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POWIAT W OCZACH PLASTYKÓW – PO RAZ JEDENASTY
W Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie 23 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom XVI Powiatowego
Konkursu Plastycznego pn. „Pejzaże Powiatu
Wysokomazowieckiego”, zorganizowanego przy
wsparciu samorządu powiatowego. Konkurs niezmiennie od lat cieszy się zainteresowaniem licznych środowisk najmłodszych, nieco starszych
i całkiem dorosłych plastyków.
Na konkurs wpłynęło 436 prac z 30 instytucji
oświaty i kultury naszego powiatu. Komisja kon-

kursowa dokonała oceny prac w 4 kategoriach
wiekowych, przyznając w każdej z nich I, II i III
miejsce oraz wyróżnienia – chociaż zadanie to nie
było łatwe. Kreatywność autorów prac, ich pomysłowość i niekwestionowany talent uczestnicy
podsumowania kolejnej edycji konkursu mogli
podziwiać na wystawie pokonkursowej.
Informację o osobach nagrodzonych i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych znajdziecie Państwo na stronie 10, a fotogalerię wybranych prac na stronie 11.

NIE TYLKO LIGAWKI, TROMBITY I BAZUNY…
Z udziałem 163 uczestników (59 dzieci i 104
dorosłych) w dniach 2-3 grudnia 2017 r. na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

w Ciechanowcu odbył się XXXVII Konkurs Gry
na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza
Uszyńskiego.
Zawodnicy konkursu pochodzili z Podlasia, Mazowsza, pogranicza polsko-litewskiego, Lubelszczyzny, Warmii i Mazur, Kurpi,
Wielkopolski, Kaszub, Beskidu
Śląskiego i Podhala oraz z zagranicy z Białorusi, Ukrainy, Litwy
i Słowacji.
Pięcioosobowe jury oceniło
grę na mazowiecko-podlaskich
ligawkach, góralskich trombitach
i rogach pasterskich, kaszubskich
bazunach oraz w kategorii inne
instrumenty pasterskie: instrumenty litewskie: lamsdales, skuduczej,

bierbienie, ukraińskie: drumle, sopiłki, tylenki,
dudy-kozy, białoruskie: dudy, saławiejki i żelejki,
słowackie piszczałki i fujary, góralskie: piszczałki pasterskie, okaryny, gajdy, heligonki, drumle,
złupcoki, rożki, oktawki pienińskie oraz wielkopolskie sierszeńki, przebierki z ustnikiem i piszczałki wielkopolskie. Zaprezentowano również
grę na harmonijce ustnej oraz „strzelanie” z bicza pasterskiego. Górale z Koniakowa dali krótki
koncert na instrumencie pasterskim występującym w krajach alpejskich – był to „alp horn” czyli
„róg alpejski”, który kształtem przypomina nieco
trombitę. Słowacy zagrali na słynnych fujarach
słowackich, które wpisane są na światową listę
UNESCO.
Dokończenie na stronie 3.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

23 listopada 2017 roku odbyło się 95 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej
oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku.
30 listopada 2017 roku odbyło się 96 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Wąska w Ciechanowcu na wniosek Burmistrza Ciechanowca,
b) zaopiniowania rozbudowy, przebudowy drogi gminnej Nr 108862B w m. Winna Chroły
na wniosek Burmistrza Ciechanowca,
c) zaopiniowania budowy drogi publicznej wraz
z parkingami na części działek nr 705/4, 715/1,
705/2, 691/4 przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem na wniosek Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie,
d) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego,
e) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do
samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego we wszelkich relacjach
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dotyczących uczestnictwa w projekcie
„Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy
uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014–2020,
f) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku,
g) wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2008/3
położonej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokoma-
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zowieckiego, będącej w użytkowaniu
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
h) zmian w budżecie powiatu na 2017
rok.
Zarząd powiatu przygotował
i przyjął projekty uchwał rady powiatu w sprawie:
a) wyboru biegłego rewidenta w celu
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na lata
2017–2019,
b) udzielenia dotacji na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP
w Waniewie w 2018 roku,
c) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
przedłożoną przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem o stanie
inwestycji na drogach powiatowych, realizowanych w 2017 roku i przygotowania do sezonu
zimowego 2017/2018.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
przyznane przez starostę dodatki motywacyjne
dla:
– dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją
projektu „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w ramach programu POWER oraz projektu „Doskonalenie zawodowe
kluczem do sukcesu na rynku pracy”, w ramach
programu RPOWP,
– dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu „AlterDrive” w ramach programu
ERASMUS+, Akcja 2: Kształcenie i szkolenie
zawodowe.
Zarząd powiatu postanowił o podjęciu działań w celu pozyskania dofinansowania z budżetu
państwa na remont budynku Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na latach 2018–
–2020 na zasadach określonych w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

8 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Porządku Publicznego, na którym
członkowie komisji zapoznali się z informacją
o przygotowaniu służb drogowych do sezonu
zimowego, rozpatrzyła projekt budżetu powiatu
na 2018 rok oraz przyjęła plan pracy komisji na
2018 rok.

1 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Porządku Publicznego, na którym
członkowie komisji zapoznali się z: informacja
Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska o stanie środowiska na terenie
powiatu wysokomazowieckiego za 2016 rok;
informacją o działalności Powiatowego Biura
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem; oceną sytuacji
rolnictwa na terenie powiatu oraz oceną gospodarki leśnej na terenie powiatu.

12 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów na którym
członkowie komisji zapoznali się z informacją
o funkcjonowaniu komunikacji publicznej PKS
na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz
perspektywami remontów i inwestycji na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie
powiatu wysokomazowieckiego. Ponadto komisja dokonała ostatecznego rozpatrzenie projektu
budżetu powiatu na 2018 rok i przyjęła opinię
w sprawie oraz ustaliła plan pracy komisji na
2018 rok.

8 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów na którym członkowie komisji zapoznali
się z informacją o realizacji inwestycji na drogach powiatowych oraz informacja o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego.
Dokonała analizy projektu budżetu powiatu na
2018 rok oraz rozpatrzyła projekt uchwały rady
powiatu wysokomazowieckiego w sprawie udzielenia dotacji na remont zabytku- Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Waniewie
w 2018 roku. Ponadto członkowie komisji zapoznali się z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie.
8 grudnia 217 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym rozpatrzono
projekt budżetu powiatu na 2018 rok oraz przyjęto plan kontroli Komisji rewizyjnej na 2018
rok.
11 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych na którym rozpatrzono projekt budżetu powiatu na 2018 rok, projekt uchwały rady
powiatu wysokomazowieckiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na lata
2017–2019 oraz ustalono plan pracy komisji na
2018 rok.
11 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na
którym członkowie komisji dokonali analizy
projektu budżetu powiatu na 2018 rok, zapoznali się z projektem uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie zmiany uchwały
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz przyjęli plan pracy komisji na 2018 rok.

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego opracował projekt budżetu na 2018 r., który mam
nadzieję przyjmie Rada Powiatu przed Świętami Bożego Narodzenia. Co w nim się znajduje?
Przede wszystkim zabezpiecza prawidłowe, bieżące funkcjonowanie starostwa powiatowego,
6 szkół ponadpodstawowych, Zarządu Dróg Powiatowych, Komendy Powiatowej PSP, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej,

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych. Ale oprócz tego ambicją i cechą wyróżniającą jest jego proinwestycyjny charakter.
Dość powiedzieć ze na inwestycje chcemy przeznaczyć niemal połowę budżetu, czyli ok. 50
mln zł, co stanowi rekord w całej historii naszego
powiatu. Zdaję sobie sprawę, że ich realizacja
zależy w dużej mierze od tego, czy uda się pozyskać środki zewnętrzne na urzeczywistnienie
naszych zamierzeń. Tym niemniej dołożę wszelkich starań, aby jak najwięcej z nich mogło się
ziścić. Najważniejsze nasze zamierzenia to:
1. Dokończenie przebudowy ciągu drogowego
Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy – DK S8 o dł. 6,9 km – 6 mln zł;
2. Przebudowa dr Łuniewo Wielkie-Usza Wielka-Ciechanowiec o dł. 6,8 km – 6 mln zł;
3. Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka
wraz z rozbudową dojazdów – 9 mln zł;
4. Wspólne inwestycje na drogach powiatowych
przy 50% udziale gmin – 11 mln zł;
5. Dokumentacje techniczne na drogi powiatowe – 535 tys. zł;
6. Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych do bieżącego utrzymania dróg – 450 tys. zł;
7. Modernizacja ewidencji gruntów na terenie
powiatu – 513 tys. zł;
8. Kompleksowa termomodernizacja budynków
i zmiana źródła ciepła w DPS w Kozarzach –
5,3 mln zł;

9. Budowa boiska sportowego przy ZSOiZ
w Ciechanowcu – 1,04 mln zł;
10. Rozbudowa ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem – 5 mln zł;
11. Modernizacja budynku po stacji trafo w CKZ
w Wysokiem Mazowieckiem – 3,38 mln zł;
12. Remont kuchni w ZSOiZ w Ciechanowcu –
100 tys. zł;
W przypadku pozycji 1-2 mamy już zapewnione finansowanie z udziałem środków własnych oraz dotacji rządowej i środków z gmin,
więc będą one realizowane. W przypadku poz. 3
złożymy stosowny wniosek do 10 lutego i mam
nadzieję, że i tu otrzymamy rządowe wsparcie.
Jeżeli chodzi o wspólne inwestycje z gminami
to oczekujemy propozycji z gmin i będziemy
je wspólnie realizować. Poz. 5-9 oraz 12 będą
realizowane, gdyż mamy przyznane i zabezpieczone środki na te cele. W przypadku poz. 10
i 11 realizacje uzależniam od przyznania dofinansowania w 85% z dotacji unijnej w ramach
RPO WP.
Jak widzicie Państwo, mamy naprawdę
ambitne plany. Mam nadzieję, że w ciągu roku
pojawią się jeszcze dodatkowe możliwości pozyskania środków na inne cele. Mogę zapewnić,
iż z każdej okazji postaramy się skorzystać.
Do Siego Roku!
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

NIE TYLKO LIGAWKI, TROMBITY I BAZUNY…

Dokończenie ze strony 1.
W przerwach przesłuchań konkursowych
koncertowały zespoły: „Pleskota” z Chmielna,
„Pieniny” z Krościenka nad Dunajcem, „Pasterskie Cify” ze Słowacji oraz „Karpatska Taystra”
z Ukrainy.
Drugi dzień imprezy rozpoczęła uroczysta
msza święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, z udziałem uczestników konkursu, zaproszonych gości i parafian, którą koncelebrował
Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Tadeusz Pikus
Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej. Po mszy
świętej w siedzibie muzeum, w obecności zaproszonych gości, dyrektor Dorota Łapiak dokonała podsumowania konkursu. Gośćmi konkursu
byli: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy
Leszczyński, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, prof. Czesław Wasz-

kiewicz Przewodniczący Rady Muzeum, Leszek
Gruchała – Wicestarosta Wysokomazowiecki,
pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, burmistrzowie, wójtowie, radni
oraz przedstawiciele instytucji wojewódzkich,
powiatowych i gminnych. Wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu zaprezentowali swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Białopotocanie” z Krościenka nad Dunajcem.
Współorganizatorami konkursu było Starostwo Wysokomazowieckie oraz Parafia pw.
Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.
Patronat nad imprezą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda
Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego.
Patronat Duchowy sprawował Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej J.E. Biskup Tadeusz Pikus.
Organizowany od trzydziestu sześciu lat
Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich ma
na celu kultywowanie zwyczaju umiejętności
grania na instrumentach pasterskich wszędzie
tam, gdzie takie instrumenty i osoby na nich
grające występują w Polsce oraz w krajach europejskich. Jest to doskonała możliwość zaprezentowania tradycyjnych melodii, umożliwienie
nawiązania kontaktów między wykonawcami
tradycyjnej muzyki pasterskiej oraz podtrzymywanie i popularyzacja gry na instrumentach

pasterskich. Uczestnicy wykonują melodie charakterystyczne dla danego instrumentu pasterskiego oraz regionu, z którego pochodzą. Dodatkowego charakteru nadają też regionalne stroje
ludowe, w których występują instrumentaliści.
Konkurs stwarza jednocześnie doskonałą okazję
do osobistego kontaktu i spotkania wielu zainteresowanych tematem, a tym samym porównania
efektów dźwiękowych i budowy instrumentów
pasterskich występujących w różnych regionach
Polski i Europy.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W listopadzie 2017 r. na
terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 75
zdarzeń, w których uczestniczyło 129 załóg – 557 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 14 osób, odnotowano 2 ofiary śmiertelne. Straty oszacowano na ok. 592,1 tys. zł.
Akcje interwencyjne od 01.01.2017 r. do
30.11.2017 r. w porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego roku:
Rok
Ogółem:
w tym: pożary
miejscowe zagrożenia
alarmy fałszywe
Straty (tys. zł.)
Uratowane mienie (tys..
zł.)
Ofiary śmiertelne ogółem:
w tym ratownicy
Ranni ogółem:
w tym ratownicy

2017
583
96
476
11
3642,6

2016
1082
121
956
5
5102,5

22776

50330

12
0
128
1

14
0
103
1

Wybrane zdarzenia
8 listopada o godz. 1011 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o uderzeniu pociągu
w samochód ciężarowy, do którego doszło na
przejeździe kolejowym w miejscowości Jabłoń
Kościelna gmina Nowe Piekuty. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Wy-

sokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG
Nowe Piekuty oraz zastęp z OSP Jabłoń Jankowce. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na
trasie kolejowej Warszawa – Białystok na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym.
Pociąg jechał prawym torem w stronę Białegostoku, a samochód wjechał na przejazd z jego
lewej strony. Po zderzeniu skład pociągu zatrzymał się w odległości ok. 500 metrów od przejazdu, na którym doszło do zderzenia, a samochód
został zepchnięty na pobocze. Pociągiem podróżowało ok. 250 osób i obsługa (3 osoby), którzy
nie odnieśli żadnych obrażeń. Kierujący samochodem ciężarowym o własnych siłach opuścił
pojazd i w chwili przybycia pierwszej JOP znajdował się pod opieką ZRM. Działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu
dopływu prądu z akumulatora w samochodzie. Następnie czterech ratowników udało się
do składu pociągu celem sprawdzenia czy nikt
z podróżujących nie odniósł obrażeń w wyniku
zdarzenia. Ze względu na uszkodzenia lokomotywy podstawiono drugi skład pociągu, do
którego pasażerowie się przesiedli. Pasażerom
w przesiadce pomagali ratownicy. Podczas działań ruch kolejowy odbywał się lewym torem.
11 listopada o godz. 0111 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
przyjął zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, do którego doszło w miejscowości Kozarze
gmina Ciechanowiec. Do zdarzenia zadyspono-

wano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie oraz
2 zastępy z OSP KSRG Ciechanowiec. Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP stwierdzono, że
objęty jest pożarem w całości budynek mieszkalny (tzw. letnia kuchnia – wykorzystywany, jako
pomieszczenie mieszkalne) drewniany kryty
eternitem oraz stojąca obok metalowa klatka
z butlami gazowymi – 8 sztuk. Z informacji osoby zgłaszającej wynikało, że prawdopodobnie
w budynku może znajdować się jedna osoba.
W chwili rozpoznania stwierdzono również ulatniający i palący się gaz z jednej butli. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
podaniu dwóch prądów wody w natarciu na
palący się budynek oraz butle z gazem i dwóch
prądów wody w obronie na dom mieszkalny
oddalony ok. 5 metrów a także na budynek gospodarczy znajdujący się ok. 2 m. od pożaru.
Z uwagi na objęty pożarem cały budynek i znajdujące się przy nim butle gazowe w pierwszej
fazie działań nie było możliwości dotarcia do
ewentualnej osoby znajdującej się wewnątrz. Ze
względu na silne zadymienie w obrębie pożaru
działania prowadzone były w sprzęcie ODO. Po
lokalizacji pożaru i wstępnym schłodzeniu butli
gazowych oraz sprawdzeniu ich za pomocą kamery termowizyjnej odsunięto je od budynku
nadal schładzając, następnie przystąpiono do
przeszukania pogorzeliska gdzie odnaleziono
zwłoki mężczyzny.
TS

KRONIKA POLICYJNA
W listopadzie 2017 roku
w powiecie wysokomazowieckim doszło do 3 wypadków
drogowych i 42 kolizji drogowych. Policjanci na drogach
naszego powiatu zatrzymali
9 nietrzeźwych kierowców.
3 listopada 2017 roku, po godzinie 17.00
w Ciechanowcu, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymali do kontroli drogowej kierującego peugeotem. Funkcjonariusze od 49-letniego mężczyzny poczuli woń
alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało,
że miał on ponad jeden promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie przed sądem za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Wysokomazowieccy policjanci zapowiadają
wzmożone kontrole trzeźwości użytkowników
dróg, aby eliminować z ruchu jak największą
liczbę jeżdżących na tzw. „podwójnym gazie”.
Jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo i jest zagrożona karą pozbawienia
wolności do lat 2. Oprócz tego sprawca musi
liczyć się z wysoką karą finansową i utratą
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
4 listopada 2017 roku, po godzinie 9.00
miejscowości Sokoły na ulicy Szosa Mazowiecka
mundurowi zauważyli audi jadące od strony Białegostoku z prędkością 106 km/h. Auto porusza-
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ło się w terenie zabudowanym, w którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym, 20-latkowi zatrzymane zostało prawo jazdy. Ponadto, kierujący został ukarany mandatem karnym oraz otrzymał
10 punktów karnych.
Wysokomazowieccy policjanci, w ostatnim
czasie, wielokrotnie zatrzymywali prawo jazdy
kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekraczali dozwoloną prędkość o 50 km/h. Do
większości tych zdarzeń doszło w miejscach,
które zostały wskazane w ramach „Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
18 listopada 2017 roku, około godziny 18.25
policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
wysokomazowieckiej komendy Policji jadąc na
interwencję do jednej z miejscowości w gminie
Szepietowo, zauważyli grupę osób, która biegła
w ich kierunku. Mężczyźni krzyczeli, „pomocy,
nie żyje człowiek, nie oddycha”. Funkcjonariusze
natychmiast pobiegli w kierunku leżącego, twarzą do ziemi, młodego człowieka. Mundurowi
odwrócili mężczyznę na plecy i bezzwłocznie
sprawdzili jego funkcje życiowe. Jak się okazało,
mężczyzna był nieprzytomny i nie oddychał. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji,
którą prowadzili aż do momentu, kiedy mężczyzna zaczął ponownie oddychać. Z uwagi na
to, że był on nadal nieprzytomny, mundurowi
ułożyli 26-latka w pozycji bezpiecznej i monito-

rowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu
pogotowia. Poszkodowany, który odzyskał przytomność w momencie przyjazdu załogi karetki
pogotowia, bezpiecznie trafił do szpitala.
24 listopada 2017 roku, przed godziną
15.00 niepokojące zgłoszenie dotyczące samotnie mieszkającej kobiety dotarło do dyżurnego
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Sąsiad, który zaalarmował Policję, był pełen obaw o zdrowie i życie 61-latki.
Mężczyzna twierdził, że widział kobietę dzień
wcześniej w pobliżu jej miejsca zamieszkania
i wyglądała ona na bardzo osłabioną. Przed powiadomieniem Policji kilkakrotnie dzwonił do
drzwi sąsiadki, ale nikt mu nie odpowiadał. Po
otrzymanym zgłoszeniu dyżurny wysokomazowieckiej komendy pod wskazany adres natychmiast wysłał patrol. Z ustaleń mundurowych
wynikało, że kobieta najprawdopodobniej znajduje się w swoim domu. Jeden z policjantów
przez okno wszedł do środka budynku, gdzie
na podłodze, w jednym z pokoi na piętrze, znalazł leżącą kobietę. 61-latka była nieprzytomna. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do
udzielenia wyziębionej kobiecie pierwszej pomocy, a następnie przybyła na miejsce karetka
pogotowia ratunkowego zabrała poszkodowaną
do szpitala.
AB

CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
W dniach od 21 do 29 listopada 2017 roku, kierownictwo i kadra
oficerska Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odwiedziła 15
placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie naszego powiatu.
W ramach kampanii społecznych organizowanych pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Mariusza Błaszczaka
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz
„Czad i ogień. Obudź czujność” funkcjonariusze spotkali się łącznie z 477
dziećmi oraz 121 nauczycielami organizując wykłady i pogadanki na
temat zagadnień związanych z zagrożeniem pożarowym jakie może

pojawić się w szkole, domu lub innym miejscu, a także jak unikać zagrożeń związanych
z pojawiającym się tlenkiem węgla i w jaki sposób można się przed nim zabezpieczyć. W jednej z placówek przeprowadzono również, przy
okazji rozgrywanego konkursu wiedzy o pierwszej pomocy, praktyczne pokazy resuscytacji
z użyciem fantomów.
Spotkania były też doskonałą okazją do
wręczenia dyrektorom szkół kalendarzy na
nadchodzący 2018 rok ufundowanych przez
Komendanta Głównego PSP, z życzeniami dalszej owocnej współpracy.
st. bryg. Tomasz Sieńczuk,
KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: archiwum KP PSP
Wysokie Mazowieckie

WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY W RODZINIE
Wysokomazowieccy policjanci i pracownicy
socjalni z powiatu wysokomazowieckiego omawiali wspólne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, stosowanej wobec osób
starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło
się spotkanie wysokomazowieckich policjantów
i pracowników socjalnych, na którym omówione zostały wspólne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, stosowanej
wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Wczorajsze przedsięwzięcie zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w ramach porozumienie podpisanego
z wysokomazowiecką komendą Policji o przeciwdziałaniu przemocy domowej – „poMOC,
a nie przeMOC”. Jest to program przeciwdziałania przemocy w rodzinie stosowanej wobec
osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, którzy znajdują się w szczególnej grupie
ryzyka zagrożonego przemocą ze strony osób
z nimi zamieszkujących. Wspólne działania Policji i pracowników socjalnych polegają nie tylko
na bieżącej wymianie informacji, ale również
na wspólnym podejmowaniu interwencji i działań pomocowych na rzecz rodziny. Aby wszelkie czynności na rzecz osób pokrzywdzonych
przemocą były właściwie i skutecznie podjęte,
koniecznym jest bieżące i stałe doskonalenie

Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, jest zbliżona do zera, lub niższa,
nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby
uratować komuś życie.
Okres jesienno-zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają większą uwagę
na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia
i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Aby się rozgrzać
bardzo często bezdomni w takich miejscach
rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne. Policjanci każdego roku monitorują sytuację tych osób. Sami oferują pomoc każdemu,
kto jej potrzebuje – odnajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków,
w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły
posiłek i przespać się w normalnych warunkach.
Jednym z najczęstszych a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę
najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycz-

nie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to
jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na dwór będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila
nieuwagi, nierówna nawierzchnia i można się
potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść.
Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po alkoholu podczas gdy na dworze panują niskie temperatury. Pamiętajmy, że ludzie tacy wymagają
od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.
Jesienno-zimową porą na wychłodzenie organizmu są także szczególnie narażone osoby
starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie
mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami, jak chociażby z napaleniem w piecu, aby
ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy kogoś starszego,
żyjącego samotnie nie wstydźmy się sprawdzić
i zapytać czy potrzebuje naszej pomocy. Należy
pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których
taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna.

współpracy pomiędzy instytucjami. Celem prowadzonych spotkań jest wypracowanie wspólnych procedur postępowania w przypadku zaistnienia przemocy domowej w rodzinie.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
Funkcjonariusze informują ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku,
samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi
ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu.
O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego my
również możemy powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.
Policjanci jak co roku, codziennie współpracują w tym zakresie ze Strażą Miejską, oraz
ośrodkami pomocy społecznej. Jednak, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale
każdego człowieka. Dlatego funkcjonariusze
podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy.
Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy
zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer
112 lub 997 by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
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INFORMACJA Z PRZEBIEGU SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004
roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1065 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia grupowe i indywidualne oraz
przyznaje bony szkoleniowe w celu podniesienia
kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji
zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej osób bezrobotnych,
w szczególności w przypadku:
• braku kwalifikacji zawodowych;
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
• utraty zdolności do wykonywania pracy
w dotychczas wykonywanym zawodzie;
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Szkolenia grupowe są inicjowane przez
urząd i kierowane do określonej grupy osób
bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia
i zawodu).
Szkolenia indywidualne są realizowane na
wniosek osoby bezrobotnej, jeżeli uzasadni ona
celowość szkolenia, a jego koszt w części finansowanej przez urząd pracy nie przekroczy 300%
przeciętnego wynagrodzenia.
Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do 30 roku życia na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu
szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej. W ramach bonu szkoleniowego
starosta finansuje bezrobotnemu koszty:
• jednego lub kilku szkoleń,
w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na
konto instytucji szkoleniowej,
• niezbędnych badań lekarskich
lub psychologicznych – w formie wpłaty,
• na konto wykonawcy badania,
• przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu,
• zakwaterowania, jeśli zajęcia
odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu
do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu
szkoleniowego.
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Organizacja szkoleń planowana jest w ramach realizowanych programów i projektów finansowanych między innymi ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem, środków
pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Szkolenie obejmuje przeciętnie nie mniej
niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba
że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar
szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy,
ale gdy wymaga tego program – do 12 miesięcy.
Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a gdy wymaga
tego program – do 24 miesięcy.
Bezrobotnemu w trakcie odbywania szkolenia, na które został skierowany, przysługuje
stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie
mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia stypendium ustala się proporcjonalnie.
W okresie od 01.01.2017 roku do 30.11.2017
roku Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem skierował na szkolenia ogółem 54
osoby w tym 2 kobiety.
Ze szkoleń indywidualnych skorzystało 40
osób, w tym 28 szkoleń sfinansowano ze środków Funduszu Pracy, 7 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014–2020 oraz 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2014–2020.
W wyniku kształcenia w trybie indywidualnym osoby bezrobotne uzyskały kwalifikacje
miedzy innymi w zawodzie: kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C, kwalifikacja
wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C,
szkolenie okresowe do prawa jazdy kat. C, przewóz materiałów niebezpiecznych), kierowca auto-

busu (prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna
przyśpieszona do prawa jazdy kat. D), operator
sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparka, koparko-ładowarka, walec, równiarka), spawacz acetylenowo-tlenowy, kurs kucharza, kurs koordynatora zarządzania jakością.
Szkoleniem grupowym w zawodzie „Kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą” objęto
10 osób bezrobotnych w ramach projektu „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bon szkoleniowy przyznano 4 osobom bezrobotnym do 30 roku życia, które uzyskały kwalifikacje miedzy innymi w zawodzie: kierowca
samochodu ciężarowego, diagnosta samochodowy, obsługa żurawi przenośnych HDS.
Analiza osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które rozpoczęły szkolenie w okresie od styczna do listopada bieżącego roku wskazuje, że w grupie 54
uczestników szkoleń 29 osób to młodzież do 30
roku życia, 15 – osoby długotrwale bezrobotne,
18 – bez doświadczenia zawodowego, 2 – osoby
powyżej 50 roku życia, 19 – bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 33 – osoby zamieszkałe
na terenach wiejskich oraz 17 osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego.
Na realizację szkoleń w okresie 11 miesięcy 2017 roku ogółem wydatkowano kwotę
293.549,33 zł.
Na dzień 06.12.2017 roku z grupy 51 osób
bezrobotnych które ukończyły szkolenia zawodowe zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcy
od daty zakończenia szkolenia podjęły 32 osoby,
co daje efektywność na poziomie około 63%.
Marcin Ostrowski

XI POWIATOWY KONKURS GIMNAZJALISTÓW „PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

21 listopada 2017 r. tym razem w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szepietowie, do której wcielono byłe Publiczne Gimnazjum, odbył się XI Powiatowy Konkurs
Gimnazjalistów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.
Celem konkursu jest nabywanie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, pokonywanie bariery
nieśmiałości oraz chęć przyjmowania aktywnej
postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub
życia drugiego człowieka.
Organizatorzy XI Powiatowego Konkursu
„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”:
– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
– Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
W konkursie wzięło udział 7 trzyosobowych
zespołów z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Ciechanowca, Czyżewa, Jabłonki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Sokół i Szepietowa. Konkurs składał się z dwóch części:
teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną (test
składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy
pisali indywidualnie. Otrzymana średnia punktów z testu była wynikiem drużyny (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Pomimo naprawdę trudnych pytań, najlepszej drużynie w części teoretycznej (Kulesze Kościelne)
udało się zdobyć aż 21,3 punktów, co świadczy
o bardzo wysokim poziomie wiedzy. Pozostałe
drużyny tylko nieznacznie odbiegały poziomem
punktowym od zwycięzców testów. Zadania
w części praktycznej wykonywane były przez
całą drużynę. W części tej maksymalnie można
było zdobyć 26,5 punktu. W sumie z obu części
można było uzyskać 51,5 punktu.
Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz rzetelnie oceniała komisja w składzie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta powiatowego PSP – opiekun konkursu,
przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, mł. asp. Marcin Stachurski – ratownik medyczny, asp. Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy
(przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem), Marcin Załuska
– ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny
(przedstawiciele Oddziału Ratunkowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).
Widowiskowe, budzące wiele
emocji zmagania konkursowe odbywały się w obecności kibicujących uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum, opiekunów drużyn
i zaproszonych gości. Na koniec,
po podsumowaniu uzyskanych
przez drużyny wyników okazało
się, że dwa przodujące zespoły uzyskały identyczną liczbę punktów, więc zaszła konieczność
rozegrania dogrywki. Przeprowadzono ją w formie krótkiego, aczkolwiek bardzo trudnego testu
– pomimo tego o ostatecznej kolejności zadecydował tylko „jeden” punkt.

– młodzieży za poświęcenie, wzorowe przygotowanie i udział w konkursie,
– opiekunom za przygotowanie młodzieży do
konkursu,
– sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników.
Gorąco liczymy na kolejne spotkanie za rok!
st. bryg. Tomasz Sieńczuk

Zwycięskie drużyny XI edycji Konkursu to:
I miejsce – Kulesze Kościelne
II miejsce – Ciechanowiec
III miejsce – Szepietowo
Wszyscy członkowie zwycięskich zespołów
otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu
elektronicznego. Szkołom startującym w konkursie, sponsorom oraz współorganizatorom zostały wręczone statuetki, a wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, Komisji sędziowskiej oraz
zaproszonym gościom pamiątkowe znaczki.
Jesteśmy pod wrażeniem Waszych ogromnych umiejętności i wiedzy ratowniczej. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału
w konkursie, za waszą ofiarność i chęć udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia
konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:
– Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,
– Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
– Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie.
Składamy serdeczne podziękowania:
– dyrekcji i kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szepietowie, a wcześniej Gimnazjum Publicznemu, bez których wysiłkowi i zaangażowania
nie byłoby możliwe rozegranie poprzednich oraz
tegorocznej, już XI edycji konkursu,
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NAJBEZPIECZNIEJ – W ZSOIZ W CZYŻEWIE
„Bezpieczni w szkole? – TAK!” – to tytuł
projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie od
września tego roku szkolnego w ramach Rządowego programu Bezpieczna+. Zbliża się koniec
realizacji wielu ciekawych zadań, które zaktywizowały całą społeczność szkolną wokół realizacji zadań związanych z szeroko rozumianym
bezpieczeństwem. Podejmowano np. działania
służące kształtowaniu umiejętności społecznych
i więzi interpersonalnych. Służyły temu wycieczki organizowane dla uczniów: szlakiem Patrona
szkoły – kardynała Stefana Wyszyńskiego – oraz
turystyczno-krajoznawcza zapoznająca z pięknem naszej Ziemi Podlaskiej. We wszystkich klasach przeprowadzone również zostały warsztaty
umiejętności społecznych, które uczyły m. in.
zachowań asertywnych oraz umiejętności mediacyjnych.

Wszystkie działania przebiegały we współpracy ze służbami powołanymi do zapewnienia
bezpieczeństwa, w tym z policją oraz strażą pożarną. Przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadzili z uczniami spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w sieci. Z kolei z pomocą Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadzone zostały
szkolenia: przeciwpożarowe oraz z zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Strażacy przeprowadzili również próbną ewakuacje uczniów
i pracowników. Dzięki projektowym środkom
finansowym dokonano zakupu fantomu i mikrofonu nagłownego niezbędnego do przeprowadzania tych zadań.
Uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu zostali przeszkoleni przez przedstawicieli
KRUS i PIP z zasad BHP w gospodarstwie rol-

nym. W celu dokonania oceny efektywności
działań wśród wszystkich uczniów przeprowadzono konkursy z nagrodami na temat BHP,
przepisów przeciwpożarowych oraz na stronę
www z zakresu bezpieczeństwa w sieci.
Projekt był z założenia kompleksowy, obejmując swym zasięgiem wszystkich uczniów,
nauczycieli i rodziców. Rada pedagogiczna i rodzice uczestniczyli także w szkoleniach na temat respektowania norm i komunikacji z młodzieżą.
Podsumowując działania można jedno
stwierdzić z pewnością: środki z programu
Bezpieczna+ nie tylko uatrakcyjniły zajęcia
szkolne, lecz również sprawiły, że w szkole
wszyscy czujemy się bezpieczniej.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 20 listopada wzięło udział
w konferencji „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”. Rozpoczęła ona Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce. Konferencja została
objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym celem konferencji była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez
prezentację doświadczeń i dobrych praktyk
w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat
wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu
partnerstw międzynarodowych oraz we wspie-

raniu współpracy szkół zawodowych z rynkiem
pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego.
Istotnym elementem konferencji była tematyka
doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego roli
w budowaniu ścieżek kariery.
W trakcie sesji tematycznych zaproszeni
goście podzielili się opiniami na temat tworzenia
i działania partnerstw szkół zawodowych z pracodawcami. W panelu „Partnerstwo na rzecz
rozwoju kompetencji umiejętności i talentów
w odniesieniu do współpracy szkół z pracodawcami” swoim doświadczeniem podzielił się Dyrektor CKZ Józef Sokolik. Zaprezentował przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy
między szkołą, a lokalnymi przedsiębiorstwami. W swoim wystąpieniu podkreślił uczestnictwo młodzieży naszej szkoły w licznych stażach
zagranicznych, stwarzających szansę zdobycia
cennych doświadczeń zawodowych, a w dalszej
przyszłości znalezienia atrakcyjnego miejsca
pracy.
Konferencji towarzyszył pokaz praktycznych umiejętności uczniów szkół zawodowych
uczestniczących w programie Erasmus+. Wybrana grupa uczniów naszej szkoły zaangażowanych

w realizację projektu „Edutronix interaktywny
moduł do nauczania mechatroniki” zademonstrowała różne konstrukcje robotów mobilnych
oraz sposoby sterowania nimi. Ponadto zaprezentowała układy sterowania na bazie platformy programistycznej ARDUINO. Uczestnicy
konferencji mieli możliwość zapoznania się
z aplikacjami służącymi do programowania robotów oraz układów sterowania. Dodatkowo
mogli zapoznać się z platformą edukacyjną dostępną na stronie www.edutronix.eu, która służy użytkownikom do zdobycia umiejętności
w zakresie budowy i programowania prezentowanych przykładów. Platforma edukacyjna przeznaczona jest zarówno dla uczniów CKZ jak
i dla osób zainteresowanych z Polski, Europy
czy świata. Atrakcją dla zwiedzających była możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą programowanych urządzeń.
Pokaz przygotowany przez uczniów naszej
szkoły wywarł duże wrażenie na zgromadzonych.
Uczestnicy konferencji przyglądając naszą prezentacją na gorąco wyrażali uznanie z realizowanych przez szkołę działań i możliwości dydaktycznych jakie stwarza szkoła.

UZNANIE UCZNIÓW NAJWYŻSZĄ NAGRODĄ W PLEBISCYCIE NAUCZYCIEL NA MEDAL

Na życie składają się sukcesy małe i duże.
Wbrew przekonaniu, że chwalenie się jest czymś
nagannym, zdecydowałam podzielić się z czytelnikami Głosu Wysokomazowieckiego swoim
sukcesem.
Kilka zdań wprowadzenia w temat. W październiku 2017 roku zostałam nominowana do
Plebiscytu Nauczyciel na Medal organizowanego przez redakcję Kuriera Porannego i Gazety
Współczesnej – kategoria nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński. W okresie 13 października –
8 listopada „walczyłam o głosy” (tak, może trochę niechlubnie, się to nazywało). Wprawdzie nie
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zdobyłam tytułu Nauczyciel na Medal (regulamin był nieubłagany), to liczba oddanych na
mnie głosów utwierdziła w przekonaniu, że
mogę być dumna (II miejsce w powiecie i II
w województwie). To nic, że sukces wymiernie
nie został nagrodzony. Najważniejsze jest uznanie tych, z którymi mam i miałam na co dzień
do czynienia – UCZNIÓW.
To właśnie Im, na łamach Głosu Wysokomazowieckiego dziękuję za uznanie, emocje,
wytrwałą i trudną rywalizację, do końca.
Wdzięczny za uznanie – Wasz Nauczyciel
Celina Mioduszewska

GRAŻYNA I ANDRZEJ REMISIEWICZ – LAUREACI TYTUŁU
WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2017

Firma TRANS-ROL Grażyna i Andrzej Remisiewicz wyróżnia się nie tylko w województwie

podlaskim, ale w całym kraju na płaszczyźnie
biznesowej, edukacyjnej, etycznej i społecznej.
Przedsiębiorstwo jest autoryzowanym dystrybutorem Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen, Luvena oraz największym dystrybutorem w kraju
melasowanych wysłodków. Organizowane przez
firmę szkolenia i konferencje gromadzą niejednokrotnie około 300 słuchaczy. W relacjach
z otoczeniem zachowują najwyższe standardy
etyczne, przeznaczają znaczne środki finansowe
na działalność dobroczynną. Od 25 Lat TRANS-ROL jest Zawsze Blisko Ludzi, w 2011 roku
Państwo Remisiewicz rozumiejąc odpowiedzialność płynącą z otrzymanego tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi zainicjowali integrację rolników i agroprzedsiębiorstw całego kraju.
W efekcie tych działań, 29 listopada po raz
kolejny firma TRANS-ROL została doceniona
i podczas Gali Agrobiznesu odbywającej się w Auli

Kryształowej SGGW otrzymała tytuł Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2017. To zaszczytne
wyróżnienie wręczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel i Minister Halina
Szymańska (szef kancelarii Prezydenta RP).
Wydarzenie to zgromadziło w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego ponad 400 osób. Tradycyjnie już naszych laureatów wsparła ponad
60 osobowa grupa reprezentująca Województwo
Podlaskie. Gala Agrobiznesu poprzedzona była
spotkaniem w Ministerstwie Rolnictwa. Rolnicy
i Agroprzedsiebiorcy zadawali pytania, na które
odpowiedzi udzielał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki.
Uczestnicy mieli także możliwość wzięcia
udziału w VII Konfrontacjach „Drogi do AgroSukcesu” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W OPINII WIESŁAWA WNOROWSKIEGO PRZEWODNICZĄCEGO
RADY POWIATOWEJ PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Kończy się rok 2017, nadszedł czas podsumowania naszej pracy. W mijającym roku Rada
Powiatowa Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem postulowała i wnioskowała o najważniejsze sprawy dotyczące rolnictwa. Staraliśmy się o rekompensaty za tanio
sprzedaną trzodę z obszarów dotkniętych przez
ASF, przyspieszenie prac nad zmianą prawa łowieckiego, o wprowadzenie zmian w przepisach
dotyczących komorników. Zwracaliśmy się do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws konieczności stworzenia systemu chroniącego interesy
rolników poszkodowanych w wyniku oszustwa
lub upadłości zakładów skupujących płody rolne. W ostatnich latach na rynku produktów rolnych występują przypadki niepłacenia rolnikom
przez podmioty skupujące oraz przetwarzające
produkty rolne. Główną przyczyną braku zapłaty jest trudna sytuacja finansowa tych podmiotów i ich niewypłacalność. Rolnik w dobrej
wierze dostarcza produkty rolne do punktów
skupu lub zakładów przetwórczych, ale pienię-

dzy za nie nigdy nie otrzymuje. Obowiązujące
obecnie uregulowania nie gwarantują uzyskania
zapłaty przez producentów rolnych za sprzedane
produkty rolne w sytuacji trudności finansowych odbiorców i ich niewypłacalności. W przypadku bankructwa firmy skupowej, jeżeli jest
ogłoszona jej upadłość, rolnik ma niewielkie
szanse na odzyskanie swoich należności, ponieważ jeśli nawet wygra kosztowny proces w sądzie cywilnym o egzekucję i uzyska nakaz zapłaty, konta bankrutującej firmy mogą być już
puste. Rozwiązaniem może być powołanie funduszu gwarancyjnego. Ze zgromadzonych przez
fundusz środków rolnicy otrzymywaliby część
należności za sprzedane towary w przypadku
bankructwa firmy, która je od nich zakupiła.
W związku z trudną sytuacją w rolnictwie
spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu,
apelowaliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o podjęcie działań mających na celu dopuszczenie możliwości wykonania zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nawożenia pól
obornikiem, gnojówką i gnojowicą należy dokonać do końca listopada. W większości gospodarstw w obecnych warunkach nie jest możliwe
dotrzymanie tych terminów, z uwagi na obfite
opady deszczu we wrześniu, w październiku
i listopadzie. Ponadto, ze względu na warunki
atmosferyczne, zasygnalizowano problem ze
zbiorem kukurydzy. Zasadną jest więc w tym
wypadku zmiana terminu zakończenia okresu
zbioru kukurydzy na ziarno dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody
łowieckie. Zwracaliśmy także uwagę na sytuację
dotyczącą ubezpieczeń upraw rolnych. Naszym
zdaniem pieniądze, które ministerstwo przeznacza na dopłatę do składek na ubezpieczenia
upraw powinny być wykorzystane jako fundusz

odszkodowawczy dla rolników. Pojawiały się
przypadki, że rolnicy nie otrzymywali odszkodowań ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie
chciały brać odpowiedzialności za szkody.
Przedstawiciele Rady Powiatowej brali także
udział w VI konferencji samorządu rolniczego
w Sejmie pt. „Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz
działalność izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”, w której udział wzięło ok. 300 rolników
niemal z całej Polski. W swoim wystąpieniu,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof
Jurgiel wzorowo ocenił współpracę z izbami
rolniczymi, podkreślając, że zgłaszają one wiele
postulatów i wniosków oraz otrzymują propozycje rozwiązań. Zaznaczył, że samorząd rolniczy właściwie reprezentuje polskich rolników
w relacjach z administracją rządową. Pomimo
często trudnego dialogu, w większości przypadków znajdowane są wspólne rozwiązania,
a dyskusja odbywa się na poziomie merytorycznych argumentów. Wśród zgłaszanych podczas
dyskusji przez rolników problemów, najczęściej
powtarzała się sprawa szkód łowieckich oraz
afrykańskiego pomoru świń.
W związku ze zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia, życzę wszystkim rolnikom,
aby nadchodzący czas Świąt był nie tylko okresem radości, ale również zadumy nad tym, co
minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo
optymizmu i wiary w pogodne jutro, aby przy
świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła
rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.
Wiesław Wnorowski
Przewodniczący Rady Powiatowej PIR
W Wysokiem Mazowieckiem
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POWIAT W OCZACH PLASTYKÓW – PO RAZ JEDENASTY

Dokończenie ze strony 1.
Po pełnym napięcia oczekiwaniu autorów
nadesłanych prac i ich opiekunów komisja ogłosiła wyniki, a do rąk artystów trafiły nagrody.
W kategorii przedszkola i oddziały przedszkolne
otrzymali je: I miejsce – Szymon Kaczyński –
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, II – Kamila Reczko – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, III – Ewa Gąsowska
– Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie. Wyróżnienia otrzymali:
Alicja Stańczuk – Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, Paweł Wojno – Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie,
Jan Wojno – Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, Oliwia Puławska
– Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Łucja Jarząbek – Przedszkole Miejskie
Nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem i Kalina Sienicka – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie.
W kategorii klasy I-III szkoły podstawowe
nagrody otrzymali: I miejsce – Julian Sienicki –
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, II – Maria Kudzinowska – Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie, III miejsce – Tomasz Ertman –
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie. Na
wyróżnienia zasłużyli: Mateusz Kadłubowski
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Paulina Krajewska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej,
Marcin Perkowski – Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach, Magdalena Zubczyńska –Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Jan Choromański – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i Julia Wróblewska – Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wielkiej.
W kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe najwyższe miejsca „na podium” zajęli: Paweł
Zakrzewski – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Ciechanowcu, – Emilia Busma –
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Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i Sandra Kruk – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu. Wyróżnienia otrzymali: Paulina Kordulska – Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Mateusz
Kudzinowski – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Wiktoria Orłowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej, Maja
Czarnecka – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu, Feliks Popławski - Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem i Gabriela Brzozowska – Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej.
W kategorii klasa VII szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły średnie nagrody za pierwsze
trzy miejsca uzyskali: Krystyna Załuska - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, Gabriela Wysocka – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
w Ciechanowcu i Agata Busma – Zespół Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Wyróżnienia otrzymali:
Dominika Ołdakowska – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Aneta Rząca – Szkoła Podstawowa
w Jabłoni Kościelnej, Paulina Plewko – Zespół
Szkół w Rosochatem Kościelnem, Karolina Sokołowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
Aleksandra Dołęgowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem i Gabriela Krasowska – Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach.
Nagrody i dyplomy laureatom konkursu
wręczyli: zastępca Burmistrza Szepietowa Michał
Gąsowski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie Tomasz Paduch.
Uczestnicy imprezy mogli skorzystać ze
słodkiego poczęstunku, podziwiając prace wyeksponowane w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury, a autorzy mieli dużo powodów do dumy.

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
składa podziękowania za otrzymane fundusze
na organizację konkursu Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem.
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

