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ŚWIĘTO ROLNIKÓW W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Sierpień to dla rolników okres przede wszystkim związany z zakończeniem żniw i prac polowych. Chcąc wyrazić dziękczynienie za obfite
plony oraz trud wkładany przez rolników w codzienną pracę w powiecie tradycyjnie organizowane były festyny i uroczystości dożynkowe.
Stałym elementem dożynek są wieńce ze zbóż,
ziół i kwiatów, poczęstunek, przygotowywany
przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz tradycyjne
dzielenie się chlebem. Dożynki Gminne w Kuleszach Kościelnych co roku obchodzone są podczas Festynu św. Bartłomieja – patrona kuleskiej
parafii. W Nowych Piekutach oficjalne uroczystości dożynkowe miały miejsce już po raz
dziewiętnasty. Na obu wydarzeniach nie zabrakło muzyki, tradycyjnego, regionalnego jedzenia
i atrakcji dla całych rodzin.
Ciąg dalszy str. 6 i 8.

NOWE PORADNIE W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Od sierpnia w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem funkcjonują dwie nowe
poradnie. 1 sierpnia 2019 roku w ramach podpisanej umowy z NFZ szpital oferuje pacjentom
bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie
kardiologii. 14 sierpnia w obecności Dyrektora
Szpitala, Jacka Boguckiego oraz Starosty Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego uruchomiona została poradnia radiologii zabiegowej
wraz z nowym angiografem cyfrowym, zakupionym dzięki środkom z budżetu państwa oraz
środkom powiatu wysokomazowieckiego.
Dalszy ciąg str. 3.

XIX PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA W MUZEUM ROLNICTWA
W niedzielę 11 sierpnia w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
już po raz dziewiętnasty odbyła się jedna z największych imprez plenerowych w województwie
podlaskim – Podlaskie Święto Chleba, będące
wyrazem podziękowania dla rolników, a także
wszystkich przetwórców rolno-spożywczych za
ciężką pracę, której symbolem jest bochenek

chleba. Współorganizatorem wydarzenia było
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. W tym roku impreza odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Andrzeja
Dudy.
Ciąg dalszy oraz galeria zdjęć str. 11 i 12.

Na stronie 8. Znajduje się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2019 r.
oraz wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego,
pełniących dyżury w porze nocnej, święta i inne dni wolne od pracy
w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
2 lipca 2019 roku odbyło się 21 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok
2020,
b) wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
c) wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia
mieszczącego się ZSR w Krzyżewie
d) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego,
e) zaopiniowania rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w miejscowości Roszki-Chrzczony
wraz z przebudową infrastruktury technicznej
na wniosek gminy Sokoły,
f) ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
b) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych
na terenie powiatu wysokomazowieckiego od
następujących wnisokodawców: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (dofinansowanie XIX
Podlaskiego Święta Chleba); Koło Przyjaciół
Radia Maryja (dofinansowanie Pielgrzymki na
Jasną Górę); Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Sokołach (dofinansowanie Festynu Waniewo –
Odpust – Natura 2019).
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo sołectwa
wsi Dąbrowa-Dołęgi, Dąbrowa–Kaski, Dąbrowa-Zabłotne w sprawie remontu i przebudowy
drogi powiatowej Nr 107688 o długości 2100
metrów prowadzącej do wsi Dąbrowa-Dołęgi.
22 lipca 2019 roku odbyło się 22 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania budowy ul. Wędkarskiej
w Szepietowie na wniosek Gminy Szpietowo,
b) zaopiniowania rozbiórki i budowy mostu kolejowego w km 129,331 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i przebudową linii kolejowej nr 6
(od km 129,298 do km 129,374).
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
zwiekszenie przez starostę dodatku motywacyjnego dla dyrektora CKZ w Wysokiem Mazowieckiem na okres od 1.07.2019 do 31.10.2019 r.
w związku z wykonywaniem zadań w zakresie
realizacji działań obejmujących rezultat pracy
intelektualnej-O5 w projekcie „ AlterDrive” .
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30 lipca 2019 roku odbyło się 23 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej na wniosek Burmistrza Czyżewa,
b) powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektorów
zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,
c) powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
d) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSR w Krzyżewie prowadzonego przez powiat wysokomazowiecki,
e) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
b) wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat
Wysokomazowiecki poręczenia finansowego dla
Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Szpital Ogólny Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych
na terenie powiatu wysokomazowieckiego od
następujących wnioskodawców: Urząd Gminy
Wysokie Mazowieckie (dofinansowanie XII Pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę); Gminny
Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach (dofinansowanie XIX Dożynek Gminnych), Urząd
Gminy w Kuleszach Kościelnych (dofinansowanie Festynu Św. Bartłomieja).
Zarząd powiatu:
– rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie udostępnienie
lokalu, który posłużyłby na siedzibę oddziału,
– zapoznał się z Raportem Ochrony Środowiska na lata 2015–2018 z perspektywą na lata
2019–2022 oraz Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest za okres
2017–2019 r.,
– zapoznał się ze pismem będącym kontynuacją
skargi mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego na działalność Dyrektora ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.
– zapoznał się ze skargą na działanie organu
wykonawczego dotyczącą zamówień publicznych,
– zapoznał się z naborem do klas pierwszych
w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.
14 sierpnia 2019 roku odbyło się 24 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia konkursu na kandydata na sta-

nowisko dyrektora ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem,
b) powierzenia stanowiska dyrektora ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem,
c) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu,
d) zatwierdzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu,
e) powierzenia stanowiska dyrektora ZSOiZ
w Ciechanowcu,
f) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu,
g) udzielenia upoważnienia dyrektorowi CKZ
w Wysokiem Mazowieckiem, o organizacji prac
interwencyjnych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego dla jednej osoby bezrobotnej
w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem na okres
9 miesięcy
h) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
ZSR w Krzyżewie,
i) zaopiniowania rozbiórki i budowy mostu kolejowego w km 129,331 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i przebudową linii kolejowej nr 6
(od km 129,298 do km 129,374),
j) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem,
k) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
l) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze półrocze 2019
roku,
m) informacji o przebiegu wykonaniu budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku
n) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat
wysokomazowiecki,
b) ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
c) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie
powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Nadzór Wodny w Ciechanowcu, Nadzór
Wodny w Wysokiem Mazowieckiem, Nadzór
Wodny w Łosicach, Nadzór Wodny w Zambrowie, Nadzór Wodny w Łapach.

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Nieubłagalnie zbliża się koniec wakacji
i czas beztroski dla dzieci i młodzieży. Pragnę
w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy
wybrali etap edukacji ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej w szkołach prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki. Wszyscy chętni zostali przyjęci do naszych szkół. Pragnę w tym
miejscu zapewnić wszystkich rodziców i młodzież, że wasze wybory były słuszne. W bieżącym roku nasz powiat miał najlepszą zdawalność matur w całym województwie podlaskim,
nasze szkoły są bezpieczne, bez dwuzmianowości oraz świetnie wyposażone, a kadra nauczycielska to wysokiej klasy specjaliści w swoich
dziedzinach. Rozbudowaliśmy w tym roku bazę
edukacyjną w 3 szkołach zawodowych za niemal 8 mln zł, aby kształcenie zawodowe było na

najwyższym poziomie. Te i inne czynniki zostały dostrzeżone przez władze centralne albowiem ogólnopolska inauguracja roku szkolnego
20019/2020 odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem. To dla
nas honor i zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku w edukację naszej młodzieży. Na inauguracji m. in. wręczone
zostaną stypendia Starosty Wysokomazowieckiego za wysokie wyniki w edukacji i sporcie.
W bieżącym roku mamy rekordowych 107 stypendystów. To wszystko sprawia, że możemy
z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

URUCHOMIENIE PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem od dnia 1 sierpnia 2019 roku w ramach
podpisanej umowy z NFZ oferuje pacjentom
bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie
kardiologii.
Poradnia Kardiologiczna czynna będzie
w każdy poniedziałek i środę w godzinach
15:00–21:00.

Rejestracja na wizytę do lekarzy specjalistów
odbywa się w Centralnej Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–17:00
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00–13:00, tel. (86) 477-54-46.

W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
RUSZYŁA PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ
cych doskonałą jakość obrazu z możliwością
korzystania z zaawansowanych opcji, które pozwalają na wykorzystanie aparatu w szerokim
spektrum zabiegów. Przykładowo wertebroplastyki, stosowanej w przypadkach złamań kręgosłupa. Polega na wzmocnienie trzonu kręgu
cementem kostnym.

Koszt nowej pracowni to blisko 2,5 mln zł,
z czego 1,7 mln zł szpital otrzymał z budżetu
państwa, natomiast 500 tys. zł. z budżetu powiatu wysokomazowieckiego. Nowa pracownia
radiologii zabiegowej jest drugą tego typu placówką w województwie podlaskim. Podobna
funkcjonuje również w białostockim USK.

14 sierpnia w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem po raz pierwszy uruchomiony został angiograf cyfrowy. Sprzęt
daje ogromne możliwości zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Podczas uroczystego poświęcenia nowego sprzętu obecny był
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, który serdecznie pogratulował pracownikom oraz dyrektorowi szpitala, Jackowi Boguckiemu zakupu nowoczesnej aparatury.
Dzięki nowemu sprzętowi będzie możliwe
wykonywanie zabiegów ginekologicznych, ortopedycznych, chirurgicznych i onkologicznych.
Aparatura jest znacznie bardziej precyzyjna niż
standardowe angiografy. Dzięki temu operacje nim wykonywane, obarczone są mniejszym
ryzykiem powikłań.
Oprócz tego aparatura wyposażona jest
w szereg funkcji i narzędzi systemowych, łączą-
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Z KRONIKI POLICYJNEJ
ności związanych z nadzorowaniem ruchu na
terenie miasta Wysokie Mazowieckie zatrzymali
do kontroli drogowej kierującego Renault. Jak się
okazało 21-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Wstępne badanie alkomatem wykazało,
że mężczyzna miał ponad pół promila alkoholu
w organizmie.

KOLEJNI PIJANI KIEROWCY
NA DROGACH
Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń mundurowych, nadal są wśród nas tacy, którzy decydują
się kierować pojazdami pod wpływem alkoholu. W lipcu i sierpniu wysokomazowieccy
policjanci zatrzymali kolejnych nieodpowiedzialnych kierowców.
3 lipca w Sokołach przypadkowy kierowca
udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu mężczyźnie, który jechał „całą szerokością” jezdni. Powiadomił o tym dyżurnego wysokomazowieckiej komendy. Przybyli na miejsce policjanci
potwierdzili podejrzenia zgłaszającego. Badanie
alkomatem wykazało, że 51-letni kierowca Renault miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.
15 lipca wysokomazowieccy policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego nietrzeźwego kierującego. Mundurowi w czasie wykonywania czyn-

5 sierpnia Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem zaprosiła dzieci wraz z
całymi rodzinami do siedziby własnej Komendy.
Zaproponowaliśmy szereg atrakcji, które znalazły uznanie w oczach odbiorców i cieszyły się
nieustannym powodzeniem. Dzieci mogły poczuć się małymi strażakami, wkładając mundurki i hełmy, zasiadając w wozie bojowym, a także
czynnie gasząc domniemany pożar z hydronetek. Strażacy mieli również nie lada uciechę oraz
swego rodzaju odskocznię od codziennych obowiązków i działań ratowniczych robiąc sobie
zdjęcia z maskotkami Myszki Miki
Podstawowymi celami takich spotkań jest
rozwój świadomości społecznej poprzez dostarczenie wiedzy i informacji związanych z zagrożeniami oraz ich profilaktyką, promocja ochrony
przeciwpożarowej, a także kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska.
Op. I fot. kpt. Wojciech Sokołowski
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16 lipca Dzielnicowy Posterunku Policji
w Szepietowie podczas pełnienia służby w rejonie miejscowości Krasowo Częstki zwrócił uwagę na pojazd marki Volkswagen. Funkcjonariusz
natychmiast zatrzymał auto do kontroli podejrzewając, że jego kierowca może być nietrzeźwy.
Podejrzenia policjanta potwierdziły się. Badanie
alkomatem wykazało u 35-latka ponad 1,5 promila.
17 lipca godzinie 01.00 w rejonie miejscowości Winna Poświętna mundurowi z Posterunku
Policji w Sokołach zatrzymali jadącego „na podwójnym gazie” 55-latka. Okazało się, że kierował Volkswagenem mając ponad promil alkoholu
w organizmie.
17 lipca kilka godzin później w ręce policjanta „drogówki” wpadł jeszcze jeden nietrzeźwy
kierowca. Tym razem nieodpowiedzialny uczestnik drogi podróżował jedną z miejscowości
na terenie gminy Wysokie Mazowieckie. Jadący
Fordem 57-latek stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 0,8 promila alkoholu
w organizmie.
18 lipca, około godziny 15.25, dyżurny wysokomazowieckiej jednostki Policji otrzymał
informację, że w rejonie miejscowości Jabłonka
Kościelna w przydrożnym rowie leży samochód
ciężarowy marki Volvo z naczepą. Pojazd znaj-
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dował się na prawym boku, natomiast podczepiona naczepa stała na kołach. Na miejsce zdarzenia natychmiast został skierowany patrol
„drogówki”. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
59-letniemu kierowcy była udzielana pomoc medyczna. Kierujący został poddany badaniu na
stan trzeźwości z wynikiem ponad 3 promili alkoholu w organizmie.
22 lipca doszło do kolizji z udziałem osobówki i ciężarówki w gminie Nowe Piekuty.
Wskutek zderzenia zapaliła się, po czym doszczętnie spłonęła osobowa Honda. Jak się okazało kierowca nie dość, że miał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów, to w wydmuchanym
powietrzu miał ponad 3 promile.
7 sierpnia policjanci z wysokomazowieckiej
„drogówki” wyeliminowali z ruchu drogowego
nietrzeźwego kierującego. Mundurowi w czasie
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem ruchu na terenie miasta Czyżew na
ulicy Nurskiej zatrzymali do kontroli drogowej
kierującego ciągnikiem rolniczym. Jak się okazało, 62-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Wstępne badanie alkomatem wykazało, że
mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu
w organizmie.
Funkcjonariusze niezmiennie apelują i proszą o zachowanie rozwagi oraz trzeźwego
umysłu. Siadając za kierownicę „na podwójnym gazie” narażamy na niebezpieczeństwo
nie tylko siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.
Źródło: KPP Wysokie Mazowieckie

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW – RATOWNIKÓW OSP

28 lipca 2019 roku zakończono szkolenie
podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez
Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Koordynującym i nadzorującym
proces dydaktyczny był kpt. Wojciech Sokołowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych
czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało

tematykę min: praca w sprzęcie ochrony dróg
oddechowych, działań prowadzonych podczas
pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych
urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin,
prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi
narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków
drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdu-

jącej się w Ośrodku Szkoleniowym w Łapach.
Sprawdzono umiejętności pracy ratowników
OSP w sprzęcie ochrony dróg oddechowych
w warunkach pożarów wewnętrznych. Komisja egzaminacyjna powołana przez Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 41
druhów (w tym 4 kobiety reprezentujące jednostki OSP KSRG Dąbrowa Wielka oraz OSP
KSRG Kulesze Kościelne).
Szkolenie zakończono egzaminem i ćwiczeniami w okolicach miejscowości Dąbrowa
Wielka gmina Czyżew. Głównym celem takich
ćwiczeń jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia,
poprawności podjętych działań ratowniczo-gaśniczych przez zastępy uczestniczące, jak
również gotowości bojowej OSP.
Zaświadczenia ukończenia szkolenia wręczył pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg.
Tomasz Sieńczuk, który pogratulował uczestnikom zdanego egzaminu, jednocześnie życząc
dalszych sukcesów w strażackiej służbie.
Składamy także podziękowania OSP w Dąbrowie Wielkiej za udzieloną pomoc organizacyjną na zakończenie kursu.
Opracowanie i zdjęcia –
kpt. Wojciech Sokołowski.

POWIERZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP
Decyzją personalną Nr WK.1111.11.2019
Podlaski Komendant Wojewódzki z dniem
1 sierpnia 2019 roku powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. mgr inż.
Adamowi Frankowskiemu w okresie od dnia
1 sierpnia 2019 roku do dnia powołania nowego
Komendanta, nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r.

KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO 2019

W ramach zajęć wakacyjnych, organizowanych w lipcu i sierpniu przez Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną
w Wysokiem Mazowieckiem, odbyły się również spotkania funkcjonariuszy Straży Pożarnej z młodzieżą szkolną i przedszkolną.

6 sierpnia Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem realizując zadania
w obszarze prewencji społecznej
do wspólnej zabawy i edukacji
zaprosiła wszystkie dzieci wraz
z całymi rodzinami na pokazy
ratownictwa wodnego na stawie
w Parku Miejskim. Omawiano niebezpieczeństwa, na które
można się natknąć podczas wakacyjnych wędrówek, a w szczególności zasady bezpiecznego
wypoczynku nad wodą. Strażacy zaprezentowali
techniki ratowania osób tonących. Do niesienia
pomocy czynnie włączyła się również licznie
zgromadzona młodzież i dzieci, sprawiając im
wiele satysfakcji.

Podstawowymi celami takich spotkań jest
rozwój świadomości społecznej poprzez dostarczenie wiedzy i informacji związanych z zagrożeniami oraz ich profilaktyką, promocja ochrony
przeciwpożarowej, a także kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec zagrożeń
życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Fot. KP PSP Wysokie Mazowieckie
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DNI CZYŻEWA 2019

Za nami Dni Czyżewa 2019 – święto
mieszkańców Gminy Czyżew, które jest okazją zarówno do wspólnej zabawy na świeżym
powietrzu, jak i wyróżnienia obywateli, naj-

bardziej zasłużonych dla lokalnej społeczności.
Tegoroczne Dni Czyżewa rozpoczęły się
6 lipca wydarzeniami o charakterze sportowym.
W niedzielę 7 lipca imprezę zainaugurował
występ laureatów VII Powiatowego Konkursu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz prezentacje taneczne i wokalne, przygotowane przez
czyżewskich przedszkolaków i ich opiekunów.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka, w towarzystwie
Posła na Sejm RP, Jacka Boguckiego i Wojewody Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego. Wraz
z honorowymi gośćmi pani burmistrz wręczyła
nagrody Najlepszym w Gminie – wyróżnienia

przyznawane najlepszym przedsiębiorcom, rolnikom, uczniom, a także osobom zasłużonym
w dziedzinie sportu, kultury i edukacji.
Goście imprezy do późnych godzin wieczornych bawili się na Stadionie Miejskim im.
100-lecia Odzyskania Niepodległości do muzyki zespołów Magnat, Imperial, a także podczas
koncertów gwiazd tegorocznych Dni Czyżewa – Krystyny Giżowskiej i zespołu Jorggus.
Dni Czyżewa jak co roku organizowane
były przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, pod Honorowym Patronatem Burmistrz
Czyżewa oraz przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

XIX DOŻYNKI GMINNE W NOWYCH PIEKUTACH

18 sierpnia w Nowych Piekutach odbyły
się XIX Dożynki Gminne, będące okazją do
wyrażenia dziękczynienia za tegoroczne plony oraz ciężką pracę rolników.

Tegoroczne Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele w Nowych Piekutach, skąd tradycyjny korowód dożynkowy
przeszedł na plac przez Izbą Tradycji Regionalnej Rolnictwa. Wójt Gminy Nowe Piekuty
serdecznie powitał przybyłych gości, w tym
Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, Wojewodę Podlaskiego, Bohdana
Paszkowskiego, Starostę Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego oraz Posła na Sejm RP,
Jacka Boguckiego. Podczas uroczystego otwarcia
imprezy dokonano obrzędu przekazania chleba dożynkowego przez starostów dożynek oraz
tradycyjnego dzielenia się chlebem z mieszkańcami.

Goście tegorocznych dożynek mieli możliwość spróbować tradycyjnych specjałów podlaskiej kuchni, przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich z gminy Nowe Piekuty.
Rozstrzygnięte zostały konkursy, m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najlepszy
stół wiejski, a na scenie wystąpiły zespoły: ,,Klekociaki”, Zespół ,,Przemyk”, Chór GOK-u w Nowych Piekutach ,,Swojskie Melodie”. Gwiazdą
wieczoru był zespół ,,Cygańskie Czary”. Animacje i konkursy dla najmłodszych przeprowadził Teatr Arkadia.
Jednym ze sponsorów wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

FESTYN RODZINNY W JABŁONCE KOŚCIELNEJ

15 sierpnia mieszkańcy gminy Wysokie
Mazowieckie świętowali w Jabłonce Kościelnej, gdzie jak co roku odbył się Festyn Rodzinny. Podczas imprezy wyłoniono zwycięzców
konkursu na najpiękniejszą dożynkową równiankę (tradycyjny bukiet ze zbóż, ziół i kwiatów), a także najbardziej atrakcyjne stoisko
z regionalnymi produktami.
Zwycięzcy odebrali puchary oraz nagrody rzeczowe z rąk Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztofa Krajewskiego, Starosty

Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego
oraz Posła na Sejm RP, Jacka Boguckiego.
Przez cały dzień na scenie trwały prezentacje wokalne, koncerty muzyczne takich zespołów jak Luka Rosi, Tamers i Kontrast oraz
animacje teatralne dla dzieci z Teatrem pod
Orzełkiem z Białegostoku. Ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się
stoiska z regionalnymi, tradycyjnymi wyrobami,
przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wysokie Mazowieckie.

WANIEWO ODPUST NATURA 2019
30 lipca wystartowała XIV
edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”,
organizowanego przez Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”
z Brańska, Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” z Brańska,
Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku oraz przy współpracy z ośrodkami kultury i miastami województwa podlaskiego. 1 sierpnia
festiwal zawitał do Wysokiego Mazowieckiego.
W ramach festiwalu, oprócz
prezentacji na scenach festiwalowych miast, organizowane były bie-
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siady folkowe, barwne korowody oraz małe jarmarki sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego.
Festiwal jednocześnie był miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników artystycznych i choreografów prowadzących zespoły
folklorystyczne, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor i metodami jego przedstawiania na scenie. Wydarzenie
cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród mieszkańców festiwalowych miast, jak
i turystów.
W tym roku na scenie przed Urzędem Miasta w Wysokiem Mazowieckiem zaprezentowały
się zespoły z Europy, Azji i Ameryki Południowej, w tym z Karaibów, Albanii, Chile, Chorwacji, Czech, Boliwii, Indii, Kuby, Łotwy i Polski.

PODLASKA OKTAWA KULTUR W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Za nami Podlaska Oktawa Kultur – Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru, organizowany po raz 12. przez Woje-

wódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku przy współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury w województwie
podlaskim. Festiwalowe koncerty odbyły się
także w powiecie wysokomazowieckim –
w Czyżewie, Szepietowie, Hodyszewie i Wysokiem Mazowieckiem.
Podlaska Oktawa Kultur od początku skupiała się na folklorze polskim i siedmiu mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących
województwo: białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, litewskiej, żydowskiej, romskiej i tatarskiej. Obecnie festiwal prezentuje piękno folkloru
z całego świata. Na festiwalu dominuje taniec,
śpiew i muzyka w rozmaitej formie.

27 lipca XII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki, Sztuki i Folkloru ,,Podlaska Oktawa Kultur” zawitał do Czyżewa i Szepietowa.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie
odbył się koncert Białoruskiej Orkiestry Instrumentów Ludowych, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Szepietowie zaś wystąpił Białoruski
Dziecięcy Zespół Taneczny ,,Podlaski Wianok”.
Podczas niedzielnego Rodzinnego Pikniku przy
Fontannie, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zaprezentował się folklorystyczny zespół wokalny
z Czeremchy ,,Hiłoczka”. Koncert w ramach
Podlaskiej Oktawy Kultur poprzedził występ
,,Teatru na Walizkach" z Wrocławia.

58. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
O PUCHAR MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

60 kolarzy z Polski i zagranicy rywalizowało w Wysokiem Mazowieckiem o puchar
Ministra Obrony Narodowej. Kolarze do pokonania mieli ponad 170 km. Trasa przebiegała przez miejscowości Gołasze Mościckie,
Stare Wykno, Kulesze Kościelne, Nowe Wykno
oraz ulice Wysokiego Mazowieckiego.
Jest to jeden z najstarszych wyścigów klasycznych (jednodniowych) w Polsce, organizowany nieprzerwanie od 1958 roku. W tym roku
wystartowało 60 zawodników – zgłosiły się drużyny m.in. z Turcji, Estonii, Czech i Białorusi,
a także reprezentacja Polski. Dyrektor wyścigu,
Marcin Wasiołek serdecznie podziękował samorządowi miasta Wysokie Mazowieckie oraz
gmin Wysokie Mazowieckie i Kulesze Kościelne za pomoc w organizacji imprezy, a jednostkom OSP i funkcjonariuszom policji za zabezpieczenie trasy wyścigu.
Zwycięzcy wyścigu odebrali puchary z rąk
Zastępcy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Ewy Konarzewskiej, Wójta Gminy Kulesze

Kościelne, Stefana Grodzkiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Marka Komorowskiego. Zwycięzcą wyścigu został Estończyk Norman Vahtra. Ponadto

Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan Grodzki
wręczył nagrodę dla najlepszego Polaka w rywalizacji, Norberta Banaszka.

1. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
MEMORIAŁ ZBIGNIEWA SZCZEPKOWSKIEGO

14 sierpnia na terenie gminy Czyżew odbył się 1. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Memoriał Zbigniewa Szczepkowskiego, organizowany przez Stowarzyszenie Mazovia

Team oraz Gminę Czyżew. W wyścigu wystartowało 9 drużyn kolarskich, reprezentujących kluby
z Polski i zagranicy, m.in. Estonii, Białorusi i Turcji. Zawodnicy
rywalizowali na dystansie około
120 kilometrów (5 pętli po 24 kilometry). Jednocześnie z wyścigiem
na tej samej trasie rozegrany został wyścig amatorów MAZOVIA
MASTERS III w tym Mistrzostwa
Gminy Czyżew na dystansie 48
km (2x24 km).
Prezentacji drużyn oraz oficjalnego otwarcia wyścigu dokonała
Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka wraz z Dyrektorem Wyścigu, Marcinem Wasiołkiem oraz
Członkiem Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, Jerzym Pakiełą. Za pomoc w organizacji

imprezy Dyrektor Wyścigu serdecznie podziękował samorządowi Gminy Czyżew, Zarządowi
Powiatu Wysokomazowieckiego oraz służbom
zabezpieczającym wyścig.
– W Czyżewie władze znakomicie nas wsparły – powiedział Marcin Wasiołek. – Wszystkie
elementy, potrzebne do organizacji wyścigu tutaj
doskonale zagrały. Na ręce pani burmistrz składam podziękowania dla jednostek OSP, które
znakomicie zabezpieczyły trasę tego wyścigu oraz
wszystkich osób, dzięki pracy których zawodnicy
szczęśliwie dotarli na metę wyścigu.
Zwycięzcą wyścigu został Alan Banaszek,
zaś w rywalizacji drużynowej tryumfowała grupa Wibatech. I miejsce w Mistrzostwach Gminy Czyżew zajął Andrzej Szulborski. Wyścig
amatorów MAZOVIA MASTERS III wygral
Kacper Bartkowski.
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DZIEŃ OTWARTY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZARZACH
W pierwszą niedzielę sierpnia w Domu
Pomocy Społecznej w Kozarzach zorganizowano „Dzień otwarty”. Osoby zainteresowane
miały możliwość zapoznania się z zasadami
funkcjonowania placówki i obejrzenia obiektu: pokoi mieszkalnych, sal terapii zajęciowej,
sali rehabilitacji, kaplicy oraz kuchni.
Odwiedzający obejrzeli również domki wypoczynkowe, ogród kwiatowy, staw rybny oraz
wykonane w ubiegłym roku instalacje w ramach
termomodernizacji budynku. Pomiędzy zwie-

dzaniem, a spacerami była możliwość spotkań
z mieszkańcami Domu oraz skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez mieszkańców
i pracowników Domu Pomocy Społecznej.
Kilkadziesiąt osób wykazało zainteresowanie naszą placówką i skorzystało z możliwości
obejrzenia budynku mieszkalnego wraz z przyległą infrastrukturą. Na kolejne spotkanie zapraszamy już za rok.

XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU PODLASKIE SPOTKANIA
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
30 lipca wystartowała XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie
Spotkania”, organizowanego przez Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska, Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki”
z Brańska, Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku oraz przy współpracy z ośrodkami kultury i miastami województwa podlaskiego.
1 sierpnia festiwal zawitał do Wysokiego Mazowieckiego.
W ramach festiwalu, oprócz prezentacji na
scenach festiwalowych miast, organizowane były
biesiady folkowe, barwne korowody oraz małe
jarmarki sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Festiwal jednocześnie był miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników
artystycznych i choreografów prowadzących zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się
z różnymi sposobami patrzenia na folklor i metodami jego przedstawiania na scenie. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród mieszkańców festiwalowych miast, jak
i turystów.

W tym roku na scenie przed Urzędem Miasta w Wysokiem Mazowieckiem zaprezentowały
się zespoły z Europy, Azji i Ameryki Południowej, w tym z Karaibów, Albanii, Chile, Chorwacji, Czech, Boliwii, Indii, Kuby, Łotwy i Polski.

FESTYN ŚW. BARTŁOMIEJA W KULESZACH KOŚCIELNYCH

Dożynki Gminne w Kuleszach Kościelnych tradycyjnie obchodzone są podczas Festynu św. Bartłomieja – patrona kuleskiej
parafii. Jak co roku samorządowcy z gminy
Kulesze Kościelne, powiatu wysokomazowieckiego i województwa podlaskiego wzięli udział
w tradycyjnym dzieleniu się chlebem z mieszkańcami gminy oraz podziękowali rolnikom
za ciężką pracę w mijającym sezonie. Festyn
organizowany był pod Honorowym Patronatem Starosty Wysokomazowieckiego.
Po uroczystej Mszy Świętej oraz pochodzie
dożynkowym, Wójt Gminy Kulesze Kościelne,
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Stefan Grodzki powitał na scenie honorowych
gości, m.in. Wojewodę Podlaskiego, Bohdana
Paszkowskiego, Starostę Wysokomazowieckiego,
Bogdana Zielińskiego, a także kolegów samorządowców, parlamentarzystów i radnych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
– Chciałbym podziękować wszystkim naszym rolnikom, a także ludziom pracującym
w sektorach wokół rolnictwa, za dotychczasowy
trud, jaki wkładacie w to, aby tę ziemię uprawiać, aby produkować to mleko, które szerokim
strumieniem płynie z tej gminy – powiedział
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.
– Życzę wam, abyście zawsze z tej pracy czerpali
satysfakcję, aby ta praca przynosiła wam spodziewane efekty i abyście nigdy nie zawiedli się
natych, których wybieracie do piastowania najważniejszych funkcji w waszym regionie.
Starosta serdecznie podziękował też mieszkańcom za ich postawę i wysoką frekwencję
w ostatnich wyborach samorządowych oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Starostowie tegorocznych dożynek przeka-

zali wójtowi dożynkowy chleb, którym goście
podzielili się z mieszkańcami gminy. Wójt Gminy wręczył nagrody dla największych producentów mleka z terenu gminy Kulesze Kościelne
oraz złożył serdeczne podziękowanie członkiniom KGW Kulesianki oraz KGW Chojane Pawłowięta za przygotowanie poczęstunku dla
gości i tradycyjnych dekoracji. Wieczorem odbył
się pokaz ratownictwa, przeprowadzony przez
strażaków z OSP Kulesze Kościelne. Na dożynkowej scenie wystąpiły m.in. Zespół Kulesianki
Bend, Rokietnica, Horyzont, Kometa, Diadem
i Joker.

ROZKŁAD GODZIN PRACY ORAZ DYŻURÓW W DNI WOLNE
APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2019 r.
Adres

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5A

7.00 – 23.00

2. Pogodna

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 4/4c

8.00 – 20.00

3. Pogodna

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 6

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00
8.00 – 15.00
sobota 8.00 – 21.00
niedziela 10.00 – 21.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
sobota 8.00 – 20.00
niedziela 10.30 – 12.00
8.00 – 16.00
8.00 - 14.00
sobota 8.00 – 16.00
niedziela handlowa
9.00 – 1400
8.00 – 14.00

Lp.

Nazwa apteki
ARS MEDICA Joanna Kłosowska i wspólnicy
spółka jawna

1.

4. Farmacja CHOMA Apteka Społeczna

Godziny otwarcia
sobota-niedziela
sobota 7.00 – 23.00
niedziela 7.00 – 23.00
sobota 8.00 – 20.00
niedziela handlowa
9.00 – 16.00

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Długa 5

8.00 – 20.00

5. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie z Sercem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 16

8.00 – 21.00

6.
7.
8.
9.

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 54
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 17A
18-230 Ciechanowiec, ul. Polska 2
18-230 Ciechanowiec, Plac 3 Maja 1

7.30- 20.00
8.00 – 20.00
8.00-20.00
8.00 – 18.00

10. Apteka im. Prof. Wacława Jana Strażewicza

18-230 Ciechanowiec, Plac 3 Maja 26c

8.00 – 20.00

11. Apteka w Rynku
12. Apteka Małgorzata Strzałkowska

18-220 Czyżew, ul. Duży Rynek 12 A
18-220 Czyżew, ul. Polna 5 B

7.30 – 20.00
8.00 – 19.00

18-220 Czyżew, ul. Zambrowska 18

8.00 – 20.00

18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 12
18-220 Czyżew, Rosochate Kościelne,
ul. Wierzbowa 10 A
18-212 Nowe Piekuty, ul. Główna 6/2

8.00 – 18.00
pon. wt. pt. 8.00 – 16.00
śr. czw. 8.00 – 14.00
8.00 – 18.00

18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 6

8.00 – 18.00

8.00 – 14.00

18-218 Sokoły, ul. Gen. W. Sikorskiego 8
18-210 Szepietowo, ul. Mazowiecka 1
18-210 Szepietowo, ul. Lipowa 1
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 35
18-214 Klukowo, ul. Szkolna 4 c
18-2018 Kulesze Kościelne, ul. Piękna 8

8.00 – 18.00
7.45 – 17.45
8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
8.00 – 15.30
8.00 – 14.00
pon. 8.30 – 18.00
wt. 8.30 – 15.30
śr. 8.30 – 15.30
czw. 8.30 – 18.00
pt. 8.30 – 015.30
8.00 – 13.00
8.00 – 16.00

8.00 – 13.00
7.45 – 14.00
9.00 – 12.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
–

DOZ Apteka Dbam o Zdrowie na Rampie
Apteka przy Banku
Pogodna Apteka
Apteka „NOVA” Marta Pakieła-Suchowierska

13. Pogodna
14. Biały Orzeł
Punkt Apteczny
15.
Bogusława Kraszewska
16. Apteka Joanna Szymborska
„Wiesława Zaleska Apteka”, „Wiesława Zaleska
17. Wspólnik Spółki Cywilnej Apteka Rodzinna
Wiesława Zaleska, Robert Zaleski”
18. Bliska Apteka
19. Świętych Kosmy i Damiana
20. Apteka Ewa Małgorzata Biała
21. Punkt Apteczny Anna Moczydłowka
22. Punkt Apteczny Nowa Farmacja
23. Punkt Apteczny Adam Dobecki
24. Punkt Apteczny Teresa Bruszewska

18-2014 Kobylin Borzymy, ul. Lipowa 15

25. Punkt Apteczny Joanna Szymborska
26. Dbam o Zdrowie

18-212 Nowe Piekuty, Jabłoń Kościelna, ul. Cmentarna 4
18-200 Wysokie Mazowieckie, Jabłonka Kościelna 52

–
8.00 – 12.00

–
–
–

Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego
pełniących dyżury w porze nocnej, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.
Lp.
1.
2.

Nazwa i adres apteki
ARS MEDICA Joanna Kłosowska i wspólnicy
spółka jawna
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5A

Telefon
86 2752001

Pogodna
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 6

603773355

3.

Farmacja CHOMA Apteka Społeczna
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Długa 5

662851071

4.

DOZ Apteka Dbam o Zdrowie z Sercem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 16

270 772 011

5.

DOZ Apteka Dbam o Zdrowie na Rampie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 54

537 290 500

6.

7.

Apteka przy Banku
18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Ludowa 17A
Pogodna
18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Białostocka 4/4C

86 2754020

603773366

Miesiąc
sierpień
wrzesień
październik
sierpień
wrzesień
październik
sierpień
wrzesień
październik
sierpień
wrzesień
październik
sierpień
wrzesień
październik
sierpień
wrzesień

Dzień
9, 15, 21, 30
10, 14, 15, 19, 30
9, 18, 29
1, 3, 4, 12, 22
2, 11, 20, 21, 22
1, 10, 21, 30
7, 19, 28, 31
1, 6, 17, 26
7, 16, 19, 20, 25
2, 10, 11, 13, 23
3, 12, 23, 28, 29
2, 11, 22, 31
8, 20, 29
7, 8, 9, 18, 27
8, 17, 26, 27, 28
5, 14, 17, 18, 26
4, 13, 24

październik

3, 5, 6, 14, 23

sierpień
wrzesień
październik

6, 16, 24, 25, 27
5, 16, 25
4, 12, 13, 15, 24

Miesiąc
listopad
grudzień

Dzień
2, 3, 8, 20, 29
10, 19, 21, 22

listopad
grudzień
listopad
grudzień

9, 10, 11, 12, 21
2, 11, 20, 28, 29
6, 18, 27
6, 7, 8, 17, 25

listopad
grudzień

13, 16, 17, 22
3, 12, 23, 24

listopad
grudzień

7, 19, 28
9, 14, 15,18, 31

listopad
grudzień

4, 14, 23, 24, 25
4, 13, 26, 27

listopad
grudzień

1, 5, 15, 26, 30
1, 5, 16, 30
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RYNEK PRACY POWIATU W OKRESIE 6 MIESIĘCY 2019 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI AKTYWNYCH
PROGRAMÓW RYNKU PRACY
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem
Mazowieckiem na koniec czerwca 2019 roku
wynosiła 1544 osoby i była zbliżona do liczby
osób zarejestrowanych w analogicznym okresie
roku ubiegłego (VI/2018 – 1542 osoby).
Stopa bezrobocia na koniec czerwca kształtowała się na poziomie 5,6% (2018 rok – 5,7%)
i była jedną z trzech najniższych w województwie podlaskim (powiat bielski – 4,4%, powiat
suwalski – 3,9%). Bezrobotni zarejestrowani
w Polsce i w województwie podlaskim stanowili
odpowiednio 5,3% oraz 7,0% ludności czynnej
zawodowo.
Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych
gminach powiatu przedstawiała się następująco:

W stosunku do czerwca roku ubiegłego największy spadek liczby bezrobotnych miał miejsce w mieście i gminie Szepietowo – o 10,7%,
w gminie Wysokie Mazowieckie – o 7,5%,
w mieście Wysokie Mazowieckie – o 5,9%,
w gminie Kulesze Kościelne – o 4,3%, w mieście i gminie Czyżew – o 0,6%. Wzrost liczby
bezrobotnych wystąpił w gminie Kobylin Borzymy – o 33,3%, mieście i gminie Ciechanowiec –
o 14,9%, w gminie Nowe Piekuty – o 7,5% oraz
gminie Sokoły – o 0,6%.
Według stanu na koniec czerwca 2019 roku
w ewidencji urzędu figurowały:
▶▶142 osoby z prawem do zasiłku (9,2% ogółu bezrobotnych, rok 2018 – 9,1%),
▶▶642 kobiety (41,6% ogółu bezrobotnych,
rok 2018 – 42,0%),
▶▶298 osób do 25 roku życia (19,3% ogółu
bezrobotnych, rok 2018 – 21,6%),
▶▶569 osób do 30 roku życia (36,9% ogółu
bezrobotnych, rok 2018 – 38,8%),
▶▶370 osób po 50 roku życia (24,0% ogółu
bezrobotnych, rok 2018 – 24,0%),
▶▶841 osób długotrwale bezrobotnych (54,5%
ogółu bezrobotnych, rok 2018 – 56,2%).
W okresie 6 miesięcy br. w urzędzie zarejestrowało się 998 osób bezrobotnych, z ewidencji wyłączono 961 osób (rok 2018: napływ –
993, odpływ – 1059), w tym z powodu podjęcia
pracy straciło status osoby bezrobotnej – 560
osób (rok 2018 – 644).
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Na przestrzeni sześciu miesięcy 2019 roku
do urzędu zgłoszono 566 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2018 –
788), w tym 33,4% stanowiły oferty współfinansowane przez urząd pracy.
Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce
aktywizacji zawodowej w powiecie przypadało
średnio 16 bezrobotnych (rok 2018 – 12).
W okresie sześciu miesięcy 2019 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 198
osób bezrobotnych (rok 2018 – 237 osób),
w tym:		
▶▶w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 53 osoby;
▶▶w ramach robót publicznych podjęły pracę 22 osoby;
▶▶stażami objęto 74 osoby;
▶▶przeszkolono 10 osób;
▶▶w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 17 osób;
▶▶jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 18 osób; na
uzupełnienie stanowiska pracy w ramach
refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f) podjęły
pracę 4 osoby.
Osoby bezrobotne brały udział w szkoleniach w zakresie: kierowca samochodu ciężarowego oraz masażu w spa. Bezrobotni, którzy
otrzymali wsparcie w formie jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej
świadczą m.in.: usługi ogólnobudowlane, fotograficzne, gastronomiczne, krawieckie, kosmetyczne oraz prowadzą działalność w zakresie
specjalistycznego projektowania.
Łączna kwota środków Funduszu Pracy na
realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
w roku 2019 wynosiła 3.213.300,00 zł.
W ramach powyższej kwoty realizowane
były:
1. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
▶ „W drodze do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 prowadzony
w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem od
01.02.2018 r. do 28.02.2019 r. W ramach projektu szkoleniami objęto 40 osób, staż rozpoczęło 40 osób.
Wydatki na aktywizację bezrobotnych na
dzień 28.02.2019 r. wyniosły 86.399,65 zł.
Łączna wartość wydatków na aktywizację
bezrobotnych od 01.02.2018 r. do 28.02.2019 r.
to 401.218,52 zł.

▶ „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wysokomazowieckim
(V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, skierowany
do bezrobotnej młodzieży do 29 roku życia.
Do końca czerwca br. objęto wsparciem
93 bezrobotnych, spośród których staż rozpoczęło 41 osób, prace interwencyjne – 27, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 12 osób, szkoleniami objęto
5 osób, utworzono 8 miejsc pracy w ramach
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Wydatki na aktywizację bezrobotnych na
dzień 30.06.2019 r. wyniosły 526.391,37 zł,
▶ „30 + w drodze do zatrudnienia (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014–2020 skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku
życia.
Do końca czerwca br. objęto wsparciem
60 bezrobotnych, spośród których w ramach
prac interwencyjnych zatrudnienie podjęło 28
osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 5 osób, staż rozpoczęły 22 osoby, utworzono 5 miejsc pracy
w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy
Wydatki na aktywizację bezrobotnych na
dzień 30.06.2019 r. wyniosły 269.514,55 zł;
oraz
2. program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansowany z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego
zaktywizowano 3 osoby.
Wydatki na aktywizację bezrobotnych na
dzień 30.06.2019 r. wyniosły 2.548,64 zł.
Na przestrzeni sześciu miesięcy na aktywizację osób bezrobotnych ogółem wydatkowano
kwotę 1.393,4 tys. zł, w tym na realizację programów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego – 882,3 tys. zł.
Ponadto na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano środki w wysokości 180,1 tys. zł. Zawarto
41 umów w zakresie kształcenia ustawicznego
358 pracowników i pracodawców.
Wydatki na aktywne programy rynku
pracy z Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego na
dzień 30.06.2019 r. /tys. zł/
Bieżące informacje na temat sytuacji
na rynku pracy zamieszczane są na stronie
internetowej urzędu:
www.wysokiemazowieckie.praca.gov.pl
Opracowała: Anna Grądzka

XIX PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA W MUZEUM ROLNICTWA

W niedzielę 11 sierpnia w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu już po raz dziewiętnasty odbyła się
jedna z największych imprez plenerowych
w województwie podlaskim – Podlaskie Święto Chleba, będące wyrazem podziękowania
dla rolników, a także wszystkich przetwórców
rolno-spożywczych za ciężką pracę, której
symbolem jest bochenek chleba. Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. W tym
roku impreza odbywała się pod honorowym
patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.
Celem imprezy jest popularyzacja zanikających zwyczajów agrarnych i chrześcijańskich,
pokazanie lub przypomnienie widzom pracy
dawnych maszyn rolniczych oraz tradycji związanych z życiem w dawnych czasach.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, skąd honorowi goście przejechali bryczkami na tereny
muzeum. Dyrektor Muzeum, Dorota Łapiak,
gorąco powitała wszystkich obecnych, m.in. Wojewodę Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego,
Wicemarszałków Województwa Podlaskiego,

Marka Olbrysia i Stanisława Derehajło, Starostę Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego,
Burmistrza Ciechanowca, Eugeniusza Święckiego, posłów na Sejm
RP, Europosłankę Beatę Kempę,
a także samorządowców z terenu
powiatu wysokomazowieckiego
i województwa podlaskiego, wystawców, przetwórców, rolników,
a także wszystkich uczestników
XIX Święta Chleba.
Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki odczytał list, skierowany do gości wydarzenia przez
Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym
premier serdecznie podziękował organizatorom
wydarzenia oraz podlaskim rolnikom za kultywowanie tradycji i dostarczanie polskiej żywności na stoły mieszkańców naszego kraju. Najlepsze życzenia oraz podziękowania rolnikom
złożył Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan
Zieliński:
– W imieniu swoim i władz powiatu wysokomazowieckiego, które od samego początku są
współorganizatorem święta chleba i od 19 lat,
mają swój udział w tym, aby to swięto było coraz piękniejsze, dostojniejsze, chciałem serdecznie
podziękować wszystkim rolnikom, za wasz trud,
który uosabiany jest przez ten chleb, który dziś
można spotkać na każdym stoisku, za waszą pracę, którą wkładacie każdego dnia, aby ziemia powiatu wysokomazowieckiego była coraz bardziej
zasobna. To muzeum jest miejscem, będącym
kwintesencją naszych dążeń, marzeń o czymś dostatnim, czymś wyjątkowym i pięknym. Chciałbym podziękować wszystkim przetwórcom rolno-spożywczym, dziś w szczególności piekarzom

i życzyć aby spożycie w narodzie rosło. W imieniu władz powiatu bardzo dziękuję pani dyrektor za organizację tego przedsięwzięcia.
Jednym z najważniejszych punktów programu XIX Podlaskiego Święta Chleba była
ceremonia dożynkowa oraz pokazy dawnych
tradycji rolniczych na polu, w tym żęcie sierpem, koszenie kosą, oborywanie przepiórki czy
też pokaz młócenia zboża. Od rana przybyłym
do Muzeum gościom czas umilały występy kapel ludowych i zespołów folklorystycznych, a na
zakończenie w amfiteatrze odbył się koncert
Gwiazdy Wieczoru, zespołu Golec uOrkiestra.

XI ZAJAZD WYSOKOMAZOWIECKI

60 kolarzy z Polski i zagranicy rywalizowało w Wysokiem Mazowieckiem o puchar
Ministra Obrony Narodowej. Kolarze do pokonania mieli ponad 170 km. Trasa przebiegała przez miejscowości Gołasze Mościckie,
Stare Wykno, Kulesze Kościelne, Nowe Wykno
oraz ulice Wysokiego Mazowieckiego.
Jest to jeden z najstarszych wyścigów klasycznych (jednodniowych) w Polsce, organizowany nieprzerwanie od 1958 roku. W tym

roku wystartowało 60 zawodników – zgłosiły się drużyny m.in.
z Turcji, Estonii, Czech i Białorusi, a także reprezentacja Polski. Dyrektor wyścigu, Marcin
Wasiołek serdecznie podziękował samorządowi miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin
Wysokie Mazowieckie i Kulesze
Kościelne za pomoc w organizacji imprezy, a jednostkom OSP
i funkcjonariuszom policji za zabezpieczenie trasy wyścigu.
Zwycięzcy wyścigu odebrali
puchary z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Ewy Konarzewskiej, Wójta Gminy Kulesze Kościelne,
Stefana Grodzkiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Marka
Komorowskiego. Zwycięzcą wyścigu został
Estończyk Norman Vahtra. Ponadto Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan Grodzki wręczył
nagrodę dla najlepszego Polaka w rywalizacji,
Norberta Banaszka.
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

