styczeń 2013

OWOCNE DZIESIĘCIOLECIE BP ARiMR
Jubileusz dziesięciolecia działalności świętowało 28 listopada 2012 r. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Wysokiem Mazowieckiem. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła, dalsze obchody odbyły się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Powyższe obchody zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Proboszcz Parafii pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła Ks. Edward Łapiński, przedstawiciele samorządu powiatu wysokomazowieckiego: Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński oraz jego zastępca Leszek

Gruchała, przedstawicie samorządów miast a także reprezentanci rolników.
i gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego
Dokończenie na str. 10
- burmistrzowie: Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko, Czyżewa - Anna Bogucka,
Ciechanowca - Mirosław Reczko, a także wójtowie gmin: Klukowo - Grzegorz Sylwestrzuk,
Kobylin Borzymy - Wojciech Mojkowski, Kulesze Kościelne - Józef Grochowski, Nowe Piekuty - Marek Kaczyński, Sokoły - Józef Zajkowski,
Wysokie Mazowieckie - Krzysztof Krajewski,
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Stefan Krajewski i jego zastępcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz
firm i instytucji współpracujących z Agencją,

INWESTYCJA W TURYSTYKĘ W POWICIE WYSOKOMAZOWIECKIM
17 grudnia 2012 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku
podpisano umowę dotyczącą projektu ,,Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie
Powiatu Wysokomazowieckiego
poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej”.
Umowę podpisali Jacek Piorunek członek zarządu województwa, Bogdan Zieliński starosta wysokomazowiecki i Leszek

Gruchała wicestarosta wysokomazowiecki. Całkowita wartość inwestycji 11 520 360,57, wartość dofinansowania: 10 368 324,51, % dofinansowania: 89,9999999740.
Dokończenie na stronie 7

WAŻNY PUNKT W CIECHANOWCU
W dniu 30.11.2012 został otwarty nowy
Oddział nr 1 PKO Bank Polski S.A w Ciechanowcu przy pl. 3 Maja 23.
W otwarciu uczestniczyły władze powiatu
wysokomazowieckiego, miasta Ciechanowiec
oraz przedstawiciele miejscowych przedsiębiorstw.
Po uroczystym przecięciu wstęgi przez reprezentantów władz powiatu, banku PKO BP
SA i przedsiębiorstw oraz poświęceniu oddziału przez Księdza Dziekana Tadeusza Kryńskiego dalsza część uroczystości odbyła się
w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu.
PKO Bank Polski dba o to, aby każdy Klient
miał blisko do swojego banku.

Z okazji otwarcia nowego oddziału Bank
przygotował specjalną ofertę- przy wzięciu
pożyczki gotówkowej, karty kredytowej lub założeniu konta osobistego w Oddziale 1 każdy
klient otrzyma upominek. Promocja trwa od

14.01.2013 do wyczerpania zapasów, jednak
nie dłużej niż do 15.03.2013r. Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji są dostępne
w oddziale.

WYSOKOMAZOWIECKI SZPITAL GAZELA BIZNESU 2012

Mimo pesymistycznych prognoz i wbrew
nie najlepszym nastrojom przedsiębiorców tegoroczna lista dynamicznie rozwijających się
małych i średnich firm osiągnęła rekordową

długość – 4342 firmy zakwalifikowane zostały
do najnowszej edycji Gazel Biznesu. Wśród nich
znalazły się zaledwie 42 podmioty lecznicze,
w tym Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.
Nasza placówka ochrony zdrowia wg kryterium
„wielkości sprzedaży” znalazła się w tej grupie na
20 pozycji, a wg „dynamiki przychodów” – na
31.
Mimo, że w ogólnej klasyfikacji tegorocznych „Gazel” Szpital wysokomazowiecki znalazł
się na znacznie dalszej pozycji, to fakt zakwalifikowania się do tego prestiżowego rankingu,
w niewielkiej ilościowo grupie placówek świadczących usługi zdrowotne – niespełna 1 %
wszystkich uczestników bieżącej edycji – jest
dostatecznym powodem do ogromnej satysfakcji. Pozycja na liście potwierdza dobre zarządzanie i gospodarowanie „groszem” publicznym.
Dodatkowym powodem do dumy może być
fakt, iż nasz szpital jest jedyną placówką ochrony
zdrowia z województwa podlaskiego, zakwalifikowaną do udziału w tegorocznej edycji tego
rankingu.
W każdej edycji „Gazel Biznesu” badane są

wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata.
W bieżącej edycji weryfikowano wyniki osiągnięte w okresie 2009-2010-2011. O tytuł Gazeli Biznesu 2012 mogły ubiegać się firmy, które
spełniają wszystkie poniższe kryteria: rozpoczęły działalność przed rokiem 2009 i prowadzą ją
nieprzerwanie do dziś, w roku bazowym 2009
przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale
pomiędzy 3 a 200 mln złotych, w latach 20092011 z roku na rok odnotowywały wzrost przychodów ze sprzedaży, w latach 2009-2011 ani
razu nie odnotowały straty, umożliwiły analizę
swoich wyników finansowych przynajmniej od
roku 2009 (publikując je w Monitorze Polskim
B albo przekazując dane do Coface Poland albo
udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).
O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów,
osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2011
vs. 2009). W rankingu nie mogą brać udziału
firmy oferujące usługi finansowe i powiązane
z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe,
faktoringowe. W rankingu organizatorzy nie
uwzględniają wyników grup kapitałowych.

to w następnej Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem znajdzie się na mapie sądownictwa
w Polsce.
Dobra wiadomość to jednogłośne uchwalenie na wniosek Zarządu Powiatu w dniu
20 grudnia 2012 r. przez radnych Rady Powiatu budżetu na 2013 r. Taka zgoda radnych była
możliwa, gdyż Zarząd zaproponował niezwykle
proinwestycyjny, zrównoważony i realistyczny
projekt. Dość powiedzieć, iż powiat nie posiadał
na dzień 31 grudnia 2012 r. żadnych zobowiązań
i kredytów i w roku 2013 tak ma też pozostać. To
niezwykle trudne zadanie, albowiem w wydatkach budżetowych 36,5% (26 065 678 zł) ma być
przeznaczone na inwestycje. Średnia planowana
w Polsce dla powiatów w 2012 r. to ok. 15% wydatków majątkowych. Z dostępnych już uchwał
budżetowych naszych podlaskich powiatów wynika niezbicie, iż jesteśmy niekwestionowanym
liderem w tej dziedzinie. Żeby nie być gołosłowny to kilka przykładów, do których mogłem
dotrzeć: powiat białostocki ziemski- 19,3%,
sokólski- 18%, łomżyński ziemski- 11,4%, zambrowski- 6,2%. I jeszcze jedna kwestia. Do
każdej 1 złotówki wydawanej z kasy powiatu
przychodzą 2 złotówki pozyskane ze środków
zewnętrznych.
Najważniejsze inwestycje to:
1. Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem o blok operacyjny, centralną
sterylizatornię i część zabiegową SOR. Wartość
inwestycji to 12 300 000 zł, z czego 6 mln pochodzić będzie z kasy powiatu, a 6,3 mln zł z budżetu szpitala. Realizacja w latach 2013 – 2014.

Umowa już jest podpisana.
2. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego (ZSR Krzyżewo) poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej- wartość
projektu 12 263 532 zł, realizacja 2013-2014 r.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
w 90% w ramach RPO WP
3. Budowa hali sportowej przy ZSOiZ w Ciechanowcu- wartość projektu ok 5 mln zł, z czego 1,3
mln zł pochodzić będzie z Ministerstwa Sportu.
Realizacja 2012-2014 r.
4. Przebudowa drogi powiatowej Rosochate Kościelne- Zaręby Góry Leśne o długości 4,67 km,
wartość ok. 4 mln zł z dofinansowaniem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(NPPDL) i gminy Czyżew
5. Przebudowa drogi powiatowej Jabłoń Markowięta- Jabłoń Piotrowce o dł. 4,64 km, wartość
ok. 4 mln zł z dofinansowaniem NPPDL i gminy
Nowe Piekuty.
6. Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami za kwotę ponad 1,7 mln zł.
7. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
na terenie powiatu wysokomazowieckiego ze
środków Szwajcarsko- Polskiego Programu
Współpracy. Wartość inwestycji 1 mln zł, z czego 85% pochodzić ma od strony szwajcarskiej.
8. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przebudowa boiska sportowego w DPS Kozarze za kwotę 180 000 zł.
9. E-administracja – wdrożenie elektronicznych
usług dla ludności – 1,1 mln zł, z czego 85% ze
środków Unii Europejskiej.

ZDANIEM STAROSTY…

Szanowni Państwo!
Na rozpoczęcie 2013 r. pragnę podzielić się
z państwem dwiema wiadomościami. Jedną dobrą, drugą złą. Zacznę od tej gorszej. Z dniem
1 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem
Mazowieckiem przestał istnieć. W jego miejsce pojawiły się Wydziały Zamiejscowe Sądu
Rejonowego w Zambrowie. Marzenia „jedynie
słusznej” opcji rządzącej o przykładnym potraktowaniu niepokornego powiatu wysokomazowieckiego, zostały wprowadzone w życie.
Zapewniam jednak Państwa, iż tej sprawy „nie
odpuszczę” i jeżeli nie w tej kadencji Sejmu (rozpatrywany jest obywatelski projekt ustawy zakładający m.in. funkcjonowanie naszego sądu)
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI
Zarząd Powiatu w okresie od 17 grudnia
2012 do 7 stycznia 2013 roku odbył 4 posiedzenia i podjął uchwały w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2012 rok; zagospodarowania
samochodów osobowych; zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej nabycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Klukowo położonej na terenie wsi Łuniewo Małe i Wyszonki
Błonie; udzielenia upoważnienia dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem; realizacji
projektu systemowego pn. „Aktywizacja Zawodowa Szansą dla Osób Korzystających z Pomocy
Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII
„Promocja integracji społecznej” Działania 7.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”; udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie; zatrudnienia Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz
udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu.
10 grudnia 2012 roku zarząd powiatu ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
konkursowego 27 grudnia komisja konkursowa
na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wybrała Marka Karolewskiego dotychczas pełniącego obowiązki dyrektora tej placówki.
7 stycznia 2013 roku Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Uchwałą nr 74/230/2013 zatrudnił Marka
Karolewskiego na stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Kozarzach od 7 stycznia
2013 roku na czas nieokreślony.
W grudniu odbyły się następujące posiedzenia stałych komisji rady powiatu wysokomazowieckiego IV kadencji:
18 grudnia Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu zapoznała się z projektem uchwały rady
powiatu wysokomazowieckiego zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej
przez Starostę Wysokomazowieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, ustaliła plan pracy komisji na 2013
rok oraz przyjęła sprawozdanie z pracy komisji
za 2012 rok.
18 grudnia Komisja Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych zapoznała się z projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w celu
przeprowadzenia badania sprawozdania finan-

sowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2012; uchwalenia Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie wysokomazowieckim na lata 2013-2015. Ponadto ustaliła plan pracy komisji na 2013 rok
i przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za 2012
rok.
18 grudnia Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów zapoznała się z projektami
uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2012; zwolnienia
z opłat osób obowiązanych do ubiegania się
o wymianę nowego prawa jazdy oraz nowego
dowodu
rejestracyjnego
pojazdu
z powodu zmiany administracyjnej; zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. Ponadto zapoznała
się z informacją o sytuacji na rynku
pracy, ustaliła plan pracy
komisji na 2013 rok oraz
przyjęła sprawozdanie
z pracy komisji za 2012
rok.
19 grudnia Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu ustaliła plan kontroli
Komisji Rewizyjnej na
2013 rok.
19 grudnia Komisja Rolnictwa, Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
i Porządku Publicznego
ustaliła plan pracy komisji na 2013 rok oraz przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za 2012 rok.
20 grudnia odbyła się XX Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego IV kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie starosty
z wykonania uchwał i działalności Zarządu
pomiędzy sesjami; informację o sytuacji na
rynku pracy; informacje o działalności Domu
Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2012 rok;
informację dotyczącą pracy administracji Starosta Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
w 2012 roku; sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego
z działalności Komis j i B e z pi e c z e ń s t w a
i Porządku oraz rozpatrzono projekty uchwał
i pr z y j ę to uchwał y
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na
2012 rok; uchwalenia
Wieloletniej
prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2016;
uchwalenia budżetu

powiatu na 2013 rok; wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2012; uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w powiecie Wysokomazowieckim na
lata 2013-2015; zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego
z powodu zmiany administracyjnej; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej
przez Starostę Wysokomazowieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; zatwierdzenia planu kontroli Komisji
rewizyjnej na 2013 rok; zatwierdzenia planów
pracy stałych komisji rady na 2013 rok; zatwierdzenia planu pracy rady na 2013 rok.

Tradycyjnie po zakończeniu obrad sesji rady
powiatu odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem radnych powiatu, kierowników jednostek
powiatowych, pracowników starostwa powiatowego. Swoją obecnością zaszczycili również:
ks. Ryszard Niwiński, ks. Edward Łapiński oraz
Jacek Bogucki poseł RP.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W grudniu 2012 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 43
zdarzenia, w których uczestniczyło 76 załóg
- 345 strażaków z Państwowej i Ochotniczych
Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zostało 14 osób, odnotowano 3 ofiary śmiertelne.
Straty oszacowano na ok. 266,5 tys. zł.
Wybrane zdarzenia w grudniu 2012 r.
06 grudnia o godz. 826 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie
o pożarze, do którego doszło w miejscowości Sokoły. Do działań zadysponowano zastęp
z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP
KSRG Sokoły. Po przybyciu pierwszej jednost-

kalnych OSP. Na miejscu stwierdzono, że pali się
sterta zbelowanej słomy, która znajduje się pod
wiatą na terenie zakładu, a także stojąca przy niej
ładowarka teleskopowa, taśmociąg do transportu słomy, suszarnia i dwie sieczkarnie do przerobu biomasy. W bezpośrednim sąsiedztwie wiaty
znajdował się samochód ciężarowy z naczepą.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, podaniu prądów wody w obronie na
znajdujące się obok budynki i sterty słomy nieobjęte pożarem, a także w natarciu na palącą
się stertę słomy, wiatę, ładowarkę oraz taśmociąg. W trakcie działań występowały trudności z dostępem do wody, duże zadymienie oraz
utrudnione dojście do miejsca pożaru z powodu
składowanych dużych ilości materiałów palnych.
W trakcie działań odholowano zagrożony samochód ciężarowy z naczepą oraz ładowacz czołowy. Przybyła duża ilość samochodów gaśniczych
pozwoliła na szybkie i skuteczne zlokalizowanie
i ugaszenie pożaru. W hali przyległej do strefy
pożaru znajdowały się urządzenia do przerobu
słomy, które należało rozebrać i sprawdzić czy
30 grudnia o godz. 2223 Dyżurny PSK ogień nie dostał się do linii technologicznej.
otrzymał informację o pożarze w fabryce pele- Straty oszacowano na kwotę ok. 150 tys. zł.
tu „Biomaz” w Czyżewie. Do działań skierowabryg. Tomasz Sieńczuk
no zastęp JRG Wysokie Mazowieckie, cysternę
rzecznik prasowy
z wodą z JRG Zambrów oraz 10 zastępów z loKP PSP Wysokie Mazowieckie
ki (Sokoły) na miejsce zdarzenia stwierdzono,
iż w pomieszczeniach domu występuje zadymienie. Po otwarciu drzwi, bezpośrednio
za nimi zauważono leżącą kobietę, którą natychmiast ewakuowano ze strefy zagrożenia.
Ewakuowana kobieta nie dawała oznak życia,
przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził
zgon. Wstępnie ze swoich oględzin stwierdził,
iż śmierć najprawdopodobniej nastąpiła na
skutek zaczadzenia. Po dojeździe na miejsce
JRG PSP ratownicy weszli do wnętrza obiektu
w sprzęcie ODO, przeszukali pomieszczenia,
dokonano pomiarów stężenia tlenku węgla
- urządzenie pomiarowe wykazało znaczną
jego w zastanej atmosferze. Pomieszczenie oddymiono otwierając okna przy użyciu agregatu
oddymiającego. W miejscu gdzie stał piecyk
elektryczny rozebrano część konstrukcji podłogowej, podano jeden prąd wody na tlące się
materiały. Po zakończeniu akcji miejsce przeszukano. Straty ogólne oszacowano na kwotę
ok. 10 tys. zł

KRONIKA POLICYJNA

W grudniu 2012 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
wszczęto 59 postępowań przygotowawczych.
W miesiącu tym policjanci zatrzymali 14 nietrzeźwych kierowców. Na drogach powiatu
doszło do 3 wypadków i 46 kolizji drogowych.
-11 grudnia po południu dyżurny wysokomazowieckiej Policji został poinformowany
o zdarzeniu drogowym, do którego doszło
w pobliżu miejscowości Kurzyny w gminie Kobylin Borzymy. Mundurowi na miejscu ustalili,
że 18-letni mężczyzna jechał volkswagenem
w kierunku Kobylina Borzymy. Na łuku drogi,
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku
17-letni pasażer golfa z licznymi urazami trafił
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do szpitala.
-26 grudnia dyżurny wysokomazowieckiej
Policji został poinformowany o wypadku drogowym w Czyżewie. Mundurowi na miejscu
ustalili, że kierująca renault, 26-letnia kobieta na
prostym odcinku drogi straciła panowanie nad
pojazdem, zjechała do rowu, a następnie uderzyła w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że
auto przewróciło się na dach. W wyniku zdarzenia 24-letnia pasażerka renault z urazem twarzoczaszki trafiła do szpitala.
Policjanci apelują do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas trudnych warunków drogowych
nawet chwila nieuwagi może zakończyć się
kolizją lub wypadkiem. Pamiętajmy, zatem
o zachowaniu szczególnej ostrożności,
a przede wszystkim dostosowaniu prędkości
do warunków panujących na drodze.
-27 grudnia tuż przed godziną 3.00 w nocy
dyżurny wysokomazowieckiej Policji otrzymał
informację o groźnie wyglądającym zdarzeniu
drogowym w miejscowości Bruszewo Borkowizna. Natychmiast zostali skierowani tam policjanci, którzy ustalili, że 54-letni mężczyzna,
jechał suzuki w kierunku Wysokiego Mazowieckiego. Na prostym odcinku drogi wpadł w po-

ślizg, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał
do rowu i zatrzymał się na drzewie. Pomimo,
że całe zdarzenie wyglądało bardzo groźnie,
na szczęście skończyło się tylko na niewielkich
potłuczeniach. Wysokomazowieccy policjanci
sprawcę zdarzenia drogowego ukarali mandatem karnym.
-28 grudnia 2012 roku, wieczorem dyżurny
wysokomazowieckiej Policji został poinformowany o mężczyźnie leżącym na jezdni, na ulicy
Mazowieckiej w Sokołach. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce zgłoszenia. Tam znaleźli mocno zziębniętego mężczyznę. Okazało
się, że to 56-letni mieszkaniec pobliskiej wsi.
Mężczyzna był tak pijany, że nie mógł utrzymać
się na nogach. Najprawdopodobniej alkohol tak
go zmorzył, że nie zdając sobie sprawy z zagrożenia położył się na jezdni. Funkcjonariusze odwieźli go do domu, gdzie przekazali pod opiekę
rodziny.
Wysokomazowieccy policjanci wciąż apelują do mieszkańców powiatu, aby informować o przypadkach osób zagrożonych wyziębieniem organizmu, dzwoniąc pod alarmowy
numerem telefonu Policji 997 lub komórkowy
112.
AB

POLICJANCI RADZĄ NA FERIE
• bezpieczna podróż
Wybierając się na
zimowy wypoczynek powinniśmy
zadbać o bezpieczeństwo podrózy.
Poruszając się własnym środkiem transportu
pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu i usunięciu nawet najdrobniejszych usterek. Na postój wybieramy miejsca
zaludnione i dobrze oświetlone. Wysiasiadając
z auta - zabierzmy wszystkie wartościowe przedmioty i dokumenty - pamiętajmy, że nalezy je
zamknąć i uaktywnić alarm.
W autobusie czy pociągu unikajmy tłoku
i pilnujmy bagaż. Wychodząc z przedziału
zawsze zabierajmy ze sobą pieniądze i dokumenty.
• zabezpiecz mieszkanie

Nie opowiadaj wszystkim wkoło, że planujesz dłuższy wyjazd. Klucze do mieszkania
przekaż krewnemu lub zaufanemu sąsiadowi
i poproś, by zbierał ulotki reklamowe spod
Twoich drzwi. Cenne przedmioty i gotówkę
zdeponuj w sejfie lub oddaj na przechowanie
zaufanej osobie.
• ferie dziecka w miejscu zamieszkania
Pouczmy dzieci, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczały obcych ludzi do domu.
Dziecko powinno mieć kontakt telefoniczny
z rodzicami i informować ich o każdym istniejącym zagrożeniu. Na placach zabaw, w parkach, czy skwerach dzieci powinny bawić się
w grupie - najlepiej pod okiem dorosłej osoby.
Należy „uczulić” je, że nie wolno rozmawiać
z obcymi, ani oddalać się w ich towarzystwie.
• bezpieczna zabawa na lodzie
- Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy
na nadzorowanych lodowiskach. Będziemy wtedy pewni, że mają zapewnioną fachową opiekę.

- Należy przestrzec dzieci, aby nie wchodziły
na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora.
- Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody,
mostów, pomostów i przy brzegach - zwykle
w tych miejscach lód jest cieńszy.
Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:
• W przypadku załamania lodu starajmy się
zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko, rozłożyć
szeroko ręce i wpełznąć na lód. Poruszajmy
w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie.
• Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również
również może załamać się lód.
• Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub
grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na
odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec.
• Zawsze wzywajmy pomoc.

STRAŻACY PRZYPOMINAJĄ
CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest
bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje
się do organizmu
przez układ oddechowy, a nastęnie jest
wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować
uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Jeżeli używasz węgla i drewna, dokonuj
okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego
czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na
pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma
obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by
z po mieszczenia usunąć truciznę
• jak najszybciej wynieś go na świeże
powietrze
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek,
guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie
można doprowadzić do przemarznięcia
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze
zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania
i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną – tel. 998
lub 112.
CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń
grzewczych i instalacji wentylacyjnej
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części
domu, w której sypia twoja rodzina – to
bardzo skuteczne urządzenia, które już
uratowały niejedno życie.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
• ból głowy
• ogólne zmęczenie
• duszności
• trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
• senność
• nudności
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on
Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obeccałkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli ność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek
tlenku węgla są także urządzenia wykrywające
nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

jednoczenie tlenek węgla i inne groźne substancje.
O tym jak groźny jest tlenek węgla niech
świadczy ostatnie zdarzenie, które zanotowano 6 grudnia w miejscowości Sokoły, gdzie
doszło do śmiertelnego zatrucia tym gazem:
Strażacy otrzymali sygnał o zadymieniu
w budynku mieszkalnym tuż po godzinie
9 rano. Po przybyciu na miejsce pierwszej,
miejscowej jednostki OSP KSRG Sokoły
i otwarciu drzwi budynku stwierdzono, iż bezpośrednio za drzwiami wejściowymi, w zadymionym pomieszczeniu na podłodze znajduje
się leżąca kobieta skąd została natychmiast
ewakuowana. Niestety, przybyły na miejsce
zdarzenia lekarz stwierdził zgon, dalsze jego
oględziny wskazały, że prawdopodobną przyczyna śmierci starszej kobiety było zaczadzenie. Ratownicy z Jednostki Ratowniczo
– Gaśniczej KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem, tuż po dotarciu na miejsce zdarzenia,
w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przeszukali wszystkie pomieszczenia i dokonali
pomiaru stężania CO w obiekcie, wykrywając jego znaczną zawartość w powietrzu.
Powodem zadymienia było tlenie się podłogi
w okolicy załączonego piecyka elektrycznego. Pożar ugaszono i oddymiono pomieszczenia przy pomocy specjalnego agregatu. W
trwającej nieco ponad godzinę akcji wzięło
udział 2 zastępy i 11 strażaków PSP i OSP.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE – POWSTANIE
STRUKTURY PARAFIALNEJ 2012
kontynuacja
W 1471 r. w źródłach występowali: Jan Kruszewski, syn Piotra (wychowanek Akademii
Krakowskiej) oraz Sokołowscy: Stanisław Sokół, oraz synowie Marka – Marcin, Stanisław,
Andrzej z innymi braćmi, dziedzice z Sokół
i Kruszewa, którzy ufundowali w swych dobrach
kościoł. 1 VII 1471 r. erygowano parafię Sokoły.
20 I 1475 r. dokonano konsekracji nowo wybudowanego kościoła. Odłączono wówczas od parafii Płonka i włączono do parafii Sokoły wsie:
Perki, dziedzictwo Klemensa, Wielka Śnietna,
własność Piotra Dworaka, Śnietną Macieja syna
Franka, Wspały – Stanisława i Bartłomieja Bujnika, Frankowej wdowy oraz Porośl – Falisława
i Wojsława. Wówczas włączono do parafii w
Sokołach wieś Jamiołki, odłączając ją od parafii
w Kobylinie Rokitnicy.
Dokładniejszy spis wsi parafii Sokoły pochodzi z 1802 roku. Do parafii należały wówczas:
Sokoły, Sokoły Jaźwiny, Sokoły Nowosiółki, Ruś
Stara, Ruś Nowa, Bruszewo, Faszcze, Jamiołki
Piotrowięta, Jamiołki Świetliki, Jamiołki Godzieby, Jamiołki Kłosy, Jamiołki Rawki, Jamiołki
Kowale, Truskolasy Wola, Truskolasy Starowieś,
Truskolasy Niwisko, Truskolasy Lachy, Truskolasy Olszyna, Idźki Wykno, Idźki Średnie, Idźki
Młynowskie, Kruszewo Brodowo, Kruszewo
Głąby, Kruszewo Wypychy, Perki Bujenki, Perki Mazowsze, Perki Lachy, Perki Karpie, Perki
Wypychy, Perki Franki, Dworaki Staśki, Dworaki Pikaty, Porośle Grzywy, Porośle Kije, Porośle
Wojsławy, Porośle Głuchy, Racibory Nowe, Racibory Stare, Drągi, Pęzy, Noski, Rzące, Bujny,
Biszewo.
W większości były to wioski o charakterystycznej dla tych terenów dwuczłonowej nazwie,
gdzie pierwszy człon oznacza rod, drugi określa
odgałęzienie rodu, który zasiedlił daną miejscowość103. W 1888 r. wsie należące do parafii
Sokoły zamieszkiwało 5197 katolików (2671
mężczyzn i 2626 kobiet): Bruszewo 523, Bujny
101, Bujny Biszewo 33, Drągi 132, Idźki Wykno
47, Idźki Srzednie 75, Idźki Młynowskie 86, Kruszewo Brodowo 133, Kruszewo Wypychy 101,
Kruszewo Głąby 14, Noski 131, Perki Bujenki
47, Perki Wypychy 133, Perki Karpie 95, Perki
Lachy 140, Perki Mazowsze 134, Perki Franki
32, Pęzy 112, Sokoły Jaźwiny 66, Sokoły Nowosiółki 60, Truskolasy Wola 53, Truskolasy Lachy
140, Truskolasy Niwisko 80, Truskolasy Olszyna
173, Truskolasy Stare 78, Faszcze 208, Jamiołki
Godzieby 44, Jamiołki Kłosy 51, Jamiołki Świetliki 46, Jamiołki Piotrowięta 204, Jamiołki Kowale 54, Jamiołki Rawki 70, osada Sokoły 280,
Porośl Wojsławy 273, Porośl Głuchy 14, Porośl
Grzywy 15, Porośl Kije 137, Dworaki Pikaty 228,
Dworaki Staśki 303, Racibory Nowe 146104.
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W 1920 roku parafia liczyła 43 wsie. Obecnie
liczy 48 wiosek, są to: Bruszewo, Bruszewo Borkowizna, Bujny Biszewo, Bujny, Drągi, Dworaki
Staśki, Dworaki Pikaty, Faszcze, Jamiołki Godzieby, Jamiołki Kłosy, Jamiołki Rawki, Jamiołki
Kowale, Jamiołki Piotrowięta, Jamiołki Świetliki,
Idźki Młynowskie, Idźki Średnie, Idźki Wykno,
Krzyżewo, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby, Kruszewo Wypychy, Noski Śnietne, Perki
Bujenki, Perki Franki, Perki Karpie, Perki Lachy, Perki Mazowsze, Perki Wypychy, Pęzy, Porośl Głuchy, Porośl Grzywy, Porośl Kije, Porośl
Wojsławy, Racibory Nowe, Racibory Stare, Ruś
Nowa, Ruś Stara, Rzące, Sikorszczyzna, Sokoły,
Sokoły Jaźwiny, Stypułki Borki, Stypułki Giemzin, Truskolasy Lachy, Truskolasy Niwisko, Truskolasy Olszyna, Truskolasy Starowieś, Truskolasy Wola.
W 1477 r. plebanem kościoła w Ciechanowcu był Błażej, a wikariuszami byli: w latach 14701481 ks. Jan, w latach 1486-1487 ks. Mikołaj, w
1493 r. Andrzej. Dokument fundacyjny świątyni
się nie zachował. W 1534 r. właściciel Ciechanowca Piotr Kiszka w testamencie polecił pochować się w krypcie ciechanowieckiego kościoła św. Stanisława.
W 1580 r. do parafii należały: Ciechanowiec,
Pełch, Kamieńczyk, Kobyla, Skórzec, Przybyszyn, Kosioki, Kozarze, Tworkowice, Bujenka,
Kołaki, Malec, Wojtkowice Stare, Gliny Dady,
Niemyje Stare.
W latach 1483-1488 w folwarku plebana
z Suraża – Wielkogrzebach vel Poświętnem
została ufundowana przez okoliczną szlachtę Brzozowskich i Dzierżków kaplica pw.
św. Marcina, filia kościoła parafialnego
w Surażu. 26 września 1536 r. procesował się archidiakon wileński, pleban suraski ks. Jasiński
z Dzierżkami. Samodzielną parafią Poświętne
stało się w 1808 r., gdy Suraż znalazł się w Imperium Rosyjskim, a Poświętne w Księstwie Warszawskim.
W 1888 r. wsie należące do parafii Poświętne
zamieszkiwało 3442 katolików (1699 mężczyzn
i 1743 kobiety): Poświętne 162, Daniłowo 251,
Stokowisko 136, Brzozowo Solniki 54, Dzierżki
Ząbki 25, Dzierżki Janowięta 65, Dzierżki Wojciechowięta 50, Gołębie 88, Kamińskie Ocioski
88, Kamińskie Jaski 66, Kamińskie Rytelowizna
6, Kamińskie Wiktory 42, Grochy Pliszki 42,
Grochy Niemierzowięta 113, Grochy Stare 152,
Gąsówka Oleksin 150, Gąsówka Stare 110, Łapy
Kołpaki 84, Łapy Łynki 56, Łapy Bociany 90,
Łapy Wity 80, Łapy Szołajdy 185, Łapy Dębowina 238, Łapy Pluśniaki 77, Łapy Korczaki 71,
Brzozowo Chrzczony 80, Brzozowo Chrzczony
65, Brzozowo Stare 193, Brzozowo Panki 169,
Brzozowo Korabie 129, Brzozowo Antonie 127,
Brzozowo Muzyły 58, Brzozowo Chabdy 61,
Osowa Buda na kolei 21.

Wielką akcję porządkowania struktury kościelnej na tym terenie przeprowadził w czasie
władania Wielkim Księstwem Litewskim przez
Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506) bp łucki
Jan Pudełko (1491-1502). W lipcu 1493 r. wizytował swoją diecezję. Z końca tego roku parafie
tutejsze posiadały dokumenty uposażeniowe.
Było to niechybnie usankcjono wanie stanu
faktycznego, bowiem kościoły wówczas uposażone w: Długiej Dąbrowie, Kuleszach, Jabłoni
(30 X 1493 r.) i Jabłonce (29 X 1493 r.), tworzą
krąg koło Wysokiego Mazowieckiego -tam parafię ustanowiono w 1496 r.
W 1471 r. istniał kościół w Kuleszach Rokitnicy. Jego kolatorami byli: Mikołaj i Maciej z Rokitnicy oraz Wojciech i Dobiesław z Czarnowa,
a plebanem w latach 1476-1485 był ks. Marcin.
Nad rzeką Rokitnicą już w 1421 r. osiedleni byli
rycerze Kuleszowie przybyli z Żelechowa pod
Płońskiem. Ci władali trzema dziedzinami: Rokitnicą, Czarnowem i Wyknem. 31 X 1493 wystawiono dokument funduszowy, a w roku 1493
bp łucki Jan II Andruszewicz erygował parafię
Kulesze Kościelne i jednocześnie konsekrował
kościół. Fundatorami byli: Maciej, Grzegorz,
Andrzej, Jakub, Wojciech, Dobrosław i Mikołaj.
Uposażyli oni plebana w 6 włok ziemi we wsi
Kulesze Rokitnica. Biskup łucki Jan II Andruszewicz erygował parafię Kulesze Rokitnica Konsekrował i kościół pw. św. Bartłomieja, Mikołaja,
Doroty, Katarzyny, Pawła Apostoła, Wawrzyńca
i Michała Archanioła. W 1802 r. do parafii Kulesze Kościelne należały wsie w promieniu 10
km: Buczyno Mikosy, Chojane Bąki, Chojane
Gorczany, Chojane Pawłowięta, Chojane Piecki,
Chojane Stankowięta, Chojane Sierocięta, Gołasze Dąb, Gołasze Gorki, Gołasze Mościckie, Gołasze Puszcza, Grodzkie Nowe, Grodzkie Stare,
Grodzkie Szczepanowięta, Kalinowo Czosnowo,
Kalinowo Nowe, Kalinowo Solki, Kalinowo Stare, Kulesze Czarnowo Biki, Kulesze Litwa, Kulesze Litewka, Kulesze Niziołki, Kulesze Niziołki
Dobki, Kulesze Podawce, Kulesze Podlipne, Kulesze Rokitnica, Kulesze Wykno Nowe, Kulesze
Wykno Stare, Tybory Uszyńskie, Wróble, Wnory
Pażochy, Wiechy. Taki stan dotrwał do pocz. XX
w. W 1920 r. wioski Buczyno Mikosy i Wróble
na wniosek mieszkańców zostały dołączone do
parafii Wysokie Mazowieckie. W 1920 r. wioski
Buczyno Mikosy i Wróble na wniosek mieszkańców zostały dołączone do parafii Wysokie Mazowieckie. W 1958 r. odłączono część wsi Gołasze Puszcza, dołączając ją do parafii Wysokie
Mazowieckie. Do Kulesz nigdy nie dołączono
miejscowości z terenu innych parafii. W parafii
tej w 2. poł. XIX w. prawa kolatorskie do kościoła
posiadało 300 osób, mieszkańcy 13 (spośród 52)
wsi tej parafii, którzy dążyli do wpływu na wybór
proboszcza.
cdn

INWESTYCJA W TURYSTYKĘ W POWICIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Dokończenie ze strony 1
Przedsięwzięcie polega na przebudowie
i modyfikacji funkcji użytkowych budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Gmina
Sokoły. Dzięki realizacji inwestycji zostanie osiągnięty cel strategiczny – stworzenie warunków
do wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę
Ośrodka Rehabilitacyjnego w Krzyżewie.
Ośrodek będzie prowadzony na podstawie
przepisów o zakładach aktywności zawodowej,
pełniącego funkcje wspomagające osoby niepełnosprawne w powrocie do społeczeństwa.
Ośrodek będzie animatorem wzrostu ruchu turystycznego na terenie powiatu. Planowane jest
Centrum Informacji Turystycznej, z którego
ruch turystyczny będzie promieniście rozchodził
się na cały powiat. Centrum będzie również organizatorem turystyki dla osób przebywających
na turnusach rehabilitacyjnych. Wśród osób
odwiedzających ośrodek będą przede wszystkim
osoby niepełnosprawne, ale również członkowie
ich rodzin, turyści, w tym zainteresowani hippiką oraz wszyscy ci, którzy cenią bliskość przyrody i uroki krajobrazu.
Niezaprzeczalnym atutem lokalizacji obiektów będzie bliskość Narwiańskiego Parku Narodowego. Realizacja projektu przyczyni się w
perspektywie długookresowej do zwiększenia
wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych Powiatu Wysokomazowieckiego.

Efektem proje tu będzie wzrost liczby turystów z kraju i zagranicy odwiedzających Podlasie
oraz większa rozpoznawalność regionu zarówno
w kraju, jak i za granicą.
W zakres projektu wchodzą następujące prace:
1) przebudowa i adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku starej szkoły na pensjonat
wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
2) przebudowa części istniejącego nieużytkowanego budynku internatu na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
3) wyposażenie zaplecza gastronomicznego
(kuchni) w sprzęt gastronomiczny,
4) przebudowa i adaptacja budynku inwentarskiego na stajnię wraz z budową płyty obornikowej i padoku,
5) przygotowanie punktu informacji turystycznej obejmującej część prezentującą lokalną faunę i florę oraz część multimedialną z dostępem
do sieci internetowej,
6) budowa kortu tenisowego, boiska do piłki
nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego,
7) przebudowa ciągów komunikacyjnych w celu
oddzielenia ruchu odbywającego się w ramach
Zespołu Szkół Rolniczych od ruchu kołowego
i pieszego generowanego przez planowane
obiekty turystyczne wraz z budową parkingów,
8) zagospodarowanie terenu: założenie zieleni,
budowa wybiegu dla koni, budowa zbiornika
wody deszczewej.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do wsrostu
ruchu turystycznego w ujęciu
różnorodnej oferty turystycznej, a w szczególności przyciągnięcie turystów ofertą rehabilitacyjną oraz ofertą aktywnego wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, a nie
rozbudowa bazy hotelowej.
Z tego względu planowane
miejsca noclegowe oraz część
gastronomiczna będą pełnić

wyłącznie rolę dopełnienia oferty, w tym jedynie jako zabezpieczenie pobytu głównie osobom
przebywającynm na turnusach rehabilitacyjnych.
Podmiotem zarządzającym oraz odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektu po jego
oddaniu do użytku będzie operator, który zostanie wyłoniony w drodze procedury przetargowej. Udział w postępowaniu ogłoszonym przez
Starostę Wysokomazowieckiego zgłosiło Stowarzyszenie Pomocy Szansa.
Statutowymi celami jego działalności są:
1) działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego
i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych,
aktywnego i godnego ich uczestnictwa w kulturze, sporcie, edukacji, życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom,
2) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację, oświatę, sztukę i działalność kulturalną,
3) działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi,
przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów.
Stowarzyszenie prowadzi kilka ośrodków rehabilitacyjnych na terenie województwa podlaskiego. Ośrodki takie działają w formie zakładów
aktywności zawodowej, których głównym zadaniem jest stworzenie warunków do rehabilitacji
osób niepełnosprawnych. Stosowane formy zajęć rehabilitacyjnych polegają na wspomaganiu
aktywności ruchowej, powierzaniu do wykonania różnych zajęć o charakterze pracowniczym
(rękodzieło, proste usługi) oraz stymulowaniu
wysiłku umysłowego poprzez animację terapii zajęciowej w zakresie kultury, poznawania
atrakcji turystycznych, wycieczki krajoznawcze,
udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych,
w tym również dla członków rodzin, znajomych
i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
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MIĘDZYNARODOWA NARADA KONSERWATORÓW
W Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w dniach 7-8 grudnia 2012 r. odbyła się międzynarodowa narada
konserwatorska na temat „Architektura Drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych niematerialnych wartości”.
Organizatorami narady byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka,
Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej
oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
Uczestników narady powitała Dorota Łapiak
- Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Jacek Piorunek
- Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Naradę prowadził - Anatol Wap - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz prof. nadzw. dr hab. arch. Piotr Molski-Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Sekretarz Generalny PKN ICOMOS.
Tematem wiodącym narady była odpowiedź na
problem oceny stanu badań o architekturze drewnianej i o udokumentowaniu tej wiedzy oraz form,
skuteczności, motywacji i możliwości ochrony wartości zasobów architektury drewnianej.

Tematem

do

dyskusji

były

wystąpienia: watora Zabytków w Białymstoku.

1. Potrzeba badań permanentynych dziedzictwa 6. Wykorzystanie grantów na projekty kulturalkulturowego wsi podlaskiej. Metodyka i stan ba- ne na Litwie - Rasa Rimickaite, Attaché ds. Kuldań - dr hab. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB, kie- tury Republiki Litewskiej w RP.
rownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
2. Dokumentowanie zabytków architektury i budownictwa drewnianego - ocena stanu wiedzy
i potrzeb przez pryzmat działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa - mgr Iwona Górska,
kierownik Oddziału Terenowego Narodowego
Instytutu dziedzicwa w Białymstoku.
3. O problemie ochrony zabytków budownictwa
drewnianego w muzeach na wolnym powietrzu - Aleksander Isakau, Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego w Streczycach na Białorusi.
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi - dr hab.
arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr.,
dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
5. Ochrona drewnianej architektury i budownictwa w działalności WUOZ - mgr Zofia Cybulko,
Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konser-

ROZWÓJ DZIĘKI RPOWP
Dzięki dofinansowaniu, jakie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem pozyskało ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013, wybudowano dwa nowe obiekty przy tej
Szkole.
Budynek warsztatowo-dydaktyczny wraz z wyposażeniem, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury zakresu edukacji, Oś Priorytetowa: VI.
Rozwoju infrastruktury społecznej.
Wartość całej inwestycji to 4.315.713,78 złotych
W budynku znajdują się warsztaty ogólno
– mechaniczne oraz sale i pracownie laboratoryjno – dydaktyczne. W ramach projektu został
zakupiony wysoko specjalistyczny sprzęt do
pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie
i pracowni gastronomicznej.
W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie młodzież uczy się programowania
i obsługi specjalistycznych maszyn. Natomiast
dzięki wyposażeniu pracowni gastronomicznej
uczniowie podczas zajęć praktycznych mogą
kształtować umiejętności związane z wykonaniem dań kulinarnych sporządzanych zgodnie
z ustalonym menu.
W pozostałej części nowo wybudowanego budynku odbywają się zajęcia praktyczne
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uczniów kształcących się w zawodach samochodowych. W związku z tym wykorzystywane są pracownie: obsługi pojazdów, montażu,
obróbki mechanicznej i ręcznej, pracownia
łączenia metali oraz pracownie przedmiotów
zawodowych.
Kolejna inwestycja to, Stacji Kontroli Pojazdów wyposażona w najwyższej jakości, kompleksowy i innowacyjny sprzęt, Działanie 1.1.
Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności
i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.
Wartość całej inwestycji to 3.384.743,21 złotych
W ramach dofinansowania został wybudowany
budynek, w którym znajduje się pracownia diagnostyki pojazdów wyposażona między innymi
w nowoczesną linię diagnostyczną z możliwością obsługi tachografów cyfrowych. Stanowisko obsługowo-naprawcze wyposażone między
innymi w nowoczesny system pomiarowy służący do badania punktów bazowych pojazdów
po wypadkach drogowych, urządzenie do obsługi klimatyzacji, wyważarkę, nowoczesny
system badania pomp i wtryskiwaczy, oraz
nowoczesny komputerowy system do pomiaru
geometrii kół pojazdów.
Powstała również innowacyjna pracownia

- Building Management System - czyli scentralizowany monitoring oraz sterowanie urządzeniami budynku.
Priorytetem, jaki obraliśmy przy realizacji
projektów było zapewnienie rozwiązań w pełni
dostosowanych do realnych potrzeb. Inwestycja ułatwi kształcenie zawodowe, którego celem
jest przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Nowocześnie wyposażone pracownie dają ogromną szansę rozwoju. Umożliwią nauczycielom przedmiotów zawodowych
oraz uczniom stały dostęp do nowoczesnych
rozwiązań technologicznych.
Stacja Kontroli Pojazdów, wyposażona w
tak wysoko specjalistyczny sprzęt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Tworzymy warunki dla rozwoju
innowacyjności w Powiecie Wysokomazowieckim.
Można śmiało stwierdzić, że Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - dzięki zrealizowaniu tak dużego
przedsięwzięcia - stało się nowoczesną szkołą
na miarę naszych czasów.
ckz

DOSKONAŁY UCZEŃ – DOSKONAŁY FACHOWIEC
Nie szata zdobi człowieka, ale … O tym
jak ważny jest wygląd w pracy kucharza, kelnera czy hotelarza doskonale wiedzą uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem. Skrojony na miarę, elegancki uniform nadaje powagi i podkreśla profesjonalizm.
Uczestnicy projektu „Doskonały uczeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałania 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki prezentują się
pięknie w nowo zakupionych białych czapkach
i bluzach kucharskich oraz bordowych zapaskach. Uczniowie niejednokrotnie będą używać
tych strojów podczas zajęć ćwiczeniowych, które
rozpoczną się pod koniec stycznia a zakończą
w czerwcu. Spoglądając zazdrosnym okiem na
ubiór uczniów technikum gastronomicznego,
obecni adepci hotelarstwa niecierpliwie czekają
na swoją kolej. Miara na uniformy hotelarskie
została już pobrana, a zamówienie wysłane do
pracowni krawieckiej. Będzie się działo …
Planów jest bardzo dużo. Wiele z nich zostało już zrealizowanych z pozytywnym skutkiem. Zakupiono podręczniki i segregatory dla
60 uczestników projektu (uczniów Technikum
Hotelarskiego, Technikum Organizacji Usług

Gastronomicznych, Technikum Technologii
Żywności), pomoce dydaktyczne dla trenerów
zajęć, wyposażenie pracowni gastronomicznej
w niezbędny sprzęt i urządzenia, telebim wykorzystywany do celów promocji projektu, sprzęt
komputerowy i multimedialny. Zakupy do pracowni hotelarskiej nie zostały jeszcze zakończone, ponieważ nadal trwają prace adaptacyjne sali
i pokoju hotelowego oraz prace stolarskie. Do
końca 2012r. zrealizowano: 128 godz. zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 128 godz. zajęć
wyrównawczych z języka angielskiego, 256 godz.
zajęć wyrównawczych z matematyki, 30 godzin
warsztatów z pedagogiem, opracowano przez
doradcę zawodowego IPD dla 30 uczestników
projektu. W przetargu wyłoniono i podpisano
umowy z wykonawcami kursów i szkoleń zawodowych takich jak Carving, Gender mainstreaming, barmański, kelnerski, organizacji przyjęć
okolicznościowych analityka żywności.
Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu
w czasie ferii zimowych na praktykę zawodową
do renomowanych hoteli i restauracji w Londynie. Uczestnicy praktyki w liczbie 30 osób
zostali wyłonieni na podstawie określonego
w założeniach projektu kryterium dodatkowego.
Rozpoczyna się zatem wielkie odliczanie do wyjazdu. Szczęśliwcom, którzy zakwalifikowali się

na praktyki do Anglii życzymy przyjemnej pracy obfitującej w nowe doświadczenia zawodowe,
niezapomnianych wrażeń z pobytu, podniesienia
kompetencji językowych oraz udanego startu i
miękkiego lądowania podczas lotu samolotem.
Anna Maria Korzątkowska
P.S. Informacje o projekcie „Doskonały uczeń”
można uzyskać na stronie internetowej szkoły :
www.zszwysmaz.podlasie.pl. Osoby do kontaktu:
Agnieszka Kaliszczyk (Koordynator projektu) tel.
509206465 Anna Maria Korzątkowska (Asystent
koordynatora) tel: 602763360.

Zespół Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem

SPOTKANIE PAPIESKIEJ RODZINY SZKÓŁ
VIII Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II odbył się 5 grudnia w Zespole Szkół w
Sokołach. Spotkanie uświetniała obecność wielu
zacnych gości – przybyli: J. E. Ks. Biskup Janusz
Stepnowski, ks. Infułat Jan Sołowianiuk i Wicekurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska. Wojewodę Podlaskiego reprezentowała Katarzyna
Mularz. Przybyły władze powiatowe ze Starostą
Wysokomazowieckim Bogdanem Zielińskim
i radni Gminy Sokoły z wójtem Józefem Zajkowskim. Gościliśmy przedstawicieli naszej
Rady Rodziców, dyrektorów szkół i instytucji
z terenu naszej gminy i powiatu oraz 33 poczty
sztandarowe z podlaskich szkół noszących imię
Papieża Polaka.
Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą,
której przewodniczył J. E. Ks. Biskup Janusz Stepnowski. Gości przywitał ks. proboszcz Czesław
Małż. Eucharystię ofiarowano w intencji rychłej
kanonizacji Wielkiego Rodaka. Po Mszy Świętej
uczestnicy przemaszerowali do Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II w Sokołach na dalszą część
spotkania. Tu gości powitał Dyrektor Waldemar
Kikolski. Głos zabrał Wójt dr Józef Zajkowski,
a otwarcia zjazdu dokonała Wicekurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska.
Ks. Prałat dr Zbigniew Skuza, prorektor

WSD w Łomży, wygłosił referat pt.: „Jan Paweł II – człowiek wiary”, wtapiając w treść
wykładu osobiste wspomnienia ze spotkań
z Janem Pawłem II. Potem uczniowie gimnazjum-gospodarza przedstawili część artystyczną
z piękną oprawą muzyczną, opartą na klasyce
światowego rocka’. Ukazywała ona trzy fundamentalne wartości chrześcijaństwa: wiarę, nadzieję i miłość oraz mistrzostwo naszego Patrona w przekazywaniu ich światu.
Następnie Dyrektor Waldemar Kikolski
przedstawił historię zjazdów Podlaskiej Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II. Podkreślił trafność inicjatywy oraz wartości płynące z takich spotkań.
Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania, okazało się wystąpienie aktora Dariusza
Kowalskiego – odtwórcy postaci Janusza Tracza
w serialu „Plebania”. Mogliśmy wysłuchać niezwykle poruszającego świadectwa wiary i miłości. Słowa wypowiedziane przez aktora dały
dużo do myślenia i rzuciły nowe światło na wiele
codziennych spraw.
Głos zabrali również zaproszeni goście: Katarzyna Mularz oraz ks. Infułat Jan Sołowianiuk i ks.
Kanonik Franciszek Grabowicz - honorowi obywatele gminy.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali

zaproszeni na obiad. Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki wsparciu i życzliwości Wicekurator Wiesławy Ćwiklińskiej i Wójta
Józefa Zajkowskiego oraz wielu sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Hanna Grabowska
Wicedyrektor ZS w Sokołach
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OWOCNE DZIESIĘCIOLECIE BP ARiMR
Dokończenie ze str. 1
Podczas jubileuszu 10 – lecia Kierownik
Biura Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
Grzegorz Mikołajczyk oraz najstarsi stażem pracownicy przedstawili historię i dotychczasowe
osiągnięcia biura. Powyższe obchody uświetniły przemówienia zaproszonych gości, występ
Zespołu mażoretek „Elitmass” z Gimnazjum
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Wystawa
zdjęć podsumowującą 10-letnią działalność promocyjno-informacyjną PROW 2004-2006 oraz
PROW 2007-2013.
Biuro Powiatowe ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem powstało w 2002 roku. Pierwsza siedziba biura mieściła się przy ul. 1-go Maja 8,
w budynku Zarządu Dróg Powiatowych. Jesienią 2007 roku Biuro Powiatowe zmieniło swoją
siedzibę. Aktualnie znajduję się przy ul. Ludowej 7, gdzie wcześniej mieścił się Powiatowy
Urząd Pracy.
W tym okresie w biurze powstały dwa wydziały: Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich,
zajmujący się obsługą dopłat bezpośrednich
i powierzonych działań z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Wydział Identyfikacji
i Rejestracji Zwierząt, zajmujący się obsługą siedzib stad i zgłoszeń zwierzęcych.
Według stanu bazy danych na dzień 01.10.2012
roku pod względem ilości sztuk bydła powiat
nasz klasyfikuje się na 2 miejscu w kraju.
Dzięki funduszom unijnym realizowanym
przez Agencję w gospodarstwach powiatu wysokomazowieckiego zaszło szereg korzystnych
zmian. Efektem przeprowadzanych inwestycji jest wzrost jakości ich produkcji, dzięki
czemu stały się one bardziej zróżnicowane
i konkurencyjne.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
płatności obszarowe. Biuro Powiatowe corocznie
obsługuje okoł o 7 tys. wniosków. Wypłacona
kwota za lata 2004-2011 wynosi 521 693 tys. zł
i jest jedną z najwyższych w województwie podlaskim. Oprócz płatności obszarowych, rolnicy
korzystają również z płatności z tytułu Wspierania gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, potocznie zwanym ONW. Corocznie obsługiwanych jest około 5,4 tys. wniosków. Wypłacona kwota za lata 2004-2011 wynosi 92 091 tys. zł.
Oprócz corocznych kampanii przyjmowania
wniosków obszarowych i ONW Biuro Powiatowe w latach 2004 – 2012 realizowało również
następujące działania ramach PROW 2004-2006
oraz PROW 2007-2013: renty strukturalne,
wspieranie gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów
UE, Program rolnośrodowiskowy, zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych
niż rolne, korzystanie z usług doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów.
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Działanie „Renty strukturalne” miało na celu poprawę struktury agrarnej wsi oraz przyspieszenie
procesu wymiany pokoleniowej osób prowadzących gospodarstwa rolne. W latach 2004-2006
do biura powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło łącznie 533 wnioski. Miesięczna
kwota wypłacana z tytułu rent strukturalnych
wynosi ok. 1 mln zł. W latach 2007-2010 wpłynęło 129 wniosków, a comiesięczna wypłacana
kwota wynosi ok. 123 tys. zł. Łącznie do chwili
obecnej wypłacono 83 874 tys. zł.
Wsparcie restrukturyzacji gospodarstw
rolnych o niewielkim potencjale ekonomicznym oraz poprawa konkurencyjności polskiego
sektora rolnego to główne założenia działania
„Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”.
Pomoc dla tych gospodarstw miała postać premii wypłacanej corocznie w wysokości 1250
EUR przez okres 5-ciu lat. W powiecie wysokomazowieckim w ciągu dwóch lat wpłynęło 572
wnioski. Na to działanie rolnikom z naszego powiatu wypłacono łączną kwotę 9 940 tys. zł.
Głównym celem działania „Dostosowanie Gospodarstw Rolnych do Standardów UE” było
spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. Działanie to było obsługiwane na przełomie 2005 i 2006 roku. W tym czasie
wpłynęło 608 wniosków. Wypłacono w sumie
17 888 tys. zł.
Jednym z ważnych instrumentów wsparcia,
z którego korzystają rolnicy w powiecie wysokomazowieckim jest program rolnośrodowiskowy
w ramach PROW 2007-2013, będący kontynuacją działania wspieranie przedsięwzięć rolno
środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
w ramach PROW 2004-2006. W ramach tego
działania pomoc jest przyznawana rolnikowi za
realizację 5 letnich pakietów rolno środowiskowych. Wypłacona kwota za lata 2004-2011 wynosi 14 024 tys. zł.
W Polsce występuje nadwyżka gruntów
o niskiej klasie bonitacyjnej, użytkowanych jako
grunty rolne, jak również gruntów odłogowanych. Z tego też względu Agencja uruchomiła
działanie „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Wypłacona
kwota za lata 2004-2012 w ramach tego działania

wynosi 760 tys. zł.
„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” jest działaniem, które
poprzez wprowadzenie systemu doradztwa ma
pomóc w procesie dostosowania gospodarstw
do wymogów Unii Europejskiej. Pierwszy nabór
wniosków w ramach tego działania był w roku
2009. Do chwili obecnej wypłacona kwota to
1 047 tys. zł.
Łącznie, dzięki pracy Biura Powiatowego
ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem do rolników z naszego powiatu, w ciągu 10 lat, trafiło
741 317 tys. zł.
Dziesięcioletnia historia biura powiatowego
to moment zdawania ważnego egzaminu przez
rolników i pracowników Agencji. Egzamin ten
zakończył się bardzo dobrym wynikiem, czego
dowodem są wypłacone kwoty, które zasiliły
budżety wielu gospodarstw rodzinnych i innych
beneficjentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem - Lider
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - Partner
realizują w 2013 roku w partnerstwie projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
„Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”
w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem projektu jest umożliwienie powrotu
do życia społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) 100
klientom OPS/PCPR zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, nieaktywnym
zawodowo, lub zatrudnionym, będącym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającym z pomocy społecznej.
Projekt przewiduje zrealizowanie dla
uczestników następującej ścieżki reintegracji
w ramach umowy analogicznej do kontraktu
socjalnego: doradztwa zawodowego, wsparcia
psychologicznego, warsztatów z umiejętnego
poszukiwania pracy, szkoleń mających pomóc

w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu zawodowym, podniesieniu kluczowych lub zdobywaniu
nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,
w szczególności w takich kierunkach jak: prawo
jazdy kat. B, kat. C, kat. C+E, obsługa komputera, operator wózków jezdniowych, sprzedawca.
W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie
zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem
wykształcenia na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz sfinansowanie stażu lub praktyk
w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach dla uczestników w wieku 15-30 lat.

Na zakończenie projektu uczestnicy objęci zostaną indywidualnym pośrednictwem pracy
w celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
oraz zatrudnionych, w tym rolników.
Kontynuowana jest działalność Punktu Doradczo – Konsultacyjnego, w którym uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu mogą
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych
i psychologicznych. Punkt jest otwarty 3 razy
w tygodniu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibach realizatorów.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./fax 086-2753568

		

tel. 086-2758612, fax 086-2758613

PIERWSZY DOROSŁY BAL W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
W tradycji naszej szkoły przyjęło się, że studniówka jest pierwszym dorosłym balem, tak jak
matura, jest pierwszym egzaminem dojrzałości.
Stres związany z tym najważniejszym w życiu
sprawdzianem z całego okresu edukacji, znika
na kilka dni, bo przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru pochłaniają uwagę wszystkich.
12 stycznia nadszedł ten długo oczekiwany
przez maturzystów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem wieczór. Odbyła się uroczystość, która od
lat jest jednym z największych wydarzeń w życiu
każdej szkoły średniej -studniówka. Tradycyjny
bal maturalny odbył się w Sali Bankietowej „Pan
Tadeusz” w Kuczynie.
Na sto dni przed maturą tegoroczni maturzyści zakosztowali wspólnej zabawy, nie myśląc
o tym, co czeka ich za 3 miesiące. Dźwięki poloneza tradycyjnie rozpoczęły ten długo wyczekiwany wieczór, na którym bawili się uczniowie
klas maturalnych: technikum ekonomicznego,
technikum budowlanego, technikum informatycznego, technikum hotelarsko gastronomicznego, technikum technologii żywności oraz
technikum usług fryzjerskich.

W gronie dostojnych gości: ks. Prałata
Ryszarda Niwińskiego, Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, Wójta Gminy
Krzysztofa Krajewskiego, a także przedstawicieli
zakładów pracy, z którymi współpracuje szkoła
oraz rady pedagogicznej mieliśmy zaszczyt rozpocząć kolejny bal maturzystów.
Wszystkich przybyłych gości przywitali
prowadzący uroczystość przedstawiciele klas
czwartych, którzy zaprosili do obejrzenia poloneza w wykonaniu tegorocznych maturzystów,
przygotowanego przez Panią Anetę Niedałtowską. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Andrzej Jamiołkowski. Serdecznie podziękował
zebranym za przybycie, życzył miłej zabawy,
niezapomnianych wspomnień, a maturzystom
jak najlepszych wyników maturalnych i egzaminacyjnych. Następnie nadszedł czas na przemówienia przybyłych na uroczystość gości.
Chwilę później uczniowie złożyli dyrekcji szkoły, wychowawcom klas, nauczycielom i rodzicom życzenia i podziękowania za włożony trud,
wysiłek oraz cierpliwość i wręczyli piękne bukiety kwiatów. Po podziękowaniach uczennice
i uczniowie poprosili zebranych gości oraz

swych nauczycieli do walca.
Na studniówce nie zabrakło części artystycznej. Przerwą od tańców była satyryczna scenka
ze „Szkoły na wesoło”. Uczniowie wykazali się
wyjątkowym talentem aktorskim. Dostarczyli wszystkim wiele radości. Dopełnieniem był
koncert życzeń oraz pokaz zdolności tanecznych
i wokalnych naszych maturzystów.
Bal przebiegł zgodnie z oczekiwaniami uczniów
i opiekunów. Wszyscy bawili się wyśmienicie,
parkiet ani przez chwilę nie był pusty. Zespół
„Magnum” grający na studniówce trafił w gusta
muzyczne wszystkich gości i można zaryzykować stwierdzenie, że uczestnicy tej zabawy nigdy
jej nie zapomną!
Niech egzamin dojrzałości stanie się dla maturzystów znakomitym i wymarzonym wstępem
w dorosłe życie, w którym przyświecać im będzie motto „Bo zwyciężać mogą Ci co wierzą,
że mogą”. Życzymy Wam drodzy maturzyści
optymizmu i dużo wiary we własne siły. Ogromu
szczęścia i 100% z przedmiotów, które lubicie,
a 99% z pozostałych ;).
Zapraszamy do fotogalerii ze studniówki str 12.
Agnieszka Perkowska
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