luty 2015
MAMY NOWY HERB I FLAGĘ
Na styczniowej sesji Rada Powiatu Wysokomazowieckiego podjęła uchwałę, ustanawiającą
nowe insygnia powiatowe. Komisja Heraldyczna (organ opiniodawczo-doradczy ministra do
spraw administracji publicznej w zakresie m.in.
opiniowania wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego) zgłaszała uwagi do poprzedniej wersji herbu powiatu.
Nowy herb (jak widzimy) prezentuje się następująco: W polu czerwonym srebrna rzeka
w pas, nad nią pół orła srebrnego ze złotym
dziobem i złotymi przepaskami zakończonymi
trójliśćmi, pod nią złoty krzyż kawalerski.
Te same motywy znajdujemy na fladze Powiatu: Płachta czerwona o stosunku boków 5:8
podzielona poziomo linią falistą białą na górną
część z półorłem z herbu i dolną z żółtym krzyżem kawalerskim, część górna dwukrotnie szersza od dolnej.
Charakterystyczna srebrna (biała) falista linia – „rzeka mleka” symbolizuje oczywiście spe-

cyfikę powiatu – mleczarski charakter produkcji
rolnej.
Wzór graficzny herbu znajduje odzwierciedlenie w pieczęciach: Powiatu Wysokomazowieckiego: Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm
z herbem powiatu w polu środkowym oraz napisem na otoku „POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI”; Rady Powiatu Wysokomazowieckiego: Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z herbem
powiatu w polu środkowym oraz napisem na
otoku „RADA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO”; Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego: Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm
z herbem powiatu w polu środkowym oraz napisem na otoku „ZARZĄD POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO” i Starosty Wysokomazowieckiego: Pieczęć okrągła o średnicy
36 mm z herbem powiatu w polu środkowym
oraz napisem na otoku „STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI”.

MAGICZNY WIECZÓR I CZAROWNA NOC
Bal studniówkowy to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego
ucznia szkoły średniej, to chwila na którą młodzi ludzie czekają i bardzo
starannie się do niej przygotowują. Odświętne szaty i ślicznie dobrane
fryzury świadczą o szczególnym charakterze tego spotkania. Ktoś zapyta: Gdzie są inne atrybuty studniówki? Oczywiście nie zapominamy
o tradycji, która każe rozpocząć bal polonezem – polskim tańcem chodzonym. W czasie zabawy tuż przed północą tradycją stały się popisy
artystyczne młodzieżowej reprezentacji maturzystów. To wszystko i jeszcze więcej miało miejsce w magiczny wieczór i czarowną noc z 24 na
25 stycznia 2015roku.
Na stronie 8 znajdą Czytelnicy Głosu Wysokomazowieckiego relację ze Studniówki 2015 uczniów „Jagiellończyka”, a na kolejnych – pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim.

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2014 R.
W roku 2014 na terenie powiatu wysokomazowieckiego zanotowano 467 zdarzeń tj. mniej o 163 zdarzeń w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w tym: pożarów 148 (więcej o 31 niż
w roku ubiegłym), miejscowych zagrożeń 309 (mniej o 195 niż w roku
ubiegłym). Odnotowano 10 alarmów fałszywych.
O rocznej odprawie wysokomazowieckich strażaków, podsumowującej rok 2014 przeczytacie Państwo na stronach 2 i 5.
Zapraszamy.

ZDANIEM STAROSTY...
żące funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych tj. szkół, poradni, straży pożarnej,
domu pomocy społecznej, urzędu pracy, zarządu dróg. Jednak ambicją naszego powiatu jest
inwestowanie jak największych środków w poprawę życia naszych mieszkańców. Powiat jest
jednostką samorządową, która jest stosunkowo
uboga, dlatego też musimy pozyskiwać środki
zewnętrzne na realizację naszych zamierzeń.
Dość powiedzieć iż z 25 mln zł, które zamierzamy w bieżącym roku zainwestować tylko ponad
4 mln zł pochodzi ze środków własnych, pozostałe z zewnątrz.

Szanowni Państwo!
26 stycznia na wniosek Zarządu Powiatu
nowa Rada Powiatu Wysokomazowieckiego
przyjęła budżet na 2015 r. Ogółem dochody wynoszą 72 503 648 zł a wydatki 72 003 648 zł,
w tym wydatki inwestycyjne prawie 25 mln zł,
czyli prawie 35% całości budżetu. To wynik
bardzo dobry oznaczający po raz kolejny wielki
wysiłek inwestycyjny naszego powiatu. W tegorocznym budżecie w pełni zabezpieczamy bie-

Najważniejsze nasze inwestycje to:
1. Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem- koszt ponad 6 mln zł
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Ciechanowiec (za ponad 5 mln zł)
3. Przebudowa mostu w m. Jamiołki Godzieby
wraz z drogą do Sokół (ponad 3,6 mln zł)
4. Dofinansowanie dróg gminnych (ponad
2,1 mln zł)
5. Ośrodek turystyki kwalifikowanej w Krzyżewie (ok. 2,5 mln zł)

6. Instalacja pomp ciepła w szkołach w Ciechanowcu i Krzyżewie (ok. 2,7 mln zł)
7. Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego i samochodu operacyjnego w KP PSP w Wysokiem
Mazowieckiem (780 tys. zł)
8. E- administracja (1,2 mln zł)
9. Budowa sieci komputerowej i elektrycznej
w Starostwie Powiatowym (400 tys. zł)
10. Remont internatu szkoły w Krzyżewie
(200 tys. zł)
11. Wykonanie dokumentacji na drogi powiatowe (265 tys. zł)
12. Wymiana stolarki okiennej w szkole w Czyżewie (80 tys. zł)
Mam nadzieję, iż powyższe przedsięwzięcia
zostaną skutecznie przeprowadzone, choć realizacja niektórych z nich jest uzależniona od przyznania środków zewnętrznych.
Na koniec pragnę serdecznie podziękować
radnym rady powiatu za merytoryczną dyskusję
i odpowiedzialne podejście do spraw budżetu
powiatu na 2015 r.
Łączę wyrazy szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2014 ROKU
Ciąg dalszy ze strony 1.
W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 9 lutego odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację
pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2014 roku.
Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem
Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął

naradę witając przybyłych gości: Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Antoniego
Ostrowskiego, Starostę Wysokomazowieckiego
– Bogdana Zielińskiego, Andrzeja Grzeszczuka
– Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, Sławomira Wołłejko – Powiatowego Inspektora Weterynarii, Tadeusza Zawistowskiego – Inspektora Nadzoru Nadleśnictwa
Rudka, Ewę Konarzewską – Zastępcę Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Mirosława

Reczko – Burmistrza Ciechanowca, Roberta
Wyszyńskiego – Burmistrza Szepietowa, Marka Kaczyńskiego – Wójta Gminy Nowe Piekuty, Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły,
Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klukowo,
Krzysztofa Murawskiego – Zastępcę Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, innych przedstawicieli instytucji i lokalnego samorządu oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.
Dokończenie na stronie 5.

POWIATOWY URZĄD PRACY POD NOWYM KIEROWNICTWEM

Z dniem 27 stycznia br. Zarządzeniem Starosty Wysokomazowieckiego Nr 5/2015 z dnia
22 stycznia 2015 r. na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy została powołana Pani Anna Milewska wyłoniona w drodze
konkursu dotychczasowa Kierownik Działu
Organizacyjnego w PUP.
Pani Anna Milewska pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów w roku 1992,
w służbach zatrudnienia pracuje od 21.03.1993 r.
W międzyczasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa i administracji. W latach
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1995-1998 współuczestniczyła w tworzeniu informatora dotyczącego zakładów pracy z terenu
działalności urzędu, była współorganizatorką
„Giełd Zawodów” i „Dni Otwartych” adresowanych do młodzieży stojącej przed wyborem
zawodu i dalszego kształcenia. Działania urzędu w tym zakresie były bardzo innowacyjne
i znacznie wykraczające poza ramy zadań służb
zatrudnienia. Za współudział w tworzeniu komplementarnych zbiorów informacji zawodowej
o charakterze lokalnym z zakresu edukacji i zatrudnienia otrzymała od Dyrektora WUP pochwałę z wpisaniem do akt osobowych.
W roku 1999 na stanowisku Kierownika
Działu Ewidencji i Świadczeń nadzorowała i realizowała zadania związane z wprowadzeniem
reformy ubezpieczeń społecznych.
Pracując na stanowisku Kierownika Działu
Organizacyjnego współtworzyła projekty wewnętrznych aktów normatywnych urzędu, redagowała procedury i była odpowiedzialna za
wprowadzenie i realizację systemu kontroli zarządczej, konstruowała i realizowała plany wy-

datków budżetowych i fakultatywnych Funduszu
Pracy, pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Dwukrotnie koordynowała
prace związane ze zmianą systemu informatycznego urzędu (PULS i SYRIUSZ). Synchronizowała działania związane z wdrożeniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
SEPI. Jest autorką artykułów ukazujących się
w prasie lokalnej oraz współautorką wydawanych
przez urząd materiałów informacyjnych promujących działalność urzędu kierowanych do osób
bezrobotnych i pracodawców. Opracowywała
sprawozdania z działalności urzędu, informacje
o sytuacji na rynku pracy, prezentacje oraz analizy grup ryzyka wykorzystywane przy konstruowaniu programów aktywizacji osób bezrobotnych. W latach 2009-2010 była odpowiedzialna
za stronę formalną, techniczną i organizacyjną
działań związanych z utworzeniem Centrum
Aktywizacji Zawodowej. Jest autorką logo CAZ.
W roku 2011 otrzymała Brązowy Medal za
długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
kiem w 2014 rok, rozpatrzyła projekty uchwał
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie
ustanowienia herbu, flagi i pieczęci powiatu wysokomazowieckiego oraz w sprawie przyjęcia
projektu sztandaru powiatu wysokomazowieckiego. Ponadto dokonała analizy projektu budżetu
powiatu na 2015 rok i ustaliła plan kontroli komisji na 2015 rok.

Zarząd Powiatu w okresie od 26 stycznia
2015 r. do 3 lutego 2015 roku odbył 3 posiedzenia na których podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, b) udzielenia upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanej z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, c) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku
zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego, d) ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej
oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartych konkursach
ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych
w 2015 roku, e) ogłoszenia naboru kandydatów
na członków komisji konkursowej opiniującej
oferty na realizacje zadań publicznych powiatu
wysokomazowieckiego w 2015 roku, f) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do
realizacji projektu systemowego, g) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do
realizacji projektu, h) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu systemowego, i) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu partnerskiego, j) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem, k) zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, l) uzgodnienia zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
16 stycznia br. Komisja Rozwoju, Promocji
i Finansów zapoznała się z informacją o pracy
administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2014 rok, rozpatrzyła

projekty uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie ustanowienia herbu, flagi
i pieczęci powiatu wysokomazowieckiego oraz
w sprawie przyjęcia projektu sztandaru powiatu wysokomazowieckiego. Ponadto dokonała
wstępnej analizy projektu budżetu powiatu na
2015 rok i ustaliła plan pracy komisji na 2015
rok.
19 stycznia br. Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu zapoznała się z informacją o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem w 2014 rok, rozpatrzyła projekty uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci
powiatu wysokomazowieckiego, w sprawie przyjęcia projektu sztandaru powiatu wysokomazowieckiego oraz z w sprawie zamiaru likwidacji
szkół wchodzących w skład zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.
Ponadto dokonała analizy projektu budżetu powiatu na 2015 rok w obszarze działania komisji
i ustaliła plan pracy komisji na 2015 rok.
21 stycznia br. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego zapoznała się z informacją o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem w 2014 rok, rozpatrzyła projekty
uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci
powiatu wysokomazowieckiego oraz w sprawie
przyjęcia projektu sztandaru powiatu wysokomazowieckiego. Ponadto dokonała analizy projektu budżetu powiatu na 2015 rok w obszarze
działania komisji i ustaliła plan pracy komisji na
2015 rok.
21 stycznia br. Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o pracy administracji
starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowiec-

22 stycznia br. Komisja Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych zapoznała się z informacją o pracy administracji starostwa powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem w 2014 rok, rozpatrzyła projekty uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie ustanowienia herbu,
flagi i pieczęci powiatu wysokomazowieckiego,
w sprawie przyjęcia projektu sztandaru powiatu
wysokomazowieckiego, w sprawie delegowania
przedstawiciela Rady Powiatu Wysokomazowieckiego do składu komisji konkursowej na
stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, w sprawie upoważnienia
zarządu powiatu do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz w sprawie delegowania osób do komisji konkursowej.
Ponadto dokonała analizy projektu budżetu powiatu na 2015 rok w obszarze działania komisji
i ustaliła plan pracy komisji na 2015 rok.
26 stycznia 2015 r. odbyła się III Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu
pomiędzy sesjami; sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy
sesjami; informację o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2014 rok. Ponadto rozpatrzono projekty
uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a) ustanowienia herbu, flagi i pieczęci powiatu wysokomazowieckiego, b) przyjęcia projektu sztandaru
powiatu wysokomazowieckiego, c) zamiaru
likwidacji szkół wchodzących w skład zespołów
szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, d) delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Wysokomazowieckiego do składu komisji
konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu
Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, e) upoważnienia zarządu powiatu do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
f) delegowania osób do komisji konkursowej,
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2015-2019, h) uchwalenia
budżetu powiatu na 2015 rok, i) zatwierdzenia
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2015 rok, j) zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji rady na 2015 rok, k) zatwierdzenia planu
pracy rady na rok 2015.
JB
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W styczniu na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 34 zdarzenia, w których uczestniczyło 58 załóg – 269 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 8 osób, odnotowano jedną ofiarę śmiertelną. Straty oszacowano na ok. 132 tys. zł.

Wybrane zdarzenia
10 stycznia o godz. 20³³ Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego (KP) otrzymał informację o zerwanym dachu na budynku
Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie
Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Wysokie
Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Dąbrowa
Dzięciel. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że
na jezdni przed budynkiem szkoły leżą fragmenty pokrycia i ocieplenia stropodachu budynku
Zespołu Szkół Zawodowych. Działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wstrzymaniu ruchu na jezdni przed budynkiem szkoły.
Po przybyciu przedstawiciela szkoły ratownicy
zabezpieczeni w szelki i linki ratownicze weszli
na dach budynku. Pokrycie dachu wykonane było
z ocieplenia (wełna prasowana) oraz papy ułożonych na starym stropodachu. Z dachu usunięto
zerwane i niebezpiecznie zwisające rynny i części

pokrycia (zniszczeniu uległo ok. 120 m²). Z powodu silnego wiatru i braku możliwości zamocowania
plandek zabezpieczono pozostałą część pokrycia
przed zerwaniem przy pomocy betonowych daszków wentylacyjnych. Uprzątnięto z jezdni i chodników pozostałości pokrycia dachu zrzucone przez
wiatr. Miejsce działań przekazano przedstawicielowi szkoły. Straty ogólne oszacowano na kwotę
około 50 tys. zł.
19 stycznia o godz. 8¹⁵ do Stanowiska Kierowania KP wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w okolicach miejscowości
Sokoły. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy
z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG
Stara Ruś, zastęp z OSP KSRG Sokoły oraz zastęp
z OSP KSRG Bruszewo. Na miejscu stwierdzono,
że w wyniku śliskiej nawierzchni doszło do kolizji
pięciu samochodów osobowych i jednej półciężarówki. Pięć samochodów znajdowało się na jezdni
na kołach, a jeden przejechał przydrożny rów i zatrzymał się na pobliskim polu. Samochodem Fiat
Seicento podróżowały trzy osoby – w tym dwuletnie dziecko. Z chwilą przybycia pierwszej Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej poszkodowanym
dzieckiem zajmował się Zespół Ratownictwa Medycznego, który po dokładnym przebadaniu zabrał
chłopca do szpitala. Ojciec dziecka po około piętnastu minutach trwania akcji zaczął uskarżać się
na ból głowy. Kierujący Działaniem Ratowniczym
zażądał drugiej karetki, która po przybyciu i przebadaniu poszkodowanego nie zabrała go do szpitala. Samochodem Chevrolet podróżował kierowca
z pasażerem, natomiast pozostałymi samochodami,
biorącymi udział w zdarzeniu podróżowali tylko
kierowcy, którzy nie odnieśli żadnych obrażeń.
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów oraz zakręceniu zaworów instalacji LPG w samochodach Daewoo Lanos i Peugeot. Podczas akcji

droga była całkowicie zablokowana, a pojazdy kierowane na wyznaczone objazdy. Jednocześnie ratownicy do chwili przyjazdu drugiej karetki udzielali pomocy poszkodowanemu, który uskarżał się
na ból głowy. KDR z chwilą przyjazdu na miejsce
zdarzenia zażądał piaskarki i posypania drogi. Po
wykonanych czynnościach przez policję pojazdy
zostały usunięte z jezdni na pobliski plac stacji
benzynowej. Uprzątnięto drogę z resztek powypadkowych i przywrócono ruch na jezdni. Powstałe
w wyniku zdarzenia straty oszacowano na łączną
kwotę około 40 tys. złotych.
20 stycznia o godz. 13¹⁴ Dyżurny Stanowiska
Kierowania KP otrzymał informację o zderzeniu
dwóch samochodów osobowych, do którego doszło
w miejscowości Brok. Na miejsce zadysponowane
zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie
oraz samochód operacyjny z dowódcą i zastępcą
d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po dojeździe, stwierdzono, że w przydrożnym rowie znajdują się dwa samochody osobowe stojące na kołach,
częściowo blokując drogę wojewódzką 678. W wyniku wypadku w jednym z samochodów uwięziona
została kobieta, która jako jedyna doznała obrażeń
ciała, uskarżała się na ból prawej nogi. ZRM, który
przybył na miejsce zdarzenia przed przybyciem
JOP udzielił pomocy medycznej poszkodowanej.
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz wycięciu drzwi samochodu Land
Rover. Poszkodowana z założonym kołnierzem została wydobyta z samochodu na deskę ortopedyczną i przekazana ZRM, który zabrał ją do szpitala.
W trakcie działań ruch na drodze był całkowicie
zablokowany. W obu pojazdach zostały odłączone
akumulatory, zebrano płyny eksploatacyjne, a miejsce zdarzenia uprzątnięto z resztek powypadkowych. W wyniku zdarzenia powstałe straty oszacowano na łączną sumę ok. 20 tys. złotych.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W styczniu w Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 46 postępowań przygotowawczych, w tym 10 przeciwko
nietrzeźwym kierującym pojazdami. Pozostałe
dotyczyły różnorodnych przestępstw. Na drogach
powiatu wysokomazowieckiego doszło do 30 kolizji drogowych oraz 2 wypadków drogowych.
– 14 stycznia około godziny 19 dyżurny wysokomazowieckiej policji otrzymał zgłoszenie o rozboju w miejscowości Jabłoń Dobki. Po przybyciu
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na miejsce policjanci ustalili, iż dwaj n/n mężczyźni w wieku około 50 lat weszli do budynku mieszkalnego, gdzie samotnie zamieszkiwał 84-letni
mężczyzna, po czym pobili go i dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie około 1900 zł , a następnie
oddalili się w nieznanym kierunku. Szczegółowe
okoliczności zaistniałego zdarzenia wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci.
– 19 stycznia w godzinach rannych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym
na drodze relacji Wysokie Mazowieckie – Sokoły.
Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, że
54-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Fiat Siena na prostym odcinku drogi,
w terenie niezabudowanym najprawdopodobniej
z powodu niedostosowania prędkości do warunków
panujących na drodze, uderzył w tył stojącego na
prawym pasie drogi z włączonymi światłami mijania i światłami awaryjnymi pojazdu marki Fiat Seicento, który następnie uderzył w tył stojącego na
tym samym pasie drogi ciężarówki marki Mercedes.
W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci

urazu głowy doznało 2-letnie dziecko, które było
pasażerem pojazdu marki Fiat Seicento. Wszyscy
kierujący w tym zdarzeniu byli trzeźwi. Szczegółowe
okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci.
– 23 stycznia około godziny 14.00 dyżurny
wysokomazowieckiej Policji otrzymał informację
o zdarzeniu drogowym w miejscowości Wysokie
Mazowieckie na ul. Ludowej. Będący na miejscu
policjanci wstępnie ustalili, iż 42-letni kierujący
samochodem marki Renault Kangoo wyjeżdżając
z placu parkingu niestrzeżonego nie zachował należytej ostrożności i potrącił przechodzącego za jego
pojazdem pieszego. W wyniku zdarzenia pieszy doznał obrażeń podudzia lewego i został przewieziony
do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Kierującego pojazdem marki renault poddano badaniu na stan trzeźwości – okazało się, że jest trzeźwy.
Szczegółowe okoliczności i przyczyny zaistniałego
wypadku wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci.
PSz

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2014 ROKU

Dokończenie ze strony 2.
Merytoryczną część oprawy rocznej rozpoczęły prezentacje przygotowanych na spotkanie
materiałów: Zastępca Komendanta – st. bryg.
Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową
i występowanie miejscowych zagrożeń w 2014
roku na terenie naszego powiatu, Komendant
zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Analizując sytuację pożarową i miejscowych
zagrożeń w powiecie wysokomazowieckim obserwujemy ciągłe rozszerzanie obowiązków jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-

czego pomimo tego, iż ogólna ilość interwencji
kolejny rok ma tendencję spadkową. W 2014 r.
w porównaniu z rokiem 2013 zanotowano ogółem o ponad 25% interwencji mniej, w tym pożarów było więcej o ponad 26% a miejscowych
zagrożeń mniej o ponad 38%. Spadek ilości
zdarzeń jest związany z mniejszą ilością, niż
w poprzednich latach, nawałnic i gwałtownych
opadów atmosferycznych. Generalnie liczba
podejmowanych interwencji jest nadal bardzo
wysoka, co jest związane z występowaniem różnego rodzaju miejscowych zagrożeń: wypadków
drogowych, gwałtownych opadów atmosferycznych, wichur, nietypowym zachowaniem zwierząt i innymi nietypowymi zdarzeniami. Pożary
powstają najczęściej z powodu nieostrożności
osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem
otwartym, wad urządzeń elektrycznych, nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych
oraz w wyniku podpaleń. Wiele podejmowanych interwencji ma związek ze złym stanem infrastruktury komunalnej. Sytuacja ta powoduje
zwiększenie roli i znaczenia straży pożarnych, co
wiąże się z koniecznością wyposażania jedno-

stek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w specjalistyczny sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację nałożonych obowiązków.
Zarówno strażacy zawodowi jak i ochotnicy
systematycznie szkolą się, czego efektem jest
umiejętność niesienia sprawnej i profesjonalnej
pomocy w sytuacjach zagrożenia. (Całość materiałów prezentowanych na strażackiej odprawie znajdą Czytelnicy na stronie internetowej
Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem).
Kolejną częścią narady były wystąpienia
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Starosty Wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia
dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie,
a także planów i zamierzeń na przyszłość.
Naradę zakończyły podziękowania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca,
za dotychczasowe efekty współpracy złożone na
ręce przybyłych gości.

ROCZNE PODSUMOWANIE PRACY POLICJANTÓW

To już tradycja, że każdego roku Wysokomazowieccy „Stróże Prawa” spotykają się ze swoimi przełożonymi, władzami samorządu terytorialnego i przedstawicielami współdziałających
służb i instytucji, by dokonać analizy ubiegłego
roku. W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, roczna narada
służbowa podsumowująca miniony rok pracy
wysokomazowieckiej Policji odbyła się 10 lutego.
W spotkaniu udział wzięli Zastępca Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Lewicki, zaproszeni
goście oraz przedstawiciele wszystkich pionów
i komórek organizacyjnych wysokomazowieckiej komendy.
W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w dniu narady rocznej, podsumowującej pracę policjantów
w 2014 roku zjawili się prócz Policjantów goście zaproszeni Starosta Wysokomazowiecki –
Bogdan Zieliński, Zastępca Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie – Ewa Konarzewska,
Prokurator Rejonowy – Arleta Rząca, Zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem starszy
brygadier Tomasz Sieńczuk oraz Komendant
Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem –
Tadeusz Wróblewski.

Spotkanie rozpoczął p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem
nadkom. Grzegorz Mierzejewski, witając przybyłych gości i składając wszystkim policjantom
i pracownikom KPP podziękowania za wytężoną
pracę.
W 2014 r. wysokomazowieccy policjanci
wszczęli 673 postępowań przygotowawczych.
Zmniejszyła się również liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w 7 kategoriach
przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa z 285 w 2013 r. do 229 w roku 2014.
Do tej kategorii zaliczamy między innymi przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, kradzieże
mienia, kradzieże z włamaniem, uszczerbek na
zdrowiu oraz uszkodzenie rzeczy. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2014 roku była wyższa niż w roku 2013.
W 2014 roku wysokomazowieccy policjanci
nałożyli 5476 mandatów karnych i przeprowadzili 1091 postępowań w sprawach o wykroczenia. Najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia naruszające bezpieczeństwo i porządek
w ruchu drogowym, bo aż 5122. W omawianym
okresie policjanci przeprowadzili 4177 interwencji, z czego 486 dotyczyło interwencji domowych.
Podczas ostatnich dwunastu miesięcy na
drogach powiatu wysokomazowieckiego zaistniało 33 wypadków drogowych, w których
śmierć poniosło 8 osób, a rannych zostało 43
osoby. Policji zgłoszono 397 kolizji drogowych.
Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych
było niedostosowanie prędkości do warunków
panujących na drodze, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowo wykonywane manewry. W 2014 roku wysokomazowieccy
policjanci zatrzymali 215 nietrzeźwych kieru-

jących pojazdami mechanicznymi i innymi pojazdami. Ponadto przebadali na stan trzeźwości
13678 kierowców.
Wysokomazowiecka Policja przykłada bardzo dużą rolę do pracy profilaktycznej, która
była i jest realizowana nie tylko na terenie miasta Wysokie Mazowieckie ale i na terenie całego
powiatu wysokomazowieckiego. W ramach prewencji kryminalnej funkcjonariusze policji oraz
pracownicy cywilni przeprowadzili w 2014 roku
229 spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz osobami
dorosłymi.
Analiza danych dotyczących roku 2014 wskazuje na pozytywne efekty pracy wysokomazowieckich policjantów.
Podsumowując miniony rok pamiętajmy
jednak, że nie wystarczą działania funkcjonariuszy, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w domu,
w szkole lub na drodze. Ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa ma bowiem postawa każdego mieszkańca, którego reakcja na przypadek
naruszenia prawa może wpłynąć na zatrzymanie
sprawcy przestępstwa i uniknięcie skutków tego
czynu.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– Rewolucja 1905 r. i jej następstwa
Rywalizacja między mocarstwami europejskimi, m.in. Rosją i Prusami, ciągłe przygotowania do wojny, u schyłku XIX i XX w.,
wpłynęły również na obszary przygraniczne.
Na terenie guberni łomżyńskiej realizowano
budowę twierdz w Osowcu, Łomży, koszar
wojskowych w Zambrowie i urządzano poligon ćwiczebny w Czerwonym Borze. Znaczenie militarne posiadała przebiegająca przez
powiat mazowiecki Kolej Nadnarwiańska. Linia prowadziła z Łap przez Sokoły, Czerwony
Bor do Ostrołęki.
W latach 1891-1893 trwało wykupywanie
gruntów od właścicieli w powiecie mazowieckim pod jej budowę. Oddano ją do użytku
w 1893 r. W latach rewolucji 1905-1907 roku
w Łapach stacjonował silny garnizon wojskowy, składający się z roty 13. Białozierskiego
pp. Tuż po rewolucji Rosjanie zbudowali halę
parowozową, kuźnię i kotlarnię.
Schyłek XIX i początek XX w. odznaczał się dużą śmiertelnością małych dzieci.
Spowodowane to było panującymi wówczas
chorobami: tyfusem, krwawą biegunką, odrą,
suchotami, szkarlatyną oraz brakiem opieki
lekarskiej i ubóstwem społeczeństwa. Jednocześnie następowała radykalizacja postaw
społecznych, aktywizacja działalności partii
politycznych, które szerzyły radykalne idee.
Wybuch rewolucji 1905 r. ożywił nadzieje
Polaków na odzyskanie niepodległości bądź
przynajmniej autonomii kulturalnej, przez
złagodzenie polityki rusyfikacyjnej.
Na terenie powiatu wystąpienia organizowała Polska Partia Socjalistyczna i Narodowa
Demokracja. Grupa zbrojna – Organizacja
Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej miała
chronić działalność niepodległościową samej
partii, przeprowadzała ataki na obiekty administracji rosyjskiej. Skupiała się głównie na
pozyskiwaniu środków na dalszą działalność
konspiracyjną. W tym celu rozbijano rosyjskie urzędy skarbowe, napadano na konwoje
i pociągi z pieniędzmi.
W grudniu 1905 r. miał miejsce napad na
kasę pocztową w Wysokiem Mazowieckiem.
Akcję przeprowadzili członkowie Organizacji
Bojowej PPS Stanisław Dworakowski i Antoni
Kulesza, mieszkańcy Mazowiecka. Świadkiem
wydarzeń był rodowity wysocczanin, późniejszy znakomity bibliolog i archiwoznawca
Piotr Bańkowski (1885-1976). W pamiętniku
opisał te wydarzenia Ludwik Śledziński, poseł na Sejm w 1925 r.: Towarzysz nasz, student
mieszkający w Wysokiem Mazowieckiem dowiedział się, że dnia 25 grudnia [1905 r.] ma
wymaszerować do Zambrowa rota piechoty,
która stacjonowała dotąd w Wysokiem Mazowieckiem, więc towarzysz nasz zwrócił się
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do C.K.R. Nie będzie wojska w miasteczku
i partia korzystając z tego może zdobyć kasę
i pieniądze. Uczestnicy akcji dojechali z Warszawy do Szepietowa. Było jeszcze ciemno,
gdy furmankami przyjechali do Mazowiecka.
Zdobyto 480 000 rubli, skórzany worek ze
złotymi pieniędzmi ważący ok. 8 kg oraz ok.
200-300 czystych książeczek paszportowych,
które posłużyły do dalszej działalności partii.
Dworakowski i Kulesza nie wrócili do miasta, przedostali się przez granicę do Prus.
Policja aresztowała ojca Stanisława Dworakowskiego i stryja Antoniego Kuleszy. Inny
działacz Organizacji Bojowej PPS, który pozostał w mieście, Teofil Sokolik, ostrzeżony
przez zaprzyjaźnionego żandarma uciekł aż
do Mandżurii. Tam znalazł schronienie u Stanisława Wróblewskiego, pochodzącego z okolic Czyżewa. Nie wrócił już do Polski. Zmarł
w Buchedu w 1922 r.
17 marca 1905 r. mieszkańcy gminy Kołaki pod przewodnictwem Tomasza Gołaszewskiego i Ryszarda Wierzbowskiego zażądali
wprowadzenia języka polskiego do urzędów
i szkół, wydania zezwolenia na uczenie dzieci w innych wsiach. Żądania spisano i wielokrotnie przekazywano władzom carskim.
15 I 1905 r. samorząd gminy Szepietowo,
w obecności naczelnika powiatu, odmówił
zatwierdzenia budżetu na 1905 r. Odmowę
uzasadnił Stanisław Tomasz Wołk, właściciel
majątku Dąbrowa Bybytki, który domagał się:
żeby wszystkie ogłoszenia i wszelkie polecenia
sołtysom były pisane w języku polskim, żeby
w tym języku odbywały się zebrania, żeby
we wszystkich szkołach nauka odbywała się
w języku polskim272. 28 I 1906 r. zapadł wyrok
o 1-miesięcznym areszcie Mikołaja Perkowskiego, s. Mikołaja (ur. 1860), którego wybrano na kandydata i zatwierdzono na stanowisko wójta gminy Sokoły. Powodem aresztowania była propaganda, jaką czynił Perkowski
wśród społeczeństwa na rzecz „wykorzenienia” ze szkół i urzędów gminnych języka rosyjskiego i to, że okazał się być działaczem
Narodowej Demokracji.
W marcu 1906 r. pozrywano urzędowe
tablice we wsiach: Wojny Pietrasze, Wojny
Krupy, Krasowo Cząstki, Wojny Szuby, Skłody Borowe, Piekuty Urbany i Piekuty Nowe.
Inspiratorami byli: Piotr Łukaszewicz z Piekut Nowych, Romuald Sasinowski z Kobosek, Wincenty Mioduszewski z Tłoczewa,
Michał Kaczyński z Łopieni Jeży, Paweł Konopka z Siódmak, Jan Iglicki z Wierzbowizny,
Adam Wolf i nauczyciel Józef Rudwal z Piekut. Aresztowano ich i na miesiąc osadzono
w więzieniu. Pieśń „Boże coś Polskę” wierni
odśpiewali m.in. w kościele w Jabłoni.

W 1905 r. na wsi dominowały wystąpienia o charakterze narodowym, zrywano napisy w języku rosyjskim, oficjalne ogłoszenia,
orły carskie, odznaki urzędów lokalnych oraz
sądów, protestowano przeciwko prenumeracie rosyjskich czasopism, nauczaniu dzieci
wyłącznie w języku rosyjskim. „Prowodyrami” strajków w szkołach byli ziemianie, np.
22 II 1905 r. w Szepietowie odbył się strajk
z inicjatywy Stanisława Włodka, właściciela
majątku Dąbrowa Bybytki. Ale też były wystąpienia o charakterze społecznym. Pierwszy strajk w guberni łomżyńskiej zanotowano
w 7 marca 1905 r. w majątku Gabrysin. Trwał
1 dzień i brało w nim udział 7 osób, które wysuwały postulaty ekonomiczne. W maju miały miejsce wystąpienia we wsi Czarnowo Biki.
17 lipca 1905 r. „czarny” strajk miał miejsce
w Stelmachowie i Jeżewie, 29 VII w 7 folwarkach z okolicy Wysokiego Mazowieckiego:
Michałkach, Osipach, Podwiśniówku, Osipach Starych, Osipach Lepertowiźnie, Osipach Zakrzewiźnie i Zawrociu. 12 VIII 1905 r.
miał miejsce strajk w majątku Klukowo,
a kilka dni później porzuciło pracę 26 robotników z majątku Złotoria. Wszędzie domagano się większych ordynarii i wyższego
wynagrodzenia. Właściciel majątku Klukowo
hr. Adam Starzeński zgodził się na podwyżkę
wynagrodzenia o 1 rubel miesięcznie i ordynarię powiększoną o poł korca ziarna. Akcja
strajkowa miała miejsce również w roku następnym. 23 IV i 2 VII strajkowano w Złotorii, 6 VII w Jeżewie. W Złotorii strajkowano
ponadto w sierpniu i grudniu 1906 r.
W 1903 r., gdy sprawował już urząd proboszcza tykocińskiego, zwołał zebranie parafialne dla przeprowadzenia składek na rzecz
parafii i ukarany został za to grzywną 100 rubli, z zamianą w razie niezamożności na miesiąc aresztu. W parafii Wyszonki Kościelne
pracował też inny polski działacz narodowy
ks. Wawrzyniec Dąbrowski. Również wielkim
autorytetem cieszył się ks. Tomasz Kulesza,
którego postrzegano jako wielkiego patriotę,
przekonującego lud do miłości do wszystkiego, co polskie i organizatora manifestacji
narodowych. Ks. B. Gumowski zbierał pieniądze na druk i rozpowszechnianie nielegalnej
literatury wśród mieszkańców parafii Czyżew. Zachęcał do śpiewania pieśni patriotycznych: „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Boże
coś Polskę” i „Z dymem pożarów”. Czynił to
szczególnie w 1905 r. Ks. Julian Modzelewski zbierał pieniądze na zakazaną działalność
polityczną, w Czyżewie zorganizował on tzw.
Dom Ludowy.

RYNEK PRACY
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO W 2014 R.

Rok 2014 w powiecie wysokomazowieckim był
okresem wyraźnego spadku poziomu bezrobocia.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 roku kształtowała się na poziomie 7,8 % (2013 rok – 9,3 %)
i tak jak na przestrzeni całego roku – była jedną z najniższych w województwie. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce i w województwie podlaskim stanowili odpowiednio 11,5% oraz 13,1% ludności czynnej
zawodowo.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
na koniec grudnia 2014 roku wynosiła 2058 osób
i w porównaniu do stanu z analogicznego okresu
roku ubiegłego była niższa o 18,2%.
Według stanu na koniec grudnia 2014 roku w ewidencji urzędu figurowały:
• 143 osoby z prawem do zasiłku (6,9% ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 9,5%),
• 863 kobiety (41,9% ogółu bezrobotnych, rok 2013 –
43,3%),
• 1220 osób do 25 roku życia (59,3% ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 46,0%),
• 318 osób po 50 roku życia (15,4% ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 17,9%),
• 1174 osoby długotrwale bezrobotne (57,0% ogółu
bezrobotnych, rok 2013 – 51,1%),
W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku w urzędzie zarejestrowało się 2058 osób bezrobotnych,
z ewidencji wyłączono 3226 osób (rok 2013: napływ – 2904, odpływ – 2767), w tym z powodu podjęcia pracy - 1402 osoby (rok 2013 – 1345),
W 2014 roku do urzędu zgłoszono 2291 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (rok
2013 – 1745), w tym 31,7% (726) stanowiły oferty
aktywizacji zawodowej współfinansowane przez urząd
pracy. Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej w powiecie przypadało średnio
11 bezrobotnych (rok 2013 – 17). Zrealizowano 95%
ofert pracy.
Realizując zadania w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej w okresie dwunastu miesięcy 2014
r. udzielono 1042 indywidualnych porad zawodowych
oraz 193 informacje zawodowe, podczas 5 porad grupowych objęto wsparciem 26 osób, z badań testowych
skorzystało łącznie 419 osób (197 kobiet).
W omawianym okresie zajęciami aktywizacyjnymi w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu
pracy objęto 47 osób bezrobotnych.
W roku 2014 na aktywizację osób bezrobotnych
ogółem wydatkowano kwotę 6.871,9 tys. zł, w tym:
na realizację programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.364,9 tys. zł., na
realizacje programów finansowych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 2.061,1 tys. zł.
Wydatki na aktywne programy rynku pracy w roku 2014 były o ponad 23% wyższe niż w roku ubiegłym
i kształtowały się następująco:
Na zasiłki dla osób bezrobotnych wydatkowano
kwotę 2.095,4 tys. zł (2013 rok – 2.606,1 tys. zł).
W okresie dwunastu miesięcy 2014 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 1039 osób bezrobotnych – ponad 65,7% więcej niż w roku 2013 (627
osób), w tym:
– w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 212
osób;

– w ramach robót publicznych podjęło pracę 10 osób;
– stażami objęto 456 osób;
– przeszkolono 202 osoby;
– w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy zatrudniono 48 osób;
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 105 osób.
– koszt studiów podyplomowych sfinansowano 6 osobom.
Efektywność programów rynku pracy na dzień
31.12.2014 r. kształtowała się na poziomie 77,16%, co
znaczy, że po zakończonym udziale w aktywnych formach wsparcia 659 osób podjęło zatrudnienie.
W chwili obecnej urząd dysponuje środkami na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w wysokości 4.446,3 tys. zł, w tym 1.630,3 tys. zł w ramach
programów współfinansowanych z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Rok bieżący stwarza możliwości korzystania ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowych priorytetów perspektywy finansowej na
lata 2014-2020. Tak jak dotychczas, urząd będzie aplikował o dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych w ramach projektów konkursowych.
Aktualne informacje na temat realizacji w roku
2015 aktywnych programów rynku pracy będą zamieszczane na stronie internetowej urzędu:
www.pup-wysokiemazowieckie.pl.
Anna Grądzka

Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawiała się następująco:
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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ

Młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie bawiła się na balu studniówkowym w restauracji Zacisze w Łapach już na tydzień przed
rozpoczęciem ferii zimowych. Punktualnie
o godz. 18. tak ważną dla przyszłych maturzystów uroczystość, rozpoczęła część oficjalna. Dyrektor Wioletta Gierłachowska powitała wszystkich przybyłych gości, rodziców oraz młodzież.
W krótkim przemówieniu zwróciła uwagę na

doniosłość tego wyjątkowego balu. Przypomniała, co symbolizuje słowo studniówka. Życzyła
wszystkim maturzystom owocnej pracy w ciągu
ostatnich stu dni nauki, by bez problemu zdali
egzamin dojrzałości oraz egzaminy zawodowe.
Do życzeń Pani Dyrektor dołączyli w miłych
słowach zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego – Leszek Gruchała,
radny powiatu Waldemar Kikolski, przedsiębiorca współpracujący ze szkołą, właściciel firmy
Trans-Rol – Andrzej Remisiewicz, a także przedstawicielka Rady Rodziców – Dorota Zarzecka.
Po tradycyjnych słowach „Poloneza czas zacząć”, młodzież zatańczyła go w pięknym układzie przygotowanym pod kierunkiem Alicji Stasiuk, wychowawczyni IV TR.
A potem potem spełniły się słowa wypowiedziane przez młodzież w powitaniu, gdy życzyli
wszystkim wspaniałej zabawy do białego rana.
Studniówkowy bal był naprawdę udany i na długo zostanie w pamięci maturzystów i ich gości.
ZSR

MAGICZNY WIECZÓR I CZAROWNA NOC

Dokończenie ze strony 1.
W Dworku Pan Tadeusz, w niedalekim Kuczynie na progu ferii zimowych odbył się bal
studniówkowy maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Po przywitaniu
wszystkich uczestników balu przez Dyrektora
Ryszarda Łukasza Flanca 28 par odtańczyło poloneza, inaugurując studniówkę. Rzęsiste oklaski
potwierdziły klasę tancerzy i trud choreografa.
Podziękowanie dla Wojciecha Ogrodnika złożyli: dyrektor, młodzież i rodzice. Pan Dyrektor
powitał zaproszonych gości: Zastępcę Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie – Ewę Konarzewską z mężem, Prezesa Banku Spółdzielczego – Tadeusza Noska z żoną, Przewodniczącego
Rady Rodziców Liceum – Andrzeja Laskowskiego z żoną, Radę Pedagogiczną, Rodziców
i wszystkich maturzystów z zaproszonymi osobami. Dyrektor przedstawił wychowawców klas
maturalnych: Bożenę Jankowską, Krzysztofa Fedorowskiego, Ewelinę Dąbrowską, Halinę Kietlińską, Andrzeja Sitarskiego i Magdę Lewocz
Muszyńską. Zwracając się do maturzystów Dy-
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rektor życzył bezpiecznej i udanej zabawy do
białego poranka, a na maturze jak najwyższych
wyników. Przekazał życzenia szampańskiej zabawy do pierwszych kurów piania od Dyrektor
Aldony Dołubizno. Głos zabrała Burmistrz Ewa
Konarzewska, dziękując za zaproszenie życzyła
maturzystom niezapomnianych wrażeń z balu
i wysokich not na egzaminie dojrzałości. Reprezentanci młodzieży Paulina Łopieńska i Łukasz
Godlewski powitali uczestników balu, podziękowali dla Dyrektorów Liceum, Aldonie Dołubizno i Ryszardowi Łukaszowi Flancowi za stwarzanie warunków do nauki i rozwoju oraz za
matczyno-ojcowską opiekę w czasie 3 letniego
pobytu w szkole. Padły słowa podziękowania dla
Starosty Bogdana Zielińskiego i Doroty Łapiak
– Przewodniczącej Rady Powiatu za dbałość
o bazę szkoły i docenianie wysiłków nauczycieli i uczniów w osiąganiu wysokich wyników
w nauce. Wychowawcy odebrali podziękowania
za wyrozumiałość, cierpliwość, poświęcenie i wieloletnią opiekę. „Bez Was kochani rodzice by nas
tu nie było” – to słowa skierowane do rodziców.
Paulina i Łukasz wyrażając opinię wszystkich
maturzystów zapewnili o szacunku i nieustającej wdzięczności płynących prosto z serc chłopców i dziewcząt do swoich rodziców. Wszyscy
adresaci życzeń i podziękowań otrzymali piękne
bukiety kwiatów. Przemawiający członkowie Komitetu Organizacyjnego Studniówki Agnieszka
Sadowska i Ferdynand Rzymski w imieniu rodziców, gospodarzy wieczoru powitali uczestników balu, podziękowali dyrektorom, wychowawcom i nauczycielom za nauczanie i opiekę
w czasie trzech lat licealnej edukacji. Przemawiający zaprosili do wspólnej zabawy i konsumpcji
serwowanych posiłków . Po słowach Dyrektora:
„Studniówkę Anno Domini 2015 ogłaszam za

otwartą” młodzież rozpoczęła bal walcem. Impreza nabrała tempa. Zespół muzyczny Magnum
serwował muzykę z współczesnych list przebojów przeplatając ją muzycznymi hitami z lat
70, 80 i 90. Cóż to był za bal! O godzinie 5.00
– kiedy pierwsze kury piały – parkiet był pełen
tańczących. Po kilku bisach zespołu studniówka
dobiegła końca. Acha, jeszcze jedna ważna informacja – o godzinie 22.30. parkiet zamienił się
w scenę kabaretową. Widzowie obejrzeli dowcipny zestaw scenek z życia szkoły. Reżyser widowiska Krzysztof Fedorowski zaangażował do
występów artystów z klasy III B. Gościnnie wystąpiły panie profesorki: Marzanna Kisielewska,
Joanna Piekutowska i Urszula Mioduszewska –
taneczne gwiazdy Jagiellończyka oraz uczniowie
klasy III A: Łukasz Godlewski, Kamila Piętka,
Natalia Wojtkowska, Marlena Dąbrowska. Gdy
kurtyna opadła publiczność nagrodziła spektakl
brawami. Dyrektor Flanc podziękował artystom
i opiekunowi. Bal był bardzo udany, młodzież
i goście bawili się wyśmienicie. Niebawem ukaże
się trailer z balu studniówkowego. Nic dodać ani
ująć. Studniówka w Jagiellończyku odbyła się!
Baj!
ZSOiP

JUŻ POLONEZA DŹWIĘKI BRZMIĄ…

W sobotni wieczór 17. stycznia 2015 roku
na balu studniówkowym w Dworku Pan Tadeusz w Kuczynie bawili się uczniowie klas IV
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
Ten wyjątkowy wieczór swą obecnością zaszczycili dostojni goście – przyjaciele szkoły:
ksiądz prałat Ryszard Niwiński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński z żoną, radny
Sejmiku Wojewódzkiego Łukasz Siekierko z osobą towarzyszącą, Wiceburmistrz Ewa Konarzewska z mężem, Dyrektor ZSOiP Ryszard Łukasz
Flanc z żoną, Dyrektor CKZ Józef Sokolik z żoną.
Jak nakazuje tradycja bal rozpoczął się dostojnym, staropolskim tańcem – polonezem.
Godnie, z powagą i elegancją uczniowie zaprezentowali ten taniec przygotowany przez Ewę
Kościelską.

Następnie przyszedł czas na przemówienia.
W imieniu maturzystów Karolina Pieńkos i Bartek Olszewski z kl. IV technikum ekonomicznego w ciepłych słowach powitali przybyłych
gości. Nie kryjąc wzruszenia dziękowali dyrekcji szkoły, nauczycielom, wychowawcom oraz
rodzicom za trud i pracę, wytrzymałość i cierpliwość.
Oficjalnego rozpoczęcia balu dokonał dyrektor szkoły Andrzej Jamiołkowski, życząc maturzystom realizacji zamierzonych celów i sukcesów w dorosłym życiu. Ciepłe słowa pomyślności
i życzenia wielu łask bożych na dalsze życie
przekazał ksiądz prałat Ryszard Niwiński. Z życzeniami dobrej zabawy oraz znakomitych wyników na maturze i egzaminach zawodowych
zwrócił się do zgromadzonych Starosta Bogdan
Zieliński.

Serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom przekazała w swoim
wystąpieniu Grażyna Pieńkos, reprezentująca
rodziców.
Wspaniale rozpoczęty bal trwał niemal do
białego rana. Muzyczne klimaty tworzył zespół
Proxy. Bawiono się przy największych hitach sezonu, a niepowtarzalna atmosfera radości towarzyszyła wszystkim uczestnikom.
Jedną z atrakcją wieczoru było przestawienie pt. „Sny i marzenia maturzysty”, w którym
potwierdziły się talenty naszych uczniów – recytatorskie, komiczne, wokalne i taneczne. Występ każdego z artystów publiczność nagradzała
gromkimi brawami.
To był naprawdę wyjątkowy wieczór!
ZSZ

KARNAWAŁ ZAKOŃCZYLIŚMY STUDNIÓWKĄ
Tak długo na to czekaliśmy. Wiele stresów,
przygotowań, załatwiania spraw i dopinania
wszystkiego na ostatni guzik i…… I stało się –
jedna, jedyna taka noc.
Ale takie 9 godzin, warte były wszystkich
przygotowań. Zapamiętamy je na pewno do końca życia. Było cudownie… Taka noc zdarza się
tylko raz w życiu. Noc wypełniona tańcem, wspaniałą zabawą, obecnością osób, z którymi spędza
się dużo czasu w szkole, wreszcie: noc, która ma
być ostatnim szaleństwem przed maturą…
Maturzyści Technikum im. Armii Krajowej
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 14 lutego 2015 roku bawili się na uroczystym balu studniówkowym
w Dworku „Pan Tadeusz” w Kuczynie.
Bal przedmaturalny zaszczycili swoją obecnością dostojni goście: Wicestarosta Powiatu
Wysokomazowieckiego Leszek Gruchała z żoną,
Ryszard Flanc dyrektor ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem z małżonką.
Młodzież rozpoczęła tegoroczną studniówkę
od powitania przybyłych gości, dyrekcji, rady
pedagogicznej oraz rodziców. Po powitaniu zabrzmiały słowa „Poloneza czas zacząć…”, co było
sygnałem do rozpoczęcia przez maturzystów
pięknego układu tanecznego tradycyjnego tańca.
24 pary prezentowały się znakomicie.
Następnie maturzyści w imieniu wszystkich
kolegów skierowali słowa wdzięczności i podziękowania dyrekcji, wychowawcom i rodzicom za
trud włożony w kształcenie i wychowanie, skła-

dając na ich ręce wiązanki kwiatów oraz oddała
głos Dyrektorowi Józefowi Sokolikowi.
Pan Dyrektor swe wystąpienie rozpoczął
od powitania wszystkich gości. Życząc wszystkim wspaniałego i niezapomnianego balu oraz
sukcesów na zbliżających się egzaminach oraz
dokonał otwarcia studniówki. Z serdecznymi
życzeniami dobrej zabawy oraz pomyślnego zdania matury zwrócił się do zgromadzonych Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek
Gruchała. Część oficjalna zakończyła się serdecznymi podziękowaniami rodziców, skierowanymi
do dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.
Po tym wydarzeniu wszyscy zebrani uzupełnili swoje siły witalne podczas posiłku. Jak się

później okazało, było to wręcz konieczne, bo zabawa dopiero się zaczynała. Przy muzyce serwowanej na żywo goście bawili się do samego rana.
Około godziny 22.30 młodzież zaprosiła
wszystkich na program artystyczny podczas którego ujawniły się talenty wokalne, satyryczne
i taneczne. Bardzo miłym akcentem, był integracyjny taniec „belgijka” przygotowany samodzielnie przez uczniów klasy IV Technikum
w zawodzie technik rolnik, jako niespodzianka
dedykowany dyrekcji i wychowawcom klas.
Bawiliśmy się doskonale do białego rana,
a niepowtarzalna atmosfera radości towarzyszyła wszystkim do końca uroczystości.
UCZNIOWIE CKZ
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STUDNIÓWKA Z „POPRAWINAMI”

W sali bankietowej „Szczęsny” w Ciechanowcu 24 stycznia odbył się bal studniówkowy tegorocznych maturzystów miejscowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Zgodnie ze szkolną tradycją wydarzenie
miało bardzo uroczystą oprawę. Swój wielki
dzień przeżywali uczniowie ostatnich klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.
Studniówkę rozpoczął Dyrektor Eugeniusz
Święcki. Powitał on serdecznie gości, którzy
licznie przybyli, aby podziwiać i wspierać młodych ludzi, podczas tak ważnego w ich życiu
wydarzenia. Na uroczystości gościliśmy między
innymi: Jacka Boguckiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdana Zielińskiego –
Starostę Wysokomazowieckiego, Dorotę Łapiak
– Przewodniczącą Rady Powiatu, ks. Dziekana
Tadeusza Kryńskiego – Proboszcza Parafii pw.
Trójcy Świętej, ks. Andrzeja Polakowskiego –
Proboszcza Parafii pw. NPM z Fatimy, Jerzego
Leszczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Marzenę Kryńską – Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
Agatę Koc – Przewodniczącą Rady Rodziców
ZSOiZ w Ciechanowcu, rodziców, bliskich
i przyjaciół naszych maturzystów oraz nauczycieli i wychowawców.

Po powitaniu Dyrektor Eugeniusz Święcki
przekazał głos przedstawicielom klas maturalnych: Anicie Tymińskiej i Rafałowi Lubowickiemu, którzy byli prowadzącymi studniówkowej
gali. W ich wystąpieniu nie mogło zabraknąć
także tradycyjnego cytatu: „Poloneza czas zacząć”. Był to znak wskazujący na kolejny istotny
punkt balu studniówkowego. Każda klasa zaprezentowała się przed zgromadzonymi w naszym
polskim tańcu narodowym. Eleganccy maturzyści z gracją wykonywali skomplikowane układy
choreograficzne. Występ był efektem ciężkiej,
kilkumiesięcznej pracy młodzieży, przygotowującej się pod kierunkiem nauczycielek: Ewy
Stefańskiej i Magdaleny Kujawskiej.
Po prezentacjach tanecznych głos zabrali
rodzice: Agnieszka Tymińska i Grzegorz Sylwestrzuk. W pięknych słowach podziękowali
oni wszystkim, którzy włożyli wiele serca i trudu zarówno w przygotowanie bali studniówkowego, jak też w pracę z młodzieżą.
Następnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. We wszystkich
wystąpieniach pojawiały się ciepłe i mądre słowa
skierowane pod adresem bohaterów tego wieczoru, Dyrekcji oraz pracujących z młodzieżą
pedagogów.
Nie mogło zabraknąć także głosu samych
maturzystów. W imieniu młodzieży głos zabrał
Łukasz Radziszewski – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który swoim pełnym
humoru wystąpieniem rozbawił zebranych. Nie
zapomniał on także o podziękowaniach, skierowanych do Dyrekcji szkoły i wychowawców
klas maturalnych za okazaną troskę, oraz ciężką
pracę i pomoc włożoną w przygotowanie. Serdeczne podziękowania skierowano także pod
adresem przybyłych gości, rodziców i grona
pedagogicznego. Wyrazami wdzięczności były
kwiaty.

Maturzyści pamiętali także o swoich rodzicach, którzy na co dzień okazują im wiele serca
i cierpliwości. Pierwsza piosenka w wykonaniu
Weroniki Perlejewskiej i Alberta Boguckiego
zadedykowana była właśnie im. Utwór „Cudownych rodziców mam”, podczas którego maturzyści zaprosili swoich rodziców do tańca, kończącego oficjalną część balu.
Następnie nadeszła pora na biesiadowanie
i wyśmienitą zabawę. Uczestnicy zabawy studniówkowej zasiedli do suto i okazale zastawionych stołów, na których znajdowały się wyśmienite potrawy i napoje. Doskonałą muzykę
zapewnił z kolei zespół „Proxy”. Wykonywane
przez grupę utwory nie tylko porywały do tańca, ale też tworzyły niepowtarzalną atmosferę.
W międzyczasie odbyła się sesja fotograficzna
upamiętniająca ten wymarzony bal.
Na studniówce nie mogło zabraknąć części
artystycznej, przygotowanej przez maturzystów.
Największą atrakcją występu okazała się parodia
baletu „Jezioro łabędzie”, podczas którego widzowie mogli podziwiać naszych maturzystów
ubranych w różowe spódniczki i popisujących.
W utworach muzycznych zaprezentowali się
Magdalena Tomczuk i Radosław Koc. Część
artystyczna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów i została nagrodzona głośnymi
owacjami.
Szampańska zabawa trwała dosłownie do
białego rana. Wielu maturzystów bawiło się także na „ministudniówce”, która odbyła się następnego dnia. Chociaż bal studniówkowy niestety
już za nami, to pozostanie on z pewnością na
zawsze w pamięci tegorocznych maturzystów.
„Studniówka udana – matura zdana”, jak mówi
szkolne przysłowie. W myśl tej dobrej wróżby
życzymy więc wszystkim maturzystom samych
sukcesów podczas majowych egzaminów.
Monika Wincenciak kl. III B

CZAR STUDNIÓWKOWEJ NOCY

Taka noc zdarza się tylko raz w życiu, noc wypełniona tańcem, wspaniałą zabawą i cudowną
atmosferą. W tę magiczną noc 24 stycznia 2014
roku – równo 100 dni przed maturą- młodzież
ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Czyżewie bawiła się na balu studniówkowym w
restauracji Arkadia. Zgodnie z coroczną tradycją
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bal otworzyła pani dyrektor Alicja Bańkowska,
która po powitaniu przybyłych gości, wymówiła
oczekiwane przez wszystkich słowa: „Poloneza czas zacząć” i zaprosiła nimi tegorocznych
maturzystów do staropolskiego tańca. W rytm
melodii ruszył elegancki korowód. Piękne panie i eleganccy panowie podążali po parkiecie
wprowadzając zgromadzonych w uroczysty nastrój balu , który był już „ostatnim przystankiem
przed maturą”. Ostatnią chwilą beztroski i zabawy przed czekającym maturzystów wysiłkiem.
Po tańcu przyszedł czas na przemówieniagłos zabrali przybyli goście. Niezapomnianej zabawy i sukcesów na maturze życzyli młodzieży
m.in. Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek
Gruchała, Jacek Bogucki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i długoletni dyrektor ZSOiZ w Czyżewie, a obecnie burmistrz Czyżewa –
Anna Bogucka.

Po przemówieniach przedstawiciele maturzystów podziękowali zaproszonym gościom
za życzliwość i wsparcie udzielane szkole. Zaś
dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie. Obok
ciepłych słów pojawiły się także piękne kwiaty –
dowód wdzięczności i szacunku. Następnie głos
zabrał przedstawiciel tych, dzięki którym odbyła
się ta wspaniała uroczystość, rodziców – Jarosław Zalewski – Przewodniczący Rady Rodziców.
Podziękował nauczycielom „za kształtowanie
tych młodych ludzi, za cierpliwość i wyrozumiałość” a młodzieży życzył niezapomnianych
wrażeń. Tak zakończyła się część oficjalna uroczystości. A potem już tylko szalone pląsy do
samego rana. „Ach, co to był za bal!” – teraz pozostały nam tylko wspomnienia.
ZSOiZ
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