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WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA POSIEDZENIU RADY 
POWIATOWEJ PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

TANECZNYM KROKIEM DO MATURY
Styczeń i luty to tradycyjnie miesiące stud-

niówek, podczas których kolejni maturzyści ze 
szkół, prowadzonych przez powiat wysokoma-
zowiecki przekroczyli symboliczny próg do-
rosłości i rozpoczęli odliczanie umownych stu 
dni, dzielących ich od egzaminów. Nie zabrakło 
podziękowań, wzruszeń, refl eksji, podsumowań 
ostatnich lat edukacji oraz starannie przygoto-
wanych polonezów, które na stałe wpisały się 
już w studniówkową tradycję. W tych ważnych 
chwilach uczniom towarzyszyli wychowawcy, 
nauczyciele, rodzice, a także przedstawiciele 
władz samorządowych, którzy życzyli maturz-
stom przede wszystkim powodzenia na egzami-
nach i spełnienia marzeń w dorosłym życiu.

Ciąg dalszy na str. 10.

NAJLEPSI UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH ODEBRALI
STYPENDIA STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO

6 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od-
była się uroczystość wręczenia Stypendiów Sta-
rosty Wysokomazowieckiego, przyznawanych 
najzdolniejszym uczniom szkół prowadzonych 
przez powiat wysokomazowiecki za pierwsze 
półrocze roku szkolnego 2019/2020. Stypendia 
otrzymało 39 uczniów, reprezentujących 5 szkół 
średnich z terenu powiatu. 

Lokalny program wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży umożliwia Staroście 
Wysokomazowieckiemu wyróżnienie i nagro-
dzenie najzdolniejszych uczniów szkół prowa-
dzonych przez powiat wysokomazowiecki. Aby 

otrzymać stypendium uczeń musi uzy-
skać w klasyfi kacji półrocznej śred-
nią ocen z zajęć edukacyjnych wyno-
szącą co najmniej 5,0 (ewentualnie 
nagrodzony może zostać najlepszy 
uczeń zespołu szkół, jeśli osiągnie 
średnią ocen nie niższą niż 4,75) i co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z za-
chowania. Nagrodzeni mogą zostać 
również uczniowie, osiągający wyso-
kie wyniki w działalności sportowej 
i artystycznej. 

Ciąg dalszy na str. 11. 

17 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od-
było się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej 
Izby Rolniczej, w którym udział wzięli Wicemi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Białkow-
ski oraz Główny Lekarz Weterynarii, Bogdan 
Konopka. Jednym z najważniejszych tematów, 
poruszonych podczas spotkania była sytuacja 
epizootyczna w zakresie ASF w kraju, woje-
wództwie podlaskim oraz na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego, a także nowe Programy 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2020 rok, sy-
tuacja hydrologiczna w powiecie oraz obecna 
sytuacja w rolnictwie.

Ciąg dalszy na str. 9.
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uczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 
oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Ma-
zowieckiem za 2019 rok. Ponadto rozpatrzono 
projekty uchwał w sprawie: a) ustalenia na rok 
2020 planu dofi nansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwo-
ty dofi nansowania opłat pobieranych przez pla-
cówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
b) wyłączenia szkół wchodzących w skład zespo-
łów szkół prowadzonych przez powiat wysoko-
mazowiecki, c) likwidacji szkół prowadzonych 
przez powiat wysokomazowiecki, d) zobowiąza-
nia powiatu wysokomazowieckiego do ponosze-
nia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 
wojskowego przekraczających wydatki bieżące 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Z PRAC RADY

3 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Społecznych, na którym zapoznano się z infor-
macją o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego 
oraz zagrożeń pożarowych powiatu za 2019 rok, 
informacja i stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu w 2019 roku, 
informacja Szpitala ogólnego w Wysokiem Ma-
zowieckiem o zwartych umowach na 2020 rok 
z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz projektem uchwały zmieniają-
cą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu go-
dzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 rok. 

3 lutego roku odbyło się posiedzenie Ko-
misji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury 
i Sportu na którym zapoznano się ze sprawoz-
daniem z wysokości średnich wynagrodzeń na-

ponoszone na jednego ucznia w pozostałych od-
działach szkolnych.  

4 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów na któ-
rym zapoznano się z projektem uchwały w spra-
wie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok oraz 
projektem uchwały w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych 
Powiatu Wysokomazowieckiego. 

Z PRAC ZARZĄDU

04 lutego 2020 roku odbyło się 40 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiato-
wych w granicach administracyjnych Powiatu 
Wysokomazowieckiego.

12 lutego 2020 roku odbyło się 41 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie 
powołania komisji konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadań publicznych powiatu 
wysokomazowieckiego w 2020 roku.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Wójta 
Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie nieod-
płatnego przekazania na rzecz gminy Wysokie 
Mazowieckie w formie darowizny części nieru-
chomości stanowiącej własność Powiatu Wyso-
komazowieckiego, położonej w obrębie Jabłonka 
Kościelna.

XIV SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

4 lutego 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji. 
W sesji udział wzięło 15 radnych.

Porządek Sesji 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego VI kadencji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał 
i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z dzia-
łalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poża-

rowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu za 
rok 2019.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego na terenie powiatu w 2019 roku. 
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazo-
wieckiem za 2019 rok.
10. Informacja o pracy administracji Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2019 
roku.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wyna-
grodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego za 
rok 2019.
12. Informacja o zawartych umowach Podla-
skim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdro-
wia na 2020 rok.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie 
uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Powiatu Wysokomazo-
wieckiego na 2020 rok,
b) ustalenia na rok 2020 planu dofi nansowa-
nia form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz maksymalnej kwoty dofi nansowania opłat 
pobieranych przez placówki doskonalenia na-
uczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonale-
nie zawodowe nauczycieli,
c) wyłączenia szkół wchodzących w skład ze-
społów szkół prowadzonych przez powiat wyso-
komazowiecki,
d) likwidacji szkół prowadzonych przez powiat 
wysokomazowiecki,
e) zobowiązania powiatu wysokomazowieckiego 
do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale 
przygotowania wojskowego przekraczających 
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia 
w pozostałych oddziałach szkolnych, 
f) skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
g) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
h) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg powiatowych w grani-
cach administracyjnych powiatu wysokomazo-
wieckiego.
 
14. Sprawy różne
15. Zamknięcie obrad.
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NA CHWAŁĘ ARMII KRAJOWEJ

Uroczysta akademia z okazji rocznicy utwo-
rzenia Armii Krajowej, patrona Technikum 
i Branżowej Szkoły I stopnia, to już tradycja 
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Uroczystość ta dla spo-
łeczności szkolnej jest świadectwem pamięci 
o tych, którzy dla Polski byli gotowi ponieść naj-
wyższą ofi arę.

14 lutego, dokładnie w 78 rocz-
nicę przemianowania Związku Wal-
ki Zbrojnej na Armię Krajową, 
uczniowie pod opieką p. Karola 
Głębockiego i p. Sebastiana Tyszko 
przygotowali specjalną cześć arty-
styczną, która pomogła odbiorcom 
przenieść się wyobraźnią w tragicz-
ny czas wojny i okupacji, w którym 
przyszło żyć i walczyć żołnierzom 
AK. Akademia przedstawiona przez 
młodzież wzruszyła, przywołała 
wspomnienia i uświadomiła, jak 
ważna jest historia ludzi, dzięki któ-
rym możemy dzisiaj żyć w wolnym, 

niepodległym kraju. 
Z okazji Dnia Patrona Szkoły w mury wy-

sokomazowieckiej placówki przybyli zaprosze-
ni goście: ppor. Józef Moczydłowski – żołnierz 
Armii Krajowej Obwodu Wysokie Mazowieckie, 
p. Jarosław Siekierko – burmistrz miasta Wysokie 
Mazowieckie, p. Krzysztof Murawski – zastęp-
ca wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, p. Ma-

riola Niemyjska – przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu 
Powiatu Wysokomazowieckiego, p. Elżbieta Że-
browska – dyrektor Centrum Obsługi Jednostek 
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Szkolna uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewa-
niem hymnu państwowego. Później głos zabrał 
dyrektor szkoły, pan Józef Sokolik, który przy-
witał zaproszonych gości i całą społeczność 
szkolną. W swoim wystąpieniu, przypomniał 
dzień, w którym zaszczytne imię Armii Krajo-
wej zostało nadane szkole. Przypomniał też list 
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego odczytany 
wówczas przez prezydenckiego ministra. Na-
stępnie młodzież zaprezentowała piękne wiersze 
i pieśni patriotyczne. 

Końcowym punktem odchodów dnia Pa-
trona Szkoły było zapalenie zniczy pod pomni-
kami: Ofi ar Rządów Totalitarnych i Kazimierza 
Kamińskiego „Huzara” i jego żołnierzy.

O WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z PRACODAWCAMI 
W ZSOiZ W CZYŻEWIE

20 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Czyżewie odbyła się 
konferencja ,,Współpraca szkoły z przedsię-
biorcami kluczem do sukcesu na egzaminach 
zawodowych i sposobem pozyskania wykwali-
� kowanych pracowników”. Podczas spotkania 
omówiono temat roli i znaczenia współpracy 
szkoły z pracodawcami, wpływu, jaki przed-
siębiorcy powinni mieć na nauczane w szkole 
umiejętności oraz formy wsparcia, oferowane 
w tej kwestii przedsiębiorcom przez Powiato-
wy Urząd Pracy.

Dyrektor ZSOiZ w Czyżewie, Przemysław 
Uszyński powitał wszystkich zaproszonych go-
ści, w tym Starostę Wysokomazowieckiego, Bog-
dana Zielińskiego, Burmistrz Czyżewa, Annę 
Bogucką, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wysokiem Mazowieckiem, Annę Milewską, 
ks. Eugeniusza Sochackiego, przedstawicieli 
Podlaskiego Kuratorium Oświaty, a także obec-
nych pracodawców z gminy Czyżew oraz po-
wiatu wysokomazowieckiego i uczniów.

– Dziś chcemy rozmawiać o kom-
petencjach przyszłych pracowników, 
o tym co cenią pracodawcy i jakich 
pracowników potrzebują – zaznaczył 
dyrektor Uszyński. – Chciałbym, 
abyśmy zwrócili uwagę na to, jakie 
kwali� kacje zawodowe są potrzebne 
młodzieży, by być pożądanym na 
rynku pracy pracownikiem. Pochyl-
my się nad zagadnieniem wzmoc-
nienia wpływu pracodawców na to, 
jaki poziom umiejętności mogą osią-
gać absolwenci naszej szkoły poprzez 
zapewnienie praktyk zawodowych 
i możliwość zatrudnienia w okresie 

szkoły średniej. Porozmawiajmy dzisiaj o kom-
petencjach i potrzebach przyszłych pracowników.

Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zie-
liński serdecznie podziękował dyrekcji za zor-
ganizowanie konferencji, będącej doskonałą 
okazją do wymiany poglądów na temat współ-
czesnego kształcenia zawodowego. 

– ZSOiZ w Czyżewie to szkoła, która od 
zawsze znana była z dobrej współpracy z praco-
dawcami, celem przygotowania wykwali� kowa-
nej kadry pracowniczej, która zasili te przedsię-
biorstwa – powiedział starosta. – Bardzo istotną 
sprawą jest to, aby szkoła zawodowa mogła wy-
chodzić naprzeciw oczekiwaniom pracodawców 
i aby na poziomie szkoły ponadpodstawowej 
młodzi ludzie uczyli się kluczowych kompetencji 
pracowniczych. Dziękuję raz jeszcze za zorgani-
zowanie tej konferencji panu dyrektorowi oraz 
wszystkim obecnym pracodawcom za zaintereso-
wanie.

W dalszej części konferencji Starszy Wizyta-
tor w Podlaskim Kuratorium Oświaty, Wojciech 

Kowalik omówił rolę współpracy szkoły z pra-
codawcami w świetle reformy szkolnictwa, od-
nosząc się m.in. do problemów w komunikacji 
między placówkami oświatowymi a przedsię-
biorcami, wpływu pracodawców na nauczane 
w szkole umiejętności, a także znaczenia prak-
tyk zawodowych i kursów, koniecznych do zdo-
bycia nie tylko podstawowej wiedzy zawodowej, 
ale też tzw. umiejętności miękkich, takich jak 
praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, za-
rządzanie czasem czy rozwiązywanie konfl iktów. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyso-
kiem Mazowieckiem, Anna Milewska omówi-
ła formy fi nansowego wsparcia pracodawców, 
decydujących się na zatrudnienie nowych pra-
cowników, m.in. staże, prace interwencyjne oraz 
refundację kosztów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy. Podczas konferencji 
wystąpił również absolwent szkoły w Czyżewie, 
Mateusz Wawrzeńczuk, który podzielił się z ze-
branymi własnymi doświadczeniami z odbytych 
praktyk zawodowych, także tych zagranicznych, 
podkreślając ich rolę w zdobywaniu umiejętno-
ści interpersonalnych i komunikacyjnych
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Wylegitymowano 32 372 osoby 
(wzrost o ponad 4000), ujaw-
niono 94 osoby poszukiwane 
(wzrost o 11).

Jak podkreślił podinsp. Palec-
ki, w diagnozowaniu problemów 
mieszkańców oraz potrzeb spo-
łecznych bardzo pomaga funk-
cjonujące od kilku lat nowe na-
rzędzie jakim jest Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 
2019 za jej pośrednictwem wpły-
nęło ponad 1000 zgłoszeń, któ-
rych potwierdzalność wyniosła 
ponad 56%. Najczęściej zgłasza-
nymi zagrożeniami jest przekra-

czanie dozwolonej prędkości (34% zgłoszeń), 
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwo-
lonych (31%) oraz nieprawidłowe parkowanie 
(9%).

W 2019 roku wysokomazowiecka policja 
brała udział w zabezpieczeniu łącznie 124 przed-
sięwzięć, w tym 4 imprez masowych i 72 me-
czów piłkarskich.

Średni czas reakcji wysokomazowieckiej po-
licji na zdarzenia w 2019 roku wyniósł 8 minut 
38 sekund.

 W ramach działań prewencyjnych funkcjo-
nariusze policji przeprowadzili też szereg debat 
oraz spotkań, pozwalających na diagnozowanie 
potrzeb mieszkańców i przekazywanie informa-
cji o zagrożeniach. Prowadzono także działania 
profi laktyczne wśród dzieci i młodzieży podczas 
spotkań w szkołach i przedszkolach. 

 W 2019 roku na terenie powiatu odnotowa-
no 494 kolizje (około 70 więcej niż w roku 2018), 
co może wynikać z wciąż wzrastającej liczby 

Podczas XIV Sesji Rady Powiatu Wysokoma-
zowieckiego przedstawione zostały informacje 
na temat bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go w powiecie wysokomazowieckim za 2019 
rok, które omówił Komendant Powiatowy Poli-
cji w Wysokiem Mazowieckiem, podinsp. Ma-
rek Palecki.

Na dzień 31 grudnia 2019 Komenda Powia-
towa Policji w Wysokiem Mazowieckiem liczyła 
103 etaty policyjne i 23 etaty cywilne. 

– Na chwilę obecną nie mamy żadnego waka-
tu – podkreślił Komendant Powiatowy Policji. – 
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do promocji 
naszego zawodu. Na przestrzeni ostatnich 3 lat 
do służby w policji w Wysokiem Mazowieckiem 
złożono 96 podań, a w roku 2019 do służby przy-
jęto 5 funkcjonariuszy.

W wydziale prewencji w roku 2019 skierowa-
no do służby 7089 funkcjonariuszy oraz ujawnio-
no 4892 wykroczenia – jest to wzrost w porów-
naniu do roku poprzedniego o 982 wykroczenia. 

użytkowników dróg. Odnotowano również 30 
wypadków (mniej o 3 niż w roku 2018).

W wyniku zdarzeń drogowych rannych 
zostało 31 osób (spadek o 2), zginęło 8 osób. 
Przeprowadzono 26 211 badań kierujących na 
zawartość alkoholu (wzrost o ponad 2 tysiące), 
ujawniono 220 nietrzeźwych kierujących. Ujaw-
niono 9636 wykroczeń (wzrost o 1678).

 Stwierdzono 371 przestępstw kryminalnych 
(wzrost o 73 w stosunku do roku 2018), w tym 
w kategoriach najbardziej uciążliwych społecz-
nie – 205 (wykrywalność wyniosła 61,1%) oraz 
przestępstw narkotykowych 35 (wzrost o 7, wy-
krywalność na poziomie 71,7%).

– Jednym z najważniejszych wydarzeń dla 
naszej komendy i dla społeczności w 2019 roku 
było otwarcie posterunku policji w Sokołach – 
powiedział podinsp. Palecki. – Była to inwesty-
cja niebagatelna o wartości 1 664 000 zł. Oprócz 
tego udało się nam w skali całego powiatu uzy-
skać do� nansowanie do zakupu dwóch pojazdów 
służbowych, służących do przewozu psów służ-
bowych oraz przyczepki dla psów. Zakupiono 
tez urządzenie do badania zawartości alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Zrobiony został wy-
bieg, czy tez miejsce treningowe dla psów poli-
cyjnych i to m.in. dzięki wsparciu Wysokiej Rady 
mogliśmy to zrealizować. Łącznie pozyskaliśmy 
ponad 130 tysiące złotych. Chciałbym państwu 
serdecznie podziękować za zrozumienie naszych 
inicjatyw i potrzeb. Mam nadzieję, że w przy-
szłości także będę mógł w imieniu całej komen-
dy zwracać się do państwa z prośbą o różnego 
rodzaju wsparcie, bo mamy świadomość, że to co 
zostaje zakupione dla komendy pracuje na rzecz 
bezpieczeństwa naszego powiatu

,,BEZPIECZNE I ZDROWE FERIE 2020". 
SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

8 stycznia w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 
odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych 
z powiatu wysokomazowieckiego, organi-
zowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Pre-
lekcję na temat najważniejszych zasad bez-
pieczeństwa podczas ferii zimowych wygłosili 

przedstawiciele Komendy Po-
wiatowej Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Szkolenie przeprowadziły pani 
Anna Rytel, inspektor Zespołu 
ds. Profi laktyki Społecznej i Nie-
letnich Wydziału Prewencji oraz 
asp. Anna Zaremba, które przy-
pomniały uczestnikom szkolenia 
podstawowe zasady bezpieczne-
go wypoczynku podczas ferii 
zimowych. Funkcjonariusze omó-
wili zasady bezpiecznego za-

chowania w czasie zabaw na zewnątrz, zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz postę-
powanie w przypadku bycia świadkiem wypad-
ku. Przypomniano również zasadność noszenia 
elementów odblaskowych po zmroku. Następnie 
najmłodsi uczestnicy szkolenia zostali zapro-
szeni do zwiedzenia Komendy Powiatowej Po-
licji w Wysokiem Mazowieckiem. Dzieci wraz 

z opiekunami miały okazję obejrzeć siedzibę wy-
sokomazowieckiej policji, nowo wybudowany 
wybieg treningowy dla psów policyjnych oraz 
policyjny radiowóz. 

O BEZPIECZEŃSTWIE I PORZĄDKU PUBLICZNYM 
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM W 2019 ROKU
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14 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem od-
była się narada podsumowująca funkcjono-
wanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie 
wysokomazowieckim w 2019 roku. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. Zastępca Podlaskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej, St. Bryg. Piotr Pietraszko, Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP, Andrzej Koc, Sekretarz Powiatu, Jolanta 
Wyszyńska, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, służb mundurowych oraz jednostek 
OSP z terenu powiatu wysokomazowieckiego. 

Wszystkich obecnych serdecznie przywitał 
Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Ma-
zowieckiem, mł.  bryg. Adam Frankowski, który 
wraz z Zastępcą Komendanta, st. bryg. Toma-
szem Sieńczukiem przedstawił działalność stra-
żaków z powiatu wysokomazowieckiego za rok 
2019 (w tym najczęstsze przyczyny pożarów i ro-
dzaje miejscowych zagrożeń) oraz cele i kierun-
ki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok 

bieżący. Omówione zostały również siły i środki 
Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymane do-
fi nansowania oraz wyposażenie specjalistyczne 
jednostek OSP KSRG w powiecie wysokomazo-
wieckim. Komendant powiatowy zwrócił uwagę 
na istotną rolę jednostek OSP w prawidłowym 
funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego oraz podkreślił ogromną rolę władz 
samorządowych w tworzeniu bezpiecznego sys-
temu, skutecznie chroniącego lokalną społecz-
ność przed zagrożeniami. 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
st. bryg. Piotr Pietraszko dokonał podsumowa-
nia funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej 
w województwie podlaskim, przedstawiając naj-
ważniejsze przedsięwzięcia jednostek Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych naszego regionu, które zostały zre-
alizowane w minionym roku.

– Chciałbym serdecznie podziękować paniom 
i panom samorządowcom za wsparcie, które na 
co dzień czujemy i którego na co dzień doświad-

NARADA PODSUMOWUJĄCA FUNKCJONOWANIE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POWIECIE W 2019 ROKU

czamy – powiedział st. bryg. Piotr Pietraszko. – 
Mamy świadomość, że macie państwo na co dzień 
ogrom innych zadań ustawowych, które pochła-
niają znaczące środki � nansowe, niemniej jednak 
zauważacie problemy ochrony przeciwpożarowej, 
druhów ochotników, problemy Państwowej Stra-
ży Pożarnej i zawsze możemy na państwa liczyć. 
Dziękuję za wzorową współpracę, zarówno w roku 
2019 jak i poprzednich latach. Chcę również po-
dziękować pozostałym służbom, lasom państwo-
wym, policji za wsparcie organizacyjne w różnego 
rodzaju działaniach. Dziękuję druhom za to, że 
jesteście, że na co dzień możemy na was liczyć 
i za to że na tak wysokim poziomie funkcjonuje 
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Dziękuję 
też za waszą postawę patriotyczną, religijną, 
społeczną, bo to są wartości które propagujecie 
w swoim lokalnym środowisku.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP, Andrzej Koc złożył serdeczne 
podziękowania Państwowej Straży Pożarnej za 
wspieranie ochotników poprzez organizowane 
szkolenia, zawody i wspólne ćwiczenia. W imie-
niu samorządowców z terenu powiatu wyso-
komazowieckiego podziękowania za służbę 
i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców złożyła 
strażakom Ewa Konarzewska, Zastępca Burmi-
strza Miasta Wysokie Mazowieckie.

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI WYRÓŻNIONY MEDALEM 100-LECIA PCK

W roku 2019 Polski Czerwony Krzyż 
obchodził 100-lecie swojego istnienia. Z tej 
okazji osobom i instytucjom szczególnie za-
służonym dla tej organizacji przyznawane są 
Medale 100-lecia PCK.

7 lutego Starosta Wysokomazowiecki, Bog-
dan Zieliński odebrał pamiątkowy Medal 100-le-

cia Polskiego Czerwonego Krzyża z rąk Elżbiety 
Paszkowskiej, Dyrektor Podlaskiego Okręgowe-
go Oddziału PCK w Białymstoku. 

Dyrektor P. O. O. PCK w Białymstoku skie-
rowała słowa podziękowania do wszystkich 
osób, wspierających Polski Czerwony Krzyż, 
w tym do Prezesa O.R. PCK w Zambrowie, Ta-
deusza Wróblewskiego za współdziałanie na 
rzecz dobra oraz krzewienie idei honorowego 
krwiodawstwa.

Podczas uroczystości odczytano także ofi -
cjalny komunikat inauguracyjny IV 24-godzin-
nego Maratonu Rowerowego, organizowanego 
przez Klub Rowerowy Łabędź w Wysokiem Ma-
zowieckiem.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści, 18 stycznia 1919 r. pod patronatem Hele-
ny Paderew-skiej zwołano naradę wszystkich 

istniejących na ziemiach polskich organizacji 
kierujących się w działaniu ideami Czerwonego 
Krzyża. Uczestnicy tej narady powołali Pol-
skie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, które 
w 1927 roku zmieniło nazwę na Polski Czer-
wony Krzyż. Obecnie Pol-ski Czerwony Krzyż 
realizuje programy edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, wspiera i aktywizuje seniorów oraz 
honorowych krwiodawców, uczy pierwszej 
pomocy i bezpiecznych zachowań, prowadzi 
ratownictwo medyczne i pomoc humanitarną. 
W Polskim Czerwonym Krzyżu działa ponad 
80 tysięcy wolontariuszy. Podlaski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bia-
łymstoku poprzez oddziały rejonowe w Bia-
łymstoku, Hajnówce, Łomży, Mońkach, Sokółce, 
Suwałkach i Zambrowie prowadzi działalność 
na terenie całego województwa podlaskiego.
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28 stycznia w Izbie Tradycji Regionalnej 
Rolnictwa w Nowych Piekutach odbyło się 
pierwsze, inauguracyjne spotkanie Klubu Se-
niora, o powstanie którego od dłuższego czasu 
starały się władze samorządowe, pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz sami se-
niorzy z gminy Nowe Piekuty. Spotkanie było 

okazją do przedstawienia planu 
pracy klubu w najbliższych miesią-
cach, powitania wszystkich człon-
ków oraz pierwszej integracji 
podczas wspólnego kolędowania 
z chórem ,,Swojskie Melodie".

Wszystkich zgromadzonych se-
niorów, a także zaproszonych gości 
powitał serdecznie Wójt Gminy No-
we Piekuty, Marek Kaczyński, który 
podkreślił, jak ważną rolę w życiu 
każdej społeczności spełniają osoby 
starsze i dojrzałe.

Podczas spotkania dokonano 
pierwszego, ofi cjalnego odczytania listy obecno-
ści oraz przedstawiono proponowany plan pracy 
Klubu w najbliższych miesiącach, uwzględniają-
cy m.in. spotkania ze specjalistami, wyjazdy do 
kina i teatru, zabawy tematyczne (karnawałowe 
i andrzejkowe), zajęcia rękodzieła czy też wspólną 
integrację na świeżym powietrzu. Zaproszeni na 

INAUGURACJA KLUBU SENIORA W NOWYCH PIEKUTACH
spotkanie funkcjonariusze Komendy Powiato-
wej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przepro-
wadzili wykład na temat najczęstszych przyczyn 
i rodzajów oszustw, jakich ofi arami padają osoby 
starsze (oszustwa ,,na wnuczka", ,,na policjanta") 
oraz przedstawili podstawowe zasady postępo-
wania w przypadku zetknięcia się z potencjal-
nymi oszustami. 

Wspólne kolędowanie z chórem ,,Swojskie 
Melodie” było okazją do pierwszej integracji 
i bliższego zapoznania się członków Klubu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wy-
sokiem Mazowieckiem informuje, iż w budynku 
tut. Centrum funkcjonuje Lokalny Punkt Pomo-
cy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach 
działalności punktu zapraszamy osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem i członków ich rodzin, 
a także świadków i osoby im najbliższe do sko-
rzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psy-
chologicznej, materialnej, rzeczowej i wolonta-
riackiej.
 Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność 
w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w za-
kresie świadczonej pomocy psychologicznej, 
prawnej i � nansowej.

 LOKALNY PUNKT POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1

kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30

Czwartek: 15.30-16.30
Piątek: 15.30-16.30

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Od przyszłego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie ruszają nowe kierunki - 
Technik Weterynarii oraz Technik Architektury Krajobrazu!

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ofertą szkoły.

NOWE KIERUNKU W ZSOIZ W CZYŻEWIE
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W 2019 roku powiat wysokomazowiecki 
w partnerstwie z miastem Łomża i Kolno oraz 
czterema powiatami – zambrowskim, hajnow-
skim, siemiatyckim, łomżyńskim, a także z gmi-
ną Boćki rozpoczął realizację projektu pod 
nazwą „Regionalne Innowacje Społeczne –
Centra Integracji Społecznej województwa pod-
laskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktyw-
nej Integracji Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020 
RPPD.07.01.00-20-0231/18. 

Realizatorem projektu na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego w okresie od 1 kwietnia 
2019 do 31 marca 2022 roku jest Powiatowy 
Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Ini-
cjatywę skierowano do 60 osób niepełnospraw-
nych, osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych 
długotrwale bez względu na wiek, płeć czy 
niepełnosprawność. W ramach projektu swoją 
działalność rozpoczęło Centrum Integracji Spo-
łecznej w Wysokiem Mazowieckiem, mieszczące 
się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Wy-

sokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 8. Cen-
trum Integracji Społecznej to jednostka zaj-
mująca się reintegracją zawodową i społeczną 
której intencją jest pomoc osobom zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

W dniu 4 grudnia 2019 roku nastąpiła inau-
guracja uczestnictwa pierwszej grupy liczącej 
20 osób. Zajęcia w CIS odbywają się codzien-
nie, 5 dni w tygodniu, po 6 godzin, przez okres 
12 miesięcy. Uczestnicy zajęć uzyskają wsparcie 
w postaci:

 ▶ spotkań z psychologiem, terapeutą, socjote-
rapeutą,

 ▶ warsztatów rozwoju osobistego,
 ▶ szkolenia zawodowego zakończonego egza-

minem zewnętrznym,
 ▶ kursu przedsiębiorczości,
 ▶ spotkania z doradcą zawodowym oraz po-

średnikiem pracy,
 ▶ wyjazdów/wizyt w ramach działań środowi-

skowych, np. wyjścia do kina, warsztaty, itp.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
– nowa inicjatywa, nowe doświadczenie

W okresie pobytu w CIS, każdy uczestnik 
otrzyma świadczenie integracyjne w wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, 
jeden ciepły posiłek dziennie, materiały szkole-
niowe, badania lekarskie, szkolenie BHP.

Szeroki zakres działań przewidzianych do 
realizacji w projekcie pozwoli uczestnikom za-
grożonym wykluczeniem społecznym odnaleźć 
się na rynku pracy oraz uwierzyć we własne 
możliwości.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest 
w sposób ciągły do końca grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat uczest-
nictwa w projekcie można uzyskać w siedzibie 
PUPw Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, 
pokój nr 6 i 9 lub telefonicznie pod nr 86 275 
86 19 lub 86 275 86 21.

STUDENCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
ZAINAUGUROWALI 12. ROK AKADEMICKI

10 lutego uroczystością w Sali Widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wyso-
kiem Mazowieckiem Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął 
12. rok działalności. Spotkanie inauguracyj-
ne było okazją do podsumowania działalno-
ści Uniwersytetu w 11. Roku Akademickim, 
przedstawienia kierunków działania i oferty 
programowej na 12. rok oraz podziękowania 
wszystkim osobom i instytucjom, wspierają-
cym działalność Uniwersytetu na przestrzeni 
ostatnich lat.

Uniwersytet skupia w swoich szeregach 101 
członków zwyczajnych, 1 członka honorowego 
i 9 wspierających. Celem działania Uniwersytetu 

w minionym roku było stworzenie 
możliwości udziału seniorów w edu-
kacyjnych formach zajęć z różnych 
dziedzin wiedzy, realizacji osobi-
stych zainteresowań, utrzymaniu 
sprawności fi zycznej i psychicznej, 
życiu kulturalnym i społecznym 
poprzez działania w zakresie włą-
czenia seniorów do systematyczne-
go dokształcania się, aktywności fi -
zycznej, wypełniania wolnego czasu.

 27 stycznia 2020 roku odbyło 
się walne zebranie członków sto-
warzyszenia Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku, na którym zostały przyjęte kierunki 
działania i oferta programowa, opracowane 
przez radę programową na 12. rok. Zarząd Uni-
wersytetu w 12. Roku Akademickim zamierza 
stworzyć możliwości do wszechstronnej aktyw-
ności słuchaczy, planuje kontynuowanie działań 
rozpoczętych w poprzednim roku, a opartych 
na współpracy z uniwersytetami województwa 
podlaskiego, wyższymi uczelniami, instytucja-
mi i organizacjami wyrażającymi chęć współ-
uczestnictwa w realizacji celów uniwersytetu. 
Zamierza prowadzić działania ukierunkowane 
na rozwijanie więzi międzypokoleniowych i za-
pobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, 
tworzyć warunki do przekazywania doświad-

czeń życiowych nowemu pokoleniu i tworzenia 
pozytywnego wizerunku osób starszych w ro-
dzinie i środowisku. 

Wiceprezes Zarządu Uniwersytetu, Stanisław 
Chmielewski złożył serdeczne podziękowania 
wszystkim studentom oraz władzom samorzą-
dowym Miasta, Gminy Wysokie Mazowieckie 
i Powiatu Wysokomazowieckiego za aktywne 
wspieranie działań Uniwersytetu. 

Podczas spotkania wykład ,,Bitwa Warszaw-
ska – osiemnasta decydująca bitwa w dziejach 
świata” wygłosił prof. Krzysztof Sychowicz. 
Uroczystość zakończył koncert akordeonowy 
w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.
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Na zakończenie roku 2019 odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej w Wysokiem Mazo-
wieckiem, podczas którego podsumowano dzia-
łalność Podlaskiej Izby Rolniczej w mijającym 
roku. Omówiono też sprawy bieżące i problemy, 
które utrudniają prace rolnikom oraz były zgła-
szane do delegatów Rady Powiatowej powiatu 
wysokomazowieckiego. Tym samym zostały 
zgłoszone i przegłosowane wnioski merytorycz-
ne do Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej oraz na 
Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 grudnia 2019 
roku, a także we wnioskach formalnych przed-
stawionych przez przewodniczącego:

• Postulowaliśmy do Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa o usunięcie 
oświadczenia o liczbie posiadanych zwierząt 
z wniosku o udzielenie pomocy producen-
tom rolnym, w których gospodarstwach wy-
stąpiły szkody spowodowane suszą. Wymóg 
stawiany przez ARiMR według opinii sa-
morządu rolniczego był zbyteczny, ponie-
waż wszystkie dane zawarte w składanym 
oświadczeniu znajdują się w systemie IRZ 
Plus. 

• Wystąpiliśmy z prośbą o zwrócenie się do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przy-
spieszenia procedur związanych z notyfi -
kacją przepisów zawartych w ustawie o re-
strukturyzacji zadłużenia podmiotów pro-
wadzących gospodarstwa rolne. Rolnicy 
w dalszym ciągu nie mogą skorzystać ze 
wszystkich zaproponowanych w ustawie form 
pomocy. Brak odpowiedniego wsparcia po-
woduje, że zadłużenie gospodarstw w dal-
szym ciągu rośnie, co w przyszłości może 
skutkować ich upadłością. 

• W wielu miejscach możliwość szacowania 
szkód w uprawach oceniania jest na pod-
stawie raportów publikowanych przez In-
stytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach. Zwróciliśmy uwagę na zbyt 
małą liczbę stacji meteorologicznych, które 
nie odzwierciedlają realnej sytuacji w upra-
wach szczególnie na terenach wiejskich. 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas 
szacowania szkód Delegaci Rady Powiato-
wej w Wysokiem Mazowieckiem złożyli 
wniosek o zwiększenie liczby takowych sta-
cji przynajmniej do 1 szt. na gminę wiejską.

• Wniosek o zabezpieczenie funduszy w bu-
dżet państwa na odbiór folii oraz innych 
odpadów rolniczych z gospodarstw, pozwa-
lający na bezpłatny odbiór przez cały rok.

• Wprowadzenie skupu interwencyjnego dla 
nadwyżek produkcji rolnej wynikające z nie-
wystarczającej koniunktury, bądź nagłych 
zmian na rynkach (mleka, mięsa, itd.) z prze-
znaczeniem na rezerwy żywnościowe i ma-
teriałowe Skarbu Państwa co minimalizo-
wałoby spadki cen i bezpieczeństwo.

• Możliwość przyjmowanie wniosków przez 
ARiMR w programie PROW przez cały 
rok, ponieważ często zdarza się, że są one 
ogłaszane w okresach wzmożonych prac 
polowych. Ma to na celu pomóc w lepszym 
wykorzystaniu środków oraz ułatwić do-
stępność programów. 

• Podczas Walnego Zgromadzenia PIR zło-
żyliśmy wniosek, by Zarząd zwrócił się 
z prośbą do Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
o obliczenie realnych kosztów wyproduko-
wania 1l mleka z 4,2% tł. i 3,2% białka, co 
pozwoli na realną ocenę aktualnej opłacal-
ności produkcji mleka.

• Wniosek o określenie w powszednim spisie 
rolnym w roku 2020 gospodarstw towa-
rowych z przychodem powyżej 10 tyś. €. 
Wniosek miał na celu określenie liczby go-
spodarstw, które faktycznie utrzymują się 
z produkcji rolnej.

• Na wniosek mieszkańców powiatu i w związ-
ku z zaistniałą potrzebą złożyliśmy wniosek 
o stworzenie wzoru formularza do zgłasza-
nia reklamacji za usługę niewłaściwie lub 
błędnie wykonaną i publiczne udostępnie-
nie w instytucjach państwowych.

W roku ubiegłym odbyło się 5 posiedzeń, 
podczas których omawiano aktualną sytuację 
rolnictwa oraz poszukiwano rozwiązań proble-
mów dotykających rolników. W dyskusji uczest-
niczyli: Posłowie na Sejm RP – Jacek Bogucki 
i Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Podlaskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Woj-
ciech Mojkowski, Dyrektor Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku – Andrzej 
Babul, Zastępca Dyrektora Oddziału Tereno-
wego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Białymstoku – Henryk Dębowski, Kierownik 
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazo-
wieckiem – Ryszard Grodzki, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii – Sławomir Wołejko oraz wójtowie 
i burmistrzowie z terenu powiatu wysokoma-
zowieckiego. W czasie dyskusji poruszane były 
tematy związane z rozprzestrzeniającym się 
wirusem ASF, sanitarnym odstrzałem dzików, 

suszą oraz programem wsparcia gospodarstw 
dotkniętych jej skutkami, a także dofi nansowa-
nia na nawadnianie terenów rolniczych. Dzia-
łacze samorządu rolniczego brali też czynny 
udział w komisjach szacujących straty suszo-
we oraz przedstawiali stanowiska społeczności 
rolniczej na komisjach sejmowych oraz radach 
samorządowych. Rada Powiatowa w Wysokiem 
Mazowieckiem przy współpracy z Zarządem 
Podlaskiej Izby Rolniczej prowadziła działal-
ność opiniotwórczą aktów prawnych mających 
wpływ na polskie rolnictwo. Zgłoszono m.in. 
projekt zmian do Ustawy o ochronie zwierząt, 
wydłużenia terminów stosowania nawozów 
oraz wysokości dopłat do stawek z tytułu ubez-
pieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.

Podlaska Izba Rolnicza nie ustaje w dzia-
łaniach mających na celu poprawę jakości życia 
na wsi oraz wspiera rolników w trudnym pro-
cesie dostosowania ich gospodarstw do rygo-
rystycznych wymogów prawa europejskiego. 
Aby móc jeszcze bardziej spełniać swoje zadania 
oraz reprezentować społeczność rolników za-
praszamy wszystkich zainteresowanych do zgła-
szania swoich uwag czy problemów. Oferujemy 
fachową pomoc przy wypełnianiu wszelkiej 
dokumentacji, w tym m.in. wniosków o dopła-
ty bezpośrednie, wapnowanie gleb oraz PROW. 
Zachęcamy także do skorzystania z naszej bo-
gatej oferty artykułów niezbędnych do prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego oraz kolczyków 
w atrakcyjnej cenie. W przypadku pytań prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu 86 275 01 81 
lub drogą e-mailową na adres wysokiemazo-
wieckie@pirol.pl, a także osobiście od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 
w Biurze Powiatowym Podlaskiej Izby Rolni-
czej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy 
1000-lecia 32.

WIEŚCI Z IZBY ROLNICZEJ
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Oprócz Wiceministra Rolnictwa oraz Głów-
nego Lekarza Weterynarii w posiedzeniu udział 
wzięli także Starosta Wysokomazowiecki, Bog-
dan Zieliński, Podlaski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, Andrzej Czerniawski, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, Sławomir Wołejko, Dyrek-
tor oddziału regionalnego ARiMR, Waldemar 
Szczęsny, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojciech 
Mojkowski oraz członkowie zarządu Podlaskiej 
Izby Rolniczej.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan 
Białkowski serdecznie podziękował za zapro-
szenie, wyrażając nadzieję na owocne rozmowy 
o problemach podlaskich rolników i hodowców.

– Przyjechałem do państwa z zadowoleniem, 
ponieważ sam jestem rolnikiem z województwa 
zachodniopomorskiego. Przez wiele lat byłem 
członkiem walnego zgromadzenia Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej, przez 20 lat byłem pro-
ducentem mleka. Wiem jak ciężka jest to produk-
cja, nie wiem czy jest jakiś trudniejszy kierunek, 
wymagający większej wiedzy i zaangażowania 
w rolnictwie niż produkcja mleka i z tym więk-
szym uznaniem podchodzę do waszego regionu, 
gdzie ta produkcja mleka stoi na bardzo wysokim 
poziomie. Dlatego przyjechałem tutaj z wielką 
radością i chciałbym poznać wasze problemy, bo 
problemy rolników ze ściany zachodniej znam 
doskonale. Tutaj, na wschodzie, są problemy zwią-
zane z ASF, z konkurencją jeśli chodzi o produk-
cję mleka, zaczyna się problem z ulokowaniem 
na rynku wszystkich produktów. Przyjechaliśmy 
w dość silnym składzie ponieważ tematy, które 
państwo proponujecie są bardzo ważne i liczy się 
dla nas państwa zdanie.

Jednym z najważniejszych tematów, poru-
szonych podczas spotkania była sytuacja epizo-
otyczna w zakresie ASF w kraju, województwie 
podlaskim oraz na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego. 

– To co się dzieje w kraju jeśli chodzi o sytu-
ację epizootyczną jest nie do pozazdroszczenia, 
ale praktycznie w całej Europie i Euroazji jest 

ASF, jest grypa ptaków i z tym się musimy zmie-
rzyć. Na to nie mamy wpływu – podkreślił Głów-
ny Lekarz Weterynarii, Bogdan Konopka. – 
Choroby dziś nie znają granic, łączy się to z co-
dziennym, globalnym przemieszczaniem ludzi (...). 
Tu potrzebna jest ogromna świadomość. Wiemy, 
że tam gdzie wirus jest w środowisku, gdzie wystę-
puje u dzików, to tylko kwestia czasu, gdy wnik-
nie gdzieś do obiektu inwentarskiego, szczególnie 
tam, gdzie nie ma zachowanych żadnych zasad 
zabezpieczenia biologicznego, powodując kata-
strofę dla hodowców.

Główny Lekarz Weterynarii przedstawił naj-
ważniejsze problemy, z jakimi zmaga się In-
spekcja Weterynaryjna w walce z ASF na terenie 
kraju, m.in. brak zachowanych zasad bioase-
kuracji w gospodarstwach, niewłaściwa gospo-
darka łowiecka czy fałszywa sprawozdawczość 
oraz omówił nowe przepisy zawarte w przyjętej 
specustawie o zwalczaniu ASF. W świetle no-
wych przepisów za utrudnianie polowań zor-
ganizowanych grozi kara do roku więzienia. 
Dookreśla ona także zasady bioasekuracji, daje 
wojewodom możliwość formowania myśliwych, 
członków PZŁ, pracujących w służbach mundu-
rowych w Polsce, do redukcji populacji dzików. 
Zmienia także ustawę o prawie budowalnym 
umożliwiając budowę niecek dezynfekcyjnych 
bez uzyskania zgody na budowę. 

Andrzej Czerniawski, Podlaski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii przedstawił sytuację w za-
kresie ASF na terenie województwa podlaskie-
go, w tym występowanie ognisk ASF w latach 
2014-2020 oraz działania Wojewódzkiej Inspek-
cji Weterynaryjnej w zakresie walki z ASF m.in. 
pobieranie prób do badań, badania zwierząt, 
przeszukania terenów, na których znaleziono 
dziki padłe oraz przeprowadzanie kontroli go-
spodarstw. Jak podkreślono, w tym roku nie 
stwierdzono żadnego ogniska ASF na terenie 
województwa podlaskiego.

Sytuację na terenie powiatu wysokomazo-
wieckiego omówił Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii, Sławomir Wołejko.

WICEMINISTER ROLNICTWA NA POSIEDZENIU RADY POWIATOWEJ 
PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

– Sytuacja epizootyczna jest dobra na tere-
nie powiatu wysokomazowieckiego, nie ma na 
dzień dzisiejszy żadnych zagrożeń zdrowotnych 
jeśli chodzi o hodowlę zwierząt gospodarskich. 
Nie jesteśmy potentatem jeśli chodzi o hodowlę 
trzody. Na dzień dzisiejszy praktycznie wszyst-
kie nasze działania w zakresie ASF związane są 
przede wszystkim z monitorowaniem: badamy 
wszystkie świnie skierowane do uboju, wszyst-
kie odstrzelone dziki w ramach odstrzałów ko-
mercyjnych i dziki ze zdarzeń drogowych, dziki 
padłe znalezione w lasach. (...) Wymagana jest 
czujność od hodowców, myśliwych, by zgłaszać 
wszystkie przypadki do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, by jak najwcześniej wykryć choro-
bę. Nie jesteśmy potentatem w kwestii hodowli 
trzody, ale w 2016 roku mieliśmy trzy ogniska 
i problem dla całego regionu był bardzo duży. 

W kolejnych punktach omówiono m.in. 
nowe Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na 2020 rok, sytuację hydrologiczną w powiecie 
oraz obecną sytuację w rolnictwie.
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Dokończenie ze str. 1.
18 stycznia odbyła się studniówka matu-

rzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Ma-
zowieckiem. Uczniowie bawili się w Dworku 
Pan Tadeusz w Kuczynie, gdzie otworzyli bal 
tradycyjnym polonezem oraz zaprosili gości do 
wspólnego walca.

– Budujcie gmach swego szczęścia powoli 
i konsekwentnie, na solidnych podstawach wła-
ściwych wartości – życzyła młodzieży Dyrektor 
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, Aldona 
Dołubizno. – Ten system wartości otrzymaliście 
z dwóch źródeł: domu rodzinnego i szkoły. Wierzę 
głęboko w to, że zrobiliśmy wszystko, byście we-
szli w świat dorosły nie tylko z bagażem wiedzy, 
ale też poczuciem własnej wartości, potrzebą dal-
szego rozwoju i świadomością, że krocząc drogą 
ku szczęściu powinniście zawsze dostrzegać dru-
giego człowieka, nie tylko swoje potrzeby.

Tego samego dnia w Balu Studniówkowym 
wzięli udział także tegoroczni maturzyści z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Ciechanowcu. Uczniowie wraz z rodzicami, 
wychowawcami, dyrekcją oraz zaproszonymi 
gośćmi bawili się w Sali Bankietowej ,,Szczęsny”.

25 stycznia w balu studniówko-
wym w hotelu Nowodwory w Cie-
chanowcu wzięli udział uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Czyżewie, którym 
towarzyszyli rodzice, wychowawcy, 
nauczyciele, dyrekcja szkoły, a tak-
że zaproszeni goście, w tym Senator 
RP, Jacek Bogucki, Starosta Wyso-
komazowiecki, Bogdan Zieliński 
oraz Burmistrz Czyżewa, Anna Bo-
gucka. Wśród życzeń cudownych 
wspomnień z balu oraz dobrych 
wyników na maturze pojawiły się 

także gratulacje z okazji uzyskania przez Tech-
nikum w ZSOiZ w Czyżewie tytułu Złotej Szko-
ły oraz zajęcia 51. miejsca w kraju i 3. miejsca 
w województwie w Rankingu Perspektywy 2020.

– Jesteśmy w roku bardzo symbolicznym, 
okrągłym i znamiennym. Jesteście klasą matural-
ną, którą łatwo będzie zapamiętać, rocznik 2020 – 
powiedział Starosta Wysokomazowiecki, Bog-
dan Zieliński. – Chciałbym życzyć wam dzisiaj, 
abyście tę maturę zdali jak najlepiej, podobnie 
jak egzaminy zawodowe oraz abyście dorównali 
swoim poprzednikom, rocznikowi 2019, który 
wyniósł tę szkołę na takie zaszczytne miejsca 
w różnych rankingach. Ale życie to nie tylko ran-
kingi. Życie to też proza, czasami święto a cza-
sami szarość dnia codziennego. Dziś jest bez 
wątpienia moment święta. Życzę abyście mogli 
bawić się dziś jak najlepiej i abyście mieli powody 
do zabawy także po maturze.

Sezon studniówkowy w powiecie wysoko-
mazowieckim 15 lutego zakończyli uczniowie 
Technikum im. Armii Krajowej w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem balem w Dworku Pan Tadeusz w Ku-
czynie. 

Wszystkim tegorocznym maturzystom ży-
czymy powodzenia na egzaminach maturalnych, 
które rozpoczną się już 4 maja.

TANECZNYM KROKIEM DO MATURY
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NAJLEPSI UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH ODEBRALI 
STYPENDIA STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO

Dokończenie ze str. 1
Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Po-

wiatowych, Elżbieta Żebrowska serdecznie przy-
witała wszystkich gości uroczystości, w tym 
Starostę Wysokomazowieckiego, Bogdana Zie-
lińskiego, członków Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych, Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego, dyrektorów szkół oraz 
przede wszystkim uczniów, którym w tym waż-
nym dniu towarzyszyli rodzice i opiekunowie.

– Tradycją rady powiatu jest coroczne przy-
znawanie środków, umożliwiających wypłatę tego 
stypendium – powiedział Starosta Wysokomazo-
wiecki, Bogdan Zieliński. – Z tego co wiem w wo-
jewództwie podlaskim jesteśmy jedynym samo-
rządem, który na taką skalę premiuje najlepszych 
uczniów. (…) Mamy co prawda dość wysokie wy-
magania zdobycia tego stypendium, ale od same-
go początku, czyli od roku 2013 te stypendia na 
półrocze przyznawane są średnio 30-40 osobom, 
na koniec roku zaś otrzymuje je około 100 osób. 
Stypendia są zasługą przede wszystkim naszej 
młodzieży z terenu powiatu i okolic, młodzieży 
która uczy się w szkołach prowadzonych przez 
powiat wysokomazowiecki, ale również rodziców, 
którzy przykładają ogromną wagę do edukacji 
i nauki. Chciałbym podziękować przede wszyst-
kim uczniom za to, że macie ambicje, stawiacie 
sobie cele, a także rodzicom, bez których wsparcia 
i pomocy młode pokolenie nie mogłoby osiągać 
takich wyników. Dziękuję za trud i za poświęcenie.

Jako samorząd powiatu wysokomazowieckie-
go przywiązujemy bardzo dużą wagę do kwestii 
edukacji – podkreślił starosta. – Najważniejszą 
sprawą jest dla nas wychowanie młodego pokole-
nia. Marzymy o tym, by to pokolenie kiedyś, po 
skończeniu studiów wróciło na te tereny, tutaj roz-
wijało karierę zawodową, ale nawet jeśli się tak 
nie stanie, jeśli kariera ta będzie kontynuowana 
w innych częściach kraju, Europy, a może i świata, 
to bardzo istotna jest pamięć o tym, skąd pocho-
dzicie, z jakiego środowiska, rodziny i czego się tu 
nauczyliście. Nasze szkoły nie tylko dobrze uczą, 
ale też wychowują, starają się pomóc rodzicom. 
(…) Spośród powiatów ziemskich w wojewódz-
twie podlaskim mamy najwięcej uczniów, bo pro-
wadzimy aż 6 zespołów szkół, co mocno świadczy 
o naszym podejściu do edukacji. Chcę podzięko-
wać dyrektorom zespołów szkół za to, że starają 
się, by nowi uczniowie czuli się bezpiecznie, by 
mogli realizować swoje marzenia i ambicje, a także 

zarządowi powiatu i radnym za to, że rokrocz-
nie podejmują decyzję o przekazaniu środków na 
stypendia. Ta pozycja w budżecie powiatu nigdy 
nie była przez żadnego radnego ani członka za-
rządu kwestionowana.

Stypendia Starosty Wysokomazowieckiego 
za wysokie wyniki w nauce po klasyfi kacji pół-
rocznej w roku szkolnym 2019/2020 przyznano 
39 uczniom.

ZSOiZ w Ciechanowcu zdobył 21 stypen-
diów, z czego uczniowie Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych otrzymali 3 stypendia, 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Cie-
chanowcu 16 stypendiów, uczniowie Branżowej 
Szkoły I Stopnia 1 stypendium oraz uczniowie 
Technikum 1 stypendium.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Police-
alnych w Wysokiem Mazowieckiem zdobył 11 
stypendiów.

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica 
w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał 5 stypen-
diów dla uczniów technikum.

Centrum Kształcenia Zawodowego otrzy-
mało 1 stypendium dla ucznia Branżowej Szkoły 
I Stopnia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Czyżewie otrzymał 1 stypendium dla 
ucznia Technikum.

 
Lista stypendystów nagrodzonych za I pół-

rocze roku szkolnego 2019/2020:
 

ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem:
Szkiłądź Roksana
Zieliński Michał
Ługowski Mateusz
Dołęgowska Amelia
Michalski Piotr
Pawluk Joanna
Jankowska Dominika
Sokołowska Natalia
Kaczyński Adam
Perkowski Adam
Żochowski Jakub
 

ZSOiZ w Ciechanowcu:
Smolarczyk Hubert
Lipski Seweryn Mikołaj
Zawistowski Paweł
Wąsak Patrycja
Brulińska Gabriela
Borzym Adrianna
Grabowska Paulina
Lewandowski Jakub
Muladze Inesa
Zawistowski Piotr
Trzcińska Paulina
Czarkowski Michał
Bachorek Weronika
Jakończuk Gabriela
Tymińska Gabriela
Parzonko Weronika
Wysocka Gabriela
Radziszewska Aleksandra
Sabak Julia
Tryc Ernest
Niewiarowska Katarzyna
 
ZSZ im. S Staszica w Wysokiem Mazowieckiem:
Mastelarczuk Jakub
Kulesza Weronika
Leoniak Kamila
Leoniak Wiktoria
Truszkowska Natalia
 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem:
Żukowska Natalia
 
ZSOiZ w Czyżewie:
Bańkowski Łukasz



 

18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl
 Sp. J., ul. Ludowa 89,


