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SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
Z NOWYM LABORATORIUM I GŁÓWNYM WEJŚCIEM

KOLEJNE ZAKOŃCZONE INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH
17 października 2021 r. odbyło się uroczyste 

otwarcie oraz oficjalne oddanie do użytku roz-
budowanych dróg powiatowych na odcinkach 
Czyżew – Andrzejewo oraz Dąbrowa Wielka –
Dąbrowa Łazy. Obie inwestycje dofinansowane 
zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
W otwarciu dróg udział wzięli m.in. Starosta 
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Senator 
RP Jacek Bogucki i Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski.

Ciąg dalszy str. 4.

11 października 2021 r. oficjalnie oddano 
do użytku szpitalne laboratorium oraz nowe, 
główne wejście do budynku, które zostały wy-
remontowane w ramach IV etapu całkowitej 
modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem  
Mazowieckiem. W uroczystym otwarciu nowych 
obiektów udział wzięli m.in. Wojewoda Podla-
ski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazo-
wiecki Bogdan Zieliński, Radni Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego, samorządowcy z terenu 
powiatu wysokomazowieckiego i pracownicy 
szpitala, a także krajowi eksperci w dziedzinie 
diagnostyki laboratoryjnej: prof. dr hab. med. 
Maciej Szmitkowski i Wiceprezes Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych Małgorzata Rusak. 

Ciąg dalszy str. 5.

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI WŚRÓD LIDERÓW INWESTYCJI
W corocznym rankingu czasopisma „Wspól-

nota” podsumowującym wydatki inwestycyjne 
samorządów, powiat wysokomazowiecki po raz 
kolejny zajął II miejsce w kraju w kategorii ,,Po-
wiaty”. Pod uwagę brana była całość wydatków 
majątkowych poniesionych w ostatnich trzech 
latach (2018–2020). Starosta Wysokomazowiec-
ki Bogdan Zieliński oraz Wicestarosta Walde-
mar Kikolski odebrali w imieniu samorządu 
powiatu statuetki oraz dyplomy dla laureatów 
podczas uroczystej Gali zorganizowanej 6 paź-
dziernika 2021 r. w trakcie XIX Samorządowe- 
go Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. 

Ciąg dalszy str. 7.
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zadań, na które przeznacza się środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2021 roku.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo (anonim) 
na działalność firmy ROŚ Trans z siedzibą w Sze- 
pietowie świadczącego usługi budowlano-trans-
portowe na terenie naszego powiatu z prośbą  
o przyjrzenie się kwestii rzekomego przełado- 
wania samochodów ciężarowych. 

27 września 2021 r. odbyło się 88 posiedze- 
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) 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 
2022,
b) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

08 października 2021 r. odbyło się 89 posie- 
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) przyznania nauczycielom nagród z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej ze specjalnego fun- 
duszu nagród,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Stanisława Sta-
szica w Wysokiem Mazowieckiem, do realizacji 
projektu „EUROmobilność – Staszic podbija 
Grecję”,
c) wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwa-
łych oraz mienia ruchomego o wartości księ-
gowej brutto poniżej 10 000,00 złotych, stano-
wiącego własność lub będącego w użytkowaniu 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją 
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym  2020/2021. 

Zarząd powiatu zapoznał się informacją  
o sytuacji na rynku pracy Powiatu Wysokoma-
zowieckiego na koniec sierpnia 2021 roku.

Z PRACY ZARZĄDU
10 września 2021 r. odbyło się 87 posiedze-

nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania przebudowy z rozbudową drogi  
powiatowej Nr 2072B –ul. Białostocka w Wyso-
kiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową 
mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej na wnio-
sek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wy- 
sokiem Mazowieckiem,
b) uzgodnienia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego 
we wschodniej części miasta Wysokie Mazo-
wieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyj-
nego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą na wniosek Burmistrza miasta Wysokie 
Mazowieckie,
c) określenia zakresu i szczegółowości materia-
łów niezbędnych do opracowania budżetu po-
wiatu na 2022 rok składanych przez jednostki 
organizacyjne powiatu oraz terminów ich przed-
łożenia,
d) określenia zakresu i szczegółowości materia-
łów niezbędnych do opracowania budżetu po-
wiatu na 2022 rok składanych przez jednostki 
organizacyjne powiatu oraz terminów ich przed-
łożenia,
e)  upoważnienia kierowników jednostek orga-
nizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku 2021  
i latach następnych jest niezbędna do zapew- 
nienia ciągłości działania jednostki, a termin 
zapłaty upływa w 2022 roku oraz w latach na-
stępnych,
f) udzielenia upoważnienia p.o. dyrektora Cen-
trum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wy-
sokiem Mazowieckiem do organizacji robót 
publicznych w imieniu powiatu wysokomazo-
wieckiego na okres 3 miesięcy dla jednej osoby 
bezrobotnej w Centrum Obsługi Jednostek Po-
wiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
g) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  

Zarząd powiatu zapoznał się informacją  
o działalności Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zarzach za 2021 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek dy-
rektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazo-
wieckiem w sprawie sfinansowania kosztu in-
stalacji klimatyzacji w obecnie remontowanych  
oddziałach szpitalnych tj. Oddział Chorób Wew- 
nętrznych i Oddziale Chirurgii Urazow-Orto-
pedycznej oraz w oddanym do użytku Oddziale 
Chirurgii Ogólnej.

20 października 2021 r. odbyło się 90 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania budowy drogi od strony za-
chodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 
2+078,10 do km 3+545,15, wraz z budową towa-
rzyszącej infrastruktury technicznej na wniosek 
Burmistrz  miasta Wysokie Mazowieckie,
b) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic 
położonych na terenie Miasta Wysokie Mazo-
wieckie do kategorii dróg gminnych na wniosek 
Burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
formy i wartości wkładu własnego Powiatu Wy-
-sokomazowieckiego w ramach projektu zinte-
growanego „Kompleksowy system rozwijania 
kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 
3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie rocznego programu współpracy 
powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2022 roku .

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrektora 
ZSOiZ w Ciechanowcu w sprawie ufundowania 
wycieczki uczniów klasy 3B Technikum ZSOiZ  
w Ciechanowcu za zajęcie trzeciego miejsca  
w ramach akcji „Góra Monet” – zbiórki dla cho-
rego na SMA Michasia Boguckiego.

Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
20 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedze- 

nie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na któ-
rym rozpatrzono skargę na działania Starosty 
Wysokomazowieckiego.

27 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedze-
nie Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Po-
rządku Publicznego, na którym zapoznano się  
z: informacją zarządu powiatu z wykonania bu-
dżetu powiatu za I półrocze 2021 roku; informa- 
cją z realizacji planu finansowego Szpitala ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 

2021 roku oraz informacja dotyczącą zabezpie-
czenia kadrowego w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych i oddziałach w Szpitalu Ogól-
nym w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto za-
poznano się z projektami uchwał rady powiatu  
w sprawie: a) zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem za 2020 rok, b) pokrycia 
straty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za lata poprzednie, c) pokrycia 
straty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem za 2020 rok, d) wyrażenia 
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Z PRAC RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
XXV Sesja Rady 

Powiatu Wysokomazowieckiego
31 sierpnia w Sali Konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiego od-
była się XXV Sesja Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego VI Kadencji.

W sesji udział wzięło 16 radnych.
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Po- 
wiatu 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 powiatu za I półrocze 2021 roku.
9. Sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2021 
roku.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie 
uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-
sowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazo-
wieckiem za 2020 rok,
b) pokrycia straty bilansowej Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem za lata poprzednie,
c) pokrycia straty bilansowej Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok,
d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomo-
ści i mienia ruchomego o wartości księgowej 
brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego 
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
e) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
f) wyrażenia zgody na likwidację środków  
trwałych,
g) wskazania przedstawiciela podmiotu tworzą-
cego do składu komisji konkursowej na stanowi- 
sko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu 
Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem,

h) skargi na działania Starosty Wysokomazo-
wieckiego,
i) przekazania środków finansowych na Fun- 
dusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
j) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
k) ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usu-
nięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpie-
nia od usunięcia pojazdu.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

XXVI Sesja Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego

27 września w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od-
była się XXVI Sesja Rady Powiatu Wysokoma-
zowieckiego VI kadencji. W sesji wzięło udział 
16 radnych.

 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV 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. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie 
uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  
zadań, na które przeznacza się środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2021 roku,
b) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

 

zgody na użyczenie nieruchomości i mienia  
ruchomego o wartości księgowej brutto powy-
żej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem, e) wyrażenia zgo-
dy na zakup środków trwałych, f) wyrażenia 
zgody na likwidację środków trwałych, g) wska-
zania przedstawiciela podmiotu tworzącego do 
składu komisji konkursowej na stanowisko za-
stępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Ogól-
nym w Wysokiem Mazowieckiem.  

30 sierpnia 2021 roku odbyła się kontrola 
Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania bu-
dżetu powiatu za I półrocze 2021 roku. 

30 sierpnia 2021 roku odbyła się Komisja 
Rozwoju, Promocji i Finansów, na której zapo-
znano się z informacją zarządu powiatu o wy- 
konaniu budżetu powiatu za I półrocze 2021 
roku. Ponadto zapoznano się z projektami 
uchwał w sprawie przekazania środków finan- 
sowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz w sprawie zmian w budżecie  
powiatu na 2021 rok.       

27 września 2021 roku odbyła się Komisja 
Rozwoju, Promocji i Finansów, na którym za- 
poznano się z projektem uchwały w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 

21 października 2021 roku odbyło się po-
siedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na 
którym rozpatrzono petycje mieszkańców po-
wiaty wysokomazowieckiego. 

21 października 2021 roku odbyło się 
wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Roz-
woju, Promocji i Finansów z Komisją Rolnictwa, 
Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego, na 
którym dokonano oceny stanu dróg i bezpie-
czeństwa ruchu oraz wykonanych i wykony-
wanych inwestycji na drogach powiatowych. 
Ponadto członkowie komisji odwiedzili Dom 
Pomocy społecznej w Kozarzach oraz Zakład 
Opiekuńczo- Leczniczy w Ciechanowcu.  
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XXI BIESIADA MIODOWA W KUROWIE

W otwarciu dróg udział wzięli m.in. Starosta 
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Senator 
RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Boh-
dan Paszkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, 
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Burmistrz 
Szepietowa Robert Wyszyński, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Marcin Korcz, a także radni 
szczebla gminnego i powiatowego oraz przed-
stawiciele firm budowlanych, realizujących in-
westycje.

W swoich wystąpieniach Starosta Wysoko-
mazowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz 
Czyżewa Anna Bogucka podkreślali znacze-

nie zrealizowanych inwestycji dla 
wszystkich mieszkańców gminy 
oraz powiatu, po czym nastąpiła 
ceremonia przecięcia wstęgi.

Starosta Wysokomazowiecki po- 
dziękował Senatorowi RP Jackowi 
Boguckiemu i Wojewodzie Podla-
skiemu Bohdanowi Paszkowskie-
mu za pozyskane dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, a Gminie Czyżew i Gminie 
Szepietowo za przekazanie środków 
na współfinansowanie w/w dróg.

 
Szczegóły inwestycji

 
Nazwa inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 2038B Czyżew – gr. województwa (An-
drzejewo)”
Dofinansowano ze środków Państwowego Fun-
duszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 
Dofinansowanie: 2 323 175,79 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 649 960,41 zł

Nazwa inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 2081B na odc. Dąbrowa Wielka – Dąbro-
wa Łazy”

Dofinansowano ze środków Państwowego Fun-
duszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 
Dofinansowanie: 4 504 179,55 zł
Całkowita wartość inwestycji: 9 900 874,47 zł

KOLEJNE ZAKOŃCZONE INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

Za nami XXI Biesiada Miodowa w Kuro- 
wie. W dniach 28-29 sierpnia na terenie Na-
rwiańskiego Parku Narodowego po raz kolejny  
zgromadzili się podlascy pszczelarze, oferu- 
jący najlepsze miody pochodzące z najczyst-
szego obszaru Zielonych Płuc Polski. 

W tym roku podczas imprezy swoje wyro-
by prezentowały 34 gospodarstwa. Biesiada jak 
zwykle przyciągnęła tłumy odwiedzających, któ- 
rzy mogli zaopatrzyć się nie tylko w wyro- 
by pszczelarskie, ale także lokalne przysmaki  
i wyroby rękodzieła, a także zagłosować na naj-
smaczniejszy w swojej ocenie miód, wziąć udział 
w warsztatach i konkursach oraz posłuchać  
koncertów zespołów folkowych.

Podczas imprezy rozstrzygnięto również tra- 
dycyjne konkursy na najsmaczniejszy miód oraz  
najlepszą nalewkę na miodzie. Nagrody zwy- 
cięzcom wręczyli m.in. Poseł do Parlamentu  
Europejskiego Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm  

RP Jarosław Zieliński, Radni Sej- 
miku Województwa Podlaskiego  
Łukasz Siekierko i Sebastian Łu-
kaszewicz, Starosta Wysokomazo- 
wiecki Bogdan Zieliński, Dyrektor  
Narwiańskiego Parku Narodowego  
Grzegorz Piekarski, oraz Wójt Gmi- 
ny Kobylin Borzymy Dariusz Si-
korski.

Starosta Wyskomazowiecki Bog- 
dan Zieliński podziękował wszyst- 
kim współorganizatorom oraz  
sponsorom, dzięki którym Biesia-

da Miodowa mogła się odbyć po prawie dwu- 
letniej przerwie.
Wyniku Konkursu na Najsmaczniejszy Miód 
w Ocenie Jury: 
– I miejsce Piotr Olesiuk (Miód nektarowy  
z pyłkiem i propolisem
– II miejsce Józef Zajkowski (MIÓD z Runa  
Leśnego)
– III miejsce Sławomir Semeniuk (MIÓD Spadź 
Iglasta)
Wyniki Konkursu na Najsmaczniejszy Miód  
w Ocenie Publiczności:
– I miejsce Krzysztof Surel (Miód Leśny)
– II miejsce Kazimierz Piszczatowski (Miód  
Bagienno-Łąkowy)
– III miejsce Iwona i Jarosław Topolańscy (Miód 
Wrzosowy)
Wyniku Konkursu na Najlepszą Nalewkę na 
Miodzie:
– I miejsce Paulina Drągowska (Bez na miodzie)

– II miejsce Jarosław Topolański (Żądłówka  
z Podlasia)
– III miejsce Dawid Olesiuk (Miód pitny owo-
cowy z żubrówką)
Nagroda Dyrektora Podlaskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Łomży za innowacy- 
jny produkt pszczeli:
– Bartnik Biebrzański – Miód z pyłkiem i pro-
polisem.
Organizatorzy XXI Biesiady Miodowej:
Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy Ko-
bylin-Borzymy, Dyrektor Narwiańskiego Parku 
Narodowego, Narwiańskie Towarzystwo Ochro- 
ny Środowiska
Patronat Honorowy: 
Małgorzata Golińska Główny Konserwator Przy- 
rody, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska, Wojewoda Podlaski, Marszałek 
Województwa Podlaskiego
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Wszystkich obecnych podczas uroczystości  
przywitała Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wy-
sokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz.

– Jesteśmy w trakcie realizacji IV etapu mo-
dernizacji szpitala. Mamy za sobą otwarcie apteki 
szpitalnej, oddziału chirurgicznego, położnicze-
go, pediatrycznego. Dziś świętujemy oddanie do 
użytku laboratorium diagnostycznego, które do 
tej pory mieściło się w różnych budynkach w szpi-
talu, co nie pomagało w zarządzaniu tą jednost-
ką. Dziś ta jednostka mieści się w nowoczesnych, 
wyremontowanych pomieszczeniach – mówiła 
dyrektor Bożena Grotowicz. – Przed nową panią 
kierownik i całym personelem jednostki stawia- 
my wysokie wymagania, ponieważ nasz szpital 
będzie się starał o państwowe certyfikaty, które 
pozwolą nam na ubieganie się o większe i lepsze 
finansowanie z NFZ-u.

Ważną rolę szpitalnego laboratorium w funk- 
cjonowaniu jednostki zaznaczył Starosta Wyso-
komazowiecki Bogdan Zieliński.

– Przed nami, jako samorządem powiatu  
i dyrekcją szpitala stoi zadanie, aby to laborato-
rium miało większe znaczenie. Mamy już warun- 
ki techniczne do tego, aby podjąć współzawodnic-
two z sieciami laboratoriów, które funkcjonują  
w naszym mieście. Marka tego laboratorium jest  
znakomita, mam nadzieję że to wykorzystamy, 
żebyśmy wygrywali z konkurencją jakością i rze- 
telnością. Chciałbym serdecznie podziękować 
naszemu największemu sponsorowi jeśli chodzi 
o przebudowę szpitala, Rządowi RP i panu Pre-
mierowi, którego dziś reprezentuje Wojewoda 
Podlaski Bohdan Paszkowski. Dzięki osobistemu 
wstawiennictwu pana Wojewody i pracownikom 
Urzędu Wojewódzkiego udało się przekonać rząd 
do tego, aby zechciał wejść w tak dużą inwesty- 
cję. To jest coś, co dla nas, dla zarządu i dla rad-
nych rady powiatu jest najważniejszym zadaniem 
na tę kadencję. Dziękujemy za przychylność dla 
powiatu i dla poszczególnych samorządów.

– Cieszę się, że zdobyliście się państwo na 
taką odwagę – powiedział Wojewoda Podlaski 
Bohdan Paszkowski. – Dziękuję za kolejne za-
proszenie do powiatu wysokomazowieckiego, 
cieszę się, że jestem na kolejnym etapie moder- 
nizacji szpitala. Chcę serdecznie pogratulować tej  
decyzji i tej modernizacji. Życzę aby te wszystkie 
elementy, które już zostały zmodernizowane i to, 
co jest jeszcze w planach, żeby to wszystko prze- 
łożyło się na efekty w zakresie lecznictwa.

Spotkanie było także okazją do symbolicz-
nego otwarcia nowego, głównego wejścia do 
budynku. Jak podkreśliła dyrektor Grotowicz  
w ramach IV etapu modernizacji szpitala pra-
ce budowlane trwają także na oddziałach we-
wnętrznym i ortopedycznym. W tym roku do 
użytku zostały oddane już dwa oddziały: chi-
rurgiczny oraz pediatryczny. Całkowity koszt 

SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
Z NOWYM LABORATORIUM I GŁÓWNYM WEJŚCIEM

inwestycji to ponad 22 mln złotych, z czego 
połowa funduszy pochodzi z budżetu państwa. 
Pozostała połowa została pokryta ze środków 
własnych szpitala oraz budżetu powiatu wyso-
komazowieckiego.
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Od kilku lat obserwowany jest wyraźny 
wzrost liczby cudzoziemców przyjeżdżających 
do Polski, znajdujący swoje odzwierciedlenie  
w danych statystycznych instytucji publicznych, 
ale i codziennych obserwacjach zwykłych oby-
wateli, coraz częściej stykających się w swoich 
miejscach pracy czy wypoczynku z cudzoziem-
cami. Niedostatki rodzimej siły roboczej, wywo-
łane m.in. niekorzystnymi zjawiskami demogra-
ficznymi, takimi jak: niski przyrost naturalny, 
starzenie się społeczeństwa czy duża liczba Po-
laków, zwłaszcza młodych, w wieku produkcyj-
nym, przebywających zagranicą, powodują, że 
pracodawcy, mając coraz większe problemy z ob- 
sadzeniem stanowisk, chętniej poszukują pra-
cowników wśród przybyszy zza granicy, głów-
nie Białorusi i Ukrainy. Sytuacja taka występuje  
w całej Polsce, a województwo podlaskie posia-
da dodatkowy atut w postaci przygranicznego  
położenia, co podnosi jego atrakcyjność jako 
miejsca pracy dla cudzoziemców zza wschodniej 
granicy (głównie właśnie Białorusinów i Ukra-
ińców).

W roku 2021 wpłynęło do urzędu 337 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cu-
dzoziemcom (w tym 61 oświadczeń dotyczyło 
osób przebywających na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej, które już posiadały wizę w celu 
wykonywania pracy). W stosunku do roku ubie-
głego liczba zarejestrowanych oświadczeń była 
wyższa o 149,6% (rok 2020 – 135). Ostatecznie 
pracodawcy poinformowali o podjęciu pracy 
przez 137 cudzoziemców (rok 2020 – 63).

Oświadczenia o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy obywatelowi 

Republiki Armenii, Republiki Białorusi, 
Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej 

lub Ukrainy zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiej  

w latach 2020–2021.

 
Cudzoziemcy zatrudniani na podstawie za-

rejestrowanego w PUP oświadczenia pracodaw-
cy pochodzili z Ukrainy (203 osób – 60,3%), 
Białorusi (64 osób – 19%), Gruzji (49 osób –  
14,5%), Mołdawii (19 osób – 5,6%) oraz Rosji  
i Armenii (po 1 osobie – 0,3%). Jako formę za- 
trudnienia wskazywano głównie umowę zlece- 
nia – 74,2% osób, umowa o pracę dotyczyła 
25,8% deklaracji zatrudnienia. 

W grupie zgłaszanych cudzoziemców prze-
ważali mężczyźni (237 osób – 70,3%).

Zatrudnienie cudzoziemców planowano  
w następujących grupach zawodowych: robot- 
nicy przemysłowi i rzemieślnicy (57,6%), pra- 

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW

Powiatowy Urząd Pracy informuje iż 
Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą 

RIGHTS FOR ALL SEASONS / PRAWA PRZEZ CAŁY ROK.

cownicy przy pracach prostych (23,1%), opera-
torzy i monterzy maszyn i urządzeń (14,5%), 
pracownicy usług i sprzedawcy (2,7%), rolnicy, 
ogrodnicy, leśnicy i rybacy, technicy i inny średni 
personel oraz pracownicy usług i sprzedawcy (po 
0,9%), pracownicy biurowi (0,3%). 

W roku 2021 do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło 30 wnio-
sków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
cudzoziemca. 

Wydano 15 zezwoleń na wykonywanie pra-
cy sezonowej, w tym: w sektorze: rolnictwo – 14, 
ogrodnictwo – 1. Pracodawcom z terenu gm. 
Sokoły wydano 7 zezwoleń, z miasta Wysokie 
Mazowieckie – 6, z gm. Nowe Piekuty – 2. Jako 
formę zatrudnienia wskazano umowę zlecenia. 

W grupie zgłaszanych cudzoziemców prze-
ważali mężczyźni (60,0%). 

 Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową  
poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo  
do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak  
pracownicy lokalni. 

Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warun- 
ki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy  
pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników  
sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług 
doradczych.

Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii można znaleźć:

◊ na stronie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem: 
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

◊ na stronie EURES Polska: 
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

◊ film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE: 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL 

Opracowała: Marzena Bagińska



7

W dniu 7 października 2021 r. w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyso- 
kiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie 
Liderów Kooperacji z terenu powiatu wy- 
sokomazowieckiego, w ramach Partnerskich  

Zespołów Kooperacji z Gmin Wy- 
sokie Mazowieckie i Kobylin-Bo- 
rzymy zaangażowanych w pro- 
jekcie „Liderzy Kooperacji”.

W spotkaniu wzięły udział: 
Anna Tomulewicz – doradca d.s 
Modelu Kooperacji Regionalnego  
Ośrodka Polityki Społecznej w Bia- 
łymstoku, Iwona Kalinowska –  
dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Ma- 
zowieckiem, Iwona Koc – kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wysokiem Mazowiec- 
kiem, Bożena Piszczatowska – kie- 
rownik Ośrodka Pomocy Społecz- 

nej w Kobylinie-Borzymach, Leszek Mężyński –  
radny Powiatu Wysokomazowieckiego, a także  
przedstawiciele instytucji i podmiotów z terenu 
powiatu i gmin.

Celem spotkania było omówienie stanu bie-
żącej realizacji zadań w instytucjach – zebranie 
informacji zwrotnych od uczestników w za-
kresie sytuacji podmiotów, stanu współpracy  
w okresie trwającej epidemii, a także analizy  
bieżącej sytuacji rodzin, które objęte były wspar-
ciem w ramach projektu. W dalszej części spo-
tkania Pani Anna Tomulewicz przedstawiła 
prezentację na temat „Modelu Kooperacji – jako 
narzędzia metodycznego w procesie tworzenia 
Centrów Usług Społecznych oraz deinstytucjo- 
nalizacji”. Pani Barbara Broniszewska – kierow-
nik Sekcji Promocji Zdrowia Państwowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Ma-
zowieckiem omówiła „Rolę szczepień ochron-
nych – jako najskuteczniejszej formy ochrony 
przed chorobami zakaźnymi, ze szczególnym  
uwzględnieniem szczepienia przeciwko COVID-19”.

Spotkanie było również okazją do wręcze- 
nia certyfikatów Lidera Kooperacji oraz Ksiąg 
Rekomendacyjnych „Modele Kooperacji”.

SPOTKANIE LIDERÓW KOOPERACJI W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI PO RAZ KOLEJNY NA II MIEJSCU W KRAJU
W dniach 6-7 października odbyła się or-

ganizowana przez tygodnik Wspólnota Gala 
Inwestorów Samorządowych w ramach XIX 
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, 
na której Powiat Wysokomazowiecki otrzymał 
wyróżnienie za zajęcie II miejsca w kategorii 
,,Powiaty” za nakłady inwestycyjne w latach 
2018–2020 per capita. To wielki sukces naszego  
powiatu oraz regionu na arenie krajowej. W ka- 
tegorii ,,Miasta Powiatowe” III miejsce zajęło 
miasto Wysokie Mazowieckie, zaś Województwo 
Podlaskie przodowało w wydatkach inwestycyj-
nych wśród województw. To trzeci raz z rzędu, 
gdy powiat wysokomazowiecki zajął w rankingu 
drugie miejsce w Polsce. Fundamentalny udział 
w tym sukcesie w latach 2018–2020 ma przebu-
dowa dróg powiatowych oraz całkowity remont 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Po przerwie wywołanej pandemią koronawi- 
rusa na tereny wystawowe Podlaskiego Ośrod- 
ka Doradztwa Rolniczego powróciły jesienne 
wystawy i targi. W dniach 4-5 września w Sze-

pietowie odbyła się XXVII Regio- 
nalna Wystawa Zwierząt Hodowla-
nych. Jedne z największych targów  
rolniczych w kraju cieszyły się 
ogromną popularnością zarówno  
wśród odwiedzających jak i wy-
stawców. W trakcie wystawy zo-
stało zaprezentowanych ponad 700  
zwierząt hodowlanych – najpięk-
niejsze sztuki bydła mlecznego,  
mięsnego, koni, owiec, królików,  
a nawet alpak. Kilka dni przed wy- 
stawą trwała również Ogólnopol- 
ska Szkoła Młodych Hodowców,  
gdzie młodzi adepci hodowli uczyli  

się profesjonalnej obsługi jałówek. Trud hodow-
ców został doceniony przez komisje konkurso-
we, które wyłoniły superczempiony, czempiony,  
oraz wiceczempiony. 

W dniach 9-10 października odbyły się 
XXVII Jesienne Targi Ogrodnicze ,,Jesień w Sa- 
dzie i Ogrodzie”. Przez dwa dni swoje oferty  
handlowe prezentowało ponad dwustu wystaw-
ców. Była to niebywała okazja dla wszystkich 
miłośników pracy w sadzie i ogrodzie do za-
poznania się z nowymi trendami panującymi 
w ogrodnictwie czy też zrobienia zakupów na 
kończący się sezon. Targom towarzyszył ,,Pik-
nik Rodzinny” organizowany przez OT KOWR  
w Białymstoku. 

JESIENNE WYSTAWY W PODR
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4 września Ochotnicza Straż Pożarna  
w Jabłoni-Jankowcach obchodziła jubileusz 
90-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do 
przypomnienia długiej historii jednostki i jej 
założycieli oraz wręczenia odznaczeń i medali 
dla zasłużonych druhów i druhen. 

Uroczystość poprzedzona została Mszą Świę- 
tą w intencji strażaków w Kościele pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej. Na-
stępnie obchody przeniosły się pod budynek 
remizy OSP Jabłoń-Jankowce, gdzie prezes OSP 
druh Piotr Piekutowski przybliżył historię po-
wstania jednostki, założonej w 1930 roku.

– Myślą moją i dążeniem było od młodych lat, 
aby wieś nasza Jankowce była ośrodkiem kultu-
ralno-oświatowym – pisał w kronice OSP Jabłoń-
-Jankowce jeden z założycieli jednostki, Julian 
Jankowski i właśnie część tego cytatu stała się 
tytułem monografii, spisanej przez prezes KGW 
,,Jankowianki” i druhnę OSP Katarzynę Man- 
tur. Książka ,,Myślo mojo i dążeniem…” jest za-
rysem historii wsi Jabłoń-Jankowce, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, a także wspomnieniem osób, 
związanych z jednostką i miejscowością.

Podczas uroczystości wręczono medale, od-
znaczenia oraz podziękowania strażakom, któ-
rzy nagrody odebrali z rąk Prezesa Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Andrzeja Koca, Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP Bogdana Zielińskiego, Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej Adama 
Frankowskiego oraz Wójta Gminy Nowe Piekuty 
Marka Kaczyńskiego. 

– Piękny jubileusz i piękna historia. Cieszę się, 
że mogłem przez blisko 30 lat być obok i uczestni- 
czyć w życiu jednostki, wspierać ją w dążeniach 
do dołączenia do KSRG, pozyskania pojazdów 
pożarniczych. Zawsze miło jest tu gościć i spędzać 
z wami czas – powiedział st. bryg. Andrzej Koc.

Serdeczne gratulacje z okazji 90-lecia jed-
nostki złożył również Starosta Wysokomazo-
wiecki Bogdan Zieliński.

– Państwo jesteście tą szczęśliwą jednostką, 
która może poszczycić się tak długą tradycją, 
związaną z pomocą niesioną drugiemu człowie-
kowi. Dziś jako mieszkańcy tej miejscowości mo-
żecie być dumni ze swoich przodków, ale możecie 
też być dumni z siebie. Z tego, że kontynuujecie 

to dzieło które zapoczątkowali wasi poprzednicy. 
(…) Za niecałe 9 lat będzie setna rocznica po-
wstania OSP Jabłoń-Jankowce. Obyśmy wszyscy 
w zdrowiu tej rocznicy doczekali, by można było 
się spotkać w tej miejscowości z wami, a także  
z nowymi, młodymi ludźmi i nowymi członkami. 

W uroczystości udział wzięły także rodziny 
założycieli jednostki, w tym córki ś.p. Juliana 
Jankowskiego, które podzieliły się z zebranymi 
gośćmi wspomnieniami związanymi z rodzinną 
miejscowością.

Obecna jednostka OSP w Jabłoni-Jankow-
cach liczy ponad 50 osób. Jabłoń-Jankowce to 
jedna z dwóch, spośród dziewięciu jednostek 
OSP w gminie Nowe Piekuty, włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

90-LECIE OSP JABŁOŃ-JANKOWCE
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3 września podczas festynu „SamoRzą-
dowe przygody z nauką”, który miał miejsce  
w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Czyże-
wie, odbyło się wręczenie nagród i upominków  
w Konkursie literacko-plastycznym dotyczącym 
Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, beatyfi-�
kowanego w niedzielę 12 września br. Patronat 
honorowy nad projektem objęli Burmistrz Czy- 
żewa Anna Bogucka oraz Starosta Wysokoma-
zowiecki Bogdan Zieliński.

Nagrody i dyplomy laureatom wręczyła bur-
mistrz Czyżewa wspólnie z zaproszonymi gośćmi. 

Konkurs został zrealizowany w ramach za-
dania publicznego pt. „Wspominamy Patrona 
Roku 2021 – Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, 
dzięki dofinansowaniu Województwa Podla-
skiego. Dotacja została udzielona przez Urząd  
Marszałkowski w Białymstoku Stowarzyszeniu 
Kulturalnemu Ziemi Czyżewskiej, w konkursie 
na realizację zadań publicznych w roku 2021. 
M.in. dzięki temu prace plastyczne znalazły 
się w pięknym, kolorowym folderze, a laureaci 
otrzymali pamiątkowe książki dotyczące Ste- 
fana Kardynała Wyszyńskiego.

Komisja konkursowa w składzie: przewod-
nicząca Bożena Lipińska – absolwentka Liceum 
Plastycznego w Supraślu oraz członkowie: Prze-
mysław Uszyński – Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Czyżewie; Agnieszka 
Ołdakowska – Gminny Ośrodek Kultury w Czy- 
żewie, Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czy-
żewskiej; Katarzyna Kazimierczuk – Biblioteka  
Publiczna Gminy Czyżew, Stowarzyszenie Kul-
turalne Ziemi Czyżewskiej oraz Anna Kazi-
mierczuk – Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi  
Czyżewskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Czy-
żewie, oceniła 112 prac, a następnie postanowiła 
przyznać nagrody i wyróżnienia następującym 
50-ciu osobom, wyłaniając tym samym laure-
atów konkursu.

Kategoria klasy IV-VI SP
Nagroda:
1. Zuzanna Świerżewska – Szkoła Podstawowa, 
Czyżew

2. Izabela Stańczuk – Szkoła Podstawowa, Czyżew
3. Oliwia Górska – Gminny Ośrodek Kultury, 
Czyżew
4. Bartłomiej Oleksik – Szkoła Podstawowa nr 1, 
Wysokie Mazowieckie
5. Mateusz Kulesza – Szkoła Podstawowa nr 2, 
Wysokie Mazowieckie
6. Oliwier Zaremba – Szkoła Podstawowa nr 1, 
Wysokie Mazowieckie
7. Amelia Duchnowska – Szkoła Podstawowa, 
Kobylin Borzymy
8. Amelia Kalinowska – Szkoła Podstawowa,  
Kobylin Borzymy
9. Filip Turkowski – Gminny Ośrodek Kultury, 
Czyżew
Wyróżnienie:
10. Wojciech Szorc – Szkoła Podstawowa, Dą-
browa Wielka
11. Paulina Jaszak – Szkoła Podstawowa, Dą- 
browa Wielka
12. Malwina Tomaszewska – Szkoła Podstawo-
wa, Łuniewo Małe
13. Oliwia Dąbrowska – Szkoła Podstawowa  
nr 1, Wysokie Mazowieckie
14. Kacper Zbrzeźniak – Szkoła Podstawowa, 
Domanowo
15. Zuzanna Szmurło – Szkoła Podstawowa, 
Rudka
16. Aleksandra Kopańczyk – Zespół Szkół,  
Szumowo
17. Krzysztof Olszewski – Szkoła Podstawowa, 
Chojewo
18. Martyna Łuniewska – Szkoła Podstawowa  
nr 1, Wysokie Mazowieckie
19. Patrycja Matanowska – Szkoła Podstawowa, 
Łuniewo Małe
20. Michał Zaremba – Szkoła Podstawowa nr 2, 
wysokie Mazowieckie
21. Michał Rostkowski – Szkoła Podstawowa, 
Czyżew
22. Daria Dyszkiewicz – Szkoła Podstawowa, 
Kobylin Borzymy

Kategoria: klasy VII-VIII SP
Nagroda:

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI NT. BŁOGOSŁAWIONEGO  
STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

23. Jakub Zaremba – Szkoła Podstawowa, Ja-
błonka Kościelna
24. Małgorzata Krajewska – Zespół Szkół, Szu-
mowo
25. Oliwia Dzieniszewska – Zespół Szkół, Szu-
mowo
26. Vanessa Legacki – Zespół Szkół, Szumowo
Wyróżnienie:
27. Mateusz Orłowski – Szkoła Podstawowa,  
Jabłonka Kościelna
28. Oliwia Walulik – Szkoła Podstawowa nr 4, 
Zambrów
29. Maria Jastrząb – Zespół Szkół, Szumowo
30. Dawid Tyszka – Zespół Szkół, Szumowo
31. Mateusz Rostkowski – Szkoła Podstawowa, 
Czyżew
 
Kategoria: szkoła średnia
Nagroda:
32. Mateusz Jabłoński – Centrum Kształcenia 
Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
33. Weronika Sokolińska – Centrum Kształce- 
nia Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
34. Aneta Wnorowska – Centrum Kształcenia 
Zawodowego, Wysokie Mazowieckie
35. Kamil Jakubiak – Zespół Szkół Zawodo- 
wych, Wysokie Mazowieckie
 
Kategoria: dorośli
Nagroda:
36. Katarzyna Kostro – Gminny Ośrodek Kul- 
tury, Czyżew
37. Anna Płońska – Środowiskowy Dom Sa- 
mopomocy, Wyliny Ruś
38. Dariusz Poniatowski – Warsztaty Terapii  
Zajęciowej, Stare Racibory
39. Urszula Mojsa – Środowiskowy Dom Sa- 
mopomocy, Wyliny Ruś
40. Magdalena Nieszczera – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych, Czyżew
41. Irena Mościcka – Środowiskowy Dom Sa- 
mopomocy, Radziszewo Stare
42. Alicja Łaska – Środowiskowy Dom Samo- 
pomocy, Wyliny Ruś
43. Maciej Tymiński – Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy, Radziszewo Stare
Wyróżnienie:
44. Jolanta Pietrzak – Środowiskowy Dom Sa- 
mopomocy, Radziszewo Stare
45. Alicja Godlewska – Klub Senior Plus zajęcia 
rękodzieła, Czyżew
46. Maria Niemyjska – Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy, Zambrów
47. Katarzyna Bańkowska – Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Stare Racibory
48. Wiesława Gnatowska – Klub Senior Plus za-
jęcia rękodzieła, Czyżew
49. Krystyna Staniec – Klub Senior Plus zajęcia 
rękodzieła, Czyżew
50. Sylwester Kotowski – Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Wyliny Ruś
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1 września uczniowie w całej Polsce ofi-
cjalnie rozpoczęli rok szkolny 2021/2022. 
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego  
z udziałem Wiceministra Edukacji i Nauki 
Dariusza Piontkowskiego odbyła się w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w So- 
kołach.

Inauguracja została poprzedzona Mszą świę- 
tą celebrowaną przez ks. Bp. Tadeusza Brona-
kowskiego w Bazylice Mniejszej w Sokołach.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
rządu oraz samorządu na szczeblu wojewódz-
kim, powiatowym i gminnym, w tym Wicemi- 
nister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski,  
Senator RP Marek Komorowski, Poseł na Sejm  
RP Stefan Krajewski, Wojewoda Podlaski Boh- 
dan Paszkowski, Wicewojewoda Tomasz Madras,  
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Łukasz Siekierko, Podlaska Kurator  
Oświaty Beata Pietruszka, Starosta Wysokoma- 
zowiecki Bogdan Zieliński, a także przedstawi- 

ciele duchowieństwa, służb mundu- 
rowych oraz najstarsi absolwenci  
Szkoły Podstawowej w Sokołach, 
którzy uczyli się w placówce jesz-
cze przed II Wojną Światową.

Dyrektor szkoły Waldemar 
Kikolski serdecznie podziękował 
organom władzy za wybór Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Sokołach na miejsce in-
auguracji nowego roku szkolnego. 

– Było to dla nas ogromne wy-
zwanie, ale bardzo radosne, miłe  

i myślę że ten ważny dzień pozostanie na długo  
w naszej pamięci. Jest to historyczny moment. Jesz- 
cze nigdy w Sokołach nie było takiego spotkania.

Wszystkich przybyłych gości, a także uczniów,  
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły ser- 
decznie powitał Wójt Gminy Sokoły Józef Zaj-
kowski, który przybliżył zebranym ponad stu-
letnią historię placówki oraz złożył życzenia  
pomyślnego roku szkolnego.

– Wszystkim uczniom życzymy dużo cierpli-
wości, spokoju i wielu osiągnięć. Bądźcie rado-
śni. Rozwijajcie swoje talenty i zainteresowania.  
Życzymy powodzenia. Nauczycielom i pracowni-
kom oświaty życzymy satysfakcji z pracy i samych 
sukcesów zawodowych.

Zwracając się do uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Sokołach, wiceminister Piontkowski  
nawiązał do 82. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej:

– Obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu  
II wojny światowej, strasznego konfliktu, który 

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SOKOŁACH
w pamięci Polaków zapisał się ogromnymi stra-
tami. To był okres, w którym nie można było 
przyznawać się do polskiego patriotyzmu, było 
bardzo mocno ograniczone szkolnictwo. Nauczy-
ciele, którzy chcieli wychowywać dzieci w duchu 
polskości, narażali własne życie, prowadząc tajne  
nauczanie. Dziś doceńcie to, że możecie uczyć  
się w normalnych warunkach w polskiej szkole.

Uroczystość zakończył montaż słowno- 
-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły oraz 
koncert zespołu ,,Harmonica” z Sokół.

Dziękczynienie za plony w diecezji drohi- 
czyńskiej odbyło się w tym roku 11 września  
na placu ks. Krzysztofa Kluka przed kościołem 
parafialnym w Ciechanowcu. Eucharystię cele-
brował biskup drohiczyński Piotr Sawczuk. 

Podczas oficjalnej części otwierającej Do-
żynki Diecezjalne przybyłych gości powitali 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz 
Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego i Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. 
Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Dorota 
Łapiak. Dokonano także tradycyjnego dziele- 
nia się dożynkowym chlebem oraz ogłoszono 
wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec  

DOŻYNKI DIECEZJALNE W CIECHANOWCU
dożynkowy. Swoje wieńce z tradycyjnych zbóż 
i kwiatów zaprezentowały 63 parafie z całej die-
cezji. Dwie pierwsze nagrody zdobyły ex aequo 
wieńce dożynkowe z parafii w Boćkach i w Czer-
wonce Grochowskiej. 
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1 września w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem 
odbyła się uroczystość wręczenie stypendiów Sta-
rosty Wysokomazowieckiego, które od 2013 roku 
nadawane są najlepszym uczniom szkół ponad-
podstawowych prowadzonych przez powiat wyso-
komazowiecki. Za wysokie osiągnięcia w nauce w 
roku szkolnym 2020/2021 stypendia z rąk Starosty 
Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego oraz 
Wiceministra Edukacji i Nauki Dariusza Piont-
kowskiego odebrało 133 uczniów.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży po raz kolejny umoż-
liwił wyróżnienie i nagrodzenie najzdolniejszych 
uczniów szkół prowadzonych przez powiat wyso-
komazowiecki. W tym ważnym dniu stypendy-
stom towarzyszyli rodzice, nauczyciele, dyrektorzy 
szkół, a także honorowi goście w tym Wiceminister 
Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Podlaski 
Kurator Oświaty Beata Pietruszka, członkowie Za-
rządu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Radni 
Rady Powiatu.

Lista stypendystów:
1. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Poli- 
cealnych w Wysokiem Mazowieckiem
1/ Marcin Tomaszewski
2/ Michał Tyborowski
3/ Nikola Giers
4/ Klaudia Krakówka
5/ Jakub Perkowski
6/ Jakub Karol Turlewicz
7/ Mateusz Dmochowski
8/ Michał Zaborowski
9/ Patryk Grodzki
10/ Paweł Motybel
11/Grzegorz Kordulski
12/ Klaudia Kostro
13/Wioletta Moczydłowska
14/ Sylwia Moczydłowska
15/ Adrian Kruczkowski
16/ Adrian Kulesza
17/Michał Żochowski
18/Michał Zieliński
19/ Roksana Szkiłądź
20 /Honorata Niemyjska
21/ Izabela Wileńska
22/ Aleksandra Janczewska
23/ Wiktoria Mojkowska
24/ Luiza Maria Lubowicka
25/ Mateusz Ługowski
26/ Juliusz Knieć
27/ Rafał Sokołowski
28/ Marta Maria Biała
29/ Aleksandra Cieślukiewicz

30/ Jakub Dołęgowski
31/ Patrycja Tworkowska
32/ Aleksandra Zawistowska
33/ Piotr Michalski
34/ Amelia Dołęgowska
35/ Ewelina Kozłowska
36/ Zuzanna Malecka
37/ Aleksandra Zabłocka
38/ Maria Przychodzeń
39/ Sylwia Pajewska
40/ Anna Rogalska
41/ Szymon Jabłoński
42/ Jakub Kwiatkowski
43/ Bogumiła Olszewska
44/ Dominika Jankowska
45/ Joanna Pawluk
46/ Sylwia Łubnicka
47/ Michalina Bielińska
48/ Aniela Kiełek
49/ Mateusz Szymborski
50/ Rafał Wyszyński
51/ Kamila Żochowska
52/ Dominika Jamiołkowska
53/ Mateusz Kostro
54/ Karolina Tworkowska
55/ Dominika Wojciechowska

2. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Ciechanowcu
1/ Małgorzata Tenderenda
2/ Maciej Cezary Stokowski
3/ Aleksandra Stryjek
4/ Olga Stpiczyńska
5/ Kuba Niemyjski
6/ Milena Zieleniewska
7/ Magdalena Kolińska
8/ Mateusz Szymaniak
9/ Łagoda Paulina
10/ Seweryn Mikołaj Lipski
11/ Paweł Zawistowski
12/ Jakub Pawlik
13/ Patrycja Wąsak
14/ Julia Kwiek
15/Dawid Bachorek
16/ Kinga Gawryś
17/ Aleksandra Racińska
18/ Joanna Wojtkowska
19/ Wiktoria Grodzka
20/ Weronika Cieśluk
21/ Natalia Wrzesińska
22/ Sandra Maksimowicz
23/ Katarzyna Odorczuk
24/ Gabriela Oksztulska
25/ Patrycja Boratyńska
26/ Rafał Mlonek
27/ Aleksandra Płaskocińska

WRĘCZENIE STYPENDIÓW STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO 
ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

28/ Hubert Smolarczuk
29/ Borzym Adrianna
30/ Jakub Lewandowski
31/ Inesa Muladze
32/ Gabriela Brulińska
33/ Paulina Trzcińska
34/ Paulina Grabowska
35/ Piotr Zawistowski
36/ Adrian Koc
37/ Gabriela Radulska
38/ Ewelina Odorczuk
39/ Kamila Radłowska
40/ Michał Czarkowski
41/ Andżelika Tryniszewska
42/ Kyrylo Denysenko
43/ Dawid Grabarz
44/ Piotr Ołdakowski
45/ Paweł Prokopiak
46/ Kinga Poniatowska
47/ Katarzyna Niewiarowska
48/ Paulina Uszyńska
49/ Joanna Ryczkowska
50/ Gabriela Wysocka
51/ Łucja Klaudia Grabowska

3. z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
1/ Jakub Lipiński
2/ Jakub Mastalerczuk
3/ Weronika Roszkowska
4/ Mateusz Jabłoński
5/ Mateusz Marciniak
6/ Patrycja Święcka
7/ Szymon Malecki
8/ Wiktoria Leoniak
9/ Kamila Leoniak
10/ Patrycja Jędras
11/ Weronika Kulesza
12/ Karolina Fiedorczuk
13/ Dominika Kostro
14/ Tomasz Wyszyński
15/Maciej Jakubowski
16/ Natalia Truszkowska
17/Magda Sienicka

4. z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy- 
sokiem Mazowieckiem
1/ Paulina Kaczyńska
2/ Natalia Żukowska
3/ Antoni Piekutowski
4/ Mateusz Jabłoński
5/ Norbert Pruszyński

5. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Czyżewie
1/ Magdalena Biała
2/ Dominika Cichowska
3/ Mateusz Puciło

6. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpo-
wicz w Krzyżewie
1/ Aneta Mogielnicka
2/ Michał Grodzki
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