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Święto Konstytucji w Wysokiem Mazowieckiem
Urząd Miasta

W

O godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Maroku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości przypadła 227. rocznica uchwalenia zowieckiem odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznych, w któkonstytucji 3 maja. Jak co roku, miejskie uroczystości z tej rym wystąpili soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne
okazji miały wyjątkowy charakter.
i chóry. Wszyscy mieli okazję do wspólnego śpiewania dzięki
tekstom pieśni wyświetlanym na dużym ekranie. Po występie
O godz. 900 przy pomniku AK przedstawiciele władz samo- wykonawcy otrzymali dyplomy i statuetki upamiętniające 100.
rządowych, poczty sztandarowe, Grupa Rekonstrukcji Histo- rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
rycznej im. Brygady Kawalerii PLIS w Wysokiem Mazowieckiem,
Orkiestra Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, mieszkańcy miasta i powiatu, złożyli kwiaty w hołdzie
żołnierzom polskim poległym w latach 1941-1944 i ofiarom

terroru stalinowskiego. Następnie w kolumnie marszowej przeszli pod pomnik Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, a stamtąd
do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie została odprawiona
msza św. za ojczyznę. Dalsza część uroczystości odbyła się pod
pomnikiem POW. Tam złożono kwiaty, a następnie Ludwik Komar- członek Zarządu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Okręgu
Białostockiego przeprowadził ceremonię złożenia przyrzeczenia członków Jednostki w Wysokiem Mazowieckiem.
Potem przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia,
które wygłosili: Józef Sokolik – Przewodniczący Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie, Jacek Bogucki – Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w imieniu Poseł na Sejm RP Bernadety Krynickiej -Sebastian Sobociński – Dyrektor Biura Poselskiego oraz
Leszek Gruchała – Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego.

Burmistrz z absolutorium

R

ada Miasta Wysokie Mazowieckie podczas sesji 30 maja 2018 r. udzieliła burmistrzowi Jarosławowi Siekierko absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
Pozytywną opinię w sprawie absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba
Obrachunkowa w Białymstoku i Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Za udzieleniem
absolutorium głosowało 14 radnych obecnych na sesji, nikt nie był przeciw, ani
nie wstrzymał się od głosu.
W związku z wydarzeniem, Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik w imieniu własnym i rady złożył gratulacje burmistrzowi oraz podziękował za zaangażowanie i trudną pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Na planowane dochody budżetowe w kwocie 46 909 969,00 zł, wykonanie
wyniosło 46 685 393,67 zł, co stanowi 99,5%. Zakładany plan wydatków to
51 213 364,36 zł, wykonanie wyniosło 41 113 344,61 zł, co stanowi 80,3% wykonania planu.
Absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez miasto Wysokie Mazowieckie.
Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, tel./fax 86 275 23 43
Redaktor naczelna: Magdalena Pietruczak
Redakcja: Małgorzata Sałęga, Ewa Pietraszko, Edyta Porowska, Katarzyna Michalska, Barbara Szeląg.
Skład komputerowy: Wojciech Mokrzewski
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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 Wpłynęło 5 ofert. Najtańsza na kwotę 263 599,45 zł, najdroższa
obradowała 27 kwietnia 2018 roku oraz 30 maja 2018 na kwotę 303 694,00 zł.
roku.
2 oferty odrzucono na podst. art.89 ust. 1 pkt. 7a i 7b.
Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy FIT PARK Sp. z o.o.
W dniu 27 kwietnia 2018 r. Rada przyjęła informacje dotyczące: z Torunia.
 zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie,
Nr 24/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali miesz działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
kalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
2017 rok,
części gruntu oraz zastosowania bonifikaty (2 lokale: Armii Kra realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
jowej 1 i Ludowa 9).
pozarządowymi.
Nr 25/18 w sprawie harmonogramu z wykonania uchwał Rady
Ponadto podjęto uchwały:
Miasta.
 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie
Nr 26/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na Sesję
Mazowieckie na okręgi wyborcze,
Rady Miasta.
 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie
Nr 27/18 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym
Mazowieckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
Urzędu Miasta.
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborNr 28/18 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego
czych.
organowi stanowiącemu za 2017 rok.
Nr 29/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeW dniu 30 maja 2018 roku Rada Miasta Wysokie Mazowiec- prowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzekie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za daż nieruchomości gruntowych.
rok 2017 oraz podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia spra- Sprzedano 10 działek.
wozdania finansowego oraz udzieliła absolutorium dla Burmi- Nr 30/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
strza Miasta.
postępowań o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii)
W dalszej części przyjęto informacje dotyczące:
dla 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym.
- realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, Wpłynęły 2 oferty:
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych miasta sta- Poltur Polska Sp. z o.o. z Zielonej Góry na kwotę 34 475,00 zł,
nowiących własność miasta oraz ich najmu na okres dłuższy niż Stowarzyszenie Bliżej Ciebie Wysokie Mazowieckie na kwotę
3 lata,
31 115,00 zł. Wybrano korzystniejszą ofertę.
- działalności Straży Miejskiej za 2017 rok,
Nr 31/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na Sesję
- stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. In- Rady Miasta.
formacje przygotowane zostały przez Komendanta Powiatowe- Nr 32/18 w sprawie harmonogramu wykonania uchwał z Sesji
go Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Rady Miasta.
Policji, Komendanta Straży Miejskiej oraz Prokuratora Rejono- Nr 33/18 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa
wego.
Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Wysokie
Mazowieckie.
Rada podjęła również uchwały w sprawach:
Nr 34/18 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
- ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
Miasta Wysokie Mazowieckie.
- przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostar- Nr 35/18 w sprawie powołania komisji w celu naboru uczestczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wyso- ników wypoczynku letniego – kolonii z programem socjoterakie Mazowieckie,
peutycznym.
- zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Nr 36/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
Burmistrz Miasta w okresie międzysesyjnym podpisał 14 części gruntu oraz zastosowania bonifikaty. Sprzedano 2 lokale
zarządzeń:
mieszkalne.
Nr 23/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Budowa trzech otwartych
stref aktywności w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”.

15 SIERPNIA, GODZ.1700 – ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

impreza plenerowa na placu przy pomniku POW, w programie m.in. kapela KŁOS.



25 - 26 SIERPNIA – „MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE”



przygotowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
plac za MOK, pokaz wystawy patriotycznej.

26 SIERPNIA - PIKNIK PATRIOTYCZNY
 impreza plenerowa na placu za MOK.
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Pierwsza w historii miasta przysięga wojskowa
Urząd Miasta

W

sobotę, 26 maja, około 200 żołnierzy 1 Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego „Mścisława” złożyło w Wysokiem Mazowieckiem
przysięgę wojskową na sztandar 18 Białostockiego Pułku
Rozpoznania Wczesnego.
Na uroczystości na placu przy ul. Kościelnej, w sąsiedztwie
zabytkowej plebanii było wielu gości - m.in. Wiceminister
Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Wiceminister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski, parlamentarzyści, samorządowcy, komba-

łał także patron 1. PBOT gen. brygady Władysław Liniarski
pseudonim „Mścisław" - komendant białostockiego okręgu AK.
Z okazji Dnia Matki, miłym akcentem było wyróżnienie mam
w mundurach WOT. Po defiladzie w wykonaniu Terytorialsów,
odbył się pokaz sprzętu i wyposażenia żołnierzy WOT oraz
służb mundurowych, natomiast goście złożyli kwiaty pod pomnikiem kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” i jego żołnierzy.

tanci, przedstawiciele służb mundurowych, rodziny żołnierzy
oraz mieszkańcy miasta. Wśród zaproszonych była też wnuczka gen. Władysława Liniarskiego - Grażyna Sibilska.
W Wysokiem Mazowieckiem przysięgę złożyli żołnierze 14
batalionu lekkiej piechoty, w którego rejonie leży powiat wysokomazowiecki oraz żołnierze 11 batalionu lekkiej piechoty
z Białegostoku. Przysięga jest zakończeniem szkolenia podstawowego. Od czerwca żołnierze rozpoczęli cykl szkolenia trwający 3 lata, po którym przejdą certyfikację gotowości bojowej.
Burmistrz Jarosław Siekierko wręczył wszystkim publikację
o ostatnim podlaskim komendancie 6 Brygady Wileńskiej AK
i jego żołnierzach, podkreślając, że kpt. Kazimierz Kamieński
ps. „Huzar” pochodził z terenu powiatu wysokomazowieckiego i działał tu w latach 1939-1952. Ziemia wysokomazowiecka
ma bogate tradycje niepodległościowe. Na tych ziemiach dzia-

Jubileusz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Urząd Miasta

W

e wtorek, 29 maja, w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazją do spotkania było 25- lecie Komisji Wspólnej oraz Dnia Samorządu
Terytorialnego. Wśród zaproszonych był Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko.

Spotkaniu przewodniczył Joachim Brudziński - Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na początku złożył samorządowcom życzenia z okazji ich
święta: „Wiem, że pełnienie funkcji samorządowych to trudne

zadanie, ale z drugiej strony dające ogromną satysfakcję, bo
to w samorządach tkwi źródło obywatelskiej siły. Pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność
na szczeblu lokalnym, za ciężką pracę, determinację
i poświęcany czas. Dzięki Wam możliwe jest rozwiązywanie
wielu problemów obywateli” – mówił szef MSWiA.

Dwudziestopięciolecie pracy Komisji było też okazją do
podsumowania jej działalności. Jak podkreślił minister: „Jest

to miejsce otwartego dialogu, który daje możliwość wypracowania rozwiązań akceptowanych przez wszystkie strony”.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego działa w oparciu o zasadę równości. Każda ze stron ma taką samą
liczbę przedstawicieli oraz współprzewodniczącego. Komisja jest ważną instytucją w procesie stanowienia prawa. Daje
również możliwość merytorycznej dyskusji o sprawach ważnych dla obywateli.
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Wicelider współpracy transgranicznej
Urząd Miasta

iódmego czerwca w Suwałkach, podczas Kongresu
S
Samorządów Polski i Litwy, podsumowano 20 lat
współpracy samorządów tych państw.
Wysokie Mazowieckie
w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie
„Euroregion
Niemen”
otrzymało statuetkę wicelidera Polsko - Litewskiej
współpracy samorządów
w kategorii od 5-10 tys.
mieszkańców – kultura,
sport, turystyka.
Wysokie Mazowieckie
do konkursu zgłosiło projekt pt. Poznajemy się lepiej – „Święto łabędzia”
okazją do zacieśniania
współpracy partnerskiej,
realizowany w czerwcu
2014 roku z Gminą Mejszagołą Rejonu Wileńskiego na Litwie.
W
projekcie
brało
udział 41 osób z Litwy
i duża grupa mieszkańców
naszego miasta. Głównym
działaniem projektu była
wymiana
doświadczeń

międzypokoleniowych pomiędzy miastami partnerskimi; zachęcenie do aktywnego uczestnictwa obywateli gmin partnerskich
w życiu społecznym i kulturalnym; dążenie do większej współpracy; poznanie historii, tradycji i kultury obu społeczności oraz
pokazanie jak jest wiele wspólnych wątków w naszej historii
i tradycji.
W działania projektu zaangażowane zostały różne środowiska m.in. przedstawiciele samorządów obu stron, instytucje kultury, szkoły, seniorzy, organizacje pozarządowe, młodzież, zespoły teatralne i wokalne.

Wysoka lokata

w rankingu finansowym samorządów
Urząd Miasta

P

odczas tegorocznego IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (26-27
kwietnia) eksperci z krakowskiej
Regionalnej Izby Obrachunkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaprezentowali najlepsze gminy i miasta
w Polsce. Odbyło się to na podstawie specjalnego Rankingu
Finansowego Samorządów Terytorialnych 2016.
Wysokie Mazowieckie w grupie 237 gmin miejskich zajęło
wysokie 12 miejsce.
Ranking podzielony był na 5
kategorii: gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie, gminy miejskie,
miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Zestawienia pokazały, które samorządy najlepiej
zarządzają pieniędzmi.
Badania do rankingu są bardzo
skomplikowane i zawierają wiele
zmiennych składowych.
Finanse każdego polskiego
samorządu zostały rozłożone na
czynniki pierwsze, koncentrując
się na dochodach własnych, nadwyżce operacyjnej, wydatkach
inwestycyjnych, wydatkach na
wynagrodzenia, udziale podatku
od osób fizycznych czy środkach
unijnych pozyskanych na realizację zadań.
Echo
Wysokiego
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Klub Miłośników Historii

Wysokie Mazowieckie w czołówce
najlepiej zarządzanych

M

iło nam poinformować, że Wysokie Mazowieckie
znalazło się na 4 miejscu- po Serocku, Świnoujściu
i Biłgoraju- wśród pięćdziesięciu najlepiej zarządzanych
miast w Polsce. Ranking opracował niezależny ośrodek
THINKTANK, a wyniki ogłoszono w czerwcu podczas
Akademii Liderów Miast Przyszłości w Krakowie.
W Polsce powstaje wiele miejskich rankingów. Ten,
w pierwszej kolejności ocenia gospodarzy, którzy dla rozwoju
miast mają kluczowe znaczenie. To lider stoi na czele miejskiej społeczności, wytycza cele i wprowadza zmiany, to za
nim idą ludzie. Tak powstał ranking Liderów Miast Przyszłości
- miast które od lat są dobrze zarządzane. W ten sposób wyUrząd Miasta

łoniono dziewięć ośrodków miejskich, które w opinii THINKTANK mogą nosić miano miasta przyszłości. Ranking może zaskakiwać – nie ma na nim największych polskich metropolii. Są
zaś te, które dbają o mieszkańców, umiejętnie korzystają ze
swojego potencjału i dostępnych środków.
Przy opracowywaniu rankingu ośrodek THINKTANK przeanalizował dane o charakterze jakościowym i ilościowym. Dane jakościowe dotyczyły opinii mieszkańców na temat miejskich
władz i zmian zachodzących w poszczególnych ośrodkach. Przeanalizowano też osiągnięcia i sukcesy burmistrzów. Zebrane
informacje uzupełniono o dane ilościowe. Czynnikami, które
analizowano były: liczba kadencji sprawowanych przez urzędującego prezydenta lub burmistrza, poziom poparcia w kolejnych
wyborach samorządowych oraz wysoki wynik w pierwszych
turach. Wyróżnieni liderzy charakteryzują się m.in.: umiejętnością analizy potrzeb miasta, skutecznością w odpowiedzi na te
potrzeby, konsekwencją, przedsiębiorczością i komunikatywnością. Następnie sięgnięto po dane ilościowe z ostatnich 10 lat,
które dotyczyły podejmowanych w miastach inicjatyw służących
poprawie ich sytuacji ekonomicznej oraz poziomu życia mieszkańców.
Wzięto pod uwagę takie efekty decyzji zarządczych jak: poziom wydatków przeznaczanych na inwestycje w różnych sferach, dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, saldo migracyjne, frekwencję podczas wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, a także sytuację w sferach: ekologicznej i rekreacyjno-sportowej.
Dzięki tym kryteriom wyłoniono dziewięć najefektywniej prosperujących miejscowości, charakteryzujących się m.in.: znaczącymi inwestycjami w miejską infrastrukturę, inicjatywami poprawiającymi standard życia mieszkańców oraz wysoką efektywnością wykorzystania środków finansowych z zewnątrz (głównie
z programów Unii Europejskiej).

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Już po raz dziesiąty Urząd Marszałkowski go na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowaWojewództwa Podlaskiego udzielił pomocy fi- nie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Województwa
nansowej jednostkom samorządu terytorialne- Podlaskiego. W tym roku wsparcie było rekordowe - 800 tys.
zł.
Wśród podpisujących umowy na dotacje był Jarosław Siekierko- Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i Krzysztof
Chojak- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem (otrzymane wsparcie to 5 tys. zł).
Samorząd miasta od kilku lat pozyskuje w ten sposób środki na doposażenie jednostki. W 2017 roku zakupiono wentylator oddymiający, w 2016 pompę
zatapialną, a w 2013 motopompę szlamową. W tym roku planowany jest defibrylator (urządzenie do przywracania akcji serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia). Zakup defibrylatora skróci czas i polepszy skuteczność pierwszej pomocy, co zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego terenu.
Nie są to jedyne wydatki związane z OSP. W celu zapewnienia większej mobilności jednostki, samorząd miasta rozpoczął remont budynku remizy i podjazdu.
Podpisanie umowy

Nowa odsłona remizy OSP

W

remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
przy ul. Mickiewicza, od kwietnia trwa remont. Prace wykonuje Zakład Budowlany Stanisława Mączyńskiego.
Przebudowa budynku OSP obejmuje wymianę pokrycia dachowego, rynien
dachowych i spustowych, docieplenie budynku i założenie hydroizolacji, przebudowę powierzchni utwardzonych przed wejściem i wjazdem do remizy, zamocowanie 3 masztów flagowych, wymianę części stolarki okiennej na nową
PVC, wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku, nowych obróbek blacharskich i parapetów z blachy powlekanej oraz modernizacji wejścia do
budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja będzie kosztować ok. 200 tys. zł i jest w całości pokrywana z budżetu miasta. Termin zakończenia prac to koniec września.
Na zdjęciu remont budynku remizy OSP

6

Echo
Wysokiego

Urząd Miasta

Dla sportu i rekreacji
Urząd Miasta

D

o końca sierpnia na terenie miasta powstaną 4
ogólnodostępne tereny sportowo-rekreacyjne.
Będą zlokalizowane w ogródkach działkowych
„Pszczółka”, przy ul. Armii Krajowej, przy ul. 1 Maja
i ul. Kościelnej.

Co z fontanną w parku przy MOK-u?
Urząd Miasta

N

a pewno wiele osób zadaje sobie to pytanie. W ubiegłym roku odbył się przetarg na budowę fontanny. Firma, która go wygrała wykonała część robót i… opuściła plac
budowy.

Na placach tych będą urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia sprawnościowe i place zabaw, które będą ogrodzone. Miejsca mają być wyposażone w stojaki
na rowery, stół do gier oraz nasadzenia roślin.

Obecny stan fontanny

W związku z przerwaniem robót budowalnych na okres dłuższy
niż 30 dni umowa została wypowiedziana. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła miastu gwarancję w wysokości 24 tys. zł.
Obecnie w sądzie toczy się sprawa o wypłatę 10% wartości
wynagrodzenia na rzecz miasta – kara za rozwiązanie umowy
z winy wykonawcy. W tym roku ogłoszono kolejny przetarg
i podpisano umowę na wykonanie fontanny, która miała być
gotowa do końca czerwca. Jednak i ta firma nie dokończyła
prac, a swoje działania ograniczyła tylko do przywiezienia ogrodzenia, którego nawet nie rozstawiła. Prace ukończenia budowy
fontanny zostały więc zlecone ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem
Mazowieckiem.

Uczniowie z dobrym startem
dzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczowychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo
– terapeutycznych – raz w roku na dziecko,
2) osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności.

T

rzysta złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry
Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają takie wsparcie raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia, na okres
zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
- od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do
30 listopada 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa
15, pokój nr 9.
Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym roEcho
Wysokiego

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się
przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat,
2) ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się
przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lata– w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca
2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie
wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.
Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc
od dnia złożenia wniosku.
Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca
2018 r. ze strony internetowej MOPS w Wysokiem Mazowieckiem
lub w siedzibie przy ul. Ludowej 15.
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Południowa obwodnica miasta coraz bliżej
Urząd Miasta

P

odlaski Urząd Wojewódzki właśnie opublikował
ostateczną listę inwestycji, które otrzymają dotację. W przypadku Wysokiego Mazowieckiego to
2,5 mln zł na I etap budowy tzw. południowej obwodnicy miasta. Nowa droga połączy ulice 1 Maja
i Szpitalną. Jej koszt to 9,3 mln zł.
Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Początkowo miała być realizowana z własnych środków.
Jednak dzięki dofinansowaniu z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego, budżet miasta zaoszczędzi 2,5 mln zł.
Pieniądze zostaną przeznaczone na remont innej ulicy
w mieście- ul. Ludowej od ronda im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w kierunku ul. Białostockiej, odcinek ten
zakończy się rondem przy ul. Kochanowskiego.
Jest również przygotowana dokumentacja na budowę kolejnego etapu obwodnicy- od ul. 1 Maja do ul.
Ludowej (łącząca się z ul. Przechodnią). W przyszłym
roku powstanie dokumentacja na odcinek od ul. Ludo-

wej, przy SM Mlekovita, do drogi krajowej nr 66 do Zambrowa. Obwodnica odciąży ruch w centrum miasta.

Remont drogi krajowej nr 66
Urząd Miasta

T

rwają prace nad dokumentacją odnośnie planowanego
remontu czterokilometrowego odcinka drogi krajowej nr
66, przebiegającej przez Wysokie Mazowieckie (od ronda na
ul. Zambrowskiej, ul. 1 Maja, do miejscowości Mystki- Rzym).

Proces ten najprawdopodobniej wydłuży się w związku
z podpisaniem aneksu, według którego musi nastąpić zmiana
dokumentacji. Oprócz samej drogi, przebudowany będzie most
na rzece Brok przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.
Zgodnie z opiniami rzeczoznawców most musi zostać przebudowany i dlatego prace nad dokumentacją wydłużą się. Środki na
tę inwestycję w kwocie 23,5 mln złotych są zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Infrastruktury na lata 2019-2020.

Odnawialne źródła energii
dla mieszkańców miasta

P

iętnastego maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę na realizację zadania

„Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta
Wysokie Mazowieckie”, które realizowane jest w ramach

działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
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Dofinansowanie dotyczy trzech rodzajów instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej: fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz hybrydowej, czyli połączenia paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Ostatecznie w projekcie
weźmie udział 65 gospodarstw domowych z naszego miasta.
Największym zainteresowaniem cieszyły się panele fotowoltaiczne, bo aż 31 osób jest zainteresowanych tą instalacją.
Z kolei 18 osób zadeklarowało chęć podłączenia kolektorów
słonecznych oraz 16 osób instalacji hybrydowej. Mieszkańcy,
którzy zdecydowali się wziąć udział w przedsięwzięciu uzyskają
dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych,
pozostały koszt 30% realizacji przedsięwzięcia, stanowić będzie
wkład własny mieszkańca.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 546 555,78 zł, w tym
dofinansowanie ze środków unijnych to 989 392,99 zł.
Wyłoniono już wykonawcę, który do końca listopada tego roku
sporządzi dokumentację projektową.
Echo
Wysokiego
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Szkolna hala sportowa na miarę XXI wieku
Urząd Miasta

W

czerwcu zakończył się remont hali sportowej
w Miejskim Zespole Szkół. Inwestycja rozpoczęła się
jesienią ubiegłego roku. Budynek powstał 20 lat temu
i był już dość wysłużony.
Zakres prac budowlanych obejmował: docieplenie ścian i
dachu części budynku (sala gimnastyczna, pomieszczenia to-

warzyszące, sala treningowa oraz łącznik sali z budynkiem
Miejskiego Zespołu Szkół), modyfikację docieplenia strychu
nad łącznikiem sali sportowej i szkoły, wymianę rynien i rur
spustowych, wymianę instalacji odgromowej, stolarki okiennej,
drzwiowej i parapetów, remont schodów wejściowych, roboty
malarskie i renowacyjne wewnątrz budynku, remont łazienek
pod trybunami, wymianę oświetlenia i systemów sterowania,
montaż sufitów podwieszanych w hali sportowej, wymianę
osprzętu sportowego hali (bramki do piłki ręcznej, słupki do
siatkówki, mechanizm wysokości tablicy koszykowej, kotara
dzieląca halę, siatka ochronna, tablica świetlna, konstrukcja
podwieszana koszy do koszykówki) oraz remont wykładziny.
Obecnie obiekt spełnia współczesne standardy. Inwestycja
kosztowała 1,6 mln zł, z czego 402,600 tys. to dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Rozwoju
Szkolnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2017. Pozostałe
środki (ok 1,2 mln zł) pochodzą z budżetu miasta.

Hala sportowa w Miejskim Zespole Szkół po remoncie

Rowerowa doba

Pomnik do rozbiórki
Urząd Miasta

D

o końca lipca zniknie pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej, znajdujący się przy ul. Zambrowskiej w Wysokiem Mazowieckiem.
Rozbiórka podyktowana jest art.
5 a ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek
organizacyjnych, jednostek pomocniczych
gminy,
budowli
i urządzeń użyteczności publicznej
oraz pomniki, z dnia 1 kwietnia
2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz.744
z późn. zm.) oraz pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białystoku i opinią Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.
Pomnik był powiązany z pochówkiem żołnierzy Armii Czerwonej, jednak znajdująca się na
nim tablica informuje, że szczątki żołnierzy zostały ekshumowane na cmentarz wojenny w Ostrołęce-Wojciechowicach.
Nie wymienia się również tego obiektu w innych publikacjach
jako miejsca pochówku. Wobec tego pomnik został uznany
za upamiętnienie symboliczne, niezwiązane z miejscem pochówku. Betonowe części po jego rozbiórce zostaną zniszczone.

T. J. Wróblewski

W

dniach 23 – 24 czerwca po drogach powiatu wysokomazowieckiego, na trasie Wysokie Mazowieckie – Gołasze Mościckie – Kulesze Kościelne – Czarnowo Biki - Tybory Olszewo – Stare Osipy - Wysokie Mazowieckie przejechał
„II Wysokomazowiecki 24 godzinny Maraton Rowerowy”.
W imprezie wzięło udział 55 uczestników.
W ciągu 24 godzin przejechano łącznie 15 462 kilometrów.
Najlepszy zawodnik Tomasz Kaczmarek przejechał 646 km. Nawet niesprzyjająca aura (opady deszczu i silny wiatr) nie zniechęciły jadących. Obyło się też bez przykrych zdarzeń i kolizji drogowych, gdyż trasę zabezpieczali funkcjonariusze OSP w Wysokiem Mazowieckiem (za co serdecznie dziękujemy!).
Uroczystość zakończenia maratonu odbyła się z udziałem
jego patronów: burmistrza Jarosława Siekierko oraz dyrektor
Podlaskiego Okręgowego Oddziału PCK w Białymstoku Elżbiety
Paszkowskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz zestawy upominków.
Organizatorzy imprezy pragną serdecznie podziękować
sponsorom oraz osobom aktywnie uczestniczącym przy jego
organizacji w tym pracownikom wysokomazowieckiego
MOPS-u, urzędnikom Urzędu Miasta oraz Rejonowego Oddziału PCK w Zambrowie.

Nowe otoczenie rzeki Brok

W

czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania
terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem.
Projekt dotyczy działki położonej nad rzeką w okolicy ul.
Przechodniej i powinien zawierać propozycje alejek, małej architektury, elementy zieleni parkowej i oświetlenie. Termin składania ofert upływa 10 lipca.
Teren ten w przyszłości będzie też spełniał rolę targowicy.
Miasto planuje ogłosić kolejny przetarg na sprzedaż terenów
pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Kościelnej.

Echo
Wysokiego
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Są środki na remont Miejskiego Ośrodka Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
otrzyma dofinansowanie w wysokości 6,7 mln zł, przeznaczone na przebudowę i remont budynku.
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 54 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 10 inwestycji rewitalizacyjnych w regionie,
wartych 89 mln zł.

Część 1 - dostawa i instalacja systemu projekcji cyfrowej oraz
kompletnego systemu kinowego nagłośnienia przestrzennego
w sali widowiskowo-kinowej MOK.
Część 2 - przedmiotu zamówienia - dostawa i instalacja systemu nagłośnienia sali widowiskowo-kinowej MOK.
Część 3 - dostawa i instalacja technologii i oświetlenia sceny
dla sali widowiskowo-kinowej MOK.
Wykonawca przetargu będzie miał 12 miesięcy na wykonanie
prac remontowych a dostawca wyposażenia 60 dni od zakończenia robót budowalnych na dokończenie montażu urządzeń.
Przewidziany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2019
roku.
29 czerwca 2018 r.
została podpisana umowa:
„Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla
ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego
Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.5. Rewitalizacja.

To wynik naboru z działania 8.5 na rewitalizację z RPOWP.
Zgłoszonych zostało 15 projektów. Ocenę pozytywną otrzymało 12, ale 10 dostanie dofinansowane, gdyż na tyle pozwala
pula pieniędzy, przeznaczona na ten konkurs – 55 mln zł.
Jednak już wcześniej, 30.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu wnętrza MOK-u oraz wyposażenia
w nowoczesny sprzęt kinotechniczny, oświetlanie oraz technologię sceny. Ze względu na przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych, zostały ogłoszone dwa postępowania o udzielenie zamówienia: pierwszy na wykonanie remontu wnętrza
MOK-u, drugi na wyposażenie. Postępowanie na wyposażenie
zostało podzielone na trzy części w związku ze specyfiką
przedmiotu zamówienia tj.:

Fot. UMWP/Wojciech Oksztol Wrota Podlasia

Warsztaty z modelowania druku 3D w Pracowni Orange:
 13 i 16 lipca – szkolenie z oprogramowania,
 17 lipca – finał warsztatów, zajęcia poprowadzą pracownicy MOK oraz Stowarzyszenie Robisz.to, zapisy pod nr. tel.: 86 275 23 34;
Letni koncert przy fontannie – 15 lipca, przy pomniku POW w Wysokiem Mazowieckiem;
Letnie Kino Nadziei – Plenerowe Kino Radia Nadzieja– 20, 21 lipca, godz. 2100, na placu za MOK zostaną wyświetlone filmy: „Moja miłość” oraz „Old fashioned”;
Turniej Minecraft w Pracowni Orange – 23-27 lipca;
Podlaska Oktawa Kultur – koncert zespołów folklorystycznych z Bułgarii, Bośni i Hercegowiny 29 lipca, godz. 1600, kino MOK;
Wakacje z MOK - II tura - 30 lipca - 3 sierpnia. Zajęcia zorganizowane - zapisy pod nr. tel.: 86 275 23 43;
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 2 sierpnia, od godz. 1730 impreza plenerowa na placu przed MOK. Wystąpią zespoły z: Portugalii, Tajwanu, Kanady, Słowacji, Indii, Rygi, Rumunii,
Gruzji i Słowacji.
Gra miejska z Pracownią Orange – 6-8 sierpnia. Zajęcia dla młodzieży poprowadzi Fundacja 5 Medium;
10
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Kolorowy zawrót głowy, czyli Dzień Dziecka
w Wysokiem Mazowieckiem
MOK

W

tym roku zorganizowaliśmy Dzień Dziecka połączony
z rozstrzygnięciem konkursu na „Najaktywniejszego
Czytelnika roku 2017" w kategorii dzieci. Czytelnicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz uczestnicy Dnia Dziecka zgromadzili
się na placu za Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Wydarzenie rozpoczęło uroczyste wręczenie nagród dla Najaktywniejszych Czytelników 2017 Roku przez Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie - Jarosława Siekierko, Dyrektor MOK Małgorzatę Sałęga oraz Kierownik MBP - Dorotę Mokrzewską.
Imprezę uatrakcyjnił występ zespołu OKAY DANCE działający
w naszym ośrodku kultury. Instruktorem grupy od lat jest Grażyna Stanisławska.
Dla przybyłych zaplanowana była cała gama atrakcji i rozrywek,
m.in. sprzęty rekreacyjne, dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, a także gry plenerowe i animacje, np. skoki na dmuchanych, trzyosobowych parówkach, wyścigi w dwuosobowych nartach czy
mini hokej. Do zabawy zapraszała maskotka Kubusia Puchatka.
W programie znalazły się
też tańce integracyjne, malowanie twarzy, skręcanie
balonów i pokaz baniek mydlanych XXL.
Imprezę i animacje poprowadził Karol Falkowski
„MELODIA" natomiast pozostałe atrakcje zapewnili:
pracownicy MOK oraz firma
„STREFA IMPREZ" Paweł
Kulesza.

Niepodległość 100+
MOK

– koncert patriotyczny

T

rzeciego czerwca 2018 r. Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem miał zaszczyt gościć
Kabaret pod Egidą z założycielem Janem Pietrzakiem
na czele.
Artyści
wystąpili
ze
specjalnym
koncertem
„Niepodległość 100+”, który został przygotowany przez
Towarzystwo Patriotyczne z okazji 100 - lecia niepodległości Polski. Występ honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko,
a do jego organizacji przyczynił się dr Czesław Chorąży
aktywnie działający w Klubie Miłośników Historii.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wielu pięknych
utworów patriotycznych. Kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki, burmistrz Jarosław Siekierko w kilku ciepłych słowach podziękował
artystom za wspaniałe patriotyczne widowisko.
Po koncercie można było nabyć książki autorstwa J. Pietrzaka
„z PRL-u… do Polski. Osiemdziesiątka pana Pietrzaka”, „Jak obaliłem komunę”, „Śmiech i złość”, które również są dostępne do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także płytę
„Nielegalne kwiaty”.
Echo
Wysokiego
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Miejski Ośrodek Kultury

„Dzień Łabędzia” A.D. 2018 przeszedł do historii
MOK

D

wudziestego czwartego czerwca Stadion Miejski
w Wysokiem Mazowieckiem wypełnił się miłośnikami
muzyki patriotycznej i rozrywkowej, a okazją ku temu było
cykliczne święto – „Dzień Łabędzia”.
Punktualnie o 1500 imprezę rozpoczął występ dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 1, które zatańczyły Poloneza
i układ z flagami. Po nich sceną zawładnęła grupa taneczna
OKAY DANCE działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury. Młodzi tancerze zaprezentowali program tańca nowoczesnego
oraz baletowy.
W przerwie między występami dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 przedstawiły montaż słowno-muzyczny pt.
„Rodzina zawsze razem się trzyma”.
Następnie przyszedł czas na występy gości z Litwy i Białorusi. Z programami patriotycznymi wystąpili: Wesoła Gromadka z
Grodna, chór Legenda z Mejszagoły, młodzieżowy zespół taneczny Przyjaźń z Mejszagoły, a także chóry: Grodnianie
i Mejszagolanki.
Podczas oficjalnego otwarcia imprezy, którego dokonali
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko i Prezes SM MLEKOVITA Dariusz
Sapiński, burmistrz podzielił się wiadomością o dofinansowaniu w wysokości 6,7 mln zł przyznanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego na remont budynku MOK, za co podziękował obecnemu marszałkowi województwa. Burmistrz otrzymał z rąk marszałka kopię plakiety ceramicznej wykonanej w
białostockiej Fabryce Kafli i Polewy Jana Kucharskiego i S-wie,
przedstawiającą godło II Rzeczypospolitej wg wzoru z 1927 r.,
wydaną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i 120-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego.
Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Polska
Niepodległa”, którego laureatami zostali:
W I kategorii – przedszkolaki:
I miejsce: Kinga Tymińska i Wiktoria Dąbrowska z Przedszkola
Miejskiego nr 2; II miejsce: Maria Rydzewska, która reprezentowała MOK Wysokie Mazowieckie; III miejsce: Laura Michałowska z Przedszkola Miejskiego nr 2; Wyróżnienia: Karol Pietrzykowski i Szymon Kaczyński z Przedszkola Miejskiego nr 2
oraz Klaudia Grzybowska i Zuzanna Kaczyńska z Przedszkola
Miejskiego nr 1.

Nagrody wręczyli Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko,
Marszałek Województwa Jerzy Leszczyński oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
O godz. 1800 przyszedł czas na zabawę przy muzyce rozrywkowej. Jako pierwszy zaprezentował się debiutujący na
scenie, a działający od roku Zespół Rockowy OSP. Po tym,
bardzo energetycznym występie, publiczność bawił działający
przy MOK zespół DADDY DAY CARE, a po nich – RENOMA.
Następnie na scenę wkroczył przebojowy zespół DEFIS. Było
to świetne przygotowanie do koncertu gwiazdy wieczoru –
Golec uOkiestry. Zespół, który w tym roku obchodzi 20-lecie
działalności, zaprezentował fantastyczne widowisko, które
przyciągnęło wielu fanów.
Dokończenie na str. 20

W II kategorii – uczniowie szkoły podstawowej:
I miejsce: Julia Krukowska ze Szkoły Podstawowej nr 1; II
miejsce: Zofia Kaczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2; III miejsce: Amelia Porzezińska i Joanna Falkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1; Wyróżnienia: Zuzanna Podbielska, Łucja Lubowicka i Aleksandra Dłuska ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zuzanna Jankowska ze Szkoły Podstawowej nr 2.
W III kategorii – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Daria Kamińska z ZSOiP; II miejsce: Agata Busma
z ZSZ; III miejsce: Karolina Sokołowska z ZSOiP; Wyróżnienie:
Paulina Korsak z ZSOiP.
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Miejski Ośrodek Kultury

Fryderyk Chopin w Wysokiem Mazowieckiem
K. Michalska

d maja do końca czerwca 2018 roku w Miejskim
O
Ośrodku Kultury można było zwiedzać wystawę
fotografii Fryderyk Chopin w kraju ojczystym autor-

stwa Janusza Wolińskiego. Fotografie, upamiętniające
miejsca związane z życiem naszego wielkiego kompozytora i wybitnego pianisty cieszyły się dużym zainteresowaniem, prace obejrzało ok. 400 osób.
Wernisaż wystawy, odbył się 11 maja z udziałem
autora i gości. Dyrektor
MOK Małgorzata Sałęga
powitała przybyłych oraz
przedstawiła postać autora.
Ukończył on studia
optyczne na Politechnice
Warszawskiej, natomiast
później zapałał ogromną
miłością do fotografii –
najpierw
krajobrazu,
a obecnie miejsc związanych z F. Chopinem. Zastępca Burmistrza Ewa Konarzewska podziękowała panu
Wolińskiemu za to, że zechciał udostępnić niewielką część
swoich zbiorów mieszkańcom naszego miasta, bo dzięki
temu Fryderyk Chopin zagościł w Wysokiem Mazowieckiem.
Janusz Woliński podał powody zorganizowania wystawy w Wysokiem Mazowieckiem. Najważniejszy to fakt, że
stąd pochodzi. Drugą ważną przyczyną są obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a kompozytor
był wielkim patriotą. Pan Janusz pokrótce przedstawił cie-

Ks. dr Krzysztof Godlewski

D

nia 10 czerwca w naszej parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem miało
miejsce niezwykłe wydarzenie.
Wspólnota parafialna włączyła się w ogólnopolską
inicjatywę organizując Marsz dla Życia i Rodziny – Polska Rodziną Silna! Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą
Świętą sprawowaną w intencji świętości wszystkich rodzin. Zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył ks.
Damian Małkowski, który w wygłoszonej homilii, odwołując się do nauczania Św. Jana Pawła II, uwrażliwiał
nasze serca na szczególną potrzebę obecnych czasów
– troskę o życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej
śmieci.
Po celebracji liturgicznej wierni wraz
z kapłanami i siostrami zakonnymi wyruszyli w uroczystym przemarszu ulicami naszego miasta do kościoła
parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie wraz z wiernymi z sąsiedniej parafii cała kolumna przemarszu udała się na plac piknikowy przy Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestnicy marszu, dziękując
Bogu za dar życia oraz za dar rodziny, z radosnym
śpiewem oraz modlitwą dawali publiczne świadectwo
o podstawowych wartościach życia chrześcijańskiego.
Echo
Wysokiego

kawostki z życia Chopina oraz omówił swoje zamiłowanie do fotografowania miejsc z nim związanych. Wykonuje to od ponad 40 lat,
czyli dłużej niż żył sam artysta. Autor fotografuje miejsca i przedmioty związane z Chopinem z tak ogromnym zaangażowaniem,
że w swoich zbiorach ma ok. 10 tys. zdjęć.
Wernisaż uświetnił koncert uczniów pochodzących z Wysokiego
Mazowieckiego – Ignacego Brzoski, który uczęszcza do Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie oraz Pawła Kalinowskiego z Samorządowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem, przygotowanych pod kierunkiem wicedyrektora Adama Januszkiewicza. Zebrani goście mogli usłyszeć m.in. utwory skomponowane przez bohatera wystawy –
Fryderyka Chopina. Po występie młodych artystów autor prezentowanych fotografii na ich ręce wręczył zdjęcia pomnika Chopina
przeznaczone dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Na placu piknikowym na uczestników czekały liczne stoiska
z różnymi atrakcjami, m.in.: Centrum Kształcenia Zawodowego prezentowało roboty, w innym namiocie dzieci mogły pobawić się,
malując twarz czy włosy, sporo radości miały też z wyrobów cukierniczych: waty cukrowej, ciasta, popcornu, grillowanych kiełbasek
i napojów. Znaczną uwagę dzieci przyciągały stoiska: Fotobudka,
kręcenie balonów, usługi fryzjerskie, Grupa Ratownicza Nadzieja z
Zambrowa, która prezentowała RKO, konkurs plastyczny, konkursy
sportowo-rekreacyjne z nagrodami, dmuchana zjeżdżalnia i plac
zabaw, eurobungee i trampolina. Dochód uzyskany w czasie pikniku w całości został przekazany na Dom Samotnej Matki w Supraślu.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które
podjęły się trudu zorganizowania uroczystości Święta Rodziny w
naszym mieście: Ks. Dziekanowi Prałatowi Ryszardowi Niwińskiemu – Proboszczowi Parafii Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem
Mazowieckiem, Panu Jarosławowi Siekierko – Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie, Pani Małgorzacie Sałęga – Dyrektor
MOK oraz Pracownikom, Dyrekcji i Pracownikom Przedszkola Miejskiego Nr 2, Dyrekcji i społeczności Miejskiego Zespołu Szkół –
Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, młodzieży z naszej pa-
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rafii i uczniom Księdza Damiana Małkowskiego, Komitetowi
Organizacyjnemu: Wspólnocie Domowego Kościoła, Odnowie
w Duchu Świętym i wszystkim pozostałym wspólnotom,
a także występującym na scenie artystom oraz ludziom wielkiego i otwartego serca!
Jan Paweł II podkreśla, że przyszłość ludzkości idzie przez
rodzinę! Jest zatem potrzebą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania
i popierania wartości i potrzeb rodziny. Służba życiu jest, według Jana Pawła II, jednym z istotnych zadań małżeństwa,
związanym z podstawowym celem życia ludzkiego, którym
jest świętość, czyli jedność człowieka z Bogiem. Małżeństwo
i rodzina mają do realizacji tego celu odpowiednie środki.
Fundamentem służby życiu jest miłość małżeńska, która jest
odbiciem miłości Boga do człowieka: ofiarna, służebna, wzajemna, gotowa do poświęceń. Każdemu z Was, którzy włączyliście się w organizacyjny trud przygotowania marszu oraz
pikniku w intencji obrony życia i rodziny – dziękujemy za Waszą okazaną pomoc i ludzkie dobre serce.

I. Wasilewska, A. Faszczewska

Rajd z historią w tle

D

wudziestego drugiego maja odbył się „Rajd
Niepodległości” zorganizowany przez Szkołę
Podstawową Nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem. Jego celem było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz poszerzenie wiedzy na temat życia
i twórczości Tadeusza Kościuszki.
W rajdzie wzięły udział cztery sześcioosobowe zastępy uczniów z klas VII (w tym roku również ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem) oraz zastępy harcerzy z 1DH „Zawisza” im.
Szarych Szeregów i 4 Wysokomazowieckiej DH „Leśna
Gwardia”. Pogoda dopisała, więc o godzinie 8.00 grupa około 60 osób wraz z opiekunami wyruszyła na trasę
rajdu. Uczestnicy wędrowali przez Glinki, Zawrocie Nowiny, Wróble, las w Mazurach do miejsca „Leśna Ostoja”. Pokonując 8 kilometrów w jedną stronę zastępy
mogły podziwiać uroki krajobrazu okolic miasta Wysokie Mazowieckie. Czekało na nich też wiele zadań do
wykonania:
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Do organizacji festynu przyczynili się także i na słowo podziękowania zasługują: Centrum Kształcenia Zawodowego,
Grupa Biznes Polska, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, Mazowieckie Zakłady Graficzne MZGraf. w Wysokiem Mazowieckiem, Sklep KAMEA – Roman Czapski, Sklep
PARTNER AGD RTV – TAJMAX Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka
jawna, Piekarnia Cukiernia „Zgierun”, HURTOWNIA SPOŻYWCZA – Anna Siekierko, Agencja reklamowa MONA – Janusz
Poniatowski, Sklep PUCHATEK Świat Dziecka, Księgarnia KLEKS
– Jan Mojkowski, Księgarnia BOOKBOOK, Hurtownia Micro –
Szymon Buczyński, Sklep PIOTREK 1001 DROBIAZGÓW, KONRAD MIĘSO-WĘDLINY MURAWSCY, Masarnia KOLINEK, Sklep
owocowo-warzywny – Anna i Robert Niemyjscy, Duet Gaz –
Justyna Pietrzykowska, Salon Fryzjerski Damsko-Męski – Iwona
Sokołowska, Salon Fryzjerski SELENA – Iwona Zaremba, Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” – Prezes Alina Zdziarska, Auto Serwis Pomoc Drogowa – Dariusz Leoniak, Złomowanie, autohandel, skup złomu – Wiesław Kierlewicz.

- wykazanie się znajomością życia i działalnością Tadeusza Kościuszki oraz znajomością
wydarzeń
związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości,
- wykonanie kuchni
polowej w warunkach
leśnych,
- przygotowanie ciasta i smażenie naleśników dla członków
zastępu i dla komisji
oceniającej,
- zaśpiewanie polskiej pieśni patriotycznej,
- zadanie specjalne – orientacja w terenie,
- wykazanie się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnicy rajdu starali się wykonać każde zadanie jak najlepiej, aby
otrzymać jak największą liczbę punktów. Rywalizacja była wyrównana i
trwała do samego końca. Ostatecznie zwyciężył zastęp druhen 1DH
„Zawisza” im. Szarych Szeregów, II miejsce zajął zastęp druhów z 1DH
„Zawisza” im. Szarych Szeregów, a III miejsce uzyskał zastęp harcerzy
ZHR z drużyny „Leśna Gwardia”. Najlepsi zostali uhonorowani pucharami, a pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz znaczki uczestnika
rajdu.
Wydarzenie to było wspaniałą okazją, by umocnić swój patriotyzm,
sprawdzić swoje siły i wytrzymałość fizyczną oraz zintegrować środowiska szkolne podczas radzenia sobie w trudnych warunkach.
Za pomoc finansową i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych
podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta.

Echo
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Barwy Narodowe w Eko Modzie
M. Kombor, M. Kruczkowska, E. Piekarska

Pokaz mody ekologicznej to już tradycja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. W środę 25 kwietnia odbyła się jego trzecia edycja.
W przeglądzie wzięło udział 26 dzieci z 7 zaprzyjaźnionych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z naszego powiatu.
Przesłaniem spotkania było podnoszenie społecznej świadomości
ekologicznej, propagowanie idei czystego środowiska, zwrócenie
uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego, tworzenie
warunków do działalności twórczej, budzenie zainteresowania sztuką poprzez wykonanie strojów oraz oswajanie tremy podczas występów przed publicznością
Małe modelki prezentowały oryginalne stroje ekologiczne z niezwykłą elegancją i szykiem. Niezwykłość pokazu wyrażała się w tym,
że stroje dzieci zostały zrobione z niepotrzebnych produktów, które
były w barwach narodowych naszego kraju. Zrobiono je m.in. z plastikowych kubeczków, gazet, płyt CD
czy folii.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów,
a także nagród rzeczowych, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe
w Wysokiem Mazowieckiem oraz
Radę Rodziców naszego przedszkola
- za co serdecznie dziękujemy!

„Ojczyzna wierszem malowana”
– Międzyprzedszkolny Konkurs Literacki
E. Piekarska, S. Choińska

W

ramach obchodów 100 – lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości w Przedszkolu Miejskim
Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs
Literacki pod hasłem: „Ojczyzna wierszem malowana”.

zwycięzców. Pragniemy podziękować
Przyjaciołom naszego Przedszkola oraz
Radzie Rodziców za okazane wsparcie
finansowe i rzeczowe.
Gratulujemy laureatom i zapraszamy
serdecznie do udziału w kolejnych edycjach naszego literackiego konkursu.

Młodzi adepci pióra wraz z rodzicami
zmierzyli się z niezwykle trudnym, ale
jakże ciekawym zadaniem polegającym
na napisaniu wiersza o naszej Ojczyźnie.
Celem konkursu było m. in. kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej i postawy patriotycznej, oddanie
hołdu bohaterom, rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez umiejętność
wyrażania własnych myśli w twórczości
literackiej oraz propagowanie alternatywnych form współpracy przedszkola
z rodzicami.
Konkurs skierowany był do dzieci
i rodziców z Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie,
Oddziału Przedszkolnego przy SP
w Szepietowie, Gminnego Przedszkola
w Czyżewie i Przedszkola Miejskiego
Nr 1 i Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.
Do konkursu zgłoszono 57 wierszy, spośród których Komisja Konkursowa, po
niezwykle trudnych obradach, wyłoniła
Echo
Wysokiego
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Czuj, czuj, czuwaj!

W

Po zakwaterowaniu wszyscy wyruszyli z mapą w ręku
do „Echo Lasu” w Michałkach. Po drodze na każdą z
drużyn czekały zadania. Później było ognisko z uroczystym apelem, podczas którego odśpiewano hymn har-

cerski. Następnie zuchy i harcerze słuchali gawęd o polskich bohaterach walk narodowowyzwoleńczych oraz zapoznali się z ułańskim
ekwipunkiem z I wojny światowej. Wieczorem też nie było nudno
(odbyła się nocna gra na orientację na terenie miasta i dyskoteka).
Późną porą miały miejsce Przyrzeczenie Harcerskie i Obietnica Zuchowa.
Drugiego dnia zlotu zuchy odwiedziły stadninę koni „U Dantego”
w Brzóskach Falkach, a harcerze mieli zajęcia z żołnierzami Wojsk
Obrony Terytorialnej ze „Związku Strzeleckiego Strzelec”. Dzień rozpoczął się od wojskowej pobudki i musztry. Uczestnicy zlotu zostali podzieleni na cztery grupy zadaniowe. Każdej z grup przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy w teorii i praktyce. Można było
sprawdzić się w przejściu po dwóch równolegle rozciągniętych linach
nad przeszkodą oraz strzelaniu z paintballu do celu nieruchomego.
Czekał na nich także pokaz broni wojskowej. Po ciekawych zajęciach
z żołnierzami, harcerze udali się do Izby Pamięci Wysokomazowieckiej.
Zlot zakończył się obiadem oraz wręczeniem dyplomów i pamiątkowych przypinek.
Działania te nie byłyby możliwe bez zaangażowania szeregu osób.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów i darczyńców:
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Zakładu PiekarniczoCukierniczego „Zgierun”, Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Wysokiem Mazowieckiem, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz wszystkich niewymienionych osób zaangażowanych w przygotowanie zlotu.
Szczególne podziękowania składamy też żołnierzom Wojsk Obrony
Terytorialnej, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Jednostce Strzeleckiej
Wysokie Mazowieckie 1039 i „Fundacji Strzelec”.
Organizatorzy zlotu

Dzień Otwarty
w Szkole Podstawowej Nr 1

Rozwijamy kreatywność
u pierwszoklasistów

dniach 8-9 czerwca w Wysokiem Mazowieckiem odbył się drugi Zlot Przyjaźni ZHP Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych pod hasłem:
„Raduje się serce”.
Zlot poświęcony był w dużej mierze 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. W gościnnych
progach Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, oprócz gospodarzy, pojawili się harcerze
z Czyżewa, Rosochatego Kościelnego oraz Szepietowa.

M. Uszyńska

W

e wtorek 5 czerwca w naszej szkole po raz kolejny odbył się Dzień Otwarty. Szkołę mogły
odwiedzić wszystkie dzieci, a szczególnie te, które
od września rozpoczną edukację w pierwszej klasie.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego koncertu
muzycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Na
akordeonie zagrał Kamil Niemyjski, a na saksofonie
Nikola Jurczak. Później dyrektor Małgorzata Koc powitała gości i przedstawiła szeroką ofertę edukacyjną naszej szkoły. Potwierdzeniem tych słów były występy
uczniów, podczas których zaprezentowali się recytatorzy z klas trzecich, chór szkolny, zuchy oraz grupa taneczna pierwszoklasistów. Dynamiczny układ „Olle!”
wprowadził wszystkich w dobry nastrój.
Z uśmiechem na twarzy wszyscy ruszyli zwiedzać
szkołę. Z ciekawością pokonywali labirynt szkolnych
korytarzy oglądając sale lekcyjne i terapeutyczne, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, pracownię komputerową
i halę sportową. Na przyszłych adeptów naszej szkoły
czekało wiele atrakcji, m.in.: konkurencje sportowe, zajęcia plastyczne i komputerowe.
Najmłodsi uczestnicy Dnia Otwartego opuszczali
mury naszej szkoły z medalami i miniaturką szkoły, którą samodzielnie wykonali.
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E. Zarzecka-Bucińska

„Tylko ci, którzy ryzykują pójściem za daleko, mogą odkryć, jak daleko
można pójść” – T. S. Eliot
zóstego czerwca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem
S
Mazowieckiem odbyło się spotkanie poświęcone rozwijaniu
kreatywności u pierwszoklasistów, podsumowujące realizację
programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Spotkanie było okazją do kontaktu
z kreatywnymi ludźmi. Najpierw głos
zabrała Dorota Mokrzewska- kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
i opowiedziała dzieciom o kluczowej
roli książek w życiu, o możliwościach
jakie daje rozwinięta wyobraźnia. Zaprosiła też do biblioteki. Następnie o
swojej twórczej drodze opowiedziała
Edyta Porowska- instruktor MOK, wróciła wspomnieniami do lat szkolnych
w Jedynce, przypomniała, jak ważną
rolę w jej życiu odegrali nauczyciele.
Przekonywała też, że z każdym kłopotem można sobie poradzić- nawet z
nieśmiałością. Na koniec przedstawiła
ofertę wakacyjną zajęć dodatkowych
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. W dalszej części spotkania
uczniowie mieli okazję wysłuchać Emila Trzeszczkowskiego. Basista
zespołu nauczycielsko-uczniowskiego z Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem rozmawiał
z dziećmi o swojej pasji. Zachęcał pierwszoklasistów do poszukiwania
talentów, odkrywania własnych możliwości twórczych.
Muzyka jest „magią większą od wszystkiego”. Tam, gdzie kończą
się słowa, zaczyna się ona. W związku z tym spotkanie rozwijające
kreatywność zakończył koncert wielopokoleniowego zespołu z ZSZ.
Na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, zaczęły nawet tańczyć.
W ramach podziękowania pierwszoklasiści wręczyli gościom kolorowe dyplomy.
Zaangażowaliśmy się w ten program edukacyjny z wielu powodów. Wpisuje się on m.in.: w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Został też
wzbogacony o treści rozwijające twórcze myślenie. Serdecznie dziękujemy naszym kreatywnym gościom za inspirację!
Echo
Wysokiego

Pracownia Orange

Oświata

Mundial w wersji wirtualnej
K. Michalska

W

dniach 4-8 czerwca w Pracowni Orange w Wysokiem Mazowieckiem odbył się Mundialowy Turniej FIFA18 na PS4.

Zgodnie z zasadami realnych piłkarskich zmagań mogło w nim wziąć
udział 32 samodzielnych graczy, którzy w dniu rozpoczęcia rywalizacji musieli mieć ukończone 14 lat. Skompletowanie listy uczestników nie było trudne, ale z różnych przyczyn nie wszyscy stanęli do walki o mistrzostwo.
Od poniedziałku do czwartku odbywały się mecze fazy grupowej. Każdego
dnia rywalizowały ze sobą zespoły dwóch grup: poniedziałek – A i B, wtorek
– C i D, środa – E i F, czwartek – G i H. Natomiast w piątek odbyła się faza
pucharowa. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania i sprawili kilka niespodzianek, które niestety nie przełożyły się na wyniki podczas zawodów w Rosji.
Mistrzem świata naszej wersji gry zostały Niemcy, które do zwycięstwa
poprowadził Mateusz Kulesza. II miejsce zajęła Portugalia prowadzona przez
Macieja Jabłonowskiego, natomiast najniższy stopień podium przypadł
Szwajcarii, czyli Kamilowi Konickiemu. Laureaci otrzymali puchary, dyplomy
oraz gadżety klubowe MKS Ruch Wysokie Mazowieckie, a wręczył je członek
zarządu klubu Tomasz Krajewski. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od osiągnięć, otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.
Szczegółowe wyniki poszczególnych meczów można zobaczyć na stronie
pracownieorange.pl/pracownia/wysokiemazowieckie.
To była pierwsza impreza tego typu zorganizowana w naszej pracowni,
ale z pewnością nie ostatnia. Już pod koniec lipca odbędzie się Turniej
Minecraft i powoli myślimy nad powtórką rywalizacji w FIFA18.

Echo
Wysokiego
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dziesięć lat aktywności i pomysłowości czyli jubileusz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem
M. Pietruczak

To był wieczór pełen wspomnień, pięknych dźwięków i wzruszeń. Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Wysokiem Mazowieckiem świętował swoje dziesięciolecie.
Na początek, przybyli do sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury goście i studenci UTW, wysłuchali wystąpienia prezes Marianny Kaczanowicz, która mówiła o historii, działalności, wspólnych podróżach i licznych osiągnięciach słuchaczy Uniwersytetu. Po sprawozdaniu zgromadzeni wstali, by wysłuchać oryginalnego hymnu
UTW. To nie był jedyny muzyczny akcent tego wieczoru, bo podczas jubileuszu wystąpili też uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia, a jej wicedyrektor- Adam Januszkiewicz podkreślił, że studenci UTW,
są dla jego uczniów inspiracją w dążeniu do celu i samodoskonaleniu się. Po koncercie młodych muzyków,
przyszedł czas na uhonorowanie studentów UTW okolicznościowymi medalami. Zarząd Uniwersytetu wręczył
też podziękowania wszystkim tym, którzy przez dekadę aktywnie wspierali jego funkcjonowanie.
Później głos zabrali goście. Posłanka PiS Bernadeta Krynicka wyraziła uznanie za inicjatywę, pomysłowość
i chęć do działania. Zapewniła też o swoim wsparciu. Stanisław Derehajło - doradca ministra nauki i szkolnictwa
wyższego, z okazji jubileuszu, złożył najserdeczniejsze życzenia i podkreślił ogromną wartość i potrzebę istnienia UTW. Dyrektor MOK Małgorzata Sałęga pogratulowała Uniwersytetowi pięknej, okrągłej rocznicy, podziękowała za owocną współpracę z MOK i Miejską Biblioteką Publiczną oraz wręczyła seniorom czystą kronikę, by
dokumentowali w niej kolejne lata działalności. Gospodarz miasta - burmistrz Jarosław Siekierko, życzył dużo
zdrowia, uśmiechu i radości - nie na dziesięć - a na dwadzieścia lat. Życzeń nie było końca! Złożyli je także samorządowcy, radni, duchowni, rektorzy i przedstawiciele wyższych uczelni, dyrektorzy szkół, leśnicy oraz zaprzyjaźnione Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Na zakończenie części oficjalnej salę MOK wypełniło gromkie sto lat. Następnie wszyscy udali się do
pobliskiej restauracji, by, już nieco mniej formalnie, świętować dziesięciolecie niezwykłej uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem.

C. Dąbrowska,
Fot. Z. Kaczanowicz

W

„Nordic Walking” studentów UTW
po raz szósty

czesnym majowym rankiem przetoczyło się trochę ciemnych chmur, chyba po to, aby przetrzeć niebo.

Od godz.1030 trwała rejestracja, której pilnowały studentki. Swoje
przybycie potwierdzili: Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1
i 2 , harcerze 1 Drużyny Harcerskiej „Zawisza” im. Szarych Szeregów
z Wysokiego Mazowieckiego, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki, z ZSZ im. St. Staszica, gimnazjaliści z Miejskiego Zespołu Szkół i organizatorzy marszu, Studenci UTW w Wysokiem Mazowieckiem - łącznie 189 osób.
Przedsięwzięcie wspierali: pracownicy MOK, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, ZWKiEC Sp. z o.o., Leśnicy Leśnictwa Trzeciny Adam
i Wiesław Stanisławscy.
Pamiętali o nas sponsorzy: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Wojciech i Sebastian Brzozowscy, Szymon Buczyński, Barbara
Załuska i studenci.
Przed piechurami kierunek „Echo Lasu” i odległość ponad 5 km.
Przed wymarszem zebranych pozdrowiły zastępca Burmistrza Ewa
Konarzewska i Prezes UTW Marianna Kaczanowicz. Obie Panie życzyły szczęśliwego marszu i miłej zabawy. Nasza Prezes powiedziała, że
podtrzymujemy takie marsze, aby przypominać, że ruch to zdrowie.
Kilka minut po jedenastej byliśmy w drodze. Jedni maszerowali, a inni
już w lesie szykowali dla nich wzmocnienie po podróży.
W „Echo Lasu” czekały napoje, kiełbaski, bigos i wiele rodzajów
ciast własnoręcznie przygotowanych przez studentki. Po takim spacerku do jedzenia nikogo nie trzeba było zachęcać.
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W czasie posiłku przy ognisku odbyły się barwne
prezentacje artystyczne wszystkich zgromadzonych.
Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie.
Serdecznie dziękujemy, żeście tu przybyli i wspólnie
z innymi dobrze się bawili!

Echo
Wysokiego

Miejska Biblioteka Publiczna

Zadłużenie gmin
Urząd Miasta

erwis Samorządowy PAP w artykule z dnia 27 czerwca
S
2018 r. opublikował informacje na temat zadłużenia
gmin – najbardziej i najmniej zadłużonych gmin w Polsce.

Spośród 2478 gmin, jak wynika z danych Ministerstwa
Finansów 79 samorządów w ogóle nie ma długu, wśród
nich jest Miasto Wysokie Mazowieckie. Informacja ta została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych
jednostek samorządu terytorialnego po czterech kwartałach
2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności według
stanu na koniec 2016 roku.
Fot. Fotolia

Kopernik bez tajemnic
K. Michalska

W

poniedziałkowe popołudnie, 21 maja, odbyło się kolejne spotkanie Saloniku Literackiego zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem. Bohaterem wykładu dr. Wojciecha Szalkiewicza był Mikołaj Kopernik.

Kaczanowicz podziękowała za ciekawą prelekcję oraz wręczyła pamiątkową statuetkę. Spotkanie zrealizowano w ramach programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej pt.: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu – druga edycja”.

Prelegent jest pracownikiem naukowym Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, a jego
zainteresowanie Kopernikiem jest tak duże, że określa się mianem „kopernikologa”. W swoim wystąpieniu poruszył dużo interesujących treści dotyczących
życia wybitnego astronoma.
Wydaje się jednak, że to określenie niezupełnie
do niego pasuje, ponieważ (jak przystało na człowieka żyjącego w tej konkretnej epoce) był prawdziwym człowiekiem renesansu. Duchowny, lekarz,
astrolog, tłumacz/poeta, matematyk, ekonomista…
Lista jego specjalności jest tak długa, że w pewnym
momencie wykładu z sali padło pytanie: „A kim on
nie był?”. Jak stwierdził pan Szalkiewicz, odpowiedzi
można by udzielić w ciągu pięciu minut, a opowiadać o jego osiągnięciach można o wiele dłużej.
W spotkaniu wzięli udział nie tylko słuchacze
UTW, ale także gimnazjaliści z Miejskiego Zespołu
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończenie prezes UTW Marianna

Echo
Wysokiego
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„Dzień Łabędzia” A.D. 2018 przeszedł do historii
Dokończenie ze str. 12

Ponadto w trakcie imprezy można było obserwować rekonstrukcję szpitala polowego z okresu XX-lecia międzywojennego, wykonać
podstawowe badania profilaktyczne prowadzone przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, porozmawiać z dietetykiem, na stoisku
Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Polski Cukier” można było dostać darmową watę cukrową, 4. Wysokomazowiecka Drużyna Harcerzy „Leśna
Gwardia” zachęcała chłopców do wstąpienia w jej szeregi, zaś na placu MOK odbywał się Wysokomazowiecki Zlot Klasyków.
Na zakończenie imprezy zebrani na stadionie mieli okazję obejrzeć pokaz fajerwerków.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Patronat medialny sprawowały: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, kurierwysmaz.pl.
Sponsorami byli: Miasto Wysokie Mazowieckie, Powiat Wysokomazowiecki, Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. „Polski Cukier”, Pol-Krusz w Szepietowie, Bank PKO BP S.A., ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT w Wysokiem Mazowieckiem, CERAMIK Tworkowski w Wysokiem Mazowieckiem, ZGIERUN – Piekarnia,
Cukiernia w Wysokiem Mazowieckiem, MICHAŁ – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w Wysokiem Mazowieckiem, GAMA Group
w Wysokiem Mazowieckiem, Wojciech Brzozowski – Sklep u Wojciecha, Szymon Buczyński – Hurtownia MICRO, DAMEX – Mieczysław i Sebastian Wójciccy, lekarz medycyny – Józef Malinowski, Wojno-Stal – Sylwester Wojno, Marian Biały Firma Bud-Trans w Wysokiem Mazowieckiem, Krystyna Pietrzykowska - GS Samopomoc Chłopska w Wysokiem Mazowieckiem.
Dziękujemy za współpracę: Miejskiemu Zespołowi Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, Zespołowi Szkół Zawodowych im. St. Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem, Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

