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CENTRALNA REJESTRACJA W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Od 1 marca 2019 roku w Szpitalu Ogólnym
w Wysokiem Mazowieckiem swoją działalność
rozpocznie Centralna Rejestracja, znajdująca się
w nowo wyremontowanym, przestronnym pomieszczeniu. Komórka będzie obsługiwać rejestrację pacjentów m.in. do poradni chirurgicznej
i ortopedycznej. Nowoczesny system kolejkowy,
komfort pacjentów i pracowników obsługi z pewnością przełoży się na jakość pomocy, udzielanej
mieszkańcom powiatu wysokomazowieckiego.
W planach na kolejne lata znajduje się także całkowita modernizacja budynku szpitala, której
koszt wynieść może nawet 24 miliony złotych.
Pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na tę inwestycję to jeden z priorytetów Zarządu Powiatu na najbliższą kadencję.
Ciąg dalszy na str. 3.

SEZON STUDNIÓWKOWY W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Styczeń i luty to tradycyjnie już miesiące należące do maturzystów. W balach, rozpoczynających odliczanie symbolicznych stu dni
do matury 19 stycznia udział wzięli uczniowie aż

trzech szkół naszego powiatu – Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. W ostatnią sobotę
stycznia poloneza odtańczyła młodzież
z ZSOiZ w Czyżewie, zaś 8 lutego sezon
studniówkowy w powiecie oficjalnie zakończyli uczniowie Technikum im. Armii
Krajowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
W tradycyjnych balach maturzystom
towarzyszyli opiekunowie, wychowawcy, rodzice, kadra pedagogiczna, a także przedstawiciele samorządów i władz, którzy w tak ważnym
dniu życzyli młodzieży przede wszystkim nie-

ZUMBA CARNIVAL PARTY II
Muzyka, taniec, latynoskie rytmy i karnawałowe szaleństwo – to wszystko znaleźć można
było na Maratonie Tańca i Fitnessu Zumba Carnival Party II, który odbył się 26 stycznia w hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem
Mazowieckiem. W wydarzeniu wzięło udział prawie dwustu uczestników oraz jedni z najlepszych
instruktorów tańca i fitnessu w naszym regionie.
Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na str. 12.
Dokończenie na str. 10.

zapomnianej i odpowiedzialnej zabawy oraz powodzenia na egzaminach dojrzałości.
W wyborze muzyki do polonezów, tradycyjnie otwierających studniówki uczniowie stawiali zarówno na sprawdzone utwory (,,Polonez”
z filmu ,,Pan Tadeusz”) jak i te rzadziej wybierane, m.in. Polonez Husarii czy też polonez Michała Kleofasa Ogińskiego. Choreografia każdego
tańca odznaczała się unikalnością i pomysłowością, niezależnie od ilości par na parkiecie,
a zabawy trwały do białego rana.
Teraz przed uczniami rozpoczął się okres
intensywnych przygotowań do egzaminu dojrzałości. Wszystkim tegorocznym maturzystom
życzymy powodzenia i połamania piór!
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na
str. 11.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie przedłużenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu
wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Fundacji
Praca dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie
prowadzącej ZAZ w Krzyżewie w sprawie dofinansowania części wkładu własnego do projektu
Otwarte Strefy Aktywności, w ramach którego
powstanie ogólnodostępny kompleks sportowy
służący osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w ZAZ, gościom CTR, uczniom ZSR w Krzyżewie oraz wszystkim mieszkańcom okolic.
19 lutego 2019 roku odbyło się 7 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

30 stycznia 2019 roku odbyło się 6 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem do samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie, dotyczących
uczestnictwa Placówki w Konkursie: Akcja 1
Mobilność Edukacyjna. Mobilność uczniów, na
realizację projektu pt: „Staż, Praktyka, Zatrudnienie – europejskie perspektywy CKZ w Wysokiem Mazowieckiem”,
c) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Wysokomazowieckiego na cele budowlane,
d) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
do samodzielnego reprezentowania Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego we wszelkich
relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie ERASMUS+, akcja KA1,
Mobilność zawodowa osób uczących się, na
realizację projektu pt.: „Międzynarodowy staż
kuźnią zawodowego sukcesu”.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął
uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
w sprawie:
a) ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki,
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b) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
c) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
d) udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale
Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym
w Wysokiem Mazowieckiem”,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Porgnozy Finansowej Powiartu Wysokomazowieckiego na lata 2019-2022,
f) skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o umowach zawartych na 2019 rok pomiędzy
Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego w IV kwartale 2018 roku.
Zarząd powiatu zapoznał się z Analizą
sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego za rok 2018.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomości w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
nieodpłatnego nabycia przez Powiat Wysokomazowiecki działki nr 56/7 o pow. 0,0625 ha
i 56/11 o pow. 0,0720 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Średnica Maćkowięta, gmina
Szepietowo, stanowiącej część drogi powiatowej nr 2070B o przebiegu Brzóski Brzezińskie –
Średnica Maćkowięta.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ustalenia na rok szkolny 2019/2020 profilów
kształcenia ogólnozawodowego i zawodów, liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych
do klas pierwszych w szkołach prowadzonych
przez powiat wysokomazowiecki,
b) powołania komisji konkursowej opiniującej
oferty na realizację zadań publicznych powiatu
wysokomazowieckiego w 2019 roku,
c) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
d)zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
przyznane przez starostę dodatki motywacyjne
dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
przyznany przez starostę dodatek motywacyjny
dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem na okres od
1 marca 2019 r. do 31 pażdziernika 2019 r. ze
środków Unii Europejskiej z tytułu wykonywania zadań koordynatora projektu „AlterDrive”,
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2:
Kształcenie i szkolenie zawodowe.
Zarząd powiatu ustalił wysokość stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki za wysokie wyniki
w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie za I półrocze roku szkolnego
2019/2020.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych
Zarząd powiatu zapoznał się ze stanem
inwestycji obecnie realizowanych w jednostkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Zarząd Powiatu przyjął plan naboru do
klas pierwszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (po III kl. gimnazjum) i pierwszych
klas szkół ponadpodstawowych (po ósmej klasie
szkoły podstawowej) prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki. Wszystkie propozycje
płynące od dyrekcji szkół zostały zaakceptowane. Wszystkie nasze szkoły czyli: ZSZ, ZSOiP,
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, ZSOiZ w Ciechanowcu, ZSOiZ w Czyżewie oraz ZSR w Krzyżewie będą gotowe do przyjęcia podwójnego
rocznika absolwentów. W żadnej ze szkół nie
będzie też drugiej zmiany, tak uciążliwej dla
uczniów i ich rodziców.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do
przeanalizowania naszych propozycji i wyboru

szkół na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Wysoki poziom zdawalności egzaminu maturalnego i zawodowego, znakomita kadra pedagogiczna, różnorodność kierunków i specjalności,
dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
świetne warunki do nauki zawodu i sportu, praktyki zagraniczne dla naszych uczniów, najwyższe bezpieczeństwo naszej młodzieży, bliskość
domu rodzinnego – to wszystko przemawia
w sposób jednoznaczny za naszymi placówkami.
Liczę na refleksję i dobry wybór. Wybór szkoły
na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

CENTRALNA REJESTRACJA W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Dokończenie ze strony 1.
Od 1 marca 2019 roku swoją działalność
rozpocznie Centralna Rejestracja, znajdująca się
w nowo wyremontowanym, przestronnym pomieszczeniu.
Komórka będzie obsługiwać rejestrację pacjentów na wizyty do:
• Poradni Rehabilitacyjnej
• Poradni Chirurgii Ogólnej
• Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

O te środki będziemy się starać, ale to nie
jest tak, że te pieniądze są i na nas czekają. O nie
trzeba będzie mocno zabiegać, a wynik nie jest
pewny – podkreślił Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.
Według założeń ¼ wartości inwestycji pokryłby budżet powiatu, pozostałą ¼ zaś budżet
szpitala. Starosta zaznaczył, iż przekazując tak
duże środki finansowe na szpital, nastąpiłoby
ograniczenie aktywności finansowej zarządu powiatu w innych dziedzinach inwestycyjnych –
m.in. drogowych.
Pomysł był poddawany dyskusji podczas
posiedzeń komisji rady powiatu oraz został

przedstawiony do akceptacji radzie powiatu.
Starosta wielokrotnie podkreślił, jak ciężkim zadaniem będzie pozyskanie tak wysokiej dotacji
z rezerwy budżetu państwa.
Z tego co wiem w historii województwa podlaskiego największą dotację, jaką szpital otrzymał z tego źródła to 7 mln złotych. My chcemy
12 mln złotych. To świadczy o tym, z jaką skalą
problemów się mierzymy, jakie zadanie jest do
zrobienia. Nie wiem, czy damy radę, ale jeśli się
zdecydujemy, będziemy zabiegać i walczyć – zaznaczył Bogdan Zieliński.

• Poradni Położniczo-Ginekologicznej
• Poradni Endokrynologicznej
• Poradni Leczenia Bólu
oraz
• Pracowni Endoskopowej – badania endoskopowe przewodu pokarmowego.
Centralna Rejestracja czynna będzie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00. Rejestracja pacjentów będzie odbywać
się z wykorzystaniem systemu kolejkowego.
W planach na kolejne lata znajduje się także całkowita modernizacja budynku szpitala,
której koszt wynieść może nawet 24 miliony
złotych. Jak poinformował podczas IV Sesji Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań w celu pozyskania
środków na tę inwestycję.
Zgodnie z kosztorysem całkowity koszt
prac remontowych wyniesie ok. 24 mln złotych,
a w przypadku pozyskania odpowiednich środków zewnętrznych modernizacja powinna przebiec w latach 2019–2021. Dużym wsparciem
finansowym miałyby być środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, które mogłyby pokryć
około 50% wartości inwestycji.
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PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W 2018 ROKU

5 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada, podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na szczeblu
powiatowym w 2018 roku. W spotkaniu, prowadzonym przez Komendanta Powiatowego
PSP w Wysokiem Mazowieckiem, st. bryg.
Andrzeja Koca wziął udział m.in. Starosta
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Wicestarosta, Leszek Gruchała, a także Zastępca
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
st. bryg. Andrzej Sobolewski oraz wójtowie
i burmistrzowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego – w tym Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko, Wójt
Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski, Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka,
Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński,
Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan Grodzki, Wójt Gminy Kobylin-Borzymy, Dariusz
Sikorski i Burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz
Święcki.
Komendant Powiatowy PSP, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, st. bryg.
Andrzej Koc zapoznał zebranych gości z siłami
i środkami Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, w której obecnie służy
46 funkcjonariuszy. Zastępca Komendanta, st.
bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił statystyki
związane z podejmowanymi interwencjami,
wyjazdami oraz zdarzeniami, występującymi
na terenie powiatu. W 2018 roku wysokomazowieccy strażacy wyjeżdżali do 196 pożarów
oraz 506 miejscowych zagrożeń. Jak podkreślono, jedną z najczęstszych przyczyn pożarów jest
niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych
(55 przypadków).
Komendant Powiatowy PSP, Andrzej Koc
zaznaczył ogromny udział oraz znaczenie w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej jednostek OSP, których na terenie powiatu wysokomazowieckiego jest 71. W roku 2018 powiat
wysokomazowiecki znalazł się na 5. miejscu
w województwie podlaskim pod względem ilości wyjazdów i interwencji i w większości z nich

4

udział brali ochotnicy. Tym większe znaczenie
mają przeznaczone dla jednostek OSP środki
zewnętrzne na zakup odpowiedniego sprzętu
i wyposażenia. W ubiegłym roku OSP w województwie podlaskim otrzymały ponad 13 mln
złotych z budżetu państwa. Pojawiają się też
inne możliwości finansowania, m.in. z Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy też budżetu
województwa podlaskiego.
Za wzorową współpracę w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej podziękował obecny na spotkaniu st.
bryg. Andrzej Sobolewski.
– Komenda w Wysokiem Mazowieckiem jest
jak co roku, bardzo wysoko oceniana, nie tylko ze
względu na swoją działalność, ale przede wszystkim na rozległe i bardzo sprawne struktury OSP –
powiedział. – Chciałbym podziękować wszystkim
pracownikom KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem za efekty waszej służby, przede wszystkim
za to, że ludzie w powiecie wysokomazowieckim
mogą czuć się bezpiecznie i my jako Komenda
Wojewódzka również możemy na was liczyć.
Serdeczne podziękowania dla MSWiA za szczególne wspieranie naszego regionu, Komendantowi Głównemu PSP za pomoc w realizowanych
przedsięwzięciach, wojewodzie za wsparcie w realizacji tych przedsięwzięć. Szczególne podziękowania kieruję przede wszystkim do samorządowców. Panie starosto, panowie burmistrzowie,
wójtowie, cyfry pokazują, że te plany zakupowe
i ich realizacja w roku 2018, bez waszego wkładu i zaangażowanie, nie byłyby możliwe. Dziękujemy za wspieranie ochrony przeciwpożarowej
zarówno państwowej straży, jak i ochotniczej
straży pożarnej. Wszystkim służbom, które z nami
współpracują, szczególnie policji, słowa uznania
i podziękowania.
Gratulacje i podziękowania na ręce samorządowców, kadry kierowniczej Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz
Komendy Wojewódzkiej złożył Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.

– Chciałbym podziękować zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczym Strażom Pożarnym za wasza służbę, jaką pełnicie,
tworząc system bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu. Chcę też podziękować
wszystkim zaangażowanym instytucjom, osobom,
naszej Komendzie Wojewódzkiej PSP za to co
w roku ubiegłym udało się osiągnąć i zakupić.
Moja prośba, jako starosty, ale też Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, aby te kolejne intencje były poparte działaniami. Mam nadzieję, że to się nam powiedzie
i nasze potrzeby zostaną dostrzeżone, bo system
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie
powiatu w dużej części opiera się na jednostkach
OSP. Chciałbym podziękować komendantowi
Andrzejowi Kocowi za to, w jaki sposób, jest prowadzona ta jednostka, a także władzom różnych
szczebli. Nasze samorządy gminne bardzo dbają
o to, żeby docenić pracę strażaków, dziękuję, że
dokładacie do tych jednostek, ale to jest w naszym
wspólnym interesie i interesie mieszkańców.
Mam nadzieję, że ten rozpoczęty rok 2019
będzie rokiem spokojniejszym jeśli chodzi o wyjazdy, więcej będzie prewencji, będzie jak najmniej tragedii na terenie naszego powiatu i żebyście wy mieli jak najmniej roboty, a jednocześnie
pewność, że jeśli wyjeżdżacie do akcji, macie do
tego odpowiedni sprzęt i umiejętności.
Gratulacje i podziękowania za współpracę
złożyli wysokomazowieckiej straży także Komendant Powiatowy Policji, Krzysztof Woźniewski,
a w imieniu kolegów samorządowców, wójtów
i burmistrzów z terenu powiatu wysokomazowieckiego, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek
Kaczyński.

ROCZNA ODPRAWA POLICJI 2019

16 stycznia przedstawiciele wysokomazowieckich samorządów – w tym Wicestarosta
Wysokomazowiecki, pan Leszek Gruchała –
wzięli udział w Rocznej Odprawie Policji
2019, podsumowującej miniony rok pracy
funkcjonariuszy policji.
Podczas uroczystej odprawy obecni byli także wójtowie gmin i burmistrzowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, w tym Burmistrz
Czyżewa, Anna Bogucka, Wójt Gminy Sokoły,
Józef Zajkowski, Wójt Gminy Kobylin-Borzymy,
Dariusz Sikorski, Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan Grodzki, Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Jarosław Siekierko oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem, st. Bryg. Andrzej
Koc i Prokurator Rejonowy, Grzegorz Kryszpin.
Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy
Policji w Wysokiem Mazowieckiem, podinsp.
Krzysztof Woźniewski, który przedstawił zebranym gościom wyniki, statystyki oraz osiągnięcia
wysokomazowieckich policjantów w minionym
roku, w tym liczbę stwierdzonych wykroczeń
czy też ilość przeprowadzonych interwencji
w poszczególnych gminach.
Dużo miejsca pan komendant poświęcił
aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której korzysta coraz więcej mieszkańców naszego powiatu. Najczęściej zgłaszane
w wykroczenia to przede wszystkim przekroczenie dozwolonej prędkości i spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Podczas prezentacji podsumowano także cykl
debat społecznych ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, zorganizowanych w Wysokiem Mazowieckiem,
Szepietowie, Kobylinie-Borzymach i Klukowie.
Podczas spotkań z policjantami mieszkańcy
powiatu mieli okazję zwrócić uwagę na ich zdaniem najbardziej palące problemy ich środowisk i miejsc zamieszkania oraz dowiedzieć się
więcej o działalności policji na terenie swoich
gmin.
W minionym roku funkcjonariusze policji
prowadzili też szereg akcji i projektów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym przy
współpracy z wieloma jednostkami z terenu
powiatu, m.in. z Ciechanowieckim Ośrodkiem
Kultury i Sportu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wysokiem Mazowieckiem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
a także ze szkołami i przedszkolami.
Podinsp. Woźniewski zwrócił uwagę na zauważalny wśród pieszych wzrost świadomości
w kwestii bezpieczeństwa i oświetlenia na drodze, gdyż coraz więcej osób, poruszających się
po drogach wyposażonych jest w elementy odblaskowe.
Rok 2018 podsumowano też na wysokomazowieckich drogach. W minionym roku zanotowano 33 wypadki drogowe, w których 8 osób
zostało rannych, a 33 osoby odniosły obrażenia
ciała. Policji zgłoszono 425 kolizji drogowych.
W porównaniu do roku 2017 można zauważyć

spadek liczby wypadków (o 5), wypadków ze
skutkiem śmiertelnym (o 3), osób zabitych (o 2)
oraz liczby kolizji (o 82). Jak wyjaśnił Komendant, najczęstszymi przyczynami wypadków była
nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niewłaściwy manewr wyprzedzania lub wymijania.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
mł. Insp. Adam Mojsa zaprezentował statystyki
związane z przestępczością na terenie powiatu,
a także najbardziej nietypowe przestępstwa w minionym roku, w tym wykrycie grupy przestępczej, która wyłudziła od jednej z firm ubezpieczeniowych kwotę około 250 000 złotych czy
też kradzież 840 żywych norek w m. Osipy
Lepertowizna. W obu przypadkach udało się
ustalić sprawców. Podinsp. Mojsa
zwrócił też uwagę na głośną kilka
miesięcy temu sprawę kradzieży
rowerów nie tylko na terenie powiatu wysokomazowieckiego, ale
też całego województwa podlaskiego. Za 18 kradzieży rowerów
(znikających z klatek schodowych
czy sprzed sklepów) odpowiedzialnych okazało się dwóch mieszkańców powiatu zambrowskiego.
Podinsp. Woźniewski podziękował za współpracę wszystkim
samorządom, w tym Starostwu
Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem, które w minionym
roku przekazało Komendzie Po-

wiatowej Policji 23 000 złotych na zakup samochodu służbowego oraz 2000 złotych na
zakup psa służbowego.
Osiągniętych wyników funkcjonariuszom
oraz kierownictwu pogratulował Wójt Gminy
Sokoły, Józef Zajkowski. Szczęśliwych powrotów ze służby, zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w pozyskiwaniu środków na doposażenie komendy
życzył Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek
Gruchała. Doskonałą współpracę z funkcjonariuszami policji podkreślili także Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg.
Andrzej Koc oraz prokurator rejonowy, Grzegorz Kryszpin.
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XVII EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ,,EPOKA PRYMASA TYSIĄCLECIA”

7 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbył się
finał siedemnastej edycji konkursu historycznego ,,Epoka Prymasa Tysiąclecia", w którym
zmierzyło się ponad sześćdziesięciu uczniów
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich z województwa podlaskiego. Środki
finansowe na zakupienie nagród rzeczowych
oraz pucharów dla zwycięzców przeznaczyło
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, patron honorowy konkursu.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się
wiedzą historyczną w części ustnej i pisemnej,
a jury przyznało nagrody i puchary w kategoriach drużynowych i indywidualnych. Niezwykle
wysoki poziom tegorocznego konkursu podkreślił wieloletni członek komisji konkursowej,
dr hab. Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Serdeczne podziękowania za organizację
konkursu dyrekcji, w tym dyrektor Alicji Bańkowskiej oraz nauczycielom, a także gratulacje
wszystkim uczestnikom złożył wręczający nagrody Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek
Gruchała.

Jestem dumny z tego, że mamy
takie inicjatywy w naszych szkołach.
Ten konkurs odbywa się od siedemnastu lat, a poziom jest bardzo wysoki.
Cieszy to, że potraficie przybliżyć ten
niełatwy temat, tę historię nieraz zagmatwaną, trudną, odległą. Takiej
wiedzy nie da się przyswoić w jeden
czy dwa wieczory. To jest ciężka, długa praca i za to wam dziękuję.
Inicjatorką konkursu, którego
pierwsza edycja odbyła się w 2003
roku, była obecna Burmistrz Czyżewa, a wcześniej Dyrektor Szkoły,
pani Anna Bogucka. W 2001 roku szkoła przyjęła imię kard. Stefana Wyszyńskiego, a ideą
konkursu było popularyzowanie wiedzy o Prymasie i jego dorobku, a także poszerzenie wiedzy historycznej z okresu, kiedy żył Prymas
Tysiąclecia.
Zarówno w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej uczniowie z terenu naszego powiatu mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Wśród szkół podstawowych i gimnazjów
trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem, drugie ex aequo Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie i Miejski Zespół Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem, zaś pierwsze miejsce Miejskie
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie.
W kategorii szkół ponadpodstawowych
trzecie miejsce zajęli gospodarze konkursu, czyli
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Czyżewie, drugie miejsce
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem, a pierwsze Zespół
Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6
w Łomży.

Zwycięzcą indywidualnym w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów został Maciej Bączyk, uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie, który na szczycie podium znalazł się
już po raz trzeci. Wśród laureatów w kategorii
szkół ponadpodstawowych znaleźli się uczniowie powiatu wysokomazowieckiego: Magda Sienicka z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem (5. miejsce)
oraz Mateusz Wawrzeńczuk z ZSOiZ w Czyżewie (3. miejsce). Zwyciężyła Ewa Lemańska
z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

XXII KONKURS NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem oraz Parafia
pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu
ogłaszają XXII Konkurs na Wykonanie Palmy
Wielkanocnej. Patronat duchowy nad wydarzeniem objął J. E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus
Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.
Organizatorzy do udziału w konkursie zapraszają wszystkich, niezależnie od wieku.
Przy ocenie palm będą brane pod uwagę indywidualne pomysły oraz inwencja artystyczna
wykonawców. Palmy powinny mieć naturalne,
własnoręcznie wykonane zdobienia (np. z bibuły, kolorowego papieru, suszonych roślin, tkanin, nici itp.).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz
palmy z załączoną karteczką z danymi wykonawcy lub wykonawców (nazwisko, imię, adres,
wiek; w przypadku uczniów – nazwisko, imię,
klasa, nazwa szkoły) do Muzeum Rolnictwa im.
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ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu do 27 marca 2019 r. (środa) do godz. 14.00. Palmy dostarczone po tym terminie nie zostaną ocenione.
Lista z wynikami konkursu (zajęte miejsce)
będzie dostępna od 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Muzeum Rolnictwa, na stronie internetowej Muzeum www.muzeumrolnictwa.pl oraz
tel. (86) 277 13 28 wew. 21.
Wręczenie nagród i wyróżnień wykonawcom palm nastąpi w Niedzielę Palmową
14 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00–15.30
w pałacu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Wcześniej tego samego dnia odbędzie się uroczysta, tradycyjna procesja oraz Msza Święta
w Kościele pw. Św. Trójcy w Ciechanowcu.
Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają wszystkich uczestników z palmami
14 kwietnia b.r. na godz. 9.30 przed plebanię
przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

100-LECIE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Początki kształtowania się polityki rynku
pracy w Europie przypadły na czas, w którym
Polska była pod zaborami, a system prawny
funkcjonujący na jej obszarze, był uzależniony
od systemu obowiązującego u danego zaborcy
oraz poziomu jego rozwoju gospodarczego.
Podstawę publicznych służb zatrudnienia
w zaborze pruskim stanowiły miejskie urzędy
pracy, których głównym celem było dostarczanie określonej liczby pracowników do rozwijającego się bardzo dynamicznie przemysłu.
W pozostałych dwóch zaborach nie funkcjonowały publiczne służby zatrudnienia. W zaborze austriackim pośrednictwo oparte było
głównie na prywatnych przedsiębiorcach. Ich
uzupełnieniem były społeczne biura pośrednictwa pracy, które miały jednak charakter lokalny. W zaborze rosyjskim także nie istniał
z organizowany system pośrednictwa pracy.
W praktyce funkcjonowało, w bardzo niewielkim stopniu, prywatne pośrednictwo pracy.
Z chwilą odzyskania państwowości po 123
latach polskie władze stanęły przed ogromnym
wyzwaniem radzenia sobie z powojennym bezrobociem. W celu łagodzenia jego społecznych
skutków już w grudniu 1918 r. powołano Komitety Niesienia Pomocy Bezrobotnym, których
celem była pomoc doraźna dla bezrobotnych
poprzez zapewnienie podstawowych środków
niezbędnych do przeżycia w postaci zapomóg
pieniężnych i darowizn żywnościowych.
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1919 roku
zniesiono część Komitetów Niesienia Pomocy
Bezrobotnym powołując w ich miejsce 14 Powiatowych Komisji Pomocy dla Bezrobotnych
utworzonych we wskazanych miastach powiatowych.
Państwo, biorąc na siebie dużą część odpowiedzialności za pomoc bezrobotnym, na mocy
dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
z 27 stycznia 1919 roku powołało Państwowe
Urzędy Pośrednictwa Pracy jako podstawowe
instytucje rynku pracy.

Z okazji 100. rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia 23 stycznia 2019 r.
w jednej z sal stadionu PGE Narodowy w Warszawie, odbyła się uroczysta gala z udziałem
minister Elżbiety Rafalskiej. Nagrodzono najbardziej wyróżniające się urzędy pracy.

W uroczystości oprócz minister Rafalskiej
uczestniczyli także m.in. wiceministrowie rodziny Stanisław Szwed i Kazimierz Kuberski, szef
Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin
oraz osoby z publicznych służb zatrudnienia.
Minister Elżbieta Rafalska w przemówieniu
zwróciła uwagę, że w 1992 r. na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy przypadało 307 bezrobotnych. Pod koniec 2017 r. liczba
ta zmalała do 56 osób. „Dane te pokazują przepaść, głęboką różnicę w jak innym miejscu
dzisiaj jesteśmy” – podkreśliła.

W chwili obecnej w Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy i 16 wojewódzkich.
Pracuje w nich w sumie ponad 22 tys. osób.
„Dziś służby zatrudnienia stoją przed nowymi wyzwaniami natury społecznej, gospodarczej, ekonomicznej i technologicznej. Społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne.
Myślę, że ta większa mobilność Polaków jest
bardzo istotną cechą rozwiązywania problemów
zatrudnienia” – podkreśliła minister Rafalska.
Podczas gali minister Elżbieta Rafalska
wspólnie z wiceministrem Stanisławem Szwedem wręczyli statuetki dla najbardziej wyróżniających się powiatowych urzędów pracy i odznaczenia Pri mus in Agendo.
Konferencji towarzyszyła także wystawa
„100-lecie publicznych służb zatrudnienia” i ekspozycja oryginalnych archiwaliów z okresu
międzywojennego.
Podczas konferencji prasowej poprzedzającej galę minister Rafalska zwracała uwagę, że
sytuacja na rynku pracy jest najlepsza po okresie transformacji. Przypomniała, że na koniec
2018 r. bezrobocie wyniosło 5,9 proc., a liczba
bezrobotnych to mniej niż 1 mln. Mamy także
największą liczbę pracujących – ponad 16,6 mln
osób.
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PRACOWITE PÓŁROCZE SZKOLNEGO WOLONTARIATU W ZSOiZ W CZYŻEWIE
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie powstało
„Szkolne Koło Wolontariatu”. Organizacja
zaczęła działać z potrzeby serca, gdyż już od
dawna uczniowie zwracali uwagę na osoby
potrzebujące i pokrzywdzone przez los. Organizowali różnorodne akcje charytatywne,
potwierdzając swoim postępowaniem słowa
patrona szkoły, Stefana Kardynała Wyszyńskiego: Z drobiazgów życiowych wykonywanych
wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.
Oficjalne powstanie koła było tylko sformalizowaniem tego, co działo się od dawna
w szkole.
Mówiąc o wolontariacie, należy wspomnieć
o osobie, która jest niejako sercem tej grupy,
o opiekunie koła – pani Barbarze Sienickiej,
która motywuje młodzież i wspiera w każdym
działaniu. Zaraża swoim optymizmem i jest
źródłem wspaniałych pomysłów.
Obecnie Szkolne Koło Wolontariatu skupia
35 osób. Głównym celem jest pomoc najbardziej
potrzebującym. Na ten rok szkolny zaplanowano m.in.:
– zbiórkę odzieży i artykułów higienicznych
dla dzieci z Domu Dziecka w Zambrowie,
– pomoc Szlachetnej Paczce,
– zbiórkę żywności w ramach akcji Caritasu,
– obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych,
– śniadanie z Alankiem,
– „Dyskotekę dla Alanka”,
i wiele innych działań.
Wszystkie akcje organizowane są pod wspólnym hasłem „Od serca dla serca”.

Pierwszą zaplanowaną akcją Szkolnego Koła
Wolontariatu była zbiórka odzieży i artykułów
higienicznych dla Domu Dziecka w Zambrowie. Uczniowie szkoły, absolwenci i inne chętne
osoby mogły dołączyć się do pomocy, okazać
troskę innym. Zbiórka trwała od 1 do 30 listopada. Zbierane były m.in. środki higieny a także ubrania. Po zakończeniu akcji wolontariusze
wraz z opiekunem, panią Barbarą Sienicką, odwiedzili młodzież z Zambrowa i zawieźli wcześniej przygotowane paczki.
3 grudnia był Światowym Dniem Osób
Niepełnosprawnych. Z tej okazji uczniowie zaangażowani w wolontariat przygotowali stroiki
świąteczne, z którymi później odwiedzali osoby
niepełnosprawne zamieszkałe w Czyżewie. Do
stroika były dołączone życzenia świąteczne i noworoczne od całej społeczności szkolnej. Odwiedzano nie tylko osoby niepełnosprawne, ale
też chore i samotne.
W dniach 7-8 grudnia wolontariusze brali
udział w Przedświątecznej Zbiórce Żywności
w ramach akcji Caritasu. Młodzież i nauczyciele
z ZSOiZ w Czyżewie już od kilku lat kwestują,
by zebrać produkty żywnościowe, które uprzyjemnią święta bożonarodzeniowe wielu potrzebującym rodzinom. Taka akcja uczy młodzież
wrażliwości na potrzeby innych, daje radość
dzielenia się dobrem.
Od stycznia w ramach akcji „Od serca dla
serca” w szkole organizowane jest „Śniadanie
z Alankiem”, z którego dochód zostanie przekazany na rehabilitację chłopca. Alan jest dzieckiem absolwenta szkoły i bardzo potrzebuje pomocy wszystkich ludzi o wielkim sercu. Urodził

się w 2014 roku jako wcześniak, zdiagnozowano
u niego zespół wad wrodzonych: stopy końsko-szpotawe, wadę serca, brak prawej gałki ocznej,
niedorozwój połowiczy twarzoczaszki, zrośnięcie nozdrzy tylnych, przepuklinę, wnętrostwo
oraz zwężenie chrząstki pierścieniowatej i wiotkość krtani. Bardzo wiele przypadłości, jak na
taką małą istotkę. W swoim krótkim życiu przeszedł ponad 20 operacji, które pozwalają mu
wracać do zdrowia i prowadzić życie zwykłego, szczęśliwego dziecka. Dzięki nim chłopiec
samodzielnie oddycha i chodzi. Alanek jeszcze
długo będzie musiał walczyć o swe zdrowie, do
dwudziestego roku życia będzie musiał przechodzić następne operacje. Musi być pod stałą
kontrolą fizjoterapeuty dlatego jego rehabilitacja wymaga tak dużych nakładów finansowych.
Dlatego z głębi serca uczniowie chcą ułatwić
mu tę drogę. Alan jest pomimo swojej choroby
szczęśliwym, uśmiechniętym dzieckiem.
W każdy wtorek i każdą środę na przerwach w szkole sprzedawane jest jedzenie, m.in.
kanapki, ciasto, babeczki, kawa i herbata a także owoce. Wszystkie te smakołyki przygotowują
sami uczniowie, robią kanapki, pieką przepyszne ciasta. W ten sposób pokazują, że dobro drugiego człowieka nie jest im obce. W akcję zaangażowani są także sponsorzy, którzy wspierają
inicjatywę. Pieniążki, zebrane w czasie akcji
zostaną przeznaczone na rehabilitację Alana.
Tak więc pierwsze półrocze minęło wolontariuszom z ZSOiZ w Czyżewie bardzo pracowicie, a przed nimi dalsze akcje, które pomogą
młodzieży zrozumieć potrzeby innych ludzi,
a także nauczą ją współpracy w zespole.

KALENDARZ WYDARZEŃ NA 2019 ROK
WYDARZENIA KULTURALNE
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” – finał
powiatowy – marzec 2019 r. Organizator:
Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Mickiewicza 6, Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Wysokiem Mazowieckiem, miejsce realizacji:
sala konferencyjna starostwa powiatowego
tel. 86 2758101, fax. 86 2758109,
email: kppspwm@straz.bialystok.pl
XXII Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej – 15 stycznia-l4 kwietnia 2019 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 2771328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
strona: www.muzeumrolnictwa.pl
Powiatowe Obchody „Dni Ochrony Przeciwpożarowej” – maj 2019 r. Organizator:
Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Mickiewicza 6, Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Wysokiem Mazowieckiem, miejsce realizacji:
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plac przed MOK w Wysokiem Mazowieckiem
tel. 86 2758101, fax. 86 2758109,
email: kppspwm@straz.bialystok.pl
Konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej
„Zapobiegajmy Pożarom” – grudzień 2019 r.
Organizator: Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6, Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Wysokiem Mazowieckiem,
miejsce realizacji: świetlica Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
tel. 86 2758101, fax. 86 2758109,
email: kppspwm@straz.bialystok.pl
WYDARZENIA SPORTOWE
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Strażaków w Tenisie Stołowym – 28 lutego 2019 r.
Organizator: Komenda Powiatowa PSP
w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6; Komenda
Wojewódzka PSP w Białymstoku, miejsce realizacji: Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, tel. 86 2758101, fax. 86 2758109,
email: kppspwm@straz.bialystok.pl

XVII Wiosenny Turniej Szkól Podstawowych
Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
o Puchar Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu –
09 marca 2019 r. (dziewczęta), 16 marca 2019 r.
(chłopcy). Organizator i miejsce realizacji:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8,
18-230 Ciechanowiec tel. 86 277 11 34,
email: zsoiz-ciechanowiec@.wp.pl
I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Policji i Starosty Wysokomazowieckiego – 20 marca 2019 r. Organizator: Komenda
Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 86 474 17 00, email: kpp@wysokie-maz.
bk.policja. gov.pl, miejsce realizacji: hala sportowa Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem.
Turniej Piłki Nożnej Chłopców z Powiatu
Wysokomazowieckiego – kwiecień-czerwiec
2019 r. Organizator: Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, tel. 86 27 52234, e-mail: ckzwmsekr@go2.pl, strona: www.ckzwm.edu.pl

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 18-24 lutego w całej Polsce
trwał ustanowiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji, podczas której pokrzywdzeni mogli
bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.
Uczestniczyło w niej także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komenda Powiatowa Policji
w Wysokiem Mazowieckiem.
Pomocą świadczoną na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem są m.in. bezpłatne

porady prawne oraz psychologiczne,
udzielane w trakcie obchodów w różnych lokalizacjach, w tym w sądach,
prokuraturach, komendach policji,
siedzibach prawniczych samorządów
zawodowych czy organizacji pozarządowych. Porad udzielali m.in.
prokuratorzy, asystenci sędziego, referendarze, psycholodzy oraz kuratorzy sądowi, a także adwokaci oraz
radcowie prawni. Przyłączając się do
kampanii, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oferowało do dyspozycji
osób pokrzywdzonych wsparcie psychologa, nieodpłatną pomoc prawną i pomoc
pracowników socjalnych.
W związku z wypadającym 22 lutego
Dniem Ofiar Przestępstw, w Urzędzie Miasta
odbyło się spotkanie informacyjne ,,Bezpieczny
Senior”, organizowane przez Pracownię Orange
oraz Komendę Powiatową Policji w Wysokiem
Mazowieckiem.
Spotkanie, mające na celu poszerzanie świadomości w kwestii bezpieczeństwa osób starszych, przeprowadzili przedstawiciele wysokomazowieckiej komendy. Funkcjonariusze zapo-

znali słuchaczy z najczęstszymi przypadkami
oszustw, których ofiarami padają seniorzy, jak
m.in. znane metody ,,na wnuczka”, ,,na policjanta”, czy ,,na pracownika elektrowni” , przedstawili metody identyfikowania oszustów oraz
odpowiedniego reagowania w sytuacjach podejrzenia zaistnienia przestępstwa. Policjanci
poinstruowali także uczestników spotkania, jak
rozpoznać prawdziwego funkcjonariusza oraz
na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu służbowej legitymacji.
Jednym z tematów omawianych podczas
spotkania była też przemoc fizyczna i psychiczna, jakiej starsze osoby często mogą doznawać
nie tylko ze strony obcych, ale też domowników
i członków swoich rodzin.
Osoby zainteresowane, zachęcamy do uzyskania dalszego wsparcia od podmiotów, które
w 2019 roku świadczą pomoc materialną i niematerialną z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Lokalnego Punktu Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem. Informacje można uzyskać pod nr tel.
518 595 676.
Lista organizacji dostępna na stronie internetowej: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

O MODELU KOOPERACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ
22 stycznia w Starostwie Powiatowym
w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”. W Konsultacjach udział
wzięła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Iwona Kalinowska, Wicestarosta Wysokomazowiecki, pan Leszek
Gruchała, a także przedstawiciele i dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu
powiatu wysokomazowieckiego, m.in. z gminy Nowe Piekuty, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Sokoły, Klukowo oraz gminy Wysokie
Mazowieckie, jak również reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Lokalnej Grupy Działania ,,Brama na Podlasie”
i Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
Spotkanie poprowadziła pani Anna Tomulewicz, doradca Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku i ekspert modelu.
Głównym założeniem spotkania było zapoznanie uczestników z koncepcją projektu
,,Liderzy Kooperacji”, którego podstawowym
celem jest wypracowanie i wdrożenie Modelu
Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej (edukacji, ochrony zdrowia,
policji, wymiaru sprawiedliwości itp.), w celu
kompleksowego wsparcia i aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
Zaproszenie na spotkanie zostało skierowane przede wszystkim do podmiotów, które

nie miały styczności z Modelem Kooperacji,
a istotą konsultacji było uzyskanie obiektywnej
opinii uczestników na temat wypracowanych
założeń i pomysłów.
– Dobrze, że do takiego spotkania doszło po
raz kolejny – powiedział Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała. – Myślę, że uda
się nam wypracować wspólnymi siłami taki model, który ułatwi państwu, ale przede wszystkim
osobom, które się do nas zgłaszają, lepsze porozumienie, relacje, pracę. Mamy wspaniałe kadry,
wspaniałych pracowników, nie tylko w powiecie,
ale w naszych gminach, ale nie zawsze to niesienie
pomocy jest łatwe i nie zawsze się udaje. Dzięki
takiemu programowi uda się to ulepszyć, usprawnić, odbędzie się to z ogólną satysfakcją i zadowoleniem dla wszystkich. Z roku na rok tych różnych problemów przybywa, przybywa też pracy,
spraw papierkowych, można tego uniknąć, jeśli
uda się nam ułatwić różne procedury i sprawić,
że będą one prostsze, przez to też bardziej zrozumiałe. Temu służy dzisiejsze spotkanie.
Uczestnicy konsultacji zostali zapoznani
z najważniejszymi informacjami o projekcie
,,Liderzy Kooperacji”, jego zasadami, podstawami prawnymi, wypracowanymi dotychczas
założeniami oraz planem realizacji, krok po
kroku. Jednym z pomysłów, mających wpłynąć
na wzmocnienie pozycji ośrodków pomocy społecznej jest m.in. zaangażowanie we współpracę
radnych gminnych i powiatowych.
Przedstawiciele poszczególnych ośrodków
mieli okazję podzielić się zarówno swoimi spostrzeżeniami co do samego Modelu Kooperacji,

jak i ogólnymi problemami i trudnościami, jakie
na co dzień spotykają w swojej pracy. Zebrane
uwagi oraz informacje od uczestników zostaną
uwzględnione w opisie Modelu.
Realizacją projektu pn. „Liderzy kooperacji” zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi
przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej
w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Model kooperacji będzie wdrażany w gminach wiejskich,
ale obejmować będzie instytucje z 2 poziomów
samorządów (gmina, powiat). Będzie zawierał
opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy,
metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.
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UCZNIOWIE ZSOIZ W CIECHANOWCU NA NAGRANIU SŁUCHOWISKA
W RADIU BIAŁYSTOK
świadczeń naszej młodzieży i możliwości pracy
z profesjonalistami. Mamy nadzieję, że przygotowana audycja umili słuchaczom radia wieczór
wigilijny, a współpraca szkoły z naszą regionalną
rozgłośnią będzie trwać nadal.
foto: Radio Białystok

W okresie świątecznym chór i zespół
teatralny Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu przygotował
program bożonarodzeniowy, który był prezentowany w szkole, Bibliotece Miejskiej w Ciechanowcu oraz na spotkaniu opłatkowym
samorządowców w siedzibie Diecezji Drohiczyńskiej. Po wizycie w Drohiczynie uczniowie zostali poproszeni o nagranie programu
jako słuchowiska w Radiu Białystok.

Nagranie miało miejsce dnia 5. lutego 2019
roku w siedzibie rozgłośni w Białymstoku. Tego
dnia młodzi artyści spędzili wiele godzin w studiu, gdzie pod okiem profesjonalistów przygotowali materiał nagraniowy, składający się
z pięknie brzmiących kolęd i dialogów. Nagranie
tworzy audycję, która będzie emitowana w wigilijny wieczór 2019 roku w Radiu Białystok.
Mimo bardzo dużego wysiłku włożonego
w nagranie studyjne, cieszymy się z nowych do-

ZUMBA CARNIVAL PARTY II

Dokończenie ze strony 1.
Pomimo minusowej temperatury i gęsto
sypiącego śniegu, goście zumbowego maratonu
z pewnością nie czuli zimna. Trzygodzinny
maraton tańca i fitnessu, zorganizowany przez
Justynę Troc ze Studia Tańca Duet zgromadził
ponad 200 uczestników, którzy bawili się pod
okiem profesjonalnych instruktorów do gorących rytmów najpopularniejszych zumbowych
utworów. Justyna Troc zajęcia zumby na terenie
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powiatu wysokomazowieckiego
prowadzi od ponad dziesięciu lat,
a Zumba Carnival Party to już druga edycja imprezy, organizowanej
w Wysokiem Mazowieckiem.
Gościem Specjalnym II edycji karnawałowego maratonu był
Lu Łukasz Grabowski z Warszawy.
Zatańczyli także jedni z najlepszych instruktorów i prezenterów
tańca i fitnessu oraz instruktorzy
ZUMBA® FITNESS z naszego regionu:
DIANA WĄSIEWICZ – Łomża
ANETA SAPIEŻKO – Hajnówka
PATRYCJA CHOLEWA – Białystok
PAULA NIEMYJSKA – Bielsk Podlaski
DAMIAN Q'why KUŁAJ – Haj-

nówka
AARON KARCZEWSKI – Białystok
JUSTYNA TROC – Białystok (organizatorka
imprezy)
Każdy z instruktorów zaprezentował na
scenie autorski układ choreograficzny, a pod
koniec imprezy spośród wszystkich uczestników wylosowano zwycięzców loterii, w której
nagrody ufundowali partnerzy i patroni wydarzenia. Podczas maratonu odbywała się także

sprzedaż wyrobów gastronomicznych i rękodzieła, z której dochód będzie w całości przekazany na leczenie chorej na nowotwór Kingi
Niemyjskiej z Szepietowa.
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

