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JUBILEUSZOWY KONKURS PRYMASOWSKI
Po raz piętnasty uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych spotkali się w siedzibie organizatora – Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na zmaganiach finałowych Konkursu
Historycznego „Epoka Prymasa
Tysiąclecia”. W tym roku towarzyszyła im zimowa aura, jednak pomimo mrozu i śniegu
9 lutego 55 uczestników spot-

kało się, aby w rywalizacji wyłonić najlepszych
– znawców epoki Prymasa Tysiąclecia i jego
dziedzictwa. Od początku idei konkursu sprzyja wiele znaczących instytucji, które sprawują
patronat. Są to: Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Białymstoku, Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział
Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Starosta Wysokomazowiecki i Burmistrz Czyżewa.
Dokończenie na stronie 6.

POLICJANCI I STRAŻACY PODSUMOWALI MINIONY ROK

Statystyki potwierdzają wyraźny wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego
powiatu, a także znaczną poprawę skuteczności

służb zajmujących się nim. Przytaczamy wyrywkowo niektóre
dane. W policyjnych zestawieniach znajdujemy m.in. takie
zapisy: rozboje i wymuszenia
rozbójnicze w 2016 – 2 przestępstwa, 2015 – 20 przestępstw,
spadek o 18 w stosunku do roku
2015 (osiągnięto wykrywalność
na poziomie 100%, przy wykrywalności 90% w 2015 roku); kradzieże z włamaniem w 2016 –
53 przestępstwa, 2015 – 74 przestępstwa, spadek o 21 (osiągnięto wykrywalność
na poziomie 39,6% – wzrost o 27,5 %); przestępczość narkotykowa w 2016 – 16 przestępstw,

2015 – 35 przestępstw – spadek o 11 (osiągnięto wykrywalność na poziomie 93,8% – wzrost
o 12,3 %).
W strażackich statystykach też pocieszające
dane. Do pożarów wyjeżdżano w roku 2016 co
68 godzin (w 2015 co 40 godzin). Co prawda
nie oznacza to, że strażacy mieli spokojniejsze
służby – znacznie wzrosła liczba wyjazdów do
miejscowych zagrożeń. W 2016 r. działo się to
co 8 godzin (w roku 2015 – co 20). Sprawność
i skuteczność wysokomazowieckich strażaków
sprawiła, że w 2016 roku uratowali oni mienie
o wartości ponad 51 mln zł (20 w 2015).
O rocznych podsumowaniach obu służb
piszemy na stronie 5.

GAUDEAMUS IGITUR…
„Ten pierwszy bal,
niepowtarzalny bal…”
„Dzisiaj w głowie czarne chmury, lecz
zdążymy do matury! Niech dzięcioły w lesie
kują, maturzyści dziś świętują!” Tymi słowami
rozpoczęliśmy bal studniówkowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, który odbył się 28 stycznia w Dworku Pan
Tadeusz w Kuczynie. Po zatańczeniu przez
maturzystów tradycyjnego poloneza oficjalnego
otwarcia Studniówki 2017 dokonała Dyrektor
Szkoły, Alicja Bańkowska, która przywołała
słowa Wisławy Szymborskiej: „Nic dwa razy
się nie zdarza i nie zdarzy…”, zwracając uwagę
na wyjątkowość i niepowtarzalność balu Maturzystów ZSOiZ w Czyżewie Anno Domini

2017. Wyjątkowa i niepowtarzalna była bowiem atmosfera pierwszego naszego dorosłego balu,
uświetnionego obecnością dostojnych gości.
Na tegorocznej studniówce
mieliśmy zaszczyt gościć Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Posła na Sejm RP Jacka Boguckiego, przewodniczącą Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego
Dorotę Łapiak. Starostę Powiatu
Wysokomazowieckiego Bogdana
Zielińskiego z małżonką, członka Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Jerzego Pakiełę
z małżonką oraz Burmistrza Czyżewa Annę
Bogucką. Wśród gości obecni byli także: kierownik posterunku Policji w Czyżewie asp. szta-

bowy Krzysztof Śliwiński oraz rodzice, na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Dorotą
Śliwińską.
Dokończenie na stronie 11.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
11 stycznia 2017 roku odbyło się 67 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego; ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków
komisji konkursowej oraz regulaminu pracy
komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku; ogłoszenia
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych powiatu wysokomazowieckiego
w 2017 rok; udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem; zmian w budżecie powiatu na 2016 rok; planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu na 2017 rok. Zapoznał się też
z ponownie złożoną skargą na działania dyrekcji
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
nadesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych
S. Ostrowski i s-ka z siedzibą w Opolu, działającą w imieniu skarżącego – Centrum Obsługi
Osób Niedosłyszących AUDIFON Mróz spółka
jawna z siedzibą w Opolu i przekazał do rozpatrzenia dla Komisji Rewizyjnej rady powiatu.
Rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych od następujących wnioskodawców: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem na dofinansowanie konkursu
plastycznego o tematyce pożarniczej, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie na dofinansowanie konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia”- XV Edycja.
2 lutego 2017 roku odbyło się 69 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności
związanych z realizacją projektu w programie
Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna,
Sektor Kształcenia i doskonalenia zawodowego,
tytuł projektu: „Doskonalenie kadry szansą na
rozwój ZSOiZ w Czyżewie”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie, udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w programie Erasmus+, Akcja
kluczowa – Mobilność edukacyjna, Akcja – Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ
akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej, tytuł
projektu: „Europejski Nauczyciel – Europejska
Szkoła”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie, wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3 500,00
złotych, stanowiącego własność lub będącego
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem, zmian w budżecie powiatu na
2017 rok.
Zarządu powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej
użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia,
o wartości księgowej brutto powyżej 3 500,00
złotych, stanowiącego własność lub będącego
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem, skargi na działalność Dyrekcji
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem
szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo
oświatowe.

2 lutego 2017 roku odbyła się XXI Sesja
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności
zarządu pomiędzy sesjami; sprawozdania przewodniczących komisji z działalności komisji
pomiędzy sesjami; sprawozdania z pracy stałych komisji rady powiatu wysokomazowieckiego za 2016 rok; sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok oraz
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto
uchwały w sprawie: ustalenia na rok 2017 planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Wysokomazowiecki; powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok; wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto
powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność
lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem; skargi na działalność Dyrekcji Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem; projektu dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych w związku nowym
ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą –
Prawo oświatowe.
AB

WIEŚCI Z IZBY ROLNICZEJ
Zmiana siedziby Biura
Powiatowego Podlaskiej Izby
Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem. Od 1 lutego
2017 r. roku biuro mieści się przy ul. 1000-lecia 32 w Wysokiem Mazowieckiem.
W biurze powiatowym rolnicy mogą otrzymać m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków
obszarowych, doradztwo rolnicze, kolczyki
dla zwierząt gospodarskich, darmowe czasopisma i magazyny rolnicze oraz wiele innych.
W opinii Przewodniczącego Rady Powiatowej Wiesława Wnorowskiego
Zaczął się nowy rok, a więc nadszedł czas
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na kolejne plany dotyczące rozwoju naszych
gospodarstw. Czekają nas także kolejne nabory wniosków inwestycyjnych m.in. „Premie dla
młodych rolników” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Działania te są szansą na
rozwój mniejszych gospodarstw oraz dla młodych rolników zaczynających swoją pracę.
W tym roku jak i w poprzednich Rada Powiatowa Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem
Mazowieckiem będzie wnioskować i postulować o najważniejsze sprawy dotyczące rolnictwa. Będziemy starać się o rekompensaty za
tanio sprzedaną trzodę z obszarów dotkniętych przez ASF, przyspieszenie prac nad zmianą
prawa łowieckiego, aby powstały niezależne ko-

misje szacujące szkody wyrządzone przez dzikie
zwierzęta. Będziemy starać się także o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących komorników, do tej pory w wielu przypadkach
opłaty za egzekucje komornicze przekraczają
wartość długu. Dołożymy starań aby w Komisjach Zarządzających Funduszu Promocji Produktów rolno-spożywczych znaleźli się nowi,
godni zaufania ludzie.
Z czasem na pewno znajdą się jeszcze kolejne sprawy z którymi rolnicy będą musieli się
zmierzyć, dlatego zapraszamy wszystkich rolników do odwiedzania biura powiatowego Izby
i zgłaszanie swoich problemów.
pir

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami
pragnę przedstawić Państwu budżet na 2017 r.
w wersji bardzo mocno skondensowanej,
a w zasadzie chciałbym się skupić na zadaniach
inwestycyjnych, które pragniemy zrealizować
w bieżącym roku. Na wstępie chciałbym zauważyć, ze na koniec 2016 r. dzięki roztropnej i odpowiedzialnej polityce finansowej, nasz powiat

nie miał ani złotówki zadłużenia. To pozwala
śmielej patrzeć na nasze możliwości finansowania zadań w przyszłości. Zdaję sobie sprawę,
iż potrzeb mamy wiele i nie wszystko od razu
da się zrealizować, ale zawsze staramy się jako
samorząd pozyskiwać jak najwięcej środków
zewnętrznych. Przypomnieć tu należy wyróżnienia, jakie w roku ubiegłym otrzymaliśmy,
tj. 4 miejsce w kraju pod względem inwestycji
i 6 miejsce w Polsce pod względem wykorzystania latach 2007–2015 funduszy europejskich
na infrastrukturę społeczną. Takie wyróżnienia
powodują nie tylko poczucie dumy z już dokonanych osiągnięć, ale również są zobowiązaniem
do utrzymania takiego poziomu w przyszłości.
I budżet na 2017 r. jest tego potwierdzeniem.
Łącznie po stronie dochodowej mamy niemal
77 mln zł a wydatki są na poziomie 78,5 mln zł.
Planujemy zainwestować ponad 30 mln zł, czyli
ponad 39% całego budżetu. To wynik bardzo
dobry, albowiem przyjmuje się, iż już przy poziomie 25 % inwestycji jest wysoki stopień poziomu inwestycji w danym samorządzie. Realizacja tak ambitnych planów będzie możliwa,
o ile uda nam się pozyskać wszystkie zakładane
dochody ze źródeł zewnętrznych. A jest ich niemało bo niecałe 23 mln zł. To również niezwy-

kle ambitny plan i mam nadzieję, że uda się nam
go w większości zrealizować.
Na co zamierzamy przeznaczyć takie pieniądze? Główny ciężar to drogi powiatowe ok.
20,5 mln zł, termomodernizacja i odnawialne
źródła energii w DPS Kozarze za ponad 4 mln zł,
budowa boisk sportowych przy ZSOiZ w Ciechanowcu za 1 mln zł, modernizacja ewidencji
gruntów i budynków za 513 tys. zł. Ponadto
chcemy zmodernizować budynek mieszkalny
w Krzyżewie, wybudować ogrodzenie przy CKZ
w Wysokiem Mazowieckiem, wyremontować
dach garażowy w Zarządzie Dróg Powiatowych
oraz zakupić niezbędny sprzęt w starostwie
powiatowym. Ponadto pragniemy opracować
koncepcje przebudowy istniejącego budynku
starostwa z dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych lub pochylić się nad koncepcją budowy nowego budynku starostwa.
Wszystko zależy jednak od tego, czy koszty tego
przedsięwzięcia nie będą zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu i będzie nas na to
stać. To się okaże po przeprowadzonym audycie.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

RYNEK PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO W 2016 ROKU
z uwzględnieniem realizacji aktywnych programów rynku pracy
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec grudnia 2016 roku wynosiła
1847 osób i była niższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego
o 232 osoby.
Stopa bezrobocia w powiecie wysokomazowieckim na koniec listopada 2016 r. liczona
jako procentowy udział bezrobotnych w ogólnej
liczbie ludności zawodowo czynnej kształtowała się na poziomie 6,7% i była jedną z dwóch
najniższych w województwie podlaskim (powiat
suwalski – 5,9%).
Według stanu na koniec grudnia 2016 roku
w ewidencji urzędu figurowało:
• 136 osób z prawem do zasiłku (7,4% ogółu
bezrobotnych, rok 2015 – 7,7%),
• 763 kobiety (41,3% ogółu bezrobotnych, rok
2015 – 44,0%),
• 750 osób do 30 roku życia (40,6% ogółu bezrobotnych, rok 2015 – 45,1%),

• 436 osób po 50 roku życia (23,6% ogółu bezrobotnych, rok 2015 – 21,7%),
• 1064 osoby długotrwale bezrobotne (57,6%
ogółu bezrobotnych, rok 2015 – 54,0%).
W okresie od stycznia do grudnia 2016 r.
ruch bezrobotnych (napływ i odpływ) kształtował się następująco:
▶ liczba nowo zarejestrowanych wynosiła 2271
osób, w analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowało się 2752 bezrobotnych;
▶ z ewidencji wyłączono 2503 osoby (2015 r. –
2731).

W 2016 roku pracodawcy z terenu powiatu zgłosili do urzędu 1565 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2015 –
1424), w tym 39,7% stanowiły oferty współfinansowane przez urząd pracy. Zrealizowano
95% wszystkich zgłoszonych ofert.
Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce
aktywizacji zawodowej przypadało średnio 14 bezrobotnych (rok
2015 – 17).
Na przestrzeni dwunastu miesięcy 2016 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 742
osoby bezrobotne (rok 2015 –
678 osób), w tym:
▶ w ramach prac interwencyjnych
zatrudniono 164 osoby;
▶ w ramach robót publicznych
podjęło pracę 36 osób;
W stosunku do grudnia roku ubiegłego wzrost liczby bezrobot▶ stażami objęto 262 osoby;
nych miał miejsce tylko w gminie Sokoły – o 4,5%.

▶ przeszkolono 38 osób;
▶ w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 43 osoby;
▶ jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej otrzymało 77 osób;
▶ bon na zasiedlenie otrzymało 5 osób;
▶ koszt studiów podyplomowych sfinansowano
1 osobie;
▶ w ramach refundacji pracodawcy kosztów
wynagrodzenia, nagród oraz składek na
ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f) podjęło pracę 116 osób.
Na przestrzeni dwunastu miesięcy na aktywizację osób bezrobotnych ogółem wydatkowano kwotę 6.974,0 tys. zł, w tym na realizację
programów finansowanych z Funduszu Pracy – 6.754,0 tys. zł i Europejskiego Funduszu
Społecznego – 220,0 tys. zł.
Ponadto na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano środki w wysokości 383,4 tys. zł.
Zawarto 41 umów, w ramach których koszty
kursów, studiów podyplomowych, badań lekarskich lub egzaminów sfinansowano 317 pracodawcom i pracownikom.
Bieżące informacje na temat sytuacji na
rynku pracy zamieszczane są na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.
Anna Grądzka
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W styczniu 2017 r. na terenie powiatu
wysokomazowieckiego odnotowano 28 zdarzeń, w których uczestniczyły 52 załogi – 210
strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży
Pożarnych. W wyniku zdarzeń ranne zostały
3 osoby, ofiar śmiertelnych nie odnotowano.
Straty oszacowano na wartość ok. 72,1 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
17 stycznia o godz. 1040 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do
którego doszło w okolicach miejscowości Dąbrowa Dzięciel. Do zdarzenia zadysponowano
2 zastępy JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp
z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel. Do zdarzenia
wyjechał również dowódca JRG. Na miejscu
stwierdzono, że samochód ciężarowy z naczepą
zjechał do rowu po lewej stronie w stosunku do
kierunku jazdy. Pojazd znajdował się w pozycji na kołach (naczepa pozostawała na jezdni,
a ciągnik siodłowy w rowie zahaczając częścią
kabiny o drzewo). Kierowca ciężarówki, który
sam podróżował nie odniósł żadnych obrażeń.
Na skutek zdarzenia zbiornik paliwa uległ rozszczelnieniu, co spowodowało powolny wyciek

oleju napędowego na jezdnię. Priorytetem działań ratowniczych było wydostanie z rowu samochodu w takim stopniu, aby wypoziomować go
i zapobiec dalszemu wyciekowi paliwa. Wyciągnięto go do tyłu przy pomocy samochodu GBA
2,5/27 IVECO. Jednak zablokowane hamulce
wszystkich kół nie pozwoliły na całkowite wydostanie pojazdu z rowu na jezdnię. Na miejsce
zdarzenia przybył prywatny holownik, który
przy pomocy specjalistycznego sprzętu wyciągnął ciężarówkę i odholował na pobliską posesję.
Przy pomocy piasku i sorbentu zlikwidowano
plamę oleju napędowego z jezdni. Teren objęty działaniem ratowniczym przekazano policji,
a samochód ciężarowy z naczepą właścicielowi.
W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległ przód
ciągnika siodłowego ciężarówki wraz z kabiną.
22 stycznia o godz. 835 Dyżurny SKKP
otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w budynku
mieszkalnym w Wysokiem Mazowieckiem. Do
zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG
Wysokie Mazowieckie. Na miejscu stwierdzono,
że w budynku mieszkalnym murowanym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej doszło
do zadymienia. W pomieszczeniu kotłowni przy
piecu CO zapaliły się kartony prawdopodobnie
od składowanego obok popiołu. W momencie
powstania pożaru w budynku przebywały dwie
osoby dorosłe, które opuściły budynek o własnych siłach nie odnosząc obrażeń. Działania
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu ratowników w aparatach ODO
z linią szybkiego natarcia oraz wyniesieniu tlących się kartonów poza budynek, gdzie zostały

dogaszone. Następnie oddymiono pomieszczenia piwniczne za pomocą wentylatora. Wszystkie pomieszczenia zostały przewietrzone, a następnie sprawdzone za pomocą czujnika tlenku
węgla (wskazania zerowe).
24 stycznia o godz. 655 do SKKP wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło w okolicach miejscowości Dzikowiny.
Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG
Wysokie Mazowieckie oraz dwa z OSP KSRG
Klukowo. Na miejscu stwierdzono, że na łuku
drogi powiatowej samochód prawdopodobnie
wpadł w poślizg, a następnie niekontrolowanie
wjechał do rowu pozostając w pozycji na kołach
przechylony na lewy bok. Samochodem podróżował sam kierowca, który opuścił wrak pojazdu
o własnych siłach i z chwilą przybycia zastępów
JOP znajdował się obok pojazdu leżąc na wznak
(przytomny, brak widocznych ran zewnętrznych, uskarżający się na ból). Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, dotarciu do osoby poszkodowanej.
Udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i po przybyciu ZRM przekazano pod opiekę
lekarza. Jednocześnie ratownicy odłączyli prąd
z akumulatora w rozbitym samochodzie. Na
czas działań ratowniczych ruch na drodze prowadzony był wahadłowo. W wyniku zdarzenia
zniszczony został całkowicie przód pojazdu oraz
w znacznym stopniu powgniatana karoseria na
skutek dachowania.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W styczniu 2017 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 2 wypadków drogowych i 43 kolizji drogowych. Policjanci na
drogach naszego powiatu zatrzymali 11 nietrzeźwych kierowców.
– 7 stycznia po południu, dzielnicowy
z Posterunku Policji w Sokołach z uwagi na
utrzymujące się niskie temperatury, prowadził
intensywne działania prewencyjne „Nie bądźmy obojętni”. Sprawdzał miejsca gdzie mogły
przebywać osoby narażone na zamarznięcie.
W opuszczonej, starej stodole, znajdującej się
na kolonii jednej z wsi w gminie Kulesze Kościelne odnalazł śpiącego, nietrzeźwego mężczyznę. 67-latek leżał na stercie siana, przykryty
workami. Z uwagi na stan mężczyzny oraz fakt,
że na dworze panowała bardzo niska temperatura, odnalezionemu mężczyźnie została udzielona pomoc.
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– 7 stycznia późnym wieczorem dyżurny
wysokomazowieckiej komendy Policji otrzymał
zgłoszenie z prośbą o pomoc od 21-letniej kobiety. Twierdziła ona, że wraz z 14-miesięcznym
synem stoi na mrozie przy jednej z ulic w Wysokiem Mazowieckiem i nie ma gdzie się podziać.
We wskazany rejon zostali natychmiast skierowani policjanci. Na miejscu ustalili, że 21-latka
przyjechała wraz ze swoim 23-letnim partnerem i 14-miesięcznym synem z województwa
mazowieckiego. W Wysokiem Mazowieckiem
znajomy, który ich zaprosił miał pomóc im
w znalezieniu mieszkania i pracy. W trakcie
wizyty gospodarz wypędził ich z domu na
mróz, odmawiając pomocy. Wyziębnięta i zrozpaczona kobieta prosiła o pomoc policjantów.
Ze względu na bardzo silny mróz, wysokomazowieccy funkcjonariusze przywieźli całą trojkę
do komendy Policji, udzielili pomocy, a następnie umieścili w Domu Opieki Społecznej.
– 10 stycznia wieczorem wysokomazowieccy policjanci patrolując ulice Sokół zauważyli
leżącego na śniegu i mocno wyziębniętego mężczyznę. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy
i ustalili, że jest to 47-letni mieszkaniec jednej
z wsi w gminie Sokoły. Mężczyzna był mocno
wyziębiony, nie był w stanie o własnych siłach

utrzymać się na nogach. Najprawdopodobniej
alkohol tak go zmorzył, że nie zdając sobie sprawy z zagrożenia położył się na śniegu. Policjanci
odwieźli 47-latka do jego miejsca zamieszkania
i przekazali pod opiekę rodzinie. Gdyby nie
szybka i zdecydowana pomoc mundurowych
mogłoby dojść do tragedii.
– 12 stycznia około godziny 13.30 policjant
wysokomazowieckiej komendy Policji, będąc
w czasie wolnym od służby, usłyszał wołanie
o pomoc dobiegające z klatki schodowej jednego z bloków w Wysokiem Mazowieckiem.
Natychmiast ruszył z pomocą. Okazało się, że
z jednego z mieszkań wydobywa się gęsty dym.
Funkcjonariusz natychmiast zawiadomił służby ratunkowe, a sam wbiegł do zadymionych
pomieszczeń. W tym samym czasie na miejsce zdarzenia dojechał patrol Policji. Policjanci
przeszukując mieszkanie zauważyli mężczyznę,
którego natychmiast przeprowadzili w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze ustalili, że uratowany 51-letni mężczyzna położył się spać
i pozostawił włączoną kuchenkę elektryczną.
Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie
ucierpiał.
AB

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE

Narada roczna podsumowująca sytuację
pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku odbyła się 8 lutego 2017 r.
w sali konferencyjnej starostwa powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem.
Komendant powiatowy PSP w Wysokiem
Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął
naradę witając przybyłych gości: podlaskiego
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej – st. bryg. Jarosława Wendta, Starostę
Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, komendanta powiatowego Policji – nadkomisarza Krzysztofa Woźniewskiego, Andrzeja
Grzeszczuka – państwowego powiatowego inspektora nadzoru sanitarnego, Sławomira Wołejko – powiatowego lekarza weterynarii, Sylwestra Kowalczuka – zastępcę nadleśniczego
Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, Annę
Bogucką – burmistrza Czyżewa, Roberta Recz-

ko – burmistrza Ciechanowca,
Roberta Wyszyńskiego – burmistrza Szepietowa, Piotra
Uszyńskiego – wójta gminy
Klukowo, Marka Kaczyńskiego – wójta gminy Nowe Piekuty, Krzysztofa Krajewskiego
– wójta gminy Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli ZOSP
RP oraz strażaków tutejszej
Komendy Powiatowej PSP.
Następnie zaprezentowano
przygotowany na spotkanie
materiał: zastępca komendanta – st. bryg. Tomasz Sieńczuk
przedstawił sytuację pożarową
i występowanie miejscowych
zagrożeń w 2016 roku na terenie naszego powiatu, komendant zreferował
sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem
Mazowieckiem. Na zakończeniu sprawozdania,
poza wnioskami wynikającymi z działalności
operacyjnej, podkreślono, że jednym z ważnych
elementów działań prewencyjnych w 2017 roku
będzie kontynuowanie kampanii społecznej
„Czad i ogień. Obudź czujność”.
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.

WYSOKOMAZOWIECCY POLICJANCI PODSUMOWALI 2016 ROK

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem 8 lutego
br. odbyła się odprawa podsumowująca wyniki
pracy jednostki za 2016 r. W spotkaniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Pan nad-

kom. Maciej Zakrzewski, kadra
kierownicza wysokomazowieckiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Panem nadkom. Krzysztofem
Woźniewskim. Obecni byli
także Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Sędzia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
Paweł Wypych, Prokurator
Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Kryszpin
oraz burmistrzowie miast i wójtowie gmin, a także policjanci
wysokomazowieckiej komendy Policji. W trakcie odprawy podsumowano realizację zadań
oraz wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy
w 2016. Nadkom. Krzysztof Woźniewski przedstawił zebranym w ujęciu statystycznym wyniki
pracy wysokomazowieckich policjantów oraz

omówił poszczególne kategorie przestępstw. Ponadto zaprezentowano zaproszonym gościom
działania policjantów podejmowane w ubiegłym roku na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Komendant podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie „Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Podziękował również przedstawicielom samorządów za współpracę oraz wspólne działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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JUBILEUSZOWY KONKURS PRYMASOWSKI

Dokończenie ze strony 1.
Na wstępie dyrektor szkoły Alicja Bańkowska powitała w obecności przedstawicieli mediów wszystkich młodych zawodników, ich opiekunów oraz przybyłych gości. Swoją obecnością
zaszczycili nas: prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz
z IPN w Białymstoku, p. Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie,
Wicestarosta Wysokomazowiecki p. Leszek Gruchała i ks. Dziekan Eugeniusz Sochacki. Pani
dyrektor w skrócie przedstawiła genezę konkursu, którego inicjatorem była p. Anna Boguc-

ka, obecnie Burmistrz Czyżewa. W ciągu 15 lat w starciach finałowych zmierzyło
się 930 zawodników, w tym
rekordowa liczba brała udział
w XII edycji: 83 uczniów
z 29 szkół.
Następnie uczniowie
przystąpili do rywalizacji.
Pierwsza część finałowych
zmagań polegała na rozwiązaniu zadań testowych,
które następnie sprawdziła
komisja pod przewodnictwem prof. Sychowicza, wyłaniając 6 finalistów w każdej kategorii: gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne.
Tak więc po krótkiej przerwie ogłoszono nazwiska finalistów, którzy w II
części konkursu odpowiadali przed komisją
i publicznością na wylosowane w zestawach
pytania. Poziom odpowiedzi był różny, jednak
generalnie młodzież zaskakiwała swoją wiedzą,
a nawet erudycją z zakresu historii najnowszej
Polski oraz dorobku prymasa Wyszyńskiego.
Komisja miała więc niełatwe zadanie, aby wyłonić laureatów, którymi okazali się:
W kategorii gimnazjum: I miejsce – Maciej
Bączyk – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie,
II miejsce – Marcin Sokołowski – Katolickie

Gimnazjum w Łomży, III miejsce – Rafał Wierciński – Niepubliczne Gimnazjum w Łapach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Anna Łempicka z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (po raz
trzeci), II miejsce – Karol Zakrzewski – I Liceum Ogólnokształcące w Łomży, III miejsce –
Mikołaj Wyszyński – Zespół Szkół Zawodowych
w Wyskokiem Mazowieckiem.
Dodatkową nagrodę komisja przyznała
uczniowi, który odpowiadał najlepiej merytorycznie, ale także wyróżnił się kulturą słowa –
Maciejowi Bączykowi. Przyznane zostały także
puchary dla najlepszych szkół, a otrzymały je:
Miejskie Gimnazjum w Zambrowie (po raz dziesiąty) i Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
Finaliści otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, ufundowane przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, IPN Oddział w Białymstoku oraz Burmistrza Miasta Czyżew.

SYCYLIJSKA SJESTA W CIENIU POMARAŃCZY

W dniach 29. stycznia. – 5. Lutego 2017 r.
grupa 5 nauczycieli w ramach projektu „ZSOiZ
w Czyżewie ku zjednoczonej Europie” finansowanego ze środków programu Erasmus + poleciała na Sycylię do miasta Barcellona Pozzo di
Gotto, gdzie została przyjęta przez organizację
EProject Consult.
Pobyt nauczycieli miał na celu poznanie szkolnictwa włoskiego na poziomie szkoły
średniej oraz miejsc odbywania praktyk grupy
uczniów naszej szkoły. Zostaliśmy zakwaterowani na Via Arccodacci na 5piętrze z widokiem na
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panoramę miasta z jednej
strony i morze z drugiej.
Po odpoczynku, dyrektor
Nino Pietrini zaprosił nas
na aperitivo (rodzaj poczęstunku), gdzie przedstawił program pobytu
i atrakcje z nim związane,
a ponadto rozmawialiśmy
na swobodne tematy oraz
przekazaliśmy w dowód
wdzięczności drobne prezenty związane z naszą
szkołą i regionem. Poniedziałek był dniem prezentacji biura, kultury włoskiej i obyczajów. W tym
dniu przeżyliśmy pierwszą sycylijską sjestę –
w godz. 13.00 – 16.00 miasto zamiera. We wtorek po spotkaniu w biurze pojechaliśmy z wizytą studyjną do szkoły kształcącej w zawodach
mechanicznych, informatycznych oraz w zakresie projektowania odzieży. Pana Krzysztofa
Aronowicza interesował obszar informatyki,
w tym programy, systemy i zabezpieczenia stos
owane we włoskich szkołach. W związku z tym
zasypywał włoskiego kolegę wieloma pytaniami.
W innej szkole związanej z rolnictwem swoją
wiedzą i doświadczeniami z włoskimi nauczy-

cielami wymieniali się panowie Adam Świderski i Ludwik Zaremba, którzy zwiedzali upraw
roślin egzotycznych oraz laboratorium. Pan
Jerzy Lisicki wykazał się znajomością języka
angielskiego, prowadząc fragment lekcji z młodzieżą włoską. Szkoła to nie tylko nauka, ale
i kultura: obejrzeliśmy prezentację na temat
Holocaustu przygotowaną przez uczniów. Rozmowy umiliła lampka napoju ze szkolnych
winogron i wypieki cukiernicze. Środa to czas
relaksu – po wczesnym śniadaniu (7:00) pojechaliśmy na wycieczkę, w planie był wulkan
Etna, starożytna Taormina oraz winnica z degustacją win. Rozkoszowaliśmy się się widokami sił natury, stąpając i dotykając historii.
W czwartek zwiedzaliśmy włoskie restauracje, gdzie będą się odbywać praktyki uczniów.
Wchodziliśmy na zaplecza zakładów: „Enotria”,
„U Funnu”, „Master Chef ”. Fachowe pytania dotyczące surowców i potraw zadawał pan Jerzy
Tomkielski.
W kolejnym dniu zwiedzaliśmy stolicę
prowincji – Messynę. Podziwialiśmy krajobrazy, piękne zabytki, słuchając kurantów kościoła
katedralnego. Po powrocie w biurze czekała nas
ewaluacja końcowa i wręczenie certyfikatów.
Sobota to czas zakupów prezentów i pamiątek,
ostatni spacer nad morze. Osiem dni emocji,
wrażeń, specyficznego klimatu minęło.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, z 2016r.,
poz. 1860), zwaną w dalszej części informacji
„ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej,
w których od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc
dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą, tj.:
1) w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, pokój nr 11, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w tym
punkcie w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4
godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych
od pracy, tj.:
a) w poniedziałki w godzinach od 900 do
1300, porad prawnych udziela adwokat,
b) we wtorki w godzinach od 1130 do
1530, porad prawnych udziela adwokat,
c) we środy w godzinach od 900 do 1300, porad prawnych udziela adwokat,
d) we czwartki w godzinach od 1130 do
1530, porad prawnych udziela radca prawny,
e) w piątki w godzinach od 900 do 1300, porad prawnych udziela radca prawny.
2) w punkcie pomocy prawnej prowadzonym
przez organizację pozarządową p.n.: Fundacja HONVESTE VIVERE, 04-474 Warszawa,
ul. Amałowicza – Tatara 7, gdzie porady prawne
będą udzielane:
a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, pokój nr 3, ul. Mazowiecka 34, 18-220
Czyżew, w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1300, porad prawnych
udziela adwokat,
b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach,
pokój nr 25, ul. Rynek Mickiewicza 10,
18-218 Sokoły – w każdy wtorek w godzinach od 900 do 1300, porad prawnych udziela
adwokat,
c) w budynku internatu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, pokój nr 14, ul. Kościelna 12,
18-230 Ciechanowiec, w każdą środę i piątek w godzinach od 900 do 1300, w każdy
czwartek w godzinach od 1130 do 1530, porad prawnych udziela adwokat.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących

jej uprawnieniach lub o spoczywających na
niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 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
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej
"osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie 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 wobec 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 kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana
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 żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej
lub zaświadczenia o udzieleniu
świadczenia, o którym mowa
w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy
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 zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 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 oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Starosta Wysokomazowiecki serdecznie
zaprasza osoby uprawnione do korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
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MŁODZI I DOROŚLI PLASTYCY NAGRODZENI

Spotkanie związane z kampanią społeczną
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej,,Czad i ogień. Obudź czujność'’
oraz ogłoszono wyniki eliminacji powiatowych
ogólnopolskiego konkursu pożarniczego ,,Zapobiegajmy Pożarom’’ odbyło się 20 stycznia
2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. W uroczystości wzięli udział: Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński, Komendant Powiatowy PSP
w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej
Koc, funkcjonariusze komendy oraz dzieci, młodzież i nauczyciele z terenu powiatu. mł. bryg.
Adam Frankowski omówił przyczyny, skutki
oraz problemy związane z zagrożeniami wystę-

pującymi w sezonie zimowym. Zostały również wskazane sposoby zapobiegania
tego typu zdarzeniom a także zasady postępowania
w przypadku pożaru i podejrzenia wystąpienia czadu.
mł. bryg. Maciej Krajewski
przedstawił statystykę zdarzeń mających miejsce na
terenie powiatu w 2016 r.
Przeprowadzono konkurs
na temat przekazanej wiedzy, w którym nagrodami
były czujniki tlenku węgla
ufundowane przez Oddział Powiatowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Wysokiem
Mazowieckiem.
Podczas spotkania oficjalnie rozstrzygnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu
plastycznego o tematyce pożarniczej szczebla
powiatowego, którego wyniki przedstawił mł.
bryg. Grzegorz Kulesza. Oceny prac dokonała
Komisja w składzie: Malwina Roszkowska, Wioletta Szcześniak, Grzegorz Kulesza oraz Tomasz
Sieńczuk (przewodniczący). Na konkurs wpłynęło ogółem 119 prac wyłonionych z eliminacji
miejskich i gminnych: gm. Ciechanowiec, gm.
Czyżew, gm. Klukowo, gm. Kulesze Kościelne
gm. Nowe Piekuty, gm. Szepietowo, m. Wysokie Mazowieckie, gm. Wysokie Mazowieckie. Ze

względu na wysoki i wyrównany poziom przesłanych prac, szczególnie tych czołowych, wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych było wyjątkowo trudne. W oczach Komisji na najwyższe
uznanie zasłużyły prace plastyczne następujących autorów:
I grupa wiekowa – Przedszkola: 1 nagroda
– Oliwia Puławska – MOK w Wysokiem Mazowieckiem i Kinga Krakówka – Gminne Przedszkole w Czyżewie. II gw – Szkoła podstawowa
klasy I – III: 1 nagroda – Zofia Stypułkowska
– Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych.
III gw – Szkoła podstawowa klasy IV – VI: 1 nagroda – Natalia Przeździecka – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych. IV gw – Gimnazjum: 1 nagroda – Natalia Sokołowska – MOK
w Wysokiem Mazowieckiem. V gw – Szkoły
Ponadgimnazjalne: nie przyznano nagród ani
wyróżnień. VI gw – dorośli: 1 nagroda – Iwona
Kaczyńska – Gimnazjum w Szepietowie.
Dyplomy i nagrody w postaci książek ufundowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd
Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, laureatom
wręczył Pan Starosta Bogdan Zieliński wraz
z Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Andrzejem Kocem. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane do Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP, celem dalszego udziału na szczeblu województwa, a być
może i kraju. Będziemy trzymać kciuki.
mł. bryg. Grzegorz Kulesza

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
LUTY – MARZEC 2017 ROK
WYDARZENIA KULTURALNE
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa
w kolory” – luty- kwiecień 2017 r.
Organizator i miejsce realizacji: Ciechanowiecki
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2710563,
e-mail: cokis@ciechanowiec.pl.
Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
w Województwie Podlaskim w 2017 roku –
luty – listopad 2017 r. Organizator i miejsce
realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2771328,
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl
Gminne Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” – 1 marca 2017 r. Organizator
i miejsce realizacji: – Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
tel. 86 2755269, e-mail: kulczyzew@op.pl.
73 Rocznica Wymordowania Mieszkańców
Wsi Jabłoń-Dobki – 8 marca 2017 r.
Organizator: Gminy Ośrodek Kultury
w Nowych Piekutach, ul. Główna 23 A,
18-212 Nowe Piekuty, tel. (086) 476 15 20,
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e-mail: gok@nowepiekuty.pl. Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej,
ul. Mazowiecka 1, 18-212 Nowe Piekuty,
tel. 86 476 12 81, e-mail: szablon@wp.pl,
miejsce realizacji: Kościół Parafialny w Jabłoni
Kościelnej, Jabłoń-Dobki.
Eliminacje powiatowe 62. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego – 15 marca 2017 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski
Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 86 275 23 43.
Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów
– 15 marca 2017 r. Organizator i miejsce
realizacji: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 23 43.
Pierwszy Przegląd Osiągnięć Artystycznych
– 21 marca 2017 r. Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2771134,
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl.
IV Dance Festival 4 School – 26 marca 2017 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gminny

Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, tel. 86 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl.
XV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja” – marzec 2017 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek
Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel. 86 2755269,
e-mail: kulczyzew@op.pl.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
,,Młodzież Zapobiega Pożarom” – finał
powiatowy – marzec 2017 r. Organizator:
Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Mickiewicza 6, tel. (086) 2758101,
fax. (086) 2758109,
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl,
miejsce realizacji: sala konferencyjna Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
WYDARZENIA SPORTOWE
„XI Turniej szachowy imienia Czesława
Burdziuka” – marzec 2017 r. Organizator
i miejsce realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2710563, cokis@ciechanowiec.pl.

O STUDNIÓWCE 2017 SŁÓW KILKA

Bardzo ważną datą dla uczniów klas trzecich Jagiellończyka był 21 stycznia 2017 roku.
Po miesiącach wytężonej i ciężkiej pracy, tegoroczni maturzyści mieli okazję by odrobinę
odpocząć od stresu i obowiązków związanych
z maturą. Zgodnie z tradycją na sto dni przed
egzaminem maturalnym (a jak to słusznie zauważył nasz matematyk p. Prof. Cezary Tkacz,
w przypadku maturzystów Jagiellończyka na
102 dni) odbył się w Dworku Pan Tadeusz
w Kuczynie bal studniówkowy. Początek zabawy miał miejsce o godzinie 19.00. Uroczystość
jak co roku rozpoczęto od przemówień Dyrektorów naszej szkoły – Aldony Dołubizno
oraz Ryszarda Łukasza Flanca. Pan Dyrektor
przywitał uczestników studniówki. Swoją obecnością zaszczycili tegorocznych maturzystów:
Dorota Łapiak Przewodnicząca Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego, Łukasz Siekierko Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego z narzeczoną, Anna Brzozowska Wiceprzewodnicząca
Rady Rodziców LO z mężem, Paweł Śliwowski
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji
i Finansów Rady Powiatu z żoną, Andrzej Koc
Komendant Powiatowej Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
z małżonką, Tadeusz Nosek Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem z małżonką, Andrzej Jamiołkowski Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
z żoną, Józef Sokolik Przewodniczący Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem z żoną. Przywitani zostali członkowie Rady Pedagogicznej LO, rodzice i maturzyści wraz z zaproszonymi osobami.
Pan Dyrektor przedstawił wychowawców
klas maturalnych: Magdalenę Lewocz Muszyńską i Agnieszkę Roszkowską Bogucką, Marzannę Kisielewską, Grażynę Ogrodnik, Małorzatę
Marciniak Gierłtowską, Wojciecha Ogrodnika.
Następnie, by tradycji stało się zadość uczniowie
klas maturalnych zatańczyli poloneza, nad którego choreografią czuwał jak co roku Wojciech
Ogrodnik. W imieniu maturzystów podziękowania dla dyrektorów, wychowawców i rodziców

złożyli: Aneta Diana Brzozowska Stypendystka Prezesa Rady
Ministrów i Krystian Bogusz
Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego. W ramach
podziękowań, Przewodniczącej Rady Powiatu, wychowawcom oraz dyrektorom Jagiellończyka zostały wręczone
wiązanki kwiatów, uzupełnione szczerymi życzeniami.
Po młodzieży wystąpili Szefowie Komitetu Organizacyjnego Studniówki: Anna Walentowicz i Andrzej Laskowski,
życząc wszystkim uczestnikom balu studniówkowego
udanej zabawy do białego rana. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy studniówki w rytmie
walca rozpoczęli zabawę. Tuż po pierwszym
ciepłym daniu, uczniowie klas maturalnych
wraz z wychowawcami udali się na sesję zdjęciową. Zdjęcia i nagranie filmowe studniówki
realizowała firma Vid King Grzegorza Wojno.
Zaraz potem nastąpiła szalona zabawa. Na parkiecie pojawiły się bardzo liczne pary tancerzy,
sala mieniła się od kolorów pięknych sukienek
i eleganckich garniturów maturzystów. Trzecioklasiści ich goście świetnie bawili się w rytmach najróżniejszych rodzajów muzyki, którą
serwował zespół Rezonans. Parkiet rozgrzewały
nie tylko skoczne hity, ale i te spokojniejsze,
romantyczne rytmy. Gdy zegary wskazały godzinę 22:30, uczniowie klas IIIb i IIId pod opieką pań Marzanny Kisielewskiej oraz Małgorzaty Marciniak Gierałtowskiej rozpoczęli wyjątkowe show, czyli występ artystyczny. Było
komicznie i sentymentalnie. Na początku, Asia
i Monika wprowadziły oglądających w atmosferę przedstawienia i zapowiedziały występ
Pawła i Oli, którzy zaprezentowali jazzową interpretację hitu „Ona tańczy dla mnie”. Kolejnym
punktem przedstawienia były kabarety "Suchar
z dziesięciu" oraz "Zastępstwo", które dostarczyły publiczności mnóstwo dobrej zabawy. Nie
można zapomnieć także o naszych fantastycz-

nych chłopcach, którzy greckim tańcem „rozgrzali do czerwoności” publikę Jagiellończyka.
Na zakończenie wychowawczynie klas przygotowujących spektakl wraz z Panem Dyrektorem
zaprezentowali autorską piosenkę o 3 latach
wspólnie spędzonych z uczniami rocznika ’98
w murach Jagiellończyka. Po chwilach śmiechu
i wzruszenia wróciliśmy do zabawy. Bal trwał
do białego rana. Młodzież i zaproszeni goście
bawili się wyśmienicie. Dla maturzystów będzie to niezapomniana noc, niezapomniany bal.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali ten jeden, jedyny najwspanialszy
bal, bal naszych marzeń! Podziękowania dla
Joanny Piekutowskiej za przygotowanie pięknych zaproszeń dla wszystkich balowiczów.
Aby wspomnienia nie uleciały w zapomnienie
czekamy niecierpliwie na fotograficzny i filmowy zapis tego cudownego wieczoru. A teraz nie
pozostaje nam nic innego jak życzyć naszym
koleżankom i kolegom powodzenia podczas
egzaminu maturalnego, który odbędzie się już
niebawem...
Joanna Tworkowska
Justyna Żurowska
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Bal Studniówkowy trzech klas maturalnych
Liceum Ogólnokształcącego, klasy VI Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i jednej klasy
Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Ciechanowcu odbył się 21 stycznia 2017 r.,
w znajdującej się w Ciechanowcu sali bankietowej Państwa Szczęsnych.
Rozpoczął się on o godzinie 18.30 tradycyjnym polonezem, do którego wstępem były
słynne słowa „Poloneza czas zacząć!” pochodzące z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Układy i figury długo ćwiczone przez młodzież
klas maturalnych wzbudzały podziw i ujmowały swoim pięknem oraz dostojeństwem. Młodzi
tancerze popisowo zaprezentowali doskonałe
i oryginalne wykonania naszego narodowego
tańca. Wielka w tym zasługa Magdaleny Kujawskiej i Emilii Krysińskiej, które włożyły wiele
pracy w przygotowanie młodzieży.

Po nagradzanych brawami występach studniówkowiczów głos zabrał Dyrektor Eugeniusz
Święcki. Powitał on bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na uroczysty bal, szczególnie zaś
szanownych gości: Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego, Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ciechanowcu Krzysztofa Pełszyka, Przewodniczącą Rady Rodziców Agatę Koc,
Radnego Powiatu Wysokomazowieckiego Grzegorza Łopuskiego, zaproszonych nauczycieli,
a także wychowawców klas maturalnych, którzy
włożyli wiele wysiłku w zorganizowanie tego
wielkiego przedsięwzięcia: Monikę Ilczuk, Katarzynę Rostkowską, Wiesława Susoła i Dariusza
Okieńczuka.
Pan Dyrektor podziękował również Staroście Bogdanowi Zielińskiemu, bez którego
wsparcia, jako przedstawiciela organu prowadzącego, nie mogłaby się z pewnością odbyć ta
wyjątkowa uroczystość. Szczególnie mocno powitał maturzystów i zaakcentował, że przeżywana przez nich młodość jest pięknym i cennym
czasem wszechstronnego rozwoju. Życzył też
młodym ludziom, aby w tym pędzącym świecie nigdy nie zgubili najważniejszych wartości:
dobra, piękna i prawdy. Przypominał również
jedną ze szkolnych wróżb, według której: „ile
szaleństwa na studniówce zagości, tyle będzie
na maturze mądrości”. Na zakończenie życzył
wszystkim wspaniałej zabawy, podkreślając, że
przed maturzystami niezapomniana noc, pełna
radości i zabawy.
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„NIECH ŻYJE BAL”
Głos zabrał także Starosta Bogdan Zieliński. Podkreślił on wyjątkowość rocznika i żal, że
tak aktywni i uzdolnieni uczniowie opuszczają
w tym roku mury ZSOiZ w Ciechanowcu. Życzył też wszystkim wspaniałej zabawy na ich
pierwszym, prawdziwym balu.
Przyszłych maturzystów docenił również
w swoim wystąpieniu ks. Dziekan Tadeusz
Kryński. Zwrócił on też uwagę na rolę wartości
istotnych w dorosłym życiu.
Odczytano także listy ks. Biskupa Tadeusza
Pikusa i Marszałka Województwa Podlaskiego
Jerzego Leszczyńskiego, w których znalazło się
wiele ciepłych słów pod adresem całej społeczności naszej szkoły i tegorocznych maturzystów.
Głos zabrali również przedstawiciele rodziców: Agata Koc i Krzysztof Sabak. Podziękowali
oni dyrekcji i nauczycielom za trud włożony
w wychowanie i edukację młodzieży.
Następnie uczniowie prowadzący część oficjalną, w imieniu maturzystów, podziękowali
wszystkim gościom za przybycie. W sposób
szczególny zwrócili się do dyrekcji, nauczycieli,
wychowawców i rodziców, dzięki którym mogą
rozwijać się i przygotowywać zarówno do egzaminu maturalnego, jak też dojrzałego życia.
Wyrazem ich wdzięczności były piękne kwiaty
oraz piosenka zadedykowana
rodzicom, którą zaśpiewały
Klaudia Kraszewska i Dominika Bogucka, a akompaniował im Kewin Niewiarowski.
Po tym wzruszającym momencie konferansjerzy zaprosili wszystkich do wspólnej
zabawy. Niespodzianką był
występ Dominiki Boguckiej,

którą zaśpiewała utwór „Niech żyje bal”. Parkiet
zapełnił się wirującymi w rytm muzyki parami.
W przerwach czas upływał na miłych rozmowach przy bogato zastawionych stołach, lub też
wykonywaniu pamiątkowych zdjęć.
Około godziny 22.00 na uczestników balu
studniówkowego czekała niespodzianka – kabaretowa część artystyczna w wykonaniu młodzieży klas maturalnych w formie parodii telewizyjnych programów typu „talent show”. Popisowa konferansjerka, groteskowe jury, występy
taneczne i popisy wokalne wywoływały śmiech
i gromkie brawa. Po występach młodzież i zaproszeni goście wrócili na parkiet, udowadniając, że potrafią się naprawdę wspaniale bawić,
zaś dowodem tego jest fakt, iż studniówka trwała
dosłownie do "białego rana".
Ta magiczna noc z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji balu
studniówkowego: Dyrektorowi Eugeniuszowi
Święckiemu, wychowawcom klas maturalnych,
rodzicom oraz młodzieży.
Dariusz Okieńczuk
Foto: Michał Ługowski
ZSR

STUDNIÓWKA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Bal studniówkowy to szczególny dzień
w życiu maturzystów, którzy będą wspominać
go jeszcze przez wiele, wiele lat. Przez ostatnich
kilka lat uczniowie nie szczędzili wysiłków, zdobywali wiedzę, pracowali, by osiągnąć wyznaczone cele. Tego wieczora odłożyli jednak na
bok wszelkie troski i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa. Maturzyści Technikum im. Armii Krajowej Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem swój
pierwszy bal w życiu mieli w sobotę 11 lutego
2017 roku – bawili się w Dworku Pan Tadeusz
w Kuczynie. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński
z żoną, Burmistrz miasta Jarosław Siekierko
z żoną oraz Wójt Gminy Krzysztof Krajewski

z żoną. Dyrektor Szkoły
Józef Sokolik wypowiadając słowa poloneza czas
zacząć dokonał oficjalnego
otwarcia Balu Studniówkowego, na co młodzież odpowiedziała przepięknym
tańcem. Następnie głos zabrali Dyrektor Józef Sokolik, Starosta Bogdan Zieliński oraz przedstawiciele
rodziców Anna Kamińska
i Sławomir Zaręba. Wszyscy życzyli maturzystom
nie tylko pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości i dostania się na
wymarzone studia, ale przede wszystkim wspaniałej zabawy do białego rana. W imieniu młodzieży maturalnej głos zabrali Paulina Antoniak
oraz Tomasz Siedlecki, którzy złożyli podziękowania, a ich koleżanki i koledzy wręczyli
kwiaty Dyrekcji, zaproszonym gościom, wychowawcom i nauczycielom, doceniając ich za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość i cierpliwość.
Gorące podziękowania uczniowie skierowali
także w stronę Rodziców, bez których nie byłoby
tego wyjątkowego i jedynego w swym rodzaju
balu. Po udanej części oficjalnej przyszedł czas
na bardziej swobodną zabawę. Wszyscy świetnie
się bawili przy znakomitym zespole Rezonans,
w rytmie starszych i nowszych tanecznych

hitów. Młodzież mogła również się bawić przy
muzyce klubowej, dzięki występowi maturzysty
Tomasza Siedleckiego.
Po godzinie 22.00 uczniowie zaprezentowali
skecz przedstawiający w krzywym zwierciadle
odrabianie lekcji oraz uniesienia miłosne młodego pokolenia. Ponadto Tomek i Sebastian
zaprezentowali swoje zdolności wokalne w piosenkach „Barcelona” oraz „Miód Malina”, które
przeplatane były prezentacjami tanecznymi.
Niewątpliwie wszyscy uczestnicy skeczu okazali
się doskonałymi aktorami. Było dużo śmiechu
i zabawy.
Po tym wspaniałym balu jeszcze tylko 83
a nie 100 dni i Matura. Jesteśmy przekonani,
że nasi maturzyści poradzą sobie z egzaminem
dojrzałości. Życzymy Wam spełnienia marzeń,
zdania matury i powodzenia w dalszym kształceniu.
Wychowawcy klas maturalnych

„TEN PIERWSZY BAL, NIEPOWTARZALNY BAL…”

Dokończenie ze strony 1.
Wszyscy szacowni goście w ciepłych słowach zwracali się do bohaterów studniówki –
czyżewskich maturzystów, życząc im niezapomnianych wrażeń z balu oraz połamania piór
na maturze. Po wysłuchaniu pięknych życzeń
nadszedł czas na podziękowania, kierowane
do zaproszonych gości, którzy w różny sposób
przyczynili się do rozwoju naszej szkoły, w tym
również do wychowawców i nauczycieli za trud,
opiekę i heroiczny wyczyn wpajania nam drogocennej wiedzy. Uczniowie dziękowali również

rodzicom, bez których na
pewno nie odbyłby się ten
ważny bal, ponieważ to oni
dopięli wszystko na ostatni
guzik. Po wręczeniu słodkich upominków nadszedł
czas na zabranie głosu przez
przedstawiciela Rady Rodziców – Dorotę Śliwińską,
która w imieniu uczniów
i rodziców jeszcze raz dziękowała zaproszonym gościom, dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz
pracownikom szkoły, tym
przybyłym na studniówkę,
jak również i tym nieobecnym, za lata trudu, za poświęcony czas i wysiłek, za codzienny uśmiech i krzepiące słowo.
By tradycji stało się zadość uczniowie klas
III LO, IV T ż i IV Ti-a zatańczyli husarskiego
poloneza pokazowego, przygotowanego przez
Izabelę Dembińską i Sławomira Kalupę, który
zakończył część oficjalną. Wszyscy zasiedli za
stoły i mogli cieszyć się tą piękną chwilą oraz
bawić się do białego rana.
Bal przedmaturalny okazał się udany, nie
tylko dla uczniów, ale również dla rodziców
i zaproszonych gości. Tak więc, jak mówi stare
przysłowie „Studniówka udana, matura zdana” –

wszyscy maturzyści mają nadzieję, że egzaminy upłyną im równie szybko i przyjemnie jak
studniówka. Każdy z nich otrzyma satysfakcjonujące ich wyniki, dzięki którym dostanie się
na wymarzoną uczelnię. Jak Czesław Miłosz
powiedział: Żyjesz tu i teraz. Masz jedno życie,
jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie.
Choćby ktoś inne mógł mieć zdanie.
Natalia Kulesza, kl. III LO
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