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ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W tegorocznej, już XXXIX edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież zapobiega pożarom”, który go-
ścinnie przeprowadzono 6 kwietnia 2016 r.  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięło  
30 uczestników, w tym: w grupie I – 10 osób,  
w grupie II – 16 osób, w grupie III – 4 osoby.

Na podstawie regulaminu OTWP jury eli-
minacji powiatowych w składzie: st. bryg. mgr 
inż. Tomasz Sieńczuk – Przewodniczący, mł. kpt. 
mgr inż. Piotr Pruszyński, mł. ogn. mgr Malwi-
na Roszkowska oraz st. kpt. Grzegorz Kulesza – 
sekretariat turnieju, po dokonaniu oceny testu 
pisemnego zakwalifikowało do rozgrywki fina-
łowej niżej wymienionych uczestników (podano 
liczbę punktów uzyskanych w teście). I grupa 
wiekowa (szkoły podstawowe): Michał Zieliń- 
ski – ZS w Kuleszach Kościelnych – 34 pkt,  
Rafał Kunicki – SP w Nowych Piekutach – 29 pkt  
i Maja Mantur – SP w Jabłoni Kościelnej – 28 pkt.  
II grupa wiekowa (gimnazja): Bartosz Kulesza 
– ZS w Klukowie – 34 pkt, Gustaw Zakrzewski –  
GP w Nowych Piekutach – 27 pkt i Krystian 

Dmochowski – GP w Jabłonce Kościelnej –  
25 pkt. III grupa wiekowa (ponadgimnazjalne): 
Adam Kostro – CKZ w Wysokiem Mazowiec-
kiem – 26 pkt, Mariusz Mioduszewski – CKZ  
w Wysokiem Mazowieckiem – 26 pkt i Laura 
Murawska - ZSO i Z w Czyżewie – 21 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych (odpowiedzi 
ustne na wylosowane zestawy pytań) laureatami 
XXXIX edycji eliminacji powiatowych Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Wyso- 
kie Mazowieckie 2016 zostali: I grupa wiekowa 
(szkoły podstawowe): Michał Zieliński – ZS  
w Kuleszach Kościelnych – 9 pkt, Maja Mantur – 
SP w Jabłoni Kościelnej – 5 pkt i Rafał Kunicki – 
SP w Nowych Piekutach – 4 pkt. II grupa wie- 
kowa (gimnazja): Bartosz Kulesza - ZS w Kluko-
wie – 9 pkt, Gustaw Zakrzewski – GP w Nowych 
Piekutach – 7 pkt i Krystian Dmochowski – GP  
w Jabłonce Kościelnej – 6 pkt. III grupa wieko-
wa (ponadgimnazjalne): Mariusz Mioduszew-
ski – CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 8 pkt, 
Adam Kostro – CKZ w Wysokiem Mazowiec-
kiem – 7 pkt i Laura Murawska – ZSO i Z w Czy-
żewie – 4 pkt

Na zakończenie turniej podsumował Bog-
dan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki,  
gratulując zwycięzcom i życząc wszystkim 
uczestnikom powodzenia w kolejnych etapach  
i następnych turniejach.

Nagrody, w postaci drobnego sprzętu RTV 
i AGD, ufundował i wręczył Starosta Wysoko-
mazowiecki Bogdan Zieliński. Poza nagrodami, 
które odebrali zwycięzcy, wszystkim uczniom 
wręczono pamiątkowe dyplomy, a opiekunom 
podziękowania za wysiłek włożony w przygo- 
towanie młodzieży do konkursu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy naprawdę dużej wiedzy, gdyż tegoroczną 
edycję można było uznać za trudną. Z naszej 
strony staraliśmy się uzmysłowić młodzieży,  
z jakimi zadaniami mają do czynienia finaliści  
w etapach wojewódzkim i krajowym, aby na-
szym laureatom dopomóc w przygotowaniach 
do kolejnej rywalizacji. Życzymy Im zwycięstw 
w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą 
się w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Szczuczy-
nie. Do eliminacji zakwalifikowały się osoby  
z dwóch najwyższych miejsc z każdej grupy – 
Michał Zieliński, Maja Mantur, Bartosz Kule- 
sza, Gustaw Zakrzewski oraz Mariusz Miodu-
szewski i Adam Kostro.

Już zaczynamy trzymać kciuki!
Organizatorzy serdeczne podziękowania skła- 

dają Staroście Wysokomazowieckiemu i jego 
współpracownikom, za udostępnienie sali do 
przeprowadzenia Turnieju i przygotowanie po-
częstunku.

st. bryg. Tomasz Sieńczuk
foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Inwestorem zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem obejmująca blok operacyjny  
z trzema salami operacyjnymi, salą wybudzeń 
i podręczną sterylizatornią, centralną steryliza-

tornią, szpitalnym oddziałem ratunkowym o po-
wierzchni budynku około 1600 m2 wraz z pod-
jazdem dla karetek oraz zagospodarowaniem 
terenu obejmującego rozbudowę w tym dopro-
wadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji 
był Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, 
Inwestorem Zastępczym była firma Tomas Con-
sulting S. A. z Białegostoku.

Wszystko zaczęło się pod koniec kwietnia 
2012 roku podpisaniem umowy o pełnienie 
funkcji Inwestora Zastępczego wraz z pełnie- 
niem kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją przedmiotowego zadania inwesty-
cyjnego. Potem nastąpił cały szereg formalnych 
uzgodnień, zezwoleń i ruszyły roboty budowla-
ne i instalacyjne, które zakończyły się ostatniego 
dnia czerwca 2014 r. 

NOWY BUDYNEK SZPITALA ZBUDOWANY I ROZLICZONY
Po niezbędnych formalnych odbiorach moż-

na było rozpocząć wyposażanie budynku na  
potrzeby poszczególnych oddziałów i pracowni. 
31 stycznia br. zakończono ostatni etap wypo- 
sażenia medycznego nowego budynku szpitala. 
Teraz tylko oczekujemy na uruchomienie Szpi-
talnego oddziału Ratunkowego. Całość inwe-
stycji kosztuje 18.590.478,23 zł, z czego szpital 
zapłacił ze środków własnych 12.197.126,30, 
Starostwo dołożyło 6.373.351,93, a pozostałe  
20 tysięcy pochodziło z innych źródeł.

O budowie nowego budynku szpitalnego – 
krok po kroku – piszemy na oficjalnej stronie 
internetowej Starostwa Wysokomazowieckiego, 
a fotogalerię nowego obiektu zamieszczamy na 
stronie 12. Zapraszamy.
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ZDANIEM STAROSTY... Szanowni Państwo! 

Kwiecień to jeden z tych szczególnych  
miesięcy, który na trwale wpisał się w historię 
Polski. W kwietniu br. przypadała m. in. 1050 
rocznica chrztu Polski, 76 rocznica zbrodni  
katyńskiej i 6 rocznica katastrofy smoleńskiej. 

Osobiście miałem okazję być, razem z gru- 
pą naszych mieszkańców, na obchodach rocz-
nicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie.  
Z naszego powiatu wyjechały 3 autokary ludzi, 
którzy chcieli oddać hołd tragicznie zmarłym 
96 osobom, w tym Prezydentowi RP Lechowi  
Kaczyńskiemu. Powiem szczerze, iż jeszcze w tak  
wielkim zgromadzeniu nie brałem udziału. Nie-
przebrane morze ludzi, w tym głównie ludzi 
młodych, na Krakowskim Przedmieściu i Placu 
Zamkowym robiło niesamowite wrażenie. Oka-
zało się, iż 6 lat walki tzw. ,,elit” o to, aby tę datę 

ZAPROSZENIE
Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem Wiesław Wnorowski 

oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 
serdecznie zapraszają 

rolników z terenu powiatu wysokomazowieckiego do uczestnictwa w spotkaniu 
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Krzysztofem Jurgielem  

oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Jackiem Boguckim,
 które odbędzie się dnia 1 maja 2016 roku w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie. 

Podczas spotkania omawiane będą bieżące sprawy związane z rolnictwem.

Program spotkania: 
1. Godz. 12.00 – Msza święta w Kościele PW Wniebowzięcia NMP w Sokołach. 
2. Po mszy św. przejazd do Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
3. Rozpoczęcie spotkania – sala gimnastyczna. 
4. Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
5. Wystąpienia zaproszonych gości. 
6. Dyskusja. 
7. Zakończenie posiedzenia.   

wymazać, zatrzeć i wyprać z ludzkiej pamięci,  
okazało się nieskuteczne. Ludzie chcą znać 
prawdę o tej katastrofie. Jednak, czy dojście do 
prawdy jest jeszcze możliwe? Czy nie będzie  
tak, jak z katastrofą na Gibraltarze, gdzie zgi-
nął gen. Władysław Sikorski, a przyczyny tego 
zdarzenia do dziś owiane są tajemnicą? Oby  
nie, oby Polskę było stać na odpowiedź na wciąż 
aktualne pytania. Obyśmy usłyszeli prawdę, 
choćby była ona przykra. Taką nadzieję daje 
nowy rząd, który wydaje się być zdetermino- 
wany w powyższej sprawie.

Pragnę serdecznie podziękować mieszkań-
com naszego powiatu za czynny udział w ob-
chodach rocznic, które budują naszą tożsamość.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

Spotkanie upamiętniające 76. rocznicę 
zbrodni katyńskiej i 6. rocznicę katastrofy pod 
Smoleńskiem odbyło się 8. kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. 
Organizatorem spotkania było Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 
przy współpracy z Instytutem Pamięci Naro- 
dowej w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem oraz To-
warzystwem Przyjaciół Miasta. 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor CKZ Józef 
Sokolik, wprowadzając widzów w tematykę spo-
tkania i przedstawiając program uroczystości.

Następnie dr Łukasz Lubicz-Łapiński, pra-
cownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicz-
nej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku  
wygłosił wykład na temat historii zbrodni  
katyńskiej.

 Uczniowie CKZ zaprezentowali przygoto-
wany montaż słowno-muzyczny zatytułowany  
„Prawdy nie można rozstrzelać…”, pamięci 
ofiar mordu dokonanego na polskich oficerach  
w kwietniu 1940 r. w Katyniu oraz katastrofy 
polskiego samolotu pod Smoleńskiem w 2010 r. 

„PRAWDY NIE MOŻNA ROZSTRZELAĆ…”
Przedstawiciele klasy II w zawodzie tech-

nik rolnik i dziewczęta z klasy I i III w zawodzie 
kucharz przedstawili wzruszające teksty o tema-
tyce katyńskiej. Wstęp zawierał rys historycz- 
ny wydarzeń katyńskich. Następnie uczennice, 
wcielając się w role rodziny oficera polskiego, 
odczytały fragmenty pamiętnika i listu przepla-
tane podniosłą muzyką, która wzmacniała po-
czucie ważności słyszanych słów. Chłopcy ubrani  
w mundury żołnierskie odśpiewali najpiękniejsze 
pieśni i piosenki opowiadające o wydarzeniach 
tamtych dni. Przygotowane prezentacje i frag-
menty filmu Andrzeja Wajdy „Katyń” wzruszyły 
wszystkich. Łzy płynęły po twarzach wielu osób 
uczestniczących w spotkaniu. 

Dzięki listom, pamiętnikom zachowanych  
w mogiłach oraz wspomnieniach nielicznych 
ocalonych wiemy jak wyglądały ostatnie dni ofiar 
Katynia. Wydarzenia te przywołują ogromny 
żal i wzruszenie wszystkich wspominających tę 
straszną zbrodnię sprzed 76 lat. Pochylmy się  
z szacunkiem nad mogiłami ofiar Katynia, aby 
pamięć o tej strasznej zbrodni była żywa w po-
koleniach Polskiego Narodu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tego spotkania, 
oraz wszystkim osobom, które skorzystały  
z zaproszenia, dziękujemy.

  Beata Roszkowska-Kopańska
Anna Pruszyńska
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej 
Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Kościelna 
od km 4+130,00 do km 5+585,90; zaopiniowa-
nia budowy drogi gminnej – przedłużenie ulicy 
Szkolnej w Sokołach wraz z infrastrukturą tech-
niczną; zmian w budżecie powiatu na 2016 rok; 
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania  
w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego wszelkich czynności związanych z reali- 
zacją projektu, „Standardy europejskie w kształ-
ceniu zawodowym”.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek miesz-
kańców miejscowości Żery Bystre, Żery Pilaki, 
Krynki Jarki i Pobikry w sprawie ujęcia w budże- 
cie powiatu w 2016 roku wykonania dokumen-
tacji drogi powiatowej numer 1725 Kosianka  
Stara – Żery Pilaki – Żery Bystre – Krynki Jarki – 
 Pobikry na odcinku Pobikry – Krynki Jarki.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo PKP. S.A. 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  
w Warszawie dotyczące nieodpłatnego nabycia 
przez powiat działki o pow. 0,0938 ha, stanowią- 
cej część drogi powiatowej nr 2059B o prze- 
biegu Sokoły – Krzyżewo – Kowalewszczyzna – 
Waniewo.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Dyrek-
tora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Białymstoku w sprawie dokonania przez  
powiat darowizny na rzecz Województwa Pod-
laskiego – Podlaskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Białymstoku części nieruchomości 
zabudowanej budynkiem warsztatowym, poło-
żonej przy ulicy 1 Maja 7D w Wysokiem Mazo-
wieckiem. 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa 
Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dzie- 
dzictwa Materialnego z siedzibą w Bydgoszczy,  
z informacją o możliwości udziału powiatu  
w finale XX Jubileuszowej Edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu „ Modernizacja Roku 2015”.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie- 
lenie dofinansowania na organizację imprez  
kulturalnych i sportowych na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego.

12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej. Komisja dokonała kontroli 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego w za-
kresie wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. 

15 kwietnia br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego – przewodniczącego zarzą-
du odbyło się 45 posiedzenie Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów 
trwałych oraz mienia ruchomego o wartości 
księgowej brutto poniżej 3 500,00 złotych, sta- 
nowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem; udzielenia upoważnienia 
dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem  
do organizacji robót publicznych w imieniu 
powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 mie-

22 marca 2016 roku odbyła się XIII  
Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
V kadencji. Podczas obrad Rada Powiatu Wyso-
komazowieckiego przyjęła protokół z XII Sesji 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kaden-
cji, zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty  
z wykonania uchwał i działalności zarządu po-
między sesjami oraz rozpatrzyła projekty uchwał 
i podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2016 rok oraz w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na 2016 rok. Po zakończeniu obrad 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się coroczne 
spotkanie wielkanocne, w którym udział wzięli  
radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy 
starostwa powiatowego oraz zaproszeni goście. 
Starosta Bogdan Zieliński dokonał uroczystego 
powitania życząc z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy pogody w sercu i radości, aby 
Zmartwychwstały Chrystus obdarzał wszystkich 
mocą łask, zdrowiem i wszelką pomyślnością 
a budząca się do życia przyroda dała siłę i na-
tchnienie do pokonywania wyzwań, jakie niesie 
ze sobą każdy nowy dzień.

29 marca br. pod przewodnictwem Bogda-
na Zielińskiego – przewodniczącego zarządu 
odbyło się 44 posiedzenie Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
ustalenia planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie po-
bierane przez szkoły wyższe i zakłady kształ-
cenia nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przy-
znawane w 2016 roku; wyrażenia zgody na wy-
cięcie żywopłotu z nieruchomości oznaczonej 
nr ewidencyjnym 2340/1 i 2340/2 położonej  
w obrębie miasta Ciechanowiec, stanowiącej 
własność Powiatu Wysokomazowieckiego, bę-
dącej w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wy-
sokiem Mazowieckiem; przyjęcia sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego za 2015 rok oraz informacji o stanie 
mienia za 2015 rok; przekazania sprawozdania 
z realizacji planu finansowego Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok; 

sięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole  
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem; zmian w budżecie 
powiatu na 2016 rok, przyznania nagrody rocz-
nej Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wyso- 
kiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie 
zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego w sprawie: wyrażenia 
opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego 
i wyposażenia, o wartości księgowej brutto po-
wyżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność 
lub będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia opinii 
dotyczącej przyjęcia darowizny nowej apara- 
tury i sprzętu medycznego; wyrażenia opinii 
dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury me- 
dycznej; zatwierdzenia sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego w tym planu 
inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem za 2015 rok; zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok; za-
twierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok; za-
twierdzenia planu finansowego Szpitala Ogól- 
nego w Wysokiem Mazowieckiem na 2016 rok; 
darowizny na rzecz Gminy Wysokie Mazowiec- 
kie nieruchomości gruntowej położonej w ob-
rębie Wólka Duża i Mała oraz Miodusy Stok,  
gmina Wysokie Mazowieckie, stanowiącej wła-
sność Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Dy-
rektora Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Wysokiem Mazowieckiem, w sprawie wyra-
żenia zgody na zezłomowanie 2 sztuk pojazdów 
FSO 1500 „Polonez”, które służyły, jako pomoc 
dydaktyczna dla uczniów, oraz do przeprowa-
dzania egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo z Biura  
Realizacji Inwestycji z siedzibą w Warszawie  
realizującej na zlecenie PKP PLK S.A. projekt 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej  
dla projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo – gr. woje-
wództwa, rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na 
odcinku Śniadowo - Łomża”, w sprawie współ-
uczestniczenia powiatu w finansowaniu połą-
czeń kolejowych na modernizowanych liniach 
kolejowych. 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Wójta 
Gminy Grodzisk oraz mieszkańców miejscowo-
ści Stare Sypnie, Sypnie Nowe, Krynki Borowe 
z gminy Grodzisk, w sprawie przebudowy drogi  
powiatowej Nr 1725B, na odcinku Pobikry – 
Krynki Jarki do granicy powiatu, oraz przebu-
dowy drogi powiatowej Nr 1710B na odcinku 
Pobikry – Sypnie Nowe do granicy powiatu.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie- 
lenie dofinansowania na organizację imprez  
kulturalnych i sportowych organizowanych na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego.

JB
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

W marcu 2016 r. na terenie powiatu wy- 
sokomazowieckiego odnotowano 32 zdarzenia,  
w których uczestniczyło 67 załóg – 308 straża-
ków z Państwowej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało  
9 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty  
w zdarzeniach oszacowano na ok. 212,1 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
14 marca o godz. 1927 Dyżurny Stanowi-

ska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP 
otrzymał informację o zderzeniu trzech samo-
chodów osobowych na DK-66 w miejscowości 
Plewki. Natychmiast  do zdarzenia zadyspono-
wano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie  
i jeden zastęp z OSP KSRG Szepietowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, że na skutek manewru wymijania doszło 
do zderzenia trzech samochodów osobowych. 
Pojazdy te omijały stojący na poboczu zaśnieżo-
ny, nieoznakowany samochód. Samochód Fiat  
zjechał do rowu, po czym dachował na pobli-
skim polu. Kierująca nim kobieta opuściła po- 
jazd o własnych siłach i znajdowała się pod opie-
ką ZRM będącym na miejscu zdarzenia. Kolej-
ny samochód Daewoo zjechał na lewe pobocze,  
a następnie wsunął się lewym przednim kołem do 
rowu (kierowca na skutek zdarzenia nie doznał 
żadnych obrażeń). Trzecim samochodem Skoda 
podróżował również sam kierowca nie odnosząc 
żadnych obrażeń. Samochód ten podczas tej  
kolizji zjechał na pobocze uderzając w drzewo. 
ZRM po przebadaniu na miejscu uczestników 
zdarzenia nie zabrał nikogo do szpitala.

Działania zastępów straży polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu 
prądu z akumulatorów w uszkodzonych pojaz-
dach. Postawiono na koła samochód Fiat celem 
uniemożliwienia wypływu płynów eksploatacyj-
nych. Pojazdy przekazano właścicielom, a teren 
akcji policji.

16 marca o godz. 0937 Dyżurny Stanowi-
ska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP 
otrzymał informację z WCPR Białystok o uderze-
niu pociągu w samochód osobowy na przejeź-
dzie kolejowym niedaleko miejscowości Jabłoń 
Dąbrowa. Natychmiast  do zdarzenia zadyspono- 
wano trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 
dwa zastępy z OSP KSRG Nowe Piekuty oraz  
po jednym zastępie z OSP Jabłoń Jankowce i OSP 
Jabłoń Kościelna. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia JRG  
Wys. Maz. stwierdzono, iż pod pociąg towarowy 
relacji Warszawa – Białystok wjechał na przejazd 
kolejowy samochód osobowy. W wyniku zde-
rzenia pojazdu z pociągiem, pojazd znalazł się  
w przydrożnym rowie w pozycji na kołach, pociąg 
pozostał na swoim torze. Osoba poszkodowana 
znajdowała się poza pojazdem, była przytomna 
z widocznymi obrażeniami kostki lewej nogi, 
pomocy udzielił jej ZRM będący już na miejscu 
zdarzenia. Samochodem osobowym podróżo-
wał tylko kierowca. Zestaw pociągu składał się  
z jednej lokomotywy i 25 pustych cystern po  
oleju napędowym o poj. ok 20 ton każda. Loko-
motywą jechały dwie osoby (maszynista i po-
mocnik), nie doznali żadnych obrażeń. W po-
ciągu oprócz niewielkich uszkodzeń w przodzie 
lokomotywy pozostały skład nie doznał żadnych 
uszkodzeń. Działania straży pożarnej polegały  
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przekazaniu 
informacji do PKP o zdarzeniu celem ogranicze-
nia ruchu pociągów, pomocy ZRM w udzielaniu 
pomocy medycznej, odcięciu dopływu prądu  
z akumulatora w samochodzie, sprawdzeniu całe-

go składu pociągu pod kątem uszkodzeń i wycie-
ków. ZRM po udzieleniu pomocy poszkodowa-
nemu na miejscu zdarzenia zabrał go do szpitala.

25 marca o godz. 1839 Dyżurny Stanowi-
ska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP 
otrzymał informację o pożarze na strychu bu- 
dynku mieszkalnego w miejscowości Wysokie 
Mazowieckie na ul. Prusa. Natychmiast  do zda-
rzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Wy- 
sokie Mazowieckie, jeden zastęp z OSP KSRG 
Wysokie Mazowieckie oraz jeden zastęp z OSP 
KSRG Dąbrowa Dzięciel.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, iż doszło do pożaru na poddaszu w bu-
dynku mieszkalnym murowanym krytym blachą 
w zabudowie szeregowej. W momencie przybycia 
pierwszych JOP mieszkańcy domu, w którym  
wybuchł pożar oraz sąsiednich budynków znaj-
dowali się na zewnątrz. W chwili wybuchu po-
żaru w budynku znajdowały się trzy osoby. Na 
prośbę KDR zostało zadysponowane ZRM w celu 
przebadania mieszkańców budynku.

Działania straży pożarnej polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu głów- 
nego zasilania prądu, wprowadzeniu dwóch ra- 
towników w sprzęcie ODO z nawodnioną linią 
gaśniczą i kamerą termowizyjną klatką schodową 
na strych. Druga rota w ODO sprawdziła sąsied-
nie budynki w celu wyeliminowania zagrożenia 
(występowało lekkie zadymienie na poddaszach, 
pootwierano okna w celu przewietrzenia). Po 
opanowaniu pożaru przystąpiono do usunięcia 
nadpalonych rzeczy, a przyległe budynki zostały 
sprawdzone kamerą termowizyjną oraz czujni-
kiem CO (nie stwierdzono zagrożenia). Przybyłe 
na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne 
odłączyło napięcie na całej ulicy.

Z uwagi na miejsce wystąpienia pożaru 
(poddasze) niższe kondygnacje nie zostały uszko-
dzone i nadawały się do dalszego użytkowania. 

PSP

 
 
 
 
 

W marcu 2016 roku w powiecie wysokoma-
zowieckim doszło do 2 wypadków drogowych 
i 30 kolizji drogowych. Policjanci na drogach 
naszego powiatu zatrzymali 11 nietrzeźwych 
kierowców.

14 marca br., około godziny 19.30 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji został poinformowa-
ny o zdarzeniu drogowym w rejonie miejscowo-
ści Plewki, na drodze relacji Wysokie Mazowiec-
kie – Szepietowo. Na miejscu policjanci wstępnie 
ustalili, że jadący lanosem w kierunku Plewk 
mężczyzna w pewnym momencie zauważył sto-
jący przed nim, na jego pasie ruchu nieoświe-
tlony samochód. Mężczyzna próbując ominąć 

KRONIKA POLICYJNA 
przeszkodę zjechał na lewą stronę jezdni wskutek 
czego zderzył się z jadącym z przeciwka fiatem, 
a następnie z jadącą za fiatem skodą. W wyniku 
zderzenia, lanos kierowy przez 31-letniego męż-
czyznę zjechał na lewe pobocze i przodem wbił 
się w drzewo. Natomiast kierująca fiatem punto 
24-letnia kobieta zjechała na prawe pobocze,  
a następnie dachowała. Jadący za nią 41-letni kie-
rowca skody również stracił panowanie nad po-
jazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Uczest-
nicy tego zdarzenia doznali ogólnych potłuczeń 
ciała. Wysokomazowieccy policjanci ustalili kie-
rowcę porzuconego na jezdni opla. Okazał się 
nim 22-letni mężczyzna, mieszkaniec pobliskiej 
wsi. Policjantom tłumaczył, że gdy wracał samo-
chodem do domu, w jego aucie zabrakło paliwa. 
Pozostawił więc opla na jezdni i poszedł szukać 
pomocy. Teraz dokładne okoliczności i przyczyny 
tego „drogowego incydentu” ustalają wysokoma-
zowieccy policjanci.

16 marca br., tuż po godzinie 9.30, dyżury 
wysokomazowieckiej Policji został powiadomio-
ny o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejo-
wym w Jabłoni Kościelnej. Skierowani na miejsce 
policjanci ustalili, że jadący hyundaiem 32-latek 
na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wjechał 
wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy rela-
cji Warszawa – Białystok. Siła uderzenia była tak 
duża, że samochód został odrzucony na odległość 
kilkudziesięciu metrów od miejsca zdarzenia. Na 
skutek zdarzenia mężczyzna został przewieziony 
do szpitala. Na szczęście nic poważnego mu się 
nie stało. W związku ze spowodowaniem kolizji 
drogowej policjanci ukarali 32-latka mandatem.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szcze- 
gólnej ostrożności w rejonach przejazdów kole-
jowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych, gdzie 
zazwyczaj dochodzi do wypadków, często tych 
najtragiczniejszych w skutkach.

AB
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SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
OTRZYMAŁ TYTUŁ „GAZELI BIZNESU 2015”

Pozycja Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem w rankingu krajowym: tytuł 
„Gazeli Biznesu” w latach 2014 - 2015 otrzyma-
ło tylko 13 podmiotów działalności szpitalnej w 
kraju, w tym nasz Szpital; tytuł „Gazeli Bizne-
su 2015” otrzymało 30 podmiotów działalno-
ści szpitalnej, w tym nasz Szpital jako jedyny z 
województwa podlaskiego. W gronie podmio-
tów działalności szpitalnej nasz Szpital zajął 12 
miejsce w kraju, a wśród szpitali powiatowych 2 
miejsce w kraju. wśród podmiotów działalności 

„Gazela Biznesu 2015” to ranking periody-
ku „Puls Biznesu”, promujący najdynamiczniej-
sze małe i średnie firmy. Tytuł „Gazeli Biznesu 
2015” otrzymała firma, która: w latach 2012 - 
2014 ani razu nie odnotowała straty; w  latach 
2012 - 2014 z roku na rok odnotowywała przy-
rost przychodów; w  roku 2011 osiągnęła war-
tość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł. i nie 
większą niż 200 mln zł. przynajmniej od 2012 
r. publikuje wyniki finansowe. Tak wymagają-
ce kryteria spełnił Szpital Ogólny w Wysokiem 
Mazowieckiem

szpitalnej pod względem rentowności sprzedaży 
brutto nasz Szpital zajął 7 miejsce w kraju

W 16 letniej historii rankingu, tytuł „Gazeli 
Biznesu” w województwie podlaskim otrzymy-
wały szpitale: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 
Białymstoku – 4 krotnie, Dziecięcy Szpitala Kli-
niczny w Białymstoku – 1 raz, Szpital Ogólny w 
Wysokiem Mazowieckiem – 4 krotnie.

Stanisław Bielski – Dyrektor Szpitala

IV Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej

ich zebraniu zostanie ustalona kwota w stosunku 
do całego kraju i do 30 września będzie znana 
wysokość dopłaty do materiału siewnego.

Dr Bryczkowski poruszył temat dotyczą-
cy Afrykańskiego Pomoru Świń. Jest to jedna  
z najgroźniejszych chorób, ponieważ potrafi się 
szerzyć wśród dzikich zwierząt. Podejmuje się 
bardzo dużo działań, aby tą chorobę najpierw 
ograniczyć a potem ją zwalczyć. Najrozsądniej-
szym wyjściem było podjęcie działań w kie-
runku zwiększonej liczby odstrzałów. W tym 
celu wyszło rozporządzenie o tzw. sanitarnym 
odstrzale mające na celu zmniejszenie pogłowia 
dzików do 0,5 km².

Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski za-
pewniał delegatów, iż rozwój rolnictwa i rozwój 
obszarów wiejskich są głównym z priorytetów 
obecnego rządu. Przedstawicielom rządu w te- 
renie jak zapewniał Wicewojewoda – chodzi  
o to, żeby się spotykać, omawiać konstruktyw- 
nie wszystkie zagadnienia i problemy nurtu-
jące rolników, a następnie przekazywać je do 
Ministerstwa i w miarę możliwości realizować 
te zadania. Poinformował delegatów, iż PUW 
traktuje Izbę jako partnera ponieważ rolnicy 
mają największą wiedzę. Zadań i problemów  
w rolnictwie jest bardzo dużo. Część z tych za-
dań jest w pewnym stopniu już rozwiązanych, 
część zostało protegowane.

W chwili obecnej – jak zapewniał delega- 
tów PIR Wicewojewoda – zostały rozwiązane 
następujące sprawy:

Pod przewodnictwem Prezesa Grzegorza  
Leszczyńskiego, w siedzibie Podlaskiej Izby Rol- 
niczej w Porosłach, 18 marca 2016 r. odbyło 
się IV Walne Zgromadzenie Izby. Na IV Walne 
Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej przy-
jęli zaproszenie: Jan Zabielski – Wicewojewo-
da Podlaski, Alicja Anuszkiewicz – Kierownik 
Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Bryczkowski 
– zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii, Grzegorz Czochański – zastępca 
Dyrektora OT Agencji Rynku Rolnego oraz Bo-
żena Jelska Jaroś – Prezes Podlaskiego Związku 
Hodowców Trzody Chlewnej.

Podczas wystąpień gości poruszane były 
kwestie dotyczące min. nadzwyczajnego wspar-
cia dla producentów mleka i producentów  
wieprzowiny. W skali województwa na dzień  
18 marca 2016 r. zostało złożonych 17 tys. wnio-
sków przez producentów mleka.

Ostateczną kwotę wsparcia do 1 szt. sprze-
danego tucznika rolnicy poznają po weryfikacji 
wszystkich wniosków i podzieleniu obiecanej 
puli pieniędzy przez liczbę zwierząt kwalifikują-
cych się do dopłaty. ARR deklaruje, że decyzje 
administracyjne rolnicy otrzymają najpóźniej 
do 18 czerwca br., a pieniądze będą wypłacone 
do 30 czerwca.

Wzorem lat ubiegłych Agencja będzie pro-
wadziła dopłaty do materiału siewnego. W tym 
roku zmieniła się formuła naliczania dopłaty.  
Do 25 czerwca będą przyjmowane wnioski. Po 

1. Minister Rolnictwa wyasygnował środki na 
odstrzał dzików. Do 10 marca odbywało się 
liczenie zwierząt, do końca marca mają spły-
nąć wnioski z Kół Łowieckich informujące 
o ilości populacji dzików w naszym woje-
wództwie. Za odstrzał dzika myśliwy otrzy- 
ma ok. 400 zł/szt.

2. Złożony został wniosek do Ministra Rolnic-
twa z rezerwy celowej na zwiększenie środ-
ków na melioracje i spółki wodne.

3. Została zwiększona ilość stacji referencyj-
nych do pomiaru opadów deszczu, aby okre-
ślić czy na danym terenie jest susza czy też 
jej nie ma.

4. Zostanie zwiększona ilość dopłat na ubez-
pieczenie rolników. Skarb Państwa będzie 
dopłacał do ubezpieczenia do 65%.

Od 15 marca można składać w ARiMR 
wnioski o przyznanie płatności obszarowych 
za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski 
wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć  
na otrzymanie dopłat w należnej im wysoko-
ści. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku  
w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zro-
bić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy ro-
boczy dzień opóźnienia należne płatności będą 
pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się,  
a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych 
do zwierząt oraz płatności do zachowania zagro-
żonych zasobów genetycznych zwierząt w rol- 
nictwie, będzie mógł złożyć korektę lub uzupeł-
nienie do wniosku bez żadnych konsekwencji 
finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane 
po tym terminie spowodują zmniejszenie na-
leżnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień 
opóźnienia. Zmiany dokonane we wniosku lub 
załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca 
nie będą uwzględnianie.

Zapraszamy do biura powiatowego Podla-
skiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem 
ul. Ludowa 11 pokój nr 2 gdzie otrzymać można 
fachową pomoc w wypełnieniu wniosków, dar-
mową prasę o tematyce rolniczej oraz kolczyki 
dla zwierząt gospodarskich.
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
im. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego

w Czy¿ewie

Technikum (4 letnie) w zawodach:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce (3 letnie):

Zasadnicza Szko³a Zawodowa (3 letnia):

ATUTY NASZEJ SZKO£Y:

ZAPRASZAMY DO NASTÊPUJ¥CYCH SZKÓ£:

00 30 30Sk³adanie dokumentów od 11 kwietnia do 24 czerwca do godz. 15  w sekretariacie szko³y w godz. 7  - 15
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�wysokie wyniki egzaminów 

zewnêtrznych

�aktywne ¿ycie szko³y

�rozwój zainteresowañ

�praktyki zagraniczne

�doskona³a baza dydaktyczna

i wykwalifikowana kadra

�blisko domu, bezpieczeñstwo

ZAPRASZAMY
NA DZIEÑ OTWARTY
22 kwietnia 2016 r.

oddzia³ wielozawodowy

profil humanistyczno-prawny
profil politechniczny
profil stra¿acki (nowy !!!)

technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych
technik agrobiznesu
technik informatyk
technik ekonomista



8



9



10



11



18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

Nakład: 1700 egz.


