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OBCHODY 230. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 1791 Sejm Czteroletni uchwalił jedną z pierwszych na świecie konstytucji. W 230.
Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz
Wicestarosta Waldemar Kikolski wzięli udział
w uroczystych obchodach w Sokołach. Przedstawiciele zarządu oraz rady powiatu złożyli
również kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Wysokiem Mazowieckiem.
Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne uroczystości miały ograniczony charakter z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Ciąg dalszy str. 6.

OTWARCIE ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALU OGÓLNYM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
14 czerwca 2021 r. oficjalnie do użytkowania
oddany został Oddział Chirurgii Ogólnej, który
od lat stanowi integralną część Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz zapewnia
wielospecjalistyczną pomoc chirurgiczną. Modernizacja oddziału została przeprowadzona
w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – etap IV”, którego całkowity koszt to
ponad 22 mln złotych. 50% wartości zadania
finan-sowane jest z budżetu państwa. Jest to
kolejny – po Oddziale Położniczo-Ginekologicznym – zamknięty etap generalnej modernizacji
placówki.
Ciąg dalszy str. 7.

WICEPREMIER JAROSŁAW KACZYŃSKI Z WIZYTĄ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

20 czerwca Wiceprezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński odwiedził powiat wysokomazowiecki. Spotkanie z samorządowcami,
parlamentarzystami i mieszkańcami powiatu
odbyło się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Wicepremier przedstawiał główne
założenia Polskiego Ładu – nowego programu
społeczno-gospodarczego na okres po pandemii. Z rąk Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego odebrał również statuetkę
Waćpana Wysokomazowieckiego, nadawaną
osobom, które w szczególny sposób współpracują z powiatem, przyczyniając się do jego rozwoju.
Ciąg dalszy str. 5.

Z PRACY ZARZĄDU
12 maja 2021 roku odbyło się 77. posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

28 maja 2021 roku odbyło się 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

mazowieckiego 24 godzinnego Maratonu Rowerowego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres
6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem do samodzielnego
reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego w programie Erasmus+,
c) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
w celu podpisania porozumienia w ramach projektu mLegitymacja z Ministrem Cyfryzacji,
d) zabezpieczenia środków własnych powiatu
na sfinansowanie wkładu własnego w związku
z ubieganiem się o przyznanie dotacji na adaptację piwnicy internatu na strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu,
e) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania przebudowy z rozbudową odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka odc. II w km rob.
0+000,00 – 0+963,00,
b) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi
do kategorii dróg powiatowych,
c) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
d) przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2020 rok,
e) przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdania finansowego za 2020
rok.

14 czerwca 2021 roku odbyło się 79 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu rozpatrzył propozycję w zakresie zorganizowania kształcenia młodzieży
z kręgów polonijnych w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych
na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Złożyli je następujący wnioskodawcy:
– p.o. dyrektora ZSOiZ w Czyżewie na dofinansowanie konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia” – XIX Edycja,
– Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu na
dofinansowanie Powiatowego Przeglądu Twórczości Dziecięcej „PIKuś”,
– Klub Honorowych Dawców Krwi „KROPELKA” w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie uroczystego spotkania z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawstwa Krwi,
– Klubu Rowerowego ŁABĘDŹ” w Wysokiem
Mazowieckiem na zakup nagrody Starosty Wysokomazowieckiego dla zwycięzcy IV Wysoko-

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz
w Krzyżewie do organizacji prac interwencyjnych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego
dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu do samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego we wszelkich relacjach ze Skarbem Państwa
reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, dotyczycącego udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu
Wysokomazowieckiego,
c) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
d) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg
kategorii dróg powiatowych na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego,
e) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg
kategorii dróg powiatowych na wniosek Zarządcy Dróg Powiatowych w Sokołowie Podlaskim.

Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

ści i mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
b) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie aktywów trwałych.
21 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów, na
którym zapoznano się z projektami uchwał rady
powiatu w sprawie:
a) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

28 kwietnia 2021 roku Komisja Rewizyjna
dokonała kontroli Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie wykonania budżetu
powiatu za 2020 rok.
20 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, na którym zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu
oraz sprawozdaniem z działalności kulturalnej
i sportowej na terenie powiatu za 2020 rok.
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20 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego, na którym zapoznano
się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2020 roku; informacją o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wysokomazowieckiego za 2020 rok oraz informacją
o działalności gminnych spółek wodnych na terenie powiatu w 2020 roku. Ponadto komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomo-

XXIII SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO VI KADENCJI

24 maja w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła
się XXIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji. Podczas sesji przedstawiono m.in. informacje o działalności kulturalnej
i sportowej, stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego oraz bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2020 rok.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu w 2020
roku.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu
w 2020 roku.
10. Informacja o działalności spółek wodnych
na terenie powiatu w 2020 roku.

11. Informacja z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego
w 2020 roku.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie
uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 10,000 złotych, stanowiącego
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
b) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie aktywów trwałych,
d) przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
e) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19

10 maja ruszyła rejestracja na szczepienie
przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych.

Każda osoba, która ma e-skierowanie może
zapisać się na szczepienie. Jest kilka sposobów,
aby to zrobić:
• zadzwoń na infolinię 989,
• zarejestruj się online przez e-Rejestrację,
• wyślij SMS o treści SzczepimySie na numer
880 333 333,
• zapisz się bezpośrednio w punkcie szczepień
(najlepiej telefonicznie),
• skorzystaj z punktu drive-thru.
Jak się przygotować do szczepień*?
1. Wyśpij się przed szczepieniem – sen korzystnie wpływa na działanie układu odpornościowego.
2. Ogranicz alkohol – na kilka dni przed szczepieniem, ale też i po przyjęciu preparatu zmniejsz
ilości, a najlepiej w ogóle nie spożywaj alkoholu.
3. Bądź aktywny fizycznie przed szczepieniem –
ćwiczenia poprawiają sprawność organizmu.
4. Nie musisz być na czczo przed przyjęciem
szczepionki – w dniu szczepienia spożyj normalnie wszystkie posiłki.
5. Nie odstawiaj na własną rękę leków, które regularnie przyjmujesz – skonsultuj to z lekarzem.
6. Sumiennie wypełnij kwestionariusz przed
szczepieniem – przed przyjęciem preparatu
zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety
medycznej. Nie zatajaj żadnej informacji!
7. Odczekaj po szczepieniu w punkcie szczepień
min. 15 minut – to dla Twojego bezpieczeństwa.
8. Nie obawiaj się NOP – to skrót od niepożądanych odczynów poszczepiennych. Najczęściej
mają one łagodny przebieg, a występują rzadko.
Może się zdarzyć, że po przyjęciu szczepionki
będziesz miał np. zaczerwienienie w miejscu
wkłucia lub niewielką gorączkę. Te objawy powinny ustąpić w ciągu 1–3 dni. W przypadku

większego dyskomfortu możesz wziąć po szczepieniu lek przeciwgorączkowy.
* Źródło: naukawpolsce.pap.pl
Dlaczego warto się zaszczepić
przeciwko COVID-19?

1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem.
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię
przed zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie.
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym
szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne,
bezpłatne i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie.
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już
ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy
zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już
50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie
na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny
stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do
normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza:
• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe
zatrudnienia,
• swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin
i teatrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas wszystkich.
10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi
chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.
Źródło: gov.pl/szczepimysie

5. Bo zyskasz spokój.
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji
Leków.
7. Bo zostaniesz zbadany.
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez
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SPOTKANIE W RAMACH PARTNERSTWA ZIEMIA WYSOKOMAZOWIECKA

28 maja w budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło
się spotkanie członków nowo utworzonego
Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka, w którego skład weszły wszystkie samorządy funkcjonujące na terenie powiatu wysokomazowieckiego. W spotkaniu udział wzięli także
przedstawiciele Związku Miast Polskich, którzy
pomagają w opracowaniu najlepszych strategii terytorialnych dla naszego obszaru.
Inicjatorami utworzenia partnerstwa w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej byli Starosta Wyso-

komazowiecki Bogdan Zieliński
oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko. Celem
partnerstwa jest m.in. wspólne rozwiązywanie problemów i skuteczne zabieganie o zewnętrzne środki
finansowe.
– U podstaw tego partnerstwa
i tego pomysłu stało to, byśmy zrobili coś wspólnie – podkreślił Starosta Wysokomazowiecki. – Rozwój
naszego obszaru powinien być zrównoważony na terenie całego powiatu wysokomazowieckiego. Chciałem
znaleźć wspólne cele, a tych wspólnych celów mamy bardzo dużo. Już
teraz udało się też zdiagnozować konkretne problemy, jak choćby wielka migracja młodych ludzi
z terenów wiejskich. (...) Mamy sporo spraw do
rozwiązania i temu ma służyć to partnerstwo.
Trzeba zrobić wszystko, aby poprawić warunki
życia naszych mieszkańców na terenie całego powiatu i każdej gminy. (...) Chcemy zrealizować
swoje cele także dzięki środkom płynącym z funduszy europejskich. Mając przykład pierwszego
partnerstwa na naszych terenach, czyli Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, widzimy że to
działa i mogą być tego efekty. (…) Każdy sukces
gminy jest sukcesem powiatu, a każda porażka

gminy jest porażką powiatu. Bez mocnych gmin
ciężko sobie wyobrazić mocny powiat i takie jest
nasze założenie.
Obecni na spotkaniu wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu
wskazywali inspiracje i motywacje przystąpienia do partnerstwa, przewidywane korzyści
płynące z jego utworzenia, najważniejsze dla
każdego samorządu cele, a także kierunek rozwoju powiatu i gmin w dłuższej perspektywie
czasowej. Większość samorządowców zawiązujących partnerstwo opowiedziała się za formułą
stowarzyszenia, a za najważniejsze cele uznano
m.in. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na
inwestycje, działania mające na celu rozwiązanie problemu wciąż drożejących kosztów usług
komunalnych, rozwiązanie problemu bezpańskich psów czy wspomniane już wyludnianie
się powiatu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU USTAWY O OSP

25 maja w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się konsultacje społeczne projektu ustawy
o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Prowadzone z udziałem członków OSP oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej konsultacje
społeczne projektu ustawy mają doprowadzić
do wspólnych i konstruktywnych wniosków,
w efekcie których wypracowany zostanie ostateczny projekt ustawy.
Konsultacje zorganizowane i przeprowadzone zostały przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Udział w spotkaniu wzięli
m.in. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem
Mazowieckiem bryg. Adam Frankowski oraz
prezesi, przedstawiciele i członkowie jednostek
OSP z terenu powiatu wysokomazowieckiego.
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– Bardzo dziękuję panu komendantowi Adamowi Frankowskiemu
za zorganizowanie tego ważnego
spotkania – powiedział Starosta Wysokomazowiecki. – Będziemy dyskutować o projekcie ustawy o OSP,
pierwszej ustawy, która reguluje
kwestie związane z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi, ze statusem,
rolą i ich funkcją w systemie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jest
to projekt ministerialny MSWiA,
projekt, który wciąż jest na etapie
zmian. Jeśli bedą z państwa strony jakieś wątpliwości, propozycje, pomysły, wynikające z głębokiego przeświadczenia o słuszności danych
zapisów, zostaną one przekazane do Komendy
Wojewódzkiej, bo po to właśnie jest ta dyskusja
na poziomie komend powiatowych. Liczę na to,
że ten projekt spełni oczekiwania druhów z OSP.
(...) Dla mnie jako starosty jest bardzo istotne,
by na terenie powiatu funkcjonowały jak najsilniejsze jednostki OSP, szczególnie te w systemie
KSRG. To są jednostki na które zarówno powiat
jak i Komenda Powiatowa PSP liczą. Bez ochotników strażaków Państwowa Straż Pożarna by
sobie nie poradziła, bo nie ma możliwości, by
zawodowcy bez ochotników mogli zapewnić bezpieczeństwo na terenie całego powiatu.
W dalszej części spotkania zostały przedstawione najważniejsze punkty i założenia pro-

jektu ustawy o OSP, w tym m.in. świadczenia
na rzecz druhów czy utworzenie JRG OSP.
Jak podkreśla Komenda Główna PSP ,,istotą Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej jest
uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym
rangi ustawowej. Ustawa ma poza tym na celu
wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują.
Ponadto, celem ustawy jest przyznanie druhom
długo oczekiwanego dodatku emerytalnego,
jednolitej legitymacji oraz innych uprawnień".
Po prezentacji obecni na spotkaniu druhowie zgłaszali własne sugestie i uwagi do przedstawionego projektu. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane
w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy.

WICEPREMIER JAROSŁAW KACZYŃSKI Z WIZYTĄ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Na spotkaniu w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem wszystkich zebranych powitał
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
– Odwiedził nas dzisiaj człowiek, do którego mieszkańcy naszego powiatu żywią ogromny
szacunek, podziw, który dla nas jest niedoścignionym wzorem męża stanu, polityka najwyższej
klasy. Panie premierze, serdecznie witamy w Wysokiem Mazowieckiem – powiedział Starosta.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił o ambitnym
planie dogonienia do końca tej dekady Europy,
w kwestii przeciętnego dochodu na głowę oraz
o innych założeniach Polskiego Ładu – m.in.
obniżce podatków dla 18 mln Polaków, pomocy finansowej dla samorządów oraz zmianach
w służbie zdrowia.
– Dziś stajemy przed nowym wyzwaniem.
Bardzo często używamy słowa ,,odbudowa” i tak,

trzeba się odbudowywać, ale przede wszystkim
trzeba się budować. Polski Ład to przede wszystkim plan dogonienia Europy do końca tej dekady, jeżeli chodzi o dochód na głowę liczony w sile
nabywczej, czyli realny dochód na głowę – podkreślał Jarosław Kaczyński. – Jest w naszym narodzie, także w tej jego części, która mieszka na
wsi, w mniejszych ośrodkach, ogromny potencjał.
Trzeba go wykorzystać, ale to się nie może stać
w sposób niezorganizowany i to się nie może stać
bez wsparcia ze strony państwa, chociaż oczywiście inicjatywa oddolna, zarówno czysta gospodarcza, jak i ta ze strony samorządów jest tutaj
ogromnie ważna. (…) Mamy do dyspozycji 770
mld. zł. z Unii Europejskiej i mamy do tego własne środki. Razem to będzie dobrze przeszło bilion złotych na kolejne siedem lat. (...) Warto być
Polakiem, warto służyć polskim interesom i po
to jest właśnie rząd.
Wśród głównych punktów Polskiego Ładu
znajdują się również takie zadania jak powstanie Specjalnych Stref Ekonomicznych, środki
dla wsi i małych miast przeznaczone na przedsięwzięcia związane z cyfryzacją, inwestowanie
w powstanie domów kultury, remonty szkół,
tworzenie przedszkoli, żłobków, domów seniora, świetlic i bibliotek, wsparcie i ułatwienia dla
firm przetwórstwa rolno-spożywczego, budowa
domu do 70 mkw. bez formalności oraz emerytura bez podatku do 2500 zł.
Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.
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OBCHODY 230. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchody 3-majowe w Sokołach

Obchody 3-majowe w Sokołach
Obchody w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sokołach rozpoczęły
się uroczystą Mszą Świętą, podczas której celebrowano również Święto Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Uroczystość została
uświetniona koncertem zespołu ,,Harmonica”,
działającego przy Centrum Kulturalno-Biblio-

tecznym w Sokołach oraz wystąpieniami zaproszonych gości.
– 230 lat temu zdarzyło się
coś, co przeszło do historii naszej
Ojczyzny – powiedział podczas
uroczystości Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. –
Ludzie ówczesnej władzy podjęli
próbę ratowania najjaśniejszej
Rzeczpospolitej, co zapisało się
w historii a także świadomości
każdego Polaka jako coś, co jest
dla nas symbolem dumy z tego,
że jesteśmy Polakami, że żyjemy
w kraju nad Wisłą. Dlaczego to
było takie istotne? Była to pierwsza w Europie i druga na świecie
konstytucja, która regulowała zasady życia społecznego i politycznego w kraju. (...) W tym miejscu
chcę podziękować mieszkańcom
gminy i parafii Sokoły za waszą
postawę i świadectwo patriotyzmu,
które dajecie każdego dnia. (...)
Starajmy się aby te wartości przekazać kolejnym pokoleniom. Nasza codzienna praca niech będzie
dowodem tego patriotyzmu.
Kwiaty pod Pomnikiem Krzyżem w Sokołach złożyli przedstawiciele samorządów, jednostek organizacyjnych, Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz szkół.
Uroczystości Trzeciomajowe jak co roku
miały również miejsce w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie po Mszy Świętej w intencji ojczyzny w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela zgro-

madzono się na placu przy pomniku Polskiej
Organizacji Wojskowej. Wiązanki i znicze pod
pomnikiem złożyli m.in. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Radni Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego Stanisław Grabowski
i Marek Skarżyński, Senator RP Jacek Bogucki,
Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław
Siekierko oraz Radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego Łukasz Siekierko.
Konstytucja 3 Maja została uchwalona
przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców
oraz zasady organizacji władzy państwowej.
Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału
władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu
miał być dwuizbowy Sejm.

Obchody 3-majowe w Wysokiem Mazowieckiem

Obchody 3-majowe w Wysokiem Mazowieckiem

Obchody 3-majowe w Wysokiem Mazowieckiem

Obchody 3-majowe w Sokołach
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Obchody 3-majowe w Wysokiem Mazowieckiem

OTWARCIE ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALU OGÓLNYM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

W uroczystym otwarciu oddziału udział
wzięli m.in. Senator RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
Dorota Łapiak, Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko,
przedstawiciele lokalnych samorządów, a także
pracownicy szpitala. Wszystkich obecnych przywitała Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz.
– To bardzo początek. Szpital ma ogromny
|potencjał, a ci ludzie, których zdążyłam bliżej
poznać, dają gwarancję tego, by w przeciągu
najbliższych lat szpital w Wysokiem Mazowieckiem stał się być może najlepszy w województwie i jednym z najlepszych w kraju – zaznaczyła
dyrektor Grotowicz.
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński złożył serdeczne podziękowania wszystkim,
zaangażowanym w pracę na rzecz szpitala oraz
wspieranie trwającej inwestycji.
– Chcę podziękować panu Senatorowi, który przeciera nam ścieżki w Warszawie, a także
panu Wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu,
który zawsze podchodzi do nas z otwartym
sercem. Dziękuję pani dyrektor, a także personelowi szpitala. Wiem, że jest ciężko, bo przed
nami jeszcze rok pracy w tych dość spartańskich
warunkach podczas modernizacji, widzimy tu
jednak efekty, ten standard, do którego wszyscy
dążyliśmy i o którym marzyliśmy. Właśnie dla
takich momentów pracujemy. Dziękuję panu
ordynatorowi Szymczukowi za to, że chociaż
warunki były trudne, to nadal pracowaliście,
niosąc pomoc potrzebującym. Dziękuję persone-

lowi pielęgniarskiemu za zorganizowanie tego oddziału na nowo.
(…) Modernizacja szpitala to duży
projekt, prawie dwudziestotrzymilionowy i korzystając z okazji
chcę podziękować Radzie Powiatu
Wysokomazowieckiego za wspieranie inicjatyw dotyczących szpitala.
W tej kadencji postawiliśmy wszystko na szpital. W latach 2020-2022
zainwestujemy łącznie w szpital
(w tym także szpital w Ciechanowcu) 40 milionów złotych. To jest
naprawdę potężny strumień pieniędzy, ale inwestujemy w coś, na
czym nam wszystkim najbardziej zależy – w zdrowie. Nie zabraknie nam, jako Radzie Powiatu,
determinacji aby dalej te inwestycje prowadzić.
Zaproszeni goście wspólnie z kierownictwem Oddziału Chirurgii dokonali uroczystego
przecięcia wstęgi.
Od lat Oddział Chirurgii Ogólnej stanowi
integralną część Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem. Zapewnia wielospecjalistyczną
pomoc chirurgiczną. Pracownikami są wyłącznie doświadczeni chirurdzy oraz pielęgniarki,
otaczający troskliwą opieką każdego pacjenta.
Naszym chorym zapewniane są najlepsze moż-

liwe warunki pobytu, pełne bezpieczeństwo
zabiegów chirurgicznych oraz kompleksowe
podejście.
Odział Chirurgii świadczy pełen zakres klasycznego leczenia operacyjnego oraz leczenia
z wykorzystaniem nowoczesnych technik laparoskopowych. Posiada wieżę laparoskopową
z obrazowaniem 4K, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo w takcie zabiegu. Oddział ponadto specjalizuje się w operacjach tarczycy, gdzie
każdego roku wykonywanych jest ponand 450
operacji przy użyciu nowoczesnego neuromonitoringu co daje Oddziałowi I miejsce na
Podlasiu.
Szczegóły zadania:
Nazwa zadania: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – etap IV”
Termin realizacji: grudzień 2019 – wrzesień
2022
Wartość zadania: 22 779 810,17 Pln
Źródła finansowania:
50% wartości zadania – budżet państwa,
25% wartości zadania – powiat wysokomazowiecki
25% wartości zadania – wkład własny szpitala
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PARTNERSTWA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zakończył realizację projektu „W drodze do sukcesu II” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 prowadzonego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w okresie
od 01.01.2020 r. do 29.05.2021 r.
Całkowita wartość projektu – 639.955,62 zł
(w tym PUP – 564.009,62 zł i PCPR – 75.946,00 zł).
Celem projektu była poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania
zatrudnienia osobom zagrożonym ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego poprzez zapewnienia kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej.
Projekt stworzył dodatkową szansę aktywizacji 43 osobom bezrobotnym z powiatu wysokomazowieckiego. W ramach projektu dla
każdego z uczestników została przedstawiona
konkretna oferta aktywizacji zawodowej, którą
poprzedziła analiza umiejętności, predyspozycji
i problemów zawodowych danego uczestnika.
Uczestnicy projektu skorzystali z poradnictwa

zawodowego, warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwa pracy.
W ramach projektu szkoleniami objęto 40
osób, staż rozpoczęło 37 osób.
Wkład własny urzędu pracy w projekcie na
aktywizację bezrobotnych w ramach staży ze
środków Funduszu pracy wyniósł 157.406,12 zł.
Łączna wartość wydatków na aktywizację
bezrobotnych podczas realizacji projektu wyniosła 492.819,61 zł.
Na chwilę obecną trwa weryfikacja uczestników, którzy podjęli pracę po zakończonym
udziale w projekcie. Na dzień dzisiejszy ponad
70% uczestników podjęło zatrudnienie.
Jednocześnie informujemy, iż w odpowiedzi
na ogłoszenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii naboru wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” realizowanego w ramach
programu „Plan dla pracy i rozwoju” Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do porozumień
o współpracy zawartych w dniu 27.05.2021 r.
pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a powiatowymi urzędami pracy województwa podlaskiego deklarującymi współpracę na rzecz
przygotowania i realizacji dwóch projektów pi-

lotażowych:
1. „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy”.
2. „E – Doradca Zawodowy – Poradnictwo zawodowe online w urzędach pracy województwa
podlaskiego”.
Intencją planowanych projektów pilotażowych jest wypracowanie nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom, które po
zaimplementowaniu do porządku prawnego,
miałyby pozytywny efekt na rynku pracy.
Projekty zostały złożone w obowiązującym
terminie tj. do 31.05.2021 r.
Lista rekomendowanych przez Ministra
do finansowania projektów zostanie ogłoszona
w terminie do 20 sierpnia 2021 r. i zamieszczona
na Intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia
oraz na stronie internetowej MRPiT.
W przypadku zakwalifikowania projektów
do realizacji na bieżąco będziemy przekazywać informacje o podejmowanych przez Urząd
działaniach w tym temacie.
PUP
Wysokie Mazowieckie

WYCIECZKA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZARZACH
DO RYTRA

Od 7 do 10 czerwca br. Grupa Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
wyjechała do Rytla, malowniczego miejsca
znajdującego się w atrakcyjnej części Beskidu
Sądeckiego.
Piękne polany, klimatyczne miejsca oraz
górskie widoki zachęciły wycieczkowiczów do
zwiedzania. Wyprawa obfitowała w wiele atrakcji, a jednym z jej pierwszych punktów było
podziwianie panoramy Beskidów z Platformy
Widokowej zwanej Ślimakiem w Woli Krugolskiej. Zwiedzając okolicę Rytra zobaczyć można
było również Zamek na wzgórzu Poprad, Park
Ekologiczny chroniący rzadkie gatunki płazów
i gadów oraz skorzystać z wyznaczonych szla-
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ków pieszych. Następnym etapem wycieczki był
wyjazd do Krynicy Zdrój, zwanej perłą górskich
uzdrowisk. Park Dukieta usytuowany w centrum miasta z multimedialną fontanną, zielonymi skwerkami, Pomnik Nikifora, krynickiego
malarza samouka, Pijalnia Wód pozwoliły poznać historię tego klimatycznego miasta.
Jedną z atrakcji przyrodniczych Beskidu Sądeckiego było zwiedzanie Ogrodów Sensorycznych w Muszynie. Kompleks zlokalizowany jest
na malowniczym wzniesieniu, z którego można
było podziwiać Dolinę Popradu. To sprzyjające relaksowi, pełne spokoju i zieleni miejsce
oddziaływujące na wszystkie zmysły człowieka. Jedną z największych atrakcji wycieczki był

spływ Doliną Popradu. Rozpoczynał się na przystani w Piwnicznej Zdrój, a kończył w Rytrze.
Łodziami kierowało dwóch flisaków, którzy jednocześnie opowiadali ciekawe historie regionu.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie
imponującej Zapory Czorsztyńskiej na Dunajcu. Idąc w górę można było podziwiać średniowieczny Zamek w Niedzicy.
Pomimo napiętego grafiku uczestnicy wycieczki mieli okazję skorzystać z hotelowego
jacuzzi, posmakować góralskiej kuchni oraz
kupić pamiątki.
Moc przeżytych wrażeń pozostanie w pamięci uczestników na długo.

„EUROPRAKTYKA – STASZIC RUSZA W ŚWIAT!”,
CZYLI GRECKA WYPRAWA NA PRAKTYKI

Powoli staję się to rytuałem, że uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica jadą
na praktyki zawodowe do Grecji. Tak i w tym
roku, nie odpuściliśmy możliwości skorzystania
z wyjazdu na praktyki zagraniczne. W ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, 40. uczniów pod
opieką nauczycieli wyruszyło na Riwierę Olimpijską realizować praktyki zawodowe we wsparciu ze strony Olympus Education Services.
W ramach projektu, w dniach 19.04-30.04.2021
realizowali oni pod okiem greckich mentorów
program uwzględniający codzienne zajęcia
praktyczne dla kierunków technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk oraz
technik żywienia i usług gastronomicznych.
Postawione uczniom zadania pozwoliły im na
zweryfikowanie wiedzy zdobytej przez nich
w szkole oraz rozwinięcie je o doświadczenie
z rynku greckiego.
Ekonomiści zdobywali wiedzę od greckich
praktyków, w tym księgowych prowadzących
rozliczenia dla firm funkcjonujących na lokalnym i międzynarodowym rynku. Dowiedzieli
się oni o genezie i skutkach kryzysu finansowego w Grecji oraz wpływie pandemii COVID
na grecką gospodarkę, która to w dużej mierze
bazuje na turystyce. Podczas wykonywania zadań praktycznych, tworzyli oni i prowadzili
dokumentację księgową firm, uwzględniającą
rozliczenia podatkowe i kadrowe. Duża część
zajęć praktycznych grupy informatyków poświęcona została programowaniu. Sprawdzali
się oni w programowaniu robotów do wykonywania podstawowych zadań ćwiczeniowych,
takich jak przenoszenie wybranych elementów
do wyznaczonych miejsc na mapie treningowej.
W ramach urozmaicenia zajęć, ścierali się oni
w pojedynkach za pomocą stworzonych przez
nich maszyn. Logistycy podejmowali się zgłębiania tajników zarządzania i rozplanowania
funkcjonowania greckich przedsiębiorstw. W ramach pracy z greckimi przedsiębiorstwami,
nadzorowali oni stany magazynowe, nabywając
praktykę doświadczenia w przedsiębiorstwie.

Produkcję artykułów spożywczych
nadzorowali za to żywieniowcy.
Poza wizytacją w fabryce fety,
gdzie uczyli się historii i metod
produkcji tego symbolu Greckiej
kuchni, grupa wizytowała również winiarnię. Poznali oni tam
proces produkcji wina od początku uprawy roślin, przez proces
zbierania owoców, ich przetwarzania i ostatecznie butelkowania
trunku i etykietowania butelki.
Poza tym, mieli okazję sprawdzić
się w przygotowywaniu pizzy,
przejść kurs baristyczny obejmujący przygotowywanie letnich kaw oraz prowadzić serwis w restauracji renomowanego hotelu
u podnóży Olipmu.
Realizacja praktyk zagranicznych była nie
tylko okazją do sprawdzenia się w nowym
środowisku dla uczniów, ale również dała im
możliwość bliższego zapoznania się z Grecją.
W ramach realizacji programu edukacyjno-kulturowego, grupa wybrała się na zwiedzanie
wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO kompleksu skalno-klasztornego „Meteory”,
a także drugiego co do wielkości miasta Grecji – Thessaloniki. Ponadto, w ramach realiza-

cji mniejszych wycieczek i zaaranżowania krótszych przerw w grafiku zajęć praktycznych, grupie została przedstawiona historia i znaczenie
regionu Riwiery Olimpijskiej w historii wypraw
krzyżowych oraz jej rola w historii języka greckiego. Zrealizowany program pozwolił uczniom
na rozwój kompetencji zawodowych oraz podniesienie świadomości kulturowej, związanej
z bliższym zapoznaniem się z różnorodnością
religii, tradycji, zwyczajów i stylów życia. W ramach potwierdzenia przebytego procesu rozwoju, uczniowie otrzymali indywidualne certyfikaty wystawione przez Szkołę oraz greckiego
partnera w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Wyjazd grupy uczniów pod opieką 4 nauczycieli został zrealizowany w ramach projektu
„EUROPraktykA – Staszic rusza w świat!” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Był on zwieńczeniem pierwszej części
projektu, której kontynuacja planowana jest na
jesień tego roku.
Zapraszamy do śledzenia poczynań uczniów
„Staszica”, relacjonowanych za pośrednictwem
szkolnej strony www oraz mediów społecznościowych – fanpage szkoły na portalu Facebook!
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NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNA GOTOWA DO UŻYTKU MŁODZIEŻY
Z ZSOIZ W CIECHANOWCU

Z wielką przyjemnością informujemy, że
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu zakończył się remont
pracowni informatycznej. Odnowiono ściany,
położono nową terakotę, wymieniono wszystkie meble i ławki oraz stanowiska do pracy
ucznia.
Pracownia została wyposażona w:
– nowoczesną tablicę interaktywną,
– projektor wraz z ekranem,

– urządzenie wielofunkcyjne (skanowanie / drukowanie),
– zestaw 8 robotów do nauki programowania,
– 27 komputerów stacjonarnych
wyposażonych w:
• Intel Hexa Core i5-9400F 2.90/
4.10 GHz 9MB,
• Nvidia GeForce GTX 1650 4GB
• DVI, HDMI, DP,
• Pamięć operacyjna: 16 GB,
• Pamięć masowa: dysk SSD 240
GB + dysk HDD 1TB,
• Przekątna monitora 23,8".
Niewątpliwie modernizacja pracowni przyczyny się do podniesienia jakości kształcenia
w naszej szkole. Pracownia będzie wykorzystywana w naszej szkole na zajęciach z informatyki, programowania oraz grafiki cyfrowej.
Pracownia została zmodernizowana i doposażona w ramach środków własnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt pn.
„Wysoka jakość kluczem do kariery”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
pasjonujących się informatyką, programowaniem, robotyką oraz nowoczesnymi technologiami do udziału w zajęciach. Oferta skierowana
jest także dla uczniów nowo powstałego profilu
informatycznego, którzy swoją przyszłość zawodową pragną usadowić na fundamentach związanych z informatyką, matematyką czy fizyką.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu dzięki znakomitej
infrastrukturze, nowoczesnym pracowniom,
szerokiej ofercie edukacyjnej, możliwości realizacji dowolnego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, bezpłatnym zajęciom edukacyjnym,
wyjazdom, wykształconej kadrze pedagogicznej
oraz współpracy z uczelniami wyższymi (m. in.
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska) stwarza dogodne warunki aby przygotować młodzież do
egzaminu maturalnego i dostania się na wymarzony kierunek studiów.

NOWOCZESNA STRZELNICA PNEUMATYCZNA W ZSOIZ W CIECHANOWCU

Dzięki akceptacji Zarządu Powiatu Wysokom z wielką przyjemnością informujemy,
że w rozbudowywanym i remontowanym budynku internatu ZSOiZ w Ciechanowcu powstanie nowoczesna strzelnica pneumatyczna.
Wspólnie złożony wniosek przez Dyrektora
naszej szkoły Pana Łukasza Godlewskiego oraz
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, któremu
przewodniczy Starosta Wysokomazowiecki Pan
Bogdan Zieliński, spełnił wymagania formalne
i otrzymał najwyższą liczbę punktów spośród
złożonych wniosków.
Całkowita wartość inwestycji: 264 000,00
złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na inwestycję 195 360,00 zł, wkład własny
Powiatu Wysokomazowieckiego to 68 640,00 zł.

W ramach projektowanej strzelnicy powstanie/ zostanie zakupionych m.in.:
• 5 torów strzelań równoległych, każdy tor po
11 metrów,
• zapewnienie możliwości wykonywania strzelań z broni pneumatycznej krótkiej i długiej
z wykorzystaniem pocisków z ołowiu ze spłaszczoną przednia częścią, o kalibrze nie większym
niż 6,35 mm, wystrzeliwanej z energią początkową poniżej 17 J,
• ściany boczne i sufity zabezpieczone przed
rykoszetami wystrzelonego pocisku,
• pistolety pneumatyczne x 5 sztuk – kompletne
zestawy, każdy ze zbiornikiem ciśnieniowym,
adapterem do napełniania zbiorników, kompletem podstawowych narzędzi i metryczką i amu-

nicją – 100 sztuk na jeden pistolet;
• karabiny pneumatyczne x 5 sztuk – kompletne
zestawy każdy z jednym zbiornikiem ciśnieniowym, adapterem do napełniania zbiorników,
kompletem podstawowych narzędzi i metryczką
i amunicją – 100 sztuk na jeden karabinek.
Łączną powierzchnia strzelnicy wyniesie
200 metrów kwadratowych.
Ze strzelnicy będą mogli korzystać nie
tylko uczniowie naszej szkoły ale także w wyznaczone godziny wszyscy mieszkańcy Powiatu
Wysokomazowieckiego.
Planowany termin uruchomienia strzelnicy grudzień 2021 r.

XIX EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO EPOKA PRYMASA TYSIĄCLECIA

Za nami XIX Edycja Konkursu Historycznego Epoka Prymasa Tysiąclecia.
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Podlaski Kurator
Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Białymstoku, Instytut Prymasowski Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku Wydział
Historii i Stosunków Międzynarodowych, Poseł
na Sejm RP Dariusz Piontkowski, Senator RP Jacek Bogucki, Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem, Urząd Miasta i Gminy Czyżew.
Wyniki:
– w kategorii szkół podstawowych
1. Bielski Jakub SP nr 5 w Zambrowie

10

2. Leoniak Łukasz Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
3. Orłowski Krystian SP nr 5 w Zambrowie
4. Gnatowska Zuzanna SP w Czyżewie
5. Suchowierska Gabriela SP w Czyżewie
– w kategorii szkół ponadpodstawowych:
1. Marciniak Mateusz ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem
2. Raciborski Kamil I LO w Łapach
3. Grodzka Natalia ZSOiZ w Czyżewie
4. Pawelczyk Kamil Katolickie LO w Łomży
5. Aronowicz Wiktor ZSOiZ w Czyżewie
6. Cichowska Dominika ZSOiZ w Czyżewie
Zespołowo w kategorii szkół podstawowych
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie, a w kategorii szkół ponadpodstawowych
ZSOiZ w Czyżewie.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody w konkursie ufundowali: Starosta
Wysokomazowiecki oraz Burmistrz Czyżewa.
Najważniejszą nagrodą, o którą rywalizowali uczniowie szkół ponadpodstawowych był
indeks na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gratulujemy!

JUBILEUSZ 25-LECIA ZSOIZ W CZYŻEWIE

19 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Czyżewie obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystość była okazją
do wspomnienia historii powstania placówki,
a także do zaprezentowania nowego sztandaru szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w Kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła, sprawowaną przez ks. bp. Janusza Stepnowskiego i połączoną z przyjęciem sakramentu bierzmowania
przez czyżewską młodzież.
Podczas uroczystości w szkole Dyrektor
Placówki Przemysław Uszyński serdecznie powitał zaproszonych gości, w tym Wiceministra
Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego,
Senatora RP Jacka Boguckiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego
Łukasza Siekierko, Podlaską Kurator Oświaty
Beatę Pietruszkę, Wicestarostę Wysokomazowieckiego Waldemara Kikolskiego, Burmistrz

Czyżewa Annę Bogucką, a także
duchownych, przedstawicieli samorządów, pracowników oświaty
i absolwentów. Przybliżono także historię szkoły, utworzonej
w 1996 roku z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Czyżew, Jacka
Boguckiego. Pierwszy dzwonek
zabrzmiał dla stu uczniów, zaś
w drugim roku istnienia do szkoły uczęszczało już 261 uczniów.
W ciągu 25 lat mury szkoły opuściło już ponad 3000 absolwentów, a sama szkoła przeszła wiele
przeobrażeń. Zmieniały się m.in.
kierunki kształcenia stosownie do
wymagań środowiska i potrzeb
rynku pracy.
– Szkoła powinna z jednej strony nauczać, przygotowywać do zawodu i dorosłego życia, a z drugiej
strony wychowywać – podkreślił
Wiceminsiter Edukacji i Nauki
Dariusz Piontkowski. – Ta funkcja
wychowawcza szkoły jest bardzo
istotna. Patron szkoły w ogromnej
mierze wyznacza kierunki pracy
wychowawczej. Przy takim patronie nie można inaczej wychowywać młodzieży, niż w ten sposób,
by kolejne pokolenia pamiętały,
że są chrześcijanami i Polakami,
a wartości wiążące się z miłością
ojczyzny i dekalogiem, powinny
także towarzyszyć w dorosłym życiu. (...) Rzadko się zdarza, aby
organy gminne wychodziły poza
swoje ustawowe obszary zadań.
Bez ich decyzji i odwagi nie byłoby
to możliwe.
– Ta decyzja wynikała po części
z trochę grzesznego uczucia, czyli
z zazdrości w stosunku do miejscowości porównywalnych do Czyżewa, które
miały swoje szkoły, a tu w Czyżewie takiej szkoły nie mieliśmy – zaznaczył Senator RP, Jacek
Bogucki. – Dla rozwoju gminy i miejscowości
powinna być szkoła średnia, wtedy młodzież zostaje blisko domu, a miejscowość nie zamiera. Tu
na tej ziemi nie było wątpliwości co do wyboru
patrona szkoły, nie tylko wśród dyrekcji i nauczycieli, ale także uczniów i rodziców.
– W imieniu pana Starosty Bogdana Zielińskiego oraz kolegów z rady i zarządu powiatu
dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu – powiedział Wicestarosta Wysokomazowiecki, Waldemar Kikolski. – Dziękuję pani burmistrz i panu senatorowi za to, że
tak pięknie tę szkołę uruchomiliście, urządziliście,
dzięki temu powiat wysokomazowiecki wzbogacił się o piękną placówkę. (…) Jestem pewien,
że przed tą szkołą jeszcze kolejne piękne jubileusze, okazje do świętowania i sukcesy.

Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie
złożyli przyrzeczenie na nowy sztandar i obiecali: „godnie się nim opiekować, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i uczynić wszystko,
aby żadna plama nie powstała na jego honorze”.
Honorowi goście i fundatorzy wbili pamiątkowe
gwoździe w drzewiec sztandaru.
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