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PREZYDENT ANDRZEJ DUDA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
1 marca był wyjątkowym dniem dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych oficjalną wizytę w Wysokiem Mazowieckiem złożył Prezydent RP, Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z kombatantami w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie
oraz złożył kwiaty pod pomnikiem kpt. Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara”. W swoim przemówieniu Andrzej Duda zaapelował o pamięć
i wierność ideałom, które przyświecały Żołnierzom Niezłomnym. Prezydent spotkał się także
z mieszkańcami miasta, tłumnie zgromadzonymi w parku przy ulicy Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem.
Ciąg dalszy oraz zdjęcia na str. 7.

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
1 marca w całym kraju obchodzony był
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który jest
wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych oraz za krew przelaną w obronie
Ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym
społecznościom lokalnym, których patriotyzm
i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na
długie lata. Uroczystości związane z upamięt-

nieniem żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia odbyły się 28 lutego w Czyżewie, 1 marca w Nowych Piekutach
i Jabłoni Kościelnej oraz 3 marca w Wysokiem
Mazowieckiem, gdzie odbył się także Bieg Pamięci ,,Tropem Wilczym” pod patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.
Relacje z obchodów w powiecie – str. 8–9.

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI WRĘCZYŁ STYPENDIA NAJLEPSZYM UCZNIOM
25 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty
Wysokomazowieckiego za osiągnięcie wysokich
wyników w nauce przez uczniów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019.
Stypendia z rąk Starosty, Bogdana Zielińskiego otrzymało 31 uczniów z 3 szkół, prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem (11 uczniów), Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (3 uczniów) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
(17 uczniów).
Ciąg dalszy na str. 6. Galeria zdjęć z uroczystości na str. 11 i 12.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
4 marca 2019 roku odbyło się 8 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu zapoznał się ze stanem mienia w jednostkach prowadzonych przez powiat
wysokomazowiecki.
6 marca 2019 roku odbyło się 9 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia wsparcia finansowego na realizację
w 2019 roku zadań publicznych należących do
powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) udzielenia wsparcia finansowego na realizację
w 2019 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
c) udzielenia wsparcia finansowego na realizację
w 2019 roku zadań publicznych należących do
powiatu wysokomazowieckiego w sferze pomocy
społecznej,
d) udzielenia wsparcia finansowego na realizację
w 2019 roku zadań publicznych należących do
powiatu wysokomazowieckiego w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem do realizacji projektu pod nazwą: „CKZ – Ciekawe Kształcenie Zawodowe
w Wysokiem Mazowieckiem”, w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach RPOWP na lata 2014–2020,
f) wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
g) udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra
Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
w ramach naboru nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20003/18, Priorytet VII „Poprawa spójności społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój działań aktywnej
integracji” i zaciągania zobowiązań finansowych
koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
h) udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu do samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego we wszelkich relacjach
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa placówki w konkursie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży na rok 2019 na realizację projektu:
„Polsko-Ukraińskie Spotkania Młodzieży”, w tym
do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji,
Zarząd powiatu przygotował i przyjął uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem,
b) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto
powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność
lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem,
c) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
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d) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
e) wyrażenia zgody na zatwierdzenie struktury
łóżek szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem,
f) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
g) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok,
h) zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2019 rok,
i) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku,
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo mieszkanki powiatu wysokomazowieckiego w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w Krzyżewie
w bloku stanowiącym własność naszego powiatu.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo mieszkańca gminy Czyżew w sprawie pomocy w uzyskaniu
odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
będących jego własnością pod inwestycję drogową.
Zarząd powiatu zapoznał się z Oceną zasobów pomocy społecznej za 2018 rok w powiecie
wysokomazowieckim.
Zarząd powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy powiatu
wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
m3. ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu zapoznał się z pismem
Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera z siedzibą
w Szczecinie w sprawie ufundowania munduru
dla mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego –
żołnierza organizacji bojowej NSZ.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Ogólnopolskiego Centrum Edukacyjnego Preceptor z siedzibą w Warszawie w sprawie dzierżawy obiektu
Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie na cele
edukacyjne oraz powierzenie prowadzenia szkoły.
14 marca 2019 roku odbyło się 10 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem do samodzielnego
reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego we wszelkich relacjach z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa placówki w konkursie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży na rok
2019 na realizację projektu: „Przyszłość to marzenia, przeszłość to wspomnienia”, w tym do
składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji,
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 programie Erasmus+, projekt pt.
„Virtualna rzeczywistość w Realnej Edukacji
i Metodyce”, w tym do składania w imieniu i na
rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli
i wiedzy dla Fundacji,
c) podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2019 roku,
d) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
e) zmiany uchwały w sprawie 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.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji,
b) zmian w budecie powiatu na 2019 rok,
c) zmianay uchwały w sprawie powołania Komi-sji Rewizyjnej,
d) zmiany uchwały w sprawie powołania komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
oraz ustalenia przedmiotu jej działania,
e) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera
do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje
Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej
Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014–2020.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Starych Raciborach z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych
warsztatów w 2018 roku.
19 marca 2019 roku odbyło się 11 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz
w Krzyżewie,
b) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu dla pełniącej obowiązki
dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii
Karpowicz w Krzyżewie,
c) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem do samodzielnego
reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja)
dotyczących uczestnictwa Placówki w programie
Erasmus+, projekt pt.„Kulturowo różni – świadomie zjednoczeni”, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń
woli i wiedzy dla Fundacji.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 marca 2019 roku po długiej chorobie zmarła
Pani Wioletta Gierłachowska – wieloletnia Dyrektor, Nauczyciel
oraz Wychowawca w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
Ogromną pracę Pani Dyrektor na rzecz szkoły, Jej otwartość, życzliwość,
wrażliwość na potrzeby innych i dar służenia drugiemu człowiekowi zapamiętają na zawsze
uczniowie, współpracownicy, a także pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie,
którego powstanie wspierała Pani Dyrektor.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie składają
Starosta Wysokomazowiecki
wraz z Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego
oraz Radnymi Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

V SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
19 marca 2019 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego odbyła się V Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak poprosiła
obecnych o uczczenie modlitwą i minutą ciszy
pamięci zmarłej Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Wioletty Gierłachowskiej.
Po otwarciu sesji, przyjęciu porządku obrad
oraz protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, sprawozdanie z wykonania
uchwał i działalności Zarządu między sesjami
złożył Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. W swoim sprawozdaniu Starosta wspomniał m.in. o planowanym utworzeniu Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu,
przyszłości ZSR w Krzyżewie oraz Funduszu
Dróg Samorządowych, z którego środki na modernizację dróg będzie się starał pozyskać powiat wysokomazowiecki.
Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami złożyli przewodniczący Komisji
Rozwoju, Promocji i Finansów, Komisji Oświaty,
Spraw Społecznych, Kultury i Sportu oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego.
Podczas sesji sprawozdanie z działalności
w 2018 roku złożyła Powiatowa Rzecznik Kon-

sumentów w Wysokiem Mazowieckiem, Jolanta
Wyszyńska. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018
rok w powiecie wysokomazowieckim przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Iwona Kalinowska.
Ponadto Rada powiatu rozpatrzyła i przyjęła uchwały w następujących sprawach:
a) określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
b) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
c) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
d) wyrażenia zgody na zatwierdzenie struktury
łóżek szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem,
e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto
powyżej 10 000,00 zł., stanowiącego własność
lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem,

f ) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji
rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem za 2018 rok,
g) zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2019 rok,
h) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia
kredytu inwestycyjnego,
i) powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
j) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
k) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji
Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
oraz ustalenia przedmiotu jej działania,
l) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera
do realizacji projektu p.n. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej
województwa podlaskiego” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań
Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

REGIONALNE KONSULTACJE NIEZALEŻNOŚĆ I ROZWÓJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

1 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na
zaproszenie Posła Kazimierza Gwiazdowskiego oraz Wiceministra Inwestycji i Rozwoju
Andżeliki Możdżanowskiej odbyło się spotkanie ,,Regionalne Konsultacje Niezależność
i Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw".

W konsultacjach wzięli udział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, poseł na
Sejm RP, Jacek Bogucki, Wicewojewoda Podlaski, Jan Zabielski, przedstawiciele ARiMR, Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju.
Podczas dyskusji ze zgromadzonymi członkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wysokomazowieckiego oraz powiatów sąsiednich poruszono zagadnienia związane m.in.
z wsparciem finansowym „Sercem z KGW”,
przyszłością KGW, działalnością+, wydatkami
i rozliczeniami.
Pod koniec ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Kołach Gospodyń
Wiejskich. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w funkcjonowaniu kół, które zyskały m.in.
osobowość prawną i możliwość ubiegania się
o dotacje.

Ustawa określa, że koło ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
Ma ono być niezależne od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet oraz
ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów
wiejskich.
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WÓJTOWIE I BURMISTRZOWIE Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
W RADZIE SPOŁECZNEJ SZPITALA
Podczas V Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dokonano powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Po raz pierwszy w radzie zasiądą
wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego, co służyć
ma lepszemu przepływowi informacji między
szpitalem a mieszkańcami powiatu.
– W tym roku po raz pierwszy udało mi się
namówić wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu powiatu wysokomazowieckiego do tego, aby
zasiedli w Radzie Społecznej Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem – poinformował
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.
– Uważam że dla dobra tego szpitala dobrze jest,
aby wójtowie i burmistrzowie mieli bezpośrednią
wiedzę na temat funkcjonowania tej jednostki,
a jednocześnie sprawy związane m.in. z modernizacją były przedkładane na sesjach rad gmin
w rozmowach z mieszkańcami. Każdy może zapytać wójta czy burmistrza i będzie on kompetentny, aby udzielić odpowiedzi.

Starosta przedłożył propozycję składu Społecznej Rady Szpitala Ogólnego do zatwierdzenia Radzie Powiatu. W składzie tym znaleźli się:
– Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa (członek)
– Stefan Grodzki, Wójt Gminy Kulesze Kościelne (członek)
– Marek Kaczyński, Wójt Gminy Nowe Piekuty
(członek)
– Krzysztof Murawski, zastępca Wójta Gminy
Wysokie Mazowieckie (członek)
– Jarosław Siekierko, Burmistrz Miasta Wysokie
Mazowieckie (członek)
– Dariusz Sikorski, Wójt Gminy Kobylin Borzymy (członek)
– Eugeniusz Święcki, Burmistrz Ciechanowca
(członek)
– Piotr Uszyński, Wójt Gminy Klukowo (członek)
– Robert Wyszyński, Burmistrz Szepietowa
(członek)
– Józef Zajkowski, Wójt Gminy Sokoły (członek)
Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala pozostanie Starosta Wysokomazowiecki,

Bogdan Zieliński. Ponadto z ramienia Zarządu
Powiatu w radzie znajdzie się także Wicestarosta, Leszek Gruchała oraz z ramienia Rady Powiatu Radny Stanisław Olędzki, Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego. Oprócz tego do rady zaproszony został wieloletni pracownik szpitala, dr Czesław Chorąży. Przedstawicielem Wojewody
Podlaskiego w radzie będzie Radny Kazimierz
Jan Wysocki.
– Chciałbym z tego miejsca podziękować
wszystkim wójtom i burmistrzom, że zechcieli
wziąć udział w pracach tego gremium – powiedział Starosta, Bogdan Zieliński. – Każdy ma
swoje zadania, każdy ma swoją prace i obowiązki, ale ta koncepcja według mnie jest właściwa
i dlatego przekonałem do tego składu te osoby.
Zaproponowany przez Starostę skład Rady
Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem został przyjęty przez Radę Powiatu
większością głosów.

KŁADKA WANIEWO-ŚLIWNO PONOWNIE DOSTĘPNA DLA TURYSTÓW

Od połowy marca warunki na rzece Narew pozwalają już korzystać z kładki Waniewo-Śliwno w Narwiańskim Parku Narodowym.
20 grudnia 2018 roku kładka została ponownie otwarta po modernizacji, która trwała
ok. 5 miesięcy. Teraz nowa kładka o długości

ok. 1250 m jest też dostępna dla turystów. Aby
dostać się na teren Parku od strony Waniewa
należy skorzystać z infrastruktury będącej własnością gminy Sokoły. Przy obecnych stanach
wód wejście od strony Waniewa jest możliwe
wyłącznie przez teren Centrum Informacji Tu-

rystycznej (należy przejść przez bramkę prowadzącą na posesję) i dalej przez fragment kładki
należący do gminy Sokoły. Na kładce Waniewo-Śliwno obowiązują bilety wstępu do Narwiańskiego Parku Narodowego w cenie 5 zł/osobę/
dzień (normalny) lub 2,5 zł/osobę/dzień (ulgowy – uczniowie, studenci, emeryci, renciści).
Dzieci do lat 7 i mieszkańcy gmin: Choroszcz,
Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Tykocin, Sokoły
i Kobylin Borzymy są zwolnieni z opłat.
Zakupu biletów można dokonać w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego Kurowie
oraz on-line poprzez stronę https://npn.eparki.pl.
Od kwietnia sprzedaż biletów będzie prowadzona również przy kładce.

„NA DRODZE – PATRZ I SŁUCHAJ”

„Na Drodze – Patrz i Słuchaj”
– rusza akcja
informacyjno-edukacyjna
skierowana do pieszych
i kierujących pojazdami
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Celem prowadzonych działań profilaktycznych będzie:
– zwrócenie uwagi pieszych, w tym osób starszych na zagrożenia związane m.in. z nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio
przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu
podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię;
– uświadamianie i przypominanie kierującym
pojazdami o: obserwacji drogi i jej otoczenia,
obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejść dla pieszych, w tym
zwalnianiu przed przejściami dla pieszych, ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Wiele osób wychodzi z domów każdego dnia
do pracy, szkoły, miejsc kultu religijnego, na spotkania z przyjaciółmi do centrów handlowych…

i już nigdy nie wraca. Giną w wypadkach drogowych, doznają obrażeń ciała, stają się trwale
niepełnosprawnymi. Wypadki te powodują cierpienie i zmartwienie, a także trudności finansowe dla rodzin i najbliższych, zarówno sprawcy,
jak i ofiary wypadku drogowego.
Dlatego tak bardzo ważna jest koncentracja
uczestników ruchu drogowego oraz znajomość
obowiązujących przepisów na drodze, w tym
podstawowych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do nich. Należy zwrócić uwagę na to,
że znajomość przepisów i przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie dotyczy tylko kierujących pojazdami, ale także pozostałych jego uczestników.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

STOP POŻAROM TRAW
Przełom zimy i wiosny
to okres, w których wyraźnie
wzrasta liczba pożarów traw
na łąkach i nieużytkach rolnych.
Spowodowane jest to wypalaniem suchych
traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem
pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).
Za większość pożarów traw odpowiedzialny
jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni
w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Należy pamiętać, że po zimie trawy są
wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość
rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić
ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h,
szybka jazda na rowerze to około 30 km/h).
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr.
W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej
zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie
lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich
pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.
Działania gaśnicze zastępów ratowniczych
jednostek ochrony przeciwpożarowej
Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich
charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują
znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek
finansowy.
Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym
czasie mogą być potrzebni do ratowania życia,
zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi
związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.
Zagrożenia dla lasów
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie
niektórych województw, łąki wraz z terenami
upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami
leśnymi. Ogień z suchych traw porastających
nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia
poważnie uszkadzając.
Straty ekologiczne spowodowane wypalaniem traw – pożary traw niszczą faunę i florę
· Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
· Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
· Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków
ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.
· Palą się również gniazda już zasiedlone, a za-

tem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).
· Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom
oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
· Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo
znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację
w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny,
jelenie czy dziki.
· Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy,
a nawet saren.
· W płomieniach lub na skutek podwyższonej
temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki),
ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki,
kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne
gryzonie).
· Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych
owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy,
„przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki,
zjadające mszyce.
· Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt
bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają
pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
· Podczas pożaru powstaje duże zadymienie,
które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca
spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu.
· Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co
może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.
· Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od
jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są
to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto,
w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw
regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu
potrzebują na to wiele setek lat.
Wypalanie traw jest zabronione
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.
880 z późn. zm.):
· Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
· Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze
aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami):
· Art. 30 ust. 3 pkt 3 „w lasach oraz na terenach
śródleśnych, jak również w odległości do 100
m od granicy lasu, zabrania się działań i czyn-

ności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności:
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe
sankcje:
· Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114
ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może
wynosić od 20 do 5000 zł.
· Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553
ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Dopłaty bezpośrednie UE
dla właścicieli gruntów rolnych
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi
zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.
Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma
wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika
gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej – art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).
Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia
2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze
(Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między
innymi poprzez wypalanie areałów rolnych
(§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami
kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac
rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób
wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego
Inne akty prawne mówiące o problematyce
wypalania traw
· W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru
wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości
planu tego działania,
· W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich.
(KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem)
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XVII PREZENTACJE EDUKACYJNO-DORADCZE ,,UCZELNIE W POWIECIE"
W ZSOIP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Westerplatte w Gdyni, zaś nagrodę Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie za najbogatszą
ofertę edukacyjną otrzymała Politechnika Białostocka. Patronat honorowy nad Prezentacjami
objął Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski.

5 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem już po raz siódmy odbyły się Prezentacje
Edukacyjno-Doradcze ,,Uczelnie w Powiecie",
które od siedemnastu lat organizuje w szkołach średnich województwa podlaskiego dwutygodnik Wieści Podlaskie.
Ideą Prezentacji jest dostarczenie uczniom
szkół ponadpodstawowych, głównie maturzystom, wyczerpującej informacji o warunkach i możliwościach kontynuowania nauki
po
ukończeniu
szkoły
średniej.
Młodzież ucząca się w małych miastach nie zawsze ma możliwość uczestniczenia w Dniach
Otwartych, organizowanych przez uczelnie. Stąd

pomysł, aby to przedstawiciele uczelni przyjeżdżali do nich. Prezentacje poza umożliwieniem maturzystom zapoznania się z ofertą
wielu szkół stwarzają także możliwości porównania kierunków i warunków kształcenia.
5 marca w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem swoje oferty prezentowało 11 uczelni wyższych zarówno z terenu województwa podlaskiego, jak i innych części kraju, m.in. Warszawy czy
Gdyni.
Puchar za najlepsze przedstawienie swojej
uczelni, ufundowany przez Starostę Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego przyznano
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI WRĘCZYŁ STYPENDIA NAJLEPSZYM UCZNIOM

W uroczystym wręczeniu stypendiów młodzieży towarzyszyli rodzice, nauczyciele oraz
dyrektorzy szkół. Wszystkich obecnych serdecznie powitał Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, który podkreślił, że uhonorowanie osiągnięć uczniów z powiatu wysokomazowieckiego możliwe jest dzięki ,,Powiatowemu
programowi wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży".
– Witam najlepszych z najlepszych z naszych
szkół. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować
Radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego oraz członkom Komisji ds. Oświaty, z panią
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przewodniczącą na czele za to, że możemy również w 2019 roku ten program kontynuować
dzięki środkom zapisanym w budżecie powiatu
wysokomazowieckiego. Chcę podziękować wszystkim dyrektorom jednostek, którzy pracują na
rzecz oświaty, dzięki którym mamy kogo nagradzać. W głównej mierze chciałbym podziękować
naszej cudownej młodzieży za to, że takie wyniki
osiągacie i chcecie je osiągać w naszych szkołach.
Starosta zwrócił się z gratulacjami również
do rodziców oraz nauczycieli stypendystów, zaś
samych uczniów poprosił o popularyzowanie
swoich placówek wśród młodszych roczników.
– Stoimy wszyscy u progu naboru na następny rok szkolny 2019/2020, w którym przyjdzie do
nas podwójny rocznik uczniów – tych po trzeciej
klasie gimnazjum i tych po ósmej klasie szkoły
podstawowej. W naszym przypadku to praktycznie podwojenie liczby osób w naszych szkołach.
Wiem, że najlepszymi ambasadorami szkół, z całym szacunkiem dla siedzących tu dyrektorów
i nauczycieli, jest młodzież. Mam nadzieję, że
podzielicie się dobrym słowem o szkołach, w których się uczycie z młodszymi koleżankami i kolegami.

Uczniowie nagrodzeni Stypendiami Starosty Wysokomazowieckiego za I semestr roku
szkolnego 2018/2019:
Liceum Ogólnokształcące w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem: Katarzyna Bartłomiejczuk, Jakub Żochowski, Adam Perkowski,
Agnieszka Mioduszewska, Anna Motybel, Karol Michalski, Sylwia Stypułkowska, Juliusz Zagdański, Aleksandra Grodzka, Saosan Joubar,
Kinga Maciągowska.
Technikum w ZSZ im. S Staszica w Wysokiem Mazowieckiem: Weronika Kulesza,
Wiktoria Leoniak, Natalia Truszkowska.
Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZ
w Ciechanowcu: Gabriela Brulińska, Adrianna
Borzym, Paulina Grabowska, Jakub Lewandowski, Paulina Trzcińska, Piotr Zawistowski, Weronika Bachorek, Gabriela Tymińska, Weronika
Parzonko, Kamila Cieśluk, Aleksandra Piętka,
Weronika Wąsak
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
w ZSOiZ w Ciechanowcu: Joanna Ryczkowska, Gabriela Wysocka, Julia Sabak, Natalia Aleksandra Ziółkowska, Aleksandra Radziszewska.
Galeria zdjęć na stronie 11 i 12.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
przez cały czas trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co
miesiąc pomoc pieniężną na jego utrzymanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.
W powiecie wysokomazowieckim funkcjonuje 29 rodzin zastępczych, w których przebywa
48 dzieci. To jednak wciąż za mało. Zależy nam
na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały być odwożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub do rodzin zastępczych na
drugim końcu Polski. To ważne, aby pozostawały w swoich środowiskach, miały kontakt
z domem i własną rodziną.
Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki
nad dzieckiem, sprawowana w związku z kryzysem w rodzinie naturalnej, niewydolnością
rodziców lub ich chorobą czy czasową nieobecnością. Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione z dzieckiem, gdy opieki podejmuje się
ktoś z rodziny (dziadkowie, rodzeństwo), ale
także niezawodowe. Odrębną grupę stanowią
zawodowe rodziny zastępcze – takie rodziny

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu wysokomazowieckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do nas!
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel:
502 153 040, www.pcprwysokiemazowieckie.pl.
ZMIANA SIEDZIBY LOKALNEGO
PUNKTU POMOCY POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż od
dnia 25.02.2019 roku Lokalny Punkt Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem
Mazowieckiem funkcjonuje w budynku tut.
Centrum.
W ramach działalności punktu zapraszamy
osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków
ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych, do skorzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.
Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność
w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie
świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej
i finansowej.

LOKALNY PUNKT POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Mickiewicza 1, tel. 518 595 676;
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl.
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30; Środa: 15.30-16.30;
Czwartek: 15.30-16.30; Piątek: 15.30-16.30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów do utworzenia
grupy terapeutycznej PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.
Masz problemy z panowaniem nad swoimi
emocjami? W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją? Masz trudności z kształtowaniem
właściwych relacji ze swoimi bliskimi? Nie
wiesz, jak możesz rozwiązać te problemy i jaką
drogą pójść? POMOŻEMY CI WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ!
ETAP REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
TRWA DO 30 kwietnia 2019 roku.
Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem
w programie skontaktuj się z nami osobiście
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem: poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-piątek: 7.30-15.30; lub
telefonicznie pod nr tel.: 502 153 040.

WIZYTA PREZYDENTA RP, ANDRZEJA DUDY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Swoją wizytę Prezydent Andrzej Duda rozpoczął od spotkania z kombatantami w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie, a następnie
złożył kwiaty pod pomnikiem kpt. Kazimierza
Kamieńskiego ,,Huzara”.
W parku miejskim przy ulicy Ludowej
zgromadzili się przedstawiciele władz miasta,
powiatu i województwa, a także parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie, radni wszystkich
szczebli, kombatanci oraz tłumy mieszkańców
miasta i okolic, do których Andrzej Duda zwrócił się ze słowami podziękowania za pamięć
o bohaterach.
– Dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjść
tutaj, pod wasz pomnik, waszego bohatera,
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bohaterów wolnej, niepodległej, suwerennej

Rzeczpospolitej, których pomordowała, ciemiężyła, niszczyła ich i ich rodziny banda zdrajców – powiedział
Prezydent. – (...) Tu i w wielu innych
miejscach Polski, na Lubelszczyźnie,
na Kielecczyźnie, w Małopolsce byli
żołnierze Armii Krajowej, którzy nie
zgodzili się złożyć broni i przejść
do porządku dziennego nad tym, że
mimo lat walki, ich ojczyzna teoretycznie nazywana wolną, wyzwoloną,
była wyzwolona tylko teoretycznie, bo
jeden okupant przepędził drugiego. Oni wiedzieli,
co to znaczy sowiecka Rosja i co to znaczy komunizm. I doskonale wiedzieli, że wolnej Polski nie
ma, prawdziwej niepodległości nie ma, prawdziwej suwerenności nie ma.
(...) Dziś możemy swobodnie czcić pamięć
bohaterów. Robimy to symbolicznie tutaj. Przy
pomniku waszych bohaterów, waszych żołnierzy
niezłomnych, waszych braci, waszych sąsiadów,
współmieszkańców, czcząc przy okazji wszystkich
walczących wtedy za wolną Polskę. Dziękuję za
ten pomnik.
Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć
żołnierzom niezłomnym!
Po złożeniu kwiatów Prezydent spotkał się
z mieszkańcami miasta, z którymi chętnie rozmawiał i robił zdjęcia.
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KONKURS PLASTYCZNY I PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ
W KULESZACH KOŚCIELNYCH

28 lutego Szkoła Podstawowa im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych pod patronatem Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała
po raz trzeci uroczyste obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych w setną rocznicę odzyskania Niepodległości. W ramach obchodów zorganizowano:
Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „ Bohaterowie Niezłomni – Żołnierze Wyklęci” oraz

Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
„Cześć i chwała Niezłomnym”.
W przeglądzie pieśni udział wzięło siedem
szkół z powiatu wysokomazowieckiego. Wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki.
Na konkurs plastyczny z terenu powiatu
wpłynęło 64 prace z 7 szkół z powiatu wysokomazowieckiego. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac, komisja powołana przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych
postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących
uczniów:
W kategorii kl. IV-VI – I miejsce Julia Kulesza i Iga Kućmierowska – Szkoła Podstawowa
w Wysokiem Mazowieckiem, II miejsce – Mikołaj Grodzki – Szkoła Podstawowa w Kuleszach
Kościelnych i Maja Brzósko – Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach, III miejsce – Oskar
Jabłoński – Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej i Kinga Mocarska – Szkoła Podstawowa
w Kuleszach Kościelnych.

W kategorii kl. VII-VIII i gimnazjum –
I miejsce Maja Mantur – Szkoła Podstawowa
Jabłoń Kościelna i Kamil Konicki – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych, II miejsce –
Jakub Poleszak – Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach i Patryk Grodzki – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych, III miejsce
Dominika Szcześniak – Szkoła Podstawowa
w Klukowie i Julia Niemyjska – Szkoła Podstawowa w Szepietowie.

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
pod Pomnikiem Niepodległości i Tablicą Narodowych Sił Zbrojnych, po czym przeniosły się
do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie Burmistrz
Czyżewa, Anna Bogucka powitała przybyłych
gości, m.in. ks. proboszcza, Eugeniusza Sochackiego, przedstawicieli Koła Sybiraków, członków
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,
rodzinę ppor. Franciszka Goska ps. ,,Sęk", radnych Rady Miejskiej, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych oraz zgromadzoną w sali
widowiskowej młodzież. Pani Burmistrz przypomniała obecnym historię ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
a następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu
historycznego wygłoszonego przez Roberta
Radzika – pisarza, publicystę zajmującego się
tematyką podziemia niepodległościowego, p.t.
„Żołnierze Wyklęci Białostocczyzny w latach

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data obchodów nawiązuje do dnia 1 marca w 1951 roku,
gdy w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość":
Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu,
Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami ,,Walki o Wolność i Niezawisłość
Polski z nową sowiecką okupacją".
Już 28 lutego uroczystości związane z upamiętnieniem żołnierzy antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia odbyły się
w Czyżewie. Rozpoczęły się złożeniem kwiatów
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1945–1957”. Po przemówieniach, odbyła się część
artystyczna „Obrona Augustowska” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Czyżewie .
W Muzeum Ziemi Czyżewskiej przygotowano z tej okazji czasową wystawę fotograficzną oddziałów Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego, działających w latach 1945–1950
na terenie powiatów wysokomazowieckiego,
łomżyńskiego, ostrowskiego, bielskiego. Fotografie przedstawiają m.in. por. Jana Turowskiego
ps. „Orlicz” Komendanta Powiatowego NZW
Ostrów Mazowiecka krypt. „Mazur”, ppor. Zdzisława Witkowskiego ps. „Płomień” – związanego z ziemią czyżewską, czy ostatniego żyjącego
żołnierza z oddziału majora Łupaszki – por. Lucjana Deniziaka.

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
ZWIEŃCZYŁY UROCZYSTOŚCI 3 MARCA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ORAZ BIEG PAMIĘCI ,,TROPEM WILCZYM"
kańców oraz zawodników, biorących udział
w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W swoim liście Andrzej Duda
zaapelował o pamięć i wierność ideałom, które
przyświecały Niezłomnym.
W tegorocznym Biegu Pamięci ,,Tropem
Wilczym" wzięło udział około 75 tysięcy osób
w 365 miastach i miejscowościach w Polsce i na
świecie. Bieg honorowy na 1963 metry nawiązuje symbolicznie do daty śmierci ostatniego
z Żołnierzy Wyklętych, Józefa Franczaka ps.
Lalek. 150 zawodników w Wysokiem Mazowieckiem wystartowało spod budynku Urzędu
Miasta, mierząc się w 3 konkurencjach na dystans ok. 2 km (1963 m), 4 km lub 10 km. Wszyscy uczestnicy po przekroczeniu mety zostali
nagrodzeni medalami.

Uroczystości upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, skąd poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnych samorządów
oraz mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik
kpt. Kamieńskiego ,,Huzara". Kwiaty oraz znicze
złożyli m.in. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko wraz z radnymi
i Przewodniczącym Rady Miasta, Przemysławem
Alkowskim, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski, Burmistrz Szepietowa,
Robert Lucjan Wyszyński, Radni Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawiciele miejskich i powiatowych jednostek samorządowych, szkół oraz
przedszkoli.
Odczytano Apel Poległych oraz list Prezydenta, skierowany do samorządowców, miesz-

OBCHODY DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W NOWYCH PIEKUTACH
1 marca w gminie Nowe Piekuty uroczystości rozpoczęły się od
części artystycznej w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, podczas której przedstawiono losy Danuty Siedzikówny
,,Inki”, sanitariuszki 5 Wileńskiej brygady AK. Radny Powiatu Wysokomazowieckiego, Leszek Dąbrowski,
odczytał list od Wójta Gminy Nowe
Piekuty, Marka Kaczyńskiego. Następnie uczestnicy udali się na cmentarz parafialny w Jabłoni Kościelnej,
gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze
pod Grobem Nieznanego Żołnierza.
Gminne uroczystości kontynuowane były w Nowych Piekutach,
gdzie uczczono pamięć Żołnierzy

Wyklętych, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze pod pomnikiem Żołnierzy AK
i ,,Huzara". Występ w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym zaprezentowała młodzież ze Szkoły
Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego
w Nowych Piekutach.

9

PODLASKA IZBA ROLNICZA

Nie trzeba nikogo przekonywać, że polska
wieś w ostatnich latach przeszła ogromne zmiany. Dotyczy to zarówno stopnia technizacji, jak
i przemian strukturalnych. Jednak ta droga postępu nie jest wolna od mniejszych i większych
problemów natury finansowej, prawnej, organizacyjnej i wielu innych.
Jako Przewodniczący Rady Podlaskiej Izby
Rolniczej Powiatu Wysokomazowieckiego mam
możliwość spojrzenia na różne kwestie zarówno
z punktu widzenia rolników, gdy rozmawiam
z nimi bezpośrednio, jak i z perspektywy resortu, uczestnicząc w posiedzeniach komisji
sejmowych, na których indywidualny problem
gospodarstwa staje się często składową danych
statystycznych lub punktem do prawnego czy finansowego opracowania.
Podczas spotkań z parlamentarzystami
wielokrotnie zwracałem uwagę na konieczność
zróżnicowania wsparcia dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą i roślinną, występuje
bowiem duża rozbieżność w potrzebach i wysiłkach pomiędzy tymi modelami rolnictwa,
a nie jest ona odzwierciedlona w wartościach
dopłat bezpośrednich. Nadal będę się starał,
aby praca obu tych grup rolników została odpowiednio doceniona.
Dzięki praktyce i rolniczemu doświadczeniu dotychczas udało się przekonać członków
komisji do tak kluczowej sprawy dla poprawy
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sytuacji na wsi i w lokalnych gospodarstwach,
jak wzrost limitu zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w paliwie wykorzystanym do produkcji rolniczej. W tym roku limit zwrotu akcyzy
został określony do wartości 100zł/ha, a także,
co bardzo istotne, zauważono zwiększone zapotrzebowanie na paliwo rolnicze hodowców
bydła, na co wielokrotnie zwracałem uwagę.
Dzięki temu mogą oni wnioskować o dodatkowy zwrot w wysokości 30 zł/DJP, co pozwoli
zrekompensować wydatki związane z zadawaniem pasz i ich przygotowaniem. Pilną kwestią
w mojej pracy na rzecz rolników pozostaje
objęcie możliwością ubiegania się o dodatkowy
zwrot akcyzy stosownie do potrzeb pozostałych
hodowców – trzody chlewnej, drobiu oraz innych posiadaczy żywego inwentarza.
Powinny na tym skorzystać także rodzinne
gospodarstwa, bowiem to w nich leży tradycja
polskiego rolnictwa. Poprzez przekazywanie ziemi z pokolenia na pokolenie buduje się szacunek do ojcowizny, a przez nią – do lokalnej
ojczyzny. Zbierane wielopokoleniowo doświadczenie pracy daje ogromną wiedzę o terenie,
o wymaganiach i możliwościach, co tworzy
podłoże na przyszłość. Dom rolnika jest miejscem, gdzie młode pokolenie w naturalny sposób nabywa wiadomości o uprawie i hodowli,
i podobnie wchodzi w rytm rolniczej pracy.
Jeśli natomiast przyszły następca widzi ciągłe
borykanie się z kłopotami finansowymi, słyszy
rozmowy o nieopłacalności produkcji lub jest
świadkiem zadłużenia gospodarstwa, to nic
dziwnego, że wieś się wyludnia, a młody człowiek zamiast przejmować gospodarstwo – rozczarowany i zniechęcony szuka swego miejsca
gdzie indziej i w innej pracy. Dlatego uważam,
że trud rolników prowadzących gospodarstwa
rodzinne powinien być nie tylko szanowany,
ale przede wszystkim takie gospodarstwa powinny być wspierane przez wszelkie organizacje
rolnicze jako podstawowe dla rozwoju polskiego
rolnictwa i fundament systematycznego wzrostu kapitału.
Nie można zapominać też, jak ważne jest,
by przyszli młodzi rolnicy mieli odpowiednie
warunki do kształcenia się, zwłaszcza że często
muszą godzić obowiązki domowe z lekcjami.
Bliska szkoła podstawowa, gimnazjum (obecnie
wygaszane) czy nawet szkoła średnia na wsi nie
musi oznaczać zaściankowości i nie musi rywalizować z miastem. Jeśli ma dobry program
kształcenia i właściwą kadrę pedagogiczną, tym
lepiej dla ucznia, który jest bliżej domu, nie traci
tyle czasu na dojazd do szkoły i powrót, czuje się
bezpieczniej, a w mniejszej grupie może łatwiej
skupić się na nauce. Mając przed sobą perspektywę przejęcia w przyszłości gospodarstwa,
może widzieć je jako miejsce pracy o wielu możliwościach i kwalifikacjach. Zmiany struktury
wsi, inne oczekiwania młodzieży – szukanie
nowości, a z drugiej strony swoista „moda na
naturalność” stawiają nowe wyzwania. Rozwiązaniem może stać się produkcja ogrodnicza,

sadownictwo, kwiaciarstwo, rolnictwo naturalne czy ekologiczne.
Widząc zaangażowanie w pracę i chęć
utrzymania gospodarstw, staram się zwracać
uwagę ustawodawców i instytucji na potrzebę
wsparcia i poprawy ich sytuacji – także finansowej. Ważnym krokiem w tym kierunku jest
ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, która
weszła w życie 8 lutego br. wprowadza ona
szereg możliwości wsparcia w dążeniu do oddłużenia gospodarstwa. Zadłużeni rolnicy będą
mogli skorzystać z:
– udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania udzielanych przez banki kredytów restrukturyzacyjnych,
– udzielanych przez ARiMR pożyczek,
– udzielanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty zaciągniętego
w banku kredytu restrukturyzacyjnego,
– przejęcia długu przez KOWR w zamian
za przeniesienie własności całości lub części
nieruchomości rolnej zadłużonego podmiotu
prowadzącego gospodarstwo rolne do Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Istotnym problemem w rolnictwie są też
wysokie ceny nawozów mineralnych, rosnące nie tylko ze względu na zawartość, ale także
poprzez sieć dystrybucji, ponieważ sporą część
wartości końcowej stanowi marża nakładana
kolejno na każdym etapie drogi od producenta do rolnika. Dobrym rozwiązaniem byłoby
umożliwienie zakupu nawozów bezpośrednio
u producenta. Krótszy łańcuch dostawców obniżyłby cenę, jaką musiałby ponieść rolnik przy
zakupie.
PIR Wysokie Mazowieckie obserwuje pojawiające się projekty ustaw i na bieżąco zgłasza
swoje sugestie i wytyczne, aby były one zgodne
z potrzebami i wymaganiami polskich rolników. Jednym z ostatnio rozpatrywanych projektów była ustawa o ochronie zwierząt. Niesie ona
zagrożenie dla hodowców i innych posiadaczy
zwierząt, zakłada bowiem możliwość skontrolowania przez dowolną organizację społeczną
stanu żywego inwentarza bez zgody właściciela.
Stanowi to naruszenie Konstytucji i Kodeksu
Karnego oraz interesów rolników, co też zasygnalizowaliśmy organom ustawodawczym.
To tylko niektóre kwestie, jakie dotyczą
polskiego rolnictwa. Są one ze sobą powiązane
i nie sposób, omawiając jedne, nie sygnalizować innych. Starałem się Państwu nakreślić zarówno zakres prac, jakimi się zajmowałem, jak
i te problemy, które nadal czekają na rozwiązanie.
Zachęcam do kontaktu z Podlaską Izbą
Rolniczą pod numerem telefonu 86 275 01 81,
lub osobiście w biurze PIR Wysokie Mazowieckie, ul. 1000-lecia 32 (I piętro), gdzie mogą
Państwo zgłaszać problemy oraz uzyskać fachową pomoc doradcy rolniczego.
Wiesław Wnorowski
PR PIR Wysokie Mazowieckie
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