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UROCZYSTE OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ DROGI POWIATOWEJ  
RELACJI WYSOKIE MAZOWIECKIE – CZYŻEW

30 września w miejscowości Dąbrowa Wiel-
ka przedstawiciele władz powiatu, rządu, par-
lamentu oraz lokalnych samorządów dokonali 
oficjalnego otwarcia wyremontowanej drogi po- 
wiatowej relacji Wysokie Mazowieckie – Czyżew. 
Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 31 mln 
złotych, została zrealizowana dzięki środkom 
z Funduszu Dróg Samorządowych, Rezerwy 
Ogólnej Budżetu Państwa oraz przy współpra-
cy powiatu, gmin Szepietowo, Czyżew, Wysokie 
Mazowieckie i miasta Wysokie Mazowieckie. 
30 września w miejscowości Dąbrowa Wielka 
przedstawiciele władz powiatu, rządu, parla-
mentu oraz lokalnych samorządów dokonali 
oficjalnego otwarcia wyremontowanej drogi po-
wiatowej relacji Wysokie Mazowieckie – Czyżew. 
Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 31 mln 
złotych, została zrealizowana dzięki środkom 
z Funduszu Dróg Samorządowych, Rezerwy 

Ogólnej Budżetu Państwa oraz przy współpra-
cy powiatu, gmin Szepietowo, Czyżew, Wysokie 
Mazowieckie i miasta Wysokie Mazowieckie. 
Uroczystość połączona była z nadaniem imienia 

Narodowych Sił Zbrojnych rondu w Dąbrowie 
Wielkiej.

Ciąg dalszy na str. oraz galeria zdjęć z wy- 
darzenia na str. 6.

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI WRĘCZYŁ STYPENDIA NAJLEPSZYM UCZNIOM 
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1 września 124 uczniów ze szkół ponad-
podstawowych, prowadzonych przez powiat 
wysokomazowiecki otrzymało z rąk Starosty, 
Bogdana Zielińskiego Stypendia Starosty Wy-
sokomazowieckiego za osiągnięcia uzyskane 
w roku szkolnym 2019/2020. Uroczystość wrę-
czenia stypendiów odbyła się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem 
Mazowieckiem. Stypendystom w tym ważnym 
dniu towarzyszyli rodzice, wychowawcy i dy-
rektorzy szkół średnich z powiatu wysokoma- 
zowieckiego.

Ciąg dalszy str. 7.
Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Z II MIEJSCEM W POLSCE
Od wielu lat na łamach Pi-

sma Samorządu Terytorialnego  
,,Wspólnota” publikowane są ran- 
kingi ,,Liderzy samorządowych 
inwestycji”. To jedno z najbardziej 
przejrzystych zestawień o sta-
bilnej metodologii, opracowane 
przez prof. dr hab. Pawła Swia-
niewicza z Uniwersytetu War-
szawskiego. Pod uwagę brana jest 
całość wydatków majątkowych 

poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat –  
w przypadku najnowszego zestawienia, w latach 
2017-2019. Miło nam poinformować, że powiat 
wysokomazowiecki po raz kolejny znalazł się  
w czołówce zestawienia w rankingu ,,Powiaty”, 
zajmując II miejsce w Polsce. Nagrodę dla po-
wiatu odebrał 7 października Starosta Wysoko-
mazowiecki, Bogdan Zieliński.

Ciąg dalszy na str. 3.
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społu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 
w Krzyżewie,
d) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
e) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszi-
ca w Wysokiem Mazowieckiem,
f) ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 
Powiatu Wysokomazowieckiego,
g) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Dyrek- 
tora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenia 
zgody na zdjęcie ze stanu wyposażenia pojazdu 
tj. przyczepa ciężarowa z 1991 roku.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Burmi-
strza Ciechanowca w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przekazanie dla Gminy Cie-
chanowiec kostki brukowej pozyskanej przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazo-
wieckiem z rozbiórki chodników, która zago- 
spodarowana będzie na terenie szkoły podsta-
wowej w Ciechanowcu. 

14 października 2020 roku odbyło się 57 
posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania przebudowy z rozbudową dro- 
gi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąb-
czyn od km 0+000,00 do km 1+495,00,

Z PRACY ZARZĄDU

14 września 2020 roku odbyło się 55 po- 
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) określenia zakresu i szczegółowości materia-
łów niezbędnych do opracowania budżetu po-
wiatu na 2021 rok składanych przez jednostki 
organizacyjne powiatu oraz terminów ich przed-
łożenia,
b) ogłoszenia konsultacji projektu rocznego pro-
gramu współpracy powiatu wysokomazowiec-
kiego z organizacjami pozarządowymi oraz  
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2021,
c) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
d) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski miesz-
kańców ulicy Wygoda w Sokołach i miejscowo-
ści Kruszewo Wypychy dotyczące przebudowy 
drogi powiatowej nr 2065B prowadzącej od ron-
da im Stefanii Karpowicz w Sokołach prze Kru-
szewo Wypychy, Perki Mazowsze, Perki Karpie, 
Perki Lachy, Dworaki Staśki, Dworaki Pikaty, 
Drągi, Pęzy i Stare Racibory.

30 września 2020 roku odbyło się 56 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania projektu „Programu ochrony 
środowiska na lata 2020-2024 dla Gminy Kule-
sze Kościelne z perspektywą na lata 2025-2029”,
b) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 
dróg kategorii dróg powiatowych,
c) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ze- 

b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Stanisława Sta- 
szica w Wysokiem Mazowieckiem,
c) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 
Mazowieckiem,
d) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem,
e) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie:
a) ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usu-
nięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpie-
nia od usunięcia pojazdu,
b) uchylenia uchwały Nr XI/80/2008 Rady Po-
wiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 lutego 
2008 roku w sprawie zasad korzystania ze sto-
łówek szkolnych i określenia wysokości opłat za 
posiłki.

Zarząd powiatu zaakceptował zasady zi-
mowego utrzymania dróg powiatowych powia-
tu wyskomazowieckiego w sezonie zimowym 
2020/2021 oraz zapoznał się z kosztami zimo-
wego utrzymania dróg w sezonach zimowych  
od 2014 roku do 2020 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją 
przygotowaną przez Centrum Obsługi Jedno-
stek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2019/2020. 

Zarząd powiatu zapoznał się z Informacją  
o działalności Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zarzach za 2019 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się z Informacją  
o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokoma- 
zowieckiego na koniec stycznia 2020 r.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrek-
tora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  
w Białymstoku w sprawie możliwości zgłaszania 
kandydatów do XII edycji Nagrody Honorowej 
„Świadek Historii”. 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Burmi-
strza Szepietowa sprawie dofinansowania przez 
Powiat Wysokomazowiecki realizacji inwesty-
cji polegajęcej na budowie parkingu przy ulicy  
Mazowieckiej w Szepietowie wraz z oświetle-
niem i odwodnieniem. 

Zarzad powiatu zapoznał się z pismem  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod- 
laskiego informującym o zamiarze podjęcia 
przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwa- 
ły w sprawie pozbawienia odcinków starodroży 
drogi krajowej nr 8 kategorii drogi wojewódzkiej. 
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Szanowni Państwo!

7 października 2020 r. miałem zaszczyt ode-
brać szczególne wyróżnienie – II miejsce w in-
westycjach wśród wszystkich powiatów za lata  
2017-2019. Ta nagroda honorowa jest podsu-
mowaniem wytężonej i zgodnej pracy Zarządu 
Powiatu i Rady Powiatu, pracowników starostwa 
powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 
naszego powiatu. To również podsumowanie  
mojej pracy na rzecz mieszkańców naszego 
powiatu. Budujemy drogi powiatowe, rozbu-
dowujemy i doposażamy w najnowocześniejsze 
pomoce naukowe szkoły ponadpodstawowe,  
a także modernizujemy nasz szpital wyposażając 
go w najlepszy sprzęt medyczny. Nasze zabiegi 
o pozyskanie środków zewnętrznych na te cele 
uzyskują pozytywny efekt, albowiem Rząd Rze-

ZDANIEM STAROSTY...
czypospolitej rozumie nasze potrzeby i przeka-
zuje tak potrzebne środki na realizację postu- 
lowanych przedsięwzięć. 

Dookoła nas rozwija się niestety epidemia 
Covid 19. Także i nasz powiat z tym się zmaga. 
Na chwile obecną (21.10) mamy niemal 170  
aktywnych przypadków covid, z tego 35 osób leży  
w szpitalach. Bardzo wszystkich proszę o prze-
strzeganie obostrzeń, które są wprowadzane. Od 
naszej samodyscypliny zależy być może życie  
i zdrowie nas i naszych najbliższych. Mam na-
dzieję, że wszyscy zdamy egzamin w tym trud-
nym czasie.

Wszystkim Państwu życzę zdrowia!

Z poważaniem
Bogdan Zieliński 

Starosta Wysokomazowiecki

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Z II MIEJSCEM W POLSCE

7 października Starosta Wysokomazowiecki,  
Bogdan Zieliński odebrał nagrodę dla powia- 
tu wysokomazowieckiego za zajęcie II miejsca  

w Polsce w rankingu wydatków inwestycyj-
nych samorządów w latach 2017-2019 w kate-
gorii ,,Powiaty”. W podanym okresie średnie 

wydatki inwestycyjne w naszym powiecie wy-
niosły 651,74 zł per capita. 

Od wielu lat jednym z największych prio-
rytetów inwestycyjnych w naszym powiecie są 
drogi.

– Dobre skomunikowanie wszystkich miej-
scowości z siedzibą powiatu podnosi jakość życia 
mieszkańców, a także jest zachętą dla inwestorów. 
Naszą największą firmą jest SM Mlekovita, która 
bezpośredni odbiór mleka od rolników realizuje 
przez transport kołowy. Dlatego tak ważna jest 
jakość infrastruktury drogowej – powiedział Sta-
rosta Bogdan Zieliński.

Województwo podlaskie umocniło swoją 
pozycję w rankingu wydatków samorządów na 
inwestycje – trzeci raz zajęło pierwsze miejsce. 
Miasto Wysokie Mazowieckie zajęło II miejsce 
w Polsce w rankingu Pisma „Wydatki inwesty-
cyjne samorządów” oraz II miejsce w Polsce  
w rankingu „Wykorzystanie środków funduszy  
z UE – inwestycje transportowe” w kategorii 
Miasta Powiatowe.

31 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego VI kadencji.

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powia- 
tu Wysokomazowieckiego VI kadencji. 
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał  
i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji  
z działalności komisji pomiędzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Roczne sprawozdanie z działań podejmowa-
nych na terenie powiatu przez Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie. 

8. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania  
budżetu za I półrocze 2020 roku. 
9. Sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 
roku. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie 
uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi-
nansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2019 rok, 
b) zatwierdzenia podziału zysku Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 
2019 rok, 
c) wyrażenia zgody na zakup środków  
trwałych, 
d) wyrażenia zgody na użyczenie nierucho- 
mości i mienia ruchomego o wartości księ-
gowej brutto powyżej 10 000,00 złotych,  

Z PRACY RADY 
stanowiącego własność lub będącego w użyt-
kowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem, 
e) zaciągnięcia kredytu bankowego w ra-
chunku bieżącym przez Szpital Ogólny 
w Wysokiem Mazowieckiem, 
f) ustalenia planu sieci publicznych szkół  
ponadpodstawowych i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu wysokomazo-
wieckiego, od dnia 1 września 2020 roku, 
g) zmian w  budżecie powiatu na 2020 rok,
h) pozostawienia bez rozpoznania skargi na 
działalność Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowiec-
kiem oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzeka-
nia o Niepełnosprawności.   

11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad.     
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NOWE OBOSTRZENIA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Do tej pory w Polsce funkcjonowały 3 strefy 
– zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostat-
nich obowiązywały dodatkowe zasady bezpie-
czeństwa. Od 10 października 2020 r. obostrze-
nia ze stref żółtych zostały rozszerzone na cały  
kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona 
ze specjalnymi zasadami. W całym kraju mamy 
obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrze-
ni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także  
na wolnym powietrzu. Zwolnione z tego obo-
wiązku są jedynie osoby, które posiadają za-
świadczenie lekarskie czy też dokument, który 
potwierdza niepełnosprawność. 

NOWE OGRANICZENIA  
W STREFACH ŻÓŁTEJ I CZERWONEJ

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powia-
tów ze strefy czerwonej):
• lokale gastronomiczne mogę być otwarte  

w godz. 6:00–21:00. Zajęty może być co drugi 
stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos;

• ograniczenie liczba osób w transporcie pu-
blicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc 
siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich 
miejsc;

Ważne! W trasnporcie dla uczniów organi-
zowanym przez samorząd terytorialny nie  
obowiązują limity dla transportu publiczne-
go. Jednak konieczne jest zakrywanie nosa  
i ust!

• od 19.10 – ograniczona liczba osób na we-
selach i innych uroczystościach – max. 20  
osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

• w uroczystościach religijnych może uczest- 
niczyć max. 1 osoba na 4m2;

• w zgromadzeniach publicznych może uczest- 
niczyć max. 25 osób;

• w szkołach wyższych oraz ponadpodstawo-
wych obowiązuje nauczanie hybrydowe;

• wydarzenia sportowe bez udziału publicz- 
ności;

• w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. 
miejsc zajętych przez publiczność;

• zawieszona działalność basenów, aquapar-
ków i siłowni.
Ważne! Siłownie oraz baseny w szkołach,  
a także hotelach będą mogły funkcjonować. 
W hotelach jednak wyłącznie dla gości hote-
lowych.

Strefa czerwona:
• ograniczenie liczby osób w placówkach han-

dlowych uzależnione od wielkości sklepu: 
dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 os. 
na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 po-
wierzchni – 1 os. na 15 m2;

• od 19.10 – zakaz organizacji imprez oko- 
licznościowych (wesela, konsolacje i inne);

• podczas uroczystości religijnych nie więcej 
niż 1 osoba na 7 m2,

• w zgromadzeniach publicznych może uczest-
niczyć max. 10 osób;

• w szkołach wyższych oraz ponadpodstawo-
wych obowiązuje nauczanie w trybie zdal-
nym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują 

takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie 
żółtej:
• lokale gastronomiczne mogę być otwarte  

w godz. 6:00–21:00. Zajęty może być co dru- 
gi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możli- 
wość zamówienia posiłków na wynos;

• ograniczenie liczba osób w transporcie pu-
blicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc 
siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich 
miejsc;
Ważne! W trasnporcie dla uczniów organi-
zowanym przez samorząd terytorialny nie  
obowiązują limity dla transportu publiczne-
go. Jednak konieczne jest zakrywanie nosa  
i ust!

• wydarzenia sportowe bez udziału publicz- 
ności;

• w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. 
miejsc zajętych przez publiczność;

• zawieszona działalność basenów, aquapar-
ków i siłowni.
Ważne! Siłownie oraz baseny w szkołach,  
a także hotelach będą mogły funkcjonować. 
W hotelach jednak wyłącznie dla gości hote-
lowych.

2 września w Sali Konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiego odbyło się Posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Wysokomazowieckiego z udziałem Starosty 
Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskie-
go, a także przedstawicieli służb munduro-
wych, inspekcji, Wojsk Obrony Terytorialnej, 

Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowiec-
kiem oraz samorządów gminnych z terenu 
powiatu.

Podczas spotkania omówiono m.in. sytuację 
epidemiologiczną dotyczącą zakażeń koronawi-
rusem SARS-CoV-2 w powiecie, przygotowanie 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 
na wypadek rozprzestrzeniania się koronawi- 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
rusa, a także przygotowanie placówek oświa-
towych prowadzonych przez powiat wysoko-
mazowiecki do nowego roku szkolnego, w tym  
wyposażenie szkół w środki ochrony osobistej 
oraz działania podjęte przez dyrektorów zgod- 
nie z wytycznymi GIS i MEN.

28 sierpnia oraz 2 września 2020 r. straża-
cy z Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem we współpracy z Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego pomagali 
w dystrybucji płynów do dezynfekcji i mase-
czek ochronnych pochodzących z Ministerstwa 
Zdrowia do placówek oświaty w powiecie wy-
sokomazowieckim. W pierwszej turze wysoko-
mazowieccy strażacy pomogli w przekazaniu  
5385 litrów płynu do dezynfekcji oraz 20750 
sztuk maseczek ochronnych 30 szkołom z tere-
nu powiatu wysokomazowieckiego. W drugiej  
turze przekazano 4 szkołom 2000 sztuk mase-
czek ochronnych i 360 litrów płynu do dezyn-
fekcji.
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CIECHANOWIEC I NOWE PIEKUTY DLA MICHASIA

6 września w Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu odbył się piknik charytatywny „Cie-
chanowiec dla Michasia”. W ramach pikniku 
odbyły się liczne kiermasze, loterie i koncerty, 
goście mieli możliwość skorzystania z atrakcji 
dla najmłodszych oraz skosztowania lokalnych 
specjałów, przygotowanych przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Podczas pikniku udało się zebrać 
58 480,82 zł.

20 września w Nowych Piekutach 
odbył się Piknik Militarny „Wal-
czymy dla Michasia”. Na placu przy 
Urzędzie Gminy można było podzi-
wiać sprzęt i wyposażenie wojskowe, 
skosztować przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich ciast i słodkości 
lub wziąć udział w licytacjach. Dla 
najmłodszych uczestników pikniku 
przygotowano zabawy z animatorem, 
malowanie twarzy, chodzące maskotki 

i dmuchańce. Ulicami Nowych Piekut przeje-
chała również parada motocyklistów z Wysokie-
go Mazowieckiego i Brańska. Podczas pikniku 
udało się zebrać ponad 35 tysięcy złotych.

Wszystkich mieszkańców naszego powiatu 
zachęcamy do pomocy Michasiowi. Do osiąg- 
nięcia celu wciąż brakuje jeszcze ponad 6 mln 
złotych. Pieniądze wpłacać można na poprzez 
stronę internetową www.siepomaga.pl/michal-

-kontra-sma lub wysyłając SMS-a o treści LEK 
na numer 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT). Środki 
z tych SMS-ów trafią na konto Caritas, a dalej 
zostaną przekazane na rzecz małego Michasia 
Boguckiego.

„Ta akcja dowiodła, że na naszą młodzież 
zawsze można liczyć, zwłaszcza gdy chodzi  
o tak ważny cel” – powiedział Starosta Wy-
sokomazowiecki Bogdan Zieliński podczas  
podsumowania akcji „Góra Monet”. Celem  
przedsięwzięcia była zbiórka funduszy na  
leczenie Michała Boguckiego chorującego  
na SMA1 – rdzeniowy zanik mięśni. Ucznio- 
wie naszych szkół średnich zebrali łącznie 
24.385,90 zł. Największą ilość pieniędzy ze-
brała klasa III AE Technikum w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem w kwocie 3.140,00 zł .

4 września 2020 roku Starosta Wysokoma-
zowiecki skierował do zespołów szkół, dla któ- 
rych organem prowadzącym jest powiat wyso-
komazowiecki zaproszenie do udziału w akcji 
GÓRA MONET, której celem było zebranie 
środków na leczenie Michała Boguckiego. 2 paź- 
dziernika placówki przekazały zebrane pienią-
dze, a 6 października w Sali Konferencyjnej  
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazo- 
wieckiem odbył się oficjalny finał wydarzenia.

– Podsumowujemy dzisiaj akcję, która sta-
nowi tylko niewielką cegiełkę w stosunku do po-
trzeb, ale i tak chciałbym serdecznie podziękować  
zespołom szkół z naszego powiatu, dyrektorom, 
wychowawcom i przede wszystkim uczniom, za 

udział i zaangażowanie – powiedział 
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan 
Zieliński. – Inspiracją dla tego pomy-
słu była pani Paulina Rzymska, która 
zadzwoniła do mnie z prośbą o po- 
moc. (...) Nie same środki są najważ-
niejsze. Dla mnie ważne jest też to, że 
młodzież z naszego powiatu wie, że 
trzeba nie tylko brać i żądać, ale warto 
też z siebie coś dać. I taka była główna 
idea tej akcji. (...) Dla mnie to ogrom-
ny przejaw waszej hojności i dobrego 
serca. Młodzi ludzie naprawdę po-

trafią. Ta akcja dowiodła, ze na naszą młodzież  
zawsze można liczyć, szczególnie gdy chodzi o tak 
ważny cel.

Przybyłym reprezentantom klas, wycho- 
wawcom oraz dyrektorom szkół serdecznie po-
dziękowała również Dyrektor Centrum Obsługi  
Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Elżbieta Żebrowska, która przedstawiła 
wyniki akcji.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policeal-

nych w Wysokiem Mazowieckiem – 4.570,00 zł. 
Klasa, w której zebrano największą ilość pienię-
dzy to IIIC Liceum – w kwocie – 1.220,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem – 6.053,23 zł. 
Klasa, w której zebrano największą ilość pienię-
dzy to IV Technikum technologii żywności–  
w kwocie – 1.058,00 zł.

 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyso- 

kiem Mazowieckiem – 6.051,30 zł. Klasa, w któ-
rej zebrano największą ilość pieniędzy to III AE 
Technikum – w kwocie – 3.140,00 zł. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

FINAŁ AKCJI ,,GÓRA MONET"
w Czyżewie – 1.252,54 zł. Klasa, w której zebra-
no największą ilość pieniędzy to III Tiż Tech- 
nikum – w kwocie – 373,12 zł

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Kar-
powicz w Krzyżewie – 779,64 zł. Klasa, w któ-
rej zebrano największą ilość pieniędzy to II TR 
Technikum – w kwocie – 267,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Ciechanowcu – 5.679,19 zł. Klasa,  
w której zebrano największą ilość pieniędzy to  
II B Technikum – w kwocie – 1.004,91 zł.

Ogółem zebrane w akcji fundusze na lecze-
nie Michała Boguckiego to kwota 24.385,90 zł.

 
Klasa, która wykazała się największym za-

angażowaniem, czyli nazbierała największą ilość  
pieniędzy to III AE Technikum w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem w kwocie 3.140,00 zł. Dla tej klasy 
Starosta Wysokomazowiecki ufundował nagro-
dę w postaci dwudniowej wycieczki.
Dla klas:
– IIIC Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Policealnych w Wysokiem Mazowiec-
kiem,
– IV Technikum technologii żywności w Ze-
spole Szkół Zawodowych i. Stanisława Staszica 
w Wysokiem Mazowieckiem,
– II B Technikum w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
Starostwa Wysokomazowiecki ufundował na-
grody w formie jednodniowej wycieczki.

 
Podczas uroczystości symboliczny czek z ze- 

branymi środkami przekazano jednej z koordy-
natorek zbiórki na rzecz Michała Boguckiego, 
pani Paulinie Rzymskiej, która serdecznie po-
dziękowała za okazane wsparcie.
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UROCZYSTE OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ DROGI POWIATOWEJ  
RELACJI WYSOKIE MAZOWIECKIE – CZYŻEW

Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 31 mln  
złotych, została zrealizowana dzięki środkom  
z Funduszu Dróg Samorządowych, Rezerwy  
Ogólnej Budżetu Państwa oraz przy współpracy  
powiatu, gmin Szepietowo, Czyżew, Wysokie  
Mazowieckie i miasta Wysokie Mazowieckie.  
Uroczystość połączona była z nadaniem imienia  
Narodowych Sił Zbrojnych rondu w Dąbrowie  
Wielkiej.

W uroczystości udział wzięli Starosta Wy-
sokomazowiecki Bogdan Zieliński, Senator RP 
Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski, burmistrz Czyżewa Anna Boguc-
ka, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Ja-
rosław Siekierko, Burmistrz Szepietowa Robert 
Wyszyński, Wójt Gminy Wysokie Mazowiec-
kie Krzysztof Krajewski, a także radni szczebla 
gminnego i powiatowego, przedstawiciele jed-
nostek organizacyjnych, służb mundurowych, 
kombatanci i mieszkańcy Dąbrowy Wielkiej.

Jak zaznaczył Starosta Wysokomazowiecki,  
remont drogi powiatowej oraz budowa ronda  
były możliwe dzięki współpracy rządu i jedno-
stek samorządowych.

 – Dzięki środkom rządowym, dzięki wspar-
ciu czterech gmin oraz jednostki odpowiedzialnej  
za tę drogę, czyli powiatu dzisiaj oddajemy po-
nad 9-kilometrowy odcinek drogi – powiedział 
Starosta Bogdan Zieliński. – Droga realizowana  
była z różnych źródeł w ciągu trzech lat. Gdy za- 
czynaliśmy pierwszy odcinek w miejscowości Bry-
ki w kierunku Wysokiego Mazowieckiego w roku 
2018 nie do końca wierzyłem, że tak szybko uda 
się to zrobić. Dzięki Funduszowi Dróg Samorzą-
dowych i Rezerwie Ogólnej Budżetu Państwa 
udało nam się to zrealizować. Łączna ilość wszyst-

kich środków ze strony rządowej, ze 
strony gmin i powiatu to 31 milionów 
złotych. Do tej pory jest to nasza naj-
większa inwestycja drogowa w histo-
rii powiatu. Chciałbym podziękować 
przedstawicielom rządu i parlamentu, 
panu senatorowi Jackowi Boguckiemu 
i panu Wojewodzie Bohdanowi Pasz-
kowskiemu za to, że znalazły się środki 
dla tej inicjatywy To dla nas zarów- 
no zaszczyt jak i zobowiązanie. To są 
bardzo duże środki, które płyną do na- 
szych małych ojczyzn z budżetu cen- 
tralnego. (...) Chcę podziękować także  
wszystkim burmistrzom, wójtom, ra-
dom miejskim, radzie miasta za to, że 
dołożyły się do tej inwestycji. Dzięki 
współpracy udało się ją zrealizować.

Starosta podziękował również Ra-
dzie Miejskiej w Czyżewie za decyzję  
o nadaniu rondu w Dąbrowie Wiel-
kiej imienia Narodowych Sił Zbroj-
nych. Burmistrz Czyżewa, Anna Bo-
gucka podkreśliła szczególną wartość 
zrealizowanej inwestycji, dzięki któ-
rej mieszkańcy gminy Czyżew mogą 

cieszyć się bezpiecznym dojazdem do miasta 
powiatowego, a także Białegostoku.

Przedstawiciele władz oraz honorowi goście 
dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz od-
słonięcia tablic z nową nazwą ronda.

– Fundusz Dróg Samorządowych nie tylko  
jednoczy Rząd i Samorząd w wysiłku, mającym  
na celu poprawiać układy komunikacyjne w na-
szym kraju, ale jednoczy również samorządow- 
ców – powiedział Wojewoda Podlaski, Bohdan  
Paszkowski. – To jest droga powiatowa, ale po-
szczególne jednostki samorządu gminnego par-
tycypowały w tej inwestycji. Jest to praktyka sto- 
sowana w całym województwie. Cieszę się, że 

przypominamy te wartości, bo budując silną, 
lepiej rozwiniętą Polskę, wypełniamy testament 
tych, którzy działali m.in. w Narodowych Siłach 
Zbrojnych. Dzisiaj naszą niepodległość utrwa-
lamy m.in. poprzez wysiłki inwestycyjne, tak by 
nasz kraj był bezpieczny, dobrze rozwinięty, zin- 
tegrowany społecznie i gospodarczo.
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STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI WRĘCZYŁ STYPENDIA  
NAJLEPSZYM UCZNIOM SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wszystkich przybyłych – w tym członków  
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz  
Rady Powiatu Wyskomazowieckiego – serdecz- 
nie przywitała Dyrektor Centrum Obsługi Jed-
nostek Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Elżbieta Żebrowska.

Wszystkim stypendystom serdecznie pogra-
tulował Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan 
Zieliński:

– Spotykamy się u progu nowego roku szkol-
nego 2020/2021. Ten rok rozpoczął się dla Was 
troche nietypowo. Jesteśmy dotknięci epidemią, 
w związku z tym stosowane są specjalne środki 
ostrożności, specjalne wymogi i na pewno kolej-
ny rok nie będzie łatwy. Nie był łatwy również 
rok ubiegły, choćby z uwagi na nauczanie zdal-
ne. Biorąc pod uwagę ilość laureatów tegorocz-
nych stypendiów to można powiedzieć, że naszej 
młodzieży zdalne nauczanie służy. Osobiście nie 
przypominam sobie roku, w którym byłoby tylu 
stypendystów. To dobrze o was świadczy. Cieszę 
się niezmiernie, że spośród dwóch tysięcy uczniów, 
którzy uczą się w naszych szkołach 124 możemy 
wyróżnić. Realizujemy to dzięki specjalnemu fun-
duszowi, który corocznie jest odnawiany przez 
Radę Powiatu. Chcę serdeznie podziękować pań-
stwu radnym za to, że co roku te kwoty są uchwa-
lane na właściwym poziomie. Chcę podziękować 
Wam, droga młodzieży, ze w tym trudnym czasie 
chce się wam chcieć, chce się wam pracować. Je-
steście naszą perełką, którą chcemy się wszędzie 
chwalić i dziś jest moment, w którym chcemy  
was nagrodzić. Uczycie się przede wszystkim dla 
siebie, ale my chcemy to też pokazać, że są tak  
wybitni uczniowie w szkołach prowadzonych 
przez nasz powiat. Serdecznie dziękuję rodzicom 
za to, że dopingujecie, wspieracie, pomagacie,  
inwestujecie w swoje dzieci. Dziękuję państwu  
dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom szkół, 
w których nasza młodzież zdobywa wykształcenie.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Po- 
licealnych w Wysokiem Mazowieckiem. 

Stypendia zostały przyznane niżej wymie- 
nionym uczniom:
1. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Po- 
licealnych w Wysokiem Mazowieckiem
1/ Roksana Szkiłądź
2/ Michał Zieliński
3/ Honorata Niemyjska
4/ Izabela Wileńska
5/ Gabriela Leoniak
6/ Adrian Kulesza
7/ Kacper Dąbrowski
8/ Michał Żochowski
9/ Wiktoria Mojkowska
10/ Aleksandra Janczewska
11/ Zuzanna Zdrodowska
12/ Mateusz Ługowski
13/ Juliusz Knieć
14/ Piotr Michalski
15/ Amelia Dołęgowska

16/ Luiza Maria Lubowicka
17/ Emila Kulesza
18/ Gabriela Kaczyńska
19/ Bogumiła Olszewska
20/ Szymon Jabłoński
21/ Laura Karczewska
22/ Anna Rogalska
23/ Nicole Konopka
24/ Sylwia Pajewska
25/ Joanna Pawluk
26/ Dominika Jankowska
27/ Kamila Żochowska
28/ Sylwia Łubnicka
29/ Rafał Kaczyński
30/ Aniela Kiełek
31/ Mateusz Szymborski
32/ Zuzanna Wiczołek
33/ Michalina Bielińska
34/ Karolina Nicgorska
35/ Emilia Stypułkowska
36/ Dominika Wojciechowska
37/ Dominika Jamiołkowska
38/ Karolina Tworkowska
39/ Maria Łukasiewicz
40/ Ewelina Kalinowska
41/ Jan Andrzej Milewski
42/ Gabriela Rembiszewska
43/ Jakub Śliwowski
44/ Olgierd Dąbrowski
45/ Adam Perkowski
46/ Kamil Łapiński
47/ Adam Kaczyński
48/ Bartosz Łuniewski
49/Jakub Żochowski
50/ Izabela Puławska
51/ Karolina Sokołowska

2. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Ciechanowcu
1/ Jakub Pawlik
2/ Patrycja Bogucka
3/ Seweryn Mikołaj Lipski
4/ Paweł Zawistowski
5/ Julia Kwiek
6/ Patrycja Wąsak
7/ Rafał Konobrocki
8/ Natalia Wrzesińska
9/ Hubert Smolarczuk
10/ Adrian Koc
11/ Dawid Bachorek
12/ Paulina Trzcińska
13/ Paulina Grabowska
14/ Piotr Zawistowski
15/ Gabriela Radulska
16/ Ewelina Odorczuk
17/ Kamila Radłowska
18/ Inesa Muladze
19/ Kamila Kamont
20/ Weronika Moczulska
21/ Izabela Skłodowska
22/ Aleksandra Olszewska
23/ Mateusz Kawalec
24/ Michał Czarkowski

25/ Adrianna Julia Borzym
26/ Jakub Lewandowski
27/ Kinga Ważyńska
28/ Angelika Tryniszewska
29/ Gabriela Brulińska
30/ Zuzanna Klepacka
31/ Weronika Parzonko
32/ Gabriela Tymińska
33/ Weronika Bachorek
34/ Maria Zawistowska
35/ Aleksandra Grześniak
36/ Aleksandra Ilczuk
37/ Gabriela Jakończuk
38/ Przemysław Kazimierczuk
39/ Kamila Kamińska
40/ Katarzyna Niewiarowska
41/ Klaudia Raźniak
42/ Joanna Ryczkowska
43/ Paulina Uszyńska
44/ Klaudia Grabowska
45/ Gabriela Wysocka 
46 /Zuzanna Ilczuk
47/ Julia Sabak

3. z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisła-
wa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
1/ Jakub Mastelarczuk
2/ Mateusz Jabłoński
3/ Mateusz Marciniak
4/ Agata Kostro
5/ Patrycja Jędras
6/ Weronika Kulesza
7/ Wiktoria Leoniak
8/ Kamila Leoniak
9/ Karolina Fiedorczuk
10/ Tomasz Wyszyński
11/ Dominika Kostro
12/ Paulina Wrzosek
13/ Magda Sienicka
14/ Aleksandra Kowalczyk
15/ Katarzyna Dołęgowska
16/ Natalia Truszkowska
17/ Ewelina Kalinowska
18/ Paweł Boratyński
19/ Daria Budlewska
20/ Kinga Wasilewska
21/ Paweł Raciborski
22/ Aneta Stypułkowska

4. z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem
1/ Natalia Żukowska
2/ Agata Garbowska

5. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go w Czyżewie
1/ Łukasz Bańkowski

6. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Kar- 
powicz w Krzyżewie
1/ Aneta Mogielnicka

Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.



8

RYNEK PRACY POWIATU W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2020 ROKU 
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI AKTYWNYCH PROGRAMÓW  

RYNKU PRACY
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Po- 

wiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazo- 
wieckiem na koniec września 2020 roku wyno- 
siła 1617 osób i była wyższa od liczby osób  
zarejestrowanych w analogicznym okresie roku 
ubiegłego o 91 osób. 

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec sierp-
nia 2020 roku, liczona jako procentowy udział  
bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności zawo- 
dowo czynnej, kształtowała się na poziomie 5,9% 
i była jedną z trzech najniższych w wojewódz-
twie podlaskim (powiat bielski – 5,0%, powiat 
suwalski – 4,6%). Bezrobotni zarejestrowani  
w Polsce i w województwie podlaskim stanowili 
odpowiednio 6,1% oraz 7,7% ludności czynnej 
zawodowo. 

W stosunku do września roku ubiegłego naj-
większy wzrost liczby bezrobotnych miał miej-
sce w gminie Wysokie Mazowieckie – o 19,5%, 
w gminie Kulesze Kościelne – o 12,3%, w gminie 
Kobylin Borzymy – o 10,0%, w mieście i gminie 
Szepietowo – o 8,6%, w mieście i gminie Cie- 
chanowiec – o 7,7%, gminie Sokoły – o 6,2%, 
mieście i gminie Czyżew – o 5,9%, mieście Wy-
sokie Mazowieckie – o 4,7% oraz gminie Klu- 
kowo – o 1,5%. Spadek liczby bezrobotnych wy-
stąpił tylko w gminie Sokoły – o 6,2%.

Według stanu na koniec września 2020 roku 
w ewidencji urzędu figurowały:

 ▶ 143 osoby z prawem do zasiłku (8,8% ogółu 
bezrobotnych, rok 2019 – 7,9%), 

 ▶ 672 kobiety (41,6% ogółu bezrobotnych, rok 
2019 – 41,9%),

 ▶ 314 osób do 25 roku życia (19,4% ogółu bez-
robotnych, rok 2019 – 18,4%),

 ▶ 605 osób do 30 roku życia (37,4% ogółu bez-
robotnych, rok 2019 – 35,8%),

 ▶ 359 osób po 50 roku życia (22,2% ogółu bez-
robotnych, rok 2019 – 24,4%),

 ▶ 917 osób długotrwale bezrobotnych (56,7% 
ogółu bezrobotnych, rok 2019 – 57,1%).
W okresie 9 miesięcy br. w urzędzie zareje-

strowało się 1155 osób bezrobotnych, z ewiden-
cji wyłączono 1083 osoby (rok 2019: napływ –  
1367, odpływ – 1408), w tym z powodu pod-
jęcia pracy straciło status osoby bezrobotnej –  
700 osób (rok 2019 – 850). 

Na przestrzeni dziewięciu miesięcy 2020 roku  
do urzędu zgłoszono 757 wolnych miejsc pracy  
i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2019 – 857), 
w tym 26,9% stanowiły oferty współfinansowa- 
ne przez urząd pracy. 

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce akty-
wizacji zawodowej w powiecie przypadało śred-
nio 19 bezrobotnych (rok 2019 – 16).

Na przestrzeni dziewięciu miesięcy 2020 
roku aktywnymi programami rynku pracy ob-
jęto 245 osób bezrobotnych (rok 2019 – 277 
osób), w tym:  

 ▶ w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 
85 osób;

 ▶ w ramach robót publicznych podjęło pracę 
27 osób; 

 ▶ stażami objęto 59 osób; 
 ▶ przeszkolono 6 osób; 
 ▶ w ramach refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy zatrud- 
niono 23 osoby; 

 ▶ jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej otrzymało 31 osób;

 ▶ bon na zasiedlenie otrzymały    4 osoby. 
Na przestrzeni dziewięciu miesięcy na akty- 

wizację osób bezrobotnych ogółem wydatkowa- 
no kwotę 4.733,9 tys. zł, w tym na realizację  

programów współfinansowanych z Europejskie- 
go Funduszu Społecznego – 1.355,3 tys. zł.

Ponadto na wsparcie kształcenia ustawicz-
nego pracowników i pracodawców w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatko-
wano środki w wysokości 111,7 tys. zł. 

Bieżące informacje na temat sytuacji na rynku 
pracy zamieszczane są na stronie internetowej 
urzędu: www.wysokiemazowieckie.praca.gov.pl.

Opracowała:
Anna Grądzka

Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu  
przedstawiała się następująco: 

Wydatki na aktywne programy rynku pracy z Funduszu Pracy 
i Europejskiego Funduszu Społecznego na dzień 30.09.2020 r. /tys. zł/
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KRAJOWE UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTEGO IZYDORA ORACZA W CZYŻEWIE

W dniach 26 i 27 września po raz szesnasty 
organizowane są Krajowe Uroczystości Wspo-
mnienia Świętego Izydora Oracza – patrona 
rolników i osób ciężko pracujących. W tym 
roku pierwszy dzień uroczystości miał miejsce 
w Czyżewie. W Parku Podworskim zasadzono 
dąb „Izydor”, a w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych uhonorowano osoby  
i instytucje zasłużone dla rozwoju rolnictwa 
w naszym regionie. W uroczystościach udział 
wzięli: JE ks. Bp. Tadeusz Bronakowski, Sena-
tor RP Jacek Bogucki, Posłowie na Sejm RP 
Stefan Krajewski, Mieczysław Baszko oraz 
Lech Kołakowski, Wicewojewoda Podlaski 
Tomasz Madras, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego Stanisław Derehajło, Starosta 
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Bur-
mistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz rolnicy, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Czyżewie  
i społeczność gminy.

Uroczystości zainaugurowało wspólne sadze- 
nie dębu „Izydor” w Parku Podworskim w Czy-
żewie. Po Mszy Świętej w Kościele p.w. św. ap. 
Piotra i Pawła w Czyżewie uczestnicy wydarze-
nia przemaszerowali do budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego, gdzie dyrektor szkoły, 
Przemysław Uszyński powitał wszystkich zgro-
madzonych gości i przedstawił krótką historię 
placówki.

Jak podkreślił Przewodniczący Stowarzysze-
nia św. Izydora Oracza, pan Witold Karczewski, 
tradycja organizowania pierwszego dnia uro-
czystości w szkołach rolniczych i zawodowych 
na terenie kraju towarzyszy wydarzeniu już od 
dwunastu lat.

– Od 16 lat organizujemy wspomnienie Świę-
tego Izydora Oracza. Szesnaście lat funkcjonuje 
nasze stowarzyszenie. W ciągu tych szesnastu lat 
różne były tradycje. Na początku pierwszego dnia 
organizowaliśmy konferencje naukowe, drugiego 
uroczystości odbywały się w Sanktuarium Św. 
Ducha. Od dwunastu lat w sobotę spotykamy się 
w szkołach rolniczych i zespołach szkół. W tym 
roku postanowiliśmy spotkać się w Czyżewie. (…) 
Dlaczego wybraliśmy Czyżew? Po pierwsze, jest 
to gmina miejsko-wiejska z bardzo silnym rol-
nictwem. Rolnictwem tradycyjnym, które dobrze 
się rozwija, idzie z postępem czasu. Po drugie, to  

sprawna administracja, pani burmistrz 
i pan starosta energicznie zarządzają  
tymi terenami i bardzo pomagali w or- 
ganizacji tej uroczystości. W parku za- 
sadzilismy dąb. W szkole zostawimy 
kopię obrazu św. Izydora. Takie kopie 
znajdują się już w dwunastu szkołach. 
Tradycję dębu rozpoczęliśmy później. 
Mamy zasadzonych pięć dębów i je-
den cis. W ten sposób chcemy w szkole 
utrwalić określoną tradycję związaną ze 
świętym Izydorem.

Parlamentarzyści i przedstawiciele 
samorządów w swoich wystąpieniach 
zgodnie podkreślali ogromne znacze-

nie rolnictwa w naszym kraju oraz konieczność 
przekazywania młodemu pokoleniu rolników 
tradycyjnych wartości i poszanowania dla pracy 
na roli. 

– Chcę serdecznie podziękować organizatorom 
za przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczy-
stości w tym powiecie i tej gminie, które są stricte 
rolnicze – powiedział Starosta Wysokomazo-
wiecki, Bogdan Zieliński. – Problemy bieżące 
rolnictwa są powszechnie znane, ale to święto ma 
nam przypominać, by spojrzeć na rolnictwo tro-
chę z innej perspektywy. (…) Zarówno trzydzieści 
lat temu jak i teraz jedno jest niezmienne wśród 
rolników – jest to wielkie przywiązanie do ziemi 
i żarliwa wiara w Boga. To święto ma nam przy-
pominać nie tylko o sprawach przyziemnych, ale 
również o perspektywie boskiej. Rolnictwo ode-
rwane od tradycji i wiary nie ma przyszłości. 

Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe 
grawertony, dyplomy i odznaczenia dla osób  
i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju 
rolnictwa w naszym regionie. Uroczystości za-
kończyło wystąpienie uczniów ZSOiZ w Czyże-
wie, którzy montażu słowno-muzycznym przy-
pomnieli historię i życie św. Izydora Oracza.
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Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica po raz kolejny mogła uczest-
niczyć w stażach zawodowych w Grecji, przygo-
towanych we współpracy z greckim partnerem 
Olympus Education Services. Wyjazd był kon-
tynuacją projektu „EUROPraktykA – Wysokie 
na start!” realizowanego ze środków programu 
Erasmus Plus.

Dnia 6 września 2020 r., 42 uczniów z klas 
drugiej, trzeciej i czwartej technikum pod opie-
ką 4 nauczycieli wyjechało na dwutygodniowe 
staże zawodowe do malowniczej greckiej miej-
scowości Leptokaria. Wszyscy uczestnicy przed 
wyjazdem zostali poddani testom na obecność 

Covid-19, oczywiście z negatyw-
nym wynikiem. 

Uczniowie kształcący się w za- 
wodach: technik logistyk, technik  
informatyk, technik żywienia i usług  
gastronomicznych oraz technik 
technologii żywności, realizowali 
program stażu w dniach 07.09-
18.09.2020, którego podstawą była 
codzienna praca pod nadzorem 
polskich opiekunów i greckich men- 
torów, czuwających nad ich bezpie- 
czeństwem oraz postępami. Przygo- 
towane środowiska pracy pozwoliły  
uczniom na sprawdzenie swojej 
dotychczasowej wiedzy i umiejęt-

ności, ale także na zdobycie zupełnie nowych 
kompetencji związanych z wykonywanymi obo-
wiązkami.

„Logistycy” zapoznali się z funkcjonowa-
niem oraz możliwościami programów WFMag, 
BI Desktop oraz analizowali dane przy użyciu 
MS Excel, a także dowiedzieli się jak w praktyce 
optymalizować zagospodarowanie przestrzeni  
magazynowej poprzez wizytę w hurtowni na-
pojów Koutalias w Nei Pori. Grupa „informa- 
tyków” zajmowała się bieżącą eksploatacją, dia- 
gnostyką i montażem urządzeń komputerowych  
oraz tworzeniem i konfiguracją sieci, w tym 
urządzeń sieciowych. Uczniowie z profilu „ga-

GRECKIEJ PRZYGODY CIĄG DALSZY…
stronomicznego” mieli możliwość pracy na róż-
nych stanowiskach takich jak: kelner, pomoc 
kuchenna oraz barman, wykonując związane  
z nimi zadania zarówno w kuchni, restauracji, 
barze hotelowym i beach barze. Technolodzy 
żywności pracowali przy wstępnej obróbce żyw-
ności, poznając regionalne składniki i pół skład-
niki poprzez praktykę w piekarni, cukierni i ma-
sarni. Zapoznali się także z procesem produkcji 
lokalnych specjałów.

Czas wolny wypełniały elementy programu  
edukacyjno-kulturowego. Najważniejszymi punk- 
tami były wycieczki dla całej grupy: zwiedzanie 
wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO 
kompleksu skalno-klasztornego „Meteory”, rejs 
statkiem kapitana Kostasa na wyspę Skiatos, 
zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta  
w Grecji – Thessaloniki oraz spacer po Lito- 
choro – historycznym miasteczku u podnóża  
Olimpu. Dzięki wszystkim elementom wyjazdu, 
uczniowie mieli możliwość rozwoju osobistego, 
podniesienia świadomości kulturowej związa-
nej z bliższym poznaniem religii prawosławnej, 
greckiej historii, tradycji, zwyczajów i stylu życia 
Greków. 

Zwieńczeniem odbytego stażu są certyfikaty 
wystawione przez szkołę oraz greckiego partnera  
w dwóch wersjach językowych – polskiej i an-
gielskiej, które otrzymał każdy z uczestników.

HELP ME! – czyli pierwsza pomoc  
w nagłych przypadkach 

We wrześniu 2020 roku uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiel-
lończyka w Wysokiem Mazowieckiem przystąpili  
do projektu „Help Me!” w ramach Erasmus+ –  
unijnego programu edukacyjnego, powstałego  
z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyj- 
nej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu  
partnerstw strategicznych.

Celem projektu jest zwiększenie świadomo-
ści zagrożenia i akcji pierwszej pomocy wśród 
społeczności szkolnej. Pomysłodawcom progra-
mu zależy na tym, aby uczniowie, ich rodzice  
i nauczyciele byli lepiej przygotowani na ewen-
tualność wypadków i innych niebezpiecznych 
zdarzeń. Uczniowie nie mogą bać się sytuacji, 
w której będą musieli pomóc osobie poszkodo-
wanej lub znajdującej się w sytuacji zagrożenia 
życia – wypadek, pożar, atak terrorystyczny, czy 
zwykłe omdlenie – do reagowania w takich wła-
śnie przypadkach będą przygotowywani w czasie 
trwania projektu.

W projekcie, zaplanowanym na lata 2020-2022, 
biorą udział szkoły partnerskie z pięciu krajów: 
Polski, Włoch, Rumunii, Turcji i Chorwacji.  
W początkowej fazie uczestnicy utworzą zespo- 
ły i będą przygotowywać plany akcji oparte  

na międzynarodowych standardach, prowadzić 
lekcje szkoleniowe, pokazy i wnikliwie zapozna-
wać się z materiałami pierwszej pomocy. Będą 
tworzyć plany działań awaryjnych dla szkół, 
domów czy pojazdów transportowych. Wyniki 
działań będą prezentowane na stronie szkoły,  
w mediach społecznościowych i w jednej ze szkol- 
nych pracowni. Uczniowie będą działać w klubie  
powstałym specjalnie na potrzeby projektu. Za 
pośrednictwem komunikatorów internetowych 
będą wymieniać swoją wiedzą z młodzieżą z kra-
jów partnerskich. Spotkania odbywać się będą  
w języku angielskim.

Na wiosnę przyszłego roku zaplanowane są  
wyjazdy do szkół partnerskich. W czasie tygod- 
niowego pobytu za granicą, młodzi ludzie będą 
prezentować i promować szkołę, miasto i kraj, 
ale przede wszystkim uczestniczyć w zajęciach  
przygotowanych przez goszczącą szkołę. Na listo- 
pad 2021 roku zaplanowana jest wizyta uczniów  
i nauczycieli ze wszystkich partnerskich szkół. 
32 osoby przyjadą do Wysokiego Mazowieckie-
go, żeby szczegółowo zapoznać się z efektami 
pracy polskich uczestników projektu. Przy oka-
zji zwiedzą nasz kraj, wezmą udział w zajęciach 
szkolnych, w życiu społeczności uczniowskiej. 
Przybliżymy im nasze tradycje, zwyczaje, kul- 
turę czy smakołyki polskiej kuchni.

Zakończenie projektu planowane jest na sier-
pień 2022 roku.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PARTNEREM W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE 

WYMIANY UCZNIOWSKIEJ ERASMUS +
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W dniu 5 października 2020 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie reaktywowanej po 20 latach 
Stacji Towarowej w Sokołach.

Linia kolejowa nr 36 Ostrołęka-Łapy, która 
była oddana do użytku 27 listopada 1893 r. za  

czasów zaboru rosyjskiego, została zamknięta dla  
ruchu pasażerskiego 3 kwietnia 2000 r., a mie- 
siąc później zamknięto ruch pociągów towaro-
wych. Wójt Gminy Sokoły Pan Józef Zajkowski 
od momentu zamknięcia był inspiratorem wielu  

OTWARCIE STACJI TOWAROWEJ W SOKOŁACH
akcji i działań na rzecz przywrócenia ruchu  
towarowego. Lokalny przedsiębiorca, Pan Józef 
Andrzej Remisiewicz, właściciel firmy Trans-Rol, 
odegrał dużą rolę w tych staraniach.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele  
rządu i parlamentu, włodarze miast, gmin i po-
wiatów z województwa podlaskiego, a także 
przedstawiciele PKP PLK i Grupy Azoty. Nie 
zabrakło również przedsiębiorców, dyrektorów 
instytucji, radnych i sołtysów z naszej gminy.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Sokoły 
Pan Józef Zajkowski, który przedstawił historię 
wieloletnich starań o przywrócenie ruchu kole-
jowego w Sokołach. Działania Wójta docenione 
zostały w wystąpieniach zaproszonych gości.

Wykład na temat „Kolej kołem zamachowym 
rozwoju polskiej gospodarki” wygłosił prof. Hen- 
ryk Wnorowski.

Info/foto UG Sokoły

2 września w sali konferencyjnej Starostwa  
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od- 
było się spotkanie, podczas którego Starosta  
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński prze- 
kazał sprzęt komputerowy i środki ochrony  
osobistej Powiatowemu Centrum Pomocy  
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, celem  
przekazania rodzinom zastępczym na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu  
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy za- 
stępczej w okresie epidemii COVID-19”, reali- 
zowanego w ramach Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Dzia- 
łanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczo- 
nych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie  
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz  

wysokiej jakości usług, w tym opie- 
ki zdrowotnej i usług socjalnych  
świadczonych w interesie ogólnym  
współfinansowanego z Europej- 
skiego Funduszu Społecznego.

Zakupiono 30 laptopów z opro- 
gramowaniem, sprzęt audiowizu- 
alny (2 urządzenia wielofunkcyjne  
i 30 słuchawek z mikrofonem) oraz  
środki ochrony osobistej do bez- 
pośredniej walki z epidemią (ma-
seczki, rękawiczki i płyny dezyn- 
fekcyjne).

Łączna wartość zakupionego 
sprzętu i środków ochrony osobi-
stej wyniosła: 97 435,00 zł. 

SPRZĘT KOMPUTEROWY I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ DLA DZIECI  
W PIECZY ZASTĘPCZEJ Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

13 września na terenach wystawowych ODR  
w Szepietowie odbyła się 19. edycja imprezy  
Podlaski Dzień Kukurydzy, która była oka-
zją dla firm rolniczych i naukowców z całego  
kraju do wymiany poglądów i podzielenia się  
doświadczeniami na temat uprawy i przetwa- 

rzania kukurydzy. Goście mogli  
zapoznać się z kolekcją 111 od-
mian kukurydzy o różnej klasie  
wczesności z 19 firm nasiennych,  
a także z maszynami i urządzenia- 
mi do zbioru i konserwacji kuku-
rydzy oraz z ofertą producentów 
środków do produkcji rolnej.

Dyrektor PODR Szepietowo  
Wojciech Mojkowski wraz z prof. 
Tadeuszem Michalskim, Prezesem 
Polskiego Związku Producentów 
Kukurydzy dokonali uroczystego  
otwarcia wystawy, w którym udział  

wzięli m.in. Senator RP Jacek Bogucki, Poseł na  
Sejm RP Paweł Krutul, Poseł na Sejm RP Ste- 
fan Krajewski oraz Starosta Wysokomazowiecki  
Bogdan Zieliński. W imieniu Wojewody Pod- 
laskiego, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Śro- 
dowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  

Mirosława Jaroszewicz Łojewska wręczyła gra- 
wertony firmom, które w szczególny sposób 
przyczyniły się do organizacji tegorocznego 
Podlaskiego Dnia Kukurydzy oraz Polskiemu 
Związkowi Producentów Kukurydzy w Pozna-
niu jako wieloletniemu współorganizatorowi tej 
imprezy. Uhonorowany został, przez Dyrektora 
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie Wojciecha Mojkowskiego, dorad- 
ca PODR Szepietowo Kacper Dzietczyk za zaję-
cie pierwszego miejsca w wojewódzkim etapie 
konkursu „Najlepszy Doradca Ekologiczny”.

Na polach doświadczalnych PODR Szepie- 
towo rolnicy mogli przyjrzeć się budowie i plo- 
nowaniu wszystkich prezentowanych jej odmian,  
a osoby zainteresowane uprawą mogły wysłu-
chać wykładów na temat przetwarzania i uprawy 
kukurydzy.

19. EDYCJA PODLASKIEGO DNIA KUKURYDZY W SZEPIETOWIE
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