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ELIMINACJE POWIATOWE XLI OTWP
Przy wsparciu wysokomazowieckiego Starostwa Powiatowego i Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wysokiem Mazowieckiem, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała kolejną edycję Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które gościnnie przeprowadzono
22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem. W turnieju udział wzięło 24 uczestników, którzy rywalizowali
w podziale na grupy wiekowe: w grupie

I – 8 osób, w grupie II – 8 osób, w grupie III –
8 osób.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest
konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii pożarnictwa.
Dokończenie na stronie 6.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
… zaprezentowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
25 marca. Spektakl powstał dzięki pracy młodzieży i nauczycieli: Moniki Ilczuk, Jolanty
Drewnowskiej-Koziarskiej oraz Cecylii Szmurło.
W role Chrystusa, Maryi, Piłata, apostołów, legionistów, arcykapłanów i niewiast wcielili się
uczniowie należący do chóru szkolnego oraz koła
teatralnego.
Poruszające, oparte na historii męki Chrystusa przestawienie obejrzało wielu mieszkańców
Ciechanowca i okolicznych miejscowości. Gościliśmy także przedstawicieli lokalnych instytucji kulturalnych, władze samorządowe, księży
z naszej parafii, grono pedagogiczne oraz uczniów
naszej szkoły i ich rodziców.

Wzruszające widowisko wprowadziło nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia
i przygotowało do przeżywania głębi
Wielkiej Nocy. Zorganizowane w naszej
placówce wydarzenie miało też inny, szlachetny cel. Było nim wsparcie finansowe
Bogusi – absolwentki ZSOiZ w Ciechanowcu od urodzenia poruszającej się na
wózku inwalidzkim. Zebrane datki w wysokości 2825,50 zł zostaną przeznaczone
na jej rehabilitację oraz operację, która
jest szansą na nowe życie naszej starszej
koleżanki. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i okazane wsparcie!
Julia Sabak
Fot. Bogdan Tarkowski

CIECHANOWIECKIE PALMY 2018
Uroczystość Niedzieli Palmowej pod
Patronatem Duchowym Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej stała się
już tradycją w ciechanowieckiej parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Ten dzień był jednocześnie zakończeniem i podsumowaniem XXI Konkursu
na Wykonanie Palmy Wielkanocnej, organizowanego przez Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem oraz Parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. O godz. 9.30

uczestnicy Konkursu ze swoimi palmami przywitali przed plebanią gości oraz JE Księdza Biskupa, który poprowadził uroczystą procesję
Niedzieli Palmowej do kościoła na Mszę Świętą
i poświęcił wszystkie palmy.
W procesji i Mszy Świętej uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych wszystkich szczebli, członkowie Rady
Muzeum, dyrektorzy szkół i instytucji kultury,
nauczyciele, uczestnicy Konkursu ze swoimi palmami, parafianie oraz członkowie „Bractwa Kurkowego” w strojach szlacheckich.
Dokończenie na stronie 5

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
cza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok oraz
zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, b) przeprowadzenia kontroli
w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, c) Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

15 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, na
którym zapoznani się ze sprawozdaniem 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 2017 roku oraz sytuacją organizacyjną Zespołu Szkól Rolniczych w Krzyżewie.
16 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zapoznano się z oceną
zasobów pomocy społecznej za 2017 rok w powiece wysokomazowieckim oraz informacją
o umowach zawartych na 2018 rok pomiędzy
Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty
uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego
w sprawie: a) określenia zdań na które przezna-

19 marca br. odbyła się XXX Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy
sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem
za 2017 rok, informację o umowach zawartych
na 2018 rok pomiędzy Szpitalem Ogólnym
w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia w Białymstoku na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 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 2017 roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok w powiecie wysokomazowieckim. Ponadto rozpatrzono
projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie:
a) określenia zdań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2018 rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, b) przeprowadzenia kontroli w Szpitalu
Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, c) Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem.

19 marca 2018 roku odbyło się 104 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, na którym podjęto uchwałę w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem.
23 marca 2018 roku odbyło się 105 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, na którym podjęto uchwały w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych; zaopiniowania rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 2086B na odc. Wojny Szuby – Wojny
Krupy; udzielenia wsparcie finansowego na
realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; udzielenia wsparcia
finansowego na realizację w 2018 roku zadań
publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; udzielenia
wsparcia finansowego na realizację w 2018 roku
zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych; unieważnienia
otwartego konkursu ofert na realizację w 2018
roku zadań publicznych należących do powiatu
wysokomazowieckiego w sferze pomocy społecznej; zmiany uchwały w sprawie ustalenia
na rok szkolny 2018/2019 profilów kształcenia
ogólnozawodowego i zawodów, liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do klas
pierwszych w szkołach prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki; zmian w budżecie
powiatu na 2018 rok.
JB

PODLASKIE JADŁO? - NAJLEPSZE Z CZYŻEWA!

Jak na prawdziwych Podlasian przystało,
uczniowie ZSOiZ w Czyżewie uczestniczyli w IX
edycji konkursu „My z Podlasia”, który odbył
się 22 marca 2018 r. w ZSG w Białymstoku.
W konkursie można było wykazać się różnymi talentami kulinarnymi. Uczniowie naszego
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych prezentowali się w 2 kategoriach: I – Recytacja poezji lub prozy autorów wywodzących się z Podlasia oraz kategoria II –
„Spiżarnia babuni” – oryginalny przepis kulinarny z Podlasia – prezentacja multimedialna lub
„Gawęda przy stole” nawiązująca do tradycji kulinarnych Podlasia.
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W kategorii I swoje umiejętności prezentował Rafał Borowy z klasy III. Za recytację fragmentu „Konopielki” Edwarda Redlińskiego i oryginalny strój zdobył II miejsce.
W kategorii II uczennice klasy III: Magda
Łuniewska i Katarzyna Zawistowska za potrawy, którymi były: Zupa Popławskich i Chleb babci Gieni, zdobyły zaszczytne II miejsce. Zupa
wyróżniała się warzywno-drobiowo-grzybowym
smakiem, do konsumpcji której świetnie pasował
chleb pieczony na prawdziwym zakwasie z dodatkiem dużej ilości ziarna z przewagą siemienia
lnianego.
Kolejnym sukcesem w tej samej kategorii jest
wyróżnienie, które zdobyła Marta Dmochowska również z klasy III Technikum za potrawę:
Ceburogi z czerwonym barszczem. Ceborugi to
rogaliki z oryginalną konfiturą z czerwonej cebuli
posypane czarnuszką, które znakomicie komponują się z klasycznym czerwonym barszczykiem.
Bardzo wysoko ocenione zostały także prezentacje multimedialne, przygotowane z pietyzmem
przez uczniów. Do ich wykonania wykorzystane
zostały stroje regionalne oraz rekwizyty kuchenne z babcinej kuchni.

Potrawy czyżewskie bardzo smakowały nie
tylko jurorom, ale również zgromadzonej publiczności. Podlaskie jest krainą o różnorodnym,
bogatym dziedzictwie kulturowym, w które
wpisują się także niepowtarzalne smaki kuchni
Podlasia. Uczniowie z Czyżewa umiejętnie wykorzystali nowoczesną technologię gastronomiczną do przygotowania potraw inspirowanych dziedzictwem swojego regionu. Jurorzy
podsumowując konkurs, dziękowali nauczycielom i młodzieży za wspaniałe przygotowanie
i wysoki poziom konkursu oraz za to, że młodzież kultywuje tradycje naszego regionu.
Pomysł na prezentację i aranżację wnętrz
do zdjęć oraz korektę receptur i produkcję potraw zaproponowała p. Małgorzata Jaźwińska –
nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, zaś
do recytacji prozy przygotowała nauczycielka języka polskiego Aneta Piotrowska; od strony
technicznej wspomagał uczniów nauczyciel –
bibliotekarz Dariusz Zdrojewski.
MJ

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
10 kwietnia to dzień szczególny dla wielu
z nas. W Warszawie, po 8 latach od tej tragicznej daty, odsłonięto pomnik 96 ofiar z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele. Trzeba
było czekać, aż 96 miesięcy, aby Państwo Polskie
zadbało w sposób godny o osoby, które udawały się oddać należną cześć ofiarom zbrodni
katyńskiej. Wśród uczestników uroczystości
w stolicy była również grupa mieszkańców
naszego powiatu, za co pragnę im serdecznie
podziękować.

W tym numerze ,,Głosu” przedstawiamy ofertę edukacyjną dla młodzieży z naszych
szkół gimnazjalnych. Szkoły prowadzone przez
Powiat Wysokomazowiecki gwarantują młodzieży wszechstronny rozwój i dobre wychowanie. Mam nadzieję, że jak największa część
absolwentów gimnazjów wybierze właśnie nasze szkoły.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE…

Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie…
Powyższą prawidłowość dostrzegł Jan Zamojski, a swoje odzwierciedlenie znalazła ona
27 III 2018 roku, podczas rekonstrukcji wiecu wyborczego z roku 1919, która odbyła się
w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu.
Inicjatywę pn. „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej – Stanisław Tomasz Włodek”,
podjęli uczniowie kl IIA, Saosan Joubar i Jakub
Wróblewski z Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem
Mazowieckiem, w ramach XXIV sesji Sejmu
Dzieci i Młodzieży, która jest projektem edukacyjnym, realizowanym przez Kancelarię Sejmu RP.
Zadaniem rekrutacyjnym zespołu z Jagiellończyka była właśnie wspomniana rekonstrukcja wiecu Stanisława Tomasza Włodka, który –
wygrywając wybory do Sejmu Ustawodawczego
II Rzeczypospolitej – został posłem z powiatu
wysokomazowieckiego.
W historyczny czas roku 1919 i społeczno-polityczne tło wyborów do sejmu wprowadził
zebranych Norbert Tomaszewski – pracownik
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Następnie
Jakub Wróblewski wcielił się w rolę St. Włodka
Zaprezentował program wyborczy kandydata,

odpowiadał na pytania zebranych,
z dumą podkreślając słowa R. Dmowskiego: Jestem Polakiem i mam
obowiązki polskie… Saosan przedstawiła życiorys kandydata i jego dokonania dla lokalnej społeczności.
Rekonstrukcję obejrzeli zaproszeni
goście: Czesław Buczyński – kierownik wydziału organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem, Alicja Bańkowska
– dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, reprezentanci Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręgu Łomża, z jego sekretarzem
Dariuszem Syrnickim na czele oraz Mateusz
Sierocki ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”
O.S.W. Wysokie Mazowieckie, pracownicy Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Zebrani – jak podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor Ryszard Ł. Flanc – uczestniczyli
w niezwykłej lekcji historii. Zaznaczył także,
że to wydarzenie jest świadectwem wspaniałej
aktywności młodych ludzi, którzy mają poczucie silnej więzi ze swoją ziemią rodzinną, małą
ojczyzną, ich patriotyzmu i poczucia współodpowiedzialności za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej.
Słowa uznania i podziękowania kierujemy
do pani dyrektor Doroty Łapiak
oraz jej podwładnych za ogromną życzliwość i wsparcie w organizacji rekonstrukcji wiecu.
Dziękujemy panu dyrektorowi
Ryszardowi Flancowi za motywowanie i stworzenie doskonałych warunków do realizacji
projektu, zaś państwu Małgorzacie Kamińskiej-Pliszce i Tomaszowi Ostrowskiemu za pomoc
merytoryczną w opracowaniu
scenariusza uroczystości.
Sylwia Bogucka
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W marcu 2018 r. na terenie
powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 43 zdarzenia, w których uczestniczyło
106 załóg – 434 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych
Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń ranne zostało 11 osób, odnotowano
1 ofiarę śmiertelną. Straty oszacowano na wartość około 275,7 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
5 marca o godz. 740 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło
zgłoszenie o pożarze domu drewnianego w miejscowości Łuniewo Wielkie. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz dwa zastępy z OSP KSRG Klukowo
i jeden zastęp z OSP KSRG Kuczyn.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszej JOP stwierdzono, że pożarem objęte jest
całe wnętrze budynku mieszkalnego oraz konstrukcja dachu na całej powierzchni budynku,
ogień wydostawał się już przez dach. W momencie powstania pożaru w budynku znajdowała się jedna osoba (mężczyzna – 79 lat), która
po zauważeniu pożaru opuściła budynek przez
okno.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, w pierwszej fazie podano dwa

prądy wody z zewnątrz; poprzez drzwi wejściowe i na dach. Następnie wprowadzono dwóch
ratowników w aparatach OUO z prądem wody
do środka budynku celem gaszenia i przeszukania pomieszczeń, jednocześnie jeden z wcześniej podawanych prądów wody zaczęto podawać na poddasze z drabiny przystawnej. Po
przygaszeniu pożaru przystąpiono do usuwania
nadpalonego wyposażenia domu, oraz prac rozbiórkowych budynku celem ugaszenia zarzewi
ognia. Z budynku wyniesiono dwie butle 11-o
kilogramowe na gaz propan-butan.
Osoba zamieszkująca budynek po jego
opuszczeniu udała się do domu rodziny mieszkającej niedaleko, skąd zabrał go ZRM do szpitala z podejrzeniem złamania nogi.
W działaniach wykorzystywana była kamera termowizyjna. Woda do gaszenia była dowożona z drugiego końca wsi z hydrantu nadziemnego. Straty oszacowano na wartość ok.
150 tys. złotych.
16 marca o godz. 1547 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło
zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego
w miejscowości Wólka Mała. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz dwa zastępy z OSP KSRG Wysokie Mazowieckie i jeden zastęp z OSP KSRG
Dąbrowa Dzięciel.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż pali się słoma na poddaszu budynku
gospodarczego, murowanego krytego eternitem.
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądu wody
z drabiny przez otwór na poddaszu na palącą
się słomę. Sukcesywnie dojeżdżające jednostki
wchodziły do akcji podając kolejne prądy wody.
Ratownicy pracujący na drabinie byli wyposażeni w sprzęt ochrony układu oddechowego.
Po opanowaniu pożaru zostały wykonane otwory
w pokryciu dachowym celem przewietrzenia
pomieszczenia. Jednocześnie trwała ewakuacja
mienia (ubrań i drobnego sprzętu) z jednego
z pomieszczeń na dole budynku, ponieważ pomieszczenie to było zamieszkałe przez 63 letniego mężczyznę, kuzyna właściciela, który ogrzewał to pomieszczenie piecem na paliwo stałe.
Po ugaszeniu pożaru pozostałą część nadpalonej słomy, około 12m3 wyrzucono na zewnątrz
budynku przelewając ją dokładnie wodą. Budynek nie był wyposażony w instalację elektryczną. Wodę czerpano i dowożono z hydrantu
oddalonego od miejsca akcji ok. 500 m, wykonano 5 dowożeń – zadanie wykonało OSP
KSRG Wysokie Mazowieckie dwoma samochodami gaśniczymi. Straty oszacowano na wartość
ok. 30 tys. złotych.
TS

KRONIKA POLICYJNA
W marcu 2018 roku
w powiecie wysokomazowieckim doszło do 3 wypadków drogowych – osoba
poniosła śmierć na miejscu, a 6 doznało poważnych
obrażeń ciała. Odnotowano
35 kolizji drogowych. Policjanci na drogach naszego powiatu zatrzymali 11 nietrzeźwych kierowców.
Podsumowanie świątecznego weekendu
w powiecie wysokomazowieckim.
Święta Wielkanocne za nami. Jak co roku
nad bezpieczeństwem podróżnych i świętujących czuwali policjanci z wysokomazowieckiej
drogówki. Od piątku do niedzieli funkcjonariusze zatrzymali 2 kierujących po alkoholu,
nie odnotowano żadnego wypadku drogowego.
W okresie świąt funkcjonariusze wysokomazowieckiej drogówki realizowali działania
„Bezpieczny weekend – Wielkanoc 2018”, ukierunkowane na zapobieganie zdarzeniom drogowym. Przeprowadzili ponad 290 kontroli pojazdów, zbadali stań trzeźwości ponad 450 kierujących, zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych
oraz 3 prawa jazdy. Policjanci w trakcie kontroli
miejsc zagrożonych ujawnili w miejscowościach
Rosochate Kościelne i Brok dwóch kierowców,
którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, odnotowali na terenie powiatu wysokomazowieckiego
6 kolizji drogowych, z czego jedną spowodował
nietrzeźwy kierujący. Do zdarzenia tego doszło
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w sobotę, około godziny 11.40 w Wysokiem
Mazowieckiem. Kierujący toyotą 55-letni mężczyzna, jadąc ulicą Wspólną uderzył w barierki
oddzielające jezdnię od chodnika. Następnie
wycofując autem uderzył w ogrodzenie jednej
z posesji i odjechał z miejsca zdarzenia. Po
przejechaniu kilkudziesięciu metrów porzucił
swój pojazd i się oddalił. Wysokomazowieccy
policjanci szybko ustalili sprawcę kolizji i zatrzymali mężczyznę. Badanie trzeźwości wykazało,
że miał on ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. Teraz dalszym losem mężczyzny zajmie
się sąd.
Sezon rowerowy w pełni – zadbajmy o swoje
bezpieczeństwo na drodze
Wspaniała pogoda i warunki drogowe
sprzyjają rowerowym wycieczkom. Jednak nadrzędnym celem powinno być nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, rowerzysta w konfrontacji
z samochodem nie ma szans. Jazda rowerem
daje wiele przyjemności, dwa koła stają się
coraz popularniejszym środkiem transportu.
W miejskich korkach okazuje się niezastąpiony, na wycieczkach staje się formą rozrywki
i pomaga zachować formę. Jednak w urokach
rowerowej jazdy nie może zabraknąć miejsca
na bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek. Chwila
nieuwagi, roztargnienie czy łamanie przepisów
ruchu drogowego mogą doprowadzić do tragedii. Z rowerów bardzo często korzystają ludzie
starsi, porozmawiajmy z nimi. Upewnijmy się
czy są bezpieczni, przypomnijmy im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwróćmy

także uwagę na stale rosnącą liczbę samochodów poruszających się po drogach. Kierowcy
samochodów, zwłaszcza tych największych, gdy
widzą na drodze rowerzystę, również powinni
zachować szczególną ostrożność. Często zbyt
mała odległość i duża prędkość przy wyprzedzaniu cyklisty powoduje, że traci on równowagę, w takich sytuacjach o tragedię nie trudno.
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
oraz wzajemny szacunek, z pewnością pomoże
nam wszystkim bezpiecznie dojechać do celu.
Rowerzysto pamiętaj!
Na przejściu dla pieszych kierowca spodziewa się obiektu poruszającego się z prędkością pieszego. Wjeżdżając na rowerze na przejście dla pieszych nie tylko łamiemy przepisy,
ale narażamy się na to, że kierowca nas w porę
nie zauważy.
Oświetlenie, to nie tylko obowiązkowe
wyposażenie roweru, to także szansa, że zostaniemy dostrzeżeni przez kierowcę odpowiednio
wcześnie, a nie wtedy gdy jest za późno na hamowanie.
Nie należy bezgranicznie wierzyć w posiadanie pierwszeństwa przejazdu. Lepiej zachować rozwagę przy przejeżdżaniu przez przejazd
dla rowerzystów niż narazić się na obrażenia
ciała w kontakcie z pojazdem.
Rowerzysta może korzystać z pobocza lub
jezdni tylko w razie braku drogi dla rowerów.
Kask, mimo że nie jest obowiązkowy, znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo urazu podczas kolizji lub upadku z roweru.

CIECHANOWIECKIE PALMY 2018
Ocena palm miała miejsce 13 marca, wyniki Konkursu opublikowane zostały na stronie
internetowej Muzeum www.muzeumrolnictwa.
pl. gdzie umieszczono sprawozdanie z przebiegu
Konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną.
Wsparcie finansowe ze środków Starostwa
Wysokomazowieckiego zostało przeznaczone na
zakup nagród laureatom Konkursu.
MR

Dokończenie ze strony 1.
Na zakończenie Mszy Świętej Dyrektor Muzeum Rolnictwa Dorota Łapiak oraz Zastępca
Dyrektora Anna Wiśniewska dziękując za wieloletni patronat duchowy nad Konkursem złożyły na ręce Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa
pisankę z Chrystusem Zmartwychwstałym wykonaną przez Pana Wojciecha Boguckiego.
Po Mszy Świętej w Muzeum wszyscy uczestnicy Konkursu odebrali nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Teresę i Mariana Leszczyńskich z Ciechanowca. Palmy, które
brały udział w Konkursie i zostały przekazane
przez autorów do Muzeum oglądać można na
wystawie pokonkursowej w Muzeum Rolnictwa
w zabytkowym kościele na terenie skansenu.
W tym roku do Konkursu zgłoszonych zostało 543 palmy wykonane przez m.in. uczniów
i wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich,
ośrodków opiekuńczych i szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, uczestników ośrodków kultury, uniwersytetów trzeciego
wieku oraz osoby indywidualne z Podlasia i Ma-

zowsza. Uczestnicy Konkursu pochodzą z terenu
6 powiatów: wysokomazowieckiego, ostrowskiego, sokołowskiego, siemiatyckiego, bielskiego,
białostockiego i miasta Łomża.
Wśród wszystkich ocenionych przez dziesięcioosobowe jury 12 palm otrzymało nagrody specjalne, 24 palmy – I nagrodę, 35 palm –
II nagrodę, 69 palm – III nagrodę, 106 palm –
IV nagrodę, 208 palm wyróżniono, pozostałym
wykonawcom 88 palm przyznało nagrody pocieszenia.
XXI edycja Konkursu na Wykonanie Palmy
Wielkanocnej oraz uroczystości Niedzieli Palmowej przyciągnęły ponad 1200 osób. Oprócz
mieszkańców parafii Ciechanowiec oraz uczestników Konkursu z rodzinami, w uroczystości
uczestniczyły grupy zorganizowane z Mazowsza i inni turyści przybyli z różnych regionów
Polski.
Relacje z przebiegu Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej ukazały się w tygodniku Głos Siemiatycz, Radiu Białystok, Katolickim Radiu Podlasie, TVP o. Białystok oraz na
wielu stronach internetowych i portalach społecznościowych.
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ELIMINACJE POWIATOWE XLI OTWP

Dokończenie ze strony 1.
Na podstawie regulaminu OTWP jury
eliminacji powiatowych w składzie: st. bryg.
mgr inż. Tomasz Sieńczuk – Przewodniczący,
kpt. mgr inż. Piotr Pruszyński, mł. ogn. mgr
Malwina Roszkowska oraz mł. bryg. Grzegorz
Kulesza – sekretariat turnieju.
Po dokonaniu oceny testu pisemnego zakwalifikowało do rozgrywki finałowej niżej wymienionych uczestników (podano liczbę punktów uzyskanych w teście):
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI): Maja Mantur – SP w Jabłoni Kościelnej – 30 pkt, Julia Brzozowska – SP w Święcku
Wielkim – 29 pkt, Amelia Wdziękońska – SP
w Dąbrowie Wielkiej – 26 pkt.
II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasa VII i gimnazja): Weronika Kalinowska – SP
w Rosochatem Kościelnem – 27 pkt, Sebastian

Parzych – SP w Czyżewie – 25 pkt, Aleksandra Święcka – SP w Jabłonce Kościelnej – 21 pkt.
III grupa wiekowa (ponadgimnazjalne): Sebastian Skłodowski – ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem – 19 pkt,
Adam Więckowski – ZSOiP w Wysokiem
Mazowieckiem – 17 pkt, Karolina Mierzwińska – ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem – 16 pkt.
W wyniku rozgrywek finałowych (odpowiedzi ustne na wylosowane zestawy
pytań) laureatami XLI edycji eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Wysokie Mazowieckie ‘2018
zostali:
I grupa wiekowa: Maja Mantur – SP w Jabłoni Kościelnej – 7 pkt (30 test), Amelia
Wdziękońska – SP w Dąbrowie Wielkiej – 7 pkt
(26 test), Julia Brzozowska – SP w Święcku
Wielkim – 6 pkt.
II grupa wiekowa: Sebastian Parzych – SP
w Czyżewie – 7 pkt, Weronika Kalinowska – SP
w Rosochatem Kościelnem – 6 pkt, Aleksandra
Święcka – SP w Jabłonce Kościelnej – 4 pkt.
III grupa wiekowa: Karolina Mierzwińska – ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem – 8 pkt,
Sebastian Skłodowski – ZSOiP w Wysokiem
Mazowieckiem – 5 pkt (19 test), Adam Więckowski – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem –
5 pkt (17 test).
Na zakończenie turnieju, st. bryg. mgr inż.
Tomasz Sieńczuk – Zastępca Komendanta Po-

wiatowego PSP oraz Grzegorz Kulesza – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP, złożyli gratulacje zwycięzcom i życzyli
wszystkim uczestnikom powodzenia w kolejnych etapach i następnych turniejach.
Nagrody, w postaci drobnego sprzętu RTV
i AGD oraz czujek czadu, zostały ufundowane
przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem
Mazowieckiem. Poza nagrodami, które odebrali
zwycięzcy, wszystkim uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy, a opiekunom podziękowania za wysiłek włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy naprawdę dużej wiedzy i życzymy Im
zwycięstw w eliminacjach wojewódzkich, które
odbędą się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Łapach. Do eliminacji zakwalifikowały się osoby
z dwóch najwyższych miejsc z każdej grupy –
Maja Mantur, Amelia Wdziękońska, Sebastian
Parzych, Weronika Kalinowska oraz Karolina
Mierzwińska i Sebastian Skłodowski.
Już zaczynamy trzymać kciuki!
Organizatorzy serdeczne podziękowania
składają Staroście Wysokomazowieckiemu
i jego współpracownikom, za udostępnienie sali
do przeprowadzenia Turnieju i przygotowanie
poczęstunku.
mł. bryg. Grzegorz Kulesza
KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW NA TERENIE
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących
pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować
pracowników z innych krajów członkowskich.
Usługa dotyczy:
• międzynarodowego pośrednictwa pracy,
• informowania na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na
rynkach pracy tych krajów.
W Polsce działalność EURES jest regulowana ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)
Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają:
• baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
• baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą
Zadania EURES:
• udzielanie bezrobotnym i innym osobom po-
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szukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem
swobodnego przepływu pracowników w UE,
• udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
• inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
• z pracodawcami,
• informowanie o warunkach życia i pracy
oraz sytuacji na rynkach pracy,
• z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
• przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających
się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
• informowanie pracowników publicznych
służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach
EURES,
• inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.
Usługi EURES w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wysokiem Mazowieckiem realizowane
są przez pośrednika pracy – stażystę, pok. nr 9,
tel. 86 275 86 24.

Aktualne oferty pracy w ramach EURES
przedstawiono na spotkaniu z osobami bezrobotnymi w dniu 14 marca 2018 r.
Jednocześnie mając na uwadze, że do odbiorców docierają również oferty spoza Sieci
EURES, które nie zawsze są uczciwe, poproszono wysokomazowieckich policjantów o przedstawienie tematu bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych
w ramach prowadzonej przez nich kampanii
informacyjnej pod nazwą „Nie ufaj bezGRANICznie”. Zaprezentowane materiały zrobiły na
słuchaczach olbrzymie wrażenie.
Współpraca Urzędu Pracy z Komendą Powiatową Policji w zakresie przybliżania osobom
bezrobotnym zjawiska handlu ludźmi i sposobów przeciwdziałania temu procederowi ma
miejsce od kilku lat. Szczegóły kampanii dostępne są na stronie Policji www.wysokiemazowieckie.policja.gov.pl
Na spotkaniu z osobami bezrobotnymi
funkcjonariusze promowali także swój zawód
i zachęcali uczestników do zapoznania się
z warunkami, jakie musi spełniać kandydat
do służby w Policji. Dla wielu osób może być
to szansa na rozwój osobisty i podjęcie pracy
zawodowej.
Opracowała: ES
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DZIEŃ OTWARTY

24 KWIETNIA 2018

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej
szkoły, w sekretariacie szkoły oraz w naszych broszurach promocyjnych
ul. 1000-lecia 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax.: 86 275 22 35

www.jagiellonczyk.org.pl
sekretariat@jagiellonczyk.org.pl

sulowysmaz.pl
facebook.com/zsoip

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

DZIEŃ OTWARTY 25 KWIETNIA
Liceum Ogólnokształcące

Branżowa szkoła I stopnia

proﬁl humanistyczny
proﬁl politechniczny
proﬁl policyjny

Technikum
technik agrobiznesu
technik ekonomista
technik informatyk
technik żywienia i usług
gastronomicznych

mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych
mechanik pojazdów samochodowych
operator urządzeń przemysłu chemicznego
piekarz
cukiernik
stolarz
kucharz
tapicer
sprzedawca
rolnik
fryzjer
wędliniarz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
technik informatyk
technik rachunkowości
technik turystyki wiejskiej

Kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe
rolnik (RL.03)
technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07, TG.16)

PROSTY WYBÓR - ZSOiZ w CZYŻEWIE!!!

