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Dziewczęta, w szykownie dobranych sukniach, 
panowie w eleganckich garniturach i muszkach, 

rodzice z łezką w oku wpatrujący się 
w swoje dorosłe już pociechy 

oraz nauczyciele wpatrzeni 
w swoich podopiecznych 

….poloneza czas zacząć……

20 stycznia 2018 roku był bardzo ważną datą 
dla uczniów klas maturalnych Liceum Ogólno-
kształcącego, klasy VI Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych i IV klasy Technikum ciechano-
wieckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza. Po 
kilku latach zmagań z nauką tegoroczni matu-

STUDNIÓWKA 2018 
rzyści mieli dogodną okazję do 
zabawy na studniówkowym balu, 
który odbył się w sali bankietowej 
„Szczęsny”.

Dalszą część relacji z tegorocz-
nych Studniówek w szkołach po-
wiatu wysokomazowieckiego znajdą 
Państwo na stronach 10 i 11 Głosu, 
a na stronie 12 fotogalerię z pierw-
szego dorosłego balu w szkołach 
średnich Ciechanowca, Wysokiego 
Mazowieckiego, Czyżewa i Krzy-
żewa. 

Zapraszamy.

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2017 ROKU
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Analiza sytuacji pożarowej 
i miejscowych zagrożeń w powie-
cie wysokomazowieckim wyka-
zała znaczny spadek w roku ubie-
głym ogólnej ilości interwencji 
w stosunku do roku poprzedniego. 
W 2017 r., w porównaniu z ro-
kiem 2016, zanotowano ogółem 
o ponad 42% interwencji mniej, 
w tym pożarów mniej o około 
15%, a miejscowych zagrożeń mniej 
o ponad 47%. Spadek  ilości zda-
rzeń, przede wszystkim miejsco-
wych zagrożeń, jest związany głów-
nie z wykryciem trzech ognisk 
ASF (afrykańskiego pomoru świń) 

w 2016 r. Nadal notujemy wiele wypadków 
drogowych wynikających z niezachowania za-
sad bezpieczeństwa ruchu środków transportu. 
Pożary powstają najczęściej z powodu nie-
ostrożności osób dorosłych przy posługiwaniu 
się ogniem otwartym, wad urządzeń elektrycz-
nych i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń 
grzewczych. Sytuacja ta powoduje stałe zwięk-
szanie roli i znaczenia straży pożarnych, co 
wiąże się z koniecznością wyposażania jedno-
stek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go w specjalistyczny sprzęt i urządzenia umo-
żliwiające realizację nałożonych obowiązków.

O rocznej naradzie strażaków piszemy 
więcej na stronie 7.

STAROSTA NAGRODZIŁ NAJPRACOWITSZYCH UCZNIÓW
Jak co roku po I semestrze 

roku szkolnego 2017/18 odbyło się 
uroczyste wręczenie stypendiów 
Starosty Wysokomazowieckiego 
przyznanych uczniom szkół pro-
wadzonych przez  powiat wysoko-
mazowiecki, którzy osiągnęli wy-
sokie wyniki w nauce. Uroczystość 
odbyła się 12 lutego 2018 r. w sali  
konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Wysokiem Mazowieckiem.

Stypendium Starosty Wysoko-
mazowieckiego jest formą reali-

zacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjętego 
Uchwałą Nr XXV/180/2013 Rady Powiatu Wyso-
komazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku. 
Ma ono charakter motywacyjny i przyznawane 
jest uczniom i absolwentom szkół prowadzonych 
przez Powiat Wysokomazowiecki. Z wnioskiem 
o przyznanie stypendium występuje dyrektor 
szkoły, do której uczęszcza uczeń, po uprzednim 
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną danej 
szkoły.

Dokończenie na stronie 3.
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Zarząd powiatu zapoznał się; ze skorygo-
wanym sprawozdaniem z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat wyso-
komazowiecki za 2016 rok w zakresie dotyczą-
cym nauczycieli kontraktowych; z informacją 
o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokoma-
zowieckiego na koniec IV kwartału 2017 r. 

Zarząd powiatu przeanalizował funkcjono-
wanie szkół prowadzonych przez powiat wyso-
komazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem 
naboru do klas pierwszych oraz perspektyw ich 
funkcjonowania w przyszłości; rozpatrzył wnio-
ski o udzielenie do� nansowania na organizację 
imprez kulturalnych organizowanych na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego.

31 stycznia 2018 roku odbyło się 101 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego, który podjął uchwały w sprawie: 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na reali-
zację w 2018 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego; ustalenia 
procedury ogłaszania naboru na członków ko-
misji konkursowej oraz regulaminu pracy ko-
misji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartych konkursach ofert na wsparcie reali-
zacji zadań publicznych w 2018 roku; ogłoszenia 
naboru kandydatów na członków komisji kon-
kursowej opiniującej oferty na realizację zadań 
publicznych powiatu wysokomazowieckiego 
w 2018 roku; udzielenia pełnomocnictw dyrek-
torom: ZSOiZ w Czyżewie do realizacji projektu 
Przebojem na rynki pracy!;  ZSOiZ w Czyżewie 
do realizacji projektu Nowocześni zawodowcy 
w Czyżewie; ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem 
do realizacji projektu Europejski staż dla zawo-
dowców w roku 2019; CKZ w Wysokiem Mazo-
wieckiem do realizacji projektu Staże zagranicz-
ne metodą na pogłębienie kwali� kacji uczniów 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 
Mazowieckiem; CKZ w Wysokiem Mazowiec-
kiem do realizacji projektu Mobilność zagra-
niczna nauczycieli CKZ jako metoda poszerzenia 
ich kompetencji; ZSZ w Wysokiem Mazowiec-
kiem do realizacji projektu Kompetentny uczeń – 
wykwali� kowany pracownik; dyrektorowi PCPR 
w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji 
robót publicznych w imieniu powiatu wysoko-
mazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej 
osoby bezrobotnej w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem; 
a także ws: wyrażenia zgody na dysponowanie 
nieruchomością, stanowiącą własność Powia-
tu Wysokomazowieckiego na cele budowlane; 
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwał rady powiatu w sprawie: zmian 
w budżecie powiatu na 2018 rok; ustalenia na 
rok 2018 planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

17 stycznia 2018 roku odbyło się 100 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego. Zarząd powiatu podjął uchwały 
w sprawie: upoważnienia do sprawowania 
kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzą-
cymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi; udzielenia peł-
nomocnictw dyrektorowi Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu: 
do realizacji projektu Europejska Praktyka = 
Klucz do Rynku Pracy; do realizacji projektu 
Na rynek pracy poprzez wspólną praktykę; do 
realizacji projektu Międzynarodowe podno-
szenie kwalifikacji zawodowych kluczem do 
efektywnego nauczania; do realizacji projektu 
Pilotażowy Program Wspierania Szkół Ponad-
gimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfi-
kowanych Wojskowych Klas Mundurowych II 
edycja rok szkolny 2018/2019; a także ws: planu 
dochodów związanych z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu 
na 2018 rok; zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu  Organizacyjnego Centrum 
Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował 
przyznane przez starostę dodatki motywacyjne 
dla dyrektora ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem 
w związku z realizacją projektu „Europejska 
praktyka wysokomazowieckiego technika” w ra-
mach programu POWER oraz projektu „Do-
skonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na 
rynku pracy”, w ramach programu RPOWP; 
zapoznał się z wysokością opłat za posiłki w sto-
łówce szkolnej ZSOiP w Wysokiem Mazowiec-
kiem i ZSOiZ w Ciechanowcu przedstawioną 
przez dyrektorów szkół; rozpatrzył pisma: otrzy-
mane z Podlaskiej Sieci Internetowej z siedzibą 
w Białymstoku z prośbą o zmianę Uchwały Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 sierp-
nia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiato-
wych w granicach administracyjnych Powiatu 
Wysokomazowieckiego; Józefa Zajkowskiego 
Wójta Gminy Sokoły w sprawie zagospodaro-
wania obiektów ZSR w Krzyżewie jako ośrodka 
szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach 
programu „W każdym powiecie klasa wojskowa”. 

kwoty do� nansowania opłat za kształcenie po-
bierane przez szkoły wyższe i zakłady kształ-
cenia nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które do� nansowanie jest przy-
znawane, w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki; 
zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokal-
nego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnio-
nych Dzieci i Młodzieży, zapoznał się z rocznym 
sprawozdaniem Szpitala Ogólnego za 2017 rok 
w zakresie nieruchomości i mienia ruchomego 
o wartości brutto powyżej 3500 złotych; zapo-
znał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat wy-
sokomazowiecki w 2017 roku; rozpatrzył pismo 
dyrekcji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku w sprawie ponownego udziału 
naszego powiatu w projekcie edukacyjnym Śla-
dami Bohaterów; zapoznał się z rocznym spra-
wozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2017 rok w zakresie nieru-
chomości i mienia ruchomego o wartości brutto 
powyższej 3500 zł; pozytywnie zaopiniował plan 
zakupów sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg 
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem. 

8 lutego br. odbyła się XXIX Sesja rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego. Porządek 
sesji obejmował sprawozdania: Starosty z wyko-
nania uchwał i działalności zarządu pomiędzy 
sesjami, sprawozdanie przewodniczących ko-
misji z działalności komisji pomiędzy sesjami; 
z pracy stałych komisji rady powiatu wysokoma-
zowieckiego za 2017 rok;  informacje o: stanie 
bezpieczeństwa p. pożarowego oraz zagrożeń 
pożarowych powiatu wysokomazowieckiego 
za 2017 rok; stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu wysokomazo-
wieckiego za 2017 rok, roczne sprawozdanie 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 
o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ru-
chomego o wartości powyżej 3500 zł za 2017 
rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach pro-
wadzonych przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał 
i przyjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały 
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży; ustalenia na rok 2018 planu do� -
nansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty opłat za kształ-
cenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia, na które do� nansowanie jest przy-
znawane, w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiec-
ki; zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
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ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo! 

Za nami wspaniały okres dla naszych ma-
turzystów, czyli czas studniówek. We wszystkich 
naszych szkołach takie bale zgromadziły prawie 
wszystkich przyszłych absolwentów. Dzięki sta-
raniom rodziców, nauczycieli, a przede wszyst-
kim samych uczniów przeszły one do historii 
jako wspaniałe, jedyne i niepowtarzalne wyda-
rzenia. Chciałbym z tego miejsca podziękować 
wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Nie 
wszędzie mogłem być osobiście i dzielić tą ra-
dość, ale dziękuję za zaproszenia oraz dobre 
słowo.

Kontynuując temat oświaty, pragnę zwró-
cić uwagę na rozdanie stypendiów Starosty dla 

STAROSTA NAGRODZIŁ NAJPRACOWITSZYCH UCZNIÓW

Dokończenie ze strony 1.
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zie-

liński pogratulował stypendystom osiągnięcia 
wysokich wyników w nauce, a rodzicom po-
dziękował za trud wychowawczy i jego efekty. 
Uczniom wręczył decyzje o przyznaniu stypen-
diów, a rodzicom  listy gratulacyjne. 

Rodzice stypendystów podziękowali panu 
staroście za dostrzeganie i nagradzanie osiąg-
nięć ich dzieci.

Z pośród zacnego grona 36 wyróżnionych 
stypendia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem 
otrzymali: Saosan Jouber, Kinga Maciągowska, 

Aleksandra Grodzka, Juliusz Za-
gdański, Sylwia Stypułkowska, Iza-
bela Jabłońska, Paulina Olędzka, 
Jakub Górski, Weronika Krajew-
ska, Karol Michalski, Anna Mo-
tybel, Weronika Biała, Agnieszka 
Mioduszewska, Weronika Kaczyń-
ska, Zuzanna Piekutowska, Jakub 
Żochowski. 

Z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza w Ciechanowcu: 
Gabriela Tymińska, Kamila Cie-
śluk, Aleksandra Piętka, Weronika 

Wąsak, Robert Bachorek, Szymon Kamiński, 
Kacper Maroński, Przemysław Susoł, Magdalena 
Zawistowska, Katarzyna Weronika Szymaniak, 
Agnieszka Akonom, Julia Amelia Ciszkowska, 
Aleksandra Radziszewska, Gabriela Wysocka, 
Natalia Aleksandra Ziółkowska, Jakub Wakuluk, 
Paulina Ratyńska, Anna Susoł.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stani-
sława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem: 
Ewelina Kalinowska.

Z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem: Monika Mioduszewska. 

najlepszych  uczniów szkół prowadzonych przez 
powiat. Program stypendialny obowiązuje od 
2013 r. i cieszę się, że radni rady powiatu wy-
sokomazowieckiego rokrocznie przeznaczają 
w budżecie stosowne środki na ten cel. Na-
grodzona młodzież to nasza chluba i nadzieja. 
Pragnę jeszcze raz pogratulować naszym naj-
zdolniejszym i najpracowitszym uczniom i ich 
rodzicom oraz życzyć dalszych sukcesów na 
niwie naukowej i zawodowej.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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W styczniu  2018 roku 
 w powiecie wysokomazo-

wieckim doszło do 1 wy-
padku drogowego i 43 ko-
lizji drogowych. Policjanci 
na drogach naszego po-
wiatu zatrzymali 16 nie-
trzeźwych kierowców.

– 12 stycznia br. Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji 
w Wysokiem Mazowieckiem zapukali do drzwi 
jednego z domów na terenie gminy Czyżew. 
Z informacji mundurowych wynikało, że miesz-
kająca tam 48-letnia kobieta może posiada nie-
legalne papierosy. Podczas przeszukania lokalu 
ustalenia policjantów się potwierdziły. Funk-
cjonariusze znaleźli ponad 400 paczek papiero-
sów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. 
Łączne straty, na jakie narażony został Skarb 
Państwa, to ponad 8 tysięcy złotych. Kobieta 
usłyszy już zarzut nielegalnego posiadania wy-
robów tytoniowych bez polskich znaków skar-
bowych akcyzy. Teraz jej dalszym losem zajmie 
się sąd.

– 14 stycznia br., około godziny 16.00 Dy-
żurny wysokomazowieckiej komendy Policji 
został poinformowany o kolizji drogowej, do 

STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W styczniu 2018 r. na 

terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego odnotowano 49 
zdarzeń, w których uczestni-
czyło 105 załóg – 424 straża-
ków z Państwowej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 

W wyniku zdarzeń rannych zostało 31 osób, od-
notowano 1 osobę śmiertelną. Straty oszacowano 
na wartość ok. 277,4 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
2 stycznia o godz. 741 Dyżurny Stanowiska 

Kierowania Komendanta Powiatowego otrzy-
mał informację o zderzeniu trzech samochodów 
osobowych w okolicach miejscowości Brzóski 
Brzezińskie gmina Wysokie Mazowieckie. Na 
miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastę-
py z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp 
z OSP KSRG Szepietowo. W wyniku rozpozna-
nia stwierdzono, iż samochód osobowy Opel 
Corsa znajduje się w rowie. Kierujący nim męż-
czyzna opuścił pojazd o własnych siłach. Na 
środku jezdni, znajdowały się dwa samochody 
osobowe (Mercedes i Volkswagen). Mercede-
sem kierowała kobieta, która wyszła z pojazdu 
o własnych siłach nie uskarżając się na obraże-
nia. Natomiast Volkswagenem podróżowało 
dwoje dorosłych oraz 4-letnie dziecko. W mo-
mencie przybycia zastępu PSP obecny już na 
miejscu ZRM badał uczestników zdarzenia. 
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów i za-

kręceniu gazu we wszystkich pojazdach oraz 
udzieleniu kpp dziecku i mężczyźnie. Po około 
30 min. mężczyzna zaczął uskarżać się na ból 
w okolicach dolnych żeber, w związku z czym 
KDR zadecydował o zadysponowaniu kolejnej 
karetki, która zabrała poszkodowanego do szpi-
tala. Ruch na drodze w czasie trwania akcji 
był zablokowany. 

12 stycznia o godz. 1134 Dyżurny SKKP 
przyjął zgłoszenie o prawdopodobnym uto-
nięciu mężczyzny w studni, do którego doszło 
w miejscowości Radziszewo – Sobiechowo 
w gminie Ciechanowiec. Do zdarzenia zadys-
ponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowiec-
kie,  zastęp z JRG nr 1 w Białystoku oraz  zastęp 
z OSP KSRG Ciechanowiec. Zgłoszenie wpły-
nęło z Policji, która była obecna na miejscu 
przed przybyciem JOP. Działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca, spuszczono do studni 
czujnik wielogazowy celem dokonania pomia-
rów. Następnie do zbiornika wstawiono dra-
binę wysuwaną, po której zszedł odpowiednio 
zabezpieczony ratownik. Na dnie studni bro-
dząc w wodzie, zabezpieczył ciało linką, po 
czym wydostano je na powierzchnię. Obecny 
na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

18 stycznia o godz. 804 do SKKP wpłynęło 
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego 
doszło w okolicach miejscowości Skłody Borowe 
gmina Nowe Piekuty. Do zdarzenia zadyspo-
nowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie 

oraz dwa zastępy z OSP KSRG Nowe Piekuty. 
Po przybyciu na miejsce pierwszych JOP z OSP 
KSRG stwierdzono, że na skrzyżowaniu dro-
gi powiatowej z gminną doszło do zderzenia 
samochodu ciężarowego (cysterna przewożą-
ca mleko) z autobusem dowożącym dzieci do 
Szkoły Podstawowej. Ciężarówką podróżował 
sam kierujący, który na skutek zdarzenia nie 
odniósł żadnych obrażeń. Autobusem podró-
żowało czternaście osób: dwanaścioro dzieci w 
wieku od sześciu do piętnastu lat oraz kierowca 
i opiekunka. Pierwsze zastępy JOP po zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia dotarły do auto-
busu ustalając ilość podróżujących osób oraz 
ewentualne obrażenia jednocześnie udzielając 
wsparcia psychicznego. Nikt z podróżujących 
autobusem nie doznał widocznych obrażeń 
ciała, jednak trzech chłopców w wieku 7, 13 i 
14 lat uskarżało się na bóle głowy. Po chwili na 
miejsce zdarzenia przybyły pierwsze ambulansy 
ZRM oraz LPR - strażacy wyznaczyli i zabez-
pieczyli lądowisko na pobliskiej łące. Ratownik 
medyczny koordynujący działania zadecydo-
wał o konieczności zabrania do szpitala UDSK 
w Białymstoku trzech chłopców. Siedmiolatka 
zabrał LPR, natomiast kolejni zostali zabrani 
przez ambulanse. Pozostała grupa osób przeba-
dana przez ZRM nie wymagała hospitalizacji. 
Resztę dzieci sukcesywnie zabierali rodzice. Na 
skutek zdarzenia nie doszło do wycieku płynów 
eksploatacyjnych z pojazdów uczestniczących 
w zdarzeniu. Po zakończeniu działań miej-
sce zdarzenia oraz pojazdy przekazano Policji.

KRONIKA POLICYJNA 
której doszło na ulicy Przechodniej w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Zgłaszający zdarzenie 
mężczyzna twierdził, że w kierowaną przez 
niego toyotę uderzył jadący z przeciwka cią-
gnik rolniczy z przyczepą oraz z zaczepionym 
z przodu pługiem. Po tym zdarzeniu sprawca 
nie zatrzymał się, lecz odjechał w kierunku 
miejscowości Tybory Kamianka. Policjanci na-
tychmiast rozpoczęli poszukiwania kierowcy 
ciągnika. Jadąc trasą wskazaną przez zgłaszają-
cego, mundurowi w rejonie miejscowości Osipy 
Kolonia zauważyli opisany pojazd. Kierowca 
ciągnika, mimo wydawanych przez policjan-
tów sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie 
reagował na polecenia mundurowych i zamiast 
zatrzymać się do kontroli drogowej, podjął 
ucieczkę. Po przejechaniu kilku kilometrów 
mężczyzna zjechał na drogę gruntową, gdzie 
w rejonie miejscowości Tybory Wólka został 
zatrzymany. W trakcie kontroli okazało się, 
że ciągnik rolniczy, którym kierował 30-letni 
mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego, 
został skradziony z jednej z posesji w Wysokiem 
Mazowieckiem. Mężczyzna został zatrzymany 
w policyjnym areszcie. Teraz za swoje postę-
powanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara 
5 lat pozbawienia wolności.

– 15 stycznia br., około godziny 18.00 Dziel-
nicowy z Posterunku Policji w Ciechanowcu, 
będąc w czasie wolnym od służby, zauważył 
w miejscowości Chojane Stankowięta volkswa-
gena, który stwarzał zagrożenie w ruchu dro-
gowym jadąc całą szerokością jezdni. Fakt ten 
wzbudził czujność funkcjonariusza, który po-
dejrzewał, że kierujący może znajdować się pod 
wpływem alkoholu. W miejscowości Choja-
ne Sierocięta policjant bezpiecznie wyprzedził 
pojazd i nakazał kierowcy zatrzymanie auta. 
Przypuszczenia mundurowego potwierdziły się. 
Od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu. Nie-
odpowiedzialnego kierowcę dzielnicowy prze-
kazał przybyłemu na miejsce zdarzenia patro-
lowi ruchu drogowego. Badanie alkomatem 
wykazało, że 48-latek miał prawie 2,2 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymane 
zostało prawo jazdy. Teraz jego  dalszym losem 
zajmie się sąd.

Policjanci przypominają, że każdy nie-
trzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny 
sprawca ludzkiego nieszczęścia. Mundurowi 
apelują o rozsądek na drodze, przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego oraz o ograni-
czone zaufanie względem innych uczestników 
ruchu drogowego.

AB



5

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), zwaną 
w dalszej części informacji „ustawą”, Powiat 
Wysokomazowiecki kontynuuje realizację za-
dania zleconego z zakresu administracji rzą-
dowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej 
pomocy prawnej. W związku z art. 9 ustawy 
Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punk-
ty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie udziela-
na nieodpłatnie pomoc prawna w przeciętnym 
wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 
4 godziny dziennie dla osób uprawnionych, 
określonych ww. ustawą, tj.:

1) w budynku Starostwa Powiatowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem, pokój nr 11, ul. Lu-
dowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, nie-
odpłatna pomoc prawna świadczona będzie:
a) w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 
13:00, porad prawnych udziela adwokat,
b) we wtorki w godzinach od 11:30 do 15:30, 
porad prawnych udziela adwokat,
c) w środy w godzinach od 9:00 do 13:00, porad 
prawnych udziela radca prawny,
d) w czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30, 
porad prawnych udziela radca prawny,
e) w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00, po-
rad prawnych udziela radca prawny.

2) w punkcie nieodpłatnej 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 9:00 
do 13:00, 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 9:00 
do 13:00, porad prawnych udziela adwokat,

c) w budynku interna-
tu Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawo-
dowych w Ciechanowcu, 
pokój nr 14, ul. Kościel-
na 12, 18-230 Ciecha-
nowiec, w każdą środę 
i piątek w godzinach od 
9:00 do 13:00, w każdy 
czwartek w godzinach od 
11:30 do 15:30, porad praw-
nych udziela adwokat. 

Nieodpłatna pomoc 
prawna obejmuje:
1) poinformowanie oso-
by uprawnionej o obo-
wiązującym stanie praw-

nym, 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 toczą-
cym 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 pełnomoc-
nika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, do-
radcy 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 han-
dlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, z wyjątkiem przygotowania do roz-
poczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc 
prawna przysługuje osobie � zycznej, zwanej 
dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej po-
mocy prawnej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie 
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie po-
branego 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. z 2017 r. poz. 
1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa 
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba-

tantach oraz niektórych osobach będących o� a-
rami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z 2017 r. poz. 456 
i 1386), 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. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 
60), 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, lub
8) która jest w ciąży.

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 okolicz-
ności wymienionych w tym przepisie;
7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie doku-
mentu potwierdzającego ciążę.

Starosta Wysokomazowiecki serdecznie 
zaprasza osoby uprawnione do korzystania 
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Odchodząca i powraca-
jąca zima sprawia, że temat 
bezpiecznych i rozsądnych 
zachowań o tej porze roku 
pozostaje wciąż aktualny. 

I nie chodzi tu tylko o zamarznięte zbiorniki 
wodne z niepewną pokrywą lodową. Warto za-
tem skupić się na lekturze kilku przydatnych 
porad…

MRÓZ
Jeśli w trakcie silnych mrozów zauważysz 

kogoś, kto wygląda na osłabionego, zainteresuj 
się tą osobą. Możesz jej udzielić pierwszej po-
mocy lub poinformować odpowiednie służby 
ratownicze. Zadzwoń pod numer 112 lub 998, 
999, 997.

Na wychłodzenie ciała bardziej narażeni są 
ludzie starsi i dzieci.

W trakcie mrozów stosuj 10 poniższych 
zasad, a zima będzie dla Ciebie bezpieczną 
i przyjemną porą roku.
1. Ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw 
odzieży tak, by łatwo było je zdjąć, np. sweter, 
gdy się spocisz w trakcie wysiłku. Załóż bieliznę 
ochronną np. termiczną, ciepłą kurtkę z kaptu-
rem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nie prze-
makalne buty.
2. Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem 
zjedz kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą 
termos z gorącą herbatą.
3. Nie spożywaj alkoholu. Jego wypicie przyśpie-
sza krążenie, a w konsekwencji zwiększa wy-
mianę ciepła między organizmem a otoczeniem 
i doprowadza do szybkiego wychłodzenia ciała.
4. Zabezpiecz przed mrozem skórę twarzy i rąk, 
smarując je ochronnym kremem. Wyjmij ze skó-
ry twarzy metalowe ozdoby, takie jak kolczyki.
5. Powiedz komuś (rodzinie lub obsłudze 
w schronisku, pensjonacie, hotelu), dokąd 
idziesz. Oszacuj, jak długo Cię nie będzie i po-
informuj o tym kogoś, kto ewentualnie zgłosi 
Twoje zaginięcie. Zimą chodzi się znacznie wol-
niej! W dodatku łatwiej zabłądzić (przysypane 
śniegiem ścieżki). Nie zapomnij odmeldować się 
po powrocie, by uniknąć niepotrzebnych alar-
mów.
6. Na zimowe wycieczki nie wybieraj się sam. 
W grupie jest bezpieczniej.
7. Nie forsuj się. Idąc w grupie w głębokim śnie-
gu, należy zmieniać co jakiś czas osobę prowa-
dzącą. Torowanie drogi (przecieranie szlaku) jest 
bardzo męczące.

8. Kiedy popsuje się pogoda, a poczujesz się 
zmęczony, głodny lub zacznie Ci coś dolegać, nie 
wychodź na zewnątrz. Z zimą nie ma żartów.
9. Odmrożone palce możesz włożyć pod stru-
mień zimnej lub letniej wody.
10. W przypadku dużych odmrożeń udaj się 
do lekarza. 

BEZPIECZEŃSTWO NA LODZIE
Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są 

niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz 
pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku 
śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratun-
kowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście 
osób. Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać więc 
czas na świeżym powietrzu zimą?

Jeśli masz chęć pojeździć na łyżwach, naj-
bezpieczniej spędzisz czas na sztucznym lodo-
wisku przygotowanym na przykład na boisku 
szkolnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

O czym powinieneś wiedzieć zanim wej-
dziesz na lód...
• Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarz-

nięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki!
• Wychodząc z domu zostaw informację o miej-

scu, w które się udajesz oraz planowanym 
czasie powrotu.

• Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia tempe-
ratura powietrza oznacza, że lód na akwenie 
może być na tyle cienki, że chodzenie po nim 
może zagrażać Twojemu życiu.

• •Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa 
lodowa to co najmniej 10 cm. Lód na ciekach 
wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu ru-
chu woda słabiej zamarza. Szczególnie nie-
bezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek 
i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, 
pomostów i przy brzegach.

• Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potra-
�  być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu 
trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać 
grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecz-
nych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatko-
wo ta� ę lodu zmniejszając tym samym jego 
wytrzymałość.

• Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie 
osoby, w pewnej odległości od siebie, jednak 
zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozo-
rem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu 
nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy).

• Jeżeli nie jesteś pewny wytrzymałości lodu, 
zabierz ze sobą długą linę, którą możesz 
związać się z kompanem, pomoże to we wza-
jemnym udzieleniu pomocy w przypadku 
załamania się ta� i lodu; używaj kamizelki ase-
kuracyjnej i/lub specjalnego kombinezonu.

• Zawsze należy mieć przy sobie kolce pomoc-
ne przy wczołganiu się na lód – można je 
kupić w większości sklepów wędkarskich lub 
wykonać samodzielnie np. z wkrętaków (za-
ostrzone końce, rękojeści połączone linką 
zakładaną na szyję, na ostrza można założyć 
cienką elastyczną rurkę, która zabezpieczy 
przed rozdarciem kombinezonu), ponieważ 
wydostanie się na powierzchnię z przerębla 
jest bardzo utrudnione.

• Podczas wędrówki uderzaj co pewien czas np. 
pierzchnią lub masywnym kijem w lód; gdy 
pod wpływem uderzenia pokrywa lodowa 
pęka lub trzeszczy – wycofaj się tą samą drogą 
wracając na brzeg.

• Dobrze, jak dorośli i dzieci maja przy sobie 
gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc. 

• Zwróć również uwagę pozostałym użytkow-
nikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Jeżeli lód się zarwie...
• nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój;
• oszczędzaj siły na wydostanie się z wody; wy-

dostanie bez niczyjej pomocy się o własnych 
siłach jest niezwykle trudne – ręce ślizgają się 
po mokrym lodzie – nie można znaleźć chwy-
tu – dlatego bardzo ważne jest posiadanie 
kolców powyżej opisanych.

• jeśli to możliwe zdejmij buty, zrzucisz kilka 
zbędnych kilogramów, łatwiej będziesz mógł 
utrzymać się na powierzchni;

• jeśli się wydostaniesz, nie wstawaj, powoli 
przeczołgaj się w bezpieczne miejsce;

• jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się 
w pożyczone suche ubranie.

Kiedy widzisz, że pod kimś zarwał się lód...
• nie biegnij w kierunku o� ary – lód w tym 

miejscu może być słaby i może zarwać się 
również pod tobą;

• wezwij pomoc z telefonu komórkowego – 
numer 112, 998

• staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co 
można się trzymać np. linę, gałąź, kurtkę;

• pomóż o� erze wydostać się na krawędź lodu;
• pod żadnym pozorem nie podawaj alkoholu 

uratowanemu na mrozie; alkohol rozszerza 
naczynia krwionośne i poprawia krążenie – 
w rezultacie szybko doprowadza do dalszego 
wyziębienia organizmu. Zamiast alkoholu 
możesz podać np. czekoladę lub cukierki i coś 
ciepłego do picia.

• jeżeli jest taka możliwość należy szybko prze-
brać niedoszłego topielca w pożyczone suche 
ubranie.

STRAŻACKIE PORADY NA ZIMĘ
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Dokończenie ze strony 1.

Narada roczna, podsumowująca sytuację 
pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjo-
nowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego na terenie powiatu wysokomazowiec-
kiego w 2017 roku odbyła się 30 stycznia 2018 r. 
w sali konferencyjnej starostwa powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem.

Naradę rozpoczął Komendant powiato-
wy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. 
Andrzej Koc witając przybyłych gości: zastęp-
cę podlaskiego komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Piotra 
Pietraszkę, starostę wysokomazowieckiego – 
Bogdana Zielińskiego, zastępcę komendanta 
powiatowego Policji – mł. insp. Adama Mojsę, 
Sławomira Wołejko – powiatowego lekarza we-
terynarii, Tadeusza Zawistowskiego – inżyniera 
nadzoru Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekier-
ko – burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, 

Roberta Wyszyńskiego – burmistrza Szepietowa,  
Andrzeja Molendę – zastępcę burmistrza Czyże-
wa, Piotra Uszyńskiego – wójta gminy Klukowo, 
Józefa Grochowskiego – wójta gminy Kulesze 
Kościelne, Marka Kaczyńskiego – wójta gmi-
ny Nowe Piekuty, Józefa Zajkowskiego – wójta 
gminy Sokoły, Krzysztofa Krajewskiego – wójta 
gminy Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli 
związków zawodowych, przedstawicieli ZOSP 
RP oraz kadrę tutejszej Komendy Powiatowej 
PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany 
na spotkanie materiał: zastępca komendanta – 
st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację 
pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń 
w 2017 roku na terenie naszego powiatu, ko-
mendant zreferował sprawy dotyczące funkcjo-
nowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego oraz działalności Komendy Powiatowej 
PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakoń-
czenie sprawozdania, przedstawiono wnioski 

wynikające z działalności operacyjnej, przeka-
zanych dotacji MSWiA Ochotniczym Strażom 
Pożarnym i tematyce szkoleń funkcyjnych OSP. 
Podkreślono, że jednym z ważnych elementów 
działań prewencyjnych w 2018 roku będzie 
kontynuowanie kampanii społecznych „Czad 
i ogień. Obudź czujność” oraz „Kręci mnie bez-
pieczeństwo”.

Kolejną częścią narady były wystąpienia 
zastępcy podlaskiego komendanta wojewódz-
kiego PSP, starosty wysokomazowieckiego oraz 
przedstawicieli służb współdziałających i lokal-
nego samorządu ob� tujące we wnioski i spo-
strzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym po-
wiecie, a także planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania ko-
mendanta powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja 
Koca, za dotychczasowe efekty współpracy zło-
żone na ręce przybyłych gości.

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2017 ROKU W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI!
Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, 

robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę 
– wstąp w nasze szeregi!

 
Policjant to trudny zawód, ale także wyjątkowe powołanie 

i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem 
i oddaniem drugiemu człowiekowi. 

Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego, 
czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilną pracę 

– ZOSTAŃ POLICJANTEM!

Już teraz oceń czy możesz mieć „fory” podczas rekrutacji. 
Punkty przyznawane za wykształcenie: 

Kandydatowi do służby w Policji, z chwilą dokonania reje-
stracji oferty w systemie informatycznym CRDK, przyznaje się 
dodatkowe punkty za preferencje w zakresie wykształcenia i kwali-
� kacji zawodowych określonych w ogłoszeniu, według schematu:
1. Wykształcenie wyższe/ magister lub równorzędne / o kierunku 
przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, 
prawo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne)  
– 8 punktów,
2. Wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o innym 
kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów,
3. Wykształcenie wyższe / licencjat, inżynier / – 4 punkty,
4. Wykształcenie średnie / ukończenie liceum ogólnokształcące-
go lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty 
dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowa-
ne w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu 
programów nauczania / – 4 punkty.

Zastanawiasz się…
Podjąłeś/Podjęłaś już decyzję…

Zadzwoń:
tel. 86 474 17 18, tel. 86 474 17 00

Wszelkich informacji na temat zasad naboru do służby 
udziela Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia Komendy Powia-
towej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w dniach: 

poniedziałek – piątek  w godz. 7:30 – 15:30
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to jednorocz-
na prognoza 

sytuacji w zawodach. Barometr zawodów w per-
spektywie rocznej dostarcza informacji  o zapo-
trzebowaniu na zawody i kwali� kacje, dzięki cze-
mu ułatwia dopasowanie popytu i podaży pracy 
oraz służy jako narzędzie wspierania lokalnej 
polityki rynku pracy. Wyniki badania są rów-
nież podstawą do skutecznego i konsekwentnego 
wspierania strategii szkoleniowej i doradztwa 
zawodowego.

Realizatorami badania zapotrzebowania na 
pracowników w roku 2018, przeprowadzonego 
przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 
2017 roku, były powiatowe urzędy pracy woje-
wództwa podlaskiego, koordynatorem – Woje-
wódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
Barometr dzieli zawody na trzy grupy: 
• zawody de� cytowe – w których w najbliż-

szym roku nie powinno być trudności ze 
znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie 
pracodawców będzie w ich przypadku duże, 
a podaż pracowników chętnych do podję-
cia zatrudnienia i mających odpowiednie 
kwali� kacje – niewielka,

BAROMETR ZAWODÓW 
• zawody zrównoważone – w których liczba 

ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób 
zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnie-
nia w danym zawodzie (podaż i popyt zrów-
noważą się),

• zawody nadwyżkowe – w których znalezie-
nie pracy może być trudniejsze ze względu  
na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandy-
datów chętnych do podjęcia pracy  i spełnia-
jących wymagania pracodawców.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wykazem 
zawodów, w których nietrudno będzie znaleźć 
pracę.

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH POWIATU 
WYSOKOMAZOWIECKIEGO LUTY – MARZEC 2018 r.

IMPREZY KULTURALNE
Powiatowy konkurs plastyczny „Człowiek 

i przyroda” styczeń – maj  2018 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

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niezłomni, 
Nieugięci, Niezwyciężeni”– 5 luty – 2 marca  

2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Szkoła 
Podstawowa w Kuleszach Kościelnych, 

ul. Główna 2, 18-208 Kulesze Kościelne, 
tel. 86 2744076, e-mail: joszkol@wp.pl 

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek 
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

w Województwie Podlaskim w 2018 roku – 
luty – listopad 2018 r. Organizator i miejsce 

realizacji: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, 

tel. 86 2771328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

Gminne Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” – 1 marca 2018 r. Organizator i 

miejsce realizacji:  GOK w Czyżewie, ul. Mazo-
wiecka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 2755269, 

e-mail: kulczyzew@op.pl

II Powiatowy Przegląd Pieśni pt. „W Hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym” – 2 marca 2018 r. 

Organizator i miejsce realizacji: SP w Kuleszach 

Kościelnych, ul. Główna 2, 18-208 Kulesze 
Kościelne, tel. 86 2744076, e-mail: joszkol@wp.pl 

„Niepodległość jest kobietą „Dzień Kobiet 
z MBP – 7 marca 2018 r. Organizator i miej-

sce realizacji: MBP, ul. Ludowa 19, 
18-200 Wysokie Mazowieckie.

Eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego – 14 marca 2018 r. 

Organizator i miejsce realizacji: 
MBP w Wysokiem Mazowieckiem, 

ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Powiatowy Konkurs Recytatorski  – 14 marca 
2018 r. Organizator i miejsce realizacji: MBP 
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 

18-200 Wysokie Mazowieckie,

V Dance Festival 4 School – 18 marca 2018 r. 
Organizator i miejsce realizacji: GOK w Sze-

pietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, 
tel. 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl

XVI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkola-
ków „Mama, Tata i Ja” – 18 marca 2018 r. 

Organizator i miejsce realizacji: GOK 
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,

 tel. 86 2755269, e-mail: kulczyzew@op.pl

„Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak – 
To Prawdziwy Polak” VII Edycja Powiato-

betoniarze i zbrojarze
cukiernicy
dekarze i blacharze budowlani
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
fryzjerzy
inżynierowie budownictwa
kelnerzy i barmani
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych
kierownicy budowy
kucharze

lakiernicy
magazynierzy
monterzy instalacji budowlanych
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
chemicznych
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
piekarze
pielęgniarki i położne
pomoce kuchenne

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy socjalni
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta
ankieterzy, teleankieterzy
przedstawiciele handlowi
psycholodzy i psychoterapeuci
robotnicy obróbki drewna i stolarze
samodzielni księgowi
spawacze
spedytorzy i logistycy

wego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Bezpie-
czeństwie – 22 marca 2018 r. Organizator 

i miejsce realizacji:  Przedszkole Miejskie Nr 2 
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Wołodyjowskiego 2, 
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 2752481, 

e-mail: przedsz.nr2@neostrada.pl 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
,,Młodzież Zapobiega Pożarom” – � nał powia-
towy – marzec 2018 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.

IMPREZY SPORTOWE
XI Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 

Czyżewa –  luty 2018 r. Organizator i miejsce 
realizacji: GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 

18-220 Czyżew, tel. 86 2755269, 
e-mail: kulczyzew@op.pl

Halowe Rozgrywki w Piłkę Nożną o Puchar Wójta 
Gminy Nowe Piekuty – marzec/kwiecień 2018 r. 

Organizator: Wójt Gminy Nowe Piekuty, 
ul. Główna 8. 18-212 Nowe Piekuty, 

tel. 86 4761520, e-mail: urzad@n9owepiekuty.pl, 
miejsce realizacji: Hala sportowa 

w Jabłoni Kościelnej.
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EPOKA PRYMASA TYSIĄCLECIA 

Finał XVI edycji Konkursu Historycznego 
Epoka Prymasa Tysiąclecia odbył się 8 lutego 
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Czyżewie. W zmaganiach � nałowych 
udział wzięło 23 uczniów gimnazjów i 36 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Komisji konkurso-
wej przewodniczył prof. Krzysztof Sychowicz, 
naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycz-
nych IPN w Białymstoku. W wyniku przepro-
wadzonych eliminacji pisemnych oraz po wy-
słuchaniu odpowiedzi ustnych komisja ustaliła 
ostatecznych zwycięzców.

I miejsce grupowo: w  kategorii gimnazjów 
– Miejskie Gimnazjum w Zambrowie, w kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół 
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wyniki indywidualne w kategorii gimna-
zjów: I miejsce: Maciej Bączyk – Miejskie Gim-
nazjum w Zambrowie, II – Maciej Ziemak – 
Miejskie Gimnazjum w Zambrowie, III – Bar-
tłomiej Niewiarowski – Szkoła Podstawowa 
w Ciechanowcu; w kategorii szkół ponadgim-

nazjalnych miejsca „na podium” zajęły: Magda 
Sienicka – Zespól Szkół Zawodowych w Wy-
sokiem Mazowieckiem, Marta Gnatowska – 
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce i Ewa 
Lemańska – Zespól Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących w Łomży.

Zwycięzcy wykazali się wiedzą historyczna 
znacznie wykraczającą poza programy naucza-
nia historii oraz rozległą znajomością dzie-
dzictwa Prymasa Tysiąclecia.

KONFERENCJA „KAZIMIERZ PUŁASKI – 250-LECIE KONFEDERACJI BARSKIEJ”
W ramach obchodów rocznicy konfederacji 

barskiej 3 lutego br. w Muzeum Rolnictwa im. 
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się 
konferencja naukowa pod tytułem „Kazimierz 
Pułaski – 250-lecie konfederacji barskiej”, zorga-
nizowana przy wsparciu � nansowym Starostwa 
Wysokomazowieckiego. Sympozjum wpisywało 
się w szersze obchody poświęcone wydarzeniom 
z lat 1768-1772. Współorganizatorem uroczysto-
ści było Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurko-
we w Ciechanowcu oraz Powiat Wysokomazo-
wiecki. Program imprezy obejmował uroczystą 
Mszę świętą ku czci konfederacji barskiej, od-
słonięcie tablicy ku czci Kazimierza Pułaskiego, 
konferencję naukową oraz na zakończenie „Bal 
Królewski” bractw kurkowych.

Podczas konferencji wygłoszono sześć refera-
tów poświęconych osobie Kazimierza Pułaskie-
go i przebiegowi konfederacji barskiej w per-
spektywie regionalnej i ogólnopolskiej. Profesor 
Adam Czesław Dobroński, w wystąpieniu zatytu-
łowanym „Konfederacja barska w historiogra� i 
polskiej” nakreślił ogólny obraz wydarzeń z lat 
1768-1772. Przedstawił dorobek badaczy zaj-
mujących się problematyką barską, poczynając 
od dzieł osiemansto- i dziewiętnastowiecznych, 
a kończąc na najnowszych publikacjach. 

W referacie „Z konfederackich okopów na 
cokoły? Jak powstała legenda Kazimierza Puła-
skiego”, sylwetkę tytułowego bohatera przedstawił 
Karol Kucharski, pracownik Muzeum im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Warce. Autor wystąpienia 
omówił przebiegający stopniowo proces mito-
logizacji osoby marszałka łomżyńskiego, który 
uwidaczniał się już w trakcie konfederacji. Zwró-
cił też uwagę na dwie strony legendy Pułaskiego, 
czarną i białą. Negatywny wizerunek jego posta-
ci, kreowany przez stronnictwo króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, służył zdyskredytowa-
niu ruchu barskiego w opinii krajowej i świato-

wej. Jednak to pozytywny wizerunek Pułaskiego 
przeszedł do świadomości narodowej w Polsce 
i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Norbert Dariusz Tomaszewski, pracownik 
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu wygłosił 
referat zatytułowany „Konfederacja barska na 
pograniczu podlasko-mazowieckim”, w którym 
przybliżył licznie zgromadzonej publiczności, 
regionalne epizody związane z wojną z lat 1768-
1772. Oprócz naszkicowania ogólnego obrazu 
rozgrywających się w naszych okolicach wyda-
rzeń, autor omówił kilka mało znanych epizodów, 
nie zawsze przynoszących chlubę konfederatom.

Zbigniew Romaniuk przedstawił referat 
„Ślady konfederacji barskiej na ziemi bielskiej”. 
W swym wystąpieniu zawarł informację doty-
czące aktywności barzan, w jednej z trzech części 
przedrozbiorowego województwa podlaskiego. 
Przybliżył słuchaczom, sylwetki poszczególnych 
konfederatów i ważniejsze działania militarne. 
Kolejnym referentem był Eryk Kotkowicz, drugi 
obok Norberta Tomaszewskiego przedstawiciel 
gospodarzy. Tytuł wystąpienia brzmiał „Rodzi-
na Starzeńskich wobec konfederacji barskiej”. 
W swoim referacie, autor scharakteryzował po-
stawy wobec ruchu barskiego przedstawicieli 
Wielkopolskiej i Podlaskiej gałęzi rodu. Główny-
mi bohaterami wystąpienia byli 
kasztelan gnieźnieński Józef Sta-
rzeński oraz jego syn Krzysztof, 
którzy odcisnęli swe piętno na 
losach Izby Konsyliarskiej Woje-
wództw Wielkopolskich. Nie mo-
gło zabraknąć przy tym wzmianek 
na temat Macieja i Michała Sta-
rzeńskich przebywających wów-
czas na dworze białostockim.

Na zakończenie Jan Litwiń-
czuk, pasjonat historii regionalnej, 
omówił starcie zbrojne między 

wojskami konfederackimi, a Rosjanami rozegra-
ne pod Białymstokiem. W referacie „Bitwa pod 
Olmontami (17 VII 1769 r.)”, przedstawił oko-
liczności związane z tymi militarnymi zmagania-
mi. Uwadze autora nie umknęła bierna postawa, 
którą przyjął hetman Jan Klemens Branicki, 
którą to postawę poddał osobistej ocenie. Cie-
kawym elementem referatu, była kwestia śladów 
bitwy, które i dzisiaj można odnaleźć w terenie.

W konferencji udział wzięli m.in.: J. E. Ksiądz 
Biskup Tadeusz Pikus, Wojewoda Podlaski Boh-
dan Paszkowski, Marszałek Województwa Pod-
laskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokoma-
zowiecki Bogdan Zieliński, Starosta Siemiatycki 
Jan Zalewski, Wicestarosta Wysokomazowiecki 
Leszek Gruchała, Sekretarz Starostwa Powiato-
wego w Bielsku Podlaskim Ryszard Anusiewicz, 
Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, Bur-
mistrz Szepietowa Robert Wyszyński. Dużą gru-
pę stanowili członkowie bractw kurkowych m.in. 
z Ciechanowca, Łomży, Krakowa, Gdańska, Ra-
domia.

Wydarzenie było relacjonowane przez regio-
nalne media: TVP3 Białystok, Radio Białystok, 
Katolickie Radio Podlasie oraz portale: Wysoko-
mazowiecki 24, Podlasie 24.
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PRZETAŃCZYĆ Z TOBĄ CHCĘ CAŁĄ NOC…

Słowa dawnego przeboju mogą być podsu-
mowaniem wspaniałej zabawy, jaką przeżyliśmy 
w niedzielną noc 21 stycznia br. w Sali Bankie-
towej Wersal w Łapach. Okazją do miłego spo-
tkania grona pedagogicznego Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 
rodziców i zaproszonych gości była studniówka 
klasy Technikum – technik rolnik. 

Kilka dni wcześniej denerwowaliśmy się, 
zdając egzaminy zawodowe, ale w minioną noc 
odeszły one w zapomnienie, tak jak zapomnieli-
śmy na chwilę o czekającej nas w maju maturze. 
Wszystko przyćmiła wspaniała atmosfera rado-
ści i zabawy.

Zgodnie z tradycją studniówkowych balów, 
rozpoczęła go część o� cjalna. Jako gospodarze 
powitaliśmy przybyłych gości, w tym Dyrek-
tor Wiolettę Gierłachowską, troje naszych wy-
chowawców, Bogusława Doroszkiewicza, który 
miał nas pod opieką w pierwszej i drugiej klasie 
– Beatę Wyszyńską-Tomkiel, wychowawczynię 
w klasie i trzeciej, oraz obecną wychowawczy-
nię – Danutę Łupińską. Serdecznie powitaliśmy 
przybyłych nauczycieli, rodziców wraz z Prze-
wodniczącym Rady Rodziców – Markiem Rosz-
kowskim. Na naszą uroczystość przybył także 
Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego – 
Leszek Gruchała. 

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu 
przypomniała, jaką tradycję ma bal studniówko-
wy i przestrzegła, by nie zapominać, że odlicza 
on czas do kolejnych egzaminów. Życzyła nam 
stuprocentowej zdawalności, a w ten wieczór – 
wspaniałej zabawy.

Podobnie ciepłe słowa usłyszeliśmy od Wi-
cestarosty Leszka Gruchały, natomiast Przewod-
niczący Rady Rodziców w swoich słowach zawarł 
podziękowania całemu gronu pedagogicznemu, 
wychowawcom i Pani Dyrektor za pracę nad 
poszerzaniem i kształtowaniem naszej wiedzy.

My również podkreśliliśmy w swoim wystą-
pieniu, że jako młodzi ludzie nadal oczekujemy 
wsparcia od nauczycieli i rodziców, ale ta noc 
jest także z naszej strony jako gospodarzy balu 
wspaniałą okazją do złożenia im podziękowań 
za dotychczasowy trud, cierpliwość i pracę, jaką 
włożyli w nasze wychowanie i edukację. Wy-
razem tego podziękowania stały się wręczone 
przybyłym gościom róże.

A potem… potem rozbrzmiały tradycyjne 
słowa rozpoczynające każdy studniówkowy bal: 
Proszę Państwa! Poloneza czas zacząć! 

I był to sygnał do rozpoczęcia wspaniałej 
zabawy, która trwała aż do rana.

CIECHANOWIECKA STUDNIÓWKA 2018

Uroczyste rozpoczęcie zabawy w „Szczę-
snym” miało miejsce o godzinie 1900. 

Emilia i Szymon mieli zaszczyt powitać 
wszystkich zgromadzonych.  By tradycji stało się 
zadość uczniowie każdej klasy zatańczyli prze-
pięknie przygotowane, pod czujnym okiem p. 
Magdaleny Kujawskiej, układy i � gury naszego 
tańca narodowego – poloneza. Każdy taniec zo-
stał nagrodzony gromkimi brawami.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły 
p. Eugeniusz Święcki, który bardzo serdecznie 
powitał wszystkich przybyłych na uroczysty bal, 
a w szczególności: Przewodniczącą Rady Powia-
tu Wysokomazowieckiego oraz Dyrektor Mu-
zeum Rolnictwa w Ciechanowcu  Dorotę Łapiak, 
Burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko, 
ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego, Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu Krzysztofa 
Pełszyka, Przewodniczącą Rady Rodziców ZSOiZ 
w Ciechanowcu Agatę Koc, zaproszonych na-
uczycieli, rodziców, a także wychowawców klas 

maturalnych: Ewelinę Kozłowską, Wojciecha 
Cieszkowskiego, Tomasza Chomicza i Michała 
Selerowskiego.

 Szczególnie miłe słowa skierował w kierun-
ku tegorocznych maturzystów życząc im wspa-
niałej zabawy oraz osiągnięcia jak największych 
sukcesów na maturze. 

Życzenia  i ciepłe słowa w stronę społeczno-
ści szkolnej skierowali w swoich wystąpieniach 
zaproszeni goście: Dorota Łapiak, Mirosław Recz-
ko, ksiądz Dziekan Tadeusz Kryński, Agata Koc. 
Odczytany został również  list od Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego. 

Pani Ewa i Tomasz Uszyńscy, w imieniu ro-
dziców, wyrazili wdzięczność i podziękowanie 
kadrze kierowniczej, nauczycielom i pracowni-
kom  ZSOiZ  za zaangażowanie,  trud i cierpli-
wość w trakcie wprowadzenia dzieci w dorosłość. 
Młodzieży i wszystkim uczestnikom balu życzyli 
miłej zabawy do białego rana.

Następnie uczniowie prowadzący część o� -
cjalną, w imieniu maturzystów, podziękowali 
wszystkim gościom za przybycie. W sposób szcze-
gólny zwrócili się do dyrekcji, nauczycieli, wy-
chowawców i rodziców, dzięki którym mogą roz-
wijać się i przygotowywać zarówno do egzaminu 
maturalnego, jak też dojrzałego życia. Wyrazem 
ich wdzięczności były piękne kwiaty oraz pio-
senka „Tobie Mamo, Tobie Tato” zadedykowana 
rodzicom, którą zaśpiewali Weronika Binaś, Szy-
mon Kaczmarek i Dawid Koc.

Po tym wzruszającym momencie konferan-
sjerzy zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy.  
W rytm muzyki, w wykonaniu zespołu Rezonnas,  
parkiet zapełnił się wirującymi parami. 

Około godziny 2300 młodzież wystąpiła w au-
torskim programie artystycznym pt. „Ucho Dy-
rektora”, w którym ukazała wybrane aspekty 
z życia szkolnego.  Aktorzy wspaniale wcielili się 
w rolę swoich pedagogów, czym zyskali aplauz 
widowni.

Była to niezwykła i niezapomniana noc. 
Wspólnie spędzony czas z pewnością zostanie 
w pamięci uczestników balu studniówkowego na 
długo.

Tekst: Tomasz Chomicz
Foto: Michał Ługowski dla F/X Foto Video –

Wojciech Puchaczewski
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„STUDNIÓWKA UDANA, MATURA ZDANA”

Studniówka jest ważnym wydarzeniem w ży-
ciu każdego ucznia szkoły średniej. To dzień, 
na który młodzi ludzie czekają i starannie się 
do niego przygotowują. Odświętne szaty i od-
powiednio dobrane fryzury świadczą o szcze-
gólnym charakterze tego spotkania. Bal ma-
turzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Czyżewie odbył się w dniu 27 stycznia 
2018 r. w „Arkadii” w Ciechanowcu. O godzinie 
19:00 całą uroczystość rozpoczął polonez w wy-
konaniu uczniów klas maturalnych wraz z oso-
bami towarzyszącymi. Poloneza poprowadziła 
tradycyjnie dyrektor ZSOiZ w Czyżewie – Ali-
cja Bańkowska, a w kolejnych parach młodzież 

wiedli wychowawcy – Iza-
bela Dembińska i Sebastian 
Tyszko. Po jego zakończe-
niu pani dyrektor otworzyła 
przemową część oficjalną; 
przywołując wspomnienie 
własnej studniówki życzy-
ła, aby tak jak jej – stud-
niówka Anno Domini 2018 
pozostała najpiękniejszym 
wspomnieniem naszej mło-
dości. Głos zabrali również 
goście m. in. ksiądz Krzysz-
tof Szakiel, przewodnicząca 
Rady Rodziców przy ZSOiZ 

w Czyżewie Dorota Śliwińska oraz przedstawi-
ciele rodziców zgromadzonych maturzystów. 
Każda przemowa wyrażona była ciepłym sło-
wem dodającym nam otuchy i siły do uzy-
skania jak najlepszych wyników z egzaminu 
dojrzałości. Po wysłuchaniu pięknych życzeń 
nadszedł czas na ważną część tego balu, którą 
było wręczenie kwiatów przez maturzystów 
w ramach podziękowania za trud włożony w wy-
chowanie oraz wykształcenie i przygotowanie 
nas do najważniejszego egzaminu w naszym 
życiu. Do kwiatów jako wyraz wdzięczności 
załączyliśmy przepięknego husarskiego polone-
za pokazowego, przygotowanego przez Izabelę 
Dembińską, który zakończył część oficjalną. 

Wszyscy zasiedliśmy za stoły i mogliśmy cieszyć 
się tą piękną chwilą oraz bawić się do białego 
rana. 

Studniówka okazała się udana, nie tylko 
dla nas – uczniów, ale również dla wszystkich 
zaproszonych gości i rodziców. Możemy z pew-
nością powiedzieć, że będziemy chętnie wracać 
myślami do tamtych wspaniałych chwil. 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 nas otrzyma satysfakcjonujące ich wyniki, 
dzięki którym dostanie się na wymarzoną 
uczelnię, aby  kontynuować naukę na studiach 
wyższych.

Maturzyści ZSOiZ
w Czyżewie

I NIECH NIGDY NIE SKOŃCZY SIĘ TEN BAL!

Data kolejnego już w historii Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka w Wysokiem Mazowieckiem balu stud-
niówkowego to 20 stycznia 2018 r. Tradycją 
staje się również miejsce, w którym maturzyści 
i ich goście wspólnie poddają się magii nie-
zwykłego wieczoru – dworek Pan Tadeusz 
w Kuczynie. Część o� cjalną prowadziła wicedy-
rektor Aldona Dołubizno, która rozpoczynając 
bal, podkreślała dualizm piękna wewnętrznego 
i zewnętrznego uczestników studniówki jak 
również wyjątkowość uroczystości. Wzrusza-
jącym a zarazem pełnym klasy momentem był  
polonez w wykonaniu 20 par pod kierunkiem 
Wojciecha Ogrodnika. Dyrektor szkoły – Ry-
szard Łukasz Flanc powitał zacne grono przy-
byłych gości: Starostę Wysokomazowieckiego 
– Bogdana Zielińskiego, wójta Gminy Wysokie 
Mazowieckie – Krzysztofa Krajewskiego, Ko-

mendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Ma-
zowieckiem – Andrzeja Koca,  Przewodniczące-
go Rady Miasta Wysokie Mazowieckie i dyrek-
tora Centrum Kształcenia Zawodowego – Józefa 
Sokolika, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 
– Andrzeja Jamiołkowskiego, przewodniczące-
go Rady Rodziców – Wincentego Sienickiego 
wraz z towarzyszącymi im osobami. Głos za-
brali przedstawiciele młodzieży – Magdalena 
Zawistowska, Martyna Wyszyńska i Mateusz 
Mioduszewski – kierując słowa wdzięczności 
i składając kwiaty – staroście – Bogdanowi 
Zielińskiemu,  dyrektorowi – Ryszardowi Flan-
cowi, wicedyrektor – Aldonie Dołubizno oraz 
wychowawcom klas: Bożenie Jankowskiej, Aldo-
nie Dołubizno, Ewelinie Dąbrowskiej i Krzysz-
tofowi Grabowskiemu. Starosta Wysokomazo-
wiecki – Bogdan Zieliński w swym wystąpie-
niu zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowość 
młodzieży Jagiellończyka, jak również życzył 
sukcesów na maturze. Gospodarzami balu byli 
oczywiście rodzice, w których imieniu prze-
mawiali – Renata Bajkowska i Edward Wasi-
lewski – złożyli podziękowania dyrekcji szkoły, 
wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim 
pracownikom administracji i obsługi, docenia-
jąc ich zaangażowanie, profesjonalizm i oka-
zaną ich dzieciom troskę. Część o� cjalną za-
kończył dyrektor – wygłaszając słynną kwestię 
„Studniówkę A.D. 2018 uważam za otwartą”. 
A później walc tudzież inne tańce mniej kla-

syczne przy dźwiękach zespołu Magnum i pod 
czujnym oraz profesjonalnym okiem Studio 
Foto Video Vidking. Należy również wspomnieć 
o niebanalnej części artystycznej opracowanej 
przez młodzież, mającej charakter musicalu, 
nad którą czuwała Ewelina Dąbrowska. Jak 
donoszą uczestnicy owego balu – było eleganc-
ko, uroczyście, radośnie, aż żal kończyć z pia-
niem koguta.
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