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Na wniosek Starosty Wysokomazowieckiego 
Bogdana Zielińskiego, Kapituła Nagrody Hono-
rowej „Świadek Historii” pod przewodnictwem 
dr. Mateusza Szpytmy, zastępcy Prezesa Insty-
tutu Pamięci Narodowej, przyznała nagrodę 
panu Kazimierzowi Busma zamieszkałemu 
Kostry-Podsędkowięta gmina Klukowo. Pan 
Kazimierz Busma (ur. 1923 r.), żołnierz Armii 
Krajowej był represjonowany przez funkcjo-
nariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
w Wysokiem Mazowieckiem. Na początku lat 
80. współtwórca struktur i aktywny działacz 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
W 1995 roku założył Polskie Stowarzyszenie 
Patriotów w Solidarności w Kostrach Podsędko-

MIESZKANIEC NASZEGO POWIATU LAUREATEM 
NAGRODY HONOROWEJ „ŚWIADEK HISTORII”

więtach, zajmujące się propagowaniem 
idei patriotycznych, a przede wszystkim 
sprowadzaniem do Ojczyzny Polaków 
z Kazachstanu. 

Uroczyste wręczenie nagrody ho-
norowej „Świadek Historii” odbyło się 
w grudniu 2016 r. w siedzibie Oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej w Bia-
łymstoku. W uroczystości wzięło udział 
wielu znakomitych ludzi z podziemia 
solidarnościowego, przedstawiciele róż-
nych formacji wojska polskiego, mło-
dzież szkolna oraz reprezentanci admi-
nistracji publicznej. 

PRZED PIERWSZYM DOROSŁYM EGZAMINEM
Studniówka, tak powszechna we 

współczesnej żakowskiej tradycji ma 
nie do końca znane korzenie. Nie spo-
sób stwierdzić kiedy i gdzie odbyła 
się pierwsza szkolna studniówka.

W formie tanecznej zabawy po-
przedzającej maturę nie mogła zaist-
nieć wcześniej, niż po 1812 roku, kiedy 
to ustanowiony został egzaminy doj-
rzałości i początkowo niewiele szkół 
miało prawo do ich przeprowadzania. 

Zanim matura stała się powszech-
nym zakończeniem średniego etapu 
edukacji musiało upłynąć sporo lat, na 
pewno jednak od początku nobilito-
wała zarówno szkoły, które uzyskały 
prawa do przeprowadzenia matural-

nych egzaminów jak i osoby, które mogły wyka-
zać się maturalnym świadectwem. Uświadomie-
nie sobie tego faktu mobilizowało młodych ludzi 
do porzucenia rozrywek w okresie poprzedzają-
cym egzaminy i intensywnej nauki.

Dlaczego za okres ten przyjęto sto dni? Być 
może uznano go za wystarczający na powtórze-
nie i doszlifowanie przyswojonych wiadomości, 
być może czas wyznaczyło europejskie zamiło-
wanie do okrągłych liczb, że setny dzień przed 
egzaminem uznano za ostatni dzień młodzień-
czej wolności i ostatniej zabawy pod kuratelą 
dorosłych. 

Stąd nazwa – studniówka.
Zapraszamy na strony 10-12 do zapoznania 

się z relacjami z pierwszych tegorocznych stud-
niówek w szkołach naszego powiatu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W STAROSTWIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Tradycyjne – jak co roku – spotka-

nie opłatkowe władz i pracowników 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem 
Mazowieckiem odbyło się 21 grudnia 
2016 r. na zakończenie obrad XX Sesji 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji. Swoją obecnością uroczy-
stość zaszczycili: Jacek Bogucki – Wi-
ceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
ks. Ryszard Niwiński – proboszcz 
para� i pw. Św. Jana Chrzciciela w Wy-
sokiem Mazowieckiem, ks. Edward Ła-
piński – proboszcz para� i pw. Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Wysokiem 

Mazowieckiem, burmistrzowie i wójtowie z tere-
nu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek powiatowych i innych 
jednostek oraz zakładów pracy funkcjonują-
cych na terenie powiatu oraz radni powiatu. 
Niestety wśród zaproszonych gości zabrakło 
Pana Stanisława Bielskiego – Dyrektora Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, który 
zmarł 19 grudnia br. Wszyscy zebrani uczcili 
pamięć zmarłego minutą ciszy. Notkę me-
moriałową, poświęconą zmarłemu dyrektorowi 
Stanisławowi Bielskiemu, zamieszczamy na 
stronie 9.

star

Laureaci XII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Hi-
storii” (Kazimierz Busma – pierwszy z prawej).
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
nych rejestrów geodezyjnych – modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków”. 

Po zakończeniu obrad sesji odbyło się 
tradycyjne jak co roku spotkanie opłatkowe 
władz i pracowników Starostwa Powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem. Starosta Bogdan 
Zieliński, korzystając z okazji, iż na spotka-
nie opłatkowe wśród innych dostojnych gości, 
przybył również Dariusz Sapiński Prezes Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem 
Mazowieckiem, który nie mógł uczestniczyć 
w Jubileuszu 150-lecia Powiatu Wysokomazo-
wieckiego w dniu 4 września 2016 roku, wręczył 
prezesowi nagrodę Powiatu Wysokomazowiec-
kiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki za 
szczególne zasługi dla rozwoju i promocji po-
wiatu w skali powiatu, województwa i kraju.

Uroczystość przebiegająca w ciepłej i ser-
decznej atmosferze zbliżających się świąt Boże-
go Narodzenia, była okazją nie tylko do wspól-
nego przełamania się opłatkiem, ale również 
podziękowania za zaangażowanie i pracę. 

30 grudnia 2016 roku pod przewodnic-
twem Bogdana Zielińskiego – przewodni-
czącego zarządu odbyło się 66 posiedzenie 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w spra-
wie: zagospodarowania samochodu osobowe-
go; zaopiniowania rozbudowy ulicy Długiej 
(Nr 108899B) w miejscowości Ciechanowiec; 
zaopiniowania budowy, rozbudowy ulicy Wiń-
skiej w miejscowości Ciechanowiec; zaopinio-
wania rozbudowy ulicy Wspólnej (Nr 108938B) 
w miejscowości Ciechanowiec; zmian w bud-
żecie powiatu na 2016 rok; przekazania samo-
chodu Toyota Corolla Zespołowi Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Ko-
misji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych 
dotyczący rozważenia zmiany lokalu przezna-

21 grudnia 2016 roku odbyła się XX 
Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji. Porządek sesji obejmował: spra-
wozdanie Starosty z wykonania uchwał i dzia-
łalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawoz-
danie przewodniczących komisji z działalności 
komisji pomiędzy sesjami, informację o stanie 
środowiska na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego za 2015 rok, informację o pracy 
administracji starostwa powiatowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem za 2016 rok, sprawozdanie 
Starosty Wysokomazowieckiego z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Wysokomazowieckiego w roku 2016. Ponadto 
rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwa-
ły w sprawie: a) zmiany uchwały w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-
wego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz w sprawie określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 
w szkołach i placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki, 
b) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia da-
rowizny nowej aparatury i sprzętu medyczne-
go, c) wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia 
mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości 
księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, 
stanowiącego własność lub będącego w użyt-
kowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Ma-
zowieckiem, d) wyrażenia opinii dotyczącej 
zakupu sprzętu i aparatury medycznej, e) wy-
rażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredy-
tu bankowego w rachunku bieżącym w 2017 
roku, f) przyjęcia raportu z wykonania Pro-
gramu Ochrony Środowiska Powiatu Wysoko-
mazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 
2016–2019 za lata 2014–2015, g) uchwalenia 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Wysokomazowieckiego na lata 2016–2019 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020–
–2024”, h) przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Wysoko-
mazowieckim na lata 2017–2025, i) powołania 
Powiatowej Komisji w Wysokiem Mazowiec-
kiem do spraw referendum wojewódzkiego 
w sprawie budowy w województwie podlaskim 
regionalnego portu lotniczego, j) zatwierdzenia 
planów pracy stałych komisji rady na 2017 rok, 
k) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Ko-
misji Rewizyjnej na 2017 rok, l) zatwierdzenia 
planu pracy rady na rok 2017, m) uchwalenia 
budżetu powiatu na 2017 rok, n) uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na 
lata 2017–2020, o) zmian w budżecie powiatu 
na 2016 rok, p) udzielenia pomocy � nansowej 
Województwu Podlaskiemu na opracowanie 
dokumentacji, r) przekazania środków � nan-
sowych na Fundusz Wsparcia Policji, s) udzie-
lenia pomocy � nansowej Związkowi Powiatów 
Województwa Podlaskiego na przygotowanie 
projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicz-

czonego do pracy Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności z uwzględ-
nieniem potrzeby oddzielenia od poradni pul-
monologicznej, mieszczącego się w budynku 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu zapoznał się z opinią dy-
rekcji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  
w Białymstoku na temat działalności Jarosła-
wa Iwaszkiewicza w kontekście jego patronatu 
nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Ciechanowcu. 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek miesz-
kańców wsi Dąbrowa Wielka dotyczący wybu-
dowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej 
Nr 2074B na odcinku od świetlicy wiejskiej 

do skrzyżowania dróg.

Zarząd powiatu roz-
patrzył pismo Dyrekto-
ra Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży w sprawie prze-
kazania w formie darowi-
zny działki o powierzchni 
ok. 570 m2, na której znaj-
duje się budynek Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem w celu 
budowy garażu dla ambu-
lansów sanitarnych oraz 
w sprawie przekaza-
nia darowizną po-
mieszczeń znajdują-
cych się w budynku 

administracyjnym Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem, położonych na parte-
rze i pierwszym piętrze budynku, które do-
tychczas są wynajmowane przez WSPR SPZOZ 
w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem. 

Zarząd powiatu postanowił o przystapie-
niu do porozumienia w sprawie zasad współ-
pracy stron przy przygotowaniu i realizacji 
projektu pt. „Zintegrowany pogram rozwoju 
systemu kształcenia ustawicznego zorientowa-
nego na jakość i potrzeby regionalnej gospo-
darki”. Realizacja projektu ma na celu poprawę 
dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia 
ustawicznego w województwie podlaskim ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb subre-
gionu Łomżyńskiego w skład którego wcho-
dzą Miasto Łomża oraz powiaty: Bielski, Haj-
nowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, 
Wysokomazowiecki i Zambrowski, zgodnie 
z potrzebami lokalnego rynku pracy, rozwój 
kompetencji językowych i cyfrowych miesz-
kańców, promocję kształcenia ustawicznego 
wśród osób pracujących oraz upowszechnianie 
idei uczenia się przez całe życie.

JB
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ZDANIEM STAROSTY...

W świetlicy wiejskiej 
w Pszczółczynie (gmina Ko-
bylin Borzymy), 24 paździer-
nika 2016 r. odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej 

powiatu wysokomazowieckiego. Na zaproszenie 
Przewodniczącego Rady Wiesława Wnorowskie-
go w posiedzeniu udział wzięli m.in. Wicemi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki. 
Spotkanie z licznie przybyłymi mieszkańcami 
Gminy Kobylin Borzymy, było doskonałą oka-
zją do poinformowania rolników o działaniach 
Podlaskiej Izby Rolniczej, Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, a także innych instytucji 
działających w sferze rolnictwa.

Podczas posiedzenia mówiono m.in. o zwięk-
szeniu kwoty zaliczek na poczet płatności bez-
pośrednich z 50% do 70%. W pierwszej kolej-
ności pieniądze będą wypłacane dla rolników 
z terenów gdzie wykryto wirusa ASF. Mówiono 
także o nieoprocentowanej pożyczce na spłatę 
zobowiązań cywilnoprawnych, które już zosta-
ją wypłacane dla rolników. Wspomniano także 
o ubezpieczeniach upraw rolnych, na które Mi-
nisterstwo Rolnictwa chce przeznaczyć 900 mln zł, 
dopłata ministerstwa miałaby wynosić 65% 
składki. W związku z wirusem ASF, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii Sławomir Wołejko przedsta-
wił sytuację epizodyczną na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego, natomiast Prezes Zarządu 
Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński 
mówił o obawach związanych ze zmniejszeniem 
dopłaty do materiału siewnego, drożejących 
nawozach mineralnych oraz o zmianach w płat-
nościach bezpośrednich na 2017 rok, które za-
kładają zmniejszenie liczby krów i bydła dla 
których przyznawana będzie płatność do zwie-
rząt z 30 do 20 sztuk. Wspomniał także o zmia-
nach w płatnościach do roślin wysokobiałko-
wych. Prezes Leszczyński wyraził nadzieję, że 
prace nad ustawą o izbach rolniczych dadzą jej 

w przyszłości większe kompetencje i większą 
odpowiedzialność.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Przewodniczący 
Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowiec-
kiem oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby Rol-
niczej wzięli udział w konferencji pn. „Aktu-
alna sytuacja w rolnictwie; rolnictwo i obszary 
wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”, która odbyła się w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP, pod honorowym patronatem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji 
brali udział przedstawiciele izb rolniczych z całej 
Polski. Była to okazja na przedstawienie Mini-
strowi wszystkich problemów, z jakimi boryka-
ją się rolnicy. Przewodniczący rady powiatowej 
Wiesław Wnorowski zwrócił uwagę Ministrowi 
Rolnictwa m.in. na problem pobieranych przez 
komorników opłat za egzekucje komornicze, 
gdyż często wartość pobieranych pieniędzy 
przez komornika przekracza wartość długu. 
Mówił także o karach za przekroczenie kwot 
mlecznych i trudności jakie z tego tytułu mają 
gospodarstwa rolne.

20 grudnia odbyło się ostatnie w 2016 
roku posiedzenie Rady Powiatowej w Wysokiem 
Mazowieckiem. Podczas posiedzenia podsumo-

wano działalność Podlaskiej Izby 
Rolniczej w mijającym roku. Pod-
noszono również aktualne proble-
my związane z rolnictwem takie 
jak m.in.: Zmiany zapisu rozpo-
rządzenia MRiRW z 21.08.2015 
roku z późniejszymi zmianami 
w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy � nansowej na 
operacje typu "Modernizacja go-
spodarstw rolnych" w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Obec-
nie występujący zapis powoduje, że ARiMR 
w wyznaczonym terminie musi się określić, 
czy udzieli pomocy czy też odrzuci często do-
brze sporządzony wniosek, gdyż w tak krótkim 
czasie tj. 10 miesięcy nie znajdą się środki na 
sfinansowanie operacji. Historia pokazuje, iż 
czy to w ramach SPO czy PROW 2007–2013 
pieniądze się ostatecznie znajdowały, zajmowa-
ło to ewentualnie kilka lat, ale rolnicy w efek-
cie byli zadowoleni bo ponosząc dość wysokie 
koszty przygotowania wniosku o dofinanso-
wanie, co prawda po długim czasie, ale do-
stali do� nansowanie. Zgłaszano także potrzebę 
zmiany przepisów, aby choroba BVD/MD (wi-
rusowa biegunka bydła i choroba błon śluzo-
wych) oraz IBR/IPV znalazły się w wykazie cho-
rób leczonych z urzędu. Choroby te uważane 
są za główną przyczynę strat ekonomicznych 
w hodowli bydła. Do tego zasadnicze rozpozna-
nie choroby opiera się na stwierdzeniu obecno-
ści wirusa w badaniach laboratoryjnych.

Więcej informacji o działaniach Podlaskiej 
Izby Rolniczej na stronie www.pirol.pl.

Szanowni Państwo! 

Mamy początek nowego 2017 r. który za-
chęca do stawiania nowych wyzwań i kreślenia 
celów na przyszłość. I zostały one nakreślone 
również w naszym powiecie, w uchwale budże-
towej na ten rok. Pozwólcie jednak Państwo, że 
omówię je w następnym, lutowym wydaniu na-
szego informatora. 

Dziś pragnę powrócić w kilku słowach do 
smutnego wydarzenia dla naszego powiatu i dla 
mnie osobiście, jakim była śmierć Stanisława 
Bielskiego, naszego nieodżałowanego dyrektora 
szpitala w Wysokiem Mazowieckiem. Na jego 
odejście, choć w pewnej mierze spodziewane, 
nie byłem przygotowany. Może dlatego, że 
w myśl zasady rzymskiej, dopóki oddycham –
mam nadzieję, zawsze staramy się odsunąć złe 
myśli od siebie, wierząc, wbrew nawet logice, 
że wszystko będzie dobrze, że wszystko się po-

WIEŚCI Z IZBY ROLNICZEJ

myślnie ułoży. Nie zawsze tak jednak się dzieje, 
niestety. I dopiero może jak kogoś zabraknie, 
wtedy doceniamy tę osobę w dwójnasób. Stra-
ta Stanisława to dla naszej społeczności wielki 
cios, bo odszedł naprawdę wybitny menager 
w służbie zdrowia. I wszyscy powinniśmy być 
mu wdzięczni za to, w jaki sposób prowadził 
nasz szpital omijając skutecznie rafy w postaci 
upadłości czy zadłużenia tej jednostki, gdzie 
pracuje ponad 340 osób. Jako jego bezpośredni 
przełożony oraz jako kolega, w imieniu wszyst-
kich mieszkańców, miałem możliwość podzię-
kować mu za to. Teraz tę wdzięczność możemy 
wyrazić poprzez modlitwę za duszę ś.p. Stani-
sława Bielskiego.

,,Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie…”

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W grudniu 2016 r. na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego odnotowano 49 zda-
rzeń, w których uczestniczyło 96 zastępów – 
385 strażaków z Państwowej i Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń ran-
nych zostało 20 osób. Straty oszacowano na 
ok. 200,5 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
26 grudnia o godz. 19:20 Dyżurny Stano-

wiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
otrzymał informację o zderzeniu dwóch samo-
chodów osobowego z Tirem, do którego doszło 
w okolicach miejscowości Brulino Piwki. Na 
miejsce zdarzenia zadysponowano cztery za-
stępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 3 zastępy 
z JRG Białystok oraz zastęp z OSP KSRG Czy-
żew. Po dojeździe na miejsce ustalono, że pod-
czas wymijania doszło do kontaktu (obtarcia) 
się dwóch samochodów: ciężarowego DAF) 
i osobowego Volkswagen Passat. Po obtarciu sa-
mochody zatrzymały się do siebie w odległości 
około 100 metrów, Volkswagen zatrzymał się 
na jezdni, a ciężarówka wyjechała z jezdni 
na prawe pobocze i zatrzymała się w pozycji 
"na prawym boku". Z relacji właściciela � rmy 
transportowej prawy zbiornik paliwa był pusty, 
w lewym mogło być około 200 litrów oleju na-
pędowego, zbiornik został uszkodzony w górnej 
części – bez wycieku paliwa do otoczenia. Z in-
formacji od kierowcy Volkswagena wynikało, 

iż omijał on leżące na jezdni powalone drzewo. 
Ciężarówką jechał sam kierujący – wydostał się 
z pojazdu przed przybyciem sił JOP, przytom-
ny, bez widocznych obrażeń. Volkswagenem je-
chało pięć osób, dwie z nich, uskarżając się na 
obrażenia zostały zabrane przez ZRM na dalsze 
badania. Po tym zdarzeniu, gdy inne samochody 
zaczęły się zatrzymywać by zobaczyć co się sta-
ło, doszło do kolejnej stłuczki – miało to miej-
sce przed przyjazdem JOP. Samochód osobowy 
Fiat zatrzymał się i w tym momencie został 
uderzony w tył przez osobowe Audi. Oba samo-
chody stały na jezdni. Fiatem podróżował kie-
rowca z pasażerką, a w audi jechał sam kierowca. 
Wszyscy uczestnicy wydostali się z pojazdu przed 
przybyciem sił JOP, przytomni, bez widocznych 
obrażeń. Działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i w pierwszej fazie udziela-
no kpp poszkodowanym, odłączeniu dopływu 
prądu z akumulatorów w pojazdach, zakręce-
niu zaworu gazu przy butli LPG. Podano prąd 
piany ciężkiej pod ciągnik siodłowy, przepom-
powano olej napędowy ze zbiornika ciągnika 
siodłowego do beczki. Na miejsce działań przy-
jechała specjalistyczna grupa ratownictwa che-
miczno-ekologicznego Białystok (SGRCh-E). 
Działania grupy SGRCh-E: wyznaczenie strefy 
zagrożenia, dwóch ratowników w sprzęcie ODO 
i ubraniach typu „Tychem F” z użyciem przy-
rządu pomiarowego drager x-am 5000 dokonało 
rozpoznania substancji przewożonej w nacze-
pie. Ustalono, że samochód ciężarowy przewoził 
substancję stosowaną w rolnictwie: Surfactant 
Trend 90, w ilości 14 ton. Po otwarciu naczepy 
zastano uszkodzonych kilka pojemników z tą 
substancją. Stwierdzono „brak zagrożenia dla 
środowiska w sytuacji zastanej”. Po zakończeniu 
działań grupy dochodzeniowej Policji usunięto 
z drogi powalone drzewo i jego pozostałości, 
a następnie zmyto jezdnię za pomocą prądu 

wodnego. Właściciel � rmy transportowej podjął 
próbę postawienia zestawu na koła za pomocą 
dźwigu, jednakże próba nie powiodła się. Na-
stępnie poinformował, iż usunięcie pojazdu na-
stąpi w porze dziennej przez specjalistyczną 
pomoc drogową. Podczas działań ruch drogowy 
był zablokowany, został przywrócony wahad-
łowo o godz. 00:40. Łączne straty oszacowano 
na ok. 90 tys. zł. 

25 grudnia o godz. 01:59 Dyżurny SKKP 
przyjął zgłoszenie o pożarze domu, do którego 
doszło miejscowości Pułazie-Świerże. Do zda-
rzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie, 2 zastępy z OSP KSRG Szepie-
towo oraz zastęp z OSP KSRG Nowe Piekuty. 
Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP stwier-
dzono, że pali się drewniany sufit kotłowni 
w budynku mieszkalnym drewnianym krytym 
blachą. Dom zamieszkiwał tylko samotny męż-
czyzna, który sam opuścił budynek przed przy-
byciem pierwszej jednostki strażackiej. Dzia-
łania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, wyłączeniu zasilania elektrycznego 
budynku. Po czym wprowadzeniu czterech ra-
towników w aparatach ODO z prądami gaśni-
czymi do palącego się pomieszczenia kotłowni 
i na poddasze budynku w celu zlokalizowania 
pożaru. Po zlokalizowaniu pożaru została ro-
zebrana nadpalona część su� tu kotłowni, którą 
wyniesiono, a następnie dogaszona poza bu-
dynkiem. W trakcie działań pootwierano okna 
i przewietrzono budynek za pomocą wentyla-
tora. Przy użyciu kamery termowizyjnej spraw-
dzono pomieszczenia i poddasze budynku 
w celu wykluczenia ewentualnych zarzewi ognia. 
Po zakończeniu działań pouczono właściciela 
o konieczności nadzorowania pogorzeliska oraz 
wykonaniu przeglądu instalacji elektrycznej. 
Straty oszacowano na ok 3 tys. zł. 

KRONIKA POLICYJNA 

W grudniu 2016 roku w powiecie wyso-
komazowieckim doszło do 4 wypadków dro-
gowych i 47 kolizji drogowych. Policjanci na 
drogach naszego powiatu zatrzymali 13 nie-
trzeźwych kierowców.

3 stycznia przed godziną 11:00 dyżurny 
wysokomazowieckiej komendy Policji został 
powiadomiony, że do 79-letniej mieszkanki 
gminy Czyżew przyszedł mężczyzna podający 
się za pracownika zakładu energetycznego. Na-
stępnie wmówił kobiecie, iż zachodzi koniecz-
ność wymiany w jej mieszkaniu licznika energii. 
Mężczyzna za swoja usługę zażądał od kobiety 
pieniędzy. Gdy ta stwierdziła, że nie posiada 
w domu takiej kwoty, oszust zaproponował roz-

łożenie należności na raty. Kobieta przekazało 
mężczyźnie połowę wskazanej sumy pieniędzy, 
na co otrzymała pokwitowanie wpłaty. Gdy 
fałszywy inkasent wyszedł, kobieta czytając 
pokwitowanie zorientowała się, że padła o� arą 
oszustwa. Dodatkowo okazało się, że „fałszywy 
pracownik” wykorzystując nieuwagę 79-latki, 
ukradł z torby znajdującej się w pokoju pienią-
dze i złotą biżuterię. Teraz fałszywego inkasenta 
poszukują wysokomazowieccy policjanci.

Wysokomazowieccy policjanci ostrzegają 
przed wizytami obcych osób w domach. Należy 
wery� kować ich tożsamość, żądać identy� kato-
rów lub dowodu osobistego. W przypadku obaw 
i podejrzeń należy niezwłocznie powiadomić 
Policję dzwoniąc pod numer telefonu 997 lub 112.

3 grudnia 2016 roku, około godziny 8:30 
dyżurny wysokomazowieckiej komendy Policji 
został powiadomiony o wypadku drogowym 
w miejscowości Krasowo Wielkie gm. Nowe Pie-
kuty. Na miejsce natychmiast skierowani zostali 
policjanci. Funkcjonariusze ustalili, że kierują-

cy osobowym hyundaiem mężczyzna na pro-
stym odcinku drogi uderzył w tył, stojącego na 
światłach awaryjnych dostawczego mercedesa. 
W wyniku tego mercedes został zepchnięty na 
chodnik i uderzył w stojące na nim dwie piesze. 
Poszkodowane kobiety w wieku 65 i 85 lat 
z obrażeniami ciała tra� ły do szpitala. Kieru-
jący hyundaiem mężczyzna odjechał z miejsca 
zdarzenia. Po przejechaniu kilkudziesięciu me-
trów porzucił swój pojazd na jednej z posesji, 
i oddalił się w nieznanym kierunku. Po około 
dwóch godzinach został odnaleziony i zatrzy-
many przez wysokomazowieckich policjantów. 
Po sprawdzeniu w policyjnych systemach oka-
zało się, że 46-letni mężczyzna posiada sądowy 
zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi 
do listopada 2018 roku. W chwili zatrzymania 
przez policjantów 46-latek był pijany. Alkomat 
wykazał w jego organizmie prawie dwa promile 
alkoholu. Teraz za swoje postępowanie męż-
czyzna odpowie przed sądem.

AB
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CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ!

Co trzeci pożar powstaje w naszym miesz-
kaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej 
i zbyt często zapominamy o potencjalnych za-
grożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowa-
no prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób 
tra� ło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć 
w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlen-
kiem węgla.

W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcia 
z dymami i toksycznymi produktami spalania, 
takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjano-
wodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczy-
ną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty 
spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo 
mało popularne jest wyposażanie domów w czuj-
ki dymu. 

Pożary to zagrożenie, którego nie można 
lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się się spod 

kontroli, szybko rozprzestrze-
nia i czyni nieodwracalne 
straty. Powoduje ogromne 
zagrożenie dla naszego życia 
i zdrowia. A przecie można się 
przed nim ustrzec. To zależy 
bardzo często od nas samych.

Niestety, to człowiek jest 
najsłabszym ogniwem i naj-
częstszym sprawcom poża-
rów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo 
Twoje i Twoich najbliższych 
zależy od Ciebie samego. Bar-
dzo często sprawcy pożarów 
stają się jego o� arami. 

POŻAR W MIESZKANIU 
– CO ROBIĆ?

Jeśli zauważyłeś pożar:
• zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/
domu,
• wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsia-
dów krzykiem,
• wezwij straż pożarną,
• wybierz numer alarmowy 112 lub 998, a po 
uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie po-
wiedz: co się pali, gdzie się pali, czy zagrożeni są 
ludzie.

Nie rozłączaj się pierwszy! Dyżurny, który 
odbierze Twoje zgłoszenie, zada Ci dodatkowe 
pytania odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapy-
ta o Twoje imię i nazwisko, dokładny adres lub 
poprosi o inne informacje, które mogą być przy-
datne dla strażaków-ratowników. Poczekaj więc, 

Policjanci wysokomazowieckiej drogówki 
stale prowadzą działania ukierunkowane na 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych porusza-
jących się po drogach. Funkcjonariusze przy-
pominają, że to właśnie ta grupa uczestników 
ruchu drogowego najbardziej narażona jest na 
udział w zdarzeniach drogowych. Obecność po-
licjantów w pobliżu przejść dla pieszych ma za 
zadanie zwrócić uwagę kierujących na dokładne 
obserwowanie drogi, a wśród pieszych – wzmóc 
zachowanie ostrożności, między innymi przy 
przechodzeniu przez jezdnię. Funkcjonariusze 
drogówki szczególną uwagę zwracają na pie-
szych poruszających się poza terenem zabudo-
wanym po zmierzchu. Takie osoby mają obowią-
zek noszenia odblasku w miejscu widocznym dla 
innych uczestników ruchu drogowego. Odblask 
umieszczony na ubraniu, czy torebce znacząco 
podnosi widoczność pieszego, co wpływa bez-
pośrednio na jego bezpieczeństwo.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo! 
Nośmy odblaski!

 „TWOJE ŚWIATŁA 
– TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”

Wysokomazowieccy policjanci w dniach od 
10 do 21 grudnia 2016 roku prowadzili wzmo-

żone kontrole pojazdów w związku z kampanią 
,,Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Pra-
widłowe działanie świateł w pojeździe ma bez-
pośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. Od świtu do 
zmierzchu światła pełnią rolę oznaczania pozy-
cji pojazdu na drodze, natomiast po zapadnię-
ciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich 
świateł pojazdu jest oświetlanie drogi. Wysoko-
mazowieccy policjanci w trakcie trwania kam-
panii ,,Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” 
skontrolowali 430 pojazdy, pod kątem prawi-
dłowości oświetlenia. Ujawnili 68 wykroczeń 
związanych ze stanem i jakością oświetlenia 
pojazdów. Policjanci ukarali mandatami karny-
mi 23 kierowców za nieprawidłowe oświetlenie 
i zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych. W cza-
sie trwania działań ujawniono 2 nietrzeźwych 
kierujących oraz 12 kierujących, którzy popeł-
nili wykroczenia w stosunku do osób pieszych.

Pamiętajmy! Sprawne, wyregulowane 
światła w pojeździe poprawią widoczność na 
drodze, nie „oślepiają” innych uczestników 
ruchu drogowego, a co za tym idzie wpłyną 
na zmniejszenie zdarzeń drogowych, zwłasz-
cza z udziałem pieszych i rowerzystów.

 DZIAŁANIA „BŁYSK” 
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Wysokomazowieccy policjanci drogówki 
w trosce o bezpieczeństwo pieszych, prowadzą 
codziennie w rejonach wytypowanych przejść 
dla pieszych na terenie powiatu działania 
„Błysk”. Niechronieni uczestnicy ruchu drogo-
wego to grupa osób szczególnie narażona na 
poważne obrażenia w przypadku uczestnicze-
nia w zdarzeniu drogowym. Obecność funkcjo-
nariuszy w pobliżu przejść dla pieszych ma za 
zadanie zwrócić uwagę kierujących na dokładne 
obserwowanie drogi, a wśród pieszych wzmóc 
zachowanie ostrożności, między innymi przy 
przechodzeniu przez jezdnię. Policjanci ape-
lują do kierujących o zachowanie szczególnej 
ostrożności w rejonach przejść dla pieszych.

Wysokomazowieccy policjanci przypomi-
nają, że wyprzedzanie innego pojazdu bezpo-
średnio przed oraz na przejściem dla pieszych, 
a także omijanie pojazdu, który zatrzymał 
się przed przejściem, aby przepuścić pieszych 
jest zabronione.

aż to dyżurny rozłączy się jako pierwszy, oczywi-
ście pod warunkiem, że nie stanowi to dla Ciebie 
dodatkowego zagrożenia.

Pamiętaj! Zawsze słuchaj poleceń strażaków!
Co możesz jeszcze zrobić, zanim przyjedzie 
straż pożarna?
1. Wyprowadź z mieszkania dzieci i osoby nie-
pełnosprawne.
2. Jeżeli jest na to czas – weź ze sobą dokumenty 
oraz niezbędne lekarstwa.
3. Dbając o własne bezpieczeństwo – spróbuj 
wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej 
oraz usuń z zasięgu ognia materiały palne lub 
wartościowe rzeczy, a potem zacznij gasić pożar.
4. Nie otwieraj okien.
5. Nie dopuść do tego, by pożar odciął Ci drogę 
ewakuacji.

Jeśli sam nie jesteś w stanie ugasić pożaru, 
natychmiast opuść mieszkanie, zamykając drzwi 
jedynie na klamkę – nie zamykaj ich na zamek.
Pożar odciął Ci drogę ewakuacji? Nie panikuj!
• Idź do pokoju z oknem lub balkonem, znaj-
dującego się jak najdalej od miejsca pożaru.
• Jeśli to możliwe – zabierz ze sobą mokry ręcz-
nik lub koc wykonany z naturalnych materia-
łów (lnu, wełny, bawełny itp.) i zamknij za sobą 
drzwi na klamkę.
• Wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu.

Jeśli temperatura i zadymienie wzrastają: 
połóż się na balkonie, pod oknem, i przykryj 
szczelnie trudno palnym okryciem wykonanym 
z naturalnych materiałów.

Więcej strażackich porad na następnej stronie.

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO! ZAŁÓŻ ODBLASK!
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PALI SIĘ SĄSIEDNIE MIESZKANIE?
Jeśli doszło do pożaru w mieszkaniu obok 

lub na niższej kondygnacji, największym zagroże-
niem jest (może być) dla Ciebie toksyczny dym, 
dlatego:
• jeśli to możliwe – ostrzeż zagrożone osoby 
i ewakuuj się z budynku, natomiast gdy zagroże-
nie jest zbyt duże, zostań w swoim mieszkaniu 
i zamknij drzwi wejściowe jedynie na klamkę,
• w miarę możliwości usuń materiały palne z bal-
konu, tj. rozwieszone pranie, papierowe opako-
wania itp.,
• zamknij okna, przez które może dostać się 
dym lub ogień do mieszkania,
• przygotuj zapas wody do gaszenia lub chłodze-
nia przepustów instalacyjnych, ram okiennych – 
napełnij wannę, wiadra, zlew w kuchni,
• zakręć zawór gazu, wyłącz wszystkie urządze-
nia zasilane energią elektryczną,
• zabezpiecz drzwi wejściowe do mieszkania 
przed przedostawaniem się dymu do środka – 
w otwory i nieszczelności wciśnij mokry ręcznik
• jeżeli poczujesz się zagrożony, wezwij pomoc 
przez otwarte okno lub z balkonu, staraj się być 
jak najdalej od miejsca, w którym są płomienie 
lub dym.
Pali się na wyższej kondygnacji?

Zostań w mieszkaniu, chyba że strażacy każą 
Ci je opuścić.

Wychodząc z mieszkania, zamknij drzwi 
na klucz, aby osoby, które będą schodziły zady-
mioną klatką schodową, pomyłkowo do niego nie 
weszły.

CO I JAK GASIĆ?
Palący się olej w kuchni

Dbając o własne bezpieczeństwo, wyłącz do-
pływ gazu lub płytę grzejną, a następnie przykryj 
garnek (patelnię) pokrywką. Do ugaszenia ognia 
możesz również użyć koca gaśniczego (specjalny 
koc do celów gaśniczych) lub gaśnicy przeznaczo-
nej do pożarów grupy F (do gaszenia tłuszczów 
i olejów w urządzeniach kuchennych). Nie zale-
waj płonącego tłuszczu wodą, gdyż wtedy eksplo-
duje, poparzy Cię, a pożar się „rozleje”! Po stłu-
mieniu ognia nie przesuwaj garnka i nie przenoś 
go aż do całkowitego ostudzenia tłuszczu.

Urządzenie elektryczne – jeśli jest pod na-
pięciem, nie wolno gasić go wodą! Jeżeli pożar 
jest niewielki, możesz spróbować go ugasić. 
Odetnij dopływ prądu poprzez wyjęcie wtyczki 
z kontaktu (np. drewnianym kijem od szczot-
ki) lub odłączenie bezpieczników. Zrobiłeś to? 
Możesz ugasić pożar gaśnicą, kocem gaśniczym, 
wodą lub piaskiem.

Człowiek, na którym pali się ubranie naj-
częściej będzie biegł, uciekał, wykonywał niesko-
ordynowane ruchy. Przewróć go twarzą do ziemi. 
W ten sposób zabezpieczysz jego drogi oddecho-
we przed wniknięciem toksycznego i gorącego 
dymu. Płonącą odzież najlepiej ugasić kocem 
gaśniczym, jeżeli nie masz go w zasięgu ręki, 
możesz użyć swojego ubrania lub innego dużego 
kawałka materiału. Możesz też użyć wody. Gasze-
nie rozpocznij od głowy, przesuwając się w kie-
runku stóp.

Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj!
Jak często słyszysz w mediach, że w pożarze 

domu lub mieszkania zginęli ludzie? Czy zasta-
nawiasz się choć przez chwilę, co było przyczyną 
ich przedwczesnej i tragicznej śmierci? Czy za-
stanawiasz się, jak Ty sam byś postąpił w momen-
cie powstania pożaru w Twoim domu? Bardzo 
często ludzie giną w pożarach przez swoją nie-
wiedzę, złe warunki techniczno-budowlane lub 
przez to, że nie słuchają poleceń strażaków. Dla-
tego właśnie tak ważna jest znajomość podstawo-
wych zasad ewakuacji. Nie chodzi tylko o to, aby 
uciekać na oślep, lecz by świadomie się ratować.

Zasady dobrej ewakuacji 
• Pamiętaj, że w pierwszej kolejności ratujemy 
zagrożone życie ludzkie.
• Jeśli zauważyłeś pożar, pierwszą czynnością, 
jaką powinieneś wykonać, jest zaalarmowanie 
osób przebywających w domu. Wyjdź na klatkę 
schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem. Na-
stępnie wezwij straż pożarną.
• Wybierz najkrótszą oznakowaną drogę ewaku-
acyjną – tak, by znaleźć się poza strefą pożaru, 
a najlepiej poza budynkiem.
• Z silnie zadymionych pomieszczeń wychodź 
w pozycji pochylonej, idź wzdłuż ściany, żeby 
nie stracić orientacji w pomieszczeniach. Zabez-
piecz drogi oddechowe, np. zmoczonym w wo-
dzie materiałem.
• Nie otwieraj bez potrzeby drzwi do pomiesz-
czeń objętych pożarem. Nagły dopływ powie-
trza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu 
się ognia. Jeśli musisz otworzyć drzwi do takiego 
pomieszczenia, stań przy ścianie obok drzwi i do-
piero je otwórz.
• Współpracuj z osobą, która kieruje ewakuacją. 
Wykonuj jej polecenia. Nie panikuj i staraj się 
uspokoić innych.
• Wskazuj innym drogę ewakuacji i pomagaj 
osobom mniej sprawnym od Ciebie.
• Nie korzystaj z windy (dźwigu)! Możesz w niej 
zostać uwięziony. Do wyjścia używaj klatki 
schodowej.
• Rozejrzyj się! Widzisz swoich znajomych, sąsia-
dów? A może kogoś brak? Powiadom o tym kie-
rującego ewakuacją.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek 
pożaru
• Nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klat-
kach schodowych i przejściach między nimi oraz 
wyjściach na dach – krata utrudni ewakuację 
podczas pożaru i wydłuży czas oczekiwania na 
pomoc strażaków.
• Jeżeli Twoje mieszkanie musi zostać wyposa-
żone w kraty: zakładaj takie, które można otwo-
rzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu 
znanym wszystkim domownikom. Pamiętaj, że 
podczas pożaru wyjście przez kratę może być 
jedyną drogą ewakuacji!

Dbaj o drożność dróg ewakuacyjnych, nie 
zastawiaj sprzętem korytarzy i dojść do miesz-
kań – może to utrudnić ewakuację, a ratowni-
kom dostęp do miejsca pożaru.

Wyposaż swoje mieszkanie w gaśnicę – 
będziesz bezpieczniejszy! 

Prawo nie nakazuje posiadania gaśnicy 
w mieszkaniu, ale dbając o własne bezpieczeń-
stwo, warto ją mieć. Właściwie użyta, skutecznie 
ugasi pożar w zarodku.

Zadbaj o to, by Twoja gaśnica zawsze była 
sprawna. Nie rzadziej niż raz na rok zleć profe-
sjonalistom jej przegląd i konserwację. Wszyst-
kie czynności konserwacyjne muszą być po-
twierdzone indywidualną cechą aktualizacji tzw. 
kontrolką.

Obiekty użyteczności publicznej, produk-
cyjne i magazynowe oraz inwentarskie zgod-
nie z przepisami prawa muszą być wyposażone 
m.in. w gaśnice.

Za wyposażenie i rozmieszczenie gaśnic od-
powiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy 
obiektów.
W jaki sposób dobrać i rozmieścić gaśnice?

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice 
dostosowane do gaszenia określonych grup poża-
rów:
• A – pożary materiałów stałych zwykle pocho-
dzenia organicznego,
• B – pożary cieczy i ciał stałych topiących się,
• C – pożary gazów,
• D – pożary metali,
• F – pożary tłuszczów i oleju w urządzeniach 
kuchennych.

Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej 
wybierz gaśnicę oznaczoną symbolami ABC, 
a do kuchni - gaśnicę oznaczoną symbolem F.

Przy ich rozmieszczaniu powinny być speł-
nione następujące warunki:
• każdy z mieszkańców domu powinien wiedzieć 
gdzie jest gaśnica,
• do gaśnicy powinien być zapewniony swobod-
ny dostęp.

Jak prawidłowo używać gaśnic?
Gaśnice proszkowe X (stałociśnieniowe z ma-
nometrem)
1. Zdejmij gaśnicę z wieszaka i zbliż się do źród-
ła ognia
2. Wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą
3. Skieruj dyszę węża na źródło ognia
4. Naciśnij dźwignię i rozpocznij gaszenie
Gaśnice proszkowe Z (zmiennociśnieniowe 
bez manometru) 
1. Zdejmij gaśnicę z wieszaka i zbliż się do źródła 
ognia.
2. Wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą.
3. Naciśnij dźwignię, przebijając nabój i zwolnij 
nacisk.
4. Odczekaj 3-5 sekund.
5. Skieruj dyszę węża na źródło ognia.
6. Naciśnij dźwignię i rozpocznij gaszenie.

Używaj gaśnicy w pozycji pionowej, zawo-
rem do góry. Gasząc pożar na wolnym powietrzu, 
skieruj dyszę gaśnicy zgodnie z kierunkiem wia-
tru.
Każda gaśnica ma instrukcję użycia. Zapoznaj 
się z nią!

CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ!
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Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, z 2016r., 
poz. 1860), zwaną w dalszej części informacji 
„ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynu-
uje realizację zadania zleconego z zakresu ad-
ministracji rządowej polegające na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysoko-
mazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, 
w których od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc 
dla osób uprawnionych, określonych ww. usta-
wą, tj.:
1) w budynku Starostwa Powiatowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem, pokój nr 11, ul. Ludo-
wa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Nieod-
płatna pomoc prawna świadczona będzie w tym 
punkcie w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 
godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych 
od pracy, tj.:

a) w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 
1300, porad prawnych udziela  adwokat,
b) we wtorki w godzinach od 11:30 do 
15:30, porad prawnych udziela adwokat,
c) we środy w godzinach od 9:00 do 13:00, 
porad prawnych udziela adwokat,
d) we czwartki w godzinach od 11:30 do 
1530, porad prawnych udziela radca prawny,
e) w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00, 
porad prawnych udziela radca prawny.

2) w punkcie pomocy prawnej prowadzonym 
przez organizację pozarządową p.n.: Funda-
cja HONVESTE VIVERE, 04-474 Warszawa, 
ul. Amałowicza – Tatara 7, gdzie porady prawne 
będą udzielane:

a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyże-
wie, pokój nr 3, ul. Mazowiecka 34, 18-220 
Czyżew, w każdy poniedziałek w godzi-
nach 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 go-
dzinach od 9:00 do 13:00, porad prawnych 
udziela adwokat,
c) w budynku internatu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Cie-
chanowcu, pokój nr 14, ul. Kościelna 12, 
18-230 Ciechanowiec, w każdą środę i pią-
tek w godzinach od 9:00 do 13:00, w każdy 
czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30, 
porad prawnych udziela adwokat.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym,  o przysługujących 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
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 projek-
tu 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 postępowa-
niu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-administracyj-
nym.

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 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc praw-
na przysługuje osobie � zycznej, zwanej dalej 
"osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wo-
bec której w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 
lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa 
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących o� ara-
mi represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowanego, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywioło-
wej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 

znalazła się w sytuacji zagroże-
nia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej po-
mocy prawnej osoba upraw-
niona, o której mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez prze-
dłożenie oryginału albo odpi-
su 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 pomocy 
społecznej;
2) pkt 2 – wykazuje przez 
przedłożenie ważnej Karty Du-
żej Rodziny, o której mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny;
3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie za-
świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej 
legitymacji weterana albo legitymacji weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie 
dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadcze-
nia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczno-
ści wymienionych w tym przepisie;
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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Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisła-
wa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem stale 
uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, zapewnia-

jąc swoim uczniom zagra-
niczne staże zawodowe. 
Dzięki nim młodzież jest 
jeszcze lepiej przygotowa-
na do wejścia na krajowy 
i międzynarodowy rynek 
pracy.

W celu poszerzenia 
wiedzy uczniów oraz roz-
wijania ich kompetencji, 
szkoła bierze udział w ini-
cjatywach unijnych. Od 
1 czerwca 2015 roku, w ra-
mach programu Erasmus+ 
realizowany jest projekt 
„Mobilność młodzieży – 
fundamentem sukcesu za-

wodowego”, którego łączna kwota do� nansowa-
nia wyniosła 151 425 Euro. W ramach tego przed-
sięwzięcia 60 uczniów klas drugich i trzecich 

technikum informatycznego, technologii żywno-
ści, technikum żywienia i usług gastronomicz-
nych oraz hotelarstwa odbyli 4-tygodniowe 
staże we Włoszech i Portugalii. Partnerzy pro-
jektu: Sistema Turismo oraz BragaMob zagwa-
rantowali młodzieży atrakcyjne miejsca pracy 
oraz bogatą ofertę wycieczek kulturoznawczych, 
m.in. do San Marino czy Wenecji we Włoszech, 
Porto i Lizbony w Portugalii. 

Podczas stażu uczestnicy nabywali nowe 
umiejętności zawodowe w zakresie przewidzia-
nym programem nauczania. Dzięki udziałowi 
w projekcie uczniowie poznali struktury i zasady 
funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw 
oraz aspekty pracy w odmiennych warunkach 
kulturowych i językowych, kształtowali postawy 
tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych. 

Potwierdzeniem nabytych kwali� kacji były 
certy� katy wystawione przez szkołę, partnerów 
projektu oraz dokumenty Europass Mobilność. 

Z ERASMUSEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO

BIBLIOTEKA MIEJSKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Odwiedzając Wysokie Mazowieckie, warto 
wstąpić pod adres Ludowa 19, gdzie mieści się 
Miejska Biblioteka Publiczna. Dzięki porozu-
mieniu burmistrza i starosty, placówka pełni 
funkcję biblioteki powiatowej, co oznacza, że 
dostępna jest dla każdego mieszkańca powiatu.

Cztery działy biblioteki („Wypożyczalnia 
dla dorosłych”, „Oddział dla dzieci”, „Czytelnia 

książki i prasy” oraz „Dział pedagogiczny”) po-
siadają bogaty księgozbiór o przeróżnej tema-
tyce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czytel-
nicy mogą wybierać między lekturami szkolnymi, 
pozycjami z literatury pięknej czy popularno-
-naukowej. Oferta biblioteki skierowana jest też 
do fanów szukania wiedzy w świecie wirtual-
nym, albowiem mają oni do dyspozycji nowo-
czesną kawiarenkę internetową, gdzie można 
skorzystać z usługi ksero i drukowania.

 Placówka prenumeruje 29 tytułów gazet 
i czasopism (dzienniki, tygodniki opinii, czaso-
pisma pedagogiczne, poradniki o tematyce ko-
biecej, itp.) Mieszkańcy miasta i powiatu mogą 
przeglądać je na miejscu lub wypożyczyć na 
2 tygodnie. 

Biblioteka to też miejsce spotkań autorskich, 
konkursów czytelniczych, czy rozbudzających 

pasję czytania zajęć dla różnych grup wieko-
wych (przykład to wspólne Narodowe Czytanie 
„Quo vadis”). 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej: www.mok.wysokiemazowieckie.pl 
oraz pro� lu na � : www.facebook.com/mbpwy-
smaz, gdzie można śledzić nas na bieżąco. Przy-
pominamy, że Miejska Biblioteka Publiczna 
czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyjąt-
kiem środy), w godzinach 10-18.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy miesz-
kańców miasta i całego powiatu do korzystania 
z bogatej oferty czytelniczej, bo jak powiedział 
wybitny pisarz Umberto Eco: „Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie”.

E. Śmigielska

TROJE STYPENDYSTÓW PREZESA RADY MINISTRÓW 
Uroczyste wręczenie dyplomów stypendy-

stom Prezesa Rady Ministrów szkół ponadgim-
nazjalnych z województwa podlaskiego odbyło 
się 14 grudnia br. w VIII Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bia-
łymstoku.

W tym roku szkolnym wyróżniono 121 
uczniów z naszego województwa. Warunkiem 
przyznania stypendium było uzyskanie najwyż-
szej średniej ocen w danym typie szkoły.

Gospodarzami wspomnianej uroczystości 
byli: Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda 
Podlaski, Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski 
Kurator Oświaty oraz Bożena Dzitkowska – 
Wicekurator Oświaty. Gospodarze oraz zapro-
szeni goście przekazali gratulacje najlepszym 
uczniom za ich doskonałe wyniki w nauce. 
Obok słów uznania pod adresem stypendystów 

nie zabrakło także podziękowań dla na-
uczycieli, wychowawców i rodziców.

Z radością informujemy, że w bie-
żącym roku szkolnym aż trzech uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Ciechanowcu znalazło się 
w zaszczytnym gronie stypendystów 
Prezesa Rady Ministrów. Są to: Alek-
sandra Piętka – uczennica klasy IV 
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięk-
nych, Krzysztof Radziszewski – uczeń 
klasy III Liceum Ogólnokształcącego, 
Anna Obniska – uczennica klasy III 
Technikum. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnio-
nym i życzymy kolejnych sukcesów. 
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ODSZEDŁ OD NAS NA ZAWSZE
19 grudnia 2016 roku, po długo-

trwałej chorobie, zmarł Stanisław Biel-
ski długoletni dyrektor Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem.

Pan Stanisław Bielski urodził się 
15 grudnia 1960 roku w Wysokiem 
Mazowieckiem. W swoim mieście 
rodzinnym ukończył szkołę podsta-
wową i liceum ogólnokształcące. Ty-
tuł magistra inżyniera budownictwa 
uzyskał na Politechnice Białostockiej. 
Pracę zawodową rozpoczął w 1985 r. 
zatrudniając się w Łomżyńskim Przed-
siębiorstwie Budowlanym w Łomży. 
1 kwietnia 1993 r. został zastępcą 
dyrektora w Szpitalu Ogólnym w Wy-
sokiem Mazowieckiem, a od 16 wrze-
śnia 1996 r. Dyrektorem Szpitala. 
Pod Jego kierownictwem szpital był 
restrukturyzowany i modernizowa-
ny, by stać się czołowym szpitalem 

w naszym województwie. Posiada certy� katy 
zintegrowanego systemu zarządzania a w 2012 
roku, jako jedyny podmiot leczniczy z woje-
wództwa podlaskiego zakwali� kowany został 
do XIII edycji Gazela Biznesu. Za Jego kadencji 
przeprowadzono termomodernizację budynku 
szpitalnego oraz dokonano rozbudowy pole-
gającej na m.in. wybudowaniu bloku opera-
cyjnego, centralnej sterylizatorni, pomieszczeń 
szpitalnego oddziału ratunkowego i zagospo-
darowania terenu. Jako kierownik jednostki 
w ogromnym stopniu przyczynił się do obec-
nego stanu wyposażenia szpitala w nowoczesny 
specjalistyczny sprzęt medyczny.

 Społeczność naszego powiatu straciła bar-
dzo wartościowego człowieka i wysokiej klasy 
menagera.

Cześć Jego pamięci.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE. 
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI W NIEPODLEGŁEJ POLSCE 1919–1939 

– ROLNICTWO
Od 1907 r. nieprzerwanie działało Okrę-

gowe Towarzystwo Rolnicze w Wysokiem Ma-
zowieckiem, wchodzące w skład Centralnego 
Towarzystwa Rolniczego, a po uni� kacji w 1929 r. 
Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kołek 
Rolniczych. W latach 1907–1930 prezesem sto-
warzyszenia był Stanisław Włodek, dziedzic 
z Dąbrowy Bybytek, a po nim Bohdan Kiełczew-
ski, właściciel majątku Zawrocie. Ten ostatni był 
działaczem Związku Hodowli Bydła Czerwonego.

Centralne Towarzystwo Rolnicze propago-
wało również meliorację rolnictwa. Prezesem 
Wydziału Melioracyjnego CTR był profesor 
uniwersytetów w Krakowie i Wilnie Kazimierz 
Rogoyski, osiadły na roli w majątku będącym 
posagiem żony Haliny z Kierznowskich – Sze-
pietowo Podleśne. Doprowadził do szeroko za-
krojonych prac melioracyjnych w wielu wsiach 
powiatu wysokomazowieckiego, odwodnienia 
wielu łąk, do zdrenowania setek hektarów grun-
tów ornych. Przez dziesiątki następnych lat 
XX w. odczuwano skutki zdrenowania mająt-
ków Dąbrowy Bybytek, Brulina Kosek czy Czy-
żewa Siedlisk. Ulepszane przed wielu laty mają 
wyraźnie wyższą zdolność produkcyjną niż są-
siednie tereny niedrenowane. Niezrealizowana 
pozostała akcja budowy kolejki wąskotorowej 
z Łomży przez Zambrów, Wysokie Mazowieckie 
do Siemiatycz i Konstantynowa. Pomysłu nie 
zrealizowano z powodu wielkiego kryzysu go-
spodarczego lat 30. Sam prof. Rogoyski pozostał 
z niespłaconymi długami, za to drenowanie Pod-
leśnego. A długi w Banku Rolnym całego powiatu 
wynosiły 1.200zł... Profesor Rogoyski... później 

przewodniczył wydziałom melioracyjnym... Cen-
tralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolni-
czych, a następnie Związkowi Izb i Organizacji 
Rolniczych Rzeczypospolitej... Kryzys lat 30-tych 
zniweczył pracę Związku Producentów Mleka... 
Działalność gospodarcza ziemiaństwa południo-
wo-zachodniej Białostocczyzny przejawiała się 
także w dużych osiągnięciach w hodowli zarodo-
wej polskiego bydła czerwonego. Przodowały pod 
tym względem takie obory jak w majątku Dąbro-
wa Bybytki Janiny Włodkowej, czy Stelmachowie 
państwa Stępczyńskich, czy Mieczysława Jaruzel-
skiego w Trzecinach, czy wspomnianego Bohdana 
Kiełczewskiego57, a w latach 20-tych Franciszka 
Wierzbickiego z Boguszyc...

Józef Włodek wspominał: ostatnim zebra-
niem Kółka Rolniczego w Dąbrowie Wielkiej, 
powiatu Wysokie Mazowieckie, w jakim uczestni-
czyłem jako student II roku SGGW, było zebranie 
odbyte w Palmową Niedzielę 1939 r., prowadzone 
przez Mieczysława Jaruzelskiego z Trzecin, ojca 
obecnie [tj. w 1983 r. – przyp. JM] rządzącego 
w Polsce generała, a matka piszącego te słowa 
Janina Włodkowa, później Pac Pomarnacka, 
w dniu 1 IX 1939 r. uczestniczyła w zebraniu 
Rady Gminnej Gminy Szepietowo i na tym ze-
braniu dowiedziała się o wybuchu wojny. Oprócz 
Kółek Rolniczych czy rad gminnych były różne 
inne tereny działalności społecznej ziemian lub 
członków ich rodzin: organizacje rolnicze powia-
towe i wojewódzkie, Izby Rolnicze, Stowarzy-
szenia Katolickie, Katolickich Mężów czy Matek, 
Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży osobno 
Męskiej, osobno Żeńskiej, i taka organizacja woj-

skowa, jak KRAKUSI, stanowiąca przysposobie-
nie wojskowe kawalerii. Pomijam tu świado-
mie „Strzelca”, także organizację paramilitarną, 
w której komendzie i w szeregach panowały 
tendencje lewicowe, chociaż sanacyjne, ale anty-
ziemiańskie.

W okresie międzywojennym prowadzono 
również nadzór wodny. W 1931 r. wojewódz-
two białostockie podzielono na rewiry wodne. 
Jednym z nich był rewir z siedzibą w Wysokiem 
Mazowieckiem. Obejmował on rzeki: Miankę, 
Ślinę, Grudę i Tłoczewkę. Spółki wodne powsta-
ły: „Średnica” – 20 II 1928 r., „Lipniki” – 15 III 
1928 r., „Dąbrówka” – 6 XI 1928 r., „Markowo” 
w Markowie Wolce – 27 XI 1928 r., „Mianka” 
w Szepietowie – 21 I 1929 r.

26 II 1934 r. wojewoda białostocki zarządził 
regulację rzeki Brok (oraz kanałów bocznych), 
począwszy od granicy majątku ziemskiego 
Michałki, na długości 13,5 km, polegającą na 
regulacji i melioracji.. 1 VII 1924 r. do woje-
wody białostockiego wpłynęło podanie Hersza 
Zylberberga i Mejera Abrama, zamieszkałych 
w Ciechanowcu, gminie Klukowo, powiecie wy-
sokomazowieckim, w sprawie wykorzystania 
siły wody na rzece Nurzec w Ciechanowcu, 
w tejże gminie. 

24 VII 1928 r. wojewoda białostocki za-
twierdził uchwalony 28 IV 1928 r. Statut Ko-
munalnej Kasy Oszczędnościowej w Wysokiem 
Mazowieckiem, zorganizowanej przez Zwią-
zek Komunalny Powiatu Wysokie Mazowieckie. 
W Czyżewie w 1937 r. działała Spółdzielnia 
„Rolnik”.
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W sobotni wieczór, 14 stycznia 2017 r., w sali 
„Akapulko” w Łapach miała miejsce długo ocze-
kiwana przez klasy maturalne Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 

w Krzyżewie uroczystość, czyli studniówka 
– bal odbywający się na sto dni przed ukończe-
niem szkoły i egzaminem dojrzałości. 

O godzinie 19.00 gospodarze spotkania, czyli 
młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Techni-
kum – technik rolnik i technik urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej, powitali przy-
byłych gości: dyrektor ZSR w Krzyżewie, Panią 
Wiolettę Gierłachowską, swoich wychowawców, 
nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców oraz 
koleżanki i kolegów. 

Na uroczystość przybyli także: Starosta 
Powiatu Wysokomazowieckiego – Pan Bogdan 
Zieliński, radny Powiatu Wysokomazowieckie-
go – Pan Waldemar Kikolski, oraz Pan Walde-
mar Rokicki – właściciel � rmy DOMINO, z któ-
rym szkoła współpracuje zwłaszcza przy realiza-
cji programu o odnawialnych źródłach energii.

Po słowach powitania przyszedł czas na 
podziękowanie za trud włożony w kształcenie 
i wychowanie młodzieży, za opiekę i wsparcie 
w ciągu mijających trzech w liceum i czterech 
w technikum lat nauki. Do podziękowań dołą-
czone zostały piękne wiązanki kwiatów i życze-
nia wspaniałej zabawy do białego rana.

Pani Dyrektor Wioletta Gierłachowska ży-
czyła wszystkim mile spędzonego wieczoru, ale 
przypomniała także, że ten uroczysty bal za-
czyna – jak zegar – odmierzać czas do ważne-
go egzaminu, jakim jest matura i do chwili, gdy 
młodzież stanie przed progiem do nowego etapu 
swojego życia, zwanego dorosłością. 

Do słów Pani Dyrektor dołączył także z ży-
czeniami udanego startu w dorosłe życie Staro-
sta Powiatu Wysokomazowieckiego – Pan Bog-
dan Zieliński, a także pani Elżbieta Pogorzelska, 
przedstawiciel Rady Rodziców.

Aby zadośćuczynić tradycji, ponownie prze-
kazano mikrofon młodzieży, by usłyszeć najbar-
dziej oczekiwane słowa: „Poloneza czas zacząć”, 
po których rozległy się dźwięki niezapomnia-
nego poloneza z � lmu „Pan Tadeusz”, a zebrani 

mogli podziwiać piękny układ tańca w wykona-
niu młodzieży. Na co dzień uginający się pod 
ciężarem plecaków z książkami, teraz odświęt-
nie ubrani uczniowie, tańczyli poważnie, godnie 
kontynuując studniówkową tradycję, co zostało 
nagrodzone przez widzów gromkimi oklaskami.

TAŃCZMY DO BIAŁEGO DNIA…
A potem… potem była już tylko (i aż) za-

bawa do białego rana. Ech, gdyby tak zatańczyć 
jeszcze raz…

ZSR
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Niezwykła i długo oczekiwana data w życiu 
społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem, to 14 stycznia 2017 roku. Tego 
dnia bowiem maturzyści bawili się na balu stud-
niówkowym, który uświadamiał im, że za kilka-
dziesiąt dni zmierzą się z najważniejszym w do-
tychczasowym życiu egzaminem maturalnym.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19-ej 
w dworku „Pan Tadeusz” w Kuczynie. Prowadzą-
cy Magdalena Szczechowska i Konrad Dymiński 
mieli zaszczyt powitać szanownych gości. Bal 
studniówkowy swoją obecnością zaszczycili: Pan 
Łukasz Siekierko – Radny Sejmiku Wojewódz-
kiego z osobą towarzyszącą, Pan Wicestarosta 
Powiatu Wysokomazowieckiego – Leszek Gru-
chała, Pan Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie –
Krzysztof Krajewski z małżonką, Przewodni-
czący Rady Miasta Wysokie Mazowieckie – Jó-
zef Sokolik z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Policealnych – Pan Ry-
szard Flanc z małżonką.

By tradycji stało się zadość uroczystość roz-
poczęła się pięknym, dostojnym polonezem, 
który z wielkim zaangażowaniem przygotowała 
Pani Ewa Kościelska. Para prowadząca w imie-
niu wszystkich maturzystów podziękowała Panu 
Dyrektorowi – Andrzejowi Jamiołkowskiemu, 
Pani Wicedyrektor – Marii Gąsowskiej, Panu 
Kierownikowi – Wojciechowi Mokrzewskiemu, 
wszystkim nauczycielom, wychowawcom i ro-
dzicom za trud, poświęcenie i wsparcie w wielu 
szkolnych i życiowych doświadczeniach. W tej 
szczególnej chwili maturzystom towarzyszyli 

ich wychowawcy – Pani 
Marta Pietrzak-Gagov 
(klasa IV TE/HOT), Pani 
Barbara Dmochowska 
(klasa IV TPM), Pani 
Agnieszka Bielonko (kla-
sa IV TTŻ), Pani Mariola 
Kurpiewska (klasa IV TI) 
i Pan Emil Trzeszczkow-
ski (klasa IV TŻiUG).

Następnie głos za-
brał Pan Dyrektor – An-
drzej Jamiołkowski, któ-
ry gorąco powitał w ten 
piękny, zimowy wieczór 
wszystkich zebranych, 
życzył uczniom by w peł-

ną dorosłość weszli z bagażem pozytywnych 
doświadczeń i emocji. Pan Wicestarosta – Le-
szek Gruchała w swoim przemówieniu życzył 

„BY CZAR TEJ NIEZWYKŁEJ NOCY PRZETRWAŁ W NAS PRZEZ DŁUGIE LATA...”
wspaniałych przeżyć i pomyślności za sto dni na 
maturze. Gospodarze studniówki – Pani Jolanta 
Dworakowska i Artur Petrykowski uroczyście 
zaprosili wszystkich do stołów.

Nadszedł czas wesołej zabawy w sali ban-
kietowej, która mieniła się kolorami przepięk-
nych kreacji dziewcząt i eleganckich garniturów 
chłopców. Około godziny 23-ej przyszedł czas 
na występy artystyczne, które przygotowali Pani 
Agnieszka Bielonko, Małgorzata Pruszyńska 
i Emil Trzeszczkowski. Uczniowie w zabawny 
sposób przedstawili rzeczywistość szkolną i za-
prezentowali widowiskowy i pełen ukrytych 
przekazów układ taneczny. Wyjątkowa atmo-
sfera udzieliła się wszystkim przybyłym na tę 
uroczystość, na której królowały elegancja, 
młodość i radość. Oby czar tej wyjątkowej nocy 
przetrwał w nas przez długie lata.

ZSZ



18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

Nakład: 2000 egz.


