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KU CZCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci
Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia,
ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego
2011 r. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie
uchwalenia nowego święta podjął w 2010 prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie
święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania
do tradycji patriotycznych, za krew przelaną
w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz
hołdu licznym społecznościom lokalnym, któ-

rych patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz
idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”
Wcześniej – w roku 2001 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał
zasługi organizacji i grup niepodległościowych,
które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten
sposób hołd poległym i pomordowanym oraz
wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było
to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy
zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
Dokończenie na stronie 2.

MARSZ W OBRONIE ŻYCIA
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marca obchodzony jest Dzień Świętości
Życia. Dzień szczególnej modlitwy w intencji
dzieci poczętych i nienarodzonych, których życie
w łonie matki z różnych powodów jest zagrożone. W tym dniu organizowane są także Marsze
dla Życia i Rodziny. W Wysokiem Mazowieckiem Marsz odbył się 15 marca 2016 roku.
Wzięła w nim udział młodzież z wysokomazowieckich szkół, dając świadectwo Bożemu prawu

jakim jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Podczas Drogi krzyżowej ulicami
miasta młodzież gorliwie modliła się.
Dla młodych ludzi była to znakomita okazja
do dziękczynienia i refleksji nad życiem, którym
zostaliśmy obdarowani.
Więcej na ten temat dowiecie się Państwo
z materiału zamieszczonego na stronie 10 bieżącego wydania Głosu Wysokomazowieckiego.
Zapraszamy.

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Pragnę serdecznie i gorąco podziękować
wszystkim tym, którzy zaangażowali się w konsultacje społeczne planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, a więc
burmistrzom i wójtom naszego powiatu (w szczególności panu Jarosławowi Siekierko – burmistrzowi Wysokiego Mazowieckiego, Krzysztofowi Krajewskiemu – Wójtowi gminy Wysokie
Mazowieckie i Józefowi Zajkowskiemu – wójtowi Sokół), radnym powiatowym i gminnym,

dyrektorom, kierownikom jednostek powiatowych i gminnych, pracownikom starostwa i urzędów miast i gmin (w tym pragnę wyróżnić panią
Dorotę Szepietowską z UM Wysokie Mazowieckie, która włożyła wielki wkład w przygotowanie
stosownego druku) oraz wszystkim tym mieszkańcom naszego powiatu którzy wysłali swego
maila do urzędu marszałkowskiego z żądaniem
zmian na liście inwestycji przewidzianych do
realizacji w tej perspektywie finansowej. Z nieoficjalnych danych wynika że takich uwag dotyczących tej drogi wpłynęło ponad 700. Jest to
najlepszy wynik w historii jakichkolwiek konsultacji na szczeblu wojewódzkim. Ten zbiorowy
wysiłek wielu osób i instytucji mam nadzieję, że
da efekt w postaci realizacji przebudowy drogi
nr 678 Wysokie Mazowieckie – Białystok w tej
perspektywie finansowej. Aby urealnić tą kwestię samorząd powiatu wysokomazowieckiego,
miasta Wysokie Mazowieckie, gminy Wysokie
Mazowieckie i gminy Sokoły dofinansują dla
samorządu województwa podlaskiego dokumentację techniczną na przebudowę odcinka Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki. Ponadto
samorząd powiatowy przekaże darowizną część
swojej nieruchomości na potrzeby Zarządu Dróg
Wojewódzkich. To wszystko ma jeden cel: zde-

cydowanie poprawić komunikację naszego powiatu ze stolicą regionu. Pragnę również w tym
miejscu podziękować Panu Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Podlaskiemu, za okazaną
pomoc i zrozumienie dla dążeń mieszkańców,
władz powiatu i gmin w tej kwestii. Mam nadzieję, iż wszystkie te działania przyniosą pozytywe i realne efekty. Na marginesie trzeba
dodać, iż niemal przesądzoną sprawą jest przebudowa odcinka innej drogi wojewódzkiej Ciechanowiec – Ostrożany, która jest bardzo wysoko
na liście rankingowej i w zasadzie pewność
realizacji.
Święta Wielkiej Nocy to czas szczególny.
Przyroda budzi się z zimowego snu i czeka na
impuls, który niebawem zmieni nie do poznania otaczającą nas rzeczywistość. W ludziach na
nowo zagości nadzieja i miłość… Tak to wszystko prawda. Mam wrażenie, że również w życiu
społecznym naszego pięknego i szlachetnego
powiatu takie zjawiska będą następować. Oby.
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

KU CZCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Dokończenie ze strony 1.
Na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” wybrano dzień 1 marca.
Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci
na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu
Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami
„Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową
sowiecką okupacją”. Jak wyjaśnił przedstawiciel
wnioskodawcy na posiedzeniu Komisji, wybór
daty był nieprzypadkowy także z tego powodu,
że w ten sposób nawiązano do uchwały sejmowej
z 2001 r. Inicjatorom powstania święta zależało
szczególnie na ustanowieniu go przed 1 marca
2011, aby pierwszymi obchodami uczcić 60.
rocznicę zamordowania dowództwa WiN.
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W niedzielę 28 lutego 2016 roku, obchodzony po raz kolejny w Wysokiem Mazowieckiem
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
zorganizowany został w ramach ogólnopolskich
obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych”, objętych patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Miejskie uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą o godz. 11.30 w kościele pw.
Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.
Rangę tegorocznych uroczystości podniosła dodatkowo obecność Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i Marszałka Województwa
Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego. Homilię
będącą wyrazem hołdu dla Żołnierzy Wyklętych, przelewających krew w obronie ojczyzny
wygłosił ks. Mariusz Chmielewski. Bardzo wymowna część artystyczna przedstawiła młodzież
z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.
Następnie uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę OSP, liczne poczty sztandarowe, Grupę Rekonstrukcji Historycznej im.
Brygady Kawalerii PLIS, kombatantów, samorządowców, delegacje i mieszkańców miasta,
wyruszyli spod kościoła ulicami miasta pod
pomnik Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”
i jego żołnierzy. Po złożeniu kwiatów i zniczy pod
pomnikiem, odczytany został List Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Następnie odczytano Apel
Poległych. Przedstawiciel Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego z Ciechanowca oddał
salwę honorową ku czci poległych żołnierzy.
Nie zabrakło wystąpień okolicznościowych,

podczas których wystąpił Bohdan Paszkowski
Wojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego i Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie,
którzy dziękowali uczestnikom uroczystości za
uczczenie pamięci tych, którzy byli zapomniani
i wyklęci.
W ramach tegorocznych obchodów, w poniedziałek 29 lutego w sali kina odbyła się projekcja filmu „Pilecki”, na który wstęp był bezpłatny.
http://www.wysokiemazowieckie.pl/index.
php/10-aktualnosci/696-ku-czci-zolnierzy-wykletych

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

19 lutego br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego zarządu
odbyło się 40 posiedzenie Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu
Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego, zmian w budżecie
powiatu na 2016 rok; rozpatrzył i pozytywnie
zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu na lata 2016–2021, ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych
Nr 2104B i 2107B, przyjęcia „Długoterminowego planu rozwoju sieci dróg powiatowych na
lata 2016–2020 na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego”, wyrażenia woli udzielenia pomocy
finansowej na realizację inwestycji drogowych
gminie Wysokie Mazowieckie, wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych gminie Kobylin Borzymy,
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na
realizację inwestycji drogowych gminie Kulesze
Kościelne, wyrażenia woli udzielenia pomocy
finansowej na realizację inwestycji drogowych
gminie Sokoły, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych gminie Nowe Piekuty, wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych gminie Nowe Piekuty. Rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na
organizację imprez kulturalnych, zapoznał się
z Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku oraz z Analizą sytuacji
pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego za rok 2015. Zapoznał się też z: rocznym sprawozdaniem za 2015 rok w zakresie
nieruchomości i mienia ruchomego o wartości

brutto powyżej 3.500 złotych oraz z Oceną zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
24 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat
wysokomazowiecki za 2015 rok oraz ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy
powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa
Podlaskiego.
24 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego. Komisja zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa
p. pożarowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu za 2015 rok. Ponadto rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie
uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów
Województwa Podlaskiego.
25 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych. Komisja zapoznała się z informacją o zawartych na 2016 rok pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim
Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku,
z rocznym sprawozdaniem Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawianiu
nieruchomości i mienia ruchomego o wartości
brutto wyżej 3500 zł za 2015 rok, ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok. Ponadto
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zakupu
sprzętu i aparatury medycznej oraz samochodu
osobowego, wyrażenia opinii dotyczącej zbycia
mienia ruchomego o wartości powyżej 3 500 zł,
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów
trwałych oraz mienia ruchomego o wartości
księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność lub będących w użytkowaniu
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
o zmianie uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie przyjęcia statutu Związku
Powiatów Województwa Podlaskiego.
26 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Promocji i Finansów.
Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Wysokoma-

zowieckiego w sprawie: o zmianie uchwały Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa
Podlaskiego, przyjęcia „Długoterminowego planu
rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2016-2020
na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego”, ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych
Nr 2104B i 2107B, zmian w budżecie powiatu
na 2016 rok, zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu na lata 2016–2021, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych gminie: Nowe Piekuty, Wysokie
Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły.
29 lutego br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego zarządu
odbyło się 41 posiedzenie Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania
przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego
w stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe, zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie
zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu na lata 2016–2021, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na
realizację inwestycji drogowych gminie Czyżew,
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej
na realizację inwestycji drogowych gminie Sokoły,
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej
na realizację inwestycji drogowych gminie Nowe
Piekuty, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych
gminie Klukwo, udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podlaskiemu na opracowanie
dokumentacji, zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie
do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, wskazania przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego w stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
Zarząd powiatu zapoznał się z przyjętym
stanowiskiem Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
w sprawie kontynuacji przebudowy i rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ostrożny
– Ciechanowiec; wypracował stanowisko Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.
Dokończenie materiału zamieszczamy wyjątkowo na stronie 6.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W lutym 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 19 zdarzeń,
w których uczestniczyło 39 załóg – 171 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zostało 7 osób,
ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 81,0 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
04 lutego o godz. 1833 Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał
informację o pożarze budynku mieszkalnego,
drewnianego, krytego blachą w miejscowości
Dąbrowa Wielka. Natychmiast zadysponowano
dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz
zastęp OSP Dąbrowa Wielka. Po przybyciu na
miejsce stwierdzono, iż doszło do pożaru w budynku mieszkalnym drewnianym krytym blachą. W momencie dojazdu na miejsce pierwszej
JOP właścicielka znajdowała się poza budynkiem bez żadnych obrażeń. W całym budynku
występowało silne zadymienie, a pożarem objęte
były ściany i sufit przylegające bezpośrednio do
ogrzewacza kaflowego i przewodu kominowego.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO z prądem wody do środka w celu ugaszeniu pożaru i przeszukaniu pomieszczeń (nie
znaleziono żadnych osób). Jednocześnie podawano prąd wody w obronie z drabiny na poddasze budynku. Po lokalizacji pożaru przystąpiono

do oddymiania pomieszczeń i prac rozbiórkowych nadpalonych ścian i sufitu. Właścicielką
domu zajął się przybyły na miejsce zdarzenia
patrol Policji, który odwiózł ją do placówki opiekuńczej. Przybyłe na miejsce zdarzenia Pogotowie Energetyczne odłączyło dopływ prądu do
budynku.
16 lutego o godz. 0824 do Stanowiska Kierowania KP od dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie o przechylonym samochodzie ciężarowym
znajdującym się w rowie, z którego wypływa
paliwo w miejscowości Kobylin Pogorzałki. Do
zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG i dwa
zastępy z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Pszczółczyn. Po przybyciu na miejsce stwierdzono także, że kierowca, który w wyniku zdarzenia nie
odniósł żadnych obrażeń, znajdował się poza
pojazdem. Samochodem przewożone było około
dziewięciu ton materiałów budowlanych. Zgłaszany wyciek paliwa okazał się wypływem przez
odpowietrzenie korka wlewowego zbiornika.
W trakcie trwania akcji, wyciek zabezpieczono
podstawieniem pojemnika (zebrano około dwóch
litrów paliwa). Do chwili postawienia pojazdu
w pozycji na koła nie było możliwości ustalenia,
co do uszkodzeń przewożonego towaru (brak
możliwości otwarcia tylnych drzwi typu winda).
Na miejsce zdarzenia przybył prywatny holownik, który po częściowym uniesieniu pojazdu
wykonał dostęp do panelu sterującego tylnej
klapy, co umożliwiło otwarcie klapy i przeładunek towaru na podstawiony przez właściciela
samochód. Podczas przeładunku zauważono uszkodzenia towaru. Po opróżnieniu skrzyni załadunkowej pojazd wydostany został z rowu. Następnie
samochód uruchomiono oraz odprowadzono na
pobliską leśną drogę. Na miejsce działań ratow-

niczych KDR zażądał przybycia przedstawiciela zarządcy drogi oraz przedstawiciela WIOŚ.
KDR wspólnie z przedstawicielem WIOŚ ustalił, że do rowu wyciekło tylko około kilkunastu litrów farby akrylowej, co na szczęście nie
miało znacznego wpływu na środowisko. Jezdnię
uprzątnięto i zmyto wodą. Teren objęty działaniem ratowniczym przekazano przedstawicielowi zarządcy drogi.
29 lutego o godz. 0340 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku dwóch samochodów
osobowych, do którego doszło w miejscowości
Sikory Pawłowięta na drodze krajowej nr 8. Na
miejsce zadysponowane zostały zastępy z JRG
Wysokie Mazowieckie, z JRG nr 3 w Białymstoku oraz dwa z OSP KSRG Kobylin Borzymy
i Jerzewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Fiata Seicento z Seatem
Ibizą, a na miejscu obecny jest ZRM i Policja.
Fiatem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku
18 i 20 lat, którzy z chwilą przybycia pierwszej
JOP byli pod opieką ZRM osiemnastolatek został
zabrany do szpitala, zaś kierowca po przebadaniu odmówił zabrania do szpitala i pozostał na
miejscu. Seatem podróżowało dwóch mężczyzn
w wieku 34 i 41 lat, który nie odnieśli żadnych
obrażeń i po przebadaniu przez ZRM odmówili
zabrania do szpitala. Działania JOP polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
dopływu prądu z akumulatorów i pomocy Policji
w kierowaniu ruchem. Ruch na DK-8 w pierwszej
fazie akcji był całkowicie zablokowany, a w późniejszej fazie odbywał się wahadłowo. O zdarzeniu poinformowano GDDKiA.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W lutym 2016 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 1 wypadku drogowego
i 25 kolizji drogowych. Policjanci na drogach
naszego powiatu zatrzymali 13 nietrzeźwych
kierowców.
17 lutego br., około godziny 16:00 policjanci
wysokomazowieckiej drogówki zauważyli w Czyżewie na ulicy Nurskiej osobowego mercedesa,
którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość. Gdy funkcjonariusze próbowali zatrzymać
samochód do kontroli, jego kierowca nie zareagował na dawane mu sygnały, przyspieszył i zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast za nim
ruszyli. Po przejechaniu około 300 metrów kierowca mercedesa próbował skręcić w prawo, na
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plac komisu samochodowego. W trakcie tego manewru stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Następnie mężczyzna wysiadł
z auta i zaczął dalej uciekać pieszo w kierunku
pobliskich zabudowań. Został jednak zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że za kierownicą mercedesa siedział 29-letni mieszkaniec
jednej z pobliskich wsi. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pijany. Miał blisko
2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo
policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdami, zostały mu
cofnięte przez sąd za jazdę w stanie nietrzeźwym (zakaz obowiązuje do października 2016
roku). Teraz nieodpowiedzialnym postępowaniem 29-latka zajmie się sąd.
2 lutego br. wysokomazowieccy policjanci
gościli w swojej komendzie szczególnych gości.
Stróży prawa odwiedziła kilkunastoosobowa
grupa dzieci z zimowiska zorganizowanego przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Podczas wizyty dzieci miały okazję
przyjrzeć się codziennej służbie policjantów róż-

nych wydziałów oraz zobaczyć jakim sprzętem
dysponują funkcjonariusze. Uczestnicy wycieczki
zajrzeli do celi dla aresztantów, odwiedzili salę
odpraw i obejrzeli na czym polega praca na
stanowisku dyżurnego Policji. Funkcjonariusze
z małymi gośćmi rozmawiali o bezpieczeństwie
w domu i na ulicy, a także instruowali jak unikać różnego rodzaju zagrożeń w codziennym
życiu. Spotkanie najwyraźniej spodobało się niecodziennym gościom, którzy zapowiedzieli, że
jeszcze tu „wrócą”.

„DOPALACZE – KRADNĄ ŻYCIE”
Dopalacze, stanowią preparaty zawierające
w swym składzie substancje psychoaktywne,
które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja,
sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo
zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.
Zwalczając ten proceder Policja współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. Każda
informacja wpływająca do Policji o miejscach,
w których może być prowadzona sprzedaż dopalaczy jest dokładnie sprawdzana. Policjanci
regularnie asystują pracownikom Państwowej
Inspekcji Sanitarnej przy kontrolach punktów

sprzedaży dopalaczy oraz zabezpieczeniu podejrzanych specyfików, które następnie są poddawane szczegółowym badaniom.
Bardzo ważne jest uświadomienie młodym
ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich
może wiązać się z poważnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza
zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy,
gdy nas do tego namawia. Nie warto ryzykować
własnego życia!
Stąd apel, szczególnie do młodych ludzi, aby
nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczegól-

ną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież.
Producenci cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często mieszkanki te okazują
się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy uwagę
na zachowanie naszych najbliższych, na środowisko, w jakim przebywają. Wystarczy naprawdę chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy
jedna decyzja, by zapobiec, by pomóc, by uratować. Apelujemy o przekazywanie wszelkich
informacji o dopalaczach do każdej najbliższej
jednostki Policji.

WIDOWISKOWE ZAKOŃCZENIE KURSU SZKOLENIOWEGO

21 lutego 2016 roku około godziny 10.55 osoby postronne (sąsiedzi) zauważyły wydobywający się dym z budynku mieszkalnego w miejscowości Bruszewo Borkowizna. O godzinie
11.00 zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Ze zgłoszenia wynikało, że w budynku znajdują się jego
mieszkańcy – 4 osoby. SK na miejsce działań
dysponuje jednostki PSP, OSP oraz służby ratownicze. Kilkanaście minut później ok. godz. 11.20
również w miejscowości Bruszewo dochodzi
do wypadku dwóch samochodów osobowych.
W wyniku czołowego zderzenia są cztery osoby
poszkodowane. Zgłoszenie o godz. 11.25 wpływa na SK KSP PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

SK na miejsce działań dysponuje kolejne jednostki OSP. Takim scenariuszem rozpoczęły się
ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych, będące
zwieńczeniem kursu szkoleniowego: „Sprawdzenie wiedzy i umiejętności pożarniczych i ratowniczych pozyskanych podczas szkolenia podstawowego strażaka ochotnika”.
Ich celem było: sprawdzenie wiedzy i umiejętności pożarniczych i ratowniczych pozyskanych podczas szkolenia podstawowego strażaka
ochotnika; doskonalenie umiejętności pracy
w zastępie, rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych – działania w zimowych
warunkach atmosferycznych; doskonalenie pozyskanych umiejętności w zakresie ratownictwa
technicznego, praca z urządzeniami hydraulicznymi; nauka i doskonalenie technik gaszenia
pożarów oraz zapoznanie ze stosowanymi środkami gaśniczymi; sprawdzenie stanu sprzętu
pożarniczego oraz sprawności pojazdów pożarniczych; doskonalenie, koordynacja współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej
z powiatu wysokomazowieckiego; doskonalenie
umiejętności działania strażaków ochotników

w strefie zadymienia, praca ze sprzętem ochrony
dróg oddechowych; doskonalenie umiejętności
działania strażaków ochotników ze sprzętem
medycznym.
W ćwiczeniach, które obserwował Wójt
Gminy Sokoły – Józef Zajkowski, uczestniczyli:
kadra dydaktyczna KPPSP z zastępami JRG oraz
76 kursantów z jednostek OSP KSRG Stara Ruś,
Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Kuczyn, Sokoły, Nowe Piekuty, Kobylin
Borzymy, Kulesze Kościelne, Dąbrowa Moczydły, Klukowo, Sokoły, Bruszewo, Czyżew i OSP
Wyszonki Kościelne. Łącznie 81 strażaków i 14
pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Pogoda w miarę dopisała – temperatura otoczenia –2° C, bez
opadów, a ćwiczenia pomagał zabezpieczać patrol Policji KPP Wysokie Mazowieckie. Na
zakończenie uczestnikom wręczono świadectwa
ukończenia kursu.
Składamy serdeczne podziękowania firmie
PHU Rolteks Sokoły Marcin Kruszewski oraz
jednostce OSP KSRG Bruszewo za udzieloną
pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

BEZPIECZNY PIESZY – WIDOCZNY PIESZY

Policjanci ruchu drogowego wysokomazowieckiej komendy prowadzą wzmożone działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych.
Wcześnie zapadający zmrok, zamglenia, opady
deszczu wszystko to sprawia, że piesi na drogach
stają się słabo widoczni. Nieoświetlone lub słabo oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc
do bezpiecznego poruszania się (zwłaszcza poza
obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy

sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wypadków
z ich udziałem. Wysokomazowieccy policjanci
podczas codziennych służb, szczególną uwagę
zwracają na bezpieczeństwo pieszych. W trakcie
prowadzonych działań informują o obowiązku
noszenia przez pieszych odblasków oraz informują o konsekwencjach prawnych za niestosowaniem się do tego przepisu. Policjanci podkre-

ślają, że noszenie odblasków zwiększa przede
wszystkim widoczność pieszych i poprawia ich
bezpieczeństwo.
Pamiętajmy warto zawsze być dobrze widocznym na drodze. Wyposażenie siebie i swoich bliskich w elementy odblaskowe nie wiele
kosztuje, a może uratować zdrowie, a nawet
życie.

Z PEDAGOGAMI O BEZPIECZEŃSTWIE
Dwudniowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu w placówkach oświatowych odbyła
się lutym br. w Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem. Organizatorami
przedsięwzięcia byli funkcjonariusze i pracownik
cywilny Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
wysokomazowieckiej komendy. W konferencji
uczestniczyli dyrektorzy i pedagodzy szkół z całego powiatu. Głównym założeniem spotkania

było wzmocnienie wiedzy o zagrożeniach mogących wystąpić na terenie placówek oświatowych. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni
w film edukacyjny "Wtargnięcie napastnika na
teren szkoły" oraz poradniki zawierające wskazówki dla pracowników szkół, jak zachować się
w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz zasady
alarmowania o takim zdarzeniu. Podczas trwającej konferencji zostały omówione zasady po-

stępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.
Wykorzystano to tego celu fantom, sfinansowany w ramach projektu pn. KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego
w związku ze Szwajcarsko-Polskim Programem
Współpracy. Każdy z biorących udział w spotkaniu miał możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności.
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Dokończenie ze strony 3.
29 lutego 2016 roku odbyła się XII Sesja
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności
zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji
pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji rady z działalności komisji za 2015
rok, informację o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu za
2015 rok, informację o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku, sprawozdanie
z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2015
rok, informację o umowach zawartych na 2016
rok pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem
Mazowieckiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku, roczne sprawozdanie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawianiu nieruchomości i mienia
ruchomego o wartości brutto wyżej 3500 zł za 2015
rok, ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015
rok, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez powiat wysokomazowiecki za 2015 rok,
sprawozdanie z realizacji programu współpracy
powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. Rada
Powiatu Wysokomazowieckiego rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: ustalenia
przebiegu istniejących dróg powiatowych Nr
2104B i 2107B, o zmianie uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie przyjęcia
statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, wyrażenia opinii dotyczącej zakupu
sprzętu i aparatury medycznej oraz samochodu
osobowego, wyrażenia opinii dotyczącej zbycia
mienia ruchomego o wartości powyżej 3 500 zł,
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów
trwałych oraz mienia ruchomego o wartości
księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność lub będących w użytkowaniu
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
przyjęcia „Długoterminowego planu rozwoju
sieci dróg powiatowych na lata 2016–2020 na
terenie Powiatu Wysokomazowieckiego”, zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok, zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016–2021,
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia
„Łomżyńskie Forum Samorządowe”, wskazania
przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego
w stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, wyrażenia woli udzielenia pomocy

6

finansowej na realizację inwestycji drogowych
gminie: Nowe Piekuty, Wysokie Mazowieckie,
Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły,
Klukowo, Szepietowo, Czyżew, Ciechanowiec
oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji.
Ponadto zostało przyjęte stanowisko Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014–2020. Przewodnicząca rady powiatu Pani Dorota Łapiak
oraz Pan Starosta Bogdan Zieliński w imieniu
swoim i całej rady powiatu podziękowali Pani
Teresie Tabędzkiej dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za dotychczasową współpracę, gdyż
z dniem 27 kwietnia br. przechodzi na emeryturę.

W sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan
Jacek Bogucki – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu przedstawił
obecną – trudną sytuację w rolnictwie, zwracając szczególną uwagę na rynek mleka i trzody
chlewnej. Poinformował, iż z uwagi na złą sytuację na rynku mleczarskim ministerstwo rolnictwa wystosowało wniosek do Brukseli o interwencję w tej sprawie. Następnie omówił zadania
jakie resort rolnictwa przygotował i chce zrealizować w latach 2016–2019.
9 marca br. pod przewodnictwem Bogdana
Zielińskiego odbyło się 42 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd podjął uchwały w sprawie: zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, udzielenia upoważnień: dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu;
dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu;
dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem do
organizacji robót publicznych w imieniu powiatu
wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy
dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem; zaopiniowania przebudowy z rozbudową drogi gminnej Nr 107955B na odcinku
Godlewo Piętaki – Siennica Klawy, km 0+000 –
1+618,66; zaopiniowania budowy drogi gminnej

ulicy Norwida w Czyżewie, na odcinku od km
0+376,35 do km 0+463,93, powołania komisji
konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku; zmian w budżecie powiatu na
2016 rok, upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem do dokonywania zmian w planie
finansowym wydatków budżetowych w 2016 roku.
Zarząd zapoznał się z przyjętym stanowiskiem Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie
kontynuacji przebudowy i rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 690 i rozpatrzył pismo Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów
do VIII edycji Nagrody Honorowej „ Świadek
Historii”.
11 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisja zapoznała się z działalnością OREW
w Perkach Karpiach.
15 marca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego odbyło się 43 posiedzenie
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia wsparcia finansowego na realizację
w 2016 roku zadań publicznych należących do
powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, udzielenia wsparcia finansowego na
realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych
należących do powiatu wysokomazowieckiego
w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, unieważnienia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze pomocy społecznej. Rozpatrzył
i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok oraz w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
16 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja przeprowadziła
kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

STANOWISKO RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014–2020
Rada Powiatu Wysokomazowieckiego, reprezentując niemal 60 tys. mieszkańców, bardzo krytycznie ocenia znajdujący się w konsultacjach społecznych projekt regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 i wzywa władze samorządowe województwa podlaskiego
do dokonania korekty, polegającej na uwzględnieniu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 678 Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki jako
priorytetu w planach inwestycji drogowych naszego województwa w bieżącym okresie programowania.
Droga wojewódzka 678 Wysokie Mazowieckie – Białystok jako jedyna w naszym regionie łączy bezpośrednio siedzibę powiatu ze stolicą województwa. Jej całkowita przebudowa wpisuje się w strategię Unii Europejskiej i Polskiego Rządu, priorytetowo traktującą w tej perspektywie finansowej połączenia miast powiatowych ze stolicami regionów. Ponadto, jest to jedna z najbardziej obciążonych dróg w regionie, jeżeli chodzi o ilość
pojazdów korzystających z przejazdu. W sytuacji, gdzie przed kilkoma tygodniami zdjęto znaki zakazu wjazdu dla pojazdów o masie całkowitej
powyżej 10 ton, należy spodziewać się zdecydowanego zwiększenia ruchu ciężkiego na tej trasie. Zdjęcie tych znaków nie oznacza bynajmniej, że
stan nawierzchni tej drogi się poprawił. Wręcz przeciwnie, jest on fatalny, a niebawem będzie tragiczny. Tylko szybka reakcja w postaci zrealizowania inwestycji może ten niebezpieczny trend odwrócić. Pragniemy również zauważyć, że w Wysokiem Mazowieckiem są położone tereny inwestycyjne, które dynamicznie się rozwijają. Istnieje wiele zakładów pracy na czele z największym – Mlekovitą zatrudniającą ok. 1600 osób. To wpływa na
potrzeby w zakresie transportu drogowego, gdyż ludzie muszą dojechać tu do pracy i stąd wyjechać. Wysokie Mazowieckie jest dużym ośrodkiem eksportowym, co zostało zauważone w części diagnozującej planu transportowego. Podkreślenia wymaga również fakt, iż droga ta jest swoistym bajpasem
dla DK S8. W razie konieczności cały ruch z drogi ekspresowej przeniesiony zostanie na tę trasę.
Te wszystkie argumenty, niestety, nie znalazły swego odzwierciedlenia w konsultowanym dokumencie. Wręcz przeciwnie – niektóre jego wskaźniki zostały zafałszowane, zniekształcone bądź wypaczone, zakładamy, że nieświadomie. Załącznikiem do stanowiska jest formularz konsultacyjny
zawierający szczegółową analizę dotyczącą projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.
Dlatego też domagamy się rzetelnego przeanalizowania naszych argumentów, powtórnego dokonania oceny i wpisania przebudowy drogi Nr 678
na odcinku Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki jako priorytetu w planie transportowym województwa podlaskiego na lata 2014–2020, co oznacza
miejsce w pierwszej piątce listy inwestycji do wykonania.
Przewodniczący rady
Dorota łapiak

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej Powiat Wysokomazowiecki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa
punkty pomocy prawnej: w Wysokiem Mazowieckiem – w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Ludowa 15 A, pokój nr 11 i w Ciechanowcu – w budynku Internatu ZSOiZ,
ul. Kościelna 12, pokój nr 14. W obu punktach,
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 900–1300;
we wtorki i czwartki w godz. 1130–1530 udzielana jest nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 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
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: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu
prawa celnego, dewizowego i handlowego;
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, lub2)
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 2 4 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz
z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana
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.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej
osoba uprawniona, o której mowa w:
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;
pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej
Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
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;
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;
pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia,
że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
wymienionych w tym przepisie.
Starosta Wysokomazowiecki serdecznie
zaprasza osoby uprawnione do korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
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KONKURSOWY PROJEKT W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem – lider projektu konkursowego
wdrażanego w partnerstwie z Powiatowymi
Urzędami Pracy w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach od 01 marca 2016 r. rozpoczął rekrutację do projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+”. Projekt
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014–2020. Przystąpienie
do procesu konkursowego jest kolejną inicjatywą podejmowaną wspólnie przez Partnerów na
rzecz poprawy sytuacji osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędów.
Głównym celem projektu jest zwiększenie
zdolności do zatrudnienia 168 osób bezrobotnych które ukończyły 30 rok życia z terenu powiatów bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego
i wysokomazowieckiego.

Projekt stwarza dodatkową szansę aktywizacji 42 osobom bezrobotnym z powiatu wysokomazowieckiego, zarejestrowanym w urzędzie,
dla których ustalono I profil (tzw. bezrobotni
aktywni) lub II profil pomocy (tzw. wymagający wsparcia) należącym co najmniej do jednej
z następujących grup: kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu dla każdego z uczestników zostanie przedstawiona konkretna oferta
aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Zrekrutowane
osoby zostaną objęte usługami i instrumentami
przewidzianymi ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Po przeprowadzonym poradnictwie zawodowym, warsztatach
z aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwie pracy uczestnicy projektu zostaną skierowani do odbycia sześciomiesięcznego stażu.

Projekt realizowany jest od 1. Marca 2016 r.
do 30. Kwietnia 2017 r. Głównym jego rezultatem będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej
grup docelowych – na poziomie co najmniej
43% (19 osób) oraz: dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35% (15
osób); dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie, co najmniej 36% (16 osób).
Zachęcamy osoby bezrobotne spełniające
wyżej wymienione kryteria do uczestnictwa
w projekcie jak również zapraszamy do współpracy pracodawców zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w ramach stażu.
Szczegółowych informacji udzielają
doradcy klienta pod numerami telefonów:
86 275 86 22; 86 275 86 21; 86 275 86 19.

Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem Wiesław Wnorowski,
Wiceprezes PIR Adam Niebrzydowski wraz
z rolnikami z województwa podlaskiego spotkali się w Ministerstwie Rolnictwa z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jackiem Boguckim. Podczas spotkania rolnicy wyrazili niepokój zaistniałą sytuacją w rolnictwie oraz zwrócili
się do Ministra o podjęcie działań dotyczących:
przyspieszenia wypłaty dopłat bezpośrednich,
w związku z ubiegłoroczną suszą i spadkiem
ceny mleka oraz ASF; umorzenia kar dla dostawców za przekroczenie kwot mlecznych; wsparcia
dla producentów mleka i trzody chlewnej.
Poza tym Podlaska Izba Rolnicza postulowała
o zmiany w Prawie Łowieckim. Obecnie obowiązujące przepisy gospodarki łowieckiej oraz
zasady szacowania szkód wyrządzonych przez
zwierzynę łowną powodują spory między myśliwymi, a rolnikami. PIR uważa, że właściciele
gruntów rolnych powinni mieć zdecydowanie
większy wpływ na ustalanie granic obwodów łowieckich oraz kto ze strony PZŁ będzie je dzierżawił. Dlatego proponuje zmiany do Ustawy
Prawo Łowieckie oraz rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 8.03.2010 w sprawie szczegółowych zasad szacowania szkód łowieckich, jak
również zmian metodyki szacowania. Zmiany
miałyby dotyczyć m.in. powołania funduszu
odszkodowawczego przy urzędach gmin bądź
starostwie powiatowym. Na fundusz powinny
składać się środki ze Skarbu Państwa, który jest
właścicielem zwierząt łownych. Ponadto należy
określić metody szacowania szkód szczegółowo

8

dla każdej rośliny lub grupy roślin. Podlaska
Izba Rolnicza postuluje także o to, aby: każdy
właściciel ziemi rolnej, który posiada uprawnienia strzeleckie, mógł na własnych działkach prowadzić odstrzał zachowując przy tym wszystkie
zasady związane z odstrzałem; wprowadzenie
elastycznych granic obwodów łowieckich do 100
metrów; wprowadzenie możliwości strzelania na
działkach przylegających do OHZ i w parkach
narodowych; ułatwienie procedury zgłaszania
szkody łowieckiej. Zgłaszanie szkód do Urzędu
Gminy w miejscu położenia obwodu łowieckiego; obowiązek poinformowania przez koła łowieckie terytorialnej izby rolniczej o zgłoszonej
szkodzie.
Prawdopodobnie w czerwcu ma wejść w życie ustawa dotycząca Prawa Łowieckiego, która
wprowadzi wiele zmian m.in. dotyczące powoływania niezależnych komisji szacujących szkody.
Na podstawie przepisów prawo wodnego, na
terenach powiatu wysokomazowieckiego zostały
utworzone kolejne obszary OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami
pochodzenia rolniczego). Podlaska Izba Rolnicza stanowczo sprzeciwia się zwiększeniu obszarów OSN na terenie województwa podlaskiego.
Mając na uwadze interes rolników PIR postulowała o ponowne przeanalizowanie zasięgu OSN
w województwie podlaskim, wiarygodnymi badaniami Państwowego Monitoringu Środowiska,
poparte szerokimi konsultacjami i uzgodnieniami z rolnikami, których wprowadzenie obszarów
OSN ma dotyczyć. Rzeczywistość wskazuje, że
część gospodarstw nie będzie w stanie sprostać
wymaganiom programowym, co będzie wiązało
się w niektórych przypadkach z zaprzestaniem
produkcji rolniczej i zwierzęcej. W tej sprawie PIR

wystosowała pisma do MRiRW, RZGW w Warszawie oraz Wojewody Podlaskiego.
Uwagi PIR dotyczące propozycji aktualnej
metodologii szacowania klęsk suszy: Poprzedni rok pokazał wiele niedociągnięć jeśli chodzi
o same ogłaszanie klęski suszy oraz ostateczną
decyzję władz wojewódzkich, kwalifikujących
dany teren jako klęskowy. Możliwość powoływania komisji szacujących została ogłoszona
stanowczo za późno. Jedynym wyznacznikiem
jakim się kierowano były punkty kontrolne
i raporty IUNG-u. Należałoby stworzyć inną,
alternatywną metodologię, którą można byłoby
się kierować. Która odzwierciedlałby aktualną
sytuację terenową: stan wilgotności gleby, stan
roślin, poziom wód gruntowych itp. i zostałoby
połączone z rzeczywistą sumą opadów w danym okresie. Mechanizmy pomocy powinny być
jasno określone już na samym początku wystąpienia suszy rolniczej, a nie zmieniać się w trakcie szacowania i prac komisji.
W protokołach oszacowania klęsk suszy nie
powinno się łączyć w gospodarstwie dotkniętym suszą upraw polowych i użytków zielonych,
wraz z hodowlą zwierzęcą, ponieważ w wielu gospodarstwach zajmujących się uprawą i hodowlą
zwierząt, ilość zwierząt zaniżała wskaźnik strat
w uprawach. Tam gdzie w gospodarstwie nie
było produkcji zwierzęcej, kalkulator szacunkowy suszy wyliczał wysokie straty. A właśnie
przy produkcji zwierzęcej wyliczone straty w gospodarstwie były niskie mimo, iż właśnie w tych
gospodarstwach susza była bardziej dotkliwa
ponieważ w chwili obecnej brakuje paszy dla
zwierząt, którą trzeba teraz dokupować.
Dokończenie na stronie 9.

W TYM ROKU SWÓJ PIT ZŁÓŻ PRZEZ INTERNET

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem
Mazowieckiem zachęca wszystkich podatników
rozliczających się z podatku dochodowego za
2015 rok do rozliczenia się z urzędem skarbowym przez Internet. Taka forma rozliczenia się
z podatku, to nie tylko oszczędność czasu, ale
także większa pewność, że twoje zeznanie jest
poprawnie wypełnione, ponieważ system sprawdza czy we wszystkie pola formularza zostały

wpisane niezbędne informacje i czy nie ma
w nim błędów rachunkowych. Ponadto składając PIT przez Internet szybciej otrzymasz zwrot
nadpłaconego podatku. Jeżeli chcesz rozliczyć
się przez Internet, a masz wątpliwości czy sobie z tym poradzisz, możesz liczyć na wsparcie
pracowników urzędu skarbowego. W Urzędzie
Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem na Sali
Obsługi Podatników funkcjonuje specjalne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
na którym samodzielnie lub przy wsparciu pracownika urzędu, można nauczyć się przesyłać
swoje deklaracje za pośrednictwem systemu
e-Deklaracje.
Zeznania podatkowe można złożyć drogą
elektroniczną korzystając z interaktywnych
formularzy udostępnionych przez Ministerstwo
Finansów na stronie e-deklaracje.gov.pl, specjalnej aplikacji e-Deklaracje Desktop lub skorzystać
z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Ponadto, drogą elektroniczną

można składać deklaracje bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przy wykorzystaniu
odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, a także
korzystając z oprogramowania dostarczonego
przez innych producentów.
Tegorocznej kampanii Szybki PIT towarzyszy strona internetowa www.szybkipit.pl, która
zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach
rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Na stronie będzie
też dostępna aplikacja pytaniowa Szybki PIT.
Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy
skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Akcja Szybki
PIT będzie też obecna na Facebooku.
Andrzej Jabłoński
Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej

Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Dokończenie ze strony 8.
Opracowanie jednolitego formularza wniosku szacowania strat. Wcześniejsze formularze
wymagały zbyt szczegółowych danych dostarczonych wyłącznie na podstawie lustracji w terenie uwzględniając zapisy rolnika zawarte we
wniosku (złożonym w gminie) o oszacowanie
szkód i oświadczeniach – o plonach, cenach
oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
ilości zwierząt oraz produkcji zwierzęcej i ich
cenach oraz odszkodowaniach wypłaconych
przez firmy ubezpieczeniowe. Ponadto rolnik
występując do wójta/burmistrza o oszacowanie
strat musiał podać dane do późniejszej weryfikacji, jednakże nikt jednoznacznie nie poinformował, iż mają to być identyczne dane jak we
wniosku o przyznanie płatności obszarowej na
2015 r., w związku z czym dużym nieporozumieniem okazał się podział z rozbiciem na łąkę,
użytki zielone, pastwiska.
Konieczne jest ustalenie listy upraw, które
podlegają szacowaniu i wciągnięcie na tę listę
upraw kukurydzy oraz buraków cukrowych.
Uwagi do Wspólnej Polityki Rolnej po 2020
roku: przede wszystkim kraje członkowskie powinny być traktowane równo. W każdym państwie członkowskim wysokość wsparcia do produkcji rolnej powinna być taka sama, a nie jak
jest to na chwilę obecną, zróżnicowana. Polska
jest krajem o trudnych warunkach atmosferycznych, ze względu na krótki okres wegetacji roślin, krótszy niż w krajach zachodnich;
ten czynnik również powinien być wzięty pod
uwagę, iż polscy rolnicy maja mniejsze zbiory
i również dostają mniejsze dopłaty, co wpływa
na mniejszy rozwój i modernizacje gospodarstw.

Dodatkowe dopłaty skierowane powinny być
do rzeczywistej produkcji – np. na podstawie
faktur sprzedaży – dotyczy produkcji roślinnej
(za kg sprzedanego produktu) i zwierzęcej (za
kg/l sprzedanego produktu). Zmniejszenie ilości pseudo-rolników deklarujących notorycznie
ugory (nie ze względu na obowiązek zazielenienia) lub rośliny wysokobiałkowe, które stale
są przyorywane.
Należałoby także uprościć procedury podziału i przyznawania środków finansowych –
mniej biurokracji – mniejsze koszty; jasne i zrozumiałe zasady dla wszystkich.
Koniecznym jest zabezpieczenie środków
finansowych na poprawę infrastruktury na wsi,
ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania budowy sieci kanalizacji lub przydomowych
oczyszczalni ścieków lub szamb (zależnie od
struktury przestrzennej danej miejscowości).
Ponadto, zabezpieczenie środków na budowę
systemów nawadniających gleby i zbiorników
retencji wody.
W nowej perspektywie nie należy zapominać o wspieraniu niewielkich gospodarstw,
produkujących żywność tradycyjnymi, nieprzemysłowymi metodami, opierających swoją działalność na produkcji żywności zdrowej i wysokiej jakości.
Trzeba także, uruchomić dopłaty do wapnowania pól. Wapnowanie pomoże uzyskać
odpowiednią kwasowość gleby, lepsze przyjmowanie nawozów, a także poprawi próchnicę
gleby. Próchnica gleby ograniczy parowanie
wody. Co przyczyni się do lepszej efektywności
produkcji rolnej.
Wspierane muszą być działania przywracające potencjał produkcyjny nieużytków rolniczych i odłogów (m.in. odkrzaczanie, wapnowanie, rekultywacja). Po roku 2020 jeżeli będą
zachowane dopłaty to powinno być wyłącznie

do produkcji roślinnej i zwierzęcej, a nie do posiadanych hektarów. Ponadto należy: zwiększyć
środki na edukację rolników – możliwości rozwoju, a co za tym idzie ułatwienie dostępu do
nowych technologii; stworzyć dział doradztwa
stricte ekologicznego – obejmujący cały łańcuch
ekologicznej produkcji od przygotowania pola
i uprawy roślin do sprzedaży produktów ekologicznych; rozszerzyć zakres sprzedaży bezpośredniej, na wzór krajów Europy Zachodniej;
ujednolicić przepisy na poziomie Unii Europejskiej, aby rolnicy w każdym kraju Unii mieli
takie same prawa i możliwości sprzedaży swoich
produktów, w końcu zasady dopłat i wymogów
są również odgórnie narzucone dla wszystkich
krajów członkowskich; umożliwić izbom rolniczym szersze korzystanie z funduszy UE.
Powinny zostać zaostrzone wymagania odnośnie jakości żywca w Polsce, do sklepów powinno trafiać mięso od polskich dostawców,
powinien być zaostrzony system produkcji pasz,
aby czym najmniej było hormonów i sterydów,
iż to wszystko wpływa na zdrowie człowieka.
Należy uwzględnić większe wsparcie dla inwestycji związanych z energią odnawialną.
W kwietniu br. Rada Powiatowa Podlaskiej
Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem
planuje zorganizowanie spotkania z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Krzysztofem
Jurgielem oraz Wiceministrem Jackiem Boguckim w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie,
na które zapraszamy wszystkich rolników oraz
absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Podczas spotkania poruszane najważniejsze problemy związane z rolnictwem.
Więcej informacji o działalności
Podlaskiej Izby Rolniczej
na stronie www.pirol.pl.
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WSPÓŁPRACA „JAGIELLOŃCZYKA” Z POLITECHNIKĄ

W siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
2. marca br. odbyły się Prezentacje Naukowo
Edukacyjne ,,Uczelnie w Powiecie”. Organizatorami imprezy był dwutygodnik ,,Wieści Podlaskie” i ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.
W XIV edycji tej ważnej dla środowiska oświatowego imprezie udział wzięło 8 uczelni wyższych
z terenu Podlasia i jedna z Łodzi: Politechnika
Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży, Niepubliczna
Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania W Białymstoku, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku
Przedstawiciele uczelni prezentowali ofertę
kierunków kształcenia i możliwości rozwijania

przez studentów różnorodnych zainteresowań.
Rzesze uczniów z klas maturalnych szkól średnich z terenu naszego powiatu zapoznały się
z propozycjami akademików. Zaopatrzeni w broszury i informatory maturzyści mogą teraz porównać oferty i wybrać typ uczelni oraz kierunek
studiów. Imprezie patronowali Starosta Powiatu
Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński i Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław
Siekierko.
Mając na uwadze przyszłość młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka, pogłębienie jej wiedzy, kompetencji oraz przygotowanie do funkcjonowania na
rynku pracy, dnia 2 marca 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Białostocką
a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Uczelnię reprezentował Rektor Politechniki Białostockiej –
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, natomiast ZSOiP
Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc. Od
strony formalnej, nad przygotowaniem umowy
czuwała Rzecznik Prasowy PB – Dorota Sawicka.
Współpraca została nawiązana w obecności
zaproszonych gości: prof. Jana Ryszarda Dąbrowskiego, Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie – Jarosława Siekierko,
Przewodniczącego Rady Miasta - Józefa Sokolika
oraz Prezesa ZWKOiC – Andrzeja Michalskiego.
Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum
korzystanie z wykładów, zajęć laboratoryjnych
prowadzonych na uczelni przez pracowników

MARSZ W OBRONIE ŻYCIA

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w związku
z obchodzonym co roku Dniem Świętości Życia już po raz czwarty stał się, wspólnie z parafią
pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, organizatorem Marszu pod hasłem: ,,Nie zabijaj"
w dniu 15 marca bieżącego roku.
To świadectwo w obronie poczętego życia
poprzedziły rekolekcje wielkopostne przeżyte
w poniedziałek 14 marca, wysłuchanie w tym
dniu prelekcji Pani Wicedyrektor Marii Gąsowskiej na temat świętości życia i rozwoju dziecka
w łonie matki, a także słów nawiązujących do
encykliki ,,Evangelium vitae,, św. Jana Pawła.
Ojciec Święty podkreśla w niej wartość i nienaruszalność ludzkiego życia. W tym roku będziemy przeżywać w naszej szkole już XV edycję konkursu o Życiu, Osobowości i Nauczaniu

10

Świętego Jana Pawła, dlatego nauczanie Papieża
Polaka jest nam szczególnie bliskie i trafia do
naszych serc. Młodzież wraz z opiekunami wysłuchała wypowiedzi prof. Bogdana Chazana
o tragedii w szpitalu Świętej Rodziny oraz obejrzała filmy tematycznie związane z problemem
aborcji.
Dzień szczególnej modlitwy w intencji dzieci poczętych i nienarodzonych, których życie
w łonie matki zagrożone jest aborcją, poprzedziła Msza Święta. Uczniowie i nauczyciele
aktywnie uczestniczyli w Liturgii. Homilię wygłosił ks. Marcin ze Zgromadzenia Księży
Redemptorystów, który mocno podkreślał, iż
obrona życia to obowiązek współczesnego człowieka. Jest to szczególnie ważne w roku przygotowań do 1050. rocznicy chrztu Polski, programu duszpasterskiego, który koncentruje się
wokół hasła: ,,Nowe życie w Chrystusie,, oraz
ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka
Roku Miłosierdzia.
W naszej szkole na pierwszym miejscu kultywujemy wartości chrześcijańskie, dlatego młodzież z chęcią uczestniczy rokrocznie w Marszu,
bierze udział w olimpiadach i konkursach religijnych, utrwala najważniejsze zasady moralne
i uczy się właściwych postaw.
Po Mszy Świętej uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica, oraz de-

naukowych, udział w pokazach i konkursach
prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym,
przygotowującym się do konkursów i olimpiad
przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych
punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów
w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon
Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
i inne. Politechnika Białostocka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju, umożliwiającą studentom nie tylko zdobycie szerokiej
wiedzy w danej dziedzinie nauki, ale również
wymianę doświadczeń i myśli z naukowcami
innych kontynentów. Tym bardziej cieszy fakt,
iż młodzież wysokomazowieckiego liceum staje
przed nowymi perspektywami jakie daje współpraca z tak znaczącą w kraju uczelnią.

legacje z innych szkół dali świadectwo Bożemu
prawu, jakim jest świętość życia od poczęcia
do naturalnej śmierci, uczestnicząc w Drodze
Krzyżowej prowadzonej przez młodzież i Ks.
M. Jabłońskiego.
Oprawę muzyczną przygotował profesjonalnie chór Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica z panią profesor Anną Grabowską i panem
kierownikiem Wojciechem Mokrzewskim.
Cieszymy się, że w Marszu uczestniczyło
bardzo dużo naszej młodzieży, która przygotowała i niosła banery broniące nienaruszalności
życia, przedstawiciele innych szkół oraz mieszkańcy miasta. Jest to wymowne świadectwo, że
takie inicjatywy są bardzo potrzebne i uczą młodych ludzi dokonywania słusznych wyborów
w dorosłym życiu, na czym zależy nie tylko nam,
ale i rodzicom naszych uczniów.
Organizatorzy

WSPANIAŁY SUKCES MŁODYCH KUCHARZY Z ZSOiZ W CZYŻEWIE!

Franciszek Saniewski i Adam Śliwiński
z klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie wrócili „z tarczą” z XI Wojewódzkiego
Konkursu Sztuki Kulinarnej ,,Mazowieckie smaki – Wołowina na polskim stole”, który odbył się
23 lutego w Wyszkowie. Jego organizatorem był
Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
oraz firma Stalgast. Patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Stowarzyszenie

Pomocy Szkole, Marszałek Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Mazowiecki Kurator Oświaty, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław
Kalinowski.
„To były trudne surowce”- powiedział przewodniczący jury Carlos Gonzalez-Tejera przed
ogłoszeniem wyników konkursu kulinarnego,
na które z niecierpliwością oczekiwała drużyna
reprezentująca powiat wysokomazowiecki. Do
rywalizacji konkursowej nasi uczniowie, bazując
na wymaganiach organizatorów, przygotowali
następującą potrawę: Stek z rostbefu z puree
z zielonej soczewicy podany z warzywami w marynacie. Po wylosowaniu numeru stanowiska
pracy uczniowie udali się do pracowni gastronomicznej, gdzie czekały surowce zapewnione
przez organizatorów (rostbef wołowy i zielona
soczewica). Ubrani w profesjonalne stroje przystąpili do wykonania 6 porcji potrawy, na którą
regulamin przewidywał czas 60 minut. Nie wolno było stosować przygotowanych wcześniej
uformowanych półproduktów oraz wykonanych
dekoracji. Potrawa przygotowana przez naszych

uczniów uzyskała wysokie noty komisji konkursowej, która brała pod uwagę następujące
degustacyjne wyróżniki oceny: wygląd i kompozycja potrawy, stopień trudności, dobór elementów potrawy, sposób podania, ocena organoleptyczna (smak, zapach, konsystencja). Suma
punktów uzyskanych przez zespół pozwoliła
zająć zaszczytne drugie miejsce. W konkursie
startowało 8 drużyn. Zmagania uczniów obserwował opiekun Jerzy Tomkielski, który razem
z nauczycielką przedmiotów zawodowych Małgorzatą Jaźwińską, przygotowywał ich jednocześnie do udziału w tym konkursie.
Za zajęcie drugiego miejsca uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe.
Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego – ufundował dla zwycięskich drużyn
pięciodniowy wyjazd do Brukseli połączony ze
zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Takie
doświadczenie kulinarne przyda się na egzaminie zawodowych, który czeka uczniów już
w czerwcu. Gratulacje !!!
Jerzy Tomkielski

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
Akcja pierwsza: MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW
"Stawiamy na profesjonalistów – staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem"

NIEZAPOMNIANA PRZYGODA W PORTUGALII...
Niezapomniana podróż, poznawanie nowych
kultur, wspaniałych ludzi oraz nauka języka
i zdobycie doświadczenia zawodowego. Niemożliwe do połączenia? A jednak! To wszystko zdobyli uczniowie klas w zawodzie technik mechatronik, technik cyfrowych procesów graficznych
i technik pojazdów samochodowych podczas
realizacji 2-tygodniowego stażu w Portugalii
niedaleko miasta Barcelos. Miasta typowo turystycznego, które o każdej porze roku przyciąga
masę odwiedzających.
27 osobowa grupa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego, wraz z opiekunami Justyną
Roszkowską, Bogusławem Motybel i Andrzejem Łapińskim zdobywali doświadczenie zawodowe podczas odbywania praktyk zawodowych
w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem
kształcenia.
Wyjazd ten nie tylko umożliwił zdobycie
doświadczenia zawodowego (choć z pewnością
jest to ogromny plus całego przedsięwzięcia),
ale także był okazją do poznania samego siebie,
nauczenia się tolerancji wobec innych, rozbudzenia chęci podróżowania oraz odkrywania
nowych miejsc.
Uczniowie w zawodzie technik pojazdów
samochodowych odbywali staż w warsztatach
napraw samochodowych oraz stacjach kontroli
pojazdów. Mogli tam zapoznać się z procedurą

badań technicznych pojazdów i porównać je
z tymi, które obowiązującą w Polsce. Natomiast
technicy mechatronice wykonywali prace związane z montażem elementów i podzespołów
mechatronicznych. Technik cyfrowych procesów graficznych zajmował się wykonywaniem
czynności poligraficznych takich jak projektowanie banerów, nadruków, tworzeniem materiałów reklamowych, obróbką i wykończeniem
wydruków cyfrowych i wielkoformatowych oraz
obsługą drukujących maszyn cyfrowych.
Staże zawodowe w Portugalii odbywały się
w ramach realizowanego przez CKZ w Wysokiem
Mazowieckiem programu unijnego ERASMUS+.
Tego rodzaju wyjazd to cenne doświadczenie na
progu kariery zawodowej, ponieważ młodzież
ma możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności językowych. Codzienna komunikacja w języku obcym,
programy kulturowe, integracyjne i wycieczki
jak najbardziej przyczynią się do tego. Równie
cennym doświadczeniem jest zapoznanie się ze
strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw portugalskich.
W czasie wolnym od zdobywania doświadczenia zawodowego uczestnicy programu mieli
możliwość odwiedzenia bardzo atrakcyjnych turystycznie i kulturowo miejsc. Niezapomniane
widoki były nieodzownym elementem podróży.

Zwiedzanie Portugalii zaczęliśmy od Fatimy –
miasta leżącego w centrum kraju. Sanktuarium
Maryjne jest celem wielu pielgrzymek katolickich i jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego. Kolejnym punktem zwiedzania
było Aveiro tzw. portugalska Wenecja. Następnym etapem naszej turystycznej przygody były:
Porto, Guimaraes, Braga, Viana do Castelo. Po
zwiedzeniu twierdzy w Walencji udaliśmy się
do miasta Tui w Hiszpanii.
Po ukończonym stażu uczniowie otrzymali
dokument Europass Mobilność potwierdzający
odbycie praktyki w kraju UE nadając zdobytym kwalifikacjom wymiar europejski. Ponadto, zdobyte przez uczniów umiejętności zostały
ocenione z zastosowaniem systemu ECVET.
System Ecvet to wspólne ramy metodologiczne
mające ułatwić akumulację i transfer osiągnięć
odpowiadających efektom uczenia się z jednego
systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu
jest propagowanie mobilności transnarodowej
i dostępu do uczenia się przez całe życie. Dzięki tej inicjatywie obywatele europejscy mogą
łatwiej uzyskać uznanie odbytych szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim. Ogromnie cieszy nas fakt,
że jest to kolejna już grupa uczniów naszej szkoły,
której kwalifikacje będą uznawane we wszystkich państwach UE.
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