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STYPENDIA
STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO

Coroczne uroczyste wręczenie Stypendiów
Starosty Wysokomazowieckiego przyznanych
uczniom szkół prowadzonych prze Powiat Wysokomazowiecki, którzy w klasyfikacji rocznej

roku szkolnego 2016/2017 osiągnęli wysokie
wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce odbyło
się 1 września w sali sportowej Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wyso-

kiem Mazowieckiem. Na uroczystość poprzedzającą rozpoczęcie nowego roku szkolnego
przybyli najlepsi uczniowie szkół powiatowych,
ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz radni Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego.
Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki pogratulował stypendystom osiągniętych wysokich wyników w nauce a rodzicom
podziękował za trud wychowawczy i jego efekty. Uczniom wręczył decyzje o przyznaniu stypendiów a rodzicom listy gratulacyjne.
Rodzice stypendystów podziękowali Panu
Staroście za dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć ich dzieci.
Dokończenie na stronie 3.

MŁODSI I STARSI STRAŻACY STANĘLI W SZRANKI
Na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem 3 września 2017 r. przeprowadzono
IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych, których gospodarzami byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Wysokiem Mazowieckiem – Bogdan Zieliński oraz Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – st. bryg. Andrzej Koc, a funk-

cję Komendanta Zawodów pełnił st. bryg. Tomasz Sieńczuk. Rozgrywano je według: Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych organizacji CTIF z 2010 roku,
krajowego Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP z 2011 r., a także wg Zasad
przeprowadzania i oceny musztry z 2014 r.
Dokończenie na stronie 5.

NAJSŁODSZA IMPREZA W REGIONIE
Biesiada Miodowa w Kurowie to cykliczna impreza plenerowa organizowana od 2000
roku. W tym roku osiągnęła dojrzałość – 18 lat.
Głównymi organizatorami Biesiady Miodowej
są: Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy
Kobylin Borzymy oraz Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego.
Impreza odbywa się na terenie parku przydworskiego, przy siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego. Jej termin jest stały – to już
tradycyjnie ostatni weekend sierpnia. Oferta
organizatorów od lat cieszy się uznaniem szerokiego grona odbiorców, zarówno dorosłych,
jak też dzieci i młodzieży. Doroczne spotkania

w Kurowie to niemal doskonała okazja do prezentacji i promocji regionalnych walorów Podlasia – zarówno tych kulturowych, jak i przyrodniczych. Miód i pszczelarze przez dwa dni
w roku oczywiście królują w Kurowie, ale swoje
radosne, pełne emocji godziny mają tu także
twórcy wielorakiego rękodzieła oraz wytwórcy
i liczni amatorzy regionalnych produktów –
sera, wędlin, wypieków itp. Tegoroczna Biesiada
Miodowa w Kurowie była już osiemnastą.
Dokończenie na stronie 11.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
12 lipca 2017 roku odbyło się 84 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
określenia formy i wartości wkładu własnego
Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system
rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”; wyrażenia zgody
na wycięcie drzew z nieruchomości oznaczonej
położonej w obrębie Krzyżewo, gmina Sokoły,
stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego; udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, do
dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu ,,MECHANIX 2’’
w programie Erasmus+, Akcja 1, Mobilność
edukacyjna, Mobilność uczniów, Kształcenie
i szkolenie zawodowe; udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSOiZ w Czyżewie, do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych
z realizacją projektów „Doskonalenie kadry
szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie” i „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w PO WER; udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSOiZ w Czyżewie do dokonywania
w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektów „Lepsze szanse na europejskim
rynku pracy” i „Ponadnarodowa mobilność
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego”, w PO WER; ustalenia stawek
czynszu za wynajem lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Powiatu wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu postanowił o przyznaniu
stypendium uczniom szkół prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki za klasyfikację roczną roku szkolnego 2016/2017 dla 85 uczniów
w kwocie 800 zł; zapoznał się z wynikami egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju
2017 roku w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki; rozpatrzył wniosek
Dyrektora CKZ w Wysokiem Mazowieckiem
o dokonanie zmian w budżecie szkoły na rok
2017 dotyczących środków inwestycyjnych w celu
wykonania projektu przebudowy i rozbudowy
budynku dawnej stacji transformatorowej na
potrzeby pracowni kształcenia zawodowego
„Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych” oraz
inwentaryzację architektoniczną i ekspertyzę
techniczną; rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie
powiatu wysokomazowieckiego.
3 sierpnia 2017 roku odbyło się 85 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSZ
w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania
w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. „Mobilność kadry kluczem do
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sukcesu szkoły” w PO WER, Akcja 1. Mobilność
kadry edukacji szkolnej; powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; udzielenia upoważnienia
dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu
wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla
dwóch osób bezrobotnych w COJP w Wysokiem Mazowieckiem; zaopiniowania przebudowy z rozbudową drogi gminnej w miejscowości
Idźki Wykno wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej; wyrażenia zgody dla
DPS w Kozarzach na wypowiedzenie umowy
użyczenia zawartej dnia 02 lipca 2007 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NATURA”; udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,
do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego wszelkich czynności
związanych z realizacją projektu „Rozwój w europejskim stylu – kurs języka angielskiego dla
pracowników CKZ" w PO WER.
Zarząd powiatu rozpatrzył: pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na
zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na remont przepustu w m. Wnory Kużele
w ciągu drogi powiatowej Wysokie Mazowieckie
– Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy, dla firmy Zbigniewa Radziszewskiego Projektowanie
i Nadzór Budowy Dróg i Mostów; pismo Dyrektora ZSOiZ w Czyżewie w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie w szkole stanowiska kierownika szkolenia praktycznego; pismo Henryka Mantury w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Grodzisk – Pobikry; wnioski
o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych.
Zarząd powiatu zapoznał się z pismem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w sprawie wsparcia finansowego na utworzoną w szpitalu salę hybrydową, zrealizowaną
w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD
na lata 2013-2016.
21 sierpnia 2017 roku odbyło się 86 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok; informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za pierwsze półrocze 2017 roku; zagospodarowania samochodu osobowego w związku z prawomocnym Postanowieniem Sądu Rejonowego
w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 26 czerwca
2017 r. orzekającym o przepadku pojazdu marki
MAZDA na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego; przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał rady powiatu w sprawie: zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok; zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zadań na które
przeznacza się środki PFRON na 2017 rok oraz
zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
Zarząd powiatu zapoznał się z protokołem
z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej przez pracowników starostwa i wicestarostę, której przedmiotem była działalność
Ośrodka Turystyczno-Rehabilitacyjnego Zakład
Aktywności Zawodowej w Krzyżewie, prowadzonego przez Fundację Praca dla Niewidomych.
31 sierpnia 2017 roku odbyło się 87 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla dyrektora ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem; udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu dla dyrektora ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem; udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla dyrektora
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem; udzielenia
upoważnienia do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu; wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia
ulicy do kategorii dróg gminnych na wniosek
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie zaliczenia ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem
Mazowieckiem do kategorii dróg gminnych;
udzielenia upoważnienia dyrektorowi CKZ w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót
publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby
bezrobotnej w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem; udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi
ZSZ w Ciechanowcu do odbioru mienia służby
mundurowej (plecaki i obuwie) przekazanej przez
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, które służyć będzie do realizacji podstawy
programowej w klasach wojskowych.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał rady powiatu w sprawie: zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok; skargi na Starostę Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu postanowił o przyznaniu
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem na
okres od 1.09 2017 roku do 28.02.2018 roku oraz
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, którym
powierzono od 1 września 2017 roku stanowiska dyrektorów szkół.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora
ZSOiZ w Czyżewie w sprawie zaopiniowania
powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
pani Małgorzacie Czyżewskiej-Drozd.
Dokończenie na stronie 6.

STYPENDIA STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Dokończenie ze strony 1.
Uroczystość umilił występ zespołu muzycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem oraz wspólne spotkanie przy słodkim poczęstunku.

chowska, Weronika Ostrowska, Zuzanna Piekutowska, Joanna Faszczewska, Anna Katarzyna
Kostro, Dagmara Maria Kolińska, Ewa Milewska, Emilia Dworakowska, Martyna Lidia Żebrowska, Wioleta Pogorzelska, Justyna Żurowska.
Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem: Paweł
Boratyński, Ewelina Kalinowska, Przemysław
Plewko, Adam Szepietowski, Katarzyna Żur,
Agnieszka Wojtkowska, Sylwia Boratyńska, Joanna Stypułkowska, Daniel Koliński, Dorota
Agata Krasowska, Patrycja Rzońca, Dominika
Dąbrowska, Kinga Wnorowska.

Z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: Grzegorz Krajewski,
Kamil Dołkowski, Adam Wnorowski, Weronika
Skawska, Paulina Dąbrowska.

Stypendia otrzymali: z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem: Magdalena Buczyńska, Julia Grabowska, Saosan Joubar, Kinga Maciągowska,
Aleksandra Grodzka, Juliusz Zagdański, Sylwia
Stypułkowska, Izabela Jabłońska, Paulina Olędzka, Anna Motybel, Weronika Biała, Julia Kamińska, Agnieszka Mioduszewska, Anna Maria Skłodowska, Weronika Kaczyńska, Martyna Sienicka,
Magdalena Uszyńska, Anna Dmochowska, Julia
Maciejczuk, Gabriela Ożarowska, Patrycja Anna
Mieteń, Małgorzata Krasowska, Aleksandra Dmo-

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie: Monika Ryszewska, Paulina
Tryniszewska, Klaudia Szulborska.

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu: Gabriela Wysocka, Aleksandra Radziszewska, Anna Susoł, Julia Amelia Ciszkowska, Aleksandra Piętka, Natalia Aleksandra
Ziółkowska, Weronika Binaś, Jakub Wakuluk,
Marta Pełszyk, Marta Krysińska, Kewin Mateusz Niewiarowski, Weronika Wąsak, Kamila
Cieśluk, Robert Bachorek, Marlena Święciak,
Kacper Maroński, Katarzyna Weronika Szymaniak, Agnieszka Akonom, Szymon Kamiński,
Przemysław Susoł, Magdalena Zawistowska,
Remigiusz Truszkowski, Karolina Czarnecka,
Krzysztof Radziszewski, Martyna Bielik, Karol Nadolny, Martyna Górecka, Anna Obniska,
Marlena Plichta, Magdalena Jóźwiak, Paulina
Ratyńska.

Gratulujemy!
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W sierpniu 2017 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 120 zdarzeń,
w których uczestniczyło 189 załóg – 838 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży
Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało
16 osób, odnotowano 1 ofiarę śmiertelną. Straty
oszacowano na ok. 344,8 tys. zł.
Akcje interwencyjne od 01.01.2017 r. do
30.08.2017 r. w porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego roku:
Rok
Ogółem:
w tym: pożary
miejscowe zagrożenia
alarmy fałszywe
Straty (tys. zł)
Uratowane mienie (tys. zł)
Ofiary śmiertelne ogółem:
w tym ratownicy
Ranni ogółem:
w tym ratownicy

2017

2016

416
71
337
8
1806,9
18479
5
0
74
1

672
102
562
3
4632,5
48807
12
0
68
1

Wybrane zdarzenia
3 sierpnia o godz. 1746 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypad-

ku komunikacyjnym w miejscowości Średnica
Jakubowięta. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Szepietowo.
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że doszło
do zderzenia dwóch samochodów osobowych
BMW i Forda. Pojazdy stały na kołach, Ford
poza jezdnią. Fordem podróżował sam kierowca, natomiast BMW dwie kobiety. W momencie dojazdu JOP kierowca Forda (przytomny)
znajdował się w ambulansie pod opieką ZRM,
a dwie kobiety z BMW stały obok. Działania
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Kierującej BMW w trakcie
oczekiwania na drugi ZRM ratownicy JOP
udzielili kpp i podali tlen. Pasażerce z BMW
udzielono wsparcia psychicznego. Wszyscy
uczestnicy zdarzenia zostali zabrani przez ZRM
do szpitala. Przez cały czas trwania działań
droga powiatowa była nieprzejezdna.
04 sierpnia o godz. 1732 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację z WCPR
o wypadku komunikacyjnym w pobliżu Sokół
więc w pierwszej kolejności zadysponowano
jednostkę OSP KSRG z tej miejscowości. Ostatecznie ustalono że zdarzenie ma miejsce w pobliżu miejscowości Kobylin Pieniążki gm. Kobylin Borzymy. Na miejsce zdarzenia ogółem
zadysponowano: zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Sokoły oraz
zastęp z OSP KSRG Pszczółczyn. Po przybyciu

na miejsce pierwszej JOP z OSP KSRG Pszczółczyn stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg
zderzyły się dwa samochody osobowe. W Daewoo był uwięziony kierowca, konieczne było
użycie narzędzi hydraulicznych. Zabezpieczono
również miejsce zdarzenia. Po wydostaniu poszkodowanego z pojazdu rannego przekazano
ZRM, a następnie został zabrany przez zespół
LPR do szpitala. Przed przybyciem pierwszych
jednostek JOP na miejscu zdarzenia obecny
był mł. kpt. Łukasz Zalewski z JRG w Łapach,
który udzielał pomocy osobie poszkodowanej.
16 sierpnia o godz. 1919 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze ciągnika z prasą w miejscowości Łopienie-Zyski. Na miejsce zadysponowane zostały
jednostki: zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie,
zastęp z OSP KSRG Nowe Piekuty oraz zastęp
OSP Łopienie Jeże. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, że na polu podczas belowania słomy doszło do pożaru prasy belującej
podłączonej do ciągnika rolniczego ZETOR.
Operator maszyny widząc dym wydobywający
się z prasy wypchnął mechanicznie palącą się
bele na zewnątrz urządzenia co spowodowało
zmniejszenie intensywności pożaru. Działania
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądów wody w natarciu na palącą się maszynę i belę, po czym pożar
zlokalizowano i ugaszono.

KRONIKA POLICYJNA

W sierpniu 2017 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 4 wypadków drogowych i 48 kolizji drogowych. Policjanci na
drogach naszego powiatu zatrzymali 9 nietrzeźwych kierowców.
– 11 sierpnia br., w miejscowości Brok
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę chevroleta. Podczas
sprawdzania samochodu, którym podróżował
59-latek, policjanci ujawnili w bagażniku kontrabandę. Mundurowi zabezpieczyli 1060 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Dodatkowo, w miejscu zamieszkania mężczyzny, policjanci zabezpieczyli 1 599
paczek oraz 1 400 sztuk papierosów bez polskich
znaków akcyzy. Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa mógł zostać narażony na
uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku
akcyzowego na kwotę blisko 59 tysięcy złotych.
Zatrzymany 59-letni mieszkaniec Wysokiego Mazowieckiego usłyszał już zarzut, do którego się
przyznał. Teraz jego dalszym losem zajmie się
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sąd. Grozi mu kara grzywny albo pozbawienia
wolności do lat 3, albo obie kary łącznie.
– 21 sierpnia br., na drodze krajowej nr 66
w ograniczeniu miejscowości Wola Zambrowska Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem ujawnili kierowcę, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 57 km/h. Miejsce
to zostało wskazane przez mieszkańców na
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mężczyzna jechał 107 km/h przy ograniczeniu do
50 km/h. 24-latek stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące. Ponadto, za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem i 10 punktami
karnymi.
Wysokomazowieccy policjanci o ostrożną
i rozważną jazdę, a także przypominają, że nadmierna oraz niedostosowana do warunków drogowych i atmosferycznych prędkość jest jedną
z głównych przyczyn wypadków drogowych.
– W nocy z 21/22 sierpnia w Wysokiem
Mazowieckiem Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej
Policji w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymali
do kontroli pojazd marki VW Golf, którym podróżowało 3 mężczyzn z jednośladem w bagażniku. Badanie stanu trzeźwości kierującego
wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Do dyżurnego wysokomazowieckiej ko-

mendy w tym czasie zgłosiła się 30-latka, która
poinformowała iż z zamkniętych pomieszczeń
piwnicznych skradziono jej rower górski. Pracujący nad sprawą policjanci z wysokomazowieckiej policji szybko skojarzyli fakty i ustalili,
że 23-latek, 20-latek i 17-latek w bagażniku
mogli przewozić rower pochodzący z przestępstwa. Przypuszczenia policjantów potwierdziły
się. Rzeczywiście był to skradziony rower. Mężczyźni trafił do policyjnego aresztu. Skradziony
rower wkrótce wróci do właścicielki. Wysokomazowieccy kryminalni wyjaśnili okoliczności
zdarzenia, a mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Dalszym losem
mężczyzn zajmie się teraz sąd.
– 31 sierpnia mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wyeliminowali
z ruchu „pirata drogowego”. Było to możliwe dzięki aktywności obywateli (internautów)
w obszarze wymiany informacji w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kierujący hyundaia jechał z prędkością 110 km/h, tym
samym przekraczając dozwoloną prędkość na
tym odcinku drogi o 60 km/h. Nieodpowiedzialny kierowca stracił uprawnienia do kierowania pojazdem i dodatkowo, został ukarany
mandatem oraz punktami karnymi.
AB

MŁODSI I STARSI STRAŻACY STANĘŁI W SZRANKI

Dokończenie ze strony 1.
W mistrzostwach udział wzięło ogółem 18
drużyn (łącznie 180 zawodniczek i zawodników), w tym: 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z OSP Wyszonki Kościelne,
5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców z Ochotniczych Straży Pożarnych: Sokoły,
Czyżew, Rosochate Kościelne, Wojny Szuby,
Wyszonki Kościelne, 3 Kobiece Drużyny Pożarnicze w grupie „C” z OSP: Wyszonki Kościelne,
Dąbrowa Wielka i Nowe Piekuty, 9 Męskich
Drużyn Pożarniczych klasy ,,A’’ z OSP: Pszczółczyn, Kuczyn, Kulesze Kościelne, Skłody Borowe, Sokoły, Dąbrowa Dzięciel, Szepietowo, Dąbrowa Wielka, Wyszonki Kościelne.
Zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) rozegrano w konkurencjach:
bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami oraz
rozwinięcie bojowe, zaś dla drużyn dorosłych
(kobiecych i męskich): musztra, bieg sztafetowy
na 350 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe na „mokro”. Komisję sędziowską powołał
Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, a Sędzią
Głównym Zawodów mł. bryg. Maciej Krajewski.
W klasyfikacja dziewczęcych MDP zwyciężyła drużyna z OSP Wyszonki Kościelne z wynikiem łącznym 911,67 pkt. Zwycięzcy chłopięcych MDP: I miejsce MDP Wojny Szuby
z wynikiem łącznym 949,77 pkt, II – MDP
Wyszonki Kościelne z wynikiem łącznym
917,14 pkt, III – MDP Rosochate Kościelne
z wynikiem łącznym 855,21 pkt.
Rozstrzygnięcie konkurencji musztra wśród
Kobiecych drużyn pożarniczych w grupie ͵͵C"
przyniosło następujący podział miejsc na podium: I miejsce OSP Wyszonki Kościelne z wynikiem łącznym 25 pkt, II – OSP Dąbrowa
Wielka z wynikiem łącznym 24 pkt, III – miejsce OSP Nowe Piekuty z wynikiem łącznym
21 pkt. Wśród Męskich drużyn pożarniczych
w grupie ,,A,, najlepsze wyniki osiągnęły drużyny: OSP Kuczyn z wynikiem łącznym 22 pkt,
OSP Wyszonki Kościelne z wynikiem łącznym
20 pkt i OSP Dąbrowa Wielka z wynikiem łącznym 18 pkt.

Klasyfikacja drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Kobiecych drużyn pożarniczych
w grupie ͵͵C": I miejsce OSP
Wyszonki Kościelne z wynikiem łącznym 141,21 pkt, II –
OSP Nowe Piekuty z wynikiem
łącznym 166,59 pkt, III – OSP
Dąbrowa Wielka z wynikiem
łącznym 171,03 pkt. Wśród
Męskich drużyn pożarniczych
w grupie ͵͵A" najwyższe miejsca
na podium zajęły: OSP Wyszonki Kościelne z wynikiem łącznym 108,25 pkt, OSP Kuczyn
z wynikiem łącznym 108,32 pkt
i OSP Dąbrowa Wielka z wynikiem łącznym 108,81 pkt.
Zawody swoją obecnością zaszczycili m.in.:
Starosta Wysokomazowiecki, a zarazem Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP –
Bogdan Zieliński, Ewa Konarzewska – Zastępca
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Piotr
Uszyński – Wójt Gminy Klukowo, Józef Grochowski – Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty,
Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły, Krzysztof Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Bogusław Bieliński – Prezes Zarządu
MKS RUCH Wysokie Mazowieckie, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Wysokiem Mazowieckiem oraz inni przedstawiciele instytucji współdziałających i sponsorów.

Składamy serdeczne podziękowania za
pomoc w organizacji zawodów sponsorom
oraz instytucjom współpracującym, a były
to: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędy Miast i Gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego (które wystawiły
swoje reprezentacje), Spółdzielnia Mleczarska
„Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, Tadeusz Wojtkowski – Kanclerz Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, P.H.U.
ROLTEKS Marcin Kruszewski w Sokołach,
KAMEA Roman Czapski Wysokie Mazowieckie, KADIMEX S.A. w Warszawie, P.P.H.U. SUBOR w Staszowie, S.A. LUBAWA w Ostrowie
Wielkopolskim, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Prezes i pracownicy MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie, Dom Weselny Kuczyn
PHU Puchalscy, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „STRAŻAK” w Białymstoku,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z zespołem Mażoretki „EMKO" z Czyżewa, które swoimi występami uświetniły ceremonię otwarcia
zawodów.
Wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały dyplomy, puchary oraz indywidualne nagrody rzeczowe. Trzy pierwsze męskie oraz kobiece drużyny pożarnicze, oprócz
dyplomów i pucharów otrzymały atrakcyjne
nagrody, między innymi w postaci talonów
pieniężnych na zakup sprzętu i wyposażenia
pożarniczego.
Zawody zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wysokiem Mazowieckiem, Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej i Sportu „STRAŻAK” w Białymstoku,
miejscowego MKS RUCH i Miasta Wysokie
Mazowieckie, na którego obiekcie sportowym
je przeprowadzono.
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RYNEK PRACY POWIATU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2017 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI
AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec sierpnia 2017 roku wynosiła 1749 osób i była niższa od liczby osób
zarejestrowanych w analogicznym okresie roku
ubiegłego o 6,0%.
Stopa bezrobocia na koniec lipca kształtowała się na poziomie 6,5% (2016 rok – 7,0%)
i była jedną z trzech najniższych w województwie podlaskim (powiat suwalski – 4,9%, powiat bielski – 6,3%). Bezrobotni zarejestrowani
w Polsce i w województwie podlaskim stanowili odpowiednio 7,1% oraz 9,1% ludności
czynnej zawodowo.
Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawiała się następująco:
W stosunku do lipca roku ubiegłego największy spadek liczby bezrobotnych miał miejsce w gminie Kobylin Borzymy – o 20,7%,
w gminie Kulesze Kościelne – o 16,9%, w gminie Wysokie Mazowieckie – o 14,4%, w mieście Wysokie Mazowieckie – o 10,9%, w gminie
Sokoły – o 10,6% oraz w mieście i gminie
Czyżew – o 9,9%; najniższy zaś – na poziomie
3,8% w gminie Klukowo. Wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce w mieście i gminie Szepietowo – o 5,5% oraz gminie Nowe Piekuty –
o 5,0%. Liczba bezrobotnych w mieście i gminie
Ciechanowiec pozostała na tym samym poziomie.
Według stanu na koniec sierpnia 2017
roku w ewidencji urzędu figurowało:
▶▶ 127 osób z prawem do zasiłku (7,3% ogółu
bezrobotnych, rok 2016 – 7,7%),
▶▶ 789 kobiet (45,1% ogółu bezrobotnych, rok
2016 – 45,5%),
▶▶ 392 osoby do 25 roku życia (22,4% ogółu
bezrobotnych, rok 2016 – 22,5%),
▶▶ 714 osób do 30 roku życia (40,8% ogółu
bezrobotnych, rok 2016 – 42,0%),
▶▶ 420 osób po 50 roku życia (24,0% ogółu
bezrobotnych, rok 2016 – 22,9%),
▶▶ 1012 osób długotrwale bezrobotnych (57,9%
ogółu bezrobotnych, rok 2016 – 57,8%).
W okresie 8 miesięcy br. w urzędzie zarejestrowały się 1432 osoby bezrobotne, z ewidencji wyłączono 1530 osób, w tym z powodu
podjęcia pracy – 893 osoby (rok 2016 – 984).
Na przestrzeni ośmiu miesięcy 2017 roku
do urzędu zgłoszono 1331 wolnych miejsc pra-

cy i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2016
– 1138), w tym 35,5% stanowiły oferty współfinansowane przez urząd pracy.
Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce
aktywizacji zawodowej w powiecie przypadało
średnio 10 bezrobotnych (rok 2016 – 13) .
W okresie ośmiu miesięcy 2017 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 495
osób bezrobotnych (rok 2016 – 529 osób),
w tym:		
▶▶ w ramach prac interwencyjnych zatrudniono – 108 osób;
▶▶ w ramach robót publicznych podjęło pracę
– 28 osób;
▶▶ stażami objęto – 157 osób;
▶▶ przeszkolono – 41 osób;
▶▶ w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono – 26 osób;
▶▶ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało – 45 osób;
▶▶ bon na zasiedlenie otrzymało – 9 osób;
▶▶ przygotowanie zawodowe dorosłych rozpoczęła – 1 osoba;
▶▶ w ramach refundacji pracodawcy kosztów
wynagrodzenia, nagród oraz składek na
ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f) podjęło pracę – 80 osób.
Osoby bezrobotne brały udział w szkoleniach m. in. w zakresie: kierowca samochodu
ciężarowego, kierowca autobusu, operator koparko-ładowarki, spawanie acetylenowo-tlenowe 311, kwalifikacja wstępna przyspieszona do
prawo jazdy kat. C, monter izolacji przemysłowych oraz operator równiarki kl. II.
Bezrobotni, którzy otrzymali wsparcie
w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej świadczą m.in.:
usługi ogólnobudowlane, stolarskie, oraz usługi
w zakresie: naprawy pojazdów samochodowych
i wulkanizacji, wykonywania instalacji elektrycznych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz
konstrukcji i pokryć dachowych.
Łączna kwota środków Funduszu Pracy
na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem w roku 2017 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy wynosiła 7.897.997,00 zł.

W ramach powyższej kwoty realizowane
są m.in.:
1. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
▶▶ „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
którego celem jest zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób bezrobotnych do 29 roku
życia.
Wydatki na aktywizację bezrobotnych na
dzień 31.08.2017 r. wyniosły 730.569,54 zł,
▶▶ „30 + w drodze do zatrudnienia (III)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 20142020 skierowany do osób bezrobotnych
powyżej 30 roku życia.
Wydatki na aktywizację bezrobotnych na
dzień 31.07.2017 r. wyniosły 539.339,73 zł,
oraz
2. programy finansowane z rezerwy Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
▶▶ programu kierowanego do 15 osób długotrwale bezrobotnych w wysokości 120.000,00 zł.
• Na aktywizację bezrobotnych wg stanu
na 31.08.2017 r. wydatkowano 8.139,44 zł.
▶▶ Programu kierowanego do 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w wysokości 636.000,00 zł.
Na aktywizację bezrobotnych wg stanu na
31.08.2017 r. wydatkowano 100.524,98 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem – jako partner projektu konkursowego wdrażanego w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku Podlaskim,
Hajnówce i Siemiatyczach od 1 maja 2017 r.
realizuje projekt pn. „30-latkowie atrakcyjni na
rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014–2020 i będzie realizowany do 31.05.2018 r.
Wartość projektu wynosi 1.499.184,00 zł
(w tym PUP Wysokie Mazowieckie – 374.796,00 zł).
Bieżące informacje na temat sytuacji na
rynku pracy zamieszczane są na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.
Anna Grądzka

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Dokończenie ze strony 2.
31 sierpnia 2017 roku odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie
starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji
pomiędzy sesjami, informacje o przebiegu wy-
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konania planu finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze półrocze 2017 roku, informację zarządu powiatu
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacje o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej
za pierwsze półrocze 2017 roku. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia
zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej;
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok; skargi
na działalność Starosty Wysokomazowieckiego.
JB

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CZYŻEWIE
„Nowa jakość kształcenia zawodowego” to
nazwa projektu, którego
realizacja rusza 1 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Projekt o wartości
825 166, 25 PLN finansowany jest z RPOWP
na lata 2014–2020, a jego realizacja przebiegać
będzie w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Objęci nim zostaną uczniowie Technikum w Czyżewie oraz kadra dydaktyczna. Jego
głównym celem jest wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i nauczycieli Technikum w Czyżewie poprzez następujące działania: kształcenie
i rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z zawodami, w jakich się uczą uczniowie;
podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez uczniów; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; poradnictwo edukacyjno-zawodowe; staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli;
podnoszenie kompetencji zawodowych nauczy-

cieli; wyposażenie pracowni zawodowych.
Co to oznacza dla uczniów? Od września
ruszają zajęcia dodatkowe podnoszące umiejętności, np. z angielskiego, matematyki, ale także zajęcia wyrównawcze, które dedykowane są
uczniom chcącym lepiej przygotować do egzaminów na poziomie podstawowym. Oprócz nich
bezpłatnie przeprowadzone zostaną szkolenia
i kursy dające dodatkowe kwalifikacje, wśród
nich kursy na prawo jazdy różnych kategorii,
kurs operatorów wózków widłowych i wiele innych. Uczniowie w zawodzie technik żywienia
będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje barmańskie, kelnerskie, baristy oraz carvingu. Informatycy w ramach dodatkowych zajęć nauczą
się obsługi programów m. in. Adobe Photoshop
i Corel Draw. Przeprowadzony również zostanie
dla nich certyfikowany kurs ECDL, potwierdzający kwalifikacje i umiejętności z zakresu m. in.
użytkowania baz danych czy web editing. Technicy kształcący się w zawodzie agrobiznes zdo-

będą m. in. umiejętność obsługi kombajnów
zbożowych. Kształcenie zawodowe realizowane
będzie także poza szkołą: Targi Agrotech w Kielcach, laboratoria Politechniki Białostockiej, fabryka DELL w Łodzi czy Restauracja Moonsfera w Warszawie to niektóre z celów wyjazdów
uczniów. Uczniowie będą również realizować
staże zawodowe, za które otrzymają stypendium
stażowe z pokryciem wszystkich kosztów organizacji miejsca stażu,
Znacznie wzbogaci się również baza dydaktyczna szkoły: zakupione zostaną nowe komputery do pracowni informatycznej, unowocześni się wyposażenie pracowni gastronomicznej
oraz pracowni produkcji rolniczej.
Dwa lata realizacji projektu niewątpliwie
ukształtują nową jakość kształcenia zawodowego w ZSOiZ w Czyżewie – szkole z dwudziestoletnią tradycją kształcenia.
ZSOiZ w Czyżewie

W PARTNERSTWIE Z SĄSIADAMI
Powiat Wysokomazowiecki jednym z partnerów zintegrowanego projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami
regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”,
Projekt realizowany będzie przez Miasto
Łomża – lidera w partnerstwie z Powiatem
Wysokomazowieckim, Bielskim, Hajnowskim,
Kolneńskim, Łomżyńskim, Siemiatyckim, Zambrowskim i Łomżyńską Radą FSNT NOT
w Łomży.
Spotkanie inaugurujące projekt, połączone
z uroczystym wręczeniem umów odbyło się
25 sierpnia br. w Ratuszu Miejskim w Łomży.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wszystkich partnerów wchodzących
w skład Subregionu Łomżyńskiego. Powiat Wysokomazowiecki reprezentował Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
Dzięki zintegrowaniu dwóch projektów
z działania 3.2.1 i 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
pełnoletni mieszkańcy Subregionu Łomżyńskiego, w tym i naszego powiatu będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:
• Bony na szkolenia i kursy związane z informatyką oraz językami obcymi, a także studiami podyplomowymi. Osoba zgłaszająca

się do projektu może liczyć na wsparcie do
maksymalnej wysokości 9 000 złotych.
• Bony na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe.
W tym wypadku beneficjenci mogą liczyć
na wsparcie do kwoty 15 000 złotych.
W obu projektach wkład własny na pokrycie kosztów szkoleń/kursów/studiów podyplomowych wynosi około 10 – 12 %, sumarycznego
kosztu szkolenia.
Projektem objętych zostanie minimum 537
mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego.

PIERWSZY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY ZAWODOWEJ
Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem mieli niepowtarzalną okazję odbyć zagraniczną miesięczną praktykę zorganizowaną przez naszą szkołę we współpracy
z instytucją partnerską Euro Mind z Hiszpanii.
Stażyści wyjechali w ramach realizacji projektu pt. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika”. Projekt finansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego” i realizowany na zasadach programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 846 001,8 PLN.
Grupa dwunastu uczniów klasy III technikum ekonomicznego i trzech uczniów klasy II
technikum przetwórstwa mleczarskiego wyjechała do słonecznej Sevilli na południu Hiszpanii. Praktykanci odbywali staż w dniach
10.07-05.08.2017 r. Przed wyjazdem młodzież
została przygotowana do wyjazdu językowo

i kulturowo. Złożyły się na to zajęcia z poradnictwa zawodowego z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, lekcje historii, języka polskiego, 35
godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz języka
angielskiego.
Swoje staże uczniowie odbywali w hiszpańskich firmach, restauracjach oraz barach, gdzie
poznawali europejskie warunki pracy, zdobywali nowe umiejętności zawodowe oraz podnosili kompetencje językowe poprzez stałe posługiwanie się obcym językiem w miejscu pracy
i zamieszkania.
Stażyści spędzali czas nie tylko na pracy,
ale również na zwiedzaniu okolicy, poznając
dziedzictwo kulturowe Hiszpanii, np. Kadyksu,
hiszpańskiego miasta położonego nad Oceanem Atlantyckim, ale i Anglii poprzez wyjazd
na Gibraltar – brytyjskie terytorium zamorskie
położone na południu Półwyspu Iberyjskiego.
Nabyte umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe i społeczne zostały udokumentowane i ocenione dla każdego ucznia,

potwierdzone certyfikatami (w tym Europass
Mobilność).
Przed uczniami naszej szkoły jeszcze dwa
wyjazdy na staże zagraniczne, jeden do Hiszpanii i jeden do Anglii. W tym roku szkolnym na
kolejne miesięczne praktyki do słonecznej Sewilli wyjadą wyselekcjonowani uczniowie klas
II technikum informatycznego oraz II technikum hotelarstwa, a wczesną wiosną wyjedzie
młodzież z kierunków: technikum organizacji
usług gastronomicznych, oraz technikum technologii żywności.
Staż zagraniczny przyczynia się do rozwoju kompetencji kluczowych naszych uczniów,
zwiększa się ich pewność siebie, a także umiejętności posługiwania się językami obcymi.
Udział w projekcie pomaga uczniom w kształtowaniu ich świadomości europejskiej oraz postaw akceptacji i tolerancji wobec osób innych
narodowości. Projekt pozwala uczniom na lepszy start po ukończeniu szkoły, ponieważ są
bardziej doświadczeni zawodowo od swoich
rówieśników.
Ewa Targońska
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XVII DOŻYNKI GMINNE W NOWYCH PIEKUTACH

Mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty 20 sierpnia 2017 r. wspólnie obchodzili doroczne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w miejscowym kościele parafialnym, po
czym za przewodem Państwa Starostów Dożynek – Ewy Radziszewskiej z miejscowości
Skłody Przyrusy oraz Mariusza Dąbrowskiego ze
wsi Jabłoń Śliwowo, wszyscy zaproszeni goście
w korowodzie dożynkowym udali się na plac
przed szkołą, gdzie miała miejsce dalsza część
uroczystości. Na Dożynki przybyli licznie mieszkańcy gminy jak również goście reprezentujący
władze wojewódzkie, samorządowe oraz liczni
przedsiębiorcy.
Po przekazaniu przez Starostów chleba
Gospodarzowi Dożynek – Wójtowi Markowi
Kaczyńskiemu, rozpoczął się obrzęd dzielenia
chleba. Starości przełamali się nim z każdym
z przybyłych uczestników dożynek, nikomu
chleba nie zabrakło. Uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Klekociaki z Bociek.
Uczestnicy Święta Plonów mogli również
obejrzeć przedstawienie „Teatr Życia od improwizacji po świadomą obecność” zrealizowane
przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa w ramach
„Lato w teatrze”, które jest programem Instytutu im. Zbigniewa Raszewskiego, finansowanym
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Zrealizowane podczas 2 tygodniowych półkolonii w OREW w Kostrach Noskach,
integrujących dzieci i młodzież zdrową i niepełnosprawną z terenu gminy i okolic.
W dalszej części uroczystości odbyła się Parada Motocyklistów, którzy licznie przybyli na
nasze Dożynki z okolic Wysokiego Mazowieckiego, Brańska i Bielska Podlaskiego.
Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie
konkursów dożynkowych.
Konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy:
Komisja oceniające wieńce brała pod uwagę ta-
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kie elementy jak: motywy religijne, pomysłowość, wkład
pracy, estetykę i tradycyjny sposób wykonania. Po wnikliwej
analizie Komisja postanowiła
wyróżnić wieńce dożynkowe
z następujących wsi: Łopienie
Zyski, Skłody Borowe, Markowo Wólka i Krasowo Siódmaki
Wyróżnione wieńce dożynkowe wyróżniają się przede
wszystkim tradycyjnym, własnoręcznym sposobem wykonania
przez mieszkańców. Zawierają
naturalne kłosy zbóż, kwiaty
z własnych ogrodów, owoce
i warzywa z tegorocznych zbiorów. Wicie tych wieńców wymagało poświęcenia czasu własnego, pomysłowości, mobilizacji do wspólnego
działania.
Konkurs na najlepszy stół dożynkowy: Potrawy oceniano w kategoriach: smak, związek
z regionem, oryginalność, łatwość przyrządzania, estetyka, sposób serwowania, kolorystyka,
wrażenie ogólne. Komisję zachwyciła różnorodność przygotowanych potraw i napojów charakterystycznych dla kuchni polskiej, walory
smakowe, a także miłe i serdeczne przyjmowanie gości dożynkowych przez wystawiających
stoły.
Wszystkie zaprezentowane stoły regionalne zostały ocenione wysoko i otrzymały nagrody pieniężne.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje stół
regionalny wystawiony przez wieś JABŁOŃ
ŚLIWOWO za piękne stroje regionalne, prezentację ubijania masła oraz przygotowanie potrawy w kociołku.
Konkurs „Najbardziej zadbana wieś” miał
na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego
krajobrazu jak również dbałości mieszkańców
o swoje otoczenie. Ma także promować ideę
wspólnego działania społeczności wiejskiej oraz
rozpowszechnianie najlepszych wzorców współpracy lokalnych społeczności, po to by uzyskiwać wspólne korzyści czyli tworzyć przyjazną,
zadbaną wieś stanowiąca wizytówkę regionu.
W wyniku oceny i przyznanych punktów
w tegorocznym konkursie wygrały miejscowości: Hodyszewo, Jabłoń Jankowce i Nowe Żochy.
W Turnieju Sołtysów rywalizowali Oni
między sobą w 4 konkurencjach. Wszyscy Sołtysi wykazali się ogromnym zaangażowaniem
w wykonywanie zadań konkursowych. Ocena konkurencji przedstawiała się następująco:
Wiesław Markowski – 15 pkt (I miejsce), Sławomir Brzózko – 14 pkt (II miejsce), Grzegorz
Bańkowski – 13 pkt (III miejsce). Zaraz za
„podium”, aczkolwiek z dobrymi wynikami
znaleźli się: Krystyna Trzeszczkowska – 12 pkt i
Sławomir Pruszyński – 9 pkt.
Nagrody dla Sołtysów zostały ufundowane
i wręczone przez Ryszarda Grodzkiego – Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem.

Finał rozgrywek o Puchar Wójta Gminy
Nowe Piekuty przyniósł kolejne miejsca miejscowościom: I – Piekuty 2, II – Jabłoń Kościelna, III – Wyszonki Wypychy, IV – Pruszanka,
V – Mazury, VI – Kulesze Kościelne, VII –
Nowe Piekuty 1 i VIII – Hodyszewo.
Podczas imprezy dzieci mogły korzystać
z darmowych atrakcji tj. eurobunge, ścianka
wspinaczkowa, dmuchane zjeżdżalnie. Dodatkową bezpłatną atrakcją było malowanie twarzy.
Nasi najmłodsi goście mogli świetnie się bawić
także w szkole, gdzie zabawy z nagrodami zorganizowała im animatorka Pani Anna Zatorska.
W dalszej części programu rozpoczęła się
Zabawa Pod Kasztanem którą poprowadził znany w naszym regionie Zespół Przemyk z Szepietowa. Po nim wystąpiła Gwiazda wieczoru
Janusz Laskowski. Mimo tego, że podczas koncertu padał deszcz nie odstraszył on przybyłych gości, którzy wytrwale tańczyli pod sceną.
Ostatnim punktem imprezy była dyskoteka
poprowadzona przez DJ Pawła Bałtyk, który
również w strugach deszczu bawił przybyłych
i wytrwałych gości.
Przy okazji degustacji potraw na STOŁACH WIEJSKICH, jak co roku, zbierane były
pieniądze na cel charytatywny. W tym roku
zbieraliśmy na szczytny cel – pomoc dla ofiar
nawałnic i kataklizmów, które w ostatnich
dniach spowodowały wiele zniszczeń w wielu
gminach w Polsce. Pieniądze zostały przekazane
najbardziej potrzebującym za pośrednictwem
Caritas Polska. Ofiarodawcy hojnie wspomogli
poszkodowanych, udało się nam zebrać 1133,41 zł.
Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy!
XVII Dożynki Gminne w Nowych Piekutach nie odbyłyby się w pełnej krasie gdyby nie
hojni sponsorzy wśród których znalazły się:
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, SM MLEKOVITA, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz liczne firmy prywatne. ORGANIZATORZY
WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJĄ.

STAŻE ZAGRANICZNE DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ...

Zdobycie doświadczenia zawodowego poza
krajem to doskonały sposób na poznanie własnych mocnych i słabych stron, spotkanie ciekawych ludzi i przeżycie przygody w innej kulturze. Jest to również pierwszy krok na ścieżce
kariery zawodowej.
Już po raz drugi uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego mogli się o tym przekonać
wyjeżdżając na staże zawodowe do Portugalii,
które organizowane były przy współpracy z Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.
Z wyjazdu skorzystali uczniowie klas drugich,
kształcący się w zawodach technik mechatronik
oraz technik pojazdów samochodowych, którzy pracowali w zagranicznych zakładach pracy z branży mechatronicznej i samochodowej.

W trakcie praktyk młodzi stażyści mieli okazję do zaprezentowania własnych umiejętności
zawodowych oraz przygotowania językowego, mogli również
wykorzystać zdobytą w szkole
wiedzę teoretyczną oraz sprawdzić jakie środowisko pracy preferują. Jednak najważniejsze
było nabycie wiedzy i doświadczeń zawodowych. Odnalezienie się w nowym środowisku
pracy, gdzie wszyscy porozumiewali się w obcym języku,
było nie lada wyzwaniem, dużym przeżyciem dla uczestników stażu był też pierwszy dzień
w pracy, kontakt z pracodawcą
i nawiązanie relacji z pozostałymi pracownikami. Zaangażowanie i otwartość sprawiły, iż test
ten został zdany z zwyróżnieniem i uczniowie
doskonale poradzili sobie z wszelkimi wyzwaniami.
Staż był nie tylko pracą, ale również możliwością skorzystania z różnych form wypoczynku. Miejscem docelowym pobytu było malownicze miasteczko Barcelos, a zakawterowania
piękna posiadłość z basenem i sadem pomarańczowym. Weekendy przeznaczone były na wycieczki do Guimarães, Bragi, Porto. Obfitowały
one w zabawne sytuacje oraz nowe wrażenia
kulturowe i smakowe.

Poza oczywistym zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności technicznych efektem pobytu na stażu jest nabycie
kompetencji społecznych, takich jak umiejetność
pracy w grupie międzynarodowej, tolerancja
dla grup odmiennych kulturowo, wzmocnienie
poczucia własnej wartości, poznanie obyczajów i historii Portugalii. Całość nabytych umiejętności i kompetencji jest wartością dodaną,
motywującą do dalszego rozwoju osobistego.
Kształtuje kreatywność uczniów, zachęca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a poprzez
to zwiększa ich póżniejszą atrakcyjność na polskim rynku pracy.
Dyrekcja szkoły nie ustaje w staraniach
o to, by staże zagraniczne były stałym punktem
w ofercie kształcenia. W przyszłym roku szkolnym w ramach programu Erasmus+ kolejni
uczniowie będą mogli doświadczyć portugalskiej przygody.
Justyna Roszkowska

DOBRA WRÓŻBA NA NOWY ROK SZKOLNY?

Inauguracja roku szkolnego 2017/18 w Centrum Kształcenia Zawodowego była szczególna. Swoją obecnością uświetnili ją wyjątkowi
goście: marszałek województwa podlaskiego –
Jerzy Leszczyński oraz wicestarosta powiatu
wysokomazowieckiego – Leszek Gruchała. Ich
wizyta związana była z podsumowaniem programu ͵͵Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie",
w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły w okresie minionych wakacji.
Tę uroczystość o charakterze sprawozdawczo-formalnym przygotowali i poprowadzili uczniowie wchodzący w skład Samorządu Szkolnego. Głównym jej punktem było przedstawienie
prezentacji multimedialnej. Miała ona na celu

zapoznanie zebranych z charakterem i przebiegiem staży oraz wyeksponowanie osiągniętych
efektów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście,
którzy w pięknych słowach docenili starania zespołu, biorącego udział w przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu staży oraz zapewnili o chęci dalszej współpracy. Były podziękowania, kwiaty oraz upominki.
Zaraz po nich, dyrektor naszej szkoły Józef
Sokolik, wygłosił mowę zwieńczającą całą uroczystość. W swoich słowach mocno zaakcentował konieczność rozwoju i dostosowania się do
wymogów współczesnego świata, ale jednocześnie przestrzegł, aby nie zapominać o własnej
tożsamości, kulturze i historii, a przede wszystkim o ludziach, którzy oddali swoje życie, aby
nie tylko nasz kraj, ale cała Europa miała swój
obecny kształt i charakter.
Po czym odtworzono nagranie przemówienia kapitana Zygmunta Wieryszko, żołnierza
Armii Krajowej, skierowane do wszystkich zebranych. Przepełnione było ciepłymi słowami,
życzeniami na bieżący rok szkolny oraz podziękowaniami za pamięć i postawę patriotyczną.
Do ważniejszych elementów uroczystości
zaliczyć należy także: odczytanie listu od Mini-

ster Edukacji i Anny Zalewskiej, przemówienie
przewodniczącej Rady Rodziców – Anny Kamińskiej oraz krótkie wystąpienie przedstawiciela Samorządu Szkolnego – Damiana Żyłowskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie
udali się do klas na spotkanie z wychowawcami,
a dyrektor Józef Sokolik oprowadził przybyłych
na uroczystość gości po wybranych pracowniach naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy początek
będzie dobrą wróżbą na nadchodzący rok szkolny. Liczymy, że zaowocuje sukcesami uczniów,
a nauczycieli przepełni uczuciami dumy i spełnienia.
CKZ
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KUKURYDZIANE ŚWIĘTO W SZEPIETOWIE
Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo rolnicy mogli przyjrzeć się budowie
i plonowaniu wszystkich prezentowanych jej odmian. Osoby
zainteresowane uprawą mogły
wysłuchać wykładu prof. dr hab.
Pawła Beresia na temat ochrony kukurydzy przed agrofagami.
Rolnicy którzy zakiszają kukurydzę na paszę mieli możliwość
uczestniczenia w pokazie innowacyjnego sposobu zakiszania
kukurydzy w balotach przygotowaną przez firmę DUPont
Pioneer. Syngenta w namiocie
merytorycznym prowadziła wykłady i pokazy,
a dla umilenia czasu uczestników zorganizowała konkursy i inne atrakcje. Podczas wszystkich
szkoleń, i pokazów plantatorzy mieli okazję
poszerzenia swej wiedzy z zakresu upraw oraz
zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Podlaski Dzień Kukurydzy stał się już stałym punktem imprez targowo-wystawienniczych
PODR. W niedzielę 10 września na polach doświadczalnych PODR Szepietowo rolnicy, firmy
rolnicze i naukowcy spotkali się, aby wymienić
swe doświadczenia na temat uprawy i przetwarzania kukurydzy. Rokrocznie impreza ta zyskuje coraz szersze grono wystawców jak i zwiedzających, co świadczy o zapotrzebowaniu na
tego typu spotkania tematyczne. Swoją obecnością imprezę zaszczycił Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wraz
z Dyrektorem PODR Adamem Niebrzydowskim
i prof. Tadeuszem Michalskim Prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy dokonał uroczystego otwarcia wystawy.
Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zwiedzający mogli zapoznać się z 134 rodzajami tej
rośliny z 23 firm nasiennych. W kolekcji znajdowały się odmiany z różnej klasy wczesności,
od bardzo wczesnych do bardzo późnych, były
też gatunki typowo kiszonkowe, typowo ziarnowe oraz odmiany pośrednie z większym nasileniem cechy na kiszonkę lub na ziarno. Była
także możliwość przyjrzenia się doświadczeniu
z uprawą kukurydzy ziarnowej. Wysianych zostało 13 odmian na powierzchni 2,5 ha. W tej
kolekcji znajdowały się odmiany bardzo wczesne – najwcześniejsza posiada liczbę FAO 140
oraz odmiany średnio późne o liczbie FAO 250.
Podczas Dnia Kukurydzy przy swoich poletkach
doświadczalnych byli obecni przedstawiciele
firm, którzy swoje odmiany mogli szczegółowo
opisać zainteresowanym.
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Dużą atrakcją Podlaskiego Dnia Kukurydzy
są prezentacje najnowszych maszyn uprawowych oraz pokaz zbioru kukurydzy. Uczestnicy
z zainteresowaniem przyglądali się i oceniali ich
funkcjonalność, przydatność pod kątem swych
gospodarstw.

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy Wiceminister Jacek Bogucki spotkał się z hodowcami trzody chlewnej w sprawie zwalczania ASF
oraz rolnikami poszkodowanymi przez klęski
żywiołowe. Spotkanie służyło przedstawieniu
aktualnych działań ministerstwa w sprawie tych
dwóch ważnych dla rolników problemów oraz
przedyskutowania z nimi aktualnej sytuacji.
Wiceminister odniósł się do kwestii strat jakie
rolnicy ponieśli w trakcie tegorocznych wiosennych przymrozków oraz gradobić jakie nawiedziły nasz region. Podkreślił on wagę ubezpieczeń upraw przy późniejszych staraniach się
o pomoc klęskową z budżetu państwa. Padła
również zapowiedź zreformowania rolniczych
ubezpieczeń.

Palącym problemem podlaskich rolników jest
ASF. Wiceminister Jacek Bogucki oraz Zastępca
Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Andrzej Bryczkowski przedstawili aktualną sytuację zwalczania wirusa oraz plany co do
przyszłych działań. Najwięcej emocji w trakcie
dyskusji wywoływał temat wsparcia finansowego dla rolników i wątpliwości jakie w związku
z tym się pojawiły. Wiceminister odpowiedział
na wszystkie nurtujące rolników pytania oraz
zapewnił o zdwojonych wysiłkach w wspieraniu
hodowców w ich trudniej sytuacji.
W programie nie zabrakło również zmagań
uczestników o tytuł Mistrza „X Wojewódzkiego Konkursu Orki Pługami Zagonowymi”. Na
podium stanęli: I miejsce Andrzej Derkowski,
gmina Bakałarzewo, powiat suwalski; II – Michał Ozorowski, gmina Wasilków, powiat białostocki; III – Rafał Gawrychowski, gmina Zambrów, powiat zambrowski.
Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy rozstrzygnięto konkurs dla producentów mleka
„Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”
zorganizowany przez KRUS Białystok. W tej
konkurencji najlepszymi okazali się: I miejsce –
Krzysztof Ezman, gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki; II – Iwona Janczewska, gmina
Szepietowo, powiat wysokomazowiecki; III –
Mirosław Śliwowski, gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki.
Polski Związek Producentów Kukurydzy
wszystkim „łasuchom” umożliwił degustację
potraw przyrządzanych z wykorzystaniem kukurydzy.
Krzysztof Kuteszko
fot: Wioleta Cieszkowska,
Krzysztof Kuteszko

NAJSŁODSZA IMPREZA W REGIONIE
Dokończenie ze stron 1.
Szerokim strumieniem przybywających w tych
dniach nad Narew Gości, pracownicy Parku zajmowali swoją ofertą edukacyjną i ekologiczną.
Można było stać się wtedy uczestnikiem wycieczki terenowej, interesującej prelekcji, wystawy, czy przyrodniczego konkursu z nagrodami.
Słowem, impreza w Kurowie to spotkanie
wyrafinowanej publiczności w malowniczym plenerze, kiedy w głównej roli występuje przyroda,
dary natury i gościnni, serdeczni gospodarze-organizatorzy. Niepowtarzalności tych dwu dni
w Kurowie nadaje ponadto ton i klimat, jaki
płynie z biesiadnej sceny, gdzie prezentują się
tutejsze ludowe kapele śpiewacze, zespoły dziecięce z pobliskich miejskich i gminnych domów
kultury, a także gościnnie profesjonalne grupy
folkowe z kraju. W tym roku publiczność Biesiady bawiły: Kapela Mietka Buraka oraz zespoły:
Wodniczka, „BUM BUM ORKESTAR” i „VASIE”, a także Teatr Arkadia, który zajął się najmłodszymi gośćmi.
Tradycyjna rywalizacja pszczelarzy i producentów nalewek miodowych zakończyła się przyznaniem nagród. Zdaniem jurorów zasłużyli na
nie: Alfred Judycki (MIÓD ŁĄKOWO-BAGIENNY), Piotr Olesiuk (MIÓD NEKTAROWO-SPADZIOWY) oraz Piotr i Jolanta Witkowscy (MIÓD
SPADŹ SOSNOWA).

W konkursie o Nagrodę
publiczności oddano 596 głosów ważnych. Najwięcej, bo 73
głosy uzyskał miód faceliowy
Krzysztofa Surela, na drugim
miejscu znalazł się miód lipowy Iwony i Jarosława Topolańskich, a na trzecim – miód
„jabłoń-rzepak” Eugeniusza
Dmochowskiego.
W konkursie na najlepszą
nalewkę na miodzie „miejsca
na podium” zajęli: III – Elżbieta Semeniuk (Miodowa z Pomarańczą), II – Iwona i Jarosław
Topolańscy (Żądłówka), I –
Alfred Judycki (Propolisówka).
Wyróżnienia: Puchar Prezesa Podlaskiego Związku Pszczelarzy za propagowanie pszczelarstwa
i produktów pszczelich na Podlasiu otrzymał
Jacek Bogucki, zaś Puchar Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w kategorii Najatrakcyjniejsze stoisko XVIII Biesiady Miodowej w Kurowie – PASIEKA ZŁOTA
PSZCZOŁA Izabela Semeniuk.
Zapraszamy także do fotogalerii Biesiady
na stronie 12.
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