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Ten, kto nie doświadczył potrzeby ratowania 
życia lub zdrowia nie zdaje sobie sprawy z tego, 
jak cennym lekiem jest krew. „Krew to życie” – 
to powiedzenie na stałe weszło do języka i za- 
wiera prawdę o jej wartości. Krwiodawcy to 
ludzie szlachetni, którzy chcą pomagać innym. 
Ciekawą inicjatywą może pochwalić się Klub 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwo-
nego Krzyża „Kropelka” w Wysokiem Mazowiec- 
kiem z Prezesem Tadeuszem Wróblewskim na 
czele. Chodzi o akcję sprzątania okolic rzeki  
naszego Miasta.  

Każdy chciałby, aby świat wokół nas był 
piękny uporządkowany. Niektórzy zapominają 
jednak, że śmieci, pozostawione w niedozwolo-
nych miejscach, nie tylko ranią nasze poczucie 

RATUJĄ ŻYCIE I PRZYRODĘ
estetyki, ale są zagrożeniem dla środowiska. Pa-
miętając o tym uczniowie Centrum Kształcenia 
Zawodowego, pod opieką Bogusława Doroszkie-
wicza, włączyli się akcję wyżej wspomnianego 
Klubu HDK PCK „Kropelka”. Są to uczniowie: 
Rafał Dąbrowski, Wojciech Szulborski, Stani-
sław Janczewski, Wojciech Kaczyński, Mariusz 
Zaręba, Emilia Tymińska, Patryk Górski i Kamil 
Bogucki. 

Ta piękna postawa młodych ludzi jest wspa-
niałym wzorem dla całej społeczności szkolnej  
i nie tylko. Ich działalność jest naprawdę szla-
chetna, a wykonana wiosną praca pozwoli na 
jakiś czas odetchnąć przyrodzie.

CKZ 

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
Uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia  

Zawodowego w ramach wolontariatu 31 marca  
i 1 kwietnia włączyli się w XI Wielkanocną 
Zbiórkę Żywności. Realizacja akcji w okresie 
Wielkiego Postu i Adwentu – ma w naszej szko- 
le wieloletnią tradycję. Jest to stały i regularnie 
powtarzający się element jej działalności.

Zbiórka artykułów spożywczych została prze- 
prowadzona w wybranych sklepach na terenie 
Wysokiego Mazowieckiego. Wolontariusze, za- 
chęcali do podzielenia się żywnością. Każdy 
klient mógł przekazać część swoich zakupów. 
Wśród zebranych produktów znalazły się mię-
dzy innymi: mąka, kasze, ryż, makaron, olej, 

konserwy, dżemy, dania gotowe, przetwory owo-
cowo-warzywne, herbata, kakao, słodycze, płatki 
kukurydziane itp.

Zbiórka przyniosła zadawalające rezultaty,  
ponieważ zebrano dużo artykułów spożywczych,  
dzięki którym czas Świąt Wielkiej Nocy będzie 
radosny dla wielu rodzin. Za koordynowanie 
akcji odpowiedzialna była Dorota Wróblewska. 
Opiekę nad młodzieżą pełnili: Małgorzata Le-
niewska, Anna Pruszyńska, Barbara Biała i Ro-
bert Przychodzeń.

Serdecznie dziękujemy za ofiarowaną po- 
moc i zaangażowanie oraz życzymy pogodnych 
świąt Wielkanocnych!

Siły i mądrości płynącej
z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego,

zdrowych i pełnych spokoju Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole

oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

Dorota Łapiak

Przewodniczący
Rady Powiatu

Bogdan Zieliński

Starosta 
Wysokomazowiecki

Leszek Gruchała

Wicestarosta
Wysokomazowiecki



2

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
pomocy, zwłaszcza w zakre-
sie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wy-
chowawczych w stosunku do 
dzieci w rodzinach zagrożo-
nych przemocą w rodzinie 
w Powiecie Wysokomazo-
wieckim na lata 2017-2025, 
e) Powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w po-
wiecie wysokomazowieckim 
na lata 2017-2025, f) określe-
nia zadań, na które przezna-
cza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na 2017 rok oraz zasad dofinansowania 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie-
lenie dofinansowania na organizację imprez kul- 
turalnych i sportowych organizowanych na te- 
renie powiatu wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu zapoznał się z Oceną za- 
sobów pomocy społecznej za 2016 rok w powie-
cie wysokomazowieckim, przygotowaną przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski:
– Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyraże-
nia zgody na uruchomienie od 1 września 2017 
roku kształcenia w zawodzie Technik przemysłu 
mody,
– Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Ciechanowcu w sprawie: wy-
rażenia zgody na wykonanie remontu budynku 
gospodarczego znajdującego się na placu inter-
natu przy ulicy Kościelnej 12 w Ciechanowcu, 
wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu oso-
bowego marki Toyota Corolla z 2007 r., zmiany 
imienia dla szkoły.

Zarząd powiatu przyjął informację o wy-
nikach konkursu na stanowisko dyrektora Szpi- 
tala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Łomżyń-
skiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów  
w sprawie dofinansowania publikacji pt. „Kroni-
ka parafialna w Kuleszach” autorstwa ks. Stani-
sława Jamiołkowskiego.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Kierow-
nika Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzy-
żewie w sprawie udostępnienia lokalu mieszkal- 
nego w bloku nr 29 stanowiącym własność Po- 
wiatu Wysokomazowieckiego, oddanego w trwały  
zarząd Zespołowi Szkół Rolniczych im. Stefanii 
Karpowicz w Krzyżewie dla pracownika ZAZ, 
jako mieszkania służbowego i pokrycia ewen- 
tualnych kosztów remontu tego lokalu.

29 marca 2017 roku odbyła się XXII Sesja 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

21 marca 2017 roku pod przewodnictwem 
Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego za-
rządu odbyło się 72 posiedzenie Zarządu Po-
wiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w spra-
wie: a) ogłoszenia konkursu na kandydatów na 
stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowa-
dzonych przez powiat wysokomazowiecki, b) 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 
Mazowieckiem, c) wyrażenia zgody na wycięcie 
drzew z nieruchomości oznaczonej nr ewiden-
cyjnym 1462, położonej w obrębie miasta Wyso-
kie Mazowieckie, stanowiącej własność powiatu 
wysokomazowieckiego, d) upoważnienia dyrek-
tora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem 
Mazowieckiem do podejmowania czynności  
w zakresie programów regionalnych, o których 
mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 kwietnia  
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, e) zmian w budżecie powiatu na 
2017 rok, f) ustalenia na rok szkolny 2017/2018 
profilów kształcenia ogólnozawodowego i zawo-
dów, liczby oddziałów i liczby uczniów przyj-
mowanych do klas pierwszych w szkołach pro-
wadzonych przez powiat wysokomazowiecki, g) 
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował 
projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowiec- 
kiego w sprawie: a) zmian w budżecie powiatu 
na 2017 rok, b) darowizny na rzecz Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Łomży nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej stanowiącej własność Powiatu Wyso-
komazowieckiego, położonej na terenie miasta 
Wysokie Mazowieckie przy ulicy Szpitalnej 5, c) 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki 
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  
w związku z nowym ustrojem szkolnym, wpro-
wadzonym ustawą – Prawo oświatowe, d) Po-
wiatowego programu działań profilaktycznych 
mających na celu udzielenie specjalistycznej 

Porządek sesji obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego V kadencji.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał  
i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
3. Sprawozdanie przewodniczących komisji  
z działalności komisji pomiędzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poża- 
rowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu wy-
sokomazowieckiego za 2016 rok.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego w 2016 roku.
7. Roczne sprawozdanie Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu 
nieruchomości i mienia ruchomego o wartości 
brutto powyżej 3.500 zł za 2016 rok.
8. Informacja o umowach zawartych na 2017 
rok, pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem 
Mazowieckim i Podlaskim Oddziałem Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 
rok w powiecie wysokomazowieckim.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie 
uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały w spra-
wie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i za-
kłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności  
i formy kształcenia, na które dofinansowa-
nie jest przyznawane w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat wyso-
komazowiecki, b) dostosowania sieci szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 
wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych w związku z nowym ustro-
jem szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo 
oświatowe, c) Powiatowego Programu przeciw-
działania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie w powiecie wysoko-
mazowieckim na lata 2017-2025, d) Powiato-
wego Programu działań profilaktycznych mają- 
cych na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosun-
ku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemo-
cą w rodzinie w powiecie wysokomazowieckim 
na lata 2017-2025, e) określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 
rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej, f) darowizny na rzecz 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowe-
go Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łomży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej własność powia-
tu wysokomazowieckiego, położonej na terenie 
miasta Wysokie Mazowieckie przy ulicy Szpital-
nej 5, g) zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.



3

ZDANIEM STAROSTY...

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Ma-
zowieckiem w 2017 r. realizuje 2 projekty poza-
konkursowe współfinansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszym z nich jest projekt pt. „Akty-
wizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie wysokomazowieckim (III)” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020 (POWER). Skierowany jest on 
do młodych osób bezrobotnych z powiatu wy-
sokomazowieckiego. Celem szczegółowym PO-
WER jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym  
w szczególności osób, które nie uczestniczą  
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel główny projektu brzmi: zwiększenie 
możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 
roku życia pozostających bez pracy w powie- 
cie wysokomazowieckim. 

Wsparciem w ramach projektu planuje się 
objąć 99 uczestników (50% kobiet) w wieku  
18-29 lat (tj. do ukończenia 30 roku życia) bez 
pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako 
osoby bezrobotne, którym ustalono I lub II pro-
fil pomocy i które nie uczestniczą w kształce- 
niu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą  
w POWER 2014-2020 – za osobę z kategorii 
NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, 
która spełnia łącznie trzy warunki: 1) nie pracu- 
je, 2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształ- 
ceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani 
3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkol- 
nych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzu-
pełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwa-
lifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych 
do wykonywania pracy, w okresie ostatnich  
4 tygodni). 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 
31.12.2017 r. 

Planowana kwota wydatków projektu wy-
nosi 1 000 218,00 zł, w tym dofinansowanie ze 
środków wspólnotowych 842 984,00 zł. 

W ramach projektu przewiduje się zreali- 
zowanie następujących formy wsparcia: 
◆ staże – 39 osób,
◆ prace interwencyjne – 30 osób,
◆ szkolenia indywidualne – 4 osoby,
◆ środki na podjęcie działalności gospodar- 
czej – 26 osób. 

Projekt zakłada również, przewidziane w PO- 
WER 2014-20120 jako obligatoryjne wsparcie, 
objęcie wszystkich uczestników projektu pomo- 
cą w postaci ustalenia profilu pomocy, przygo-
towania IPD i realizacji pośrednictwa pracy lub 
poradnictwa zawodowego. 

Głównym rezultatem projektu będzie osiąg- 
nięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 
dla uczestników nie kwalifikujących się do żad-
nej z wymienionych poniżej grup docelowych – 
na poziomie co najmniej 43% oraz:
a) dla osób niepełnosprawnych na poziomie co 
najmniej 17%; 
b) dla osób długotrwale bezrobotnych na po- 
ziomie co najmniej 35%;
c) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie 
co najmniej 48%.

Drugi z projektów pod tytułem „30+ w dro- 
dze do zatrudnienia (III)” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2015-2020 skierowany jest 
do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  
zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowiec-
kiem zakwalifikowane do I profilu pomocy lub  
II profilu pomocy należące co najmniej do jed-
nej z następujących grup: 
– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety, 
– osoby z niepełnosprawnościami, 
– osoby długotrwale bezrobotne, 
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem projektu jest zwiększenie zdol-
ności do zatrudnienia osób od 30 roku życia 
pozostających bez pracy w powiecie wysoko-
mazowieckim.

Planowane jest objęcie pomocą 65 osób 
 z grupy docelowej. w tym zgodnie z kryteria- 
mi dostępu:
a) udział osób niepełnosprawnych w grupie  
docelowej projektu będzie nie mniejszy niż od- 
setek osób niepełnosprawnych w wieku od 30 
roku życia kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem w ramach projektu i zarejestrowanych  
w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby 
zarejestrowanych osób bezrobotnych od 30 
roku życia (wg stanu na 31.12.2016 r.): 2,48%  
(2 osoby);
b) 50% uczestników stanowić będą długotrwale 
bezrobotni rozumiani jako osoby pozostające 
bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 mie-
sięcy (należące do I lub II profilu pomocy);
c) 25% biorących udział w projekcie to osoby 
powyżej 50 roku życia (należące do I lub II pro-
filu pomocy).

Planowana kwota wydatków projektu w ro- 
ku 2017 wynosi 725 252,00 zł, w tym dofinanso-
wanie ze środków wspólnotowych 616 464,00 zł.

Uczestnicy zostaną objęci następującym 
wsparciem: 
▷ staże – 17 osób,
▷ prace interwencyjne – 20 osób,
▷ szkolenia indywidualne – 4 osoby,
▷ środki na podjęcie działalności gospodar- 
czej – 14 osób,
▷ refundacja kosztów doposażenia/wyposaże-
nia stanowiska pracy – 10 osób. 

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej 
są takie same jak dla pierwszego projektu. 

Opracował: Adam Buciński

Szanowni Państwo! 

PROJEKTY POZAKONKURSOWE 
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2017 ROKU

Od 3 kwietnia, na mocy uchwały Zarządu 
Powiatu, nowym dyrektorem Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem został Pan Jacek 
Roleder. Wybrała go Komisja konkursowa spo-
śród pięciorga kandydatów. Zastąpi on na tym 
stanowisku śp. Stanisława Bielskiego. Zgodnie 
z ustawą o działalności leczniczej umowa z no-
wym dyrektorem zawarta została na 6 lat.

Pan Jacek Roleder to ekonomista, przez 
ostatnie 10 lat był Dyrektorem Oddziału Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku. Po-
chodzi i mieszka w tym mieście. Mam nadzieję, 
że zdobyte doświadczenie oraz kompetencje 
pozwolą na co najmniej utrzymanie, a myślę 
że w wielu aspektach podniesienie wysokiej 
poprzeczki jaką zawiesił jego poprzednik w za-
rządzaniu naszym szpitalem. Nowy dyrektor nie 
wchodzi do przeciekającej łajby, gdzie pierw-
szym zadaniem jest wybieranie wody, aby nie 

zatonęła. Sytuacja finansowa szpitala jest bardzo 
dobra. Od 2004 r. wynik finansowy jest zawsze 
dodatni. Wchodzi może jeszcze nie na super-
nowoczesny jacht, ale na przyzwoicie wygląda-
jącą łódź, którą należy odpowiednio kierować  
i oczywiście modernizować, aby mogła swobod-
nie płynąć po, niekiedy wielkich, wzburzonych 
i niebezpiecznych, falach ochrony zdrowia. 
Wyrażam nadzieję i przekonanie, że nowemu 
dyrektorowi to się uda, z pożytkiem dla wszyst-
kich tam zatrudnionych oraz całej społeczności 
powiatu wysokomazowieckiego.

W następnym numerze naszego biulety- 
nu postaramy się zamieścić rozmowę z Panem 
Dyrektorem.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

W marcu 2017 r. na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano 27 zdarzeń, 
w których uczestniczyło 69 załóg – 255 stra-
żaków z Państwowej i Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W wyniku zdarzeń ranne zostały 
4 osoby, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. 
Straty oszacowano na ok. 61 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
09 marca o godz. 930 do Stanowiska Kie-

rowania Komendanta Powiatowego wpłynęło 
zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów oso-
bowych w Ciechanowcu. Do zdarzenia zadys-
ponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie 
oraz dwa zastępy z OSP KSRG Ciechanowiec. 
Na miejsce stwierdzono, że na skrzyżowaniu 
dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów 
osobowych (Citroen C4 z BMW). Citroenem 
podróżowały dwie osoby – nie odniosły żad- 
nych obrażeń. BMW podróżował sam kierowca. 
Z chwilą przybycia pierwszego zastępu kierowca 
BMW pozostawał za kierownicą pojazdu, przy-
tomny. Po zabezpieczeniu i decyzji o wydostaniu 
go z pojazdu przez lekarza Zespołu Ratownic-
twa Medycznego, zdarzenia ratownicy pomogli 
mu wyjść z rozbitego pojazdu i zabezpieczyli 
na noszach typu deska. Lekarz ZRM zadecydo-
wał o zabraniu go przez śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratowniczego, który wylądował na 

pobliskim stadionie piłkarskim. Działania JOP 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
dotarciu do osób poszkodowanych. Odłączono 
dopływ prądu z akumulatorów w obydwu po-
jazdach. Udzielono pomocy ZRM w wydostaniu  
i zabezpieczeniu poszkodowanego z rozbitego 
BMW. Zabezpieczono lądowisko podczas lą-
dowania i startu LPR. Po czynnościach docho-
dzeniowo-śledczych Policji i usunięciu wraków 
pojazdów z drogi uprzątnięto jezdnię z resztek 
powypadkowych. W wyniku zdarzenia w BMW 
zniszczony został przód pojazdu, natomiast w ci- 
troenie uszkodzony lewy bok. Straty oszacowa-
no na ok. 30 tys. złotych.

11 marca o godz. 1205 Dyżurny SKKP otrzy- 
mał informację o pożarze, do którego doszło  
w zakładzie produkcyjnym chemii gospodarczej 
w Czyżewie. Ze względu na specyfikę produk-
cyjną zakładu oraz brak konkretnych informa-
cji w zgłoszeniu, do zdarzenia zadysponowano 
znaczną ilość sił i środków: trzy zastępy z JRG 
Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG 
Czyżew, po jednym zastępie z JRG Zambrów, 
OSP Dąbrowa Wielka, OSP Rosochate Kościel-
ne, OSP KSRG Klukowo, OSP KSRG Szepie-
towo, OSP KSRG Wysokie Mazowieckie oraz 
specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno- 
-ekologicznego „Białystok”. Dodatkowo na miej- 
sce zdarzenia przybyli: zastępca dowódcy JRG 
Wysokie Mazowieckie, grupa operacyjna z Ko- 
mendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku oraz 
zastępca komendanta powiatowego PSP w Wy-
sokiem Mazowieckiem. Zdarzenie miało miej-
sce w zakładzie produkującym chemiczne środ-
ki czystości. W momencie dojazdu na miejsce 
pierwszej JOP (OSP KSRG Czyżew) wszyscy 

pracownicy zakładu byli już na zewnątrz bu- 
dynków – po ewakuacji, którą przeprowadzili 
we własnym zakresie. Pracownicy ci pracowali  
w innej części zakładu. Ta część budynku, w któ-
rej powstał pożar wyłączona była w tym dniu  
z produkcji. Początkowo przypuszczano, że po-
żar ma miejsce na poddaszu budynku produk-
cyjnego, w jednej ze skrajnej południowej części. 
Pierwsze działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ratowników  
w ODO z gaśnicami proszkowymi i prądem 
wody po drabinach przystawnych na dach bu-
dynku. Tam poprzez wyłaz dachowy podano 
proszek gaśniczy i wodę na przypuszczalne źró-
dło pożaru. Po przybyciu JRG dalsze działania 
polegały na ustaleniu za pomocą specjalistycz-
nych przyrządów i kamery termowizyjnej praw-
dopodobnego ogniska pożaru, które ostatecznie 
znaleziono na metalowej antresoli. Był to rozsy-
pany żarzący się, ciemno-żółty proszek. Wstęp-
nie przygaszono pożar gaśnicami proszkowymi 
i ustalono, iż jest to prawdopodobnie miesza-
nina substancji chemicznych, której głównym 
składnikiem jest sól sodowa kwasu dichloro-
izocyjanurowego. Dalsze działania unieszko-
dliwienia substancji ustalane były na podstawie 
odpowiedniej „Karty charakterystyki substancji 
chemicznej” przy wsparciu zakładowych tech-
nologów oraz grupy ratownictwa chemicznego. 
Po zakończeniu działań przewietrzono budynek 
i dokonano pomiarów powietrza w pomiesz-
czeniach – brak podwyższonych wskazań. Pod-
czas zdarzenia lekkich obrażeń doznał jeden  
z pracowników zakładu oraz ratownik OSP. Stra-
ty oszacowano na 3 tysiące złotych, uratowano 
mienie wartości około 10 mln. zł.

KRONIKA POLICYJNA 

 

W marcu 2017 roku w powiecie wysoko- 
mazowieckim doszło do 1 wypadku drogowego 
i 23 kolizji drogowych. Policjanci na drogach 
naszego powiatu zatrzymali 19 nietrzeźwych 
kierowców.

– 4 i 5 marca policjanci wysokomazowiec-
kiej drogówki na drogach powiatu ujawnili 
trzech nietrzeźwych kierowców oraz jednego, 
który zdecydował się usiąść za kierownicą samo- 
chodu pomimo orzeczonego sądowego zakazu 
kierowania pojazdami. Pierwszego z nietrzeź-
wych funkcjonariusze zatrzymali do kontroli  
drogowej w minioną sobotę około godzinie  
18:00, w Ciechanowcu na ulicy Pałacowej. Oka- 
zał się nim 65-latek, który kierował toyotą  
mając w organizmie blisko 2 promila alkoholu. 

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. 
Kolejnym nieodpowiedzialnym kierowcą był 
21-letni mieszkaniec gminy Ciechanowiec. Męż-
czyzna kierował pojazdem mając w organizmie 
prawie jeden promile alkoholu. W niedzielę, po 
północy na ulicy łomżyńskiej w Ciechanowcu 
policjanci drogówki zatrzymali następnego nie-
trzeźwego 21-latka. Badanie alkomatem wyka-
zało ponad 1,2 promila alkoholu w jego orga- 
nizmie. Następnie w Wysokiem Mazowieckiem 
na ulicy Zambrowskiej policjanci drogówki za- 
trzymali do kontroli drogowej osobowe volvo.  
Jak się okazało za kierownicą auta siedział 
26-letni mężczyzna, wobec którego sąd orzekł 
zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Nieodpowiedzialni kierowcy, za swoje czy-
ny odpowiedzą przed sądem.

 – 17 marca przed południem wysokoma-
zowieccy policjanci z wydziału kryminalnego 
zapukali do drzwi jednego z domów na tere-
nie Ciechanowca. Z informacji mundurowych 
wynikało, że mieszkająca tam 54-latka posiada 
papierosy z nielegalnego źródła. Podczas prze-

szukania lokalu ustalenia policjantów się po-
twierdziły. Funkcjonariusze znaleźli blisko 600 
paczek papierosów bez polskich znaków skar-
bowych akcyzy. Łączne straty, na jakie narażony 
został Skarb Państwa, to około 14 tysięcy zło-
tych. Kobieta usłyszy teraz zarzut nielegalnego 
posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. Grozi jej grzywna 
oraz nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

– 28 marca w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazo-
wieckiem przeprowadzono akcję pod hasłem 
,,spoKREWnieni służbą”, którą patronatem  
objął Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Pan Mariusz Błaszczak. Funkcjonariusze 
oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji  
w Wysokiem Mazowieckiem wspólnie ze stra- 
żakami włączyli się w ogólnopolską zbiórkę 
krwi, która rozpoczęła się 1 marca z okazji Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
i potrwa do końca miesiąca.

AB
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STOP POŻAROM TRAW
Przełom zimy i wiosny to okres, w których 

wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych 
traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocz-
nej wysuszonej roślinności stanowią doskonały 
materiał palny, co w połączeniu z działalnością lu-
dzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (naj-
większa liczba pożarów traw przypada na marzec 
i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny 
jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje 
przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w 
sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i 
bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysu-
szone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprze-
strzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 
km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda 
na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenia-
niu ognia pomaga także wiatr. W przypadku du-
żej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, 
pożary bardzo często wymykają się spod kontroli 
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Nie-
jednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą doby-
tek całego życia. Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Czytaj więcej na stronie http://www.wyso-
kiemazowieckie.straz.bialystok.pl/news/aktual.
htm#trawy1

ZAPROSZENIE DLA SZEŚCIOLATKÓW

Konkurs dla sześciolatków „5 powodów..." 
– nowa propozycja o charakterze profilaktycz-
nym dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym skierowana do sześciolatków

Konkurs na najlepsze hasła do spotu radio- 
wego „5 powodów dla których mój Tata/moja 
Mama musi zapinać pasy bezpieczeństwa w sa- 
mochodzie” – to nowa propozycja ze strony 
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego 
KWP w Białymstoku oraz pracowników Nad-
leśnictwo Czarna Białostocka skierowana do 
dzieci uczęszczających do przedszkoli z tere-
nu województwa podlaskiego – do grupy tzw. 
„sześciolatków”. Przedsięwzięcie rozpoczyna się  
27 marca 2017 roku i potrwa do 27 kwietnia bie-
żącego roku. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie.

Regulamin konkursu na najlepsze hasła do 
spotu radiowego „5 powodów dla których mój 
Tata/moja Mama musi zapinać pasy bezpie-
czeństwa w samochodzie”.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 
KONKURSU:

1. Organizatorzy: Komenda Wojewódzka Po-
licji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, Bia-
łystok 15 – 003 oraz Nadleśnictwo Czarna 
Białostocka, ul. Marszałkowska 27, Czarna Bia-
łostocka 16 - 020.
2. Konkurs rozpoczyna się od 27 marca 2017 
r. i trwa do 27 kwietnia 2017 r. (decyduje data 
wpływu pracy zawierającej tematyczne hasła – 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu).
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 
maja 2017 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko 
uczęszczające do Przedszkola z terenu woje-
wództwa podlaskiego – do grupy tzw. „sześcio-
latków”.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
nadesłanie w terminie określonym w pkt.1.2 
prac zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regula-
minu konkursu zawierających 5 powodów dla 
których rodzic danego przedszkolaka winien 
zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie 
(w formie hasłowej). Hasła winne być nade-
słane w ramach wypełnionej karty zgłoszenia 
podpisanej przez opiekuna prawnego danego 
Uczestnika, jak również przez Dyrekcję danego 
przedszkola na adres Komenda Wojewódzka 
Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Dro-
gowego, ul. Sienkiewicza 65, Białystok 15-003.
3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkur-
sie, wskazanego w pkt. 2.2 oznacza akceptację 
wszystkich punktów Regulaminu konkursu.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialno-
ści za prace, które nie dotarły do nich z przy-
czyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań 
operatorów pocztowych lub firm kurierskich.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzial-
ności za podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osób trzecich – uczestników konkursu 
przez opiekunów prawnych danego Uczestnika 
oraz Dyrekcję danego przedszkola do którego 
Uczestnik uczęszcza. Podanie nieprawdziwych 
danych skutkuje odebraniem Uczestnikowi 
prawa do nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stro- 
nie internetowej www.podlaska.policja.gov.pl.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować  
na adres e-mail: wrd.kwp@bk.policja.gov.pl.
3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu 
przez Uczestnika może oznaczać jego wyklu-
czenie z uczestnictwa w konkursie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem zastosowanie znajdą odpowied-
nie przepisy Kodeksu Cywilnego.



6

W dniu 20 marca 2017 r. w ZSOiZ w Czy-
żewie przeprowadzona została lekcja otwarta 
na temat: Technologia produkcji i ekspedycji 
potraw kuchni włoskiej. Głównym celem zajęć 
było zapoznanie uczniów Technikum w zawo-
dzie technik żywienia i usług gastronomicznych 
z doborem surowców oraz etapami produkcji 
potraw włoskich, jak również przedstawienie 
doświadczeń zawodowych pozostałym nauczy-
cielom szkoły.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II,  
spośród których 9 osób wróciło 5 marca z mie-
sięcznego stażu w zakładach gastronomicznych 
na Sycylii finansowanego ze środków projektu 
Erasmus +. Lekcje prowadziła p. Małgorzata Jaź-
wińska, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
która opiekowała się młodzieżą podczas pobytu. 
Na początku lekcji nauczycielka przedstawiła 
zwyczaje żywieniowe Włochów, wykorzystując 
prezentację multimedialną, powstałą ze zdjęć 
wykonanych podczas staży uczniów na Sycylii. 
Uczniowie opowiadali o swoich doświadcze-
niach zawodowych i przeżyciach osobistych, 
oceniając oryginalne smaki włoskich dań jako 
konsumenci. 

Następnie uczniowie przeszli do pracowni  
gastronomicznej, gdzie podzieleni na grupy mieli  

za zadanie przygotować określone potrawy. Pra- 
ca odbywała się w czterech zespołach, których 
liderami był uczniowie uczestniczący w projek- 
cie Erasmus +. Karol Piekutowski, który praco-
wał w restauracji „U FUNU” był liderem grupy, 
której zadanie polegało na przygotowaniu wło-
skiej pizzy. Z wielką wprawą formował placek 
z ciasta drożdżowego, a pozostali uczniowie 
przygotowywali farsz z m.in. bakłażana i cukinii. 
Innym daniem typowym dla Sycylii, wykonywa-
nym przez uczniów, był makaron z krewetka-
mi. Liderka tej grupy, Magda Łuniewska, która 
również pracowała w restauracji „U FUNU”, 
pokazywała kolegom, jak prawidłowo dokonać 
obróbki wstępnej krewetek, a potem podsmażała 
je z czosnkiem w białym winie. Słynną sycylijską 
zakąskę arancini w dwóch wersjach: z ragout 
wołowym i nutellą przygotowywała grupa, któ-
rej przewodził Rafał Borowy, również stażysta 
w restauracji „U FUNU”. Ta ciekawa potrawa to 
specjalnie spreparowana kula z ryżu z wypeł-
nieniem – mięsnym lub słodkim, panierowana 
i smażona w głębokim tłuszczu. Inną typowo 
sycylijską zakąską są cebulki zapiekane w bocz-
ku, które przygotowywała grupa pod przewod-
nictwem Kasi Zawistowskiej, pracującej w re-
stauracji „LA GALLERIA”. Sycylijski przysmak 
pane fritto, czyli paluszki z ciasta drożdżowego 
smażone w głębokim tłuszczu, wykonała Marta 
Dmochowska. 

Sporządzone potrawy zostały zaprezento- 
wane w pracowni obsługi gości. Uczniowie na-
kryli stół, przygotowali odpowiednią zastawę 
oraz dodatki dekoracyjne. Na koniec dokonano 
oceny organoleptycznej i podsumowano wy-
konane zadania. Zauważono i doceniono duże 
zaangażowanie uczniów przy sporządzaniu okre- 
ślonych potraw. Młodzież, która nie odbywa-
ła stażu we Włoszech, dzięki tej lekcji zyskała 
umiejętność produkcji wybranych potraw sy-
cylijskich. Wyjazd do Włoch to dla uczniów nie  
tylko nauka tworzenia nowych potraw, to rów-
nież poznanie wykorzystywanych surowców, 
przypraw, poznanie kultury innego kraju a tak-
że zmiana klimatu. Młodzież zdobyła również 
inne umiejętności, takie jak: praca w grupie, 
odpowiedzialność za grupę rówieśników, samo-
dzielność, punktualność, umiejętność spędzania 
wolnego czasu, nauka języka włoskiego, przeła-
manie bariery mówienia w języku angielskim, 
sprawna komunikacja, radzenie sobie w sytu- 
acja problemowych i inne. Jest to również dobra 
promocja naszej szkoły i zawodu.

Zajęcia zakończyły się smacznie i przyjem-
nie oraz poważnie, o czym świadczy poniższe 
motto:

„Tylko jedząc doskonałe potrawy, jesteś  
w stanie takie przygotować”.

Z SYCYLIJSKIEJ KUCHNI – NA POLSKIE STOŁY

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
MAJ 2017 ROK

WYDARZENIA KULTURALNE
Przegląd Pieśni Patriotycznych – Wspólne 

Śpiewanie 3 maja 2017 r. Organizator i miejsce 
realizacji: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem 
Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, tel.86 275 23 43, strona: 
http://www.wysokiemazowieckie.pl.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 
– 3 maja 2017 r. Organizator: Gminny Ośrodek 

Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 
18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69, miejsce realiza-
cji: uroczystości w kościele, przy pomniku, e-mail: 

kulczyzew@op.pl strona: www.gokczyzew.pl .
XX Festyn Rodzinny 3 Maja – 3 maja 2017 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowych Piekutach, ul. Główna 23A, 
18-212 Nowe Piekuty; Zespół Szkół w Jabłoni 

Kościelnej ul. Mickiewicza 1, 18-212 Nowe Pie-
kuty, miejsce realizacji: Zespół Szkół w Jabłoni 

Kościelnej, tel. (086) 476 15 20, e-mail: 
gok@nowepiekuty. pl.

Dni Gimnazjalistów – 18-19 maja 2017 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół 

w Nowych Piekutach, ul. Główna 3, 18-212 Nowe 
Piekuty, tel. 86 476 50 45, e-mail: zsnp@wp.pl 

strona: www.szkola.nowepiekuty.pl; Parafia 
pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie, 

ul. Ppłk. Platonoffa 40, Hodyszewo, 
18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 18 40, 

e-mail: poczta@hodyszewo.vayjex.prv.pl.

XV Edycja Konkursu Powiatowego o życiu 
i nauczaniu Jana Pawła II – 19 maja 2017 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół 

Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Wysokiem Mazowieckiem, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4, 
e-mail: zesp-szk-zaw@o2.pl, tel. 86 275 25 88, 

strona: www.zszwysmaz.podlasie.pl.
Europejska Noc Muzeum – 20 maja 2017 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rolnic-
twa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. 

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

strona: www.muzeumrolnictwa.pl.
Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa 

Wiejskiego 20-21 maja 2017 r. Organizator 
i miejsce realizacji: Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, 
tel. 86 2758900; fax. 86 275 89 20; 

e-mail: podr.@zetobi.com.pl strona: www.odr.pl.
Dzień Dziecka i Rodziny – 27 maja 2017 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek 
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 23 43, 

strona: http://www.wysokiemazowieckie.pl.
III Festiwal Pieśni Maryjnej – maj 2017 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek 
Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 
Klukowo, tel. 86 478 12 45, e-mail: gok@klukowo.pl, 

storna: www.klukowo.naszgok.pl.

XVII Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów 
- maj 2017 r. Organizator i miejsce realizacji: 

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, 
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, miejsce 
realizacji: Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, 

tel. 86 476 01 02, e-mail: gok@szepietowo.pl.
Powiatowe obchody ,,Dni ochrony przeciwpo-

żarowej’’ – maj 2017 r. Organizator i miejsce 
realizacji: 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: plac przed Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 
– maj 2017 r. Organizator i miejsce realizacji: 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, 
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 

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

WYDARZENIA SPORTOWE
II Manewry Klas Wojskowych 

– 25-28 maja 2017 r. Organizator i miejsce 
realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2771134,

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl,
strona: http://zsoiz-ciechanowiec.pl. 
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Technikum w zawodach:

Liceum Ogólnokształcące:

Branżowa Szkoła I Stopnia

ZAPRASZAMY DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ:

d

d

d

d

d

d

d

d

d

oddział wielozawodowy
operator urządzeń przemysłu
chemicznego

profil humanistyczno-prawny
profil politechniczno-medyczny
profil strażacki

technik żywienia i usług
gastronomicznych
technik agrobiznesu
technik informatyk
technik ekonomista

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
25 maja 2017 r.

Składanie dokumentów
w sekretariacie szkoły

30 30w godz. 7  - 15

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Czyżewie
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ş wysokie wyniki egzaminów 

zewnętrznych

Ş aktywne życie szkoły

Ş rozwój zainteresowań

Ş praktyki zagraniczne

Ş doskonała baza dydaktyczna

i wykwalifikowana kadra

N
A

S
Z

E
 A

T
U

T
Y

SZKOŁA
DLA

CIEBIE

ZAPRASZAMY

NOWY KIERUNEK



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

Nakład: 2000 egz.

ONI JUŻ WYBRALI 

  TERAZ CZEKAMY NA CIEBIE 

 KLASA  
PRZEDMIOTY REALIZOWANE 

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM  

humanistyczno-prawnicza  język polski  * h is tor ia  

językowa  
język angie lski  *  h istoria   

język niemiecki ,  rosyjski  lub hiszpański  
matematyczno– f izyczna  matematyka * f izyka  

biologiczno-chemiczna  biologia  *  chemia  

geograficzno-matematyczna    geograf ia  *  matematyka  

sportowa  
biologia  *  język angie lsk i  

(przewidziany egzamin ze sprawności  f izycznej )  

mundurowa  
geograf ia  *  wos  

przedmioty uzupełnia jące -bezpieczeństwo i  psychologia  
(przewidziany egzamin ze sprawności  f izycznej )  

LO dla  Dorosłych  
klasa  ogólna  

geografia  *  wos  

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 

ul .  1000- lecia  15  

18-200 Wysokie Mazowieckie  

tel . / fax . :  86  275 22 35 

www.jagiel lonczyk.org.pl  

sekretar iat@jagiel lonczyk.org.pl  

sulowysmaz.pl  

facebook.com/zsoip  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji pojawią się w drugiej połowie kwietnia 2017r. na stronie internetowej szkoły  


