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O obecnej sytuacji w rolnictwie i stojących 
przed rolnikami wyzwaniach w roku 2017 roz-
mawiano 22 lutego podczas konferencji w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Spotkanie 
zainicjowali Właściciele firmy TRANS-ROL 
Grażyna i Andrzej Remisiewicz, we współpra-
cy ze szkołą rolniczą. Przedsiębiorcy od ponad 
10 lat dążą do nieustannego podnoszenia wie-
dzy w sektorze rolniczym. Andrzej Remisiewicz 
już 3 lata temu ostrzegał przed pojawiającymi 
się w branży oszustami i naciągaczami, m.in. 
w procederze wyłudzania należnego podatku 
VAT w obrocie śrutą importowaną i paliwem. 

WIEŚ, TO TEŻ POLSKA
Wówczas dla wielu był to temat abs-
trakcyjny, a niestety przewidywania się 
sprawdziły. Wielu rolników zostało oszu-
kanych i musi ponieść odpowiedzial-
ność � nansową z tego tytułu. 

Wykład otwierający spotkanie wy-
głosił prof. dr hab. Henryk Wnorowski 
z Uniwersytetu w Białymstoku, który 
próbował odpowiedzieć na pytanie „Jak 
żyć na wsi Panie Profesorze?”

Dokończenie na stronie 11.

ZAWSZE ŻYWI W NASZEJ PAMIĘCI
Uroczyste obchody Narodowego 

Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
ustanowionego na mocy ustawy z dnia 
3 lutego 2011 roku poświęconego pa-
mięci żołnierzy organizacji podziem-
nych, walczących po 1945 r. z syste-
mem komunistycznym w Wysokiem 
Mazowieckiem odbyły się 26 lutego.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. 
w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Wysokiem Mazowieckiem odpra-
wioną w intencji ojczyzny i żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. Po 
mszy poczty sztandarowe i wszyscy 
zebrani prowadzeni przez Grupę Re-
konstrukcji Historycznej im. Brygady 
Kawalerii „Plis” w Wysokiem Mazo-
wieckiem oraz orkiestrę OSP w Wy-

sokiem Mazowieckiem przemaszerowali pod 
pomnik kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” 
i jego żołnierzy przy rondzie im. NSZZ Solidar-
ność, gdzie złożono kwiaty, a także odczytano 
apel poległych. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: 
Poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski, Woje-
woda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek 
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, 
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław 
Siekierko. W uroczystościach wzięli udział także 
Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, 
Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu 
wysokomazowieckiego, przedstawiciele Łom-
żyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego z Cie-
chanowca, żołnierze z JW w Plewkach, harcerze 
ZHP i ZHR oraz mieszkańcy miasta.

GAZELA BIZNESU 2016
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazo-

wieckiem po raz piąty otrzymał statu-
etkę Gazeli Biznesu.

27 grudnia 2016 r. została opubli-
kowana 17. Edycja Rankingu Gazele 
Biznesu 2016. Jest on zestawieniem 
najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się małych i średnich polskich 
przedsiębiorstw. O tytuł Gazeli Biznesu 
może ubiegać się � rma, która spełnia 
wszystkie poniższe kryteria: rozpoczęła 
działalność przed rokiem 2013 i pro-
wadzi ją nieprzerwanie do dziś; w roku 
bazowym 2013 przychody ze sprzedaży 
mieściły się w przedziale pomiędzy od 3 
do 200 mln złotych; w latach 2013–2015 

z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów 
ze sprzedaży i ani razu nie odnotowała straty; 
umożliwiła analizę swoich wyników finan-
sowych przynajmniej z trzech badanych lat. 
O miejscu � rmy na liście rankingowej decydo-
wał wyrażony w procentach przyrost obrotów, 
osiągnięty w ciągu trzech badanych lat.

Z terenu województwa podlaskiego jeste-
śmy jednym z dwóch podmiotów leczniczych, 
któremu przyznano to wyróżnienie, co jest po-
wodem do dumy i zadowolenia z dobrze speł-
nionej misji szpitala. Jest jednocześnie potwier-
dzeniem dobrego gospodarowania środkami 
publicznymi i efektywnego zarządzania pod-
miotem.
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do or-
ganizacji robót publicznych w imieniu powia-
tu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy 
dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wyso-
kiem Mazowieckiem; udzielenia upoważnie-
nia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 
w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji 
robót publicznych w imieniu powiatu wysoko-
mazowieckiego na okres 6 miesięcy dla siedmiu 
osób bezrobotnych w Zarządzie Dróg Powiato-
wych w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia 
opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii 
drogi powiatowej; nieodpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości oznaczonej nr geo-
dezyjnym 188/3 o pow. 0,0161 ha, położonej 
w obrębie Jabłoń Kościelna, gmina Nowe Pieku-
ty; udzielenia wsparcia � nansowego na realiza-
cję w 2017 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego w sferze kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; udzielenia wsparcia � nansowego 
na realizację w 2017 roku zadań publicznych 
należących do powiatu wysokomazowieckiego 
w sferze wspierania i upowszechniania kultu-
ry � zycznej i sportu; unieważnienia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2017 roku za-
dań publicznych należących do powiatu wy-
sokomazowieckiego w sferze działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych; unieważnienia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 
roku zadań publicznych należących do powiatu 
wysokomazowieckiego w sferze pomocy spo-
łecznej; upoważnienia Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem do dokonywania zmian w pla-
nie � nansowym wydatków budżetowych w 2017 
roku; zmian w budżecie powiatu na 2017 rok; 
udzielenia upoważnienia do podpisania Umowy 
o partnerstwie/Porozumienie o partnerstwie na 
rzecz realizacji Projektu pt.: „Rozwijamy skrzy-
dła”; wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 659 na obszarze powia-
tu wysokomazowieckiego, na wniosek Urzędu 

15 lutego 2017 roku odbyło się 70 po-
siedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego V kadencji. Zarząd powiatu podjął 
uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnic-
twa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji pro-
jektu partnerskiego pt.: „30-latkowie atrakcyjni 
na rynku pracy” w ramach RPO WP 2014–2020; 
powołania komisji konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadań publicznych powia-
tu wysokomazowieckiego w 2017 roku; zaopi-
niowania rozbudowy ul. Łąkowej w Kuleszach 
Kościelnych; wyrażenia opinii dotyczącej po-
zbawienia drogi kategorii drogi powiatowej; 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu: postanowił o przyzna-
niu stypendium za I półrocze roku szkolnego 
2017/2018 dla 29 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu wysokomazowieckie-
go w kwocie 500 zł; wyraził pozytywną opinię 
w kwestii zwiększenia dodatku motywacyjne-
go, przyznanego przez starostę dla dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Ma-
zowieckiem w związku z realizacją i koordy-
nacją projektu „Krok w przyszłość – program 
podnoszenia kompetencji uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez 
realizację staży zawodowych”, współ� nansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej; zapoznał 
się z działalnością i funkcjonowaniem Centrum 
Turystyczno-Rehabilitacyjnego Zakład Aktyw-
ności Zawodowej Krzyżewo; rozpatrzył wnioski 
o udzielenie do� nansowania na organizację im-
prez kulturalnych i sportowych organizowa-
nych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

2 marca 2017 roku odbyło się 71 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji. Zarząd powiatu podjął uchwały 
w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektoro-
wi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; 
pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 
2017 planu do� nansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
do� nansowania opłat za kształcenie pobiera-
ne przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształce-
nia, na które do� nansowanie jest przyznawane, 
w szkołach i placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Powiat Wysokomazowiecki; za-
poznał się z Informacją o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego w 2016 roku; zapoznał się 
z Analizą sytuacji pożarowej i miejscowych za-
grożeń oraz funkcjonowania Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wyso-
komazowieckiego za rok 2016.

Zarząd powiatu zapoznał się z rocznym 
sprawozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2016 rok w zakresie nieru-
chomości i mienia ruchomego o wartości brut-
to powyżej 3.500 złotych oraz z informacją na 
temat rodzaju i wartości zawartych umów na 
2017 rok z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ w Białymstoku; rozpatrzył pismo Prezesa 
Koła Wędkarskiego JAZGARZ nr 87 w Ciecha-
nowcu w sprawie objęcia honorowym patrona-
tem zawodów wędkarskich, które odbędą się 
w lipcu br. nad rzeką Nurzec w Ciechanowcu 
oraz do� nansowaniem nagród oraz pucharów 
dla zwycięzców; rozpatrzył pismo Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Ma-
zowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na li-
kwidację i wyrejestrowanie samochodu cięża-
rowego Renault Kangoo o nr. rej. BWM 81 HC, 
rok produkcji – 2002; pozytywnie zaopiniował 
przedstawioną przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Wysokiem Mazowieckiem propozycję cen za 
wynajem środków transportowych i sprzęto-
wych posiadanych przez jednostkę.

1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Pod patronatem Starostwa Powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem 1. marca Zespół 
Szkół w Kuleszach Kościelnych zorganizował 
uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, na które 
złożyły się: Powiatowy Konkurs Plastyczny na 

plakat pt. „Niezłomni, Nieugięci, Niezwycię-
żeni”, Przegląd Pieśni zatytułowany „W hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym”. 

W uroczystości wzięli udział: Starosta 
Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński, Wójt – 
Józef Grochowski, Sekretarz Gminy – Hanna 
Włostowska, Proboszcz – ks. kan. Bogdan Ma-
linowski, przedstawiciele Rady Gminy i Rady 
Rodziców oraz uczestnicy konkursów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów wraz z opieku-
nami. W przeglądzie pieśni udział wzięło sie-
dem szkół z powiatu wysokomazowieckiego. 
Wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Wszystkim uczestnikom przeglądu pieści pa-
triotycznej serdecznie dziękujemy.

Na konkurs plastyczny z terenu powia-
tu wpłynęło 98 prac. Po wnikliwej obserwacji 
i ocenie prac, komisja postanowiła nagrodzić 
i wyróżnić następujących uczniów. Zdobyw-
cami I miejsc w poszczególnych kategoriach 
zostali – szkoła podstawowa: Maja Mantur – 
Jabłoń Kościelna i Adam Kalinowski – Kulesze 
Kościelne; gimnazjum: Joanna Zalewska – So-
koły i Karolina Sokołowska – Kulesze Kościelne.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania nauczycielom za pełną zaangażowania 
pracę artystyczną z wychowankami i gratulują 
wybitnych osiągnięć młodych artystów. 
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ZDANIEM STAROSTY...

Uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty 
Wysokomazowieckiego przyznanych uczniom 
szkół prowadzonych prze Powiat Wysokoma-
zowiecki, którzy w I semestrze roku szkolnego 
2016/2017 osiągnęli wysokie wyniki w nauce 
odbyło się 20 lutego 2017 r. 

Na uroczystości w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem zgromadzili się najlepsi uczniowie szkół 
powiatowych, ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz 
radni Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego. 

Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazo-
wiecki pogratulował stypendystom osiągniętych 
wysokich wyników w nauce, a rodzicom po-
dziękował za trud wychowawczy i jego efekty. 
Uczniom wręczył decyzje o przyznaniu sty-
pendiów, a rodzicom listy gratulacyjne. 

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Cie-
chanowcu Stypendia otrzymali: Ciszkowska 
Julia Amelia, Radziszewska Aleksandra, Anna 
Susoł, Wysocka Gabriela, Ziółkowska Natalia 
Aleksandra, Piętka Aleksandra, Wakuluk Jakub, 
Niewiarowski Kewin Mateusz, Pełszyk Marta, 
Cieśluk Kamila, Bachorek Robert, Nadolny Ka-
rol, Kamiński Szymon, Maroński Kacper, Susoł 
Przemysław, Zawistowska Magdalena, Akonom 
Agnieszka, Szymaniak Katarzyna Weronika, 
Czarnecka Karolina, Radziszewski Krzysztof, 
Truszkowski Remigiusz, Plichta Marlena. 

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Po-
licealnych w Wysokiem Mazowieckiem Stypen-
dia otrzymali: Grodzka Aleksandra, Motybel 
Anna, Biała Weronika, Piekutowska Zuzanna, 
Kaczyńska Weronika, Sienicka Martyna.

Z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem Stypendium otrzymała: 
Dąbrowska Paulina.

Gratulujemy!

Szanowni Państwo! 

W marcu gościliśmy na terenie powiatu 
Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego 
Leszczyńskiego oraz członka zarządu Stefana 
Krajewskiego. Celem wizyty było zapoznanie 
władz województwa podlaskiego z sytuacją 
naszego szpitala w Wysokiem Mazowieckiem 
i Ciechanowcu, planowaną rozbudową stacji 
pogotowia ratunkowego Wysokiem Mazowiec-
kiem oraz planowaną inwestycją w DPS w Ko-
zarzach. Jesteśmy w przededniu rozpatrywania 
merytorycznego przez ministerstwo zdrowia 
naszego wniosku o utworzenie i doposażenie 
w nowoczesny sprzęt Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego. Ponadto zamierzamy niebawem 
złożyć wniosek do konkursu w ramach RPO 
WP na najnowocześniejszy sprzęt do oddziałów 
ortopedycznego i płucnego. Planujemy także 
przekazać dla pogotowia ratunkowego działkę 

NAJPRACOWITSI I NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE NAGRODZENI

pod budowę garaży przy ich siedzibie w Wy-
sokiem Mazowieckiem. Do 31 marca złożymy 
wniosek do ministerstwa kultury na roboty przy 
zabytkowym budynku szpitala w Ciechanowcu. 
Te wszystkie działania zarówno władz powiatu 
jak i dyrekcji szpitala mają na celu zdecydowa-
ną poprawę w jakości oferowanych usług dla 
naszych pacjentów, a co za tym idzie poprawę 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców po-
wiatu wysokomazowieckiego. Ze strony władz 
województwa oczekujemy zrozumienia naszych 
potrzeb i realnej pomocy w naszych niektórych 
zamierzeniach. I z taką wolą panowie marszał-
kowie przybyli. Biorąc pod uwagę panującą 
podczas wizyty atmosferę oraz zainteresowanie, 
mam nadzieję, ze przełoży się to na konkretne 
działania.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W lutym 2017 r. na terenie powiatu wyso-
komazowieckiego odnotowano 53 zdarzenia, 
w których uczestniczyło 74 załogi – 332 stra-
żaków z Państwowej i Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W wyniku zdarzeń ranna została 
1 osoba, o� ar śmiertelnych nie odnotowano. 
Straty oszacowano na ok. 108 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
10 lutego o godz. 2007 do Stanowiska Kie-

rowania Komendanta Powiatowego wpłynęło 
zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego 
w miejscowości Bryki. Do zdarzenia zadyspono-
wano dwa zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, że na poboczu drogi powiatowej w kie-
runku Wysokiego Mazowieckiego stoi samo-
chód osobowy Seat bez uszkodzeń karoserii, 
a po przeciwnej stronie na drugim pasie jezdni 
samochód osobowy Mercedes uderzył w przy-
drożny słup telekomunikacyjny. Uszkodzony 

przód Mercedesa, w pozycji na kołach, a beto-
nowy słup złamany w dolnej jego części i po-
chylony na dach samochodu przytrzymywał się 
tylko na linii telekomunikacyjnej. W obydwu 
pojazdach jechali sami kierujący, którzy na 
skutek zdarzenia nie doznali żadnych obrażeń 
ciała. Z zeznań uczestników zdarzenia wynika-
ło, że samochód Seat wpadł w boczny poślizg 
na skutek, czego zjechał na przeciwległy pas 
jezdni. Kierujący Mercedesem nie chcąc do-
prowadzić do czołowego zderzenia zjechał mak-
symalnie na prawą stronę jezdni, a następnie 
uderzył w betonowy słup telekomunikacyjny.

Działania JOP polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, ocenie sytuacji i bezpiecz-
nym odciągnięciu uszkodzonego samochodu 
od pochylonego nad nim słupa. Następnie linką 
ratowniczą przewiązano do drzewa słup i przy 
pomocy drabiny i nożyc do drutu odcięto go od 
linek, po czym położono go poza rowem likwi-
dując tym samym zagrożenie przed zerwaniem 
linii i upadkiem na jezdnię. Samochody prze-
kazano właścicielom, a teren zdarzenia Policji, 
która prowadziła dalsze działania dochodze-
niowo-śledcze.

19 lutego o godz. 2301 Dyżurny SKKP 
otrzymał informację o wypadku dwóch samo-
chodów ciężarowych, do którego doszło w miej-
scowości Sikory Wojciechowięta na drodze kra-

jowej nr 8. Na miejsce zdarzenia zadysponowane 
zostały 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 
2 zastępy z JRG w Białymstoku oraz 2 zastępy 
OSP KSRG Kobylin Borzymy i Jeżewo. Na 
miejscu zdarzenia stwierdzono, że do przydroż-
nego rowu na DK-8 na 611 km, na wysokości 
miejscowości Sikory-Wojciechowięta zjechały 
dwa ciągniki siodłowe bez naczep (jeden ho-
lował drugiego) i znajdują się całkowicie poza 
jezdnią. Jeden w pozycji na kołach, a drugi 
przewrócony na lewy bok – brak jakichkolwiek 
wycieków.

Pojazdami podróżowali sami kierowcy 
(Litwin i Białorusin), którzy nie odnieśli żad-
nych obrażeń i z chwilą przybycia pierwszej 
JOP byli pod opieką ZRM.

Działania polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z aku-
mulatorów, oświetleniu terenu akcji i pomocy 
Policji w kierowaniu ruchem. 

Obaj kierowcy po przebadaniu przez ZRM 
odmówili zabrania do szpitala. Dalsze czynno-
ści dochodzeniowo śledcze przejęła policja. 
Samochody przekazano właścicielom, a teren 
zdarzenia policji.

Do zdarzenia została zadysponowana SGRt 
Białystok, ze względu na to, że miejsce działań 
znajdowało się na obszarze chronionym.

D.K.

KRONIKA POLICYJNA 

W lutym 2017 roku w powiecie wysoko-
mazowieckim doszło do 1 wypadku drogowego 
i 40 kolizji drogowych. Policjanci na drogach 
naszego powiatu zatrzymali 13 nietrzeźwych 
kierowców.

14 lutego 2017 roku, około godziny 16:15 
w Sokołach przy ul. Szosa Mazowiecka, poli-
cjanci wysokomazowieckiej drogówki ujawnili 
kierowcę, który przekroczył dopuszczalną pręd-
kość o 54 km/h. Mężczyzna jechał volkswage-
nem 104 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. 
42-letni kierowca stracił prawo jazdy na naj-
bliższe 3 miesiące. Za popełnione wykroczenia 
został też ukarany mandatem i 10 punktami 
karnymi.

14 lutego 2017 roku wysokomazowieccy 
policjanci spotkali się z gimnazjalistami w Ze-
spole Szkół w Kobylinie Borzymach, aby przy-
bliżyć młodym ludziom zagadnienia związane 
z odpowiedzialnością prawną i karną. W trakcie 
prelekcji funkcjonariusze wyjaśniali młodzieży, 
kim jest osoba nieletnia, jednocześnie zwracali 
uwagę na granicę wieku i związaną z tym odpo-
wiedzialność przed organami ścigania. Omawiali 
czym jest czyn karalny oraz wskazywali okolicz-
ności świadczące o demoralizacji nieletniego. 
Policjanci podczas tego typu spotkań zwraca-
ją uwagę młodzieży na właściwą interpretację 
konkretnych zachowań i uczulają na unikanie 
sytuacji, które wykraczają poza granice prawa. 
Mundurowi starają się uświadomić młodym lu-
dziom, że zachowanie balansujące na krawędzi 
dopuszczalności prawnej nie powinno być przez 
nich interpretowane jako „zabawa", za którą 
nie ponosi się odpowiedzialności. Spotkanie 
miało również na celu wskazać młodym lu-
dziom, jak niebezpieczne jest zażywanie sub-
stancje psychoaktywnych. W trakcie prelekcji 
funkcjonariusze podkreślają jak ważna jest wie-
dza młodego człowieka na temat konsekwencji 
związanych z zażywaniem substancji niewiado-
mego pochodzenia i składu. Podnoszenie świa-
domości młodzieży o zagrożeniu jakie niesie ze 
sobą zażywanie dopalaczy jest najskuteczniejszą 
obroną przed nimi.

17 lutego 2017 roku, w wysokomazowiec-
kiej komendzie Policji spotkali się ze słucha-
czami miejscowego Uniwersytetu III Wieku 

funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Białymstoku oraz przedstawiciel Narodowe-
go Banku Polskiego w Białymstoku. Głównym 
celem przedsięwzięcia było przekazanie infor-
macji o możliwych zagrożeniach � nansowych, 
kreowanie postaw społecznych sprzyjających 
zapobieganiu oszustwom oraz zwiększenie do-
stępu do informacji o możliwościach uzyska-
nia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych 
związanych z podjęciem decyzji � nansowych. 
W trakcie spotkania przedstawiciele KWP 
w Białymstoku z pionu prewencji, oraz psycho-
log policyjny opisywali metody działania oszu-
stów telefonicznych, mechanizm wywierania 
wpływu na rozmówcę oraz zwracali uwagę na 
zachowanie właściwych postaw społecznych 
sprzyjających zapobieganiu sytuacjom bycia po-
tencjalną o� arą. W trakcie spotkania uczestnicy 
dzielili się doświadczeniem oraz życiowymi hi-
storiami, które stały się ostrzeżeniem jak unikać 
niebezpiecznych sytuacji i oszustów próbują-
cych wyłudzić oszczędności życia.

AB



5

W KLUKOWIE BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
W ramach programu „Dzielnicowy bliżej 

nas” 23 lutego w Urzędzie Gminy w Klukowie 
został otwarty kolejny Punkt Przyjęć Intere-
santów w powiecie wysokomazowieckim. Wójt 
Gminy udostępnił pomieszczenie, w którym 
dzielnicowy z Posterunku Policji w Ciecha-
nowcu będzie mógł przyjmować mieszkańców 
z terenu gminy Klukowo. Otwarcia Punktu 
Przyjęć Interesantów dokonali Wójt Gminy Pan 
Piotr Uszyński, wspólnie z Komendantem Po-
wiatowym Policji w Wysokiem Mazowieckiem 
nadkom. Krzysztofem Woźniewskim i Pierw-
szym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji 

w Wysokiem Mazowieckiem mł. insp. Adamem 
Mojsą. Stworzenie takiego punktu było jednym 
z postulatów wynikających z konsultacji spo-
łecznych przeprowadzonych na terenie gminy 
Klukowo. Dzięki funkcjonowaniu takiego punk-
tu mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do 
dzielnicowego.

W każdą środę w godz. 9:00–11:00 
w punkcie przyjęć interesantów, dyżurował 
będzie dzielnicowy st. asp. Jarosław Chicheł 
tel. 885997360, a także w zależności od po-
trzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy 
Klukowo.

Ćwiczenia z zakresu ra-
townictwa wodnego na akwe-
nach wodnych w warunkach 
zimowych zorganizowano 
22 lutego na terenie stawu 
w parku miejskim w Wyso-
kiem Mazowieckiem. W pierw-
szej części szkolenia scharak-
teryzowano zagrożenia towa-
rzyszące tego typu zdarzeniom, 
omówiono podstawowe za-
sady BHP obowiązujące w ra-
townictwie lodowym, oraz 
scharakteryzowano i zade-
monstrowano sprzęt, którego 
można użyć w ratownictwie 
lodowym. 

W części drugiej ćwiczono w sposób prak-
tyczny możliwości podejmowania osoby z prze-
rębla przy użyciu sprzętu będącego na stanie 
jednostek (sanie lodowe, drabina, rzutka, koło 
ratunkowe), jak i techniki ratownicze przy uży-
ciu sprzętu dostępnego dla osoby postronnej 
(szalik, kurtka, gałąź, itp.) oraz samo ratowanie 
z przerębla. 

W szkoleniu, oprócz sił i środków Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięli 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz klasa mundu-
rowa Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Opracowanie i zdjęcia:
st. bryg. Tomasz Sieńczuk, 

KP PSP Wysokie Mazowieckie

WYSOKIE MAZOWIECKIE – ĆWICZENIA NA AKWENIE ZALODZONYM

MAMY 19. LAUREATÓW WOJEWÓDZKICH ELIMINACJI KONKURSU PLASTYCZNEGO!

Z wielką przyjemnością Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem ogłasza wyniki rozstrzygnięcia 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Zapobiegajmy pożarom".

Na eliminacje konkursowe w Białymstoku 
wpłynęło łącznie 86 prac z 5 Oddziałów Powia-
towych ZOSP RP z których Komisja wyłoniła 
35 prac plastycznych na szczebel krajowy.

Oto lista naszych laureatów. I grupa wie-
kowa – Przedszkola: Oliwia Puławska – MOK 

Wysokie Mazowieckie, Mag-
dalena Zubczyńska – GOK 
Szepietowo, Kinga Kraków-
ka – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie, Wioletta Kra-
sowska – Gminne Przedszko-
le w Czyżewie. II grupa wie-
kowa – Szkoła podstawowa 
klasy I – III: Weronika Wojt-
kowska – GOK Szepietowo, 
Zo� a Stypułkowska – SP 
w Kuleszach Kościelnych. III 
grupa wieko-
wa – Szkoła 
podstawowa 
klasy IV – VI: 

Gabriela Kaczyńska – SP w Wy-
sokiem Mazowieckiem, Natalia 
Przeździecka – SP w Kuleszach 
Kościelnych, Gabriela Krasow-
ska – SP w Nowych Piekutach, 
Robert Bagiński – Zespół Szkół 
w Kuleszach Kościelnych. IV 
grupa wiekowa – Gimnazjum: 
Agnieszka Kuczyńska – PG Sze-
pietowo, Natalia Sokołowska – 

MOK w Wysokiem Mazowieckiem, Anna Gre-
gorczuk – PG Nowe Piekuty, Luiza Maria Lu-
bowicka – MOK w Wysokiem Mazowieckiem, 
Dominika Jóźwiak – Zespół Szkół w Klukowie, 
Lena Łozowska – GOK Szepietowo. VI gru-
pa wiekowa – dorośli: Anna Brulińska – GOK 
w Szepietowie, Monika Dąbrowska – GOK 
w Szepietowie i Iwona Kaczyńska – PG w Sze-
pietowie. 

Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzy-
gnięcia w � nale krajowym.

TS
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  „Rola i zadania Policji” – to temat przewodni 
spotkania wysokomazowieckich policjantów 
z uczniami klasy mundurowej miejscowego 
liceum ogólnokształcącego, które odbyło się 
w dniu 16 lutego 2017 roku. Młodzież dowie-
działa się jaką rolę odgrywa Policja oraz jakie 
zadania wykonuje w świetle obowiązujących 
przepisów prawa. Prowadzący spotkanie funk-

cjonariusz podkreślił, że Policja jest umundu-
rowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeń-
stwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa 
ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. W trakcie spotkania 
młodzieży zaprezentowano również założenia 
„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa” jako 
istotnego elementu w zarządzaniu bezpieczeń-
stwem publicznym. Asp. szt. Grzegorz Grosfeld 
Naczelnik Wydziału Prewencji wysokomazo-
wieckiej komendy Policji, szczegółowo przed-
stawił słuchaczom jak działa aplikacja i czemu 
służy to policyjne narzędzie. Wyjaśnił także 
w jaki sposób można nanieść na mapę interne-
tową miejsca zagrożone przestępczością, bądź 
innymi niepożądanymi zjawiskami. Dzisiejsze 
spotkanie było również doskonałą okazją do 
przypomnienia młodzieży o ustawowym obo-
wiązku noszenia elementów odblaskowych przez 
osoby piesze, poruszające się poza terenem za-

budowanym po zmierzchu. Na zakończenie 
wszyscy uczniowie otrzymali od policjantów 
odblaski. To pierwsze w tym roku spotkanie 
wysokomazowieckich policjantów z uczniami 
klas mundurowych. W przyszłości planowane 
są już kolejne dotyczące innych zagadnień zwią-
zanych ze służbą w Policji.

UCZNIOWIE KLASY MUNDUROWEJ W KOMENDZIE POLICJI

„NIE UFAJ BEZGRANICZNIE”
Wysokomazowieccy policjanci prowadzą 

kampanię informacyjną pod nazwą „Nie ufaj 
bezgranicznie”. Działania skierowane są do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mają na 
celu zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące 
z nielegalnej pracy za granicą. W trakcie spot-
kania policjanci starają się uświadomić młodym 
ludziom niebezpieczeństwa, na które mogą być 
narażeni podczas poszukiwania pracy za grani-

cą. Zwracają uwagę słuchaczy, że nie wszystkie 
zamieszczane ogłoszenia z ofertami pracy są 
uczciwe. Omawiają również nadużycia, jakie 
występują ze strony potencjalnych pracodaw-
ców, dając jednocześnie wskazówki – o czym 
należy pamiętać przed wyjazdem. Funkcjona-
riusze zwracają uwagę młodych słuchaczy na to, 
iż powinni znać adres i numer telefonu najbliż-
szego polskiego konsulatu w kraju, do którego 

chcą wyjechać. Podkreślają, że jest to bardzo 
ważne, gdyż w razie jakichkolwiek kłopotów 
mogą otrzymać tam pomoc. Spotkania infor-
macyjne pod nazwą „Nie ufaj bezgranicznie” 
z młodzieżą szkół średnich wysokomazowieccy 
policjanci planują na terenie całego powiatu.

AB

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
KWIECIEŃ 2017 ROK

WYDARZENIA KULTURALNE

Koncert pamięci Świętego Jana Pawła II 
– 2 kwietnia 2017 r. Organizator: 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, miejsce realizacji: 

Kościół Para� alny w Czyżewie. 

Eliminacje powiatowe XXX Małego Konkursu 
Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki...” 
– 5 kwietnia 2017 r. Organizator i miejsce 

realizacji: Miejski Ośrodek Kultury w Wyso-
kiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.86 275 23 43, 
strona: http://www.wysokiemazowieckie.pl.

Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelar-
skie – 22-23 kwietnia 2017 r. Organizator 

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, strona: www.odr.pl.

Jarmark na Św. Wojciecha – 23 kwietnia 2017 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rol-

nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, 

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

Gminne Obchody Dnia Pamięci o Sybirakach 
– 24 kwietnia 2017 r. Organizator: 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, 

miejsce realizacji: Kościół Para� alny w Nowych 
Piekutach, Zespół Szkół w Nowych Piekutach.

XIII Regionalny Konkurs Plastyczny o tema-
tyce ekologicznej – kwiecień 2017 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Gminny 
Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 
18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69, e-mail: kul-

czyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl.

Impreza integracyjno-ekologiczna „Nasza 
Ziemia” – kwiecień 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.

XVIII Powiatowe Prezentacje Zespołów Ta-
necznych WESOŁY PLĄS – kwiecień 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.

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
„Mama, Tata i Ja” – kwiecień 2017 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 

18-230 Ciechanowiec, tel. 86 271 05 63, 
cokis@ciechanowiec.pl.

WYDARZENIA SPORTOWE
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 

o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego 
– 20 kwietnia 2017 r. Organizator: 

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem 
Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 510 435 995, 
e-mail: zesp-szk-zaw@o2.pl,

 strona: www.zspwysmaz.podlasie.pl.
AB
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Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, z 2016r., 
poz. 1860), zwaną w dalszej części informacji 
„ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynu-
uje realizację zadania zleconego z zakresu ad-
ministracji rządowej polegające na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

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

a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyże-
wie, pokój nr 3, ul. Mazowiecka 34, 18-220 
Czyżew, w każdy poniedziałek w godzi-
nach od 9:00 do 13:00, porad prawnych 
udziela adwokat,
b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, 
pokój nr 25, ul. Rynek Mickiewicza 10, 
18-218 Sokoły – w każdy wtorek w go-
dzinach od 9:00 do 13:00, porad prawnych 
udziela adwokat,
c) w budynku internatu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Cie-
chanowcu, pokój nr 14, ul. Kościelna 12, 
18-230 Ciechanowiec, w każdą środę i pią-
tek w godzinach od 9:00 do 13:00, w każdy 
czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30, 
porad prawnych udziela adwokat.

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

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
jej uprawnieniach lub o spoczywających na 
niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projek-
tu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczą-
cym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowa-
niu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-administracyj-
nym.

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

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

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

znalazła się w sytuacji zagroże-
nia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej po-
mocy prawnej osoba upraw-
niona, o której mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez prze-
dłożenie oryginału albo odpi-
su decyzji o przyznaniu świad-
czenia z pomocy społecznej 
lub zaświadczenia o udzieleniu 
świadczenia, o którym mowa 
w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;
2) pkt 2 – wykazuje przez 
przedłożenie ważnej Karty Du-
żej Rodziny, o której mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny;
3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie za-
świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej 
legitymacji weterana albo legitymacji weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie 
dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadcze-
nia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczno-
ści wymienionych w tym przepisie;
7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie doku-
mentu potwierdzającego ciążę.

Starosta Wysokomazowiecki serdecznie 
zaprasza osoby uprawnione do korzystania 
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Tryb rejestracji 
w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy, sposób 
prowadzenia rejestru 
bezrobotnych i poszu-
kujących pracy, za-

kresy informacji niezbędnych do rejestracji oraz 
informacji gromadzonych o osobach zarejestro-
wanych, a także dokumenty niezbędne do usta-
lenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób 
oraz treść oświadczenia o prawdziwości danych 
składanego przez bezrobotnego lub poszukują-
cego pracy pod rygorem odpowiedzialności 
karnej określa rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukują-
cych pracy (Dz. U. z dnia 26 listopada 2012 r., 
poz. 1299).

W celu dokonania rejestracji osoba zainte-
resowana uzyskaniem statusu bezrobotnego 
zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, wła-
ściwego ze względu na miejsce zameldowania 
stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldo-
wana – do powiatowego urzędu pracy, na któ-
rego obszarze działania przebywa.

W momencie rejestracji osoba będąca oby-
watelem polskim ma obowiązek przedłożenia 
do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu 
pracy dokonującemu rejestracji następujących 
dokumentów:
1. dowód osobisty albo inny dokument tożsa-
mości (paszport);
2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub 
inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbęd-
ne do ustalenia jej uprawnień, przysługujących 
na podstawie przepisów ustawy;
4. dokumenty stwierdzające przeciwskazania 
do wykonywania określonych prac, jeżeli takie 
posiada.

Jeżeli osoba rejestrująca jest cudzoziemcem 
powinna przedstawić w powiatowym urzędzie 
pracy – dokument wskazujący tytuł pobytowy 
uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Brak powyższych dokumentów stanowi 
podstawę do odmowy rejestracji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dyrektor powiatowego urzędu pracy działając 
z upoważnienia starosty, mając na uwadze 
obiektywne okoliczności lub przeszkody unie-
możliwiające przedłożenie kompletu dokumen-
tów, może wyrazić zgodę na rejestrację osoby 
jako bezrobotnej lub poszukującej pracy pomi-
mo braku kompletu wymaganych dokumentów.

Dodatkowo obowiązują niżej wymienione 
dokumenty jeżeli osoba: 
1. jest osobą niepełnosprawną – orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, 
które mają ustalony stopień niepełnosprawności); 
2. była zatrudniona w niepełnym wymiarze 
czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umo-

wę zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę 
o świadczenie usług lub współpracowałeś przy 
wykonywaniu tych umów – zaświadczenie z za-
kładu pracy z informacją o wysokości zarob-
ków i o odprowadzonych składkach na ubez-
pieczenia społeczne i Fundusz Pracy; 
3. prowadziła działalność gospodarczą – 
oświadczenie o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej, w której wskazany jest termin 
rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie 
upłynął jeszcze okres do wskazanego we wnio-
sku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działal-
ności gospodarczej; oraz jednocześnie: 

a) w przypadku likwidacji działalności go-
spodarczej – oświadczenie o wykreśleniu 
wpisu działalności gospodarczej oraz zaświad-
czenie z ZUS-u o okresie opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą 
ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne mie-
siące za okres prowadzenia działalności go-
spodarczej; 
b) w przypadku zgłoszenia wniosku o za-
wieszenie działalności gospodarczej – 
oświadczenie o wpisie do ewidencji zawie-
szenia działalności gospodarczej; 

4. jest właścicielem, posiadaczem samoist-
nym lub zależnym nieruchomości rolnej – 
zaświadczenie o powierzchni nieruchomości 
rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych; 
5. jest domownikiem w gospodarstwie rol-
nym o powierzchni użytków rolnych prze-
kraczających 2 ha przeliczeniowe – decyzja 
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu 
rolników; 
6. odbywała służbę wojskową – książeczka 
wojskowa lub zaświadczenie z WKU
7. została zwolniona z zakładu karnego – 
świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; 
ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy 
w zakładzie karnym (jeżeli wykonywała pracę 
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności); 
8. ma dziecko – oświadczenie dla celów usta-
lenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego 
członków rodziny (w przypadku zgłaszania do 
ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny 
osoba winna podać ich numery PESEL, a w przy-
padku dzieci winna posiadać ich skrócone akty 
urodzenia); 
9. w przypadku pobierania: 

a) zasiłku chorobowego, macierzyńskiego 
lub świadczenia rehabilitacyjnego – zaświad-
czenie z zakładu ubezpieczeń społecznych 
o okresach pobierania zasiłku chorobowego, 
macierzyńskiego lub świadczenia rehabilita-
cyjnego, przypadających po ustaniu zatrud-
nienia, wykonywania innej pracy zarobkowej 
albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej 
działalności, ze wskazaniem podstawy wy-
miaru tych zasiłków i świadczenia; 
b) renty – decyzja lub zaświadczenie 
z ZUS-u o okresie pobierania renty; 
c) renty rodzinnej – aktualna decyzja o wy-
sokości renty; 

d) świadczenia z ośrodka pomocy społecz-
nej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne 
lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka – decyzja 
lub zaświadczenie o okresie otrzymywania 
określonego świadczenia; 

Zgodnie z cytowanym na wstępie rozpo-
rządzeniem w sprawie rejestracji bezrobotnych 
i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 
2012 r., rejestracji dokonać można w dwóch 
trybach:

 ▶ zgłaszając się osobiści w powiatowym 
urzędzie pracy właściwym terytorialnie 
do miejsca zameldowania lub pobytu 
danej osoby z kompletem dokumentów 
opisanych powyżej;

 ▶ drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie 
wniosku o dokonanie rejestracji za po-
średnictwem formularza elektronicznego, 
dostępnego na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej lub w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej albo za pośrednictwem elek-
tronicznej platformy usług administracji 
publicznej. Linki do wymienionych wyżej 
stron dostępne są na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy www.pup-
-wysokiemazowieckie.pl.

Aby skorzystać z pełnej rejestracji przez In-
ternet konieczne jest posiadanie bezpiecznego 
podpisu elektronicznego wery� kowanego cer-
ty� katem lub podpisu potwierdzonego pro� lem 
zaufanym elektronicznej platformy usług ad-
ministracji publicznej albo podpisu osobistego 
wery� kowanego certy� katem podpisu osobiste-
go. Osoba dokonująca rejestracji przez Internet 
jest zobowiązana do zgłoszenia się we właści-
wym powiatowym urzędzie pracy w termie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przeka-
zania danych. 

W przypadku niestawiennictwa w urzędzie 
w wyznaczonym 7 dniowym terminie dane prze-
kazane za pośrednictwem formularza elektro-
nicznego są usuwane z systemu teleinformatycz-
nego publicznych służb zatrudnienia. Oznacza 
to, że rejestracja dokonana przez Internet nie 
będzie skuteczna.

Możliwość rejestracji w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy przez Internet mają zarówno osoby 
bezrobotne jak i poszukujące pracy. Możliwość 
rejestracji drogą elektroniczną ma na celu przede 
wszystkim usprawnienie funkcjonowania urzę-
dów pracy – zapewnia szybką rejestrację oraz 
obsługę interesanta w wyznaczonym dniu.

Więcej informacji na temat rejestracji osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy można 
uzyskać na stronie internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

PUP
Dział Ewidencji i Świadczeń

ZASADY REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
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UCZELNIE W POWIECIE

Już od kilku lat Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wyso-
kiem Mazowieckiem przyjmuje w swe gościnne 
progi uczelnie, które przyjeżdżają zaprezento-
wać oferty edukacyjne. Organizatorem przed-
sięwzięcia są Wieści Podlaskie, których redaktor 
naczelny – p. Wiesław Sokołowski czuwa nad 
przebiegiem targów. W tym roku – 21 lutego, 
w XV Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych 
brały udział następujące uczelnie: Niepaństwo-
wa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białym-
stoku; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży; Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet 
w Białymstoku; Wszechnica Polska Szkoła Wyż-
sza w Warszawie; Wyższa Szkoła Agrobiznesu 
w Łomży; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bia-
łymstoku; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-
nia w Białymstoku.

Zainteresowanie uczniów było duże, wśród 
odwiedzających poszczególne stanowiska oprócz 

uczniów Jagiellończyka zna-
lazła się również młodzież 
z innych szkół ponadgimna-
zjalnych w powiecie. Prezen-
tującym się uczelniom oraz 
zwiedzającym uczniom czas 
umilał koncert zespołu Jagiel-
lonczyk Band oraz solowe 
występy Weroniki Ostrowskiej 
i Gabrieli Białej. Finał spo-
tkania jest tradycyjnie zwią-
zany z wręczeniem dwóch 
nagród – Starosty Powiatu 
Wysokomazowieckiego za naj-
bardziej interesującą prezen-

tację, oraz Burmistrza Miasta Wysokie Ma-
zowieckie za najbogatszą ofertę edukacyjną. 
W tym roku pierwszą z nagród otrzymała Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, natomiast drugą – Wszech-
nica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie. 
Dyplomy i nagrody wyróżnionym uczelniom 

RANKING NAJLEPSZYCH SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy 
Leszczyński i Członek Zarządu Bogdan Dyjuk 
podczas spotkania 20 lutego uhonorowali naj-
lepsze szkoły województwa podlaskiego. Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć tam również Lice-
um Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. 
Nagrodę i dyplom z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego odebrała wicedyrektor szkoły – 

Aldona Dołubizno. W uro-
czystościach wzięli udział dy-
rektorzy szkół oraz przedsta-
wiciele jednostek samorządo-
wych prowadzących placówki 
oświatowe – prezydenci, bur-
mistrzowie, starostowie. Go-
śćmi specjalnymi spotkania 
byli Bożena i Jan Walenci-
kowie, autorzy niezwykłego 
albumu „Saga prastarej pusz-
czy. Opowieść � lmowa”, który 
teraz tra�  do biblioteki Jagiel-
lonczyka. Najlepsze Szkoły 
Województwa Podlaskiego 
w roku szkolnym 2015/2016 

zostały wybrane na podstawie trzech kryteriów 
– to licea i technika z regionu, które otrzyma-
ły najwyższe noty w rankingu miesięcznika 
Perspektywy 2017, szkoły z największą ilością 
stypendystów edukacyjnych Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego i placówki, których 
uczniowie odnieśli największe sukcesy w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej – 
a takimi niewątpliwie Jagiellończyk może się 

pochwalić. Po raz kolejny udowodnił, iż jest 
jednostką, która odnosi znaczące sukcesy edu-
kacyjne, co zostało zauważone i docenione na 
spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.

Z przyjemnością informujemy, że Tech-
nikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Ciechanowcu również znala-
zło się w gronie najlepszych szkół w regionie. 
W rankingu najlepszych szkół znalazły się 43 
spośród tysiąca placówek z województwa pod-
laskiego. Technikum ZSOiZ w Ciechanowcu 
zostało sklasy� kowane na 7 miejscu pod wzglę-
dem najlepszych Techników w województwie 
podlaskim.

wręczali: wicedyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wysokiem Mazowieckiem – p. Aldona 
Dołubizno oraz redaktor naczelny Wieści Pod-
laskich – p. Wiesław Sokołowski. Mamy na-
dzieję, iż uczniowie naszego powiatu odnaleźli 
swe miejsca w poszczególnych uczelniach, które 
starały się zaprezentować bogatą ofertę nauko-
wą i zachęcić tym samym młodych ludzi do 
podjęcia kształcenia na swych wydziałach. 
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Konferencja „Tworzenie i funkcjonowanie 
Wojsk Obrony Terytorialnej”, zorganizowana 
przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Biel-
sku Podlaskim we współpracy z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciecha-
nowcu odbyła się 18 lutego w siedzibie szkoły. 
Spotkanie, które było skierowane do wszystkich 

zainteresowanych służbą w nowej formacji woj-
skowej, rozpoczął Dyrektor Eugeniusz Święcki. 
Powitał on przybyłych gości, a w szczególności: 
Burmistrza Mirosława Reczkę, mjr. Michała Ma-
zurczyka i mjr. Mieczysława Ciszaka.

Następnie zaprosił do obejrzenia poloneza 
w wykonaniu młodzieży z klasy IIIc o pro� lu 
wojskowym. Po tym pięknym żołnierskim i na-
rodowym akcencie głos zabrał mjr Michał Ma-
zurczyk z I Podlaskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej. Zaprezentował on zebranym zarówno 
podstawowe informacje o istocie nowej formacji 
wojskowej, jak też wiele innych, szczegółowych 
treści. Zainteresowani mogli poznać tradycje, 
cele i zadania WOT, jak też proces formowania 
i system tworzenia. Nie zabrakło też informacji 
praktycznych dotyczących procedur wstąpie-
nia, wymagań dla kandydatów czy stawek upo-
sażenia. 

PRZYBLIŻYLI UCZNIOM NOWĄ FORMACJĘ WOJSKOWĄ
Kolejnym punktem spotkania był panel 

dyskusyjny, podczas którego istniała możliwość 
lepszego poznania istoty i celów Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Konferencja zakończyła się poka-
zem musztry paradnej w wykonaniu młodzieży 
z klas wojskowych. 

Tekst: Dariusz Okieńczuk
Foto: Artur Bojar

ZSR

PRZED MATURĄ NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Drohi-
czyńskiej na Jasną Górę odbyła się 2 i 3 marca. 
Przebiegała ona pod hasłem roku duszpaster-
skiego w Kościele: „Idźcie i głoście”. Spotkanie 
zorganizował Wydział Młodzieży Kurii Diece-
zjalnej w Drohiczynie. Tradycyjnie wzięli w nim 
udział także uczniowie klas maturalnych naszej 
szkoły wraz z Panem Dyrektorem Eugeniuszem 
Święckim, wychowawcami: Moniką Ilczuk, Kata-
rzyną Rostkowską, Wiesławem Susołem, Dariu-
szem Okieńczukiem, ks. Grzegorzem Ziembow-
skim, ks. Januszem Szymańskim i ks. Wojciechem 
Piotrowskim.

Modlitewne czuwanie rozpoczęło się kon-
ferencją, którą poprowadził ks. Marek Bator – 
Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. 
Po nim młodzież, towarzyszący jej wychowawcy 

i nauczycie wzięli udział w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Rozważa-
nia podczas jego trwania prowadzili maturzyści 
z naszej szkoły, prowadzeni przez ks. G. Ziem-
bowskiego, a o odpowiednią oprawę zadbała 
wojskowa klasa IIIc.

O godz. 21.00 przyszedł czas na Apel Ja-
snogórski w kaplicy Cudownego Obrazu. Był 
on transmitowany przez katolickie media. Na-
stępnie rozpoczęło się czuwanie, prowadzone 
przez ks. Falkowskiego i młodzież. Jego oprawę 
muzyczną zapewniła grupa, prowadzona przez 
Magdalenę Chomać. Wspólna modlitwa trwała 
do rozpoczęcia Eucharystii o godz. 23.30.

Ostatnim punktem modlitewnego spotkania 
była Msza Święta celebrowana przez Biskupa 
Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa wraz z dusz-
pasterzami. Ks. Biskup w swoich słowach skie-
rowanych do młodzieży zaznaczył, jak ważny 
jest moment wyboru życiowej drogi. Podkre-
ślił też, że najważniejszą drogą jest jednak sam 
Jezus Chrystus: „Pamiętajmy zawsze, aby droga 
naszego życia wpisywała się w tę drogę, której 
na imię Jezus Chrystus. On nie tylko pokazuje 
tę drogę. On prowadzi nas. On umacnia nas. 
On nadaje sens. On nadaje cel, do którego 
zmierzamy. A celem tym, już wędrując, jest 
szczęście właśnie”. 

Do ks. Biskupa ze słowami podziękowania 
zwróciła się też młodzież. W imieniu wszyst-
kich zebranych słowa wdzięczności wyrazili 
uczniowie z Zespołu Szkół w Siemiatyczach. 
Niezwykle ważnym momentem modlitewnego 
spotkania był też złożony przez maturzystów 
Akt Zawierzenia Matce Bożej. 

Po mszy świętej zmęczeni, ale pełni ducho-
wych przeżyć maturzyści udali się do autoka-
rów i wyruszyli w drogę powrotną. Dla części 
z nich nie był to jednak koniec podróży. Mło-
dzież z klasy IIIc oraz chętni uczniowie z klas 
IIIa, VI OSSP i IV Technikum wraz z Dyrekto-
rem Eugeniuszem Święckim, Katarzyną Rost-

kowską i Dariuszem Okieńczukiem udali się 
do Zakopanego, by przed zbliżającymi się ma-
jowymi trudami egzaminacyjnymi odpocząć, 
nabrać sił i spędzić miło czas we wspólnym 
gronie. Po przybyciu do stolicy polskich Tatr 
i zakwaterowaniu w ośrodku wypoczynkowym 
„Świerk” rozpoczęły się dwa bardzo inten-
sywne i pełne atrakcji dni. Chętni uczniowie 
korzystali z możliwości uprawiania sportów 
zimowych, wybierając się na narty. Inni z kolei 
zwiedzali samo Zakopane, spacerując po słyn-
nych Krupówkach czy odwiedzając wiele cie-
kawych zakątków tego miasta. Miłym punktem 
wyjazdu była wieczorna przejażdżka powozami, 
zakończona grillem. 

Nie zabrakło też samego chodzenia po 
górach. Młodzież miała okazję zdobyć Wiel-
ki Kopieniec i Nosal. W niedzielny poranek 
5 marca nieco zmęczeni, ale szczęśliwi uczest-
nicy wyjazdu wyruszyli w drogę powrotną, aby 
wieczorem dotrzeć do Ciechanowca. 

Dariusz Okieńczuk
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Podczas konferencji ponad 300 uczestników 
wysłuchało 12 prelekcji specjalistów w dziedzi-
nie rolnictwa – nawożenia, żywienia, genetyki 
i możliwości pozyskania nowych środków � nan-
sowych w rolnictwie. Równolegle prezentowało 
się 16 wystawców z terenu całego kraju dzia-
łających na rzecz rolnictwa, uczelnie rolnicze 
i instytucje takie jak KRUS, PODR w Szepie-
towie i Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
w Białymstoku. W trakcie spotkania rolnicy mo-
gli m.in. bezpłatnie komputerowo zbadać jakość 
dostarczonej przez siebie próbki kiszonki z ku-
kurydzy – dla wielu wyniki były zaskakujące.

Ważną informację podczas swojego wystą-
pienia przekazał zebranym Starosta Wysoko-
mazowiecki Bogdan Zieliński, mówiąc, że od 
1 września 2017 roku jedyną szkołą rolniczą 
kształcącą w zawodzie technik rolnik na terenie 
powiatu, będzie Zespół Szkół Rolniczych im. 
Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.

Marcin Matejuk z Grupy Azoty przedsta-
wił korzyści � nansowe płynące ze stosowania 
RSM-doglebowego – nawozu płynnego zawie-
rającego wszystkie trzy formy azotu: azotanową, 
amonową i amidową. Do jego przechowywania 
można u autoryzowanych dystrybutorów Grupy 
Azoty wydzierżawić stalowy zbiornik o pojem-
ności 25 m³ i 50 m³ lub kupić zbiornik z two-
rzywa sztucznego o pojemności 9 m³ i 15 m³.

Prowadzący konferencję Andrzej Remisie-
wicz zwrócił uwagę, że rolnictwo jest kluczową 
branżą polskiej gospodarki narodowej doce-
nianą w wielu krajach Europy jak i świata. Nie 
możemy też zapominać, że polskie rolnictwo 
dysponując znacznym potencjałem produkcyj-
nym wzięło na siebie skutki transformacji ustro-
jowej, dając zatrudnienie znacznej grupie osób, 
które utraciły pracę w miastach. Jednocześnie 
podkreślił odpowiedzialność ciążącą na � rmach 
zaopatrujących sektor rolny, zarówno w zakre-
sie jakości sprzedawanych towarów, ale także 
ich oryginalności i legalności transakcji.

W dalszej części spotkania uczestników spo-
tkania poinformowano o istotnych zmianach 
czekających rolników w najbliższym czasie. 
Z perspektywy wielopokoleniowych gospo-
darstw rodzinnych trudne do zrealizowania wy-

dają się wytyczne Unii Europejskiej zgodnie 
z którymi w przyszłym roku 100 procent wnio-
sków o dopłaty powinno zostać złożonych
w formie elektronicznej, przy czym w tej chwili 
e-wnioski składa tylko do 4 procent rolników. 
Jego wypełnienie powinno zająć nie więcej niż 
5-7 minut? Może jest to możliwe, ale tylko 
w przypadku najmłodszego pokolenia. Na pewno 
jest to doskonały pomysł na biznes polegający 
na wypełnianiu wniosków na zlecenie rolników.

Przypomniano, że od 11 lutego 2017 r. za 
nabywanie produktów rolnych bez pisemnej 
umowy z producentem, będą mogły być nakła-
dane kary. Celem obowiązku zawierania pisem-
nych umów na dostawę produktów rolnych jest 
wzmacnianie współpracy w łańcuchu dostaw 
żywności. Nabywanie przez przedsiębiorców 
produktów rolnych bez wymaganych lub nie-
spełniających warunków umów, będzie skutko-
wało nałożeniem przez Agencję Rynku Rolnego 
sankcji w formie kary pieniężnej w wysokości 
10% wartości produktów zakupionych wskutek 
zawarcia wadliwej umowy.

Nawiązano także do zmian w funkcjono-
waniu państwowych instytucji rolniczych. Izby 
rolnicze mogą zyskać szerokie kompetencje, 
podobnie jak przed wojną, gdy były m.in. odpo-
wiedzialne za szkolnictwo rolnicze – rozstrzy-
gnie się to prawdopodobnie jeszcze w tym roku. 
Od września zamiast do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych, czy Agencji Rynku Rolnego rolni-
cy udadzą się do Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, który je zastąpi. Zgodnie z ustawą 
nowo powołana instytucja będzie realizowała 
zadania wynikające z polityki państwa, w szcze-
gólności w zakresie wdrażania i stosowania in-
strumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej poli-
tyki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

W trakcie konferencji alarmowano, że przy 
stosowaniu nawozów mineralnych i środków 
ochrony roślin zapomina się o podstawowych 
zasadach BHP i ochronie górnych dróg odde-
chowych. Uczestników zaintrygowało wystą-
pienie producenta odzieży i masek ochronnych. 
Statystyki pokazują, że co dziesiąty rolnik umie-
ra z powodu regularnego wchłaniania substancji 
chemicznych. Wymownym było, gdy uczestnicy 
konferencji kolejno odliczyli do dziesięciu. 

WIEŚ, TO TEŻ POLSKA
Głos zabrał także Członek Zarządu Woje-

wództwa Podlaskiego Stefan Krajewski, który 
powiedział: „Rolnictwo zostało zapisane, jako 
najważniejsza gałąź rozwoju naszego woje-
wództwa i do tego powinniśmy dążyć, ale aby 
to zrobić ważne są tego typu spotkania, aby 
łączyć edukację, biznes i wszystkie instytucje 
działające na rzecz rolnictwa. Należy zapewnić 
jak najlepszy przepływ i dostępność informacji.”

Andrzej Remisiewicz podsumował „Z peł-
ną świadomością oceniam, że podlaski sektor 
rolniczy, to w wielu przypadkach poziom euro-
pejski, szkoda tylko, że nie pod względem obo-
wiązujących przepisów i cen płodów rolnych. 
Dziś podlaski rolnik, to już nie rolnik, a biuro-
krata. O poranku i późnym wieczorem wyko-
nuje pracę w gospodarstwie, a pozostałą część 
dnia poświęca na kompletowanie niezbędnych 
dokumentów i szukanie rozwiązań absurdal-
nych sytuacji wynikających z często zmieniają-
cych się przepisów, m.in. w zawiłościach korzy-
stania ze środków UE np., konieczność zakupu 
maszyn rolniczych na podstawie najkorzyst-
niejszej oferty, czyli rolnik na Podlasiu kupuje 
ciągnik i maszyny w Poznaniu, bo tam właśnie 
znalazł najkorzystniejszą ofertę, ale nasuwa się 
pytanie, kto i w jaki sposób będzie odpowiadał 
za serwis i przegląd maszyn? Wprowadzane 
przepisy powinny bardziej racjonalnie oceniać 
możliwości polskich rolników.”

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli 
możliwość zwiedzenia nowo otwartego Cen-
trum Turystyczno-Rehabilitacyjnego oferują-
cego m.in. nowoczesne zabiegi rehabilitacyjne, 
jazdę konną, seanse w grocie solnej i saunie. 
Dla mieszkańców regionu było zaskoczeniem, 
że w niewielkiej miejscowości powstał nowo-
czesny ośrodek z atrakcyjną ofertą stawek za 
usługi.
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