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I POSIEDZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dla 29 uczniów szkół prowadzonych przez powiat wysoko-
mazowiecki 12 lutego 2016 roku był dniem wyjątkowym. Tego 
dnia odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Starosty Wyso-
komazowieckiego. Otrzymali je uczniowie, którzy za I semestr 
roku szkolnego 2015/2016 mieli wysokie wyniki w nauce, tj. 
uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 w klasach ponadgimna-
zjalnych oraz 5,1 w klasach gimnazjalnych. 

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyso- 
kiem Mazowieckiem zgromadzili się najlepsi uczniowie szkół 
powiatowych, ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz radni Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży funkcjonujący od wrześnie 2013 r., umożliwił przy-
znanie uczniom stypendiów.  

Dokończenie na stronie 2.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach 
2 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze posiedze-
nie Zarządu Związku Powiatów Województwa 
Podlaskiego. Skład zarządu został powołany na 
posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku w dniu 19 stycznia 
br. Przewodniczącym zarządu został Starosta 
Siemiatycki Jan Zalewski a Wiceprzewodni-
czącym Bogdan Zieliński – Starosta Wysoko-
mazowiecki. Pozostali członkowie zarządu to: 
Ryszard Anusiewicz Sekretarz Powiatu Bielskie-
go, Roman Łopaciuk Geodeta Powiatowy w Sie-
miatyczach oraz Paweł Żak Geodeta Powiatowy 
w Mońkach. 

W obradach Zarządu w Siemiatyczach wzię- 
ła udział także Pani Danuta Konopka dyrektor  
Departamentu Mienia i Geodezji z Urzędu  
Marszałkowskiego w Białymstoku, która przed- 
stawiła stan zaawansowania prac dotyczących 
projektu pod nazwą „Udostępnianie zasobów 
publicznych rejestrów geodezyjnych – moder- 
nizacja ewidencji gruntów i budynków”. W dal- 
szej części spotkania Zarząd podjął uchwałę  
w sprawie składania oświadczeń woli w spra-
wach majątkowych oraz przygotował projekty 
uchwał w sprawie: wysokości składek członkow-
skich i regulaminu organizacyjnego biura Związ-
ku Powiatów Województwa Podlaskiego. 

Uczniowska tradycja nakazuje odbyć „pierw- 
szy dorosły bal” na około sto dni przed rozpo-
częciem egzaminów maturalnych. Wieczorowe 
kreacje dziewcząt i eleganckie garnitury chłop-
ców doskonale komponują się z perfekcyjnie 
przygotowanymi układami choreograficznymi  
poloneza. Zazwyczaj w pierwszej parze w tan  
rusza dyrekcja z uczennicą lub uczniem. Wszyst-
ko starannie zaplanowane, przygotowane i pod 
bacznym okiem „ciała pedagogicznego” i rodziców.

Najwcześniej, bo już 16. stycznia w tym roku 
bawili się uczniowie Zespołu Szkół Zawo- 
dowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem  
Mazowieckiem – o czym pisaliśmy w stycznio-
wym wydaniu Głosu Wysokomazowieckiego.  
Ich koleżanki i koledzy z „Jagiellończyka”, Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo- 

wych w Ciechanowcu, Zespołu Szkół Rolniczych  
w Krzyżewie i Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Czyżewie swoje bale 
przedmaturalne zorganizowali tydzień później. 

Znakomita zabawa – często do białego rana 
– jest znakomitą okazją, by na parę godzin za-
pomnieć o czekających młodych ludzi trudach 
przygotowań do matury. Studniówka to typowo 
polska tradycja, niemająca żadnego odpowied-
nika na świecie. Poza Polską tego typu bale są 
organizowane dopiero po zdanych egzaminach. 
W Czechach na zasadach podobnych do Stud-
niówki odbywa się w styczniu lub w lutym „Ma-
turitní ples”.

 Relacje z tegorocznych studniówek znajdą 
Państwo na stronach  9 i 10, a wspólną fotogale-
rie na stronie 11 i 12. 

TRADYCYJNE STUDNIÓWKI JUŻ ZA NAMI
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ZDANIEM STAROSTY...

Dokończenie ze strony 1.

Podczas uroczystej gali Starosta Wysokoma-
zowiecki Bogdan Zieliński wręczył uczniom de-
cyzje o przyznaniu stypendiów, a rodzicom listy 
gratulacyjne.  W dowód wdzięczności stypendy-
ści obdarowali Pana Starostę bukietem róż. 

Stypendia otrzymali: z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu: Anna Susoł, Ga- 
briela Wysocka, Natalia Aleksandra Ziółkowska,  
Aleksandra Piętka, Przemysław Susoł, Jakub  
Wakuluk, Robert Bachorek, Kewin Mateusz Nie- 
wiarowski, Marta Pełszyk, Marta Krysińska, 
Emilia Jabłońska, Paulina Niemyjska, Szymon 
Kamiński, Remigiusz Truszkowski, Krzysztof  
Radziszewski, Karolina Czarnecka, Monika  
Piętka, Katarzyna Łuniewska, Sylwia Uszyńska,  
Emi-lia Wojtkowska.

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Po-
licealnych w Wysokiem Mazowieckiem: Do-

minika Dąbrowska, Anna Zaremba, Katarzyna 
Krakówko. 

Z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem: Weronika Borecka, Ka-
rolina Sternik, Paulina Dąbrowska.

Z Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii 
Karpowicz w Krzyżewie – Łukasz Łuniewski.

SZKOLENIE KADRY ZSOIZ W CZYŻEWIE NA SYCYLII

Szanowni Państwo! 

Można kogoś lubić bądź nie, ale w sferze 
prywatnej, a przede wszystkim publicznej po-
winniśmy mówić/pisać prawdę. Szczególnie je-
żeli mówi/pisze to człowiek, który chce być/jest 
redaktorem jakiegoś pisma. Otóż ostatnio prze-
czytałem na jednej ze stron internetowych, iż Po- 
wiat Wysokomazowiecki wyda w roku bieżącym 
o 12 (!!!) mln zł mniej na inwestycje,  niż w roku 
ubiegłym. To zwykłe kłamstwo!!! Albo ktoś nie 

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stani- 
sława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem – 
Grzegorz Perkowski.

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Czyżewie – Klaudia  Szulborska.

Gratulujemy!

potrafi czytać ze zrozumieniem albo ma złe in-
tencje. Powiat nasz w roku ubiegłym miał zainwe-
stować wg planu 18,7 mln zł a ostatecznie zreali-
zował inwestycje na sumę 17,05 mln zł. Różnica 
w wydatkach wypływa głównie z oszczędności 
przetargowych. W przyjętym budżecie na ten rok 
Rada Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu przy-
jęła kwotę 19,8 mln zł na inwestycje. Dla ucznia 
szkoły podstawowej oczywistym jest, iż środki 
na inwestycje w roku bieżącym są większe, niż  
w roku ubiegłym (czytaj: 18,7 mln zł w 2015 r.  
< 19,8 mln zł w 2016 r.). Niestety nie wszyscy  
to rozumieją. A szkoda. 

Wracając do przyjętego budżetu na 2016 rok  
chcemy zrealizować następujące inwestycje:
1. Przebudowa dróg: ul. Ludowa (przy nowej  
fabryce Mlekovity) w Wysokiem Mazowieckiem,  
Brzóski Stare – Jabłoń Kikolskie, Czyżew –  
Ołdaki Magna Brok, Klukowo – Czyżew, Stara  
Ruś – Bruszewo – Stypułki Borki – Stypułki  
Szymany – Stypułki Święchy za łączną kwotę  
ok. 19,1 mln zł;
2. Wykonanie dokumentacji technicznej prze- 
budowy dróg – 608 tys. zł;
3. Zakup sprzętu sieciowego i komputerowego – 
100 tys. zł;

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Czyżewie trwa realizacja projektu 
„Erasmus+” pt. „ZSOiZ w Czyżewie ku zjed-
noczonej Europie”. W jego założeniach znajdu-
je się szkolenie kadry pedagogicznej oraz staże 
uczniów. 6 lutego wróciła do kraju pierwsza 
grupa nauczycieli, którzy polecieli na Sycylię, 
aby w ciągu 5 dni poznać edukację włoską, ze 
szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa za-
wodowego. Instytucją, która gościła nas i przygo-
towała pobyt we Włoszech jest Associazione Ar-

tistica Culturale „A Rocca” z siedzibą w mieście 
Barcellona Pozzo di Gotto. Program pobytu był 
bardzo urozmaicony. Mieliśmy możliwość  zwie-
dzić szkołę średnią zawodową, gdzie uczy się ok.  
80 uczniów m. in. w zawodach: mechanik, me- 
chatronik, rolnik, projektant odzieży, agrobiznes.  
Z zaciekawieniem oglądaliśmy wyposażenie  
pracowni, pokazy doświadczeń w laboratorium 
chemicznym oraz uprawy szklarniowe i de- 
monstracje szczepienia winorośli. Poznaliśmy  
też organizację kształcenia zawodowego i sys-

tem egzaminowania. Zwiedziliśmy też miejsca, 
w których uczniowie odbędą staże, poznaliśmy 
warunki techniczne prowadzenie staży.” A Rocca” 
zapewnił nam też bogaty program kulturowy: 
powitalne aperitivo zapoznało nas ze smakami 
typowymi dla Sycylii, która słynie ze znakomitej 
kuchni. Niezapomnianych doznań dostarczyła 
wędrówka na Etnę – najwyższy wulkan europej-
ski – oraz spacer po starożytnej Taorminie. Peł-
ni wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy do 
kraju, by podzielić się nimi z radą pedagogiczną.

4. Przebudowa szybu windowego w DPS Koza- 
rze – 81 tys. zł.

Jest to plan realny, gdyż już na 2 projekty  
drogowe otrzymaliśmy dofinansowanie w bu- 
dżetu państwa (na 24 mln zł na całe wojewódz-
two podlaskie powiat wysokomazowiecki otrzy-
ma 6 mln zł, a mamy przecież 14 powiatów  
ziemskich i 3 miasta na prawach powiatu).  
Trzeci z projektów oczekuje na rozpatrzenie  
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Tak wypadamy pod tym względem na tle 
innych podobnych nam powiatów i naszych są-
siadów (suma środków na inwestycje w planach 
budżetowych na 2016 r.):
1. Powiat wysokomazowiecki 19,8 mln zł.
2. Powiat zambrowski 3,6 mln zł.
3. Powiat bielski 7,0 mln zł.
4. Powiat siemiatycki 6,8 mln zł.

I tak można wyliczać i wyliczać. Mam na- 
dzieję, że Państwo teraz rozumiecie, że nie mamy  
czego się wstydzić, wręcz przeciwnie.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
związanych z realizacją projektu w ramach 
programu Erasmus+, pt. „Przyjaźń kultur i ję-
zyków”,
j)  układu wykonawczego budżetu Powiatu Wy-
sokomazowieckiego na 2016 rok,
k)  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wy-
gaśnięcie trwałego zarządu,
l) reprezentacji Powiatu Wysokomazowieckie-
go w Związku Powiatów Województwa Podla-
skiego,
m) wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia akty-
wów trwałych oraz mienia ruchomego o war-
tości księgowej brutto poniżej 3 500 złotych, 
stanowiącego własność Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem,
n) wyrażenia zgody Szpitalowi Ogólnemu  
w Wysokiem Mazowieckiem na lotnicze użyt-
kowanie działki stanowiącej własność Powiatu 
Wysokomazowieckiego oznaczonej nr 1995/7, 
położonej przy ulicy Szpitalnej w Wysokiem 
Mazowieckiem.

27 stycznia br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego – przewodniczącego za- 
rządu odbyło się 38 posiedzenie Zarządu  
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 
Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Za-
rządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszel-
kich czynności związanych z realizacją pro-
jektu pt. „Europejskie doświadczenie stażowe 
uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach pro-
gramu ERASMUS+,
b) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 
Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Za-
rządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszel-
kich czynności związanych z realizacją projektu 
w ramach programu ERASMUS+ Akcja KA1. 
„Mobilność kadry edukacji szkolnej”, tytuł pro-
jektu: „Doskonalenie znajomości języka angiel-
skiego kadry Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Wysokiem Mazowieckiem, drogą do 
podnoszenia jakości kształcenia w placówce”,
c) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dro-
gi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na 
wniosek Pani Burmistrz Czyżewa,
d) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 
realizację w 2016 roku zadań publicznych nale- 
żących do powiatu wysokomazowieckiego,
e) ustalenia procedury ogłaszania naboru na 
członków komisji konkursowej oraz regulami-
nu pracy komisji konkursowej opiniującej ofer-
ty złożone w otwartych konkursach ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 
roku,
f) ogłoszenia naboru kandydatów na członków 
komisji konkursowej opiniującej oferty na re-
alizację zadań publicznych powiatu wysokoma-
zowieckiego w 2016 roku.

13 stycznia br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego – przewodniczącego za- 
rządu odbyło się 37 posiedzenie Zarządu  
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) przekazania urządzeń energetycznych wraz 
z dokumentacją PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
w Białymstoku,
b) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania 
w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego wszelkich czynności związanych z reali-
zacją projektu w ramach programu Erasmus+, 
pt. „Europejska praktyka wysokomazowieckie-
go technika”,
c) powołania dyrektora Zarządu Dróg Powiato-
wych w Wysokiem Mazowieckiem,
d) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, 
e) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem do wydawania decyzji w imieniu zarządcy 
drogi,
f) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu 
Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem do składania oświadczeń woli w imieniu 
powiatu wysokomazowieckiego jako zarządcy 
dróg powiatowych,
g) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu 
do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego wszelkich czynności 
związanych z realizacją projektu w ramach pro- 
gramu Erasmus+, pt. „Atrakcyjni na europej-
skim rynku pracy”,
h) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu 
do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego wszelkich czynności 
związanych z realizacją projektu w ramach pro-
gramu Erasmus+, pt. „Międzynarodowe hory-
zonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”,
i) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu 
do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego wszelkich czynności  

Zarząd powiatu zaakceptował projekt 
uchwały zarządu powiatu w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane  
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia na-
uczycieli oraz specjalności i formy kształce-
nia, na które dofinansowanie jest przyznawane  
w 2016 roku. 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawoz-
daniem z wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez powiat wysokomazowiecki 
w 2015 roku; analią wydatków poniesionych 
na wynagrodzenia nauczycieli w 2015 roku  
w placówkach oświatowych prowadzonych przez  
powiat wysokomazowiecki; analizą przycho-
dów z NFZ za okres styczeń – grudzień 2015 
roku przedłożoną przez Dyrektora Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz 
pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem przygotowany do Wo-
jewódzkiej Rady Zatrudnienia w Białymstoku  
o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia 
tj. technik chłodnictwa i klimatyzacji. 

8 lutego br. pod przewodnictwem Bogda-
na Zielińskiego – przewodniczącego zarządu 
odbyło się 38 posiedzenie Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ustalenia na rok szkolny 2016/2017 profi- 
lów kształcenia ogólnozawodowego i zawodów, 
liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowa-
nych do klas pierwszych w szkołach prowadzo-
nych przez powiat wysokomazowiecki, 
b) ogłoszenia naboru na wolne kierownicze 
stanowisko urzędnicze dyrektora powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Ma-
zowieckiem, 
c) powołania komisji konkursowej, 
d) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  
Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Ma-
zowieckiem do realizacji projektu „30+ w dro-
dze do zatrudnienia (II)”,
e) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dy-
rektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wy-
sokiem Mazowieckiem do realizacji projektu 
„Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 
30+”. 

2 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej. Celem komisji było rozpatrzenie 
skargi na dyrektora powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. 
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

W styczniu 2016 r. na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano 23 zdarzenia,  
w których uczestniczyło 44 załogi – 187 strażaków 
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W wyniku zdarzeń rannych zostało 5 osób, ofiar 
śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano 
na ok. 211 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
11 stycznia o godz. 13:36 Dyżurny Sta- 

nowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
otrzymał informację o wypadku samochodu oso-
bowego w miejscowości Brzóski Falki. Na miej-
sce zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie. Po przybyciu stwierdzono, że sa-
mochód osobowy Hammer wjechał w ogrodzenie 
prywatnej posesji uszkadzając kilka przęseł, bra-
mę wjazdową, a następnie dachował. Samocho-
dem podróżował kierowca, który opuścił pojazd  
o własnych siłach – nie został zabrany przez ZRM 
do szpitala. Działania JOP polegało na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworów  
i odłączeniu gazu LPG. Następnie postawiono po-
jazd na koła i odłączono dopływ prądu z akumu- 
latora. Pojazd został zabrany przez pomoc dro- 
gową, a teren akcji przekazano Policji.

15 stycznia o godz. 15:01 do Stanowiska Kie-
rowania KP wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu 
jednorodzinnego drewnianego w miejscowości 
Kropiewnica Gajki. Natychmiast do zdarze-
nia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Kobylin 
Borzymy, OSP KSRG Pszczółczyn i z JGR Łapy. 
Na miejscu stwierdzono, że pali się dom jedno- 

rodzinny drewniany kryty eternitem. Z chwilą 
przybycia pierwszego zastępu JOP (OSP Kobylin  
Borzymy) pożarem objęty był już cały budynek 
(dach zapadł się do wnętrza, na skutek wyso-
kiej temperatury i rozgorzenia popękały szyby 
w oknach). Budynek zamieszkiwany był przez 
jednego mieszkańca, który w chwili pożaru prze-
bywał u sąsiada. Przyłącze elektryczne wskutek 
pożaru odpadło od palącego się budynku i leżąc 
na ziemi pozostawało cały czas pod napięciem. 
Prąd odłączono zdalnie w całej miejscowości,  
a na miejsce zdarzenia zadysponowane Pogoto- 
wie Energetyczne odłączyło przyłącze na słupie. 
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu zda- 
rzenia, podaniu prądów wody na palący się bu- 
dynek, a z chwilą przybycia kolejnych jednostek 
wprowadzono następne prądy gaśnicze, co do- 
prowadziło do lokalizacji pożaru. Ratownicy  
w aparatach ODO weszli do wnętrza w celu prze-
szukania budynku i ostatecznego wykluczenia 
przebywania w nim osób trzecich. W pomiesz-
czeniu kuchennym znaleziono butlę gazową LPG 
bez zaworu, którą wyniesiono na zewnątrz w bez-
pieczne miejsce. Dalsze działania polegały na usu-
nięciu nadpalonej i zwisającej więźby dachowej. 
Wyrzucono na zewnątrz i przelano wodą mate-
riały z wnętrza budynku powodujące zadymienie. 
Sprawdzono pogorzelisko kamerą termowizyjną 
pod kątem ukrytych zarzewi ognia, po czym prze-
kazano je właścicielowi.

29 stycznia o godz. 8:05 Dyżurny Stanowi-
ska Kierowania KP otrzymał informację o zderze-
niu dwóch samochodów osobowych w miejsco-
wości Mazury. Na miejsce zadysponowano dwa 
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp 
OSP KSRG Stara Ruś. Po przybyciu stwierdzono, 
że samochód BMW jadący od strony Wysokiego 
Mazowieckiego wpadł w poślizg zjeżdżając na 
przeciwległy pas ruchu, a w wyniku tego manew-
ru jadąca z naprzeciwka Toyota uderzyła go w bok 

rozrywając na dwie części. Obydwie części roze-
rwanego samochodu znajdowały się w pobliskim 
rowie, a Toyota pozostała na swoim pasie ruchu 
w pozycji na kołach. Kierowca BMW na skutek 
zderzenia został wyrzucony z wraku i znajdował 
się po przeciwnej stronie drogi w rowie wypełnio-
nym wodą. Zatrzymujący się użytkownicy drogi 
wydostali poszkodowanego z wody układając go 
na poboczu jezdni (przytomny, z widocznymi  
obrażeniami), a kontakt z nim był ograniczony. 
Kierowca Toyoty na skutek zdarzenia nie doznał 
żadnych widocznych obrażeń, opuszczając pojazd 
o własnych siłach i znajdował się pod opieką po-
licji. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu 
miejsca, dotarciu do poszkodowanego i udzieleniu 
mu pomocy. W trakcie działań ratowniczych po 
około jednej minucie na miejsce zdarzenia przy-
był ZRM, któremu przekazano poszkodowanego. 
W wyniku podejrzeń większej ilości osób (in-
formacja uzyskana od kierującego samochodem 
marki BMW) mogących brać udział w zdarzeniu 
ratownicy przeszukali teren w obrębie prowadzo- 
nych działań. Z upływem akcji kierowca drugiego  
samochodu zaczął uskarżać się na ból w oko- 
licach kości ogonowej. Na miejsce zdarzenia przy-
był drugi ZRM, który zajął się poszkodowanym. 
Obaj kierujący zostali zabrani do szpitala. Na 
miejsce przybył zespół dochodzeniowo-śledczy 
Policji. Po zakończonych czynnościach wraki po-
jazdów zostały zabrane przez pomoc drogową,  
teren akcji uprzątnięty z resztek powypadkowych,  
a miejsce zdarzenia przekazano Policji.

W styczniu odnotowano 10 pożarów sadzy  
w przewodach kominowych w budynkach miesz-
kalnych. W dbałości o bezpieczeństwo miesz- 
kańców powiatu przypominamy, że utrzymanie  
w czystości przewodów kominowych należy do 
obowiązków właścicieli budynków.
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W styczniu 2016 roku w powiecie wysoko-
mazowieckim doszło do 1 wypadku drogowego  
i 38 kolizji drogowych. Policjanci na drogach 
naszego powiatu zatrzymali 4 nietrzeźwych 
kierowców.  

Policjanci wysokomazowieckiej „drogówki”  
przeprowadzą cykliczne działania, które ukie-
runkowane są na zwiększenie bezpieczeństwa 
„niechronionych uczestników ruchu drogowego”.  
Policjanci zwracają szczególną uwagę na pieszych, 
jak również kierujących pojazdami, którzy swo- 
im niewłaściwym zachowaniem powodują za-
grożenie dla tej grupy osób. Mundurowi ponadto 

KRONIKA POLICYJNA 
sprawdzają czy piesi korzystają z wyznaczonych 
przejść oraz czy stosują się do przepisów prawo 
o ruchu drogowym. Ponadto zwracają uwagę na 
zachowanie kierujących w wobec pieszych.

 
Wysokomazowieccy policjanci ponownie 

przypominają:
 ▶ W czasie złej widoczności, gdy pieszy ma na 
sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych 
kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży 
elementów odblaskowych, kierowca dostrzega 
go z dużym opóźnieniem.

 ▶ Pamiętajmy, że w ciemnościach pieszy widzi 
reflektory samochodu nawet z odległości kilku 
kilometrów, ale kierowca dostrzeże go dopie-
ro, gdy zauważy sylwetkę człowieka w zasięgu 
świateł samochodu.

 ▶ Po ciemku, bez elementów odblaskowych, je-
steśmy widoczni w światłach mijania z odle-
głości zaledwie 20 – 30 metrów. Jeśli kierow-
ca jedzie prędkością 90 km/h, to pokonuje 25 
metrów drogi wciągu 1 sekundy i nie ma szans 

na jakąkolwiek reakcję gdy zauważy na swojej 
drodze pieszego.

 ▶ Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element 
odblaskowy, odbijający światła samochodu, kie- 
rowca spostrzeże go już z odległości 130 – 150 
metrów, czyli ok. 5 razy szybciej! To może  
uratować pieszemu życie.

 ▶ Powszechne stosowanie elementów odblasko- 
wych w różnej formie – zawieszki, opaski, ka-
mizelki, jaskrawe parasolki i in., spowoduje, 
że szansa pieszego na uniknięcie potrącenia  
w warunkach złej widoczności znacznie wzro-
śnie, nawet jeśli popełni on błąd np. będzie się 
poruszał niewłaściwą stroną jezdni.

 ▶ Prawidłowo noszone odblaski powinny być 
umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się 
w polu działania świateł samochodowych i były 
zauważalne dla kierujących nadjeżdżających  
z obu kierunków (z tylu i z przodu).

Pamiętajmy  
– BEZPIECZNY PIESZY TO WIDOCZNY 

PIESZY!!!
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FERIE ZIMOWE ZA NAMI
również w domu. Szczególną uwagę policjanci 
zwrócili na podstawowe zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i właściwego ko-
rzystania z internetu. Przestrzegali także przed 
niebezpieczeństwem jakie niesie  za sobą  zaży-
wanie substancji psychoaktywnych i tzw. dopa-
laczy.  

Zanim rozpoczął się zimowy wypoczynek 
dzieci i młodzieży, wysokomazowieccy poli-
cjanci przeprowadzili z uczniami szkół szereg 
spotkań i pogadanek na temat bezpiecznego za-
chowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych.   
W  swoich  prelekcjach mundurowi przestrzegali 
przed zagrożeniami, które mogą czyhać  zarów-
no w czasie zabawy na świeżym powietrzu, jak 

WSPOLNIE TWORZYMY „MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA”
darczych i narkotykowych. Takie zestawienie 
pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w te- 
renie oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków, 
zarówno tych zamieszkujących duże miasta, jak  
i mniejsze miejscowości. Na jej podstawie ła-
twiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, 
a następnie zaplanować racjonalne działania 
w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Mapę 
zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako 
istotny element procesu zarządzania bezpie-
czeństwem publicznym, realizowanym w part-
nerstwie międzyinstytucjonalnym.

Warunkiem poprawy skuteczności działań 
w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca 
między wszystkimi podmiotami zaangażowa-
nymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeń-
stwo obywateli. Jednym z najważniejszych eta-
pów budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” 
był szereg spotkań z przedstawicielami samo-
rządów, organizacji pozarządowych, instytucji, 
placówek oświatowych i mieszkańcami powiatu 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne do- 
tyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeń-
stwa” w powiecie wysokomazowieckim. Mapa 
zagrożeń bezpieczeństwa będzie powstawała na  
podstawie danych policji oraz informacji zebra-
nych w ramach współpracy z lokalnymi spo-
łecznościami. Będzie  zawierać informacje m.in. 
o przestępstwach pospolitych i kryminalnych 
(m.in. bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa, kra-
dzieże) oraz drogowych. Ponadto uwzględnione 
zostaną wybrane kategorie przestępstw gospo-

wysokomazowieckiego. Dzięki aktywnemu włą-
czeniu się w proces tworzenia „Mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa” poprzez udział w konsultacjach 
społecznych lokalnej społeczności naszego po-
wiatu możliwe było właściwe zdiagnozowanie 
zagrożeń.

Wysokomazowieccy policjanci dziękują wszyst- 
kim, którzy uczestniczyli w powyższym przedsię-
wzięciu i wnieśli w trakcie tych licznych spotkań 
cenne uwagi, które niewątpliwe zostaną wykorzy-
stane przy tworzeniu „Mapy zagrożeń bezpieczeń-
stwa”.

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2015 ROKU
kowo, Józefa Grochowskiego – Wójta Gminy 
Kulesze Kościelne, Krzysztofa Krajewskiego – 
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, innych 
przedstawicieli lokalnego samorządu oraz stra-
żaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany 
na spotkanie materiał – zastępca komendanta 
st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację 
pożarową i występowanie miejscowych zagro-
żeń w 2015 roku na terenie naszego powiatu. 
Komendant zreferował sprawy dotyczące funk-
cjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego oraz działalności Komendy Powia-
towej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Kolejną częścią narady były wystąpienia 
Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP, Starosty Wysokomazowieckiego oraz  
przedstawicieli służb współdziałających i lokal- 
nego samorządu obfitujące we wnioski i spo- 
strzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony  
przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym 
powiecie, a także planów i zamierzeń na przy-
szłość.

Naradę zakończyły podziękowania Komen- 
danta Powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca, 
za dotychczasowe efekty współpracy złożone na 
ręce przybyłych gości.

Narada roczna, podsu- 
mowująca sytuację pożaro- 
wą i miejscowych zagrożeń  
oraz funkcjonowanie Kra- 
jowego Systemu Ratowni- 
czo-Gaśniczego na terenie  

powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku  
odbyła się 8 lutego 2016 r. w sali konferencyj- 
nej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. 
Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przyby-
łych gości: Zastępcę Podlaskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – 
st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego, Starostę Wy-
sokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, 
Wicestarostę – Leszka Gruchałę, Komendanta 
Powiatowego Policji – insp. Marka Przybyszew-
skiego, Andrzeja Grzeszczuka – Państwowego 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, 
Sławomira Wołejko – Powiatowego Lekarza We- 
terynarii, Tadeusza Zawistowskiego – Inspek-
tora Nadzoru Nadleśnictwa Rudka, Jarosława 
Siekierko – Burmistrza Miasta Wysokie Mazo-
wieckie, Annę Bogucką – Burmistrza Czyżewa, 
Roberta Wyszyńskiego – Burmistrza Szepie-
towa, Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klu- 

Informację o strażackim podsumowaniu  
z bogatą fotogalerią znajda Państwo także na fa-
cebooku. Serdecznie zapraszamy.

TS
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Gmina Piszczaty
Czajki, Franki Dąbrowa, Franki Piaski, Ka- 
pice Lipniki, Kapice Stara Wieś, Kłoski Mły-
nowięta, Kobylin Borzymy, Kobylin Kruszewo, 
Kobylin Pogorzałki, Kurzyny, Leśniewo Niedź-
wiedź, Makowo, Milewo Leśne, Milewo Zabiel-
ne, Milewo Żółtki, Piszczaty Roszczany, Skłody 
Borowe, Skłody Przyrusy, Szymany, Stypułki 
Giemzin, Stypułki Koziołki, Stypułki Szymony, 
Wnory Pażochy, Wnory Stare, Wnory Wandy, 
Wnory Wiechy, Wnory Wypychy, Zalesie Ła-
będzkie.
Gmina Poświętne
Brzozowo Antonie, Brzozowo Chrzczonki, 
Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo 
Solniki, Brzozowo Stara Wieś, Dworaki Pikaty, 
Dworaki Staśki, Dzieżki, Gąsówka Stara Wieś, 
Gołębie, Grochy Niemierzęta, Kamieńskie Ocio-
ski, Liza Nowa, Łapy Barwiki, Łapy Bociany, 
Łapy Dębowina, Łapy Goździki, Łapy Kołpaki, 
Łapy Korczaki, Łapy Łynki, Łapy Szołajdy, Łapy 
Wity, Łapy Zięciuki, Piętkowo, Porośl Głuche, 
Porośl Kije, Porośl Wojsławy, Wilkowo, Woj-
ciechowięta, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody 
Stare.
Gmina Sokoły
Bruszewo, Bujny Budziszewo, Drągi Kosuty, Drągi 
Wypychy, Gąsówka, Gąsówka Samochy, Gąsów-
ka Skwarki, Idźki Młynowskie, Idźki Średnie, 
Jaźwiny, Kalinowo Faszcze, Mazury, Osse Ba-
gno, Perki Bujenki, Perki Franki, Perki Karpie, 
Perki Lachy, Perki Mazowsze, Perki Wypychy, 
Płonka Kozły, Racibory Stare, Roszki Chrzczo-
ny, Roszki Leśne, Roszki Sączki, Roszki Włodki, 
Roszki Wodźki Bieńki, Ruś Stara, Truskolasy La-
chy, Truskolasy Olszyna.
Gmina Stelmachowo
Babino, Bagienki, Broniszewo, Bryki, Her- 
many, Jeżewo, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo 
Szlacheckie, Pajewo Włościańskie, Popowlany,  
Radule, Rzędziany, Saniki, Sawino, Siekierki, 
Siekierki Bronaki, Stelmachowo, Tykocin Janin, 
Złotoria.
Gmina Szepietowo
Brzózki Brzezińskie, Brzózki Tatary, Dąbrowa 

Cherubiny, Dąbrowa Dzięciel, Dąbrowa Kity, 
Dąbrowa Moczydły, Dąbrowa Nowa Wieś, Dą-
browa Tworki, Dąbrowa Wilki, Dąbrówka Ko-
ścielna, Gierałty, Gierałty Nowe, Gierałty Stare, 
Jabłoń Samsony, Kamień Rupie, Kamień Stary, 
Moczydły Stanisławowięta, Stawiereje Podleśne, 
Szepietowo, Szepietowo Janówka, Szepietowo 
Nowa Wieś, Szepietowo Podleśne, Szepietowo 
Wawrzyńce, Szepietowo Żaki, Szymbory An-
drzejowięta, Średnica Jakubowięta, Święck Stru-
miany, Święck Wielki, Trzeciny, Tybory Jezier-
nica, Wiśniówek, Wolka Goła, Wolka Kosmata.
Gmina Szulborze Koty
Godlewo Warsze, Mierenki.
Gmina Wysokie Mazowieckie
Brok, Chojane Piecki, Chojane Sierocięta, Cho-
jane Staszkowięta, Czarnowo Biki, Gołasze Dąb, 
Gołasze Mościckie, Grodzkie Stare, Grodzkie 
Szczepanowięta, Kalinowo Czosnowo, Kalino-
wo Nowa Wieś, Kalinowo Stara Wieś, Kulesze 
Litewka, Kulesze Podawce, Mścichy, Niziołki 
Dobki, Niziołki Stara Wieś, Osipy Stare, Penzy, 
Plewki, Tybory Kamianka, Tybory Kłuszyńskie, 
Tybory Olszewo, Tybory Trzcianka, Tybory  
Wolka, Tybory Żochy, Wykno Nowe, Wysokie 
Mazowieckie majątek, Zawrocie.
Gmina Sokoły Miasto
Gmina Tykocin Miasto

Kryzysy ekonomiczne zmuszały do organi-
zowania społecznych form życia gospodarczego. 
W 1938 r. założone zostały Gminne Kasy Po-
życzkowo-Oszczędnościowe: w gminie Dmochy 
Glinki z siedzibą w Czyżewie i Kowalewszczyź-
nie z siedzibą w Jeńkach. Kontynuowano pro-
wadzoną już od 1905 r. akcję zakładania kołek 
rolniczych, kół kontroli obór, kół gospodyń 
wiejskich i innych. Wojewoda białostocki zare-
jestrował m.in. w miejscowościach: Kobylin –  
25 V 1920 r. Współdzielcze Stowarzyszenie Spo-
żywcze „Czas”, Łapy – 15 II 1921 r. Koło Racjo-
nalnego Łowiectwa, Jabłonka osada – 3 I 1929 r.  
Kółko Rolnicze, Średnica – 31 I 1929 r. Kółko 
Rolnicze, Wysokie Mazowieckie – 22 VIII 1930 r.  
Towarzystwo Organizacji Kołek Rolniczych, 
Łapy – 20 VII 1928 r. Kołka Rolnicze Parafii 

Łapy, Grodzkie – 20 III 1931 r. Kółko Rolnicze, 
Usza Wielka – 29 IV 1929 i 8 III 1931 r. Kółko 
Rolnicze, Tykocin – 28 III 1931 r. Kółko Rolni-
cze, Poświętne – 28 III 1931 r. Kółko Rolnicze, 
Dąbrowa Wielka – 28 III 1931 r. Kółko Rolni-
cze, Jamiołki Piotrowięta – 28 III 1931 r. Kółko  
Rolnicze, Dąbrówka Kościelna – 28 III 1931 r. 
Kółko Rolnicze (pozycja 1234), Dąbrówka Ko- 
ścielna – 28 III 1931 r. Koło Kontroli Obór (po- 
zycja 1242), Wysokie Mazowieckie – 28 III 1931 r.  
Kółko Rolnicze, Wojny Szuby – 28 III 1931 r.  
Kółko Rolnicze, Czyżew – 28 III 1931 r.  
Koło Kontroli Obór (pozycja 1228), Średni-
ca – 28 III 1931 r. Koło Gospodyń Wiejskich,  
Piętkowo – 28 III 1931 r. Koło Gospodyń Wiej-
skich, Święck – 28 III 1931 r. Koło Gospodyń 
Wiejskich, Poświętne – 28 III 1931 r. Koło  
Gospodyń Wiejskich, Czyżew – 30 III 1931 r. 
Kółko Rolnicze (pozycja 1261), Wysokie Ma-
zowieckie – 30 III 1931 r. Koło Kontroli Obór 
(pozycja 1248), Lubowicz Wielki – 30 III 1931 r. 
Kółko Rolnicze, Osipy kolonia – 30 III 1931 r. 
Kółko Rolnicze, Jabłonka – 30 III 1931 r. Kół-
ko Rolnicze, Hodyszewo – 3 VI 1931 r. Kółko 
Rolnicze, Wysokie Mazowieckie – 15 V 1931 r. 
Kółko Rolnicze, Kobylin – 21 XII 1931 r. Kółko 
Rolnicze.

W samym mieście Wysokie Mazowieckie 
zorganizowano spółdzielnie handlowe „Snop”  
i „Zorza”, Powszechną Spółdzielnię Spożywców, 
Komunalną Kasę Oszczędności i spółdzielczość 
mleczarską, której propagatorem i realizatorem 
był m.in. Marian Kiełczewski (zm. 1933), wła-
ściciel majątku Zawrocie. Wspierano polskie 
zakłady wytwórcze: masarski Brejnakowskiego,  
mleczarski Szabłowskiego, naprawy sprzętu rol- 
niczego Wasilewskiego. Związek Nauczycielstwa  
Polskiego założył klub i sklep spożywczy „Ogni-
sko”54. 20 XI 1927 r. wojewoda białostocki za- 
pisał w rejestrze stowarzyszeń „Zrzeszenie Kul-
turalno-Oświatowe OGNISKO w Wysokiem 
Mazowieckiem”.

cdn.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE  
– Rolnictwo 1919-1939

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE – WYJAŚNIENIE

Jak informowaliśmy w styczniowym wydaniu, uważny Czytelnik Głosu Wysokomazowiec-
kiego zgłosił zastrzeżenie do fragmentu monografii naszego Powiatu, publikowanego w listopa-
dzie 2015 roku. W ostatnim akapicie, na stronie 6 znalazło się m.in. zdanie: „Projekt pomnika  
wykonał inż. architekt Wojciech Woźniacki, a prace wykonali m.in. Jan Krynek i Bronisław  
Puciło”. Wg naszego Czytelnika zamiast nazwiska „Jan Krynek” winno tu być podane nazwisko 
„Jan Krysiuk”. 

Przeprowadzone wyjaśnienia w powyższej sprawie potwierdziły słuszność zgłoszonej  
uwagi. Autor monografii naszego powiatu wskazał wśród źródeł swej publikacji m.in. „Wyso-
kie Mazowieckie – Monograficzny zarys dziejów, autorstwa Jana Kryńskiego – wydanie I, które 
ukazało się nakładem „MZGraf Wysokie Mazowieckie” w roku 1992. Tamże na stronie 112 znaj-
dujemy wskazane przez Naszego Czytelnika nazwisko Jan Krysiuk. Zamiana musiała powstać  
w trakcie składu komputerowego i nie została zauważona w trakcie korekty. Wyrażamy ubole- 
wanie z tego powodu i serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem Redakcja GW

Powiat Wysokomazowiecki w okresie międzywojennym.
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Z dniem 1 lutego 
br. Uchwałą Zarządu  
Powiatu Wysokomazo- 
wieckiego Nr 37/165/ 
2016 z dnia 13 stycznia  
2016 roku na stanowi- 
sko Dyrektora Zarzą- 
du Dróg Powiatowych  
w Wysokiem Mazo- 
wieckiem został po- 
wołany Marcin Korcz  
wyłoniony w drodze  
konkursu.

Ma 38 lat, urodził się i mieszka w Wyso- 
kiem Mazowieckiem. Tutaj w 1998 roku ukoń- 
czył Technikum Mechaniczne. Jest absolwentem  
Politechniki Białostockiej, Wydziału Budow- 
nictwa i Inżynierii Środowiska – specjalność  
Budownictwo Komunikacyjne. W roku 2003  
obronił pracę magisterską na temat: ”Projekt 
konstrukcji obudowy tubingowej tunelu szlako-
wego metra”.

W listopadzie 2003 roku podjął pracę za- 
wodową w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-
-Mostowych „TRAKT” w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Początkowo w charakterze stażysty, na-
stępnie jako majster, kierownik robót, a od 2009 
roku jako kierownik budowy.

22 czerwca 2007 roku uzyskał „Uprawnie-
nia budowlane do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń w specjalności drogo- 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Po- 
wiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazo-
wieckiem na koniec grudnia 2015 roku wynosiła 
2079 osób i była wyższa od liczby osób zareje-
strowanych w analogicznym okresie roku ubie-
głego o 21 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 
grudnia 2015 r. liczona jako procentowy udział 
bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności zawodo-
wo czynnej kształtowała się na poziomie 7,8%  
i była jedną z trzech najniższych w wojewódz-
twie podlaskim (powiat suwalski – 7,1%, powiat 
bielski – 7,6 %).

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku 
w ewidencji urzędu figurowało:
•	 160 osób z prawem do zasiłku (7,7% ogółu 

bezrobotnych, rok 2014 – 6,9%), 
•	 914 kobiet (44,0% ogółu bezrobotnych, rok 

2014 – 41,9%),
•	 938 osób do 30 roku życia (45,1% ogółu bez-

robotnych, rok 2014 – 46,6%),
•	 452 osoby po 50 roku życia (21,7% ogółu bez-

robotnych, rok 2014 – 20,7%),
•	 1123 osoby długotrwale bezrobotne (54,0% 

ogółu bezrobotnych, rok 2014 – 51,0%).
W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. 

ruch bezrobotnych (napływ i odpływ) kształto-
wał się następująco:

 ▶ liczba nowo zarejestrowanych wynosiła 2752 
osoby, w analogicznym okresie roku ubiegłego 
zarejestrowało się 2769 bezrobotnych;

 ▶ z ewidencji wyłączono 2731 osób (2014 r. – 
3226).

W 2015 roku pracodawcy z terenu powia-
tu zgłosili do urzędu 1424 wolne miejsca pracy 
i miejsca aktywizacji zawodowej (rok 2014 – 
1565), w tym 34,3% stanowiły oferty współfi-
nansowane przez urząd pracy. Zrealizowano 
97% wszystkich zgłoszonych ofert.

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce  
aktywizacji zawodowej przypadało średnio 17 
bezrobotnych (rok 2014 – 16). 

Na przestrzeni dwunastu miesięcy 2015 
roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 
677 osób bezrobotnych, w tym: 

 ▶ w ramach prac interwencyjnych zatrudniono                      
–  186 osób;

 ▶ w ramach robót publicznych podjęło pracę –  
28 osób; 

 ▶ stażami objęto – 241 osób;         
 ▶ przeszkolono – 82 osoby;        
 ▶ w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy zatrudniono – 
48 osób;        

 ▶ jednorazowe środki na podjęcie działalności  
gospodarczej  otrzymało – 85 osób;

 ▶ koszt studiów podyplomowych sfinansowano                            
3 osobom;

 ▶ bon na zasiedlenie otrzymały 3 osoby;
 ▶ przygotowanie zawodowe dorosłych rozpo-
częła 1 osoba.

W okresie 12 miesięcy 2015 r. na aktywi-
zację osób bezrobotnych ogółem wydatkowano  
kwotę 6.167.868,27 zł w tym na realizację  
programów finansowanych z Funduszu Pracy –  
5.645.588,86 zł, współfinansowanych ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego – 
522.279,41 zł.

Na wsparcie kształcenia ustawicznego osób 
pracujących powyżej 45 roku życia w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego przezna-
czono środki w wysokości 282.625,80 zł. Zawar- 
to 39 umów, w ramach których koszty kursów, 
studiów podyplomowych lub egzaminów sfinan-
sowano 219 pracodawcom i pracownikom.

Więcej na stronie internetowej urzędu  
www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Anna Grądzka

RYNEK PRACY POWIATU W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI  
AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH MA NOWEGO DYREKTORA
wej” – nadane przez Podlaską Okręgową Izbę  
Inżynierów Budownictwa.

W okresie dotychczasowej 12-letniej pracy 
w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mosto-
wych „TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem 
dobrze poznał infrastrukturę drogowo-mosto- 
wą powiatu. Większość robót drogowych w po-
wiecie wysokomazowieckim miał możliwość 
nadzorować, jako kierownik budowy, między 
innymi: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B 
Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski 
Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie 
w lok. 0+000 – 3+440,00 na dł. 3,440 km wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”, na którą składa 
się: wykonanie robót drogowych z przebudową  
przepustów; przebudowa kanalizacji deszczowej; 
przebudowa sieci telefonicznych i teletechnicz-
nych oraz kabla światłowodowego; przebudowa 
gazociągu oraz „Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowiec-
kiem w lok. 0+000÷0+397 i 0+000÷0+919 na 
długości 1,316 km wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą”, na którą składa się: wykonanie robót 
drogowych; przebudowa kanalizacji deszczo-
wej; przebudowa sieci telefonicznych i teletech-
nicznych; przebudowa gazociągu; przebudowa 
oświetlenia ulicznego; przebudowa sieci ener- 
getycznych.

Marcin Korcz pełnił również funkcję in-
spektora nadzoru inwestorskiego dla Stowa-
rzyszenia „Człowiek i Przyroda” przy budowie 

systemu przepustów dla płazów w miejscowo-
ści Baciuty, finansowanego z budżetu projektu 
„Ochrona płazów na obszarach Natura 2000  
w północno-wschodniej Polsce” (LIFE12 NAT/
PL/000063), współfinansowanego ze środków 
instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodo- 
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              
w Olsztynie.

– Moje cechy osobowe to: obowiązkowość, 
dokładność i punktualność – wyznaje Marcin  
Korcz. – Łatwo nawiązuję kontakty. Szybko  
adoptuję się w otoczeniu i uczę się nowych za- 
gadnień. Potrafię pracować w zespole, a po- 
wierzone mi obowiązki wykonuję z należytą  
starannością. Jestem w pełni dyspozycyjny.

Dodaje również: Zgłosiłem swoją kandy-
daturę do konkursu na stanowisko Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazo- 
wieckiem z przeświadczeniem, że podjęcie pracy  
na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powia-
towych pozwoli mi na wykorzystanie wiedzy 
teoretycznej i doświadczenia praktycznego do 
sprawnego funkcjonowania tej jednostki, a tak- 
że na zdobycie nowych cennych doświadczeń  
zawodowych.
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SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM MA POWODY DO DUMY…

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 
otrzymał prestiżowe miano w projekcie „Za-
dowolony Pacjent”. Jest to projekt realizowany 
przez firmę badawczą Instytut Badań Marki  
i dedykowany jednostkom służby zdrowia.  
Nadrzędnym jego celem jest wyróżnienie tych 
placówek, które w przeciągu minionego roku  

dowiodły, iż dysponują usługami medycznymi 
o najwyższym standardzie oraz stale wykazują 
szczególną dbałość o dobro i zdrowie swoich 
pacjentów. Faktem jest, iż wyróżnienie to przy-
sługuje szczególnie przykładnym jednostkom 
służby zdrowia. Swoisty charakter temu odzna-
czeniu nadaje także fakt, że udzielane jest ono 
na wniosek samych pacjentów. Stanowi zatem 
podziękowanie placówce za okazaną pomoc 
oraz jej rekomendację innym pacjentom. Jest  
to więc najwyższa z możliwych form wyróż- 
nienia dla placówki medycznej. Stąd też – wy-
szczególniając jednostki przyjazne pacjentom 
oraz oferujące najwyższy standard i jakość 
świadczonych usług medycznych – Projekt „Za-
dowolony Pacjent” pozwala wszystkim zaintere-
sowanym wybrać lub zweryfikować potencjalne 

miejsce leczenia.
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 

znalazł się na 21 pozycji spośród 96 badanych 
placówek w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 
w kategorii szpitali średnich. Ranking przygo- 
towały firmy Deloitte i Magellan. Jednostki 
podzielono na trzy grupy ze względu na war- 
tość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln zł,  
pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł.  
Placówki medyczne oceniono pod kątem efek- 
tywności aktywów, rentowności sprzedaży i dy- 
namiki kontraktu z NFZ. Parametry definiu-
ją najlepsze praktyki na efektywne, skuteczne  
zarządzanie sektorem szpitalnym i promuje  
dobrych menedżerów.

Gratulujemy…

wym i pism w toczącym się postępowaniu są- 
dowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym  
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,  
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowe- 
go w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 
spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i han-
dlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, z wyjątkiem przygotowania do roz-
poczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc praw-
na przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej 
"osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało przyznane świadcze- 
nie z pomocy społecznej na podstawie ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wo- 
bec której w tym okresie nie wydano decyzji  
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,  
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa 
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba- 
tantach oraz niektórych osobach będących ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 
693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Wy-
sokomazowiecki  od 1 stycznia 2016 r. realizuje 
zadanie zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej  
pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta 
Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy 
prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie 
udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób upraw-
nionych, określonych ww. ustawą, tj.:
1) w Wysokiem Mazowieckiem – w budynku 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem, ul. Ludowa 15 A, pokój nr 11,
2) w Ciechanowcu – w budynku internatu  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo- 
wych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciecha- 
nowcu, ul. Kościelna 12, pokój nr 14.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona bę- 
dzie w ww. punktach, w okresie od 1 stycznia 
2016 r. do  31 grudnia 2016 r., w wymiarze 5 
dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, z wyłą- 
czeniem dni wolnych od pracy, tj.: 
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach  
od 900  do 1300 ,
2) we wtorki i czwartki w godzinach od 1130  do 
1530.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 
obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu 
pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,  
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub sądo-

albo legitymację weterana poszkodowanego,  
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywioło-
wej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła 
straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba 
uprawniona, o której mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie orygi- 
nału albo odpisu decyzji o przyznaniu świad-
czenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia  
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 
106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej;
2) pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej 
Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie za- 
świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia  
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie- 
których osobach będących ofiarami represji  
wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej 
legitymacji weterana albo legitymacji weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie  
dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadcze- 
nia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczno- 
ści wymienionych w tym przepisie.

Starosta Wysokomazowiecki serdecznie za-
prasza osoby uprawnione do korzystania z nie-
odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
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Studniówkowy bal to nieodłączna trady-
cja każdej szkoły, w której uczniowie zdają na 
zakończenie nauki egzamin dojrzałości. Nie jest 
to zwykła potańcówka, lecz prawdziwa inicjacja 
w dorosłe życie, to także towarzyski sprawdzian 
młodych ludzi pod okiem rodziców i wycho-
wawców. 

Każda studniówka jest inna, niezwykła,  
niepowtarzalna. Taka była również uroczystość,  
w jakiej uczestniczyła wraz z zaproszonymi go-
śćmi młodzież maturalna naszej szkoły, która  
23 stycznia 2016 przeżywała swój pierwszy praw-
dziwy bal.

Część oficjalną rozpoczęli przedstawiciele 
młodzieży, kierując słowa powitania do zapro-
szonych gości, nauczycieli i rodziców. Wszyst-
kim zebranym życzyli udanej zabawy, zwłasz- 
cza swoim koleżankom i kolegom, dla których 

studniówka rozpoczyna czas odliczany do waż-
nego egzaminu, jakim jest matura. Wraz ze sło-
wami podziękowania za trud włożony w kształ-
cenie i wychowanie, uczniowie wręczyli kadrze 
pedagogicznej i rodzicom kwiaty. 

Niezmiernie miłe i ważne słowa padły z ust 
Dyrektor Wioletty Gierłachowskiej, która nie 
tylko podziękowała uczniom za świetną orga-
nizację balu, ale złożyła na ich ręce życzenia, 
by w przyszłych egzaminach powtórzyli wyniki 
pierwszego egzaminu zawodowego, czyli zdali 
je na sto procent. Przypomniała zebranym, że 
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 
w Krzyżewie w swojej historii odnosił duże suk-
cesy, także w ostatnim czasie – m.in. 10 miejsce 
w rankingu szkół średnich w Polsce w kategorii 
wyników egzaminu zawodowego. 

JEDYNY TAKI  BAL 
Przybyli goście, wraz ze Starostą Leszkiem 

Gruchałą, również życzyli młodzieży nie tylko 
świetnych osiągnięć na egzaminach zewnętrz-
nych, ale przede wszystkim dobrego startu  
w dorosłe życie.  

Po życzeniach nadszedł długo oczekiwany  
i chyba nieco stresujący dla młodzieży moment, 
gdy padły tradycyjne słowa: „Poloneza czas za-
cząć!”. I jak co roku, trema oficjalnego występu 
została przełamana, narodowy taniec wykona-
no zgodnie z wyćwiczonym układem i wszyscy 
mogli zacząć zabawę do białego rana. Maturzy-
ści ze swoimi partnerkami wyglądali wspaniale,  
elegancko i odświętnie. Młodzież i goście bawili 
się doskonale w rytm przebojów wykonywanych 
przez zespół muzyczny, w którym kilkakrotnie 
zaprezentował się uczeń Łukasz Łuniewski. 

Niestety, nic nie trwa wiecznie i wraz z na-
staniem poranka nadeszła chwila zakończenia 
niezwykle udanej zabawy, jaką była Studniówka 
Anno Domini 2016 maturzystów ZSR w Krzy- 
żewie.

SKOŃCZYLIŚMY O PIANIU KURA…
diera Andrzeja Koca, Przewodniczącego Rady 
Rodziców Andrzeja Laskowskiego oraz Józe-
fa Sokolika – dyrektora Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Andrzeja Jamiołkowskiego –  
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wy- 
sokiem Mazowieckiem wraz z osobami towa-
rzyszącymi.

 Bal rozpoczął dyrektor Ryszard Flanc, da-
jąc sygnał do poloneza. Jak zwykle młodzież 
zachwyciła dostojnie zaprezentowanym ukła-
dem choreograficznym, którego autorem był 
niezastąpiony Wojciech Ogrodnik. W dalszej 
części uroczystości do maturzystów skierował 
swoje słowa dyrektor szkoły, podkreślając wagę 
ostatniego etapu przygotowań do egzaminu 
dojrzałości, ale jednocześnie życząc wspaniałej 
zabawy. Starosta i burmistrz – z racji pełnio- 
nych funkcji – wyrazili przekonanie, że tak 
wspaniale prezentująca się młodzież zapewne 
w przyszłości odpowiedzialnie weźmie na swoje 
barki troskę o los ojczyzny. W imieniu mło- 
dzieży głos zabrali Aleksandra Bielińska i Mar-
cin Choiński. Podziękowali staroście, dyrekcji, 
nauczycielom za stworzenie wspaniałych wa-
runków do rozwijania zainteresowań i oso-
bowości. Szczególnie ciepłe słowa popłynęły 
do wychowawców klas III: Małgorzaty Kamiń- 
skiej-Pliszki, Cezarego Tkacza, Tomasza Ostrow- 

Tradycyjnie już, studniówkowy bal matu-
rzystów Jagiellończyka, odbył się w Kuczynie.  
W dworku Pan Tadeusz 23 stycznia 2016 roku 
królowały szyk i elegancja, rozpromienione  
twarze i szybkie bicie serc wielu młodych ludzi. 
Dyrektorzy liceum – Ryszard Łukasz Flanc  
i Aldona Dołubizno – przywitali przybyłych  
bohaterów balu – uczniów klas III i zacnych  
gości, a wśród nich Starostę Wysokomazowiec- 
kiego – Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Mia-
sta Wysokie Mazowieckie – Jarosława Siekiero, 
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie – Krzyszto-
fa Krajewskiego, Andrzeja Michalskiego – Pre- 
zesa Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Ener- 
getyki Cieplnej Sp. z o.o. Wysokie Mazowiec-
kie, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  
w Wysokiem Mazowieckiem Starszego Bryga- 

skiego, Stanisława Grabowskiego i Doroty Gra-
bińskiej. Na zakończenie części oficjalnej, pań-
stwo Marzena Drewnowska i Piotr Woroszył, 
gospodarze balu, w imieniu wszystkich rodzi-
ców złożyli podziękowania za trud, włożony 
w kształcenie i wychowanie ich dzieci. Życzyli 
wszystkim wspaniałej zabawy do białego rana. 
Potem nadszedł czas parkietowego szaleństwa, 
który został zainicjowany walcem w wykona-
niu maturzystów.  Zabawę na krótko przerwała  
tylko część artystyczna, przygotowana pod kie-
runkiem Małgorzaty Kamińskiej-Pliszki. Bal 
trwał do rana, a i wówczas jeszcze niektórym 
niespieszno było do domu. To najlepszy dowód, 
że zabawa była udana i pozostawi z pewnością 
niesamowite wspomnienia. ...teraz już tylko 
MATURA!
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Bardzo ważną datą dla uczniów i uczen-
nic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo- 
dowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Czyżewie – tegorocznych maturzystów po-

zostanie 23 stycznia 2016 r. Po latach zmagań  
z nauką przyszedł czas na długo wyczekiwany  
bal studniówkowy. Była to chwila, która pozwo- 
liła zapomnieć o stresie związanym z egzamina- 
mi maturalnymi. Bal odbył się w Sali Bankie-
towej „Tango” w Szulborzu Wielkim. Uroczyste 
rozpoczęcie miało miejsce o godzinie 19.00. Na  
samym początku Pani Dyrektor Alicja Bańkow- 
ska wygłosiła uroczyste przemówienie, w którym  
powitała zgromadzonych gości, rodziców oraz  
uczniów i uroczyście rozpoczęła bal studniów-
kowy. Głównym punktem uroczystości był tra-
dycyjny polonez odtańczony przez tegorocznych 
maturzystów. Następnym punktem uroczysto-
ści były przemówienia zaproszonych gości. We 
wszystkich wystąpieniach pojawiały się ciepłe  

DŁUGO WYCZEKIWANY BAL STUDNIÓWKOWY
i mądre słowa skierowane do bohaterów tego 
wieczoru, Dyrekcji oraz pracujących z młodzie- 
żą pedagogów. Po części oficjalnej uczestnicy 
studniówki zostali zaproszeni do wspólnej za-
bawy, która trwała do białego rana. Ten piękny 
wieczór zostanie w naszej pamięci na długie lata.

ODLICZANIE ROZPOCZĘTE
Po wystąpieniu Dyrektora uczniowie sko-

rzystali z okazji, aby podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że mogą uczyć się 
w szkole, która zapewnia im do tego doskona-
łe warunki. W pierwszej kolejności wręczono 
kwiaty na ręce Pana Dyrektora ze szczególnymi 
wyrazami wdzięczności za to, że w każdej sy-
tuacji na pierwszym miejscu stawia on dobro 
uczniów naszej szkoły. Następnie kwiaty wrę-
czono Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi 
Szkół i Placówek Oświatowych – Jolancie Kadłu-
bowskiej. Specjalne słowa podziękowania usły- 
szeli również wychowawcy (Sebastian Orłowski, 
Łukasz Godlewski, Ewa Radziszewska, Paweł 
Niemyjski, Arkadiusz Kendzierski i Grażyna 
Panas), profesorowie, instruktorzy klas wojsko- 
wych, księża, pracownicy szkoły i Internatu oraz 
Burmistrz Ciechanowca – Mirosław Reczko.  Nie  
mogło oczywiście zabraknąć podziękowań skie-
rowanych do rodziców, a przy tej okazji głos 
zabrali państwo Katarzyna i Andrzej Tkaczuko-
wie, a także wręczyli kwiaty Panu Dyrektorowi. 
Następnie wysłuchano wystąpień przybyłych 
gości: Marszałka Województwa Podlaskiego – 
Jerzego Leszczyńskiego,  Dyrektor Powiatowego 
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświato- 
wych – Jolanty Kadłubowskiej, Burmistrza  
Miasta Ciechanowiec – Mirosława Reczko, pro-
boszczów ciechanowieckich parafii oraz Prze-
wodniczącej Rady Rodziców – Agaty Koc.

 Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę  
studniówkową, którą wszystkim zebranym umi-
lał zespół muzyczny Proxi. Oczywiście pierwsza 
piosenka zadedykowana była wszystkim rodzi-
com, których nie mogło zabraknąć w tak wy-
jątkowej dla ich pociech chwili. Zaśpiewała ją 
Natalia Puchaczewska z klasy VI OSSP i była 
to okazja do zatańczenia z zebranymi na sali 
rodzicami. Po tej piosence uczniowie oraz go-
ście oddali się doskonałej zabawie i szaleństwu 
do białego rana w rytmie ulubionych przebo-
jów naszej młodzieży, choć nie zabrakło także 
utworów trafiających w gusta zebranych na balu 
gości. Nie obyło się oczywiście bez mniej ofi-
cjalnej części artystycznej, przygotowanej przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Cie-
chanowcu kolejną udaną studniówkę ma już za 
sobą. Odbyła się ona 23.01 w sali bankietowej 
„Szczęsny”. Bal rozpoczął się punktualnie o go-
dzinie 18:30, a otwarty został częścią oficjalną. 
Dwoje uczniów naszej szkoły, Karolina Niewia-
rowska oraz Piotrek Klejzerowicz, przywitali 
wszystkich zebranych gości, po czym tradycyj-
nie uczniowie wszystkich klas kolejno zatańczyli 
poloneza. Swoim występem wzbudzili podziw 
oraz uznanie wszystkich zebranych gości i zo-
stali nagrodzeni brawami. Po tej najważniejszej 
części balu studniówkowego głos zabrał Dyrek-
tor Eugeniusz Święcki, który jeszcze raz powitał 
przybyłych gości. 

naszych uczniów pod kierownictwem wycho- 
wawców. Tym razem nasza szkoła została przed- 
stawiona jako magiczna kraina rodem z po-
wieści fantastycznych. W tej krainie szczególne 
miejsce zajmowali nasi uczniowie… oraz na-
uczyciele, którzy zostali przez uczniów umie-
jętnie sparodiowani. Następnie zaprezentowano 
również  swoistą „lekcję tańca”, której nauczyciel 
wychowania fizycznego udzielił Panu Dyrekto-
rowi (w tych rolach wyśmienici aktorzy – Pa-
tryk Olszewski oraz Dawid Zalewski). Po części 
artystycznej zabawie i tańcom nie było końca, 
uczniowie bawili się wraz z nauczycielami i wy-
chowawcami, dla których nie zabrakło dedyko-
wanych piosenek.

 Można śmiało powiedzieć, że tegorocz- 
ną studniówkę uważamy za niezwykle udaną  
i wierzymy, że zgodnie ze słowami Wyroczni  
z uczniowskiego przedstawienia przyszłość przed  
naszymi uczniami jawi się jasno i kolorowo,  
a udany bal jest początkiem pasma ich sukcesów 
– zarówno w szkole jak i w życiu prywatnym. 
Nie pozostało zatem nic innego, jak tylko od- 
liczać dni, które pozostały jeszcze do matury.  
Wierzymy jednak, że pielęgnując wspomnie- 
nia z udanej studniówki, będzie to odliczanie 
przyjemne.
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