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Nowy dworzec coraz bliżej

D

o 13 kwietnia można było zapoznać się z propozycjami projektowymi budowy dworca autobusowego w Wysokiem Mazowieckiem i terenów przyległych. Inwestycja ta ma powstać w ramach przyjętego programu rewitalizacji. Zakres prac jest bardzo duży,
obejmuje nie tylko rozbiórkę i postawienie nowego budynku dworca, ale też urządzenie terenu w sąsiedztwie.
Obecny budynek wymaga dużego remontu i nie jest funkcjonalny ani estetyczny. Dworzec nie był remontowany ze względu na nieuregulowane kwestie własnościowe. Remont i dostosowanie do obecnych potrzeb i przepisów jest kosztowne, dlatego bardziej opłaca się obecny
dworzec rozebrać i zbudować nowy. Powstanie zatem nowoczesny kompleks łączący dwa budynki - w jednym będzie dworzec, w drugim
obiekt handlowy o powierzchni handlowej do 500 m2. Oba budynki połączy dach częściowo wsparty na filarach. Bryła będzie nowoczesna,
z licznymi przeszkleniami.
Dla wygody pasażerów zadaszone będą też stanowiska do zatrzymywania się autobusów, które będą zlokalizowane z tyłu budynku. Pojawią
się też tereny rekreacyjne
z zielenią i alejkami spacerowymi. Nowe plany nie przewidują targowiska.
Dokumentacja techniczna
już jest, wkrótce miasto wystąpi o pozwolenie na budowę. Prawdopodobnie jeszcze
w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę.
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Rusza budowa nowej drogi w mieście
Urząd Miasta

D

ziewiątego kwietnia burmistrz Miasta Wysokie
Mazowieckie Jarosław Siekierko podpisał
z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych TRAKT Sp. z o.o. Jerzym Szklarukiem
i prezesem Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem Andrzejem Michalskim, umowę na budowę
drogi z infrastrukturą techniczną. Nowa droga będzie łączyć ulicę 1 Maja z ulicą Szpitalną (wlot drogi
na wysokości ulicy Prusa).

Droga, która połączy ul. 1 Maja z ul. Szpitalną

Ogłoszenie o przetargu na działki przy ul. Warszawskiej

B
Podpisanie umowy z wykonawcami drogi

W odpowiedzi na ogłoszony w lutym przetarg
wpłynęły 2 oferty: firmy STRABAG Sp. z o.o. na kwotę
12 223 549,29 zł oraz KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych TRAKT Sp.
z o.o. i Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, na
kwotę 9 314 541,55 zł.
Wybrana została oferta opiewająca na niższą kwotę.
W związku z tym budowę drogi, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz wodociągu i oświetlenia ulicznego,
wykona konsorcjum firm z Wysokiego Mazowieckiego.
Dwunastego kwietnia przekazany został wykonawcy plac budowy. Teraz rozpoczęły się prace ziemne.
Jest to pierwszy etap budowy trzech nowych dróg
w mieście, które umożliwią lepszy dojazd do SM Mlekovita i zmniejszą natężenie w centrum miasta. Drugi
etap planowany jest na 2019 rok. Szesnastego kwietnia
miasto otrzymało już gotową dokumentację techniczną na drogę łączącą ulicę 1 Maja z Ludową (będzie ona
zlokalizowana między stacjami paliw i wlotem do
ul. Przechodniej).
Trzeci etap to budowa drogi, która połączy ulicę
Ludową bezpośrednio za Mlekovitą z drogą krajową nr
66 (w kierunku Zambrowa). W 2019 roku planowane
jest wykonanie dokumentacji technicznej tej inwestycji.

urmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie informuje, że zostały ogłoszone
terminy przetargów wraz z wykazem 44 niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie,
zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub w oddzielnym wolnostojącym) oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Przetargi odbędą się 17 maja 2018 r. od godz. 800 do 1510 zgodnie
z wykazem w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (pok. nr 20) w Wysokiem
Mazowieckiem, przy ul. Ludowej 15.
Informacje w sprawie można uzyskać
w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie
Mazowieckie lub telefonicznie pod nr (86) 275 23 79.
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Z P R A C Y R A DY M I A S TA
I DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

U

przejmie informuję, że Rada Miasta Wysokie Mazowieckie
obradowała w dniu 27 marca 2018 roku.
Rada przyjęła informacje dotyczące:
- realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
porządku i czystości w mieście,
- działalności ZGM za 2017 rok oraz z planami finansoworzeczowymi ZGM na 2018 rok,
- działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik” w 2017 roku,
- realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok oraz
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją
tych zadań.










W dalszej części podjęto uchwały w sprawach:
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych, dla których wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela oraz zasad
udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach kierowniczych określonych w statutach szkół i przedszkoli,
podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze,
podziału miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych,
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wysokie Mazowieckie,
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem na
lata 2018-2021,
zmian w budżecie miasta na 2018 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie
Mazowieckie na lata 2018-2021.

Burmistrz Miasta w okresie międzysesyjnym podpisał 10
zarządzeń:
Nr 13/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie (osiedle przy ul. Warszawskiej),
Nr 14/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zgodnie
z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 roku,

Nr 15/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji inwestycji Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Szpi-

talnej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.”

Wpłynęły 3 oferty: najwyższa na kwotę 79 173,60 zł, najniższa
na kwotę 48 339,00 zł.
Nr 16/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na realizację bieżących
zadań:
1. Urzędu Miasta, na wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia
społeczne naliczonych od umowy zlecenia na kwotę 1 457,00 zł;
2. Szkoły Podstawowej nr 1, na naliczenie i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczenie odpisu na ZFŚS oraz
wydatki na zakup materiałów (nauka specjalna), zgodnie ze złożonym wnioskiem na kwotę 20 500,00 zł;
3. Miejskiego Zespołu Szkół, na kontynuowanie pracy orkiestry
przy MZS oraz naprawę sprzętów w stołówce, zgodnie ze złożonym wnioskiem na kwotę 9 500,00 zł.
Nr 17/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem.
Wpłynęły 3 oferty: najwyższa na kwotę 264 280,63 zł, najniższa
na kwotę 218 568,65 zł. Wyłoniono korzystniejszą ofertę.
Nr 18/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na Sesję
Rady Miasta,
Nr 19/18 w sprawie harmonogramu wykonania uchwał Rady
Miasta,
Nr 20/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2017 rok,
Nr 21/18 w sprawie reorganizacji formacji OC,
Nr 22/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Zmiany w budżecie dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu
otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (środki przeznaczone na realizację działań dotyczących renowacji ksiąg USC,
FB-II.3111.133.2018) kwota 2 500,00 zł;
II. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na
realizację bieżących zadań:
1. Szkoły Podstawowej nr 1, związane z wypłatą wyrównania
dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, przeliczeniem odpisu
na ZFŚS, wypłatą odprawy emerytalnej, zgodnie ze złożonym
wnioskiem na kwotę 18 400,00 zł.

11 MAJA, GODZ.1700 – WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „FRYDERYK CHOPIN W KRAJU
OJCZYSTYM” AUTORSTWA JANUSZA WOLIŃSKIEGO


Janusz Woliński – urodzony w Wysokiem Mazowieckiem, od kilku lat fotografuje krajobraz, a także
miejsca i pamiątki związane z życiem i działalnością wielkiego polskiego kompozytora - Fryderyka
Chopina

MAJ 2018 WYSTAWA - "PATRIOTYZM NA KAŻDY DZIEŃ"


patriotyczna literatura popularnonaukowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

3 CZERWCA – “KONCERT JANA PIETRZAKA” - KINO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
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wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
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Patriotyczny jubileusz
M. Pietruczak

więto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – czasu zniewolenia,

Śwalki i cierpienia– nasz kraj odzyskał wolność.

Co roku, 11 listopada, celebrujemy pamięć o tych, którym zawdzięczmy to, że żyjemy we własnym, suwerennym państwie. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną, bo jest to okrągły, setny jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości. Droga do wolności to był codzienny
trud rodaków mieszkających na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i tych poza jej granicami. Walczyli, by kultywować polskość, rozwijać kulturę i budować polską myśl polityczną. Bohaterowie tamtego czasu, mimo groźby aresztowań, wywózek oraz szykan ze strony zaborców,
byli w stanie obronić i rozwinąć narodową tożsamość.
Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. Święto to zostało zniesione w 1945 roku, po II wojnie światowej. Przywrócono je ustawą z 15 lutego 1989 roku. Przez lata zmieniła się forma, w jakiej Polacy świętują Narodowy Dzień Niepodległości. Jedenasty listopada wciąż skłania do zadumy i refleksji nad heroiczną przeszłością naszego kraju, ale
jednocześnie jest radosne, bo przecież po latach niewoli odzyskaliśmy tak upragnioną wolność!. Dlatego, obok podniosłych uroczystości,
nabożeństw i składania kwiatów, organizowane są koncerty, gry miejskie, inscenizacje, czy wydarzenia sportowe. Dziś, gdy ojczyzna jest wolna i nie musimy przelewać za nią krwi, zmienia się też pojęcie patriotyzmu. Wciąż jest to miłość do Ojczyzny, jednak już nie wyraża się w walce za jej wolność, ale w trosce o nią każdego dnia.
Powinniśmy dbać o polską przyrodę, wypełniać obywatelskie obowiązki, angażować się w życie społeczne, gospodarcze i polityczne,
a także niezmiennie kultywować pamięć o tych, którzy poświęcili się, byśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Zapytaliśmy dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do MOK-u czym jest dla nich patriotyzm? Oto niektóre z odpowiedzi.
Karolina, 10 lat: Patriotyzm jest dla mnie miłością do ojczyzny, śpiewaniem hymnu narodowego i wiedzą jakie są znaki Polski.

Uczestniczeniem w świętach.
Magda, 11 lat: Śpiew hymnu polskiego. Na ważne dni wieszać flagę. Oddawanie honoru Polsce.
Dawid, 14 lat: Gotowością poświęcenia majątku, życia dla ojczyzny. Dobre zachowanie przy znakach swojej ojczyzny. Śpiewanie
z godnością hymnu polskiego.
Jakub, 18 lat: Patriotyzm jest to dla dbanie o swój kraj, nie tylko walcząc o niego (jak to robili nasi przodkowie), bo przecież
aktualnie to nie bardzo możliwe. Na te czasy patriotami nazywamy osoby dbające i starające się o dobro wspólne. Na przykład:
pomaganie tym, którzy za ten kraj walczyli, bądź pomaganie w jakichkolwiek innych organizacjach społecznych.
Aneta, 17 lat: Dla mnie patriotyzm jest to miłość do ojczyzny. Silne uczucie przywiązania do ziemi ojczystej, do tradycji na niej
kultywowanych, do jej symboli, ale nie tylko. Jest to również ciężka praca włożona w kształtowanie naszego otoczenia tak jak
nasi przodkowie, którzy poświęcili swoje życie i którzy włożyli pracę w odnowienie wcześniejszego dorobku, którzy walczyli o to,
żebyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Powinniśmy wytrwale dążyć do tego, by nasi następcy darzyli tę ziemię takim samym szacunkiem jak my.
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Bieg pamięci ulicami
Wysokiego Mazowieckiego

zwartego marca około 200 biegaczy wzięło udział w VI edyC
cji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.
Bieg wystartował w 333 miastach Polski i 8 miastach za granicą.
Celem biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy
o powojennej historii Polski. Bieg był częścią uroczystości, która
w Wysokiem Mazowieckiem odbywała się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.
Po mszy w intencji Żołnierzy Niezłomnych, uczestnicy uroczystości, wśród których byli: Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki, parlamentarzyści, radni, samorządowcy,
przedstawiciele służb mundurowych, delegacje zakładów pracy
i instytucji, przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, klasy mundurowe, prowadzeni przez liczne poczty sztandarowe przemaszerowali
ulicami Wysokiego Mazowieckiego pod pomnik kpt. Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy. W tym miejscu nastąpiło
złożenie kwiatów, odczytano list Prezydenta RP, głos zabrali: Jarosław
Siekierko Burmistrz Miasta, Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski.
Apel poległych odczytał wachmistrz Ryszard Łapiński z Grupy
Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis. Podniosłego
charakteru uroczystości nadała salwa honorowa przygotowana przez
Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe, odpalona przez Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie.
Kolejnym punktem programu był bieg pamięci. Bieg miał charakter wielopokoleniowy i odbywał się bez pomiaru czasu. Uczestnicy
mieli do wyboru trzy dystanse: 2 km, 4 km i 10 km. Trzy pierwsze
osoby na każdym odcinku otrzymały statuetki z herbem miasta, a na
mecie na wszystkich zawodników czekały medale, ciepłe posiłki
i napoje.
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Klub Miłośników Historii

Spotkania Klubu Miłośników Historii w ramach miejskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

„Utrzymać wiarę i polskość”-

wykład ks. Tadeusza Krahela

A. Dąbrowska

zwartego marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem
C
Mazowieckiem odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii,
zorganizowane w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w
ramach XIX Dni Kultury Kresowej.

Z prelekcją wystąpił ks. dr Tadeusz Krahel - kapelan „Wspólnoty Polskiej”
w Białymstoku. W 1994 r. wszedł w skład Rady Naukowej Głównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie. Od 2007 r. został
delegowany do prac w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Ks. T. Krahel w swoim wystąpieniu omówił dzieje archidiecezji wileńskiej oraz losy
posługującego w niej duchowieństwa w czasie II wojny światowej, kiedy znalazła się
w sferze zbrodniczego działania dwóch totalitarnych systemów państwowych –
hitlerowskiego i bolszewickiego.
Spotkanie uświetnił koncert uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej
I stopnia, która od 2016 r. działa w strukturze Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem. Młodzi muzycy – Patrycja Mężyńska, Paweł Kalinowski, Marcin
Piekutowski, Szymon Gaczkowski – zaprezentowali utwory fortepianowe m.in. Witolda
Lutosławskiego i Fryderyka Chopina. Publiczność nagrodziła występ artystów brawami,
a Czesław Chorąży wręczył im upominki. Pisemne podziękowania od burmistrza
Jarosława Siekierko złożyła Małgorzata Sałęga – Dyrektor MOK na ręce Jarosława
Jankowskiego – Dyrektora MZS oraz Adama Januszkiewicza – Wicedyrektora MZS ds.
kształcenia artystycznego.
W dalszej części spotkania odbyła się promocja „Kroniczki kuleskiego plebana”
autorstwa ks. Stanisława L. Jamiołkowskiego, który w latach 1873-1885 był

proboszczem w parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach
Kościelnych. Jak zaznaczyła dr Małgorzata K. Frąckiewicz
z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów „Kroniczka”
jest „dziełem bardzo wartościowym, przedstawiającym historię miejsc,

ludzi, języka i kultury regionu, dzieje parafii i Kościoła lokalnego
w szerokim kontekście organizacyjnym i obyczajowym. Ma duże
znaczenie dla badania i popularyzowania historii mazowieckopodlaskiego pogranicza, to szansa na dopełnienie wiedzy o regionie
podlaskim i podniesienie poziomu świadomości jego dziejów”.

„Konfederacja barska w 250 - lecie jej zawiązania”-

Z

wykład Piotra Boronia

prelekcją wystąpił Piotr Boroń – polityk, historyk, samorządowiec, senator, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
pomysłodawca i organizator wystaw muzealnych. Jest też wydawcą śpiewników pieśni historycznych, autorem albumów
i artykułów prasowych. Od 1994 r. redaguje pismo parafialne „Tygodnik Salwatorski”.
W 2017 r. „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za kultywowanie tradycji
patriotycznych i upamiętnianie prawdy o najnowszej historii Polski” odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Piotr Boroń w wystąpieniu mówił o konfederacji barskiej, o jej przyczynach, przebiegu oraz skutkach.
Stwierdził, iż „była pierwszym powstaniem narodowowyzwoleńczym, o którym dzisiaj najmniej pamiętamy ”. Zwrócił także
uwagę na fakt, że w jej wyniku „upadło państwo, ale przetrwał naród”. Następnie
prelegent przybliżył postać Józefa Pułaskiego oraz jego syna Kazimierza –
najsłynniejszego dowódcy konfederacji barskiej, związanego z ziemią łomżyńską,
bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1769 r. otrzymał tytuł
marszałka łomżyńskiego, wówczas z ochotników powstał oddział nazywany „dywizją
łomżyńską”, który pod dowództwem samego Kazimierza walczył na Kresach
Wschodnich, Podkarpaciu i w Kieleckiem. Ród generała Pułaskiego od wielu pokoleń
znany jest ze swej waleczności, a jego przedstawiciele pełnili liczne godności
urzędnicze. Spotkanie Klubu Miłośników Historii uświetnił wspólny śpiew pieśni
konfederatów barskich.

„Tadeusz Kościuszko – Naczelnik pierwszego powstania narodowego”
- spotkanie z Januszem Wesołowskim

P

iętnastego kwietnia br. w MOK w Wysokiem Maz.
z prelekcją wystąpił dr Janusz Wesołowski – historyk, muzealnik i archiwista, który jest kustoszem
Archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
To autor wielu publikacji dotyczących historii XIX
i XX w., w tym książki pt. „Kościuszko. Bohater
dwóch kontynentów”. Spotkanie KMH dotyczyło postaci gen. Tadeusza Kościuszki – Naczelnika pierwszego powstania narodowego.

szawie dotyczących T. Kościuszki. Zebrani mogli zobaczyć m. in.
mundury i broń z okresu insurekcji, pieczęcie i kwity wojskowe. Interesujące treści zgromadziły liczne grono odbiorców, zebrani w skupieniu wysłuchali wykładu, a później zadawali pytania naszemu prelegentowi.

Dr Wesołowski w swoim wystąpieniu omówił życiowe
losy Kościuszki od narodzin w drewnianym dworku
w Mereczowszczyźnie na Polesiu, przez naukę w Szkole
Rycerskiej, udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość, służbę w armii koronnej Rzeczypospolitej, powstanie 1794 r., emigrację i wreszcie śmierć w szwajcarskiej
Solurze. Wszędzie traktowany był z szacunkiem, jako
bohater wojenny, wybitny generał i bojownik o wolność,
człowiek o wielkiej godności i niezależności. P. Wesołowski zwrócił także uwagę na fakt, iż „pamięć o Kościuszce

trwa do dziś w wielu krajach i na różnych kontynentach,
zaś utrwalanie jej jest naszym narodowym obowiązkiem”.

Wykład urozmaiciła prezentacja multimedialna cennych eksponatów z Muzeum Wojska Polskiego w WarEcho
Wysokiego

Zapraszamy do wypożyczeń ww. publikacji w Wypożyczalni dla
dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem.
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Miejska Biblioteka Publiczna

Klub Miłośników Historii

Recytatorskie zmagania małych i dużych
K. Michalska
Czternastego marca br. w MOK w Wysokiem Maz. odbyły się eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego oraz XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów. Komisja w składzie:
Ewa Jakubaszek z WOAK-u w Białymstoku, Agnieszka
Wasiluk – SP nr 1 w Wysokiem Maz. oraz Edyta Porowska – instruktor MOK, wysłuchała 19 uczestników. Przyznano jedną nagrodę oraz kilka wyróżnień.
Laureaci XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Gimnazjalistów:
 nagroda: Izabela Anna Wyszyńska ze SP im. J. Pawła
II w Jabłonce Kościelnej
 wyróżnienia: Aneta Rząca ze SP im. J. Pawła II w Jabłoni Kościelnej, Natalia Czarnowska z MZS w Wysokiem Mazowieckiem, Sara Majewska ze SP im. M.
Kopernika w Ciechanowcu.

Laureaci eliminacji powiatowych 63. OKR:
wyróżnienie: Arkadiusz Śliwowski z ZSOiP w Wysokiem
Mazowieckiem, Weronika Faszczewska z ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.
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Natomiast 11 kwietnia odbyły się eliminacje powiatowe XXXI Małego
Konkursu Recytatorskiego „Baje. Bajki. Bajeczki...”. Komisja: Ewa Jakubaszek – WOAK w Białymstoku, Alina Puławska – MZS w Wysokiem Maz.,
Cecylia Dąbrowska – lokalna poetka, wysłuchała 64 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.
Laureaci w kategorii klas I-IV:
 I miejsce: Marta Dąbrowska – SP w Rosochatem Kość., Patrycja Śledziewska – MZS w Wysokiem Maz., Antoni Doroszkiewicz – SP nr 1 w Wysokiem Maz., Łucja Szymborska – SP w Jabłoni Kość.
 II miejsce: Oliwia Juszyńska – SP w Szepietowie
 III miejsce: Bartosz Gradowski – SP w Szepietowie
Wyróżnienia: Amelia Kalinowska – SP w Kobylinie B., Hanna Choińska – SP
w Kuleszach Kość., Olivia Łapińska – SP w Kuleszach Kość., Aleksandra Sieńkowska – MZS w Wysokiem Maz., Zuzanna Uszyńska – SP nr 1 w Wysokiem
Maz., Rafał Dąbrowski – SP w Jabłoni Kość.

Laureaci w kategorii klas
V-VII:
 I miejsce: Natalia Kulesza –
SP w Kuleszach Kość.
 II miejsce: Gabriela Boratyńska – SP w Klukowie
Wyróżnienia: Michał Bruszewski
– SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Klaudia Tyszko – SP w Czyżewie
Powiat wysokomazowiecki na
etapie wojewódzkim w Białymstoku 25 maja 2018 r. reprezentować będą: Marta Dąbrowska, Patrycja Śledziewska, Antoni Doroszkiewicz,
Łucja Szymborska i Natalia Kulesza.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a reprezentantom powiatu życzymy sukcesów na dalszych etapach konkursu.

Warsztaty z robotyki w Pracowni Orange – 10, 11, 17, 24 maja
„Fryderyk Chopin w kraju ojczystym” – wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa Janusza Wolińskiego –
11 maja godz. 1700
Zespół Okay Dance z MOK weźmie udział w Dziecięcym Przeglądzie Tańca „Happy Feet” w Białymstoku –
12 maja
Wyjazd Chóru Klubu Seniora na IV Festiwal Pieśni Maryjnej w Klukowie – 13 maja
„Mały z Dużym” – cykliczne zajęcia zorganizowane w Pracowni Orange – 22 maja
Dzień Matki w Pracowni Orange MOK w Wysokiem Mazowieckiem – 25 maja
Dzień Dziecka – plac MOK – 1 czerwca 1000–1300
Występ Kabaretu NOWAKI w kinie MOK– 2 czerwca
Występ Jana Pietrzaka w MOK – 3 czerwca
Święto Rodzin - 10 czerwca
- 1130 - Msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem
- po mszy świętej - "Marsz dla Życia"
- Piknik rodzinny - za MOK
Warsztaty z programowania SCRATCH w Pracowni Orange MOK w Wysokiem Mazowieckiem – 7, 14, 21, 28
czerwca
Zespół Okay Dance z MOK weźmie udział w VII Podlaskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego – Hajnówka 2018
– 17 czerwca
Wyjazd Ludowego Zespołu Regionalnego MAZOWIA do Mejszagoły na Litwie – koncerty w dn. 22 – 25
czerwca
Echo
Wysokiego

Oświata

Lekcja patriotyzmu
dla najmłodszych

M. Doroszkiewicz, M. Łuniewska, W. Żukowska

iągle powstający cykl o przygodach małej Basi i jej roC
dziny cieszy się niesłabnącą popularnością. Opowiedziane z humorem przygody Basi poznają już kolejne pokolenia przedszkolaków.

Dzieci mają też możliwość zabawy i pogłębiania patriotycznej wiedzy w corocznie organizowanym przez naszą placówkę „Balu Pasiastych”.
Ubrane w biało - czerwone pasy przedszkolaki wiedzą, że
to kolory narodowe - nie dziwi więc, że obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości powiązały się z zabawami w konwencji „Balu Pasiastych”. W roku jubileuszowym hasło zabawy to: „Basia i wolność”.
Podopieczni przedszkola podczas nietypowych zajęć edukacyjnych poznawali najważniejsze fakty z polskiej historii,
symbole narodowe i polskie legendy założycielskie. Mamy
nadzieję, że tak zbudowana tożsamość młodych patriotów
zaowocuje w przyszłości właściwymi postawami obywatelskimi.
Biało-czerwone, pasiaste zabawy, to dobrze spędzony
czas. Młody człowiek uczy się miłości do Ojczyzny, a wszystko, co związane z polskością, staje mu się bliskie.

Przedszkolaki poznają historię
U. Tymińska

W

dniach 19, 20 i 21 lutego sześciolatki z Przedszkola Miejskiego Nr 2 uczestniczyły w zajęciach z historii w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej.
Celem zajęć było rozbudzanie u dzieci przywiązania do ziemi
ojczystej, w szczególności do swojego miasta i regionu. Z historią
zapoznał dzieci Kazimierz Dąbrowski, który oprowadził po pomieszczeniach izby opowiadając o naszym mieście i powiecie - od powstania do czasów współczesnych. Podczas wizyty dzieci poznały
datę powstania, herb i flagę miasta oraz genezę nazwy Wysokie
Mazowieckie.
Oglądały prace twórców lokalnych, poznały też informacje o poetce i autorce dramatów i słuchowisk Hannie Kowalewskiej mieszkance naszego miasta. Największą ciekawość wzbudziły rekwizyty
z II wojny światowej oraz zdjęcia miasta przed wojną i po niej.

Nauczyciel świetlicy - Paulina Zawistowska

Dużo można pisać o zgromadzonych materiałach, ale
najlepiej gdyby każdy mieszkaniec osobiście odwiedził
Izbę Ziemi Wysokomazowieckiej w Miejskim Ośrodku
Kultury.

Zawód z pasją - pielęgniarka

P

od koniec lutego w Świetlicy „Kaskada” w Szkole
Podstawowej Nr 1, gościliśmy Justynę Brulińską,
pielęgniarkę ze Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Pani Justyna przyszła do szkoły w białym fartuchu,
czepku pielęgniarskim i z tajemniczymi słuchawkami na
szyi. Przygotowała dla wychowanków świetlicy krótką pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie i opowiedziała na czym polega jej praca.
Pani pielęgniarka przyniosła też ze sobą różne akcesoria
takie jak strzykawki, maski, bandaże, aparat do mierzenia
ciśnienia oraz wagę. Pani Justyna zademonstrowała dzieciom niektóre proste zabiegi, np. założenie opatrunku,
mierzenie ciśnienia, uczniowie mogli też posłuchać bicia

serca za pomocą
stetoskopu.
Na zakończenie
nasz gość przygotował kilka pytań, na
które
oczywiście
wszyscy uczniowie
znali
odpowiedzi.
W nagrodę dzieci otrzymały naklejki
Dzielnego Pacjenta.
To było interesujące
i pouczające spotkanie.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie
oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają do zwiedzania

IZBY ZIEMI WYSOKOMAZOWIECKIEJ
Ekspozycje można oglądać w pierwszą i ostatnią środę każdego miesiąca
w godz. 1600 - 1730
Izba mieści się w budynku MOK, wejście od strony bloku nr 17b.
Możliwość zwiedzania z przewodnikiem.
Wstęp wolny.
Echo
Wysokiego
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Oświata

Miejski Ośrodek Kultury

„Bezpieczny i zdrowy przedszkolak to prawdziwy Polak" –
powiatowy konkurs wiedzy
U. Tymińska, K. Prużanin, I. Fiedorczuk

D

wudziestego siódmego marca już po raz siódmy
w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem odbył się powiatowy konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
i zdrowiu pod hasłem: „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak to
prawdziwy Polak”.
W konkursie wzięło udział siedem trzyosobowych drużyn
z Szepietowa, Czyżewa, Kulesz Kościelnych, Jabłonki Kościelnej
i Wysokiego Mazowieckiego. Współorganizatorem turnieju i fun-

datorem nagród było Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem.
Idea konkursu to: utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć w domu, przedszkolu
i na podwórku, sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach, wyrabianie odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
oraz nabywanie prozdrowotnych nawyków. Konkurs składał
się z trzech etapów: sprawdzenia wiedzy prozdrowotnej
oraz zasad bezpieczeństwa, konkurencji ruchowych i kulinarnych.
Odpowiedzi dzieci były analizowane i oceniane przez
specjalną komisję konkursową. I miejsce zajęła drużyna
z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,
II miejsce przypadło drużynie z Niepublicznego Przedszkola
im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, a III miejsce drużynie
z Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem
Mazowieckiem.
Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia. Spotkanie zakończyło się wręczeniem pamiątkowych pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych. Na dzieci czekał też poczęstunek, ufundowany przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita.
Wszystkim placówkom dziękujemy za udział w konkursie
i zapraszamy za rok!

Ziemio nasza, Ziemio miła Tyś nas wszystkich wykarmiła, Twe
powietrze, lasy, wody to największa Twa uroda. Więc człowieku, pilnuj srodze, by nie padło wszystko w trwodze, bo gdy
zniszczysz wszystko wszędzie, to i ciebie też nie będzie…

Światowy Dzień Ziemi 2018

2

4 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się obchody Światowego
Dnia Ziemi. Zorganizowane zostały w ramach realizacji innowacji
pedagogicznej „Cała prawda o odpadach”. Program tego dnia był
bardzo urozmaicony.
O 830 cała społeczność szkoły zgromadziła się na hali sportowej,
aby obejrzeć przedstawienie o tematyce ekologicznej. Uczniowie
klasy III a pod postaciami przybyszów z kosmosu oraz leśnych
zwierzątek przypomnieli wszystkim, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz uświadomili uczniom zagrożenia cywilizacyjne
i możliwości zapobiegania im.
Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej
w wykonaniu uczniów klasy V c pod kierunkiem p. Katarzyny Matuszewskiej, a całość dopełniła piękna ekologiczna dekoracja w wykonaniu p. Agnieszki Faszczewskiej. Następnie miał miejsce zielony
marsz – cała społeczność szkoły ubrana na zielono z transparentami oraz gadżetami ekologicznymi przeszła ulicami miasta pod
Miejski Ośrodek Kultury na spotkanie z Burmistrzem Miasta Panem
Jarosławem Siekierko. W tym miejscu został uroczyście złożony
meldunek Przyrzeczeń Młodych Ekologów naszej szkoły. Brzmiał
następująco:
Piękno przyrody żyje w nas, będziemy wszyscy jej strażnikami.
Chcemy, aby zawsze był zielony świat i dlatego dziś wszyscy przyrzekamy:
1. Będziemy kochać i chronić zwierzęta oraz rośliny, aby cieszyły nas
swoim pięknem.
2. Nie będziemy rzucać śmieci w parku, lesie – wiemy, co trzeba z nimi
zrobić.
3. W lesie będziemy zachowywać spokój i ciszę, pamiętając, by nie płoszyć zwierząt i ptaków, gdyż las, to ich dom.
4. Będziemy zajmować się pielęgnacją kwiatów w domu i szkole.
5. Będziemy pamiętać o regularnym dokarmianiu ptaków i zwierząt.
6. Będziemy z rodzicami segregować śmieci w naszych domach i mieszkaniach.
7. Będziemy oszczędzać energię elektryczną, wodę i papier.
8. Nie będziemy łamać gałęzi drzew i krzewów oraz deptać trawników.
9. Nie będziemy zrywać roślin będących pod ochroną.
10. Obiecujemy bacznie obserwować przyrodę i dostrzegać otaczające
nas piękno.
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Po tak ważnej deklaracji uczniów głos zabrał Burmistrz Miasta
Pan Jarosław Siekierko. Uświadomił wszystkim, że wspaniałe dary
przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla
przyszłych pokoleń. Pan Burmistrz przypomniał, że budzenie
wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu szacunku do przyrody to główne
cele wszystkich osób dorosłych. Wyraził swe zadowolenie z postawy naszych uczniów oraz skierował słowa uznania do wszystkich
nauczycieli. Następnie cała społeczność Jedynki wróciła na posesję
szkoły, gdzie reprezentanci poszczególnych klas posadzili drzewka
upamiętniające to ważne wydarzenie.
Obchody Światowego Dnia Ziemi miały na celu uwrażliwić
uczniów na problemy środowiska naturalnego oraz wdrożyć dzieci
do aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony przyrody.
Autorzy innowacji pedagogicznej
„Cała prawda o odpadach”
oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego

Echo
Wysokiego

Oświata

Kopernik bez tajemnic

D

wudziestego trzeciego lutego w Miejskim Zespole
Szkół w Wysokiem Mazowieckiem spotkali się najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z powiatu wysokomazowieckiego. Celem był X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej pod hasłem: „I Ty
możesz zostać Kopernikiem”.
Dobrym duchem tego intelektualnego współzawodnictwa
od początku jest burmistrz Jarosław Siekierko. Od 4 lat patronat honorowy nad konkursem sprawuje Podlaski Kurator
Oświaty, a od 3 także Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.
W tym roku w zmaganiach konkursowych wzięło udział 30
nastolatków. Pytania konkursowe obejmowały wiadomości

z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, ekonomii oraz
z życia Mikołaja Kopernika.
Głównym organizatorem konkursu, jak zwykle, była wicedyrektor szkoły Ewa Turlewicz, a rolę gospodarza pełnił dyrektor
Jarosław Jankowski. Tradycyjnie już, w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników, goście oraz uczestnicy konkursu obejrzeli program artystyczny poświęcony Mikołajowi Kopernikowi przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Barbary
Agnihotrii.
Mistrzem Wiedzy w tym roku została Weronika Kulesza ze
Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych. Tytuły Wicemistrzów otrzymali: Jakub Niemyjski ze Szkoły Podstawowej
w Szepietowie, Karolina Kierzkowska ze Szkoły Podstawowej
w Kobylinie Borzymach oraz Gabriela Chlabicz ze Szkoły Podstawowej w Sokołach. Ponadto przyznano 6 wyróżnień. Laureaci otrzymali statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody
książkowe. Gratulujemy!
Dziękujemy gościom, dyrektorom szkół, nauczycielom,
uczniom i sponsorom za zainteresowanie naszym konkursem.
Zapraszamy za rok!

Organizatorzy

U Marii Konopnickiej w Żarnowcu
C. Mioduszewska

Podkarpacie. Rymanów Zdrój. Pomimo
śnieżnej aury, bo w końcu luty, rodzi się pomysł zwiedzenia okolicznych miejsc: Arłamowa, Kalwarii Pacławskiej, Dukli, Komańczy
i oczywiście Żarnowca. Skoncentruję się, na
tym ostatnim.
Tu znajduje się dworek z XIX wieku – w nim
Muzeum Marii Konopnickiej – dar od narodu
polskiego z okazji dwudziestopięciolecia pracy
pisarskiej i sześćdziesiątych urodzin. Wyjeżdżając
z zaśnieżonego Rymanowa, nie sądziłam, że
w odległym zaledwie o pięćdziesiąt kilometrów
od Sanoka Żarnowcu, spotkam pierwsze oznaki
wiosny i bezśnieżny szary krajobraz.
W Żarnowcu poetka spędziła ostatnie lata
życia – od 1903 do 1910 roku. Tu należy zaznaczyć, że 20 lat podróżowała (jak na tamte czasy
i jeszcze zważywszy, że była matką kilkorga dzieci, to dużo). Muzeum składa się z kilku pomieszczeń, w których mieszkała M. Konopnicka wraz z
dziećmi. To jedna z córek – Zofia, przekazała aktem darowizny posiadłość w Żarnowcu (dwór
i rozległy ogród) na rzecz państwa polskiego.
Echo
Wysokiego

Częstym gościem we dworze była Maria Dulębianka – kobieta, jak na tamte czasy nazbyt wyemancypowana. Na górce domu miała nawet
swój pokój.
W pomieszczeniach mieszkalnych uwagę
przykuwają przedmioty codziennego użytku, na
przykład te stanowiące wyposażenie kuchni czy
secesyjne meble. Zaskakuje ich ilość i stan.
Witryny i gabloty odzwierciedlają pracowite lata
pozytywistki poświęcone twórczości. Wielojęzyczne wydania jej utworów i liczne wznowienia
dzieł w ojczystym języku (szczególnie „Na jagody”) rękopisy, dyplomy i różnorodne przedmioty, będące wyrazem hołdu ze strony czytelników
potwierdzają geniusz artystyczny bohaterki artykułu. Na jednej ze ścian wyeksponowano słowa
„Roty”, które skutecznie uczą kolejne pokolenia
Polaków powinności wobec ojczyzny. Wystrój
pomieszczeń i zasadzenia parkowe przenoszą
mnie w czasy II połowy XIX wieku, co jest niewątpliwie atutem opisywanego miejsca.
Drodzy Czytelnicy, będąc w Bieszczadach,
koniecznie zajrzyjcie do Żarnowca.

Witryna z wydaniami utworów
Marii Konopnickiej
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Oświata

Rozpoczynamy przygodę z Erasmusem+
entrum Kształcenia Zawodowego od 2015 roku nieprzerwanie realizuje europejskie projekty w ramach programu Erasmus+.
C
W ciągu tych lat współpracowaliśmy z różnymi partnerami, wykonując działania związane z tematyką projektu. Poznaliśmy
kulturę, język, obyczaje, życie rodzinne i szkolne oraz systemy edukacji w krajach partnerskich. Kontakty te były dla uczestników
projektów wielkim wyzwaniem, prawdziwą przygodą oraz źródłem satysfakcji i rozwoju.

Świadomi wielorakich korzyści płynących z takiej współpracy nie mieliśmy wątpliwości, że należy ją kontynuować. Od 1 listopada 2017
roku rozpoczęliśmy realizację dwuletniego, międzynarodowego projektu edukacyjnego AlterDrive. Projekt jest finansowany z funduszy
Europejskiego Programu Erasmus+, akcja KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Będziemy nad nim pracować
z czterema partnerami:
 Akademia Rzemiosła w Pradze – zawodowa szkoła techniczna
 Centrum Badawcze / Instytut badawczy AIJU z Hiszpanii
 Perfekt Project Sp. z o.o. z Białegostoku
 Europejska Agencja Rozwoju (ERA) – europejska sieć instytucji i ekspertów w dziedzinie edukacji, innowacji i rozwoju regionalnego
z siedzibą w Pradze
Ustalony przez partnerów tytuł „AlterDrive” mówi już całkiem sporo na temat realizacji celów i projektu. Chodzi nam o stworzenie
młodym ludziom dostępu do kwalifikacji zawodowych niedostępnych w obecnym systemie kształcenia zawodowego, czyli
umiejętności diagnostyki i naprawy pojazdów z alternatywnymi
źródłami napędu. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania najlepszych europejskich praktyk w tym zakresie.
Pozwoli na dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
w branży motoryzacyjnej do wymagań rynku pracy.
Dzięki międzynarodowej współpracy i partnerstwu ze szkołami, centrami badawczymi i przedsiębiorstwami, możliwa będzie
realizacja zadań i obowiązków na rzecz wspólnej realizacji projektu.
Bieżący rok szkolny będzie więc dla nas bardzo pracowity, ale
zarazem obfitujący w możliwości rozwoju i przeżycia fascynujących przygód. Po bardzo pozytywnych doświadczeniach z poprzednich projektów, zabieramy się do pracy z dużym zapałem
i wiarą, że nam się uda i że kolejny projekt będzie równie pouczający jak poprzednie, i że pozwoli nam poszerzyć krąg przyjaźni
w kolejnych krajach europejskich.

Pierwsze spotkanie robocze

W

Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się spotkanie inauguracyjne, dwuletniego, międzynarodowego projektu edukacyjnego AlterDrive.
Projekt ten jest finansowany z funduszy Europejskiego Programu Erasmus+, akcja KA2 – Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk. Centrum Kształcenia Zawodowego,
jako szkoła koordynująca prowadzi prace, które pozwolą
stworzyć partnerstwa strategiczne mające podnieść jakość
oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
Celem pierwszego spotkania było:
 zawiązanie współpracy pomiędzy partnerami projektu
 dokonanie przydziału obowiązków oraz podziału ról w projekcie
 omówienie ważnych aspektów projektu tj. zarządzanie finansami, wdrażanie projektu monitoring i ewaluacja oraz
rozpowszechnianie rezultatów
W trakcie wizyty każda z delegacji partnerskich zaprezentowała
swoją instytucję, przedstawiono też założenia rezultatów projektu oraz wytyczono zadania i terminy ich wykonania. Sprecyzowano też cele na kolejne etapy programu, szczególną uwagę
poświęcając pierwszemu rezultatowi. Chodzi o opracowanie
przez wszystkich partnerów pod kierownictwem lidera raportu
zawierającego weryfikację modelu nauczania o układach napędowych na poziomie kształcenia zawodowego.
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Omówione zostały również szczegóły działań zaplanowanych na bieżący rok szkolny. Dyskutowano o sposobach ewaluacji i upowszechniania projektu.
Delegacje uczestniczyły również w prezentacji szkoły, mogąc
w ten sposób poznać nasz warsztat i metody pracy oraz atmosferę nauczania w polskiej szkole. Wybrano też logo projektu.
Takie wizyty to nie tylko warsztaty i spotkania nauczycieli, to
także nawiązywanie nowych kontaktów i integracja.

Echo
Wysokiego

Miejska Biblioteka Publiczna

Niepodległość jest kobietą
K. Michalska

Siódmego marca Miejska Biblioteka Publiczna tradycyjnie

zorganizowała wydarzenie kulturalne skierowane specjalnie do pań. Tym razem, w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, hasło przewodnie
brzmiało: „Niepodległość jest kobietą”.
Jako pierwszy wystąpił Mirosław Kowalczyk – aktor teatralny i filmowy. Zaprezentował dowcipy, skecze i piosenki z okresu XX-lecia międzywojennego. Były to teksty przedwojennych
kabaretów, m.in. „Zielony balonik” czy „Czarny kot”, a także
znakomitych poetów (np. Tadeusza Boya-Żeleńskiego).
Ta część występów przypadła do gustu uczestniczkom
i uczestnikom (przybyło kilku panów) tym bardziej, że piosenki
mogli śpiewać razem z artystą.
Drugim punktem programu był wykład pt. „Perfumy – instrukcja obsługi, jak dobrać perfumy, żeby osiągnąć zamierzone cele”. Jednak zanim Stanisław Krajski, mistrz etykiety, rozpoczął prelekcję, razem z panem Kowalczykiem wręczyli paniom tulipany wykonane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Pan Krajski w swoim wystąpieniu poruszył kilka bardzo interesujących kwestii dotyczących wyboru odpowiednich perfum. Wskazał, w jaki sposób wybrać najlepszy zapach dla sie-

Spotkanie z „dilerem”
literatury
K. Michalska

D

ziewiętnastego kwietna 2018 roku odwiedził nas
niezwykły gość – Grzegorz Kasdepke. Było to już
drugie z nim spotkanie zorganizowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w ciągu ostatniego roku.
Tuż po godzinie 800 sala MOK zaczęła się wypełniać
dziećmi, które przybyły specjalnie na spotkanie z ulubionym autorem książek. Mimo dnia wolnego od zajęć
szkolnych przybyła spora grupa uczniów z nauczycielami
oraz z rodzicami. Swoją obecnością zaszczycili nas też
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie wraz
z wychowawcami.
Pan Grzegorz, autor wielu książek, od początku
wprowadził swobodną atmosferę, dzięki której mali czytelnicy aktywnie uczestniczyli w rozmowie. To spotkanie
wyjątkowo rozpoczęło się od autografów, a zainteresowanie było naprawdę duże. Natomiast właściwą część
wydarzenia zaczęła swoista lekcja języka polskiego, podczas której pisarz przypomniał gatunki literackie i ich
definicje oraz zawody związane z pisaniem.
Następnie opowiedział o swojej twórczości i o rzeczach, sytuacjach, które go inspirują. Z sentymentem
wspominał swoją pierwszą książkę – „Kacperiadę”, którą
napisał dla syna. Przeprowadził krótki test ze znajomości
związków frazeologicznych i matematyki.
Jak sam siebie określił, jest „dilerem” od literatury, bo
jego głównym celem jest uzależnienie dzieci od czyta-

Echo
Wysokiego

bie, na co uważać przy jego używaniu, czy i jak należy go przechowywać, żeby jak najdłużej cieszył zmysł powonienia.
Chociaż to był ostatni punkt planu, to nie był koniec świętowania. Pracownia Orange przygotowała bowiem słodki poczęstunek.

nia. Frekwencja na spotkaniu świadczy o tym, że jego książki spełniają swoje zadanie, co nas bardzo cieszy. W Oddziale dla Dzieci
naszej biblioteki mamy duży wybór twórczości autora, zatem zapraszamy do wypożyczeń.
Panu Grzegorzowi życzymy kolejnych sukcesów wydawniczych
i zapraszamy ponownie.

„Podlaskie Talenty
dla Niepodległej”
E. Porowska

Zarząd Województwa Podlaskiego
przyznał stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2018.
Fot. Wojciech Oksztol
Wpłynęło ponad 230 zgłoszeń, wy„Wrota Podlasia”
brano 70 laureatów, a wśród nich znalazła
się dziewczyna z Wysokiego Mazowieckiego, uczennica ZSOiP i wokalistka zespołu Daddy Day Care z MOK – Weronika Ostrowska.
Literatura, muzyka, sztuki plastyczne i wizualne, teatr, ale też krawiectwo i moda…– podlascy uczniowie odebrali certyfikaty stypendialne dla
uzdolnionej artystycznie młodzieży przyznane przez Zarząd Województwa. XIII Gala wręczenia stypendiów „Podlaskie Talenty dla Niepodległej”,
odbyła się 22 lutego br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Certyfikaty wręczali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej
Żywno.
Serdecznie gratulujemy!
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Miejska Biblioteka Publiczna
K. Michalska

„Co czytamy i dlaczego”

W

poniedziałkowe popołudnie 19 marca 2018 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zorganizował spotkanie Saloniku Literackiego pt. „Co czytamy i dlaczego?”. Tym razem
odbyło się ono w wyjątkowym miejscu, czyli w Pracowni Orange, która dzieli swoją przestrzeń z Czytelnią Książki i Prasy MBP.
Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej państwo Jadwiga Kunat-Wiertel i Klemens Jagałła opowiedzieli o powodach, dla których warto czytać książki, przypomnieli rodzaje i gatunki literackie, które mogą nas zainteresować, a także przedstawili
dane dotyczące czytelnictwa w Polsce. Niestety, nie napawają one optymizmem, ale mamy nadzieję, że liczebność obecnych słuchaczy
świadczy o ich zainteresowaniu książkami. Kto wie może nawet promują je wśród swoich najbliższych?
W drugiej części bohaterką została pani Cecylia Dąbrowska – członek Grupy Inicjatywnej założenia Pracowni Orange w naszym
mieście. Zaprezentowała kilka własnych utworów z tomików poezji, które wydała oraz przeczytała fragmenty kroniki rodzinnej przygotowywanej do publikacji. Wśród zaprezentowanej twórczości znalazły się fragmenty, które rozbawiły publiczność, ale były też skłaniające do refleksji.
Wszyscy prelegenci mówili tak ciekawie, że można było ich słuchać jeszcze długo. Ale jak wiadomo, wszystko, co dobre, kiedyś się
kończy i tak było tym razem. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli liczyć na równie ciekawe wystąpienia.

Poezję też można śpiewać

SALONIK LITERACKI

K. Michalska

D

wudziestego trzeciego kwietnia 2018 r. o godz.
1700 odbyło się kolejne spotkanie Saloniku Literackiego zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Motywem przewodnim wydarzenia była poezja śpiewana.
Poezja najczęściej kojarzy nam się z pytaniem z lekcji
języka polskiego: „Co poeta miał na myśli?” albo z recytacją. I w jednym i w drugim wypadku trudno jest ująć właściwe przesłanie utworu, bo jest to rodzaj literacki, który
rządzi się swoimi prawami. Na szczęście jednak niektóre
utwory poetyckie mogą być zinterpretowane w zupełnie
inny sposób – można je zaśpiewać. Wtedy odbiór poezji
staje się nieco łatwiejszy i przyjemniejszy.
W poniedziałkowe popołudnie poezję śpiewaną prezentowali: grupa wokalno-instrumentalna z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w składzie: Kinga Figlerowicz, Hubert Gromada,
Jakub Koliński i Wojciech Mokrzewski, Weronika Ostrowska
– uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem oraz Bogusław Doroszkiewicz – poeta i nauczyciel. Wszystkie zaprezentowane utwory zabrzmiały tak, że zgromadzona publiczność wyrażała wielki żal z tak szybkiego zakończenia. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się zorganizować spotkanie w podobnej stylistyce.
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Pracownia Orange

Oświata

„Pracownia Orange”znajdująca się w Miejskim Ośrodku Kultury w naszym mieście działa prężnie i tętni życiem.
Oto skrót najważniejszych wydarzeń, które ostatnio miały w niej miejsce.

„Mamo, tato, potrafię działać w sieci.
Bezpiecznie i kulturalnie!”
- spotkanie z przedszkolakami w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2018

D

ynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i powszechny dostęp do Internetu powodują, że wiedzę
o bezpiecznym poruszaniu się w sieci należy przekazywać jak najwcześniej.
Przygotowaliśmy spotkanie dla najmłodszych, aby dowiedzieli się m.in. jakie zagrożenia w Internecie na nich czyhają i jak ich unikać. Poza tym wiemy, że w przyszłości maluchy zetkną się z bankowością elektroniczną i napotkają
niebezpieczeństwa z nią związane. Poprosiliśmy więc spe-

Z

cjalistkę w tej dziedzinie, by opowiedziała jak uchronić przyszłych
klientów banków przed skutkami nieumiejętnego korzystania
z dostępu do bankowości internetowej.
Na koniec lutego w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu gościliśmy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem z wychowawczyniami - Emilią
Wnorowską i Krystyną Święcką.
Spotkanie rozpoczęła Edyta Porowska – lider naszej pracowni.
Poruszyła najważniejsze zagadnienia dotyczące kultury i bezpieczeństwa w Internecie oraz zwróciła uwagę na problem uzależnienia od Internetu i konieczność zachowania równowagi pomiędzy
relacjami w świecie wirtualnym i realnym.
W kolejnej części Agata Rydzewska z Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem obrazowo przedstawiła dzieciom
zasady działania kont internetowych, kart kredytowych i sposobów zabezpieczania środków finansowych zgromadzonych nie
tylko na koncie internetowym, ale również w dziecięcych skarbonkach ;) Maluchy dowiedziały się, że powinny zachować dyskrecję
i ostrożność w kwestiach dotyczących zabezpieczeń (kodów PIN,
kluczyków do skarbonek) i miejsca przechowywania cennych
przedmiotów.
Część edukacyjną spotkania zakończyła projekcja filmów:
„Białe owce” i „Zamęt w głowach” oraz „Co można robić w Internecie”. Maluchy otrzymały też gadżety z logotypem Pracowni
Orange, słodycze oraz balony i odblaski od Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

Makijażowe Święto Kobiet
okazji Święta Kobiet odbyły się warsztaty makijażu.
Tego dnia gościliśmy ponad trzydzieści pań.

Podczas trzygodzinnego bezpłatnego pokazu, prowadząca - Magdalena Modzelewska – zaprezentowała, zasady
makijażu biznesowego, wyjaśniła, jak odpowiednio dobrać
kosmetyki do rodzaju skóry, zwróciła również uwagę na konieczność dostosowania kolorystyki i intensywności makijażu
do okazji.
Artystka udzieliła też rad, jak za pomocą makijażu zamaskować elementy twarzy, które mogą zdradzić zdenerwowanie podczas- na przykład- rozmowy kwalifikacyjnej. Panie

chętnie zadawały pytania, a mistrzyni udzielała na nie wyczerpujących odpowiedzi.
W przerwie spotkania na gości czekał słodki poczęstunek,
a na zakończenie każda z pań otrzymała pomarańczowy tulipan
z orgiami, wykonany przez członkinie pracowni i magnes promujący Wysokie Mazowieckie.
Bardzo dziękujemy Magdalenie Modzelewskiej i jej (pięknej
i niezwykle cierpliwej) modelce – Ewelinie Faszczewskiej – za
wspólne świętowanie Dnia Kobiet w prawdziwie kobiecy sposób.

Magdalena Modzelewska - makijażystka
Ewelina Faszczewska - modelka
Echo
Wysokiego
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Pracownia Orange

I edycja warsztatów z robotyki zakończona sukcesem!
Udało się! Roboty mozolnie budowane w naszej pracowni poruszają się.
Dzieciaki od 1 do 22 marca raz w tygodniu spotykały się
u nas, aby dowiedzieć się, czym są roboty, z jakich elementów
się składają, jak działają i jak je zbudować.
W zgłębianiu tajników robotyki małym konstruktorom
bezpłatnie pomagali uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem: Aneta
Stypułkowska, Jakub Buczyński, Mikołaj Buczyński, Mateusz
Bagiński, Damian Kamiński, Jakub Socik, których przygotowywał Mariusz Prusko.
Na ostatnie spotkanie z robotami LOFI przyszło więcej
chłopców, co znaczy, że zainteresowanie jest duże. To dobrze
się składa, bo chcemy zorganizować te warsztaty jeszcze raz –
w maju. Serdecznie zapraszamy dzieci, które chciałyby
uczestniczyć w powstawaniu robota.

„Łączy nas pamięć”

- finał akcji społeczno - edukacyjnej
18 kwietnia 2018
roku w Pracowni
Orange, odbyło się
spotkanie podsumowujące
działania
związane z akcją społeczno-edukacyjną
Żonkile, zainicjowaną
przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN.

Izby Ziemi Wysokomazowieckiej działającej przy Miejskim
Ośrodku Kultury, gdzie pan Głębocki kontynuował opowieść o historii Żydów w Polsce, kładąc szczególny nacisk
na jej lokalny aspekt.
Ostatnim etapem spotkania było przejście na miejscowy cmentarz żydowski – w drodze uczestnicy spotkania
rozdawali przechodniom papierowe żonkile, wykonane
przez członków koła plastycznego działającego przy MOK.
Po dotarciu na miejsce zgromadzeni złożyli żywe żonkile
przy macewach, kwiaty zostały również umieszczone na
pomniku.

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu „Nie było żadnej
nadziei” przygotowanego przez Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, połączona z prelekcją na temat powstania w getcie warszawskim.
Prelekcję wygłosił pan Karol Głębocki – historyk specjalizujący się w zagadnieniach związanych z historią Żydów, Lider Dialogu w Wysokiem Mazowieckiem, przewodnik terenowy, nauczyciel. Następnie przeszliśmy do

Dziękuję za wspólne upamiętnienie bohaterów powstania w getcie warszawskim i poznanie historii ludności żydowskiej na terenie miasta i okolic.
Muzeum Żydów Polskich POLIN od 2013 roku,
19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.
W 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu powstania w
getcie warszawskim.

Szkolimy się na rzecz lokalnej społeczności

N
z całej Polski!

a początku marca 2018 r. członkinie naszej pracowni zostały
zaproszone do Warszawy na Zjazd 100 Pracowni Orange
Dowiedziały się tam przede wszystkim jak dzięki
nowym technologiom lepiej współdziałać i zmieniać świat.
Spotkały wyjątkowych liderów lokalnych społeczności, którzy mają
świetne pomysły m.in. na to, jak pobudzić ludzi do współpracy na
rzecz społeczeństwa.
Szkoliły się m.in. z zakresu programowania, druku 3D i promocji.
Miały możliwość odwiedzenia wyjątkowego miejsca: FabLab powered
by Orange, które prowadzi Stowarzyszenie Robisz.to oraz Fundacja
Orange.
FabLab to pracownia wyposażona w zaawansowane technologie
takie jak drukarki 3D, plotery laserowe, frezarki CNC, elektronikę.

Dzięki wsparciu trenerów można się w niej nauczyć
jak twórczo z tych technologii korzystać, aby stworzyć
rozmaite przedmioty – od biżuterii po drona. Zajęcia
i pracownie są otwarte dla dzieci, młodzieży i dorosłych, niezależnie od umiejętności i doświadczenia.

Miło nam poinformować, że już 17 lipca br. Stowarzyszenie Robisz.to poprowadzi w naszej pracowni
bezpłatne szkolenie z zakresu druku 3D. W związku
z tym już zapraszamy do zapisywania się na warsztaty (86 275 23 34 – p. K. Michalska).

Kolejnym etapem szkolenia swoich umiejętności
z zakresu "leadership" był udział naszej Liderki
w ostatnim Zjeździe Pracowni Orange 3 edycji
w Łochowie. Warsztaty były bardzo zajmujące i profesjonalnie przygotowane przez Szkołę Liderów. Pani
Edyta miała możliwość kształtowania własnych zachowań, współpracy w zespole, tworzenia wizji Pracowni
i wcielania nowoczesnych rozwiązań multimedialnych
na rzecz lokalnej społeczności.
Dziękujemy Fundacji Orange za ogromne wsparcie
i motywowanie do działania.
Więcej informacji na temat działań w Pracowni
Orange Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem znajdziecie Państwo na stronie:
https://pracownieorange.pl/pracownia/wysokiemazowieckie/

Zjazd Liderów Pracowni Orange Łochów 2018
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

Relacja: Alicja Chmielewska
Zdjęcia: MOK

X rok akademicki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

U

roczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, a prezes
UTW Marianna Kaczanowicz powitała przybyłych gości i studentów
UTW.
Prezes podsumowała działalność UTW w latach 2015 – 2017 oraz kierunki
działania i ofertę programową na X rok akademicki (promocję miasta i powiatu, kultywowanie tradycji, historii i kultury polskiej, integracja pokoleniowa
i międzypokoleniowa, promocja zdrowego stylu życia, bezpieczeństwo seniora).
Ramowa oferta programowa uwzględnia zajęcia w formie wykładów z różnych dziedzin nauki, pracę w sekcjach, warsztatach, udział w imprezach kulturalnych, krajoznawczo – turystycznych i innych. Oferta daje możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym, społecznym, zdobywania nowych umiejętności,
rozwijania swoich pasji i zawierania nowych znajomości. Planowane formy aktywności mają sprawić, aby nikt nie czuł się samotny i wykluczony, by mógł
cieszyć się pełnią życia. Na zakończenie wystąpienia, prezes życzyła słuchaczom, aby w pełni realizowali swoje pasje i zamierzenia, zmieniając swój świat
na lepszy. W uznaniu za wniesiony wkład w organizację, rozwój oraz istotny wpływ na realizację zadań statutowych Uniwersytetu, burmistrz
Jarosław Siekierko otrzymał statuetkę Członka
Honorowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Wysokiem Mazowieckiem.
Wykładem inauguracyjnym pt. „Edukacja permanentna jako jeden z głównych warunków
osiągnięcia sukcesów” dr Romana Gawrycha
rozpoczęto X rok akademicki UTW.
Tematyką wykładu była edukacja i jej rezultaty,
pojęcie sukcesu, jego składniki i etapy osiągania. Wykładowca rozważania zakończył życzeniami wielu sukcesów w życiu zawodowym
i prywatnym dla studentów UTW. Powagę uroczystości pięknie dopełniły: hymn „Gaudeamus”

i hymn studencki. Jarosław Klimaszewski pogratulował słuchaczom UTW dotychczasowych
osiągnieć, życzył dużo zdrowia na przyszłość,
a burmistrz. Jarosław Siekierko wyraził swoje
zadowolenie z działalności i różnorodności realizowanych zadań i życzył kolejnych pięknych
lat działania UTW.
W kolejnej części spotkania z programem
muzycznym wystąpili uczniowie Samorządowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.
Prezes UTW podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia podkreślając, że dla studentów UTW to wielki zaszczyt. Podziękowała też
sponsorom spotkania: Wojciechowi i Sebastianowi Brzozowskim, Aldonie Zamłyńskiej, Barbarze Załuska i studentom. Spotkanie zakończyła
kolacja w kawiarni MOK.

JUBILEUSZOWA PALMA WIELKANOCNA
Relacja: M. Kaczanowicz, prezes UTW
Zdjęcia: Z. Kaczanowicz

X

my.

XI Konkurs na wykonanie Palmy Wielkanocnej zorganizowało Muzeum
Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Na konkurs zgłoszono 543 pal-

Studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem, pod kierunkiem Małgorzaty Mokrzewskiej wykonały palmę w barwach biało czerwonych.
Inspiracją stał się jubileusz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tarczę, symbolizującą to wydarzenie, wykonało Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem. Palma łączy w sobie dwa elementy: tradycję naszych
ojców i historię. Jury przyznało UTW Nagrodę Specjalną i bilet na zwiedzanie zabytkowej szkoły i Muzeum Zabawek w Winnej Chroły.
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Dwudziestego piątego marca w Niedzielę
Palmową delegacja studentów UTW wraz z laureatami konkursu, wzięła udział w procesji i Mszy
Św. w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Procesję rozpoczęła salwa honorowa
oddana przez Bractwo Kurkowe. Mszę Św. celebrował Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus.
Delegacja UTW była powitana przez proboszcza parafii i uhonorowana przez biskupa, który
podczas homilii podkreślił historyczny charakter
naszej palmy. Dopełnieniem uroczystości było
odebranie nagrody.

15

