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NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Pierwsza połowa stycznia upłynęła
pod znakiem bożonarodzeniowych pieśni, jasełek i wspólnego kolędowania.
W wielu zakątkach naszego powiatu odbyły się muzyczne spotkania, przeglądy
i prezentacje, w których udział wzięły
chóry, zespoły kolędnicze, herody oraz
grupy teatralne z regionu i okolic.
3 stycznia świąteczne koncerty odbyły się m.in. w Ciechanowcu, Szepietowie, Czyżewie, Klukowie i Sokołach.
W Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu odbył się Trzeci
Regionalny Przegląd Zespołów Kolędni-

czych, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie
zaś już po raz osiemnasty zaprosił na Prezentację Kolęd i Zespołów Kolędniczych.
13 stycznia miała miejsce prawdziwa kulminacja noworocznych koncertów w powiecie
wysokomazowieckim. W Muzeum Rolnictwa
im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu już
po raz trzeci odbył się regionalny Przegląd
Zespołów Kolędniczych, podczas którego zgromadzeni goście mieli okazję usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki oraz obejrzeć bożonarodzeniowe przedstawienia w wykonaniu
chórów i herodów z naszego regionu.
Dokończenie na stronie 8.

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
27 listopada premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 213, na
mocy którego powiat wysokomazowiecki
otrzyma 2 320 000 tysięcy złotych, o czym
poinformował na II Sesji Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego VI kadencji Starosta Wysokomazowiecki, pan Bogdan Zieliński. Pieniądze te zostaną przeznaczone
na zakup sprzętu do oddziału wewnętrznego oraz poradni kardiologicznej Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Jest to kolejne, duże dofinansowanie
dla tej placówki. Na przestrzeni ostatnich
dwóch lat na rzecz szpitala w Wysokiem

Mazowieckiem powiatowi wysokomazowieckiemu udało się pozyskać około pięciu milionów
złotych z budżetu państwa. W listopadzie 400 tysięcy złotych, przeznaczonych na budowę ciągów
komunikacyjnych, łączących Szpitalny Oddział
ratunkowy z pozostałymi oddziałami szpitala
przekazał powiatowi Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski. Do szpitala przybędzie także
nowy sprzęt ginekologiczno-położniczy, na który
środki w kwocie 1 700 000 złotych pozyskano
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Dokończenie na stronie 3.

SEZON STUDNIÓWKOWY CZAS ZACZĄĆ
12 stycznia sezon studniówkowy zainaugurowali tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. W uroczystym balu, rozpoczynającym odliczanie symbolicznych stu dni
do matury oraz uosabiającym swoiste wkroczenie w dorosłe życie młodzieży towarzyszył
m.in. Starosta Wysokomazowiecki, pan Bogdan
Zieliński, a także dyrekcja szkoły, nauczyciele,
wychowawcy, rodzice i zaproszeni goście.
Uczniowie szkoły, którzy swój taneczny
talent udowodnili już kilka miesięcy temu polonezem przy pomniku POW, przygotowanym
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, tradycyjnego poloneza,
otwierającego bal studniówkowy zatańczyli do
muzyki autorstwa Bartosza Chajdeckiego (utwór
znany z serialu ,,Czas honoru”).
Dokończenie na stronie 11.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

20 grudnia 2018 roku odbyła się III Sesja
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności
zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji
pomiędzy sesjami, informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska na terenie powiatu za 2017
rok. Ponadto rozpatrzono i przyjęto uchwały
w sprawie:
a) przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024 za lata 2016-2017,
b) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powicie Wysokomazowieckim na lata 2019-2021,
c) wyrażenia zgody Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na najem pomieszczeń
w budynku administracyjnym „C” szpitala
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej,
d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
e) wyrażenia zgody na zbycie lub likwidację
środków trwałych,
f) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
g) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia
kredytu bankowego,
h) rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku,
i) uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego,
j) szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać
składane projekty,
k) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
rady na 2019 rok,
l) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
m) zatwierdzenia planu pracy rady na 2019 rok,
n) uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,
o) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata
2019-2022,
p) skargi na działalność Dyrektora Zarządu
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Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
q) ustalenia wykazu wydatków niewygasających,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
r) zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
s) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
t) udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale
Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym
w Wysokiem Mazowieckiem.
18 stycznia 2019 roku odbyło się 5 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem do samodzielnego
reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego (Organu Prowadzącego) we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących
uczestnictwa Placówki w Konkursie: Akcja 1
Mobilność Edukacyjna: Mobilność kadry edukacji szkolnej na realizację projektu pt: „Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica”,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem do samodzielnego
reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego (Organu Prowadzącego) we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących
uczestnictwa Placówki w Konkursie Mobilność
osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
zawodowego na realizację projektu pt. „EUROPraktyka – Wysokie na start”, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego
oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji,
c) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie do samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego (Organu
Prowadzącego) we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
(Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki
w Programie ERASMUS+ na realizację projektu pt: „ Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie
w nowoczesnej Europie”, w tym do składania
w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego
oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji,
d) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji
robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej
osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,
e) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych

w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Centrum Obsługi Jednostek
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.,
f) zrzeczenia się w całości odszkodowania za
nieruchomość stanowiącą własność Powiatu
Wysokomazowieckiego, która z mocy stała się
własnością miasta Wysokie Mazowieckie,
g) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na
realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego,
h) ustalenia procedury ogłaszania naboru na
członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku,
i) ogłoszenia naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2019 roku,
j) udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu do samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego (Organu Prowadzącego)
we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie
ERASMUS+ Akcja kluczowa 1 – mobilność edukacyjna, Akcja – Mobilność osób uczących się
i kadry w ramach kształcenia zawodowego na
realizację projektu pt: „Praktyka czyni mistrza
– przez mobilności zawodowe na rynek pracy”
w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy
dla Fundacji,
k) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o pracy administracji Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 roku.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za
2018 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku.
Zarząd powiatu zapoznał się z rocznym
sprawozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem za 2018 rok z zakresie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto
powyżej 3 500 zł.
Zarząd powiatu zapoznał się z Raportem
Podlaskiego Kuratora Oświaty z przeprowadzonej w dniach 19-22 listopada 2018 roku ewaluacji zewnętrznej problemowej w Technikum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki.

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Rada Powiatu przyjęła, na swoim ostatnim
posiedzeniu, w dniu 20 grudnia 2018 r., budzet
powiatu na 2018 r. To podstawowy dokument
finansowy, którym będą się kierować wszystkie
jednostki powiatu wysokomazowieckiego, okre-

ślający ich cele i zadania. Jest to budżet zrównoważony o wybitnie proinwestycyjnym charakterze. Przyjmuje się, że gdy 20% wydatków
stanowią wydatki inwestycyjne, to jest to dobry
inwestycyjny budżet. W naszym, zaplanowanym na 2019 r. mamy założone 40% wydatków
inwestycyjnych. Oczywiście, niektóre z przewidywanych wydatków będą zrealizowane w przypadku pozyskania środów zewnętrznych na ten
cel. Ale na większość z tych inwestycji udało się
nam już pozyskać te środki. Najważniejsze inwestycje to:
1. Przebudowa drogi Dąbrowa Moczydły –
Dąbrowa Łazy (6,1 mln zł 50% od Wojewody
Podlaskiego i 25% z gminy).
2. Przebudowa drogi Trzaski – Radziszewo Sieńczuch (4,3 mln zl 50% od Wojewody Podlaskiego i 25 z gminy).
3. Przebudowa mostu i dojazdów do m. Jeńki
(8 mln zł, 50% z Ministerstwa infrestruktury
i 25 z gminy).
4. Dokumentacja i przebudowa z gminami dróg
powiatowych (11,7 mln zł, z tego 50% z gmin,

w tym uzgodniona już przebudowa ul. Ludowej
wraz z rondem w Wysokiem Mazowieckiem).
5. Rozbudowa ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem
(3,7 mln zł w tym 85% ze środków europejskich).
6. Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w CKZ Wysokie
Mazowieckie (3,4 mln zł w tym ok. 85% ze
środków europejskich).
7. Doposażenie pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSOiZ w Ciechanowcu (432 tys zł
z tego 85% ze środków europejskich).
Nie jest to pełna lista i być może w ciagu
roku będzie ona ewaluowała, ale zdecydowana
wiekszosć inwestycji ma już swoje źródła finansowania. Było to możliwe dzięki nieustającym
naszym staraniom i przychylności odpowiednich władz i instytucji.
Pragnę podziękować też radnym za twórczą i rzeczową pracę nad przyjętym budżetem.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SZPITALA
Dokończenie ze strony 1.
Dofinansowanie z budżetu państwa na zakup sprzętu do oddziału wewnętrznego oraz
poradni kardiologicznej to 2 300 000 złotych,
co stanowi 80% kosztów. Do szpitala przybędzie
m.in. nowy angiograf, warty około 1 700 000
złotych. Zakup sprzętu kardiologicznego to
pierwszy krok do otwarcia w wysokomazowieckim szpitalu poradni kardiologicznej, o co od
dłuższego czasu stara się zarówno zarząd powiatu, jak i dyrekcja szpitala. Stosowne wnioski
w tej sprawie zostały już złożone do Narodowego Funduszu Zdrowia.
To jednak nie koniec dobrych wiadomości
dla szpitala. W połowie listopada 400 tysięcy

złotych na budowę ciągów komunikacyjnych,
łączących Szpitalny Oddział Ratunkowy z pozostałymi oddziałami przekazał Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski, który osobiście wziął
udział w podpisaniu umowy z zarządem powiatu V kadencji.
W ostatnich tygodniach szpital podpisał także umowę na doposażenie w sprzęt na
oddział położniczo-ginekologiczny na kwotę
1 700 000 zł w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Pozyskane środki zewnętrzne to ogromny
sukces przede wszystkim mieszkańców naszego
powiatu, korzystających z usług wysokomazowieckiego szpitala. Jak podkreślił podczas Sesji

Rady Powiatu Starosta Wysokomazowiecki, pan
Bogdan Zieliński, o wynik ten byłoby trudno,
gdyby nie przychylność władz centralnych oraz
działania przedstawicieli powiatu w różnego
rodzaju instytucjach rządowych.
Obecnie w szpitalu trwają prace związane
z modernizacją pracowni rehabilitacji. Na ten
cel w ramach RPO pozyskano około 3 milionów złotych. Podstawowym celem na kolejne
lata jest jednak remont i modernizacja całego
budynku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. O dofinansowanie na tę inwestycję
powiat wysokomazowiecki będzie się starał ze
środków budżetu państwa.

SZKOŁA ROLNICZA W KRZYŻEWIE NAJLEPSZYM TECHNIKUM
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
10 stycznia ogłoszone zostały wyniki XXI
Rankingu Liceów i Techników Perspektywy
2019. W kategorii techników za najlepszą
szkołę w województwie podlaskim uznane
zostało Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
Zwycięstwo w zestawieniu najlepszych techników w województwie to nie jedyny sukces
szkoły w Krzyżewie. W rankingu najlepszych
techników w Polsce ZSR im. Stefanii Karpowicz zajął wysokie, 14. miejsce. W zestawieniu
szkół olimpijskich placówka uplasowała się na
33. pozycji – jako jedyne technikum. Pozostałe
szkoły to licea ogólnokształcące.
W Rankingu Liceów 2019 znalazło się także
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem.
Placówka sklasyfikowana została na 18. pozycji

w województwie podlaskim i 617.
w kraju.
W Rankingu Techników 2019
– Podlaskie, oprócz ZSR w Krzyżewie, znalazły się jeszcze trzy szkoły
z naszego powiatu. Na 13. miejscu
w województwie i 494 w kraju uplasowało się Technikum w ZSOiZ
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Miejsce 23. w województwie zajęło Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, a na 25. miejscu w województwie znalazło się
Technikum Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
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KRONIKA POLICYJNA

DOJEDŹ(MY) BEZPIECZNIE DO CELU –
BEZPIECZNIE FERIE 2019
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku. Aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do
swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policjanci, jak
co roku, będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących po polskich drogach. Już 11 stycznia
2019 r. rozpoczęły się ogólnopolskie działania
kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”,
które wspierane są akcją informacyjno-edukacyjną „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”.
Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” skierowana jest głównie do kierujących pojazdami
(transport zbiorowy i indywidualny). Prowadzone w ramach akcji działania profilaktyczne
mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami między innymi na:
• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących
na drodze);
• stan techniczny pojazdu;
• bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności
dzieci;
• swój stan psychofizyczny;
• koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu.
Równolegle prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne „Bezpieczny PAS(ażer)”.
Policjanci w ramach akcji będą przypominać
pasażerom, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi będą również uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np.
rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie
do nieprzestrzegania przepisów może mieć
wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.
Ponadto policjanci w całym kraju uczestniczą i będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno
w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach
wypoczynku zimowego, na których poruszane
są zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.
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WARTO WIEDZIEĆ
Wyjazdy indywidualne (samochód osobowy)
Na bezpieczeństwo jazdy oprócz stanu psychofizycznego kierowcy, przestrzegania przez
niego przepisów czy zachowania pasażerów,
znaczący wpływ ma stan techniczny pojazdu.
Przed wyjazdem należy sprawdzić m.in.:
• poziom płynów eksploatacyjnych, w tym oleju w silniku, płynu chłodzącego silnika, płynu
hamulcowego;
• poziom płynu do spryskiwacza (warto zabrać
ze sobą zapasowy pojemnik z płynem do spryskiwaczy, dostosowany do niskiej temperatury);
• stan wycieraczek szyb i sposób ich działania;
• ciśnienie w oponach;
• działanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu,
w tym czystość kloszy reflektorów przednich
i tylnych pojazdu (warto zaopatrzyć się w komplet zapasowych żarówek);
• działanie sygnału dźwiękowego;
• obowiązkowe wyposażenie samochodu, w tym
czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i sprawną
gaśnicę.
Warto zaopatrzyć pojazd w linę holowniczą,
łopatkę do odśnieżania, kamizelkę odblaskową,
apteczkę i łańcuchy na koła.
Prowiant oraz przedmioty niezbędne w podróży najlepiej umieścić w schowkach („kieszeniach”) pojazdu. Postarajmy się nie zasłaniać
widoczności kierowcy np. kładąc kurtki przy tylnej szybie. Większe bagaże umieszczajmy w bagażniku pamiętając, że źle zabezpieczony bagaż
może się przesunąć i doprowadzić do zmiany
środka ciężkości, a w konsekwencji do zmiany
toru jazdy pojazdu. Wiele osób będzie przewoziło narty na dachu samochodu. Koniecznie należy sprawdzić czy są dobrze zamocowane.
Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie zimowego wypoczynku zawsze
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kierować
się zdrowym rozsądkiem. Wszelkich pojazdów,
którymi będziemy się poruszać należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystając
z uroków zimowego urlopu powinniśmy tak
postępować, aby nie narażać nikogo na utratę
zdrowia czy nawet życia. Ponadto radzimy, aby
przed wyjazdem poświęcić dosłownie kilkanaście minut na lekturę ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym, co pozwoli na przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego, zapoznanie
się ze zmianami, a przede wszystkim zmusi nas
do refleksji, co niewątpliwie przydaje się przed
podróżą.
Wybierając się na zimowy wypoczynek kierowcy powinni zadbać również o siebie i przed
trasą przede wszystkim wypocząć. Jeśli to możliwe należy rozpocząć podróż w godzinach,
w których organizm jest przyzwyczajony do aktywności i najlepiej zanim zaczną się godziny
szczytu.
Podczas jazdy zawsze należy zwracać uwagę
na innych użytkowników drogi i utrzymywać
bezpieczną odległość, zwłaszcza gdy na drogach

jest ślisko i zalega śnieg. Do podróży lepiej wybierać trasy częściej uczęszczane, wtedy jest gwarancja, że są odśnieżone i dobrze przygotowane
do ruchu. W czasie podróży warto też sprawdzać
komunikaty drogowe podawane przez media.
Jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy,
gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg,
marznący deszcz) wymagają większego wysiłku
i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu,
które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.
Bądź odpowiedzialnym pasażerem:
• nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;
• nie pal w aucie jeżeli może to powodować
dyskomfort kierowcy;
• nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;
• nie rozpraszaj kierowcy (nie „zagaduj”, nie
doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie
jazdy);
• nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy
korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu
głośnomówiącego;
• nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam
ma wątpliwości;
• reaguj na przekraczanie prędkości;
• nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który
jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – uniemożliwij mu dalszą
jazdę.
Wyjazdy zbiorowe (autokary)
• pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 oznacza się
z przodu i z tyłu tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne
podczas wsiadania lub wysiadania dzieci;
• kierującemu autokarem w czasie przewożenia
osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów, zabronione jest także oddalanie się od
pojazdu, gdy silnik jest włączony;
• postoje autokaru należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach. Dzieci należy uprzedzić,
że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofają;
• pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać
z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić
na jezdnię spoza pojazdu;
• opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
W sytuacji, gdy kierowca autokaru narusza zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną
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prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy
bez zestawu głośnomówiącego itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę;
• każdy autokar powinien być wyposażony
w apteczkę;
• kierujący autokarem jest obowiązany do przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.
Zasady bezpieczeństwa w autokarze:
• zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki
powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie,
zachowanie w autokarze, zachowanie podczas
postojów);
• jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte;
• kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa,
chyba że grupa została o tym poinformowana
przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego
lub znaku umieszczonego w widoczny sposób
przy każdym miejscu siedzącym;
• w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez
okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi.
Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne, rozpraszają uwagę kierującego;
• przejścia w autokarze muszą być wolne, co
umożliwi szybkie opuszczenie pojazdu w razie
ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);
• miejsca przy drzwiach powinny zajmować
osoby dorosłe.
W razie wypadku drogowego
Kierujący pojazdem jest obowiązany:
• zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu
wypadku;
• niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
• podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz
dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym
zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie
osoby uczestniczącej w wypadku.
Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
• udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku
oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego
i Policję;
• nie podejmować czynności, które mogłyby
utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
• pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wez-

wanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na
miejscu udzielana jest pomoc, zachowując
ostrożność kontynuuj jazdę – nie blokuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji.
Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu
ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem
może być przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych
miejsc zimowego wypoczynku.
PRZED WYJAZDEM NA FERIE WARTO
ZADBAĆ O WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE
MIESZKANIA PRZED WŁAMANIEM

Czas zimowych ferii to często okres wyjazdów. Aby zimowy wypoczynek był udany
i pozostał na długo w naszej pamięci miłym
wspomnieniem, zadbajmy o właściwe zabezpieczenie pozostawionego mienia, tak aby po
powrocie nie czekała na nas przykra niespodzianka. Zatem, jak właściwie zabezpieczyć
dom, mieszkanie, piwnicę czy garaż przed
wyjazdem?
Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie
osoby zaufanej, która zaopiekuje się naszym
mieszkaniem. Pozostawmy jej klucze, aby w ciągu dnia otwierała okna, wieczorem zapalała
światło, wyciągała korespondencję ze skrzynki
pocztowej, usuwała pozostawione ulotki reklamowe. Niezmiennie od wielu lat, najlepszym
zabezpieczeniem naszego domu czy mieszkania jest dobry sąsiad, który będzie czuwał nad
pozostawionym przez nas dobytkiem.
Dobrze znający się mieszkańcy mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, kradzieżom, rozbojom i chuligaństwu. Dlatego warto
porozmawiać z sąsiadami o bezpieczeństwie
i ustalić zasady „Sąsiedzkiej czujności”. Kiedy
podczas nieobecności sąsiada usłyszymy hałas
w jego mieszkaniu, zobaczymy nieznajomego
próbującego otworzyć jego drzwi, zauważymy
podejrzanie zachowujące się osoby na klatce
schodowej lub na parkingu – nie wahajmy się
natychmiast poinformować o tym Policję.
W zabezpieczeniu mieszkania pomagają nam
również środki techniczne – solidne, patento-

we zamki w drzwiach, posiadające atesty gwarantujące nam odpowiednią jakość oraz zamontowane w drzwiach zabezpieczenia przeciwwyważeniowe. Godnym rozważenia rozwiązaniem
są także blokady klamek okiennych, zainstalowanie systemu alarmowego połączonego z czujnikami ruchu, wyposażenie naszego domostwa
w automatyczne włączniki oświetlenia, które
podczas naszej nieobecności, o zaprogramowanej godzinie będą zapalać i gasić światło w poszczególnych pomieszczeniach. Najbardziej narażone na włamania są mieszkania położone
na parterze i najniższych piętrach oraz domy
jednorodzinne. Złodzieje najczęściej forsują
drzwi balkonowe czy okna poprzez ich wyważenie, stłuczenie szyby, usunięcie kitu. Zabezpieczeniem przed taką ingerencją jest zastosowanie rolet antywłamaniowych oraz okratowanie
okien piwnicznych, w szczególności tych znajdujących się z tyłu domu. Nie zapominajmy
także o właściwym zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo można dostać się
do domu. Zadbajmy o prawidłowo działające
oświetlenie wokół domu i przed drzwiami wejściowymi do mieszkania – włamywacze unikają miejsc oświetlonych, gdzie mogą być łatwo
zauważeni przez osoby postronne.
Nawet w najlepiej zabezpieczonym mieszkaniu nie pozostawiajmy kosztowności czy większej ilości gotówki. Cenne przedmioty najlepiej
jest zdeponować w banku. Zapiszmy numery
fabryczne wartościowych przedmiotów takich
jak DVD, komputer, telewizor, kamera, zróbmy
listę a jeżeli to możliwe także dokumentację fotograficzną posiadanej biżuterii, antyków, obrazów – w przypadku kradzieży zwiększy to szansę na ich odzyskanie. Nie chwalmy się osobom
postronnym swoją zamożnością, nowo zakupionymi sprzętami RTV, itp. Zwracajmy baczną
uwagę na to jakie informacje zamieszczamy
o sobie na portalach społecznościowych. Nie
publikujmy zdjęć na których w tle widoczne jest wyposażenie naszego mieszkania. Zachowajmy powściągliwość i nie opowiadajmy
osobom postronnym gdzie jedziemy na urlop
i na jak długo. Spokój o pozostawione podczas
zimowych wyjazdów mienie, zapewni nam wykupienie polisy ubezpieczeniowej.
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UROCZYSTOŚCI W 100. ROCZNICĘ URODZIN
KPT. KAZIMIERZA KAMIEŃSKIEGO ,,HUZARA"

13 stycznia mieszkańcy gminy Nowe Piekuty oraz władze samorządowe z terenu powiatu wysokomazowieckiego, przedstawiciele
IPN, parlamentu i członkowie rodziny zmarłego bohatera uczcili setną rocznicę urodzin
kpt. Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara".
Obchody zorganizowane zostały z inicjatywy Komitetu Społecznego ds. 100. rocznicy urodzin kpt. Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara",
w którego skład wchodzą także członkowie rodziny kpt. Kamieńskiego. Chociaż ,,Huzar" urodził się 8 stycznia, uroczystości postanowiono
przenieść na niedzielę, by umożliwić mieszkańcom aktywne uczestnictwo w obchodach. Jak
mówiła jedna ze współorganizatorek wydarze-

nia, Małgorzata Śledziewska, pomysł
uczczenia pamięci ,,Huzara" zrodził
się już dwa lata temu, zaś wójt gminy Nowe Piekuty podkreślił, iż jest
to dobra okazja do wspominania lokalnego bohatera tych ziem.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w Kościele pw. św. Kazimierza
w Nowych Piekutach, gdzie zgromadziły się tłumy mieszkańców powiatu
wysokomazowieckiego oraz przedstawiciele parlamentu i samorządów.
Po mszy kwiaty i znicze pod pomnikiem poświęconym kapitanowi i jego
żołnierzom złożyli członkowie rodziny, w tym bratanek ,,Huzara", Wiesław Kamieński, a także poseł na Sejm RP, Dariusz
Piontkowski, przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek
Kaczyński, Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Jarosław Siekierko, Burmistrz Szepietowa,
Robert Wyszyński, Burmistrz Miasta i Gminy
Łapy, Krzysztof Gołaszewski, przedstawiciele
szkół, a także wielu mieszkańców gminy i powiatu wysokomazowieckiego.
W imieniu zarządu i rady powiatu wysokomazowieckiego kwiaty złożył członek zarządu,
Leszek Dąbrowski.

BARWNE KOROWODY Z OKAZJI ŚWIĘTA TRZECH KRÓLI

6 stycznia, w dniu Objawienia Pańskiego,
nazywanego potocznie Świętem Trzech Króli
w wielu miastach Polski odbywają się tradycyjne
przemarsze, które w ciągu ostatnich lat zyskały
miano Orszaków Trzech Króli. Orszaki pojawiły
się też na ulicach miejscowości naszego powiatu.
Kilkustopniowy mróz nie przestraszył uczestników m.in. w Jabłoni Kościelnej, gdzie Orszak
Trzech Króli odbył się po raz drugi. W Orszaku wzięli udział także mieszkańcy Ciechanowca,
którzy przebrani w barwne stroje i królewskie
korony przemaszerowali spod budynku COKiS
do Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, by
wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej.
Orszak Trzech Króli ma szansę stać się
tradycją również w Wysokiem Mazowieckiem,
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gdzie w tym roku zorganizowany został po raz pierwszy. Po mszy świętej
spod kościoła pw. św. Jana Chrzciciela wyruszył barwny korowód, któremu przewodzili przedstawiciele
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
im. Brygady Kawalerii ,,Plis”. Podczas przemarszu licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta oraz lokalne
władze na czele z burmistrzem, Jarosławem Siekierko radośnie śpiewali
kolędy i pastorałki.
Z roku na rok Orszaki Trzech
Króli zyskują coraz większą popularność i istnieje szansa, że w kolejnych
latach więcej miast naszego powiatu przyłączy
się do tej tradycji.

fot. GRH im. Brygady Kawalerii ,,Plis”

fot. GRH im. Brygady Kawalerii ,,Plis”

SPOTKANIE OPŁATKOWE ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

14 grudnia 2018 r. członkowie Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczyli
w integracyjnym spotkaniu opłatkowym, które
mogło się odbyć m.in. dzięki wsparciu sponsorów. 1500 złotych na częściowe pokrycie
kosztów przedsięwzięcia przekazało Starostwo
Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, 300 zł
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem,
zaś Spółdzielnia Mlekovita ofiarowała seniorom
swoje wyroby mleczarskie.
W spotkaniu uczestniczyło 70 osób, a przewodniczył mu Zastępca Przewodniczącej Związku, Stanisław Targoński. Po przywitaniu zaproszonych gości i zebranych członków wspólnie
z Barbarą Jałbrzykowską, Przewodniczącą Zw.

Emer. Rencistów i Inwalidów, Zastępca Przewodniczącej złożył serdeczne życzenia i gratulacje
Kazimierzowi Ciborowskiemu, który świętował
90. urodziny. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali
gromkie 100 lat przy akompaniamencie kolegi
Jurka Nowickiego.
Cecylia Dąbrowska, Skarbnik Związku,
poprowadziła część modlitewną spotkania. Została odczytana Ewangelia Św. Łukasza, modlitwa za zmarłych oraz apel ,,Choć tyle żalu w nas
i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak
pokoju, przekażmy sobie znak”, po czym nastąpiło przełamanie się opłatkiem.
W czasie biesiadowania przy tradycyjnych
potrawach wigilijnych, m.in. barszczu z pasztecikami, pierogach z grzybami i kapustą, makowcu i pierniku głos zabrali zaproszeni goście:
Pani Ewa Konarzewska, Z-ca Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie, pan Leszek Gruchała,
Wicestarosta Wysokomazowiecki, pan Krzysztof Krajewski, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie i koleżanka Alicja Sasinowska z Koła PZN.
Wszyscy życzyli dobrego zdrowia, wesołych świąt
i wiele szczęścia i darów Nieba na Nowy rok.

Koleżanki z Zarządu Związku – Cecylia
Dąbrowska, Stanisława Jabłońska i Alicja Burdak podziękowały sponsorom piosenką:
Więc podziękujmy
przybyłym gościom od serca,
że otworzyli swoje portfele tak szybko
dzięki nim mamy miłe spotkanie seniorzy
niech się im wiedzie tylko najlepiej od dziś.
Refren:
Żyjcie 100 lat w dobrym zdrowiu i nie spieszcie się,
bo życie gna samo szybko i o tym wie
niech wam się darzy za radość daną nam dziś
a dobry los niech was obdarza
i w plecy tylko wieje wiatr.
06.12.2018 r. Cecylia Dąbrowska
(na melodię „Kocha się raz”)
W dalszej części spotkania śpiewano kolędy
i pastorałki.
U progu Nowego Roku 2019 życzymy
wszystkim dużo dobrego zdrowia, sukcesów
osobistych i zawodowych.
Opracowano na podstawie tekstu
Cecylii Dąbrowskiej

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWTECKIEGO NA 2019 ROK

WYDARZENIA KULTURALNE

STYCZEŃ 2019
XVIII Prezentacie Kolęd i Zespołów Kolędniczych –13 stycznia 2019 r. Organizator
i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,18-220 Czyżew
tel. 86 2755269, e-mail: kulczyzew@qp.pl,
strona: www.gokczyzew.pl
Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych
– 13 stycznia 2019 r. Organizator i miejsce
realizacji: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2771328,
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl;
strona: www.muzeumrolnictwa.pl.
XV Przegląd Zespołów Kolędniczych –
13 stycznia 2019 r. Organizator i miejsce
realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie,
ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo
tel. 86 47812 45, strona: www.klukow.naszgok.pl,
email: gok@klukowo.pl
Coroczne Noworoczne Spotkanie Nauczycieli
z terenu powiatu z ks. Biskupem Tadeuszem
Bronakowskim – 15 stycznia 2019 r.
Organizator i miejsce realizacji: Centrum
Kształcenia Zawodowego, ul. Władysława Pelca 11,
l8-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 86 275 22 34,
email: sekretariat@ckzwm.edu.pl
Salonik Literacki – impreza cykliczna –
21 stycznia 2019 r. – 18 listopada 2019 r.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiom
Mazowieckiem, tel. 508 095 193,

email: mbwysmaz@poczta.onet.pl, strona:
www.mok.wysokiemazowieckie.pl/biblioteka
miejsce realizacji: Sala konferencyjna Urzędu
Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, kawiarnia
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem
XXII Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej – 15 stycznia–l4 kwietnia 2019 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2771328,
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
strona: www.muzeumrolnictwa.pl
„Tylko jedna jest taka noc” – noworoczny
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
oraz zespołów wokalnych „Nova Noota”
i „B-moll” – 20 stycznia 2019 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel. 86 2755269, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl
WYDARZENIA SPORTOWE

STYCZEŃ 2019 r.
„Cykl Turniejów Tenisa Stołowego open” –
styczeń-luty 2019 r. Organizator i miejsce
realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu, ul. Mostowa 6, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 509153742, cokis@ciechangwigc.pl
LUTY 2019 r.
VI Gminne Rozgrywki w Budmingtona
o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty – 3 luty
2019 r. Organizator: Wójt Gminy Nowe Piekuty,
ul. Główna 8,1,8-212 Nowe Piekuty
tel. 86 47 61 520, email: urzad@nowepiekuty.pl,

strona: www.nowepiekuty.pl, miejsce realizacji:
Hala Sportowa w Jabłoni Kościelnej.
XII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Czyżewa – luty 2019 r. Organizator i miejsce
realizacji: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,18-220 Czyżew,
tel. 86 27 5 5269, e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona: www. gokczyzew.pl
MARZEC 2019 r.
XVII Wiosenny Turniej Szkół Podstawowych
Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
o Puchar Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu –
9 marca 2019 r.(dziewczęta) i 16 marca
2019 r. (chłopcy). Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 11 34,
email: zsoiz-ciechanowiec@.wp.pl
I Turniej piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Policii i Starosty Wysokomazowieckiego
– 20 marca 2019 r. Organizator: Komenda
Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 4741700,
email: kpp@wysokie-maz.bk.policja. gov.pl
miejsce realizacji: hala sportowa Miejskiego
Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
KWIECIEŃ 2019 r.
Turniej Piłki Nożnej Chłopców z Powiatu
Wysokomazowieckiego – kwiecxień-czerwiec
2019 r. Organizator: Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Władysława Pelca 11,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 27 52234,
e-mail: ckzwmsekr@go2.pl,
strona: www.ckzwm.edu.pl.
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NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Dokończenie ze strony 1.
Przed publicznością, zgromadzoną w Muzeum Rolnictwa wystąpili: chór ZSOiZ w Ciechanowcu, ,,Herody" Wyszonki Błonie, Kolędnicy ,,Z Kozą” Wyszonki Błonie, ,,Herody” Boguty
Pianki oraz ,,Herody” Gminy Czyżew.
Oprócz kolęd, pastorałek i pieśni o charakterze bożonarodzeniowym uczestnicy ,,Przeglądu...” zaprezentowali także przedstawienia,

oparte na fragmencie Ewangelii (Mt 2,
16-19) opisującym rzeź niewiniątek
i śmierć króla Heroda Wielkiego.
Główny wątek opowieści ukazuje
walkę dobra (anioł) ze złem (diabeł).
Despotyczny Herod skazany jest na
wieczne potępienie i poddany dwóm
egzekucjom: śmierć zabiera jego
ciało, a diabeł duszę. W niektórych
występach pojawiły się także humorystyczne sceny z Żydem, a członkowie zespołów zadbali o kolorowe,
charakterystyczne stroje i akcesoria.
Kilka godzin później noworoczny koncert w wykonaniu chórów
i zespołów z terenu gminy Ciechanowiec odbył
się w Kościele pw. Św. Trójcy.
Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych
miały też miejsce w Czyżewie, gdzie wystąpili
m.in. muzycy z terenu gminy Czyżew, Krypna
Kościelnego oraz Wąsosza. Na koncercie obecna
była Burmistrz Czyżewa, pani Anna Bogucka,
która złożyła wszystkim noworoczne życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, jak również

podziękowała za kultywowanie tradycji bożonarodzeniowego kolędowania i organizację
osiemnastej już edycji prezentacji. Oprócz herodów na czyżewskiej scenie wystąpiły także
zespoły wokalne ,,B-Moll”i ,,Nova Noota”, które
wykonały najpiękniejsze kolędy i utwory o charakterze bożonarodzeniowym.
Tego samego dnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Szepietowie po raz jedenasty odbył się
gminny przegląd jasełek, w którym udział wzięli
uczniowie szkół z gminy Szepietowo, mieszkańcy Sokół natomiast mieli okazję uczestniczyć
w II Sokólskim Śpiewaniu Nowonarodzonemu
w Bazylice Mniejscej.

KULTURALNE PODRÓŻE UCZNIÓW CKZ

U Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
Śródleśną drogą, usłaną kamieniami idziemy do domu Anny i Jerzego Iwaszkiewiczów
(Stawisko) w Podkowie Leśnej. Przed nami okazały budynek.
Wejściem, nie głównym, wchodzimy do
wnętrza. Już hall robi na nas wrażenie. Przyciąga wzrok wystrój zdominowany bogatym zbiorem trofeów myśliwskich: wieńce i medaliony
jeleni, rogi antylopy, wachlarze głuszców, szable
dzików i grafiki z przełomu XVIII i XIX wieku.
Przechodzimy do pokoju codziennych posiłków gospodarzy, gdzie znajdują się najcenniejsze stawiskie meble z XVIII w. – dary teścia
Jarosława (zresztą też darczyńcy posiadłości) –
Stanisława Lilpoppa oraz cenne obrazy, m.in.
akwarela z 1917 roku od E. Gierka. Dom Iwaszkiewiczów to niczym biblioteka, bo wszędzie
są książki, a najwięcej w salonie, niegdyś muzycznym. Tu grywał K. Szymanowski czy W. Lutosławski. I znów obrazy – płótna olejne J. Suchodolskiego „Trębacz na koniu” i X. Dunikowskiego portret A. Mickiewicza.
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Schodami na piętro. Hall, a w nim fotografie, rysunki, grafiki, płótna, karykatury. Największe wrażenie na zwiedzających wywarł
gabinet pisarza, z biurkiem, którego blat pokrywają oryginalne przedmioty: pojemniki na
pióra z naturalnych racic dzika, noże do rozcinania papieru, album rodzinny w okładkach
z czarnej laki zdobionych reliefem.
Sypialnia to przede wszystkim ślady obecności Anny. Biurko odziedziczone po ojcu, reprodukcje obrazów o tematyce religijnej (Anna
była głęboko wierzącą), renesansowe łóżka odlane z metalu, lustro oraz stylowa szafa.
Pokój gościnny to ostatnie wnętrze zajmowane przez Jarosława Iwaszkiewicza. Są tu obrazy przedstawiające ukochany przez pisarza Sandomierz, portret córek (Marii i Teresy) oraz
fotografie matki i żony. Jest wreszcie w tym
pokoju kufer podróżny, z którym przywędrował w 1918 r. początkujący poeta z Ukrainy do
Warszawy. Cztery lata później, ten
młody wówczas człowiek, po ożenku z Anną, w Stawisku znalazł swoje
miejsce na ziemi. Tu gościł Skamandrytów ale też inne ważne postacie świata artystycznego. Dom, ze
względu na swe bezpieczne położenie, w czasie wojny stał się miejscem schronienia dla uchodźców
z Warszawy: Cz. Miłosza, St. Dygata,
J. Waldorﬀa. W jednym z numerów
Literatury z 1985 r. zanotowano słowa Anny: „…żyliśmy dla innych, bez
cienia egoizmu”, co miała za bardzo
etyczne i najlepsze w życiu Iwaszkiewiczów.

Na zakończenie należy dodać, że J. Iwaszkiewicz, to nie tylko pisarz. To człowiek instytucja – poseł na sejm (cztery kadencje), prezes
ZLP, sekretarz poselstwa polskiego w Kopenhadze i Brukseli.
Po jego śmierci Stawisko przeszło na własność Ministerstwa Kultury i Sztuki i zgodnie
z jego życzeniem przeznaczone zostało na Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów.
Opuszczając Stawisko czuliśmy niedosyt
merytorycznej wiedzy o gospodarzu i jego domu,
choć obejrzeliśmy godzinny film, a przewodnik mówił bardzo ciekawie. Intrygował każdy
mebel, przedmiot, dzieło sztuki i on sam, ze
względu na życiowy pragmatyzm, umiejętności,
relacje z ludźmi i skrajność ideologii.
Pobyt w Stawisku to ciekawa lekcja wiedzy
o kulturze i jednak życiowej postawy.
Opracowała: A. Mioduszewska

MINEŁA CZTEROLETNIA KADENCJA
POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Powołana w dniu 20 lutego 2015 roku Zarządzeniem Nr 12/2015 Starosty Wysokomazowieckiego Powiatowa Rada Rynku Pracy, jako
organ opiniodawczo-doradczy starosty, zakończyła swą czteroletnią kadencję. W skład Rady
wchodziło 12 członków – przedstawicieli samorządu, pracodawców i związków zawodowych.
Ostatnie posiedzenie Rady minionej kadencji odbyło się 11 grudnia 2018 r. Obecny na spotkaniu Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan
Zieliński, podsumował całokształt pracy Rady
oraz przekazał jej członkom podziękowania za
czteroletnią współpracę na rzecz łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Zasady funkcjonowania oraz główne zadania Rady określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn.
zm.). Do zakresu działania Powiatowej Rady
Rynku Pracy należy w szczególności:
▶ inspirowanie przedsięwzięć zmierzających
do pełnego i produktywnego zatrudnienia
w powiecie;
▶ ocena racjonalności gospodarki środkami
Funduszu Pracy;
▶ opiniowanie kierunków podziału środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia
i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez
urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania;
▶ składanie wniosków i wydawanie opinii
w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
▶ ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy;
▶ opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz proponowanych
przez starostę zmian realizacji tych programów;

▶

opiniowanie celowości realizacji Programu
Aktywizacji i Integracji.
W latach 2015–2018 Powiatowa Rada
Rynku Pracy odbyła 18 posiedzeń, na których
frekwencja kształtowała się na poziomie 73%.
W trakcie spotkań omawiane były następujące
tematy: aktualna sytuacja na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wykorzystanie środków Funduszu Pracy, realizacja
i efektywność aktywnych programów rynku
pracy i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zasady prowadzenia
międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES,
aktywizacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, analiza ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy, podziału środków na
kształcenie pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przebieg
szkoleń osób bezrobotnych.
W okresie 4 lat funkcjonowania Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wysokiem Mazowieckiem podjęła 40 uchwał, w których opiniowała:
▶ plany finansowe Funduszu Pracy,
▶ kierunki szkoleń zawodowych osób bezrobotnych,
Lp.

▶

kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy,
▶ program specjalny „W drodze do sukcesu”,
▶ wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w ramach obowiązujących priorytetów,
▶ nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazialnych powiatu wysokomazowieckiego, zgodnie z poniższym zestawieniem.
W okresie trwania kadencji członkowie
PRRP uczestniczyli w szkoleniach, podczas których omawiane były tematy dotyczące: kształcenia zawodowego rynku pracy i najlepszych
praktyk w działalności instytucji rynku pracy,
szkół zawodowych i wyższych uczelni; wykorzystania nowych instrumentów rynku pracy,
doświadczeń w funkcjonowaniu znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; działalności Powiatowej
Rady Rynku Pracy oraz efektywności zarządzania środkami Funduszu Pracy w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy.
Opracowała:
Anna Grądzka

Nazwa szkoły

Nazwa zawodu

Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem

1. monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie,
2. operator obrabiarek skrawjących,
3. technik mechanizacji rolnictwa
i agrotechnik,
4. technik chłodnictwa i klimatyzacji
5. technik przemysłu mody,

2.

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem

1.technik usług kosmetycznych,
2. technik handlowiec,
3. technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej,

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

1. technik budownictwa

4.

Zespół szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

1. operator urządzeń przemysłu
chemicznego

1.

WYCIECZKA PODOPIECZNYCH DPS W KOZARZACH
Dnia 11 stycznia 2019 r. nasi Mieszkańcy wraz z opiekunami wybrali się do Centrum
Turystyczno-Rehabilitacyjnego w Krzyżewie,
położonego na skraju Narwiańskiego Parku Narodowego. Podopieczni zwiedzili cały ośrodek
oraz dużą stajnię. Dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat koni, między innymi
jaką pełnią funkcję oraz w jaki sposób należy
je karmić. W przerwie zostali poczęstowani
kawą, herbatą oraz pysznym ciastem przygotowanym przez niepełnosprawnych pracowników
Centrum. Następnie wszyscy udali się do groty

solnej, w której miło spędzili czas relaksując się
i oddychając świeżym powietrzem nasyconym
jodem. Na koniec pobytu nasi Podopieczni mieli
możliwość skorzystania z bogato wyposażonej
sali rehabilitacyjnej, w której aktywnie spędzili
czas. Największym zainteresowaniem cieszyła
się trampolina oraz bieżnia. Po dniu pełnym
pozytywnych wrażeń oraz nowych doświadczeń
wszyscy szczęśliwi wrócili do Domu z nadzieją,
że niebawem będą mogli znowu odwiedzić to
miejsce.
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W dniach 8 grudnia i 9 grudnia 2018 roku
w hali Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem pod patronatem Starosty Wysokomazowieckiego odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej chłopców urodzonych w 2008
i 2009 roku.
W roczniku 2008 wystąpiło 10 zespołów
podzielonych na dwie grupy:
Grupa A
– MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II
– MOSIR Bielsk Podlaski
– Promień Mońki
– AP Junior Białystok
– Olimpia Zambrów
Grupa B
– MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I
– Orlęta Czyżew
– MŁKS Łomża
– Pogoń Łapy
– FDP Ostrów Mazowiecka
W fazie grupowej drużyny MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie osiągnęły następujące
wyniki:
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – Olim-pia Zambrów – 3:0
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – AP Junior Białystok – 0:1
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – Promień Mońki – 2:0
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – MOSIR
Bielsk Podlaski – 2:0
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – FDP
Ostrów Mazowiecka – 3:1
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – Pogoń
Łapy – 0:3
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – MŁKS
Łomża – 1:0
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – Orlęta
Czyżew – 0:2
Zwycięzcą konkursu żonglerki został –
Przemysław Pawlak – Orlęta Czyżew, natomiast
konkurs rzutów karnych wygrał Michał Grochowski – MKS Ruch Wysokie Mazowieckie I.
Po rozegraniu meczy grupowych nasze zespoły zajęły miejsca odpowiednio: MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie I – 3 miejsce w swojej
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grupie, MKS RUCH Wysokie
Mazowieckie II – 2 miejsce.
Ostatecznie MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie I po serii
rzutów karnych przegrywa mecz
o 7 miejsce z MŁKS Łomża 3:2
(1:1 w regulaminowym czasie)
i zajmuje w turnieju 8 miejsce.
Druga drużyna gospodarzy po wygraniu meczu półfinałowego z FDP Ostrów Mazowiecka 2:0, w finale po emocjonującym meczu ulega AP
Junior Białystok 2:3 i kończy
zmagania w turnieju na 2 miejscu.
Najlepszym strzelcem Mikołajkowego Turnieju piłki nożnej został zawodnik MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie II Oliwier Głodkowski –
zdobywca 7 bramek.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. AP Junior Białystok
2. MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II
3. FDP Ostrów Mazowiecka
4. Orlęta Czyżew
5. Promień Mońki
6. Olimpia Zambrów
7. MŁKS Łomża
8. MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I
9. MOSIR Bielsk Podlaski
10. Pogoń Łapy
W roczniku 2009 wystąpiło 10 zespół podzielonych na dwie grupy:
Grupa A
– MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II
– APN HATTRIC K Białystok
– Promień Mońki
– MŁKS Łomża I
– Olimpia Zambrów
Grupa B
– MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I
– KS Sokoły
– MŁKS Łomża II
– Orzeł Siemiatycze
– FDP Ostrów Mazowiecka
W fazie grupowej drużyny MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie osiągnęły następujące
wyniki:
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – APN
HATTRIC K Białystok – 1:1
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – Olimpia
Zambrów – 2:0
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – Promień Mońki – 2:0
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II – MŁKS
Łomża I – 0:0
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – FDP
Ostrów Mazowiecka – 0:1
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – Orzeł
Siemiatycze – 0:4

MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – MŁKS
Łomża II– 0:1
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I – KS Sokoły – 0:2
Zwycięzcą konkursu żonglerki został –
Karolak Szymon – MŁKS Łomża II, natomiast
konkurs rzutów karnych wygrał Mańko Aleks –
MŁKS Łomża I.
Po rozegraniu meczy grupowych nasze zespoły zajęły miejsca odpowiednio: MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie I – 5 miejsce w swojej
grupie, MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II –
1 miejsce.
Ostatecznie MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I po rozegraniu dwóch spotkań z drużyno Promienia Mońki kończy udział w turnieju
na 10 pozycji.
Druga drużyna gospodarzy po bardzo wyrównanym meczu półfinałowym przegrywa
w rzutach karnych 1:2 z MŁKS Łomża (0:0 w reulaminowym czasie gry) i ostatecznie po wygraniu 2:0 z FDP Ostrów Mazowiecka kończy
zmagania w turnieju na 3 miejscu.
Najlepszym strzelcem Mikołajkowego Turnieju piłki nożnej został zawodnik Orła Siemiatycze Kondraciuk Paweł – zdobywca 5 bramek.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. MŁKS Łomża II
2. MŁKS Łomża I
3. MKS RUCH Wysokie Mazowieckie II
4. FDP Ostrów Mazowiecka
5. Orzeł Siemiatycze
6. KS Sokoły
7. APN HATTRIC K Białystok
8. Olimpia Zambrów
9. Promień Mońki
10. MKS RUCH Wysokie Mazowieckie I
Atrakcją turnieju był rozegrany w przerwach między meczami grupowymi, a finałowymi konkurs żonglerki oraz rzutów karnych.
Składamy serdeczne podziękowania dla
instytucji, które wsparły organizację turnieju:
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,
PRDM TRAKT, Grupa Biznes Polska, Cukiernia Piekarnia ZGIERUN, TARE Sp. z o.o., P.H.U.
NETKOMP.
Szczególne podziękowania kierujemy do
rodziców za obecność i pomoc w organizacji
turnieju.
Organizatorzy

SEZON STUDNIÓWKOWY CZAS ZACZĄĆ
Dokończenie ze strony 1.
12 stycznia w balu, symbolizującym wkroczenie w dorosłe życie młodzieży towarzyszyli m.in. Starosta Wysokomazowiecki, pan
Bogdan Zieliński, poseł na Sejm RP, pan Jacek Bogucki, Burmistrz Czyżewa, pani Anna
Bogucka, Zastępca Burmistrza Wysokiego
Mazowieckiego, pani Ewa Konarzewska, Wójt
Gminy Wysokie Mazowieckie, pan Krzysztof
Krajewski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Kazimierza
Jagiellończyka, pan Ryszard Flanc, Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego, pan Józef
Sokolik oraz nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, dyrekcja ZSZ i rodzice.
Tradycyjnego poloneza, otwierającego bal
studniówkowy uczniowie zatańczyli do muzyki
autorstwa Bartosza Chajdeckiego (utwór znany
z serialu ,,Czas honoru”).
Zgromadzonych na balu studniówkowym
gości oraz młodzież serdecznie powitał dyrektor
szkoły, Andrzej Jamiołkowski oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Dziś jest ta magiczna chwila, w której przypominamy sobie moment, kiedy po raz pierwszy
przekroczyliśmy progi naszej szkoły. Za sto dni
opuścimy krainę dziecięcych marzeń – powie-

dzieli uczniowie, po czym złożyli serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom za stworzenie atmosfery
i warunków do nauki, przekazaną wiedzę oraz
zrozumienie w chwilach zwątpienia.
Ostatni rok nauki w szkole to ciągle powtarzające się słowa: oceny, egzaminy, punkty, matura. Na szczęście pojawia się miły przerywnik,
na który prawdopodobnie wielu uczniów czeka
bardziej niż na ukończenie szkoły – powiedział
dyrektor szkoły, Andrzej Jamiołkowski. – Właśnie dzisiaj przypada to wydarzenie, Studniówka 2019. To ten bal, który mam nadzieję po latach będzie tematem przyjemnych wspomnień
i wzruszeń.
Podziękowania skierowane zostały także
do przedstawicieli rządu, samorządów i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym do
Starosty Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego – za sympatię, przychylność i wsparcie okazane placówce.
Bogdan Zieliński serdecznie podziękował
za zaproszenie i podkreślił, że studniówkowy
bal symbolizuje wejście w dorosłe życie.
Wy jesteście pokoleniem nazywanym bardzo fajnie, Millenialsi – powiedział starosta. – To
są ludzie otwarci na świat, to są ludzie którzy nie

boją się nikogo i niczego, którzy potrafią korzystać
z życia, ale mądrze, roztropnie. Mam nadzieję, że
to pokolenie będzie na trwałe zapisywało się w historii tej szkoły, Zespołu Szkół Zawodowych i naszego powiatu wysokomazowieckiego. (…) Mam
nadzieję, że wy młodzi poniesiecie ten wielki obowiązek dalej, przekażecie dalej w sztafecie pokoleń to, co jest najważniejsze dla nas, dla Polaków.
Zabawy do białego rana, satysfakcjonujących wyników na maturze oraz spełnienia
marzeń w dorosłym życiu tegorocznym maturzystom życzył poseł na Sejm RP, pan Jacek Bogucki.
Nauczycielom, dyrekcji oraz przedstawicielom jednostek samorządowych gorące podziękowania za trud, włożony w edukację ich dzieci
oraz wsparcie okazywane placówce złożyli przedstawiciele rodziców – pani Edyta Szepietowska
i pan Wojciech Sokołowski.
Motywem przewodnim części artystycznej
był program „Jaka to melodia?”. Maturzyści i ich
nauczyciele bez problemu odgadywali muzyczne
zagadki, a zaproszeni goście podziwiali talenty
wokalne i taneczne młodzieży. Bal trwał niemal do białego rana. Muzyczne klimaty tworzył
zespół Rezonans, a niepowtarzalna atmosfera
radości towarzyszyła wszystkim uczestnikom.

SZKOŁY ZAWODOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
POWIĘKSZAJĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ
We wrześniu 2019 roku naukę w pierwszych klasach szkół średnich rozpoczną dwa
roczniki uczniów – absolwenci trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas szkół podstawowych.
W celu zapewnienia uczniom odpowiednich
warunków kształcenia oraz uniknięcia wprowadzania dwuzmianowości zajęć, powiat wysokomazowiecki realizuje projekty, obejmujące
m.in. rozbudowę budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem oraz utworzenie trzech nowych
pracowni kształcenia praktycznego w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Przedmiotem projektu ,,Moddernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem”
(dofinansowanie w ramach działania 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWP na lata 2014-2020)
jest modernizacja budynku użytkowanego wcześniej jako stacja transformatorowo-generatorowa i dostosowanie go do utworzenia 3 nowych
pracowni kształcenia praktycznego: pracowni
pojazdów rolniczych i agrotroniki, pracowni
maszyn rolniczych oraz pracowni chłodnictwa
i klimatyzacji. Przebudowany budynek dawnej
stacji transformatorowej zmieni swoją funkcję
i przeznaczenie. We wszystkich pomieszczeniach
budynku dokonane zostaną niezbędne prace
związane z wymianą instalacji elektrycznych
i sanitarnych. Budynek zostanie docieplony.
Utworzone pracownie będą również służyły do

przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowo w wyniku realizacji projektu
przewiduje się doposażenie w bardziej nowoczesny sprzęt i maszyny następujące pracownie:
pracownia pojazdów samochodowych, wyposażenie do Ośrodka Szkolenia Kierowców, pracownia mechatroniki, pracownia sterowników
PLC, laboratorium chłodnictwa i klimatyzacji,
pracownia wspomagania procesów produkcji,
pracownia mechanizacji rolnictwa, która zmieni nazwę na pracownię agrotroniki, pracownia
szkolenia praktycznego.
Wartość projektu: 3 385 000,00 zł w tym
koszty kwalifikowane: 3 385 000,00 zł.
Dofinansowanie wkładem funduszy europejskich: 2 877 249,94 zł.
Realizowany jest także projekt „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem”. W dniu 09.10.2018 projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWP
na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest
rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Projektowany
budynek składać się będzie z trzech kondygnacji
bez podpiwniczenia. Parter i piętro zajmą sale
dydaktyczne, natomiast poddasze przeznaczone
jest na kotłownię i pomieszczenie gospodarcze.
Nowy budynek połączony będzie ze starą częścią parterowym łącznikiem. Suma powierzch-

ni użytkowej całości będzie wynosiła 846,41 m2.
W projektowanym obiekcie znajdować się będzie 6 sal lekcyjnych wraz z zapleczami nauczycielskimi oraz węzeł sanitarny. Nowe pracownie
wyposażone zostaną w sprzęt dla potrzeb kształcenia w kierunkach dostosowanych do potrzeb
rynku pracy: technik ekonomista, technik logistyk, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności oraz technik informatyk. Głównym celem projektu jest zapewnienie
odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszenie dostępu do
edukacji.
Szczegółowymi celami osiągniętymi w związku z realizacją projektu będą:
– uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego – rozbudowa szkoły o 6 pracowni,
– wyposażenie nowych pracowni dla potrzeb
kształcenia w kierunkach: technik ekonomista,
technik logistyk, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności oraz technik informatyk – dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
– zwiększenie współpracy między szkolnictwem
a biznesem.
Wartość projektu: 3 423 934,85 zł w tym
koszty kwalifikowane: 3 416 744,02 zł.
Dofinansowanie wkładem funduszy europejskich: 2 904 232,37 zł.
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