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„Bardzo się cieszę, że polskie rolnictwo się 
modernizuje. Polska staje się potęgą w produk-
cji rolno-spożywczej” – mówił premier Mate-
usz Morawiecki w trakcie piątkowej wizyty na 
Podlasiu.

Premier Mateusz Morawiecki, minister rol-
nictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wicemi-
nister rolnictwa Jacek Bogucki oraz wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski rozmawiali z pod-
laskimi rolnikami-dostawcami mleka z Rębisze-
wa-Studzianek. W piątek gościli w nowoczesnym 
gospodarstwie Emilii i Grzegorza Kuleszów. Pro-
wadzą oni hodowlę krów i mają ok. 160 zwierząt, 
w tym 78 krów mlecznych. Mleko dostarczają do 
zakładu spółdzielni mleczarskiej Mlekovita.

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI SPOTKAŁ SIĘ 
Z PRODUCENTAMI I DOSTAWCAMI MLEKA

„Bardzo się cieszę, że polskie 
rolnictwo się modernizuje. Polska 
staje się potęgą w produkcji rol-
no-spożywczej” – mówił premier 
Matusz Morawiecki. Jak dodał, 
„rolnictwo to sól polskiej ziemi”, 
a produkcja rolno-spożywcza jest 
„absolutnie kluczowa i może być 
bardzo dochodowa”. Jak poinfor-
mował szef rządu, Polska jest dziś 
na czwartym miejscu w Europie 
w produkcji mleka.

Dokończenie na stronie 3.
źródło: 
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„POLONEZA CZAS ZACZĄĆ…”
Na 100 dni przed maturą, 

zgodnie z tradycją, uczniowie Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Sta-
nisława Staszica w Wysokiem Ma-
zowieckiem bawili się w Dworku 
Pan Tadeusz w Kuczynie, otwie-
rając tym samym „studniówkowy 
sezon 2018” w powiecie wysoko-
mazowieckim. 

Uroczysty bal rozpoczął się 
17 stycznia o godzinie 19:00. Kin-
ga i Łukasz, Justyna i Marcin oraz 
Sylwia, mieli zaszczyt powitać za-
proszonych gości, m.in.: Starostę 

Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, 
Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego – 
Łukasza Siekierko, Wójta Gminy Wysokie Ma-
zowieckie Krzysztofa Krajewskiego. By trady-
cji stało się zadość, przedstawiciele uczniów 
pięciu klas maturalnych, zatańczyli poloneza 
w takt ścieżki dźwiękowej z � lmu „Czas Ho-
noru”. Wszyscy podziwiali grację i elegancję 
wykonania oraz choreografię przygotowaną 
przez Anetę Nienałtowską. 

Dokończenie na stronie 10.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 
wzbogacił się o dwa nowe ambulansy sanitarne. 
Oba pojazdy to ambulansy typu „P” wyposażone 

NOWE KARETKI DLA SPOŁECZEŃSTWA POWIATU
w nowoczesny sprzęt, przystoso-
wane są do potrzeb ratownictwa 
medycznego. Karetki zostały zaku-
pione z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa. 

W godzinach popołudniowych 
20 grudnia 2017 r. miało miejsce 
uroczyste poświęcenie pojazdów 
oraz o� cjalne przekazanie ich do 
eksploatacji. Uroczystość, swoją 
obecnością uświetnili przedstawi-
ciele Narodowego Funduszu Zdro-
wia Andrzej Jacyna – Prezes, Za-

stępca Prezesa ds. Medycznych w Warszawie oraz 
Maciej Bogdan Olesiński – Dyrektor Podla-
skiego Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku. 

W spotkaniu uczestniczyli również przedsta-
wiciele władz lokalnych: Przewodnicząca Rady 
Powiatu – Dorota Łapiak, Starosta Wysokoma-
zowiecki – Bogdan Zieliński i Wicestarosta – 
Leszek Gruchała oraz dyrekcja i pracownicy 
szpitala. Poświęcenia pojazdów dokonał ksiądz 
kapelan Andrzej Chilicki. 

Po części głównej ceremonii i przemówie-
niach zaproszonych gości Dyrektor Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – Jacek 
Roleder podziękował wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zakupu karetek. Życzył, aby karetki 
dobrze służyły naszej społeczności. Uroczystość 
zakończyła się spotkaniem opłatkowym i wspól-
ną kolacją wigilijną.
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budowy nawierzchni żwirowej na nawierzchnię 
bitumiczną; pismo pracowników Filii Pogoto-
wia Ratunkowego w Wysokiem Mazowieckiem 
z prośbą o interwencję do Dyrektora Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży 
w celu zapewnienia w Wysokiem Mazowiec-
kiem ambulansu „S” z pełną obsadą; wniosek 
członka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich rady powiatu dotyczący zapewnienia 
bezpiecznego kąpieliska w Waniewie.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawoz-
daniem Starosty Wysokomazowieckiego z dzia-
łalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Wysokomazowieckiego w 2017 roku.

20 grudnia 2017 roku odbyło się 98 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego. Zarząd powiatu podjął uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

20 grudnia 2017 roku odbyło się posie-
dzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów 
na którym członkowie komisji zapoznali się 
z projektem uchwały w sprawie zmian w budże-
cie powiatu na 2017 rok. 

20 grudnia 2017 roku odbyła się XXVIII 
Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V 
kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozda-
nie Starosty z wykonania uchwał i działalności 
zarządu pomiędzy sesjami; sprawozdanie prze-
wodniczących komisji z działalności komisji 
pomiędzy sesjami; informację Podlaskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
o stanie środowiska na terenie powiatu za rok 
2016; informację dotycząca pracy administracji 
starostwa powiatowego za 2017 rok; informa-
cja o stanie inwestycji na drogach powiatowych 
i przygotowania do sezonu zimowego; sprawoz-
danie Starosty Wysokomazowieckiego z dzia-
łalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto 
uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
utworzenia Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; wy-
boru biegłego rewidenta w celu przeprowadze-
nia badania sprawozdania � nansowego Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na lata 
2017-2019; udzielenia dotacji na modernizację 
i remont zabytku – Kościoła Para� alnego p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Waniewie w 2018 roku; 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady 
na 2018 rok; zatwierdzenia rocznego planu kon-
troli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok; zatwier-
dzenia planu pracy rady na 2018 rok; uchwale-
nia budżetu powiatu na 2018 rok; uchwalenia 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

13 grudnia 2017 roku odbyło się 97 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok; zago-
spodarowania samochodu osobowego w związ-
ku z prawomocnym Postanowieniem Sądu Re-
jonowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 
16 listopada 2017 r. orzekającym o przepadku 
na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego sa-
mochodu osobowego marki Opel Astra 1.4 I; 
zmiany uchwały w sprawie podziału środków 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które 
do� nansowanie jest przyznawane w 2017 roku; 
zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej 
Nr 2065B na odcinku Rzące – droga powiatowa 
2063B; autopoprawek do projektu uchwały bu-
dżetowej na 2018 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwał rady powiatu w sprawie: zmienia-
jącą uchwałę w sprawie przekazania środków 
� nansowych na Fundusz Wsparcia Policji; za-
twierdzenia planu pracy rady na rok 2018; za-
twierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2018 rok; zatwierdzenia planów 
pracy stałych komisji rady na 2018 rok; zmian 
w budżecie powiatu na 2017 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył: pismo Dyrek-
tora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem 
Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na 
bezpłatne przekazanie sprzętu informatycznego 
dla jednostek powiatowych tj. Zespołu Szkół Za-
wodowych w Wysokiem Mazowieckiem, Domu 
Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Czyżewie; wniosek dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Kozarzach w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie liczby miejsc w placów-
ce; podanie mieszkańców wsi Wojtkowice Stare 
i Wojtkowice Glinna w sprawie przebudowy 
odcinka drogi powiatowej Nr 2095B Wojtko-
wice Stare – Wojtkowice Glinna w zakresie prze-

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na 
lata 2018-2021; zmieniająca uchwałę w sprawie 
przekazania środków � nansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji; zmian w budżecie powiatu na 
2017 rok.

Tegoż dnia odbyło się tradycyjne spotka-
nie opłatkowe władz i pracowników Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. 
Uroczystość przebiegająca w ciepłej i serdecz-
nej atmosferze zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia, była okazją nie tylko do wspólnego 
przełamania się opłatkiem, ale również podzię-
kowania ze strony władz powiatu za zaangażo-
wanie i pracę.

29 grudnia 2017 roku odbyło się 99 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie-
go. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
powołania osoby do składu komisji konkurso-
wej, na stanowisko Ordynatora Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem; uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powia-
towego w Wysokiem Mazowieckiem; zaopinio-
wania rozbudowy drogi gminnej Nr 108079B 
od drogi powiatowej Klukowo – Wyszonki Ko-
ścielne do wsi Wyszonki Włosty w lok. 0+000- 
0+234,00, na wniosek Wójta Gminy Klukowo; 
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył: pismo Dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na 
likwidację i wyrejestrowanie samochodu cięża-
rowego Ford Transit 2; pismo kierownika PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Ener-
getyczny Bielsk Podlaski w sprawie pokrycia 
kosztów usunięcia kolizji istniejącej sieci dys-
trybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. w związku 
z planowaną przebudową i rozbudową drogi 
powiatowej nr 2072B – ul. Ludowej i Białostoc-
kiej w miejscowości Wysokie Mazowieckie. 

JB, SG

POWAŻNE PIENIĄDZE DLA CIECHANOWCA
Końcówka roku 2017 i początek 2018 upły-

nęły w Ciechanowcu pod znakiem inwestycji. 
Powiat Wysokomazowiecki na koniec listopada 
zakończył tu remont dachu i elewacji budynku 
zabytkowego „Szpitala Sióstr Miłosierdzia” po-
łożonego przy Placu Księdza Krzysztofa Kluka, 
a jeszcze w grudniu przeprowadzono odbiór 
prac budowlanych. Wartość wykonania inwe-
stycji to kwota w wysokości 590 854,97 zł brutto. 

Część środków w kwocie 263 000,000 zł Powiat 
Wysokomazowiecki uzyskał z do� nansowania 
zadania w ramach programu OCHRONA ZA-
BYTKÓW ze środków � nansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzą-
cych z budżetu państwa.

 Natomiast trzeci stycznia 2018 r. można 
o� cjalnie nazwać dniem rozpoczęcia budowy 
kompleksu boisk (trawiastego boiska do piłki 

nożnej wraz z bieżnią oraz boiska do piłki siat-
kowej). Realizacja tej inwestycji pozwoli na 
poprawę warunków do dalszego rozwoju spor-
tu wśród uczniów naszej szkoły. Łączna kwota 
inwestycji to 1 030 000,00 zł. w tym do� nan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
508 600,00 zł. Pozostała część zostanie s� nan-
sowana ze środków własnych Powiatu Wyso-
komazowieckiego.
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ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo! 

Rozpoczynamy Nowy 2018 r. pełni nadziei 
w lepsze jutro oraz wiary we własne siły oraz 
możliwości. Pozytywne nastawienie do ludzi 
daje nam poczucie wspólnoty oraz prowadzi 
do najlepszych rozwiązań w życiu społecznym 
i gospodarczym. Tak optymistyczne odczucia 
towarzyszą naszej społeczności powiatowej po 
wizycie Pana Premiera RP Mateusza Mora-
wieckiego w naszym powiecie. Towarzyszył mu 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel oraz wiceminister w tymże resorcie, nasz 
ziomek i poseł z naszego powiatu Jacek Boguc-
ki. Pan Premier oraz towarzyszące mu osoby 
spotkały się z rolnikami w gospodarstwie Pań-
stwa Kuleszów z miejscowości Rębiszewo Stu-
dzianki, a następnie udali się do SM Mlekovita 
na spotkanie z Panem Dariuszem Sapińskim, 
który zapoznał Pana Premiera z nową fabryką 

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI SPOTKAŁ SIĘ 
Z PRODUCENTAMI I DOSTAWCAMI MLEKA

Dokończenie ze strony 1.

Rządowe wsparcie dla polskich rolników
„Mądre zabieganie o interesy polskich rol-

ników w Unii Europejskiej to jest to, na co bę-
dziemy kładli ogromny nacisk” – premier Mate-
usz Morawiecki mówił o planach rządu. Innym 
z priorytetów jego gabinetu będzie ochrona pol-
skiej ziemi przed wykupem i wsparcie polskiej 
wsi. „Tu można odetchnąć pełną piersią i po-
czuć wolną, prawdziwą Polskę. Dziękuję rolni-
kom za zachowanie polskiego patriotyzmu” – 
mówił premier Mateusz Morawiecki na Podlasiu.

Patriotyzm gospodarczy i promocja polskich 
produktów rolnych

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził 
również zakład produkcyjny Mlekovity w Wy-
sokiem Mazowieckiem.

Jak podkreślił premier Mateusz Morawiec-
ki, Polska jest wzorem jednolitego rynku UE 
i „jesteśmy otwarci na produkty rolne”. Jedno-
cześnie zaapelował o to, by w wielkich sieciach 
handlowych w naszym kraju był „co najmniej 

raz w miesiącu tydzień polski tak, 
jak to jest w krajach zachodnich, 
które bronią swoich rynków”.

Premier podkreślał znaczenie 
znalezienia się na półkach skle-
pów polskich produktów. „Apeluję 
o to, abyśmy ekspandowali nasze 
produkty na inne rynki, abyśmy 
wzmacniali pozycję naszych pro-
ducentów i rolników” – szef rzą-
du podkreślał wagę patriotyzmu 
gospodarczego. „Chcemy jak naj-
więcej konkurencyjności i chce-
my, aby polskie produkty były jak 

najlepiej traktowane w wielkich sieciach han-
dlowych, dlatego promujemy grupy producen-
ckie, które mają większe możliwości sprzedaży” 
– dodał.

Praca rolnika musi być doceniana
Szef rządu poinformował, że minister rol-

nictwa Krzysztof Jurgiel wdraża pakiet pięciu 
ustaw, które dotyczą jakości, konkurencyjności 
czy wzmocnienia pozycji rozproszonych pro-
ducentów.

„Proszę o docenienie pracy polskiego rol-
nika, o docenienie pracy na polskiej wsi. My tę 
pracę doceniamy” – mówił premier Mateusz 
Morawiecki w Mlekovicie. Jak ocenił, Polska 
może być liczącym się graczem w UE, a zakład 
produkcyjny w Wysokiem Mazowieckiem jest 
przykładem dbałości o bardzo wysoką jakość 
produktów rolnych. „Dzięki temu możemy eks-
portować do 200 krajów z całego świata” – mó-
wił premier.

Obok premiera Mateusza Morawieckiego, 
ministra rolnictwa Krzysztof Jurgiela, wicemi-
nistra rolnictwa Jacka Boguckiego i wojewody 

podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, na spo-
tkaniu z dostawcami i producentami mleka 
obecni byli parlamentarzyści PiS.

źródło: 
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Aktualnosci

proszków mlecznych oraz przedstawił sytuację 
branży mleczarskiej. Była to pierwsza wizyta 
gospodarcza Pana Premiera Morawieckiego po 
rekonstrukcji rządu. Świadczy to o tym jak wielką 
wagę przywiązuje obecny rząd do problemów 
wsi i rolnictwa oraz jak wielkim szacunkiem 
darzy mieszkańców naszego powiatu. To dobry 
sygnał dla nas wszystkich. 

Pragnę z tego miejsca podziękować wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do tak spraw-
nego przebiegu tej historycznej wizyty, a w spo-
sób szczególny Panu Dariuszowi Sapińskiemu, 
panu Jackowi Boguckiemu, Panu Krzysztofowi 
Jurgielowi, Panu Grzegorzowi Kulesza z rodziną 
oraz Panu Jarosławowi Siekierko i Krzysztofowi 
Krajewskiemu.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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W grudniu 2017 roku 
w powiecie wysokomazo-
wieckim doszło do 2 wy-
padków drogowych, 1 oso-
ba zginęła, odnotowano 
57 kolizji drogowych. Po-
licjanci na drogach na-
szego powiatu zatrzymali 

18 nietrzeźwych kierowców. 
3 grudnia 2017 roku przed godziną 7:00 

dyżurny wysokomazowieckiej komendy Policji 
został powiadomiony o wypadku drogowym na 
drodze krajowej nr 66, w obrębie miejscowości 
Osipy Lepertowizna. W wskazany rejon natych-
miast skierowani zostali policjanci. Na miejscu 
wstępnie ustali, że 52-letni kierowca forga galaxy, 
jadąc od strony Zambrowa w kierunku Wysokie-
go Mazowieckiego, śmiertelnie potrącił pieszą – 
63-letnią kobietę. Wysokomazowieccy policjanci 

STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W grudniu 2017 r. na 

terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego odnotowano 70 
zdarzeń, w których uczestni-
czyło 126 załóg – 580 straża-
ków z Państwowej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 

W wyniku zdarzeń rannych zostało 13 osób. 
Odnotowano 1 o� arę śmiertelną. Straty osza-
cowano na ok. 346,9 tys. zł. 

Akcje interwencyjne od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku:
Rok 2017 2016
Ogółem: 653 1131
W tym pożary 109 129
Miejscowe zagrożenia 531 996
Alarmy fałszywe 13 6
Straty (tys. zł) 3989,5 5303
Uratowane mienie (tys. zł) 25193 51762
O� ary śmiertelne ogółem 13 14
W tym ratownicy 0 0
Ranni ogółem 125 121
W tym ratownicy 1 1

Wybrane zdarzenia
11 grudnia o godz. 17:27 Dyżurny Stano-

wiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
otrzymał informację o pożarze stodoły drewnia-
nej pokrytej eternitem w miejscowości Brzóski 
Tatary. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 
dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 2 za-
stępy OSP KSRG: Wysokie Mazowieckie i Sze-
pietowo oraz jeden z OSP Jabłoń Jankowce. 
Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP tj. JRG 
Wysokie Mazowieckie stwierdzono pożar sto-
doły drewnianej krytej eternitem. Pożar obej-
mował wiatę dobudowaną bezpośrednio do bu-
dynku stodoły na powierzchni ok. 50 m2 wraz 
z więźbą dachową (kryta blachą), w której prze-
chowywano drewno opałowe, ok. 30 m2 drew-
nianej ściany stodoły, oraz ok. 10 m2 poszycia 
dachu stodoły. Działania polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów wody 
na palącą się stodołę i drewno opałowe, oraz 

prądu wody na pozostałą część stodoły (nie 
objętej pożarem) i budynek gospodarczy mu-
rowany znajdujący się ok. 5 m od stodoły. Po 
opanowaniu pożaru przystąpiono do rozbiera-
nia nadpalonych elementów stodoły oraz wiaty 
(przy użyciu piły spalinowej do drzewa i sprzę-
tu burzącego) i przerzucono nadpalone drewno 
opałowe celem wyeliminowania pozostałych za-
rzewi ognia. Straty oszacowano na około 25 tys. zł.

18 grudnia o godz. 07:57 Dyżurny Stano-
wiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
przyjął zgłoszenie wypadku samochodu osobo-
wego do którego doszło miejscowości Wyliny 
Ruś. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy 
z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP 
KSRG Szepietowo. Po przybyciu ma miejsce 
pierwszej JOP stwierdzono, że przy drodze kra-
jowej DK-66 w rowie na dachu leży samochód 
osobowy. Pojazdem podróżowała jedna osoba 
mężczyzna w wieku 25 lat, który wyszedł z po-
jazdu o własnych siłach i nie posiadał widocz-
nych obrażeń. W samochodzie nie stwierdzono 
żadnych wycieków. Działania JOP polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, mężczyź-
nie założono kołnierz ortopedyczny, udzielono 
wsparcia psychicznego do momentu przybyciu 
ZRM. Po przebadaniu przez ZRM kierujący zo-
stał zabrany do szpitala. Dalsze działania pole-
gały na postawieniu samochodu na kola w celu 
odłączenia prądu z akumulatora. Ruch na dro-
dze w czasie trwania akcji odbywał się waha-
dłowo. Straty oszacowano na ok 4 tys. zł. 

21 grudnia o godz. 15:09 Dyżurny Stano-
wiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
otrzymał zgłoszenie o pożarze w budynku sto-
larni w miejscowości Plewki. Niezwłocznie do 
zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG Wy-
sokie Mazowieckie 2 zastępy z OSP KSRG Sze-
pietowo oraz zastęp z OSP KSRG Wysokie Ma-
zowieckie. W trakcie wjazdu na teren posesji 
zakładu stolarskiego widoczny był dym wydo-
bywający się z jednej hali, na zewnątrz był wła-
ściciel i dwaj pracownicy. Drzwi do budynku 
były zamknięte. Do pożaru doszło prawdopo-

dobnie na skutek zapalenia się trocin od iskier 
w trakcie przecinania płyty wiórowej. W pierw-
szej chwili pracownik tego nie zauważył, za-
kończył cięcie i opuścił to pomieszczenie. Kiedy 
po pewnym czasie tam wrócił, pomieszczeniu 
było wypełnione dymem. Wycofał się i zamk-
nął drzwi do hali. Działania JOP polegały na 
zabezpieczeniu miejsca, podaniu prądu wody, 
kierując go w miejsce wskazane za pomocą ka-
mery termowizyjnej pod pilarkę. Podano tak-
że drugi prąd wody w obronie sąsiedniej hali. 
Oddymiano pomieszczenie przy pomocy agre-
gatu oddymiającego ustawionego w drzwiach 
wejściowych. Po ugaszeniu trocin pod pilarką 
ponownie sprawdzono halę za pomocą kamery. 
Straty oszacowano na ok. 5 tys. zł. 

23 grudnia o godz. 04:04 do Stanowiska 
Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze na poddaszu sklepu spo-
żywczego w miejscowości Klukowo. Do zdarze-
nia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie oraz 2 z OSP KSRG Klukowo. Po 
przybyciu na miejsce pierwszego JOP – OSP 
KSRG Klukowo stwierdzono, że doszło do po-
żaru w pomieszczeniu kotłowni o wymiarach 
3 m x 2m przylegającej do budynku sklepu 
spożywczego o konstrukcji szkieletowej uzupeł-
nionej płytami OSB. Zapaleniu uległa więźba 
dachowa i su� t z płyty wiórowej wokół przewo-
du kominowego. Zdarzenie zauważył pracow-
nik sklepu zajmujący się paleniem w piecu 
CO. W całym obiekcie nie przebywały żadne 
osoby, a w pomieszczeniach sklepowych nie 
było zadymienia. Działania JOP polegały na 
zabezpieczeniu miejsca i podaniu prądu wody 
w celu lokalizacji pożaru. Następnie przystąpio-
no do rozebrania części więźby dachowej wraz 
z pokryciem i su� tu celem dogaszenia pożaru. 
Pozostałości po pożarowe usunięto na zewnątrz 
budynku i dokładnie przelano wodą. Następnie 
pomieszczenie kotłowni i przylegającą do niej 
cześć obiektu sprawdzono kamerą termowizyj-
ną. Straty łączne oszacowano na kwotę 5 tys. 
złotych.

 TS

KRONIKA POLICYJNA 
pod nadzorem prokuratury wykonują czynności 
zmierzajcie do ustalenia jak doszło do tego tra-
gicznego wypadku. 

6 grudnia 2017 roku w całej Polsce obcho-
dzony był po raz kolejny „Dzień Odblasków”. 
Celem tego projektu jest zachęcanie jak naj-
większej liczby niechronionych uczestników 
ruchu drogowego do korzystania z elementów 
odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmro-
ku poza obszarem zabudowanym. Idea przed-
sięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie 
„Dzień Odblasków” organizowany jest co roku. 
Do ogólnopolskich działań włączyli się rów-
nież policjanci wysokomazowieckiej dro-
gówki. Mundurowi zachęcali niechronionych 
uczestników ruchu drogowego do korzystania 
z elementów odblaskowych, nie tylko poza ob-
szarem zabudowanym, ale także w mieście na 
nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcin-

kach dróg. Podczas działań policjanci promo-
wali także pozytywne zachowania w relacjach 
kierowca/pieszy i przypominali kierowcom 
o obowiązującym w terenie zabudowanym 
ograniczeniu prędkości do 50 km/h.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

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

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

2) w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej 
prowadzonym przez organizację pozarządową 
p.n.: Fundacja HONVESTE VIVERE , 04-474 
Warszawa, ul. Amałowicza – Tatara 7, gdzie 
porady prawne będą udzielane:
a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 
pokój nr 3, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 
w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 
do 13:00, porad prawnych udziela adwokat,
b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, 
pokój nr 25, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 
Sokoły – w każdy wtorek w godzinach od 9:00 
do 13:00, porad prawnych udziela adwokat,

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

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

nym, o przysługujących jej uprawnieniach lub 
o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu 
pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczą-
cym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

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

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc 
prawna przysługuje osobie � zycznej, zwanej 
dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej po-
mocy prawnej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie 
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie po-
branego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa 
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba-

tantach oraz niektórych osobach będących o� a-
rami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z 2017 r. poz. 456 
i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowanego, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 
60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywioło-
wej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła 
straty, lub
8) która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej 
osoba uprawniona, o której mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie orygi-
nału albo odpisu decyzji o przyznaniu świad-
czenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia 
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 
106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej;
2) pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej 
Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie za-
świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej 
legitymacji weterana albo legitymacji weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie 
dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadcze-
nia, że zachodzi co najmniej jedna z okolicz-
ności wymienionych w tym przepisie;
7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie doku-
mentu potwierdzającego ciążę.

Starosta Wysokomazowiecki serdecznie 
zaprasza osoby uprawnione do korzystania 
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
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IMPREZY KULTURALNE
„Noworoczny Koncert” Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej – 21 stycznia 2018 r. Organizator 
i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury 

w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 
tel. 86 2755269, e-mail: kulczyzew@op.pl 

Uroczyste Otwarcie Pracowni Orange – 
22 stycznia 2018 r. Organizator i miejsce 

realizacji: Miejski Ośrodek Kultury 
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 23 43. 

XXI Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanoc-
nej – 22 stycznia - 25 marca 2018 r. Organizator 

i miejsce realizacji: Muzeum Rolnictwa im. 
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pała-
cowa 5, 18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 13 28, 

e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

Powiatowy konkurs plastyczny „Człowiek 
i przyroda” styczeń – maj 2018 r. Organizator 
i miejsce realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek 

Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 271 05 63, 

e-mail: cokis@ciechanowiec.pl

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

2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Szkoła 
Podstawowa w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2, 

18-208 Kulesze Kościelne, tel. 86 274 40 76, 
e-mail: joszkol@wp.pl 

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek 
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego 

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

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

tel. 86 277 13 28, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

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

i miejsce realizacji: GOK w Czyżewie, 
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69, 

e-mail: kulczyzew@op.pl

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

Organizator i miejsce realizacji: SP w Kuleszach 
Kościelnych, ul. Główna 2, 18-208 Kulesze Ko-
ścielne, tel. 86 274 40 76, e-mail: joszkol@wp.pl 

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

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

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

Organizator i miejsce realizacji: 
MBP w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 

18-200 Wysokie Mazowieckie.

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

18-200 Wysokie Mazowieckie

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

towie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, 
tel. 86 476 01 02, e-mail: gok@szepietowo.pl

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

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

tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl

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

Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie 
– 22 marca 2018 r. Organizator i miejsce reali-

zacji: Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem 
Mazowieckiem, ul. Wołodyjowskiego 2, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 2752481, 
e-mail: przedsz.nr2@neostrada.pl 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
,,Młodzież Zapobiega Pożarom” – � nał powia-
towy – marzec 2018 r. Organizator: Komenda 
Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6, 
tel. (086) 275 81 01, fax. (086) 275 81 09, 

e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl, 
miejsce realizacji: sala konferencyjna Starostwa 

Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Koncert pamięci Świętego Jana Pawła II – kwie-
cień 2018 r. Organizator: GOK 

w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,18-220 Czyżew, 
tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, 

miejsce realizacji: Kościół Para� alny w Czyżewie. 

Bajkowy Pokaz Mody Ekologicznej – kwiecień 
2018 r. Organizator i miejsce realizacji: 

Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Armii Krajowej 3, 
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 08 08

Eliminacje powiatowe XXXI Małego Konkursu 
Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki..”–  11 

kwietnia 2018 r. Organizator i miejsce realiza-
cji: MBP w Wysokiem Mazowieckiem, 

ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie

XVI Dzień Pamięci o Sybirakach, O� arach 
Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej – 
15 kwietnia 2018 r. Organizator i miejsce reali-
zacji: SP w Nowych Piekutach ul. Główna 3, 18-212 
Nowe Piekuty, tel. 86 476 50 45 e-mail: zsnp@wp.pl, 

Klub Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach
IV Regionalny Konkurs Historyczny „Wiedzy 

o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach 
i następczyniach w okresie od września 1939 do 
25 kwietnia 1947 roku” – I etap: I połowa kwiet-

nia 2018 r.; II Etap: II połowa kwietnia 2018 r. 
Miejsce realizacji: CKZ w Wysokiem Mazowiec-
kiem, ul. Władysława Peleca 11, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, e -mail: ckzmsekr@go2.pl; 
Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, 

ul. Warsztatowa 1 A, 15-637 Białystok.

 XXII Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi 
Pszczelarskie – 21-22 kwietnia 2018 r. Orga-

nizator i miejsce realizacji: Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 
18-210 Szepietowo, tel. 86 275 89 00, 

fax. 86 275 89 20; e-mail: podr.@zetobi.com.pl

Jarmark na Św. Wojciecha – 22 kwietnia 2018 r. 
Organizator i miejsce realizacji: MR w Ciecha-

nowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, 
tel. 86 277 13 28, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 
Jana Pawła II – 27 kwietnia 2018 r. Organiza-
tor: SP w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2, 

18-208 Kulesze Kościelne, tel. 86 274 40 76, 
e-mail: joszkol@wp.pl, miejsce realizacji: Cen-
trum Edukacyjne Wsi w Kuleszach Kościelnych.

XIV Regionalny Konkurs Plastyczny o tematy-
ce ekologicznej – kwiecień 2018 r. Organizator 

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

tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl

Impreza integracyjno-ekologiczna „Nasza Zie-
mia” – kwiecień 2018 r. Organizator i miejsce 

realizacji: GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 
18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69, 

e-mail: kulczyzew@op.pl

X Edycja Powiatowego Konkursu Recytator-
skiego „Kto Ty Jesteś - Polak Mały”- kwiecień 
2018 r. Organizator i miejsce realizacji: PM 

Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Wołody-
jowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 

tel. 86 275 24 81, e-mail: przedsz.nr2@neostrada.pl

XVIX Powiatowe Prezentacje Zespołów 
Tanecznych WESOŁY PLĄS – 29 kwietnia 

2018 r. Organizator i miejsce realizacji: GOK 
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 

tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
„Mama, Tata i Ja” – kwiecień 2018 r. Organi-

zator i miejsce realizacji: COKiS, 
ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, 
tel. 86 271 05 63, cokis@ciechanowiec.pl 

IMPREZY SPORTOWE
„Cykl Turniejów Tenisa Stołowego“ – 

21-28 stycznia 2018 r. do 4 lutego 2018 r. 
Organizator i miejsce realizacji: COKiS, 
ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, 
tel. 86 271 05 63, cokis@ciechanowiec.pl 

XI Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Czyżewa – luty 2018 r. Organizator i miejsce 

realizacji: GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 
18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69,

e-mail: kulczyzew@op.pl

Halowe Rozgrywki w Piłkę Nożną o Puchar 
Wójta Gminy Nowe Piekuty – marzec/kwie-
cień 2018 r. Organizator: Wójt Gminy Nowe 
Piekuty, ul. Główna 8. 18-212 Nowe Piekuty, 

tel. 86 476 15 20, e-mail: urzad@n9owepiekuty.pl, 
miejsce realizacji: Hala sportowa 

w Jabłoni Kościelnej.

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO, STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2018 r.
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Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży 
czas wypoczynku i zabawy, natomiast dla po-
licjantów to okres wytężonej pracy, której 
głównym celem jest zadbanie o to, aby ta 
przerwa w nauce była bezpieczna. 

Tegoroczne ferie zimowe na terenie woje-
wództwa podlaskiego rozpoczną się 22 stycz-
nia i potrwają do 4 lutego. Jest to długo wycze-
kiwany czas zabawy i odpoczynku od nauki. 
Natomiast dla policjantów to okres, w którym 
ich najważniejszym zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas 
zimowego wypoczynku. W związku z tym, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, funkcjonariusze 
przez cały ten okres będą prowadzili działania 
„Bezpieczne Ferie 2018”. 

 
 POLICJANCI APELUJĄ I RADZĄ! 

Ferie na drogach 
Jak co roku policjanci ruchu drogowego 

czuwać będą nad bezpieczeństwem osób po-
dróżujących sprawdzając trzeźwość kierujących 
i wymagane dokumenty, prędkość z jaką po-
ruszają się pojazdy, korzystanie z pasów bez-
pieczeństwa i fotelików ochronnych oraz stan 
techniczny samochodów. Szczególną uwagę 
mundurowi zwracać będą na kierowców i po-
jazdy przewożące dzieci i młodzież. 

PAMIĘTAJMY! 
Każdy organizator wyjazdu dzieci może 

wcześniej poprosić policjantów o sprawdzenie 
stanu technicznego pojazdu, którym będą je-
chały oraz trzeźwość kierowcy. Dzięki temu ro-
dzice będą mieli większą pewność, że najmłodsi 
podróżują sprawnym autokarem i bezpiecznie. 

Jeżeli mamy podejrzenia, co do stanu 
trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego 
pojazdu natychmiast wezwijmy Policję. 

Aby podróż dziecka autokarem należała do 
udanych, a przede wszystkim, by była bezpieczna, 
przypominamy o kilku podstawowych zasadach: 
• przed wyjazdem dziecka autokarem sprawdź, 
kto i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt; aby 
zasięgnąć opinii dowiedz się, czy ktoś ze znajo-
mych nie wysyłał na wypoczynek swojej pocie-
chy, korzystając z usług tego samego przewoźnika; 

PAMIĘTAJMY! 
Opiekunowie wycieczki są współodpowie-

dzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. 
W sytuacji, gdy kierujący autokarem łamie 

elementarne zasady bezpieczeństwa (przekra-
cza dozwoloną prędkość, niebezpiecznie wy-
przedza, rozmawia przez telefon komórkowy) 
nie bądźmy tylko biernym obserwatorem ta-
kiego zachowania – zdecydowanie zwróćmy
mu uwagę, poinformujmy Policję. 

Dojeżdżając do celu podróży należy odpo-
wiednio wcześniej o fakcie tym poinformować 
dzieci. Opiekunowie powinni zadbać, aby dzie-
ci nie wybiegały zza autokaru i po zakończeniu 
podróży w bezpieczny sposób poruszały się już 
jako piesi. 

Ferie w miejscu zamieszkania 
Warto przypomnieć dzieciom podstawo-

we zasady poruszania się pieszych po drogach 
w warunkach złej widoczności. Dzieci muszą 
mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez 
kierowców słabiej dostrzegani, a droga hamo-
wania na śliskiej nawierzchni wydłuża się. Tak 
więc przechodzenie przez ulicę w porze wieczo-
rowo-nocnej powinno być wykonywane przez 
dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na 
oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy 
zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego. 
Należy pamiętać również o tym, że każdy pieszy, 
który porusza się po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. 
Elementami odblaskowymi mogą być przed-
mioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizel-
ki, czy też smycze. Odblaski zaleca się umiesz-
czać na wysokości kolan, dłoni oraz w okolicy 
środka klatki piersiowej i pleców – wówczas bę-
dziemy mieli pewność, że są dobrze widocz-
ne dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy 
ubrany w ciemny strój jest widziany przez kie-
rującego pojazdem z odległości około 40 me-
trów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie 
elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet 
z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry 
pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie 
ominąć pieszego. 

Bezpiecznie ferie, a Internet 

Internet to wspaniały wynalazek, z którego 
korzystają wszyscy – dzieci i dorośli. Jest ko-
palnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu 
z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, 
sklepem, kuźnią kultury. Należy jednak pamię-
tać, że Internet wykorzystywany nieostrożnie, 
może wyrządzić krzywdę. Nękanie rówieśników 
on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do 
treści nieodpowiednich dla dziecka, instalowa-
nie wirusów to problemy, które mogą nieść po-
ważne konsekwencje. 

PAMIĘTAJMY O PODSTAWOWYCH 
ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA W SIECI! 

• Nie podawaj swoich danych! 
W Internecie posługuj się tylko Nickiem i nigdy 
nie podawaj swoich danych osobowych, takich 
jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres, czy 
numer szkoły. 
• Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 
Nigdy nie można w 100% zaufać komuś pozna-
nemu w sieci. Nie spotykaj się z nikim zbyt po-
chopnie w prawdziwym świecie. Jeżeli planujesz 
spotkanie, zawsze poinformuj o tym rodziców. 
• Zabezpiecz swój komputer! 
Jeśli twój komputer podłączony jest do Interne-
tu, powinieneś mieć zainstalowany odpowiedni 
program antywirusowy. Pamiętaj o jego aktuali-
zacji, bo tylko wtedy twój komputer będzie za-
bezpieczony przed atakiem wirusów i hakerów. 

APELUJEMY DO RODZICÓW! 
Podczas ferii nie pozostawiajmy naszych 

pociech samym sobie! Obserwujmy je, by móc 
w porę zareagować na czyhające na nie zagrożenia. 

W przypadku wypoczynku naszych dzieci 
na imprezach zorganizowanych reagujmy i zgła-
szajmy wszelkie zauważone nieprawidłowości. 
Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 
112 lub 997.

„BEZPIECZNE FERIE 2018” 
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Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowe-
go Józef Sokolik został powołany przez Ministra 
Edukacji Narodowej Annę Zalewską na członka 
Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. W związ-
ku z tym będzie reprezentować województwo 
podlaskie w zacnym gremium doradców mini-

stra. Wręczenie aktów powołania w skład Rady 
odbyło się w czwartek, 4 stycznia 2018 r. w War-
szawie.

Celem Rady będzie wsparcie Ministra 
Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w 
tworzeniu, konsultowaniu i opiniowaniu roz-
wiązań organizacyjno-prawnych ukierunkowa-
nych na dostosowanie szkolnictwa branżowego 
i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki 
oraz wyzwań współczesnego rynku pracy, w 
szczególności poprzez aktywną współpracę z 
pracodawcami. Do zadań Rady należy w szcze-
gólności: organizowanie wstępnych konsultacji 
nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w 
środowisku dyrektor ów szkół i pracodawców, 
inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu 
zawodowym, a także udział w działaniach pro-

WYSOKOMAZOWIECKI DYREKTOR BĘDZIE DORADZAŁ MINISTROWI
mocyjno-informacyjnych z zakresu kształcenia 
zawodowego, w szczególności w środowisku 
pracodawców.

Przewodniczącą Rady została wiceminister 
edukacji Marzena Machałek. W wystąpieniu in-
auguracyjnym Pani Przewodnicząca zaznaczyła, 
że członkowie Rady to liderzy, którzy będą pro-
mować dobre praktyki w kontaktach ze środowi-
skiem pracodawców.

– Będą oni ciałem opiniodawczo-dorad-
czym dla Ministra Edukacji Narodowej. Będą 
mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy 
działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe 
w Polsce – wskazała wiceszefowa MEN.

CKZ

RYNEK PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO W 2017 ROKU 
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY

Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy 
w Wysokiem Mazowiec-
kiem na koniec grudnia 

2017 roku wynosiła 1608 osób i była niższa od 
liczby osób zarejestrowanych w analogicznym 
okresie roku ubiegłego o 239 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie wysokomazo-
wieckim na koniec listopada 2017 r. liczona jako 
procentowy udział bezrobotnych w ogólnej licz-
bie ludności zawodowo czynnej kształtowała się 
na poziomie 5,9% i była jedną z dwóch najniż-
szych w województwie podlaskim (powiat suwal-
ski – 4,7%).

 W stosunku do grudnia roku ubiegłego 
wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce tylko 
w gminie Klukowo – o 1,5%.

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku 
w ewidencji urzędu � gurowały:
• 132 osoby z prawem do zasiłku (8,2% ogółu 

bezrobotnych, rok 2016 – 7,4%), 
• 662 kobiety (41,2% ogółu bezrobotnych, rok 

2016 – 41,3%),
• 326 osób do 25 roku życia (20,3% ogółu bez-

robotnych, rok 2016 – 22,6%),
• 597 osób do 30 roku życia (37,1% ogółu bez-

robotnych, rok 2016 – 40,6%),
• 401 osób po 50 roku życia (24,9% ogółu bez-

robotnych, rok 2016 – 23,6%),

• 947 osób długotrwale bezrobotnych (58,9% 
ogółu bezrobotnych, rok 2016 – 57,6%).

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. 
ruch bezrobotnych (napływ i odpływ) kształto-
wał się następująco:
• liczba nowo zarejestrowanych wynosiła 2141 

osób, w analogicznym okresie roku ubiegłego 
zarejestrowało się 2271 bezrobotnych;

• z ewidencji wyłączono 2380 osób (rok 2016 – 
2503).

W 2017 roku pracodawcy z terenu powiatu 
zgłosili do urzędu 1964 wolne miejsca pracy i miej-
sca aktywizacji zawodowej (rok 2016 – 1565), 
w tym 32,9% stanowiły oferty współ� nansowane 
przez urząd pracy. 

Na jedno wolne miejsce pracy 
i miejsce aktywizacji zawodowej przy-
padało średnio 10 bezrobotnych (rok 
2016 – 14). 

Na przestrzeni 
dwunastu miesięcy 
2017 roku aktywny-
mi programami ryn-
ku pracy objęto 783 
osoby bezrobotne 
(rok 2016 – 742 
osoby), w tym: 
• w ramach prac in-

terwencyjnych  zatrudniono – 
180 osób;
•  w ramach robót publicznych 
    podjęło pracę– 38 osób; 
• stażami objęto – 243 osoby; 
• przeszkolono – 55 osób; 
• w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy zatrudniono 
– 45 osób; 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej otrzymało – 66 osób;

• bon na zasiedlenie otrzymało – 16 osób;
• przygotowania zawodowe rozpoczęła – 1 osoba;

• w ramach refundacji pracodawcy kosztów wy-
nagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpie-
czenie społeczne skierowanych bezrobotnych 
do 30 roku życia (art. 150f) podjęło pracę – 
139 osób. 

Na przestrzeni dwunastu miesięcy 2017 roku 
na aktywizację osób bezrobotnych ogółem wydat-
kowano kwotę 7.669,4 tys. zł, w tym na realizację 
programów współ� nansowanych z Europejskie-
go Funduszu Społecznego – 1.983,1 tys. zł.

Ponadto na wsparcie kształcenia ustawicz-
nego pracowników i pracodawców w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatko-
wano środki w wysokości 426,8 tys. zł. Zawarto 
44 umowy, w ramach których koszty kursów, 
studiów podyplomowych, egzaminów lub badań 
lekarskich s� nansowano 297 pracodawcom i pra-
cownikom.

Bieżące informacje na temat sytuacji na ryn-
ku pracy zamieszczane są na stronie internetowej 
urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Anna Grądzka

Wydatki na aktywne programy rynku pracy z Funduszu Pracy 
i Europejskiego Funduszu Społecznego na dzień 31.12.2017 r. tys. zł/

Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 
powiatu przedstawiała się następująco: 
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WIZYTA JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA BISKUPA TADEUSZA PIKUSA

W związku z wizytacją para� i pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Ciechanowcu, w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 19 grudnia 
gościł Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz 
Pikus, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.

Z tej właśnie okazji odbyło się uroczyste 
spotkanie. Rozpoczął je Dyrektor Eugeniusz 
Święcki. Powitał wszystkich przybyłych gości, 
w szczególności Jego Ekscelencję Księdza Bisku-
pa, Ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego, Ks. Se-
kretarza dr. Tomasza Szmurło, Przewodniczącą 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorotę 
Łapiak, Wicestarostę Leszka Gruchałę, Przewod-
niczącą Rady Rodziców Agatę Koc, rodziców 
naszych uczniów oraz całą społeczność szkolną. 
Pan Dyrektor podkreślił ważność wizyty dusz-
pasterskiej Jego Ekscelencji. Zaznaczył, że wizyta 
Księdza Biskupa odbywa się w ważnym dla na-
szej placówki momencie, którym są przygoto-
wania do nadania jej imienia rotmistrza Witolda 

Pileckiego. W tym miejscu zauważył również, że 
współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, 
jako wzorców i nośników wartości. Wizyta Księ-
dza Biskupa z pewnością te wartości wzmocni 
i zapisze się na zawsze w pamięci i sercach całej 
naszej wspólnoty. 

Księdza Biskupa w imieniu rodziców ser-
decznie powitała także Przewodnicząca Rady 
Rodziców Agata Koc. Ze słowami powitania do 
Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej zwróciła 
się też sama młodzież. 

Po uroczystym powitaniu Pan Dyrektor za-
prosił wszystkich do obejrzenia przygotowanego 
specjalnie na tę okazję programu artystycznego. 
Młodzi artyści w bardzo pomysłowej formie po-
kazali, na czym polega tajemnica Świąt Bożego 
Narodzenia. J.E. Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus 
podziękował wykonawcom i twórcom spektaklu 
za bardzo piękny występ. 

W przemówieniu Ks. Biskupa znalazło się 
wiele głębokich treści. Ordynariusz Diecezji Dro-
hiczyńskiej podkreślił, iż jedną z największych 
prawd płynących z nadchodzących świąt jest 
fakt, iż Chrystus stał się człowiekiem po to, by 
wejść w los każdego z nas i obdarować nas ży-
ciem, które nie przemija, tylko się przemienia. 
Drugim ważnym darem Bożym jest miłość. Bez 
tej wartości życie traci bowiem sens. Wielką 
prawdą płynącą z Bożego Narodzenia jest ko-
nieczność pokochania samego siebie i zaak-
ceptowania siebie w różnych fazach życia. Bez 
miłości do siebie nie jest bowiem możliwe po-
kochanie innych ludzi i Boga. Ksiądz Biskup 
zaakcentował także, iż człowiek zawsze potrze-
buje innych ludzi, by wzrastać i się doskonalić. 

Duszpasterz złożył także gratulacje Panu Dy-
rektorowi i całej społeczności szkolnej. Życzył, 
aby nadchodzące święta były czasem namysłu, 
pokochania i zaakceptowania siebie oraz in-
nych ludzi, a także zauważenia dobra, płyną-
cego do nas od Boga i naszych bliźnich. 

W imieniu organizatorów głos zabrali także 
Wicestarosta Leszek Gruchała i Przewodnicząca 
Dorota Łapiak. Wicestarosta zaznaczył ważność 
wizyty duszpasterskiej J.E. Księdza Biskupa w ży-
ciu szkoły oraz naszej „małej ojczyzny”, tak 
bardzo przywiązanych do tradycyjnych warto-
ści. Zaakcentował również rolę współpracy sa-
morządu terytorialnego i prowadzonych przez 
niego jednostek z duszpasterzami. 

Jako kolejna przemówiła Pani Przewodni-
cząca Dorota Łapiak. W imieniu organizatorów 
podziękowała za to piękne spotkanie. Zaznaczy-
ła, że jest ono wielkim wyróżnieniem, na które 
z pewnością zasłużyła ciężką pracą cała szkolna 
społeczność. Na zakończenie głos zabrał po-
nownie Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Po-
dziękował za wszystkie ciepłe słowa, które padły 
pod adresem prowadzonej przez niego placów-
ki. Podkreślił również rolę efektywnej i owocnej 
współpracy z organem prowadzącym szkołę, 
którym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem. Jeszcze raz podziękował wszyst-
kim przybyłym gościom, szczególnie zaś J.E. 
Księdzu Biskupowi.

Po części o� cjalnej zaproszeni goście, na-
uczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział 
w uroczystym spotkaniu opłatkowym. 

NAUCZYCIEL NA MEDAL

Dnia 9 grudnia 2017 roku w Wyższej Szkole 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się 
uroczysta gala podsumowująca wojewódzki ple-
biscyt Nauczyciel na Medal. 

Z wielką przyjemnością i zarazem z dumą 
informujemy, iż nauczycielka Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

w Wysokiem Mazowieckiem, pani Joanna Pieku-
towska zajęła w tej rywalizacji 2 miejsce, w kate-
gorii nauczyciel klas ponadpodstawowych. 

Rywalizacja w plebiscycie rozpoczęła się 
14 października 2017r. Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, Kurier Poranny i Gazeta Współcze-
sna ogłosiły plebiscyt, nad którym honorowy 
patronat objął Marszałek Województwa Podla-
skiego – pan Jerzy Leszczyński.

Plebiscyt przebiegał dwuetapowo, najpierw 
rywalizacja odbywała się w obrębie powiatów, 
następnie zwycięzcy części pierwszej zmierzyli 
się z innymi wygranymi w pozostałych powiatach 
województwa. W czasie trwania plebiscytu w ww. 
dziennikach ukazywały się artykuły na temat 
pracy nauczycielki, jej drogi do wykonywania 
zawodu oraz pasji do tego, co robi. Redaktorzy 
Kuriera Porannego odwiedzili również szkołę 
z kamerą – nagrany materiał przybliżał zaintere-
sowanym „wyborcom” miejsce pracy nauczycie-
la – można było obejrzeć wypowiedzi dyrekcji 
szkoły, kolegów z pracy i oczywiście uczniów li-
ceum, którzy na co dzień pracują z panią Joanną 
i doceniają jej zaangażowanie w proces dydak-
tyczny i życie szkoły. Dla społeczności Jagielloń-
czyka nie jest niczym zaskakującym fakt, iż to 

właśnie p. Joanna Piekutowska znalazła się wśród 
najlepszych nauczycieli województwa podlaskie-
go. Jak wielokrotnie podkreślali w swych wy-
powiedziach cenią jej zaangażowanie, kreatyw-
ność, umiejętność oddziaływania na uczniów, 
entuzjastyczne podejście do procesu wychowaw-
czo-edukacyjnego. W wielu komentarzach poja-
wiało się również stwierdzenie dotyczące osobo-
wości p. Piekutowskiej, która łączy w sobie cechy 
świetnego germanisty, dostrzeganie problemów 
młodego człowieka z potrzebą niesienia pomocy, 
zarówno w sferze zawodowej jak też prywatnej.

Cytując za organizatorami plebiscytu: „Na-
uczyciel to zawód wyjątkowy. Nie można się go 
tak po prostu nauczyć. Poza wiedzą i doświad-
czeniem, aby spełniać się w tej roli, trzeba mieć 
coś więcej – umiejętność nawiązywania relacji 
z uczniami, budowania u nich autorytetu i sza-
cunku, umiejętność bycia jednocześnie ich opie-
kunem, liderem, ale i przyjacielem” – śmiało mo-
żemy dodać, iż wszystkie słowa odzwierciedlają 
portret osobowościowy naszego wysokomazo-
wieckiego nauczyciela na medal. Jeszcze raz gra-
tulujemy pani Joannie i życzymy, by w kolejnych 
plebiscytach zdobyła złoto i nigdy nie utraciła 
wiary w sens pełnionej misji. 
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„POLONEZA CZAS ZACZĄĆ…”
Dokończenie ze strony 1.

O� cjalnego otwarcia studniówki dokonał 
dyrektor szkoły Andrzej Jamiołkowski życząc 
wszystkim wspaniałej zabawy do białego rana. 
Następnie maturzyści podziękowali dyrektorowi 
i wicedyrektor Marii Gąsowskiej za stworzenie 
odpowiednich warunków do nauki, za opiekę 
i troskę podczas procesu edukacji, a wszystkim 
nauczycielom za przekazaną wiedzę. Szczególne 
podziękowania za trud i poświęcenie otrzymali 
wychowawcy i rodzice. Wszystkim wręczono bu-
kiety róż. Życzenia powodzenia na maturze oraz 

realizacji planów życiowych przekazali uczniom 
dyrektor, zaproszeni goście i rodzice. Po zakoń-
czeniu części o� cjalnej rozpoczęła się wspania-
ła zabawa do białego rana. Zgromadzeni bawili 
się zarówno w takt szybkiej jak i wolnej muzyki. 
Na parkiecie królowały piękne suknie Pań i ele-
ganckie garnitury Panów. Miłym akcentem były 
piosenki dedykowane wychowawcom i nauczy-
cielom.

Zabawa została utrwalona przez kamerzy-
stów i fotografów. Zapraszamy do naszej galerii 
– poniżej i na stronie internetowej Szkoły.
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