 2014 r. Brali w nim
udział przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Celem wyjazdu było zapoznanie
się z rozwiązaniami w zakresie wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych, w tym poznanie zasad działania turbin wiatrowych,
biogazowi rolniczych i ciepłowni na zrębki
drzewne, a także nawiązanie kontaktów z gminami z Bawarii. Wyjazd został zorganizowany dzięki Fundacji EURONATUR. Fundacja
prowadzi między innymi działalność w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich w zakresie produkcji żywności i wytwarzania energii na zaspokojenie
własnych potrzeb oraz ochrony przyrodniczych zasobów obszarów wiejskich i poprawy
jakości życia społeczności wiejskich.
Pierwszym etapem (8.12.2014 r.) podróży było zwiedzenie Zakładu Edukacji Rolnej
w Bayreuth. Ośrodek funkcjonuje podobnie
do naszych szkół rolniczych z bazą gospodarczą, tylko jest dużo bardziej rozbudowany.
Kompleks szkolny wyposażony jest w warsztaty do prowadzenia zajęć z zakresu mechanizacji, budowy maszyn i urządzeń rolniczych.
Znajdują tam także zastosowanie różne źródła energii odnawialnej, tj. solary, biogazownia
i ciepłownia na zrębki drewna. Cały kompleks
wykorzystuje „zieloną energię”, poczynając od
oświetlenia i zasilania elektryczności w pracowniach szkolnych, warsztatach i internacie,
aż po system grzewczy szkoły, szklarni i innych budynków.
W godzinach popołudniowych zapoznaliśmy się z jedną z pierwszych turbin wiatrowych o mocy 0,5 MW (1995 rok budowy),
która powstała w Niemczech. Budowa turbiny
wiatrowej była finansowana przez mieszkańców udziałowców, którzy założyli w tym celu
spółdzielnię oraz rząd Landu Bawarii. Duża
liczba tego typu instalacji energii odnawialnej
w Bawarii jest realizowana w oparciu o działania „obywatelskie” zmierzające do zaspokojenia własnych potrzeb w oparciu o lokalnie
dostępne zasoby energii odnawialnej. Mieliśmy także okazję zapoznać się z nowo wybudowaną instalacją turbiny wiatrowej w 2014
roku o mocy 3,5 MW. Turbina posiada wysokość 199 m, a wieża u podstawy posiada średnicę 25 m. Turbina w ciągu roku wytwarza
6 000 000 Wh i osiąga sprawność 89%. Instalacja została zrealizowana przez firmę Energievision. Informacje dotyczyły sytuowania,

zabezpieczeń, konstrukcji oraz budowy sieci
poboru i wykorzystania energii.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest ciepłownia miejska na zrębki drewna, którą
zaprezentował nam burmistrz miasta Nordhalben. Do spalania wykorzystuje się rozdrobnione odpady drewna w postaci zrębków,
które są dostarczane przez lokalnych dostawców oraz Państwowe Lasy Bawarii. Pozwala
to na wykorzystanie w pełni lokalnego potencjału biomasy drzewnej na cele energetyczne
i ograniczenie wydatków na surowce energetyczne importowane z innych państw. Zrębki
są produkowane z drzew liściastych, wierzby energetycznej lub niepełnowartościowego
drewna z cięć pielęgnacyjnych, wiatrołomów
i wyrębów.
Drugiego dnia pobytu (9.12.2014 r.) obejrzeliśmy prezentację stowarzyszenia Energievision Frankenwald, stanowiącą rodzaj inicjatywy obywatelskiej w wykorzystaniu źródeł
energii odnawialnej. Uzyskaliśmy informację
na temat działalności organizacji znajdującej
się pod obywatelskim, społecznym nadzorem,
a następnie udaliśmy się do gospodarstwa
rolnego, w którym stosuje się gnojowicę, jako
produkt do biogazowni rolniczej, która dostarcza ciepło na potrzeby gospodarstwa rolnego i lokalnej sieci grzewczej ogrzewającej
domy mieszkańców wsi.
W Selbitz, byliśmy z wizytą u sióstr zakonnych, gdzie przedsiębiorcze członkinie Bractwa Chrystusowego stały się inicjatorkami
budowy bioenergetycznej ciepłowni na zrębki
drzewne zasilającej budynki klasztoru i okolicznych mieszkańców. Siostry są dumne, że
dzięki zastosowaniu „zielonej energii” przyczyniają się do zachowania zasad ekologii, do
ograniczania emisji CO2, a także, co wypływa
z posłannictwa sióstr, szanują i chronią piękno świata stworzonego przez Boga.
Na koniec dnia zobaczyliśmy instalację
badawczo-wdrożeniową biogazowni modułowej przenośnej realizowanej w ramach projektu „Biogastiger”. Instalacja została sfinansowana przez Bawarskie Ministerstwo
Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii. Celem projektu jest przetwarzanie na
biogaz obornika pochodzącego z gospodarstw
rolnych, w których zwierzęta są trzymane
na głębokiej ściółce. Fermentacji poddaje się
rozdrobniony obornik, który w komorach fermentacyjnych stanowi 25% suchej masy. Biogazownia jest zbudowana z modułów, które
posiadają wymiar 3 m x 3 m x 3 m. Moduły
te w założeniach projektu powinny dać się
transportować samochodami (na przyczepach)
w dowolne miejsce budowy instalacji. Instalacja biogazowni jest składana z gotowych

modułów produkowanych w fabryce. Przyjęcie tego rozwiązania powinno skrócić czas
realizacji inwestycji i obniżyć jej koszty. Do
realizacji inwestycji jest wymagany wybetonowany plac do ustawienia kontenerów. Rurociągi mogą się znajdować na powierzchni
gruntu. Prezentowana biogazownia pracująca na oborniku posiadała moc od 40 kW
do 75 kW. Ta sama instalacja pracująca na
kiszonce z kukurydzy będzie posiadała moc
300 kW. Wytwarzany biogaz jest spalany i zamieniany na prąd elektryczny przesyłany do
sieci elektrycznej. Ciepło powstające w tym
procesie jest wykorzystywane do zasilania
gospodarstwa rolnego i domów okolicznych
mieszkańców. Projektant Pierre Haider podkreślał w trakcie prezentacji, że jest to jedyna na świecie tego typu instalacja modułowa.
Konstrukcja ta powinna pozwolić na budowę
mniejszych biogazowni dostosowanych do
potrzeb mniejszych gospodarstw rolnych.
Odwiedzane miejscowości i punkty wytwarzania energii znajdują się w regionie Parku Naturalnego Frankenwald, stanowiącego
obszar o statusie obszaru chronionego – jak
w Polsce obszary Natura 2000, tylko o jeszcze
ściślejszych dyrektywach ochronnych.
Cały wyjazd był ciekawym i pouczającym
doświadczeniem. Dostarczył mnóstwo spostrzeżeń do wykorzystania w naszej pracy,
zwłaszcza, że inicjatywy pozyskiwania energii
odnawialnej nadal budzą nieufność polskiego
społeczeństwa przywiązanego do tradycyjnych, kopalnych surowców energetycznych.
Instalacje bazujące na odnawialnych źródłach
energii są dosyć drogie, a przepisy prawne nie
zawsze przyjazne realizacji tego typu inwestycji. Trzeba jednak przyjąć do wiadomości
fakt, że węgiel, ropa czy łupki energetyczne
to surowce, które w przyszłości się wyczerpią.
Mimo posiadania zasobów węgla – ze względu
na głębokość pokładów oraz coraz droższego
i niebezpiecznego wydobycia – pozostajemy
krajem importującym surowce energetyczne.
Tymczasem wiatr, słońce, energia ziemi, biomasa jest w zasięgu ręki i tylko od nas zależy,
na ile ją wykorzystamy. Lepiej uczyć się na
błędach innych, podpatrywać lepszych od
siebie i gotowe rozwiązania implementować
do własnych potrzeb i warunków niż odrzucać wszystko, co nowe, tylko dlatego, że „wcześniej tego nie było i było dobrze”. Wyjazdy
takie (jak wyżej opisany) mogą stanowić
dobry krok ku zdobywaniu nowych doświadczeń i pozwalają sprawdzić, jak w praktyce
wygląda korzystanie z odnawialnych źródeł
energii.
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DEKANALNE SPOTKANIE NOWOROCZNE

Dokończenie ze strony 1.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej mszy
świętej odprawionej o godzinie 17.00 w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela. Ksiądz Dziekan
Ryszard Niwiński gorąco przywitał dostojnych
gości. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz
Bronakowski wygłosił trafiającą do serc wszystkich słuchaczy homilię, w której podkreślił
niezwykle ważną rolę chrześcijańskiego wychowania młodych ludzi we współczesnym świecie
zdominowanym przez nowoczesne technologie.
Ksiądz Biskup prosił pedagogów o wskazywanie
młodzieży uniwersalnych wartości stanowiących podstawę godnego życia. W liturgię mszy
świętej zaangażowały się: wicedyrektor Maria
Gąsowska, pani Jadwiga Flanc, pani Elżbieta
Kubić, pani Anna Grabowska, pani Monika
Godlewska. W procesji z darami udział wzięli
nauczyciele z różnych szkół. Po mszy świętej
dyrektor Andrzej Jamiołkowski zaprosił wszystkich na dalszą część uroczystości do Zespołu
Szkół Zawodowych.
Uczestnicy spotkania przeszli do sali gimnastycznej ZSZ , gdzie w pięknej, świątecznej oraz
góralskiej scenerii wykonanej pod opieką pani
wicedyrektor Marii Gąsowskiej i pani Agnieszki Góralczyk pan dyrektor Andrzej Jamiołkowski powitał dostojnych gości. Dyrektor zaprosił
uczestników spotkania do obejrzenia programu
pt. „Boże Narodzenie po góralsku” i wyjaśnił,
skąd pomysł na taki występ. Święty Jan Paweł
II bardzo kochał góry, a szkoła przekazuje treści
nauki Papieża Polaka młodzieży, stawia na pierwszym miejscu wartości wychowawcze i religijne
oraz od 12 lat organizuje Wojewódzki konkurs
o życiu, osobowości i nauczaniu św. Jana Pawła II. Wszyscy z ogromną uwagą obejrzeli
program artystyczny przygotowany przez panią
wicedyrektor Marię Gąsowską i panią Monikę
Godlewską oraz wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu szkolnego chóru przygotowanego przez
panią Annę Grabowską. Dyrektor podziękował
serdecznie opiekunom i młodym artystom, którzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami za
bardzo ambitny program w gwarze góralskiej.
Następnie głos zabrał ksiądz dr Zbigniew
Pyskło, który z głęboką troską wypowiadał się
o powołaniu nauczyciela i odpowiedzialności za
wychowanie młodych ludzi. Później przemawiał
ksiądz dr Jacek Czaplicki i w swym wystąpieniu
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podkreślił ciekawe kierunki kształcenia, jakie
oferuje szkoła, a także możliwość praktyk za
granicą ( w najbliższym czasie w Hiszpanii – Sewilla). Ksiądz Dziekan Ryszard Niwiński zwrócił
uwagę na ogromną rolę nauczycieli w kształtowaniu charakterów młodego pokolenia. Pan
Starosta Bogdan Zieliński podziękował dyrekcji
szkoły za zorganizowanie spotkania i programu
artystycznego na bardzo wysokim poziomie.
Ksiądz Biskup dr Tadeusz Bronakowski podkreślił znaczenie odwoływania się do nauki Świętego Jana Pawła II we współczesnym świecie,
pełnym postmodernistycznych trendów. Po wysłuchaniu tych pouczających słów wszyscy
jeszcze długo dyskutowali przy tradycyjnych
wigilijnych potrawach.
To spotkanie było niezwykle ważnym duchowo wydarzeniem i na długo zapisze się w sercach wszystkich uczestników. Wygłoszone przez
Jego Ekscelencję Biskupa słowa zostały z uwagą
wysłuchane i zapamiętane. Są jak zasiane ziarno,
które wyda owoce. Każdy z uczestników spotkania otrzymał również na pamiątkę List od
Biskupa pt. „Prawda fundamentem wychowania”
i płytę z wykładem pani dr Wandy Półtawskiej
pt. „Wychowanie w rodzinie w nauczaniu Jana
Pawła II”.
Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa uroczystość przypomni nam i uświadomi, że jesteśmy
powołani do budowania wraz z innymi ludźmi

cywilizacji prawdy i miłości. To niezwykle spotkanie powinno przynieść wszystkim uczestniczącym duchowe owoce i będzie znakiem nadziei na budowanie właściwych relacji miedzy
ludźmi.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii Spotkania na stronie 12.
Monika Godlewska

KONKURS PLASTYCZNY „Młodzież zapobiega pożarom” – rozstrzygnięty
Wyróżnienia:
1. Kacper Dąbrowski – Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Moczydłach
2. Lilianna Grzeszczuk – Szkoła Podstawowa
w Czyżewie
3. Dominika Czajkowska – Szkoła Podstawowa
w Kuleszach Kościelnych
4. Kamila Wnorowska – GOK w Szepietowie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem 19 grudnia 2014 r. oficjalnie rozstrzygnięto kolejną
edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego
o tematyce pożarniczej szczebla powiatowego.
Oceny prac dokonała Komisja w składzie: Tomasz Sieńczuk (przewodniczący), Grzegorz Kulesza i Malwina Roszkowska.
Na konkurs wpłynęło ogółem 144 prace wyłonione z eliminacji gminnych (gm. Ciechanowiec, gm. Czyżew, gm. Klukowo, gm. Kulesze
Kościelne, gm. Nowe Piekuty, gm. Szepietowo,
m. Wysokie Mazowieckie, gm. Wysokie Mazowieckie).
Ze względu na wysoki i wyrównany poziom
przesłanych prac, szczególnie tych czołowych,
wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych było
wyjątkowo trudne.
W oczach Komisji na najwyższe uznanie zasłużyły prace plastyczne następujących autorów:
Nagrody i wyróżnienia w postaci atrakcyjnych albumów książkowych ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Komisja przyznała następującym autorom w/g grup wiekowych:
I grupa wiekowa – Przedszkola
1 miejsce – Alicja Pawłowska – GOK w Szepietowie
1 miejsce – Magdalena Olędzka – GOK w Szepietowie
2 miejsce – Jakub Krakówka – Gminne Przedszkole w Czyżewie
Wyróżnienia:
1. Lena Zacharewicz – COKiS w Ciechanowcu
2. Aleksandra Deszczyńska – Przedszkole Nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem
3. Malwina Sienicka – Gminne Przedszkole
w Czyżewie
4. Julian Wyszyński – GOK w Szepietowie
II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy
I–III
1 miejsce – Gabriela Mioduszewska – Szkoła
Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
2 miejsce – Kinga Kulesza – Szkoła Podstawowa w Kuczynie
3 miejsce – Miłosz Krajewski – Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem

III grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy
IV–VI
1 miejsce – Natalia Sokołowska – MOK w Wysokiem Mazowieckiem
2 miejsce – Kacper Grodzki – Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem
3 miejsce – Marcin Araźny – Szkoła Podstawowa w Czyżewie
Wyróżnienia:
1. Emilia Kulesza – Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem
2. Kinga Załuska - GOK w Szepietowie
3. Wiktor Borecki - Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej

stępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg.
Tomasz Sieńczuk. Jedną z atrakcji spotkania
było zwiedzanie strażnicy połączone z pogadanką na temat zawodu strażaka i pokazy sprzętu
ratowniczego.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace
zostały przekazane do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, celem dalszego udziału na
szczeblu województwa, a być może i kraju. Będziemy trzymać kciuki.
Tomasz Sieńczuk

IV grupa wiekowa – Gimnazjum
1 miejsce – Anna Dmochowska – Gimnazjum
w Szepietowie
2 miejsce – Aleksandra Sokołowska – Gimnazjum w Szepietowie
3 miejsce – Kinga Figlerowicz – Gimnazjum
w Szepietowie
Wyróżnienia:
1. Magdalena Kalinowska – Gimnazjum w Klukowie
2. Magdalena Popławska – Gimnazjum w Szepietowie
3. Tomasz Łaszczuk – GOK w Szepietowie
4. Aleksandra Lubowicka – Gimnazjum w Klukowie
V grupa wiekowa – Szkoły Ponadgimnazjalne
1 miejsce – Dominika Falkowska – ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem
2 miejsce – Oliwia Kozłowska – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem
3 miejsce – Marta Kalinowska – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem
Wyróżnienie:
Ewa Milewska – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem
VI grupa wiekowa – dorośli
1 miejsce – Hanna Borys – GOK w Szepietowie
1 miejsce – Iwona Kaczyńska – Gimnazjum
w Szepietowie
Wyróżnienia:
1. Władysława Zawistowska – GOK w Szepietowie
2. Anna Brulińska – GOK w Szepietowie
Uroczystego ogłoszenia wyników konkursu dokonano w sali konferencyjnej naszej Komendy. Atrakcyjne nagrody, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe, laureatom przekazał Za-
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