
W 73 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz  
3. rocznicę katastrofy smoleńskiej w Zespole  
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych  
w  Wysokiem Mazowieckiem odbył się apel, 

zdjęć z konkursu znajdą Państwo w fotogalerii 
na stronie 12.

kwiecień 2013

poświęcony tym wydarzeniom, tak ważnym  
w historii naszego kraju. Już od samego począt-
ku spotkanie przebiegało w atmosferze refleksji 
i zadumy – dyrektor Ryszard Łukasz Flanc po-
prosił wszystkich o uczczenie poległych minutą 
ciszy. W swoim wystąpieniu podkreślił tragedię 
wydarzeń tamtych dni. Nie tylko dramat rodzin 
pomordowanych żołnierzy, ale również dramat 
narodu polskiego, który przez lata był karmio-
ny kłamstwami i milczeniem o zbrodni katyń-
skiej. Nawiązał również do wydarzeń katastrofy 
rządowego samolotu, który rozbił się na lotni-
sku w Smoleńsku. Leciała nim polska delegacja, 
na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, 
prezydentem na Uchodźstwie Ryszardem Ka-
czorowskim, dowódcami wszystkich rodzajów 

sił zbrojnych, przedstawicielami rodzin ofice-
rów pomordowanych w obozach. 

Scenariusz akademii zwierał teksty wier-
szy i piosenek nawiązujących do obu wyda-
rzeń. Narratorzy, poprzez wypowiadane słowa  
przypomnieli uczniom o tych, którzy oddali 
swoje życie za ojczyznę w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje. Do tego wydarzenia nawiązywały 
również piosenki w wykonaniu zespołu mu-
zycznego „Zbieg Okoliczności”. Wyjątkowy na-
strój podkreślała dodatkowo prezentacja  
multimedialna ze zdjęciami i krótkimi filmikami  
z obu tragedii.

PAMIĘCI OFIAR KATYNIA I SMOLEŃSKA

Dzień Dziecka jest doskonałą okazją, aby 
poprzez zabawę zaszczepiać w najmłodszych 
pokoleniach Polaków miłość do ojczyzny i jej 
historii. Celem pokazów grupy rekonstrukcyjnej 
jest prezentacja obyczajów szlachty wysokoma-
zowieckiej i jej kultury. Całość ubrana w lekką, 
zabawową formę tak, aby na buziach dzieci nie-
ustannie gościły uśmiech, radość i podziw dla 
naszych szlacheckich przodków.

Podczas spotkania z okazji święta najmłod-
szych zaprezentują się także placówki kultury 
i szkoły powiatu – już w następnym numerze 
Głosu Wysokomazowieckiego znajdą Państwo 
szczegółowy program imprezy. 
Serdecznie zapraszamy!

O tytuł „Najpiękniejszej” rywalizowało  
w tym roku 418 palm wielkanocnych, wykona-
nych w 33 placówkach oraz przez 7 indywidu-
alnych twórców. XVI Regionalny Konkurs na 
Wykonanie Palmy Wielkanocnej zorganizowali: 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu, Starostwo Powiatowe w Wyso-
kiem Mazowieckiem i Parafia Rzymskokatolic-
ka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.  
Tradycyjnie już patronat nad Konkursem objął 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Antoni Pacyfik 
Dydycz – Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.

Komisja konkursowa w składzie: Antoni 
Mosiewicz, Anna Uszyńska, Magdalena Ży-
goń, Jolanta Niewiarowska, Piotr Kiersnowski, 
Joanna Paduch, Edyta Murawska-Derewoń-
ko, Małgorzata Stokowska, Krystyna Bogucka  
i Stanisław Kryński postanowiła przyznać:  
nagrody specjalne 10 palmom, nagrody pierwsze 
– 20, nagrody drugie – 31, nagrody trzecie – 82. 
Jury wyróżniło 93 palmy, a pozostałym 182 
palmom przyznało nagrody pocieszenia. Pełna 
informacja o nagrodach dostępna jest na stro-
nie internetowej Muzeum Rolnictwa, a więcej 

POWIATOWA IMPREZA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

W tym roku Starostwo Powiatowe zaprasza  
2 czerwca mieszkańców miasta i powiatu do udziału  

w spotkaniu z historią, ale i teraźniejszością  
Ziemi Wysokomazowieckiej w nowej formule.

Dzień Dziecka jest doskonałą okazją, aby poprzez zabawę za-
szczepiać w najmłodszych pokoleniach Polaków miłość do ojczyzny 
i jej historii. Celem pokazów grupy rekonstrukcyjnej jest prezenta-
cja obyczajów szlachty wysokomazowieckiej i jej kultury. Całość 
ubrana w lekką, zabawową formę tak, aby na buziach dzieci nie-
ustannie gościły uśmiech, radość i podziw dla naszych szlacheckich 
przodków.

Podczas spotkania z okazji święta najmłodszych zaprezentują 
się także placówki kultury i szkoły powiatu – już w następnym 
numerze Głosu Wysokomazowieckiego znajdą Państwo szczegó-
łowy program imprezy.

 Serdecznie zapraszamy!

SZESNASTA RYWALIZACJA REGIONALNA PALM
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W siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Policealnych w Wysokiem Mazowiec-
kiem 27. marca odbył się II Wojewódzki Turniej  
Matematyczny SIGMA im. Edmunda Paw-
łowskiego. Wzięły w nim udział reprezentacje  
pięciu szkół średnich z terenu powiatu oraz 
szkoła z Kolna: Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych im. Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Czyżewie, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, Centrum 
Kształcenia Zawodowego im. Armii Krajowej  
w Wysokiem Mazowieckiem, Zespołu Szkół  
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem, Zespołu Szkół Technicznych  
w Kolnie i Liceum Ogólnokształcącego im. Kró-
la Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Ma-
zowieckiem.

Ogółem do konkursu zgłoszono 33 uczniów, 
przystąpiło 28. Wcześniej w każdej ze szkół od-
były się eliminacje mające na celu wyłonienie re-
prezentantów. Organizatorem turnieju i autorem  
zadań konkursowych był pan Krzysztof Gra-
bowski. Główny patronat nad konkursem objął  
– pan Bogdan Zieliński - starosta wysokoma-
zowiecki. Sponsorami nagród byli Starostwo  
Wysokomazowieckie oraz Bank Spółdzielczy 
w Wysokiem Mazowieckiem. Nagrodami były 
- trzy wieże muzyczne, trzy tablety, trzy kalku-
latory, oraz trzy zestawy tablic matematycznych. 

Finał konkursu rozpoczął się o godz. 10.00. 
Uczestników i nauczycieli opiekunów przywi-
tał Dyrektor ZSOiP pan Ryszard Łukasz Flanc,  
który życzył powodzenia konkursowiczom, 
podkreślał konieczność dobrej znajomo-
ści matematyki we współczesnym świecie...  
Pomysłodawca i organizator konkursu pan 
Krzysztof Grabowski przypomniał uczestnikom 
regulamin, a po rozdaniu arkuszy zadań mło-
dzież przystąpiła do ich rozwiązywania. Po go-
dzinnym rozwiązywaniu arkusza, w którym były 
zadnia zamknięte jak i otwarte. Komisja Konkur-
sowa w składzie: Krzysztof Grabowski, Danuta 
Alińska, Anna Niemyjska, Dorota Roszkowska, 
Tomasz Chomicz, Marcin Wolanowski przy-
stąpiła do sprawdzania prac. W wyniku czego 
ustalono miejsca poszczególnych uczestników. 
Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach 
wiekowych i zgodnie z tym podziałem zostali 
nagrodzeni. GRUPA A: Strzałkowska Gabriela - 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
w Wysokiem Mazowieckiem (33p); Perkowski 
Grzegorz - Zespół Szkół Zawodowych w Wyso-
kiem Mazowieckiem (32p); Bogucka Ewa - Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Ciechanowcu (28p). GRUPA B: Łempicka 
Karolina - Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu (28P); Per-
kowski Marcin - Zespół Szkół Zawodowych 
w Wysokiem Mazowieckiem (26P); Tkaczuk 

Alan - Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu (24P). GRU-
PA C: Murawski Maciej - Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 
(34P); Gutowski Piotr - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Policealnych w Wysokiem Mazo-
wieckiem (31P); Kossakowski Hubert - Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wy-
sokiem Mazowieckiem.

Po przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników. 
Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczył Dy-
rektor Ryszard Flanc wraz z Bożena Brewiecką  
- członkiem Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Wysokiem Mazowieckiem. W miłej atmosfe-
rze zawodnicy i ich opiekunowie rozjechali się 
do domów.

ZSOiP

MŁODZI MATEMATYCY ZMAGALI SIĘ W JAGIELLOŃCZYKU 

Szanowni Państwo!
 
W dniach 11- 15 marca br. miałem okazję 

przebywać wraz z delegacją polską w Szwajcarii. 
Było to możliwe dzięki realizowanemu projek-
towi poprawy bezpieczeństwa na drogach po-
wiatowych w ramach Polsko – Szwajcarskiego  
Programu Współpracy. Wyjazd sfinansowany 
został z tego właśnie projektu. W Polsce pro-
jekt realizuje Komenda Główna Policji i 6 po-

wiatów w 2 województwach : podlaskim i lu-
buskim. Nasz powiat został zaliczony do tego 
grona. Dzięki tej wizycie udało się nam poznać 
najnowsze rozwiązania jakie stosuje Szwajcaria  
i poszczególne jej kantony. Mieliśmy okazję  
wizytować 3 kantony : Zurich, Berno i Uri  
(największy tunel św. Gotharda). Rzeczywiście, 
Szwajcaria to jeden z najbogatszych krajów Eu-
ropy. Dużą wagę przywiązuje się tam do bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, szczególnie do 
bezpieczeństwa pieszych. Prowadzone są wielkie 
kampanie społeczne dotyczące poprawy bezpie-
czeństwa, kierowane do różnych grup ludności, 
a finansowane z 0,7% odpisu od polis komuni-
kacyjnych. Inny niż u nas jest system wydawa-
nia praw jazdy (okres próby 3 lata).  W miastach 
drogi przebudowywane są nie tylko w kierunku 
zwiększenia ich przepustowości, ale w kierunku 
polepszenia bezpieczeństwa pieszych. W tere-
nie zabudowanym są 2 maksymalne prędkości: 
30km/h dla dróg osiedlowych i 50 km/h dla po-
zostałych. Poza terenem zabudowanym tak jak w 
Polsce. I tych wielkości mieszkańcy skrupulatnie 
przestrzegają, ponieważ obowiązuje zasada: zero 
tolerancji dla łamiących przepisy. Przekroczenie 
prędkości o choćby 1 km/h powoduje sankcję 
finansową ze strony policji. Warto dodać, iż 
przekroczenie szybkości powyżej 30 km/h roz-
patrywane jest przez sąd. Sąd może zasądzić od 
pirata drogowego karę do 1 mln franków szwaj-

carskich, w zależności od dochodów obwinione-
go i przepadek samochodu. Tak drakońskie kary 
oraz ich nieuchronność doprowadziły do duże-
go spadku ofiar śmiertelnych. Dość powiedzieć,  
iż w Szwajcarii jest ich 8 razy mniej niż w Pol-
sce w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.  
Na pewno mają tu wpływ inne czynniki, choćby 
znakomita sieć autostrad i dróg ekspresowych, 
a także fenomenalna punktualność środków 
komunikacji miejskiej, co zachęca do dojeżdża-
nia do pracy tymi środkami. Tego typu wyjazd 
uświadamia nam wszystkim, jak daleka czeka 
nas droga prowadząca do polepszenia bezpie-
czeństwa komunikacyjnego naszych obywateli.

Dzięki realizacji tego projektu, w naszym 
powiecie powstanie na terenie 9 gmin 11 ma-
łych inwestycji poprawiających bezpieczeń-
stwo, szczególnie dzieci i młodzieży w pobliżu 
szkół położonych przy drogach powiatowych.  
Wartość tych inwestycji to łącznie 1,3 mln zł,  
z czego 850 tys. pokryje strona szwajcarska.  
Ponadto zakupiony zostanie nowy, bogato wy-
posażony, z wideorejestratorem nieoznakowany 
pojazd dla policji w Wysokiem Mazowieckiem

     
 Z poważaniem

Bogdan Zieliński
 Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY…
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Zarząd powiatu w okresie od 19 marca do 

10 kwietnia odbył 3 posiedzenia i podjął uchwały 
w sprawie: - zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu 
na lata 2013-2016; - zmian w budżecie powiatu 
na 2013 rok; - zaopiniowania rozbudowy drogi 
wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiek-
tami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą 
techniczna na odcinku Ciechanowiec- Siemiaty-
cze; - przyjęcia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2012 
rok oraz informację o stanie mienia za rok 2012; 
- wykonania prawa pierwokupu lokalu miesz-
kalnego; - wyrażenia zgody na dysponowanie 
nieruchomością stanowiąca przedmiot własno-
ści Powiatu Wysokomazowieckiego; - wyraże-
nia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości 
oznaczonej nr ewidencyjnym 1995/5 położonej  
w mieście Wysokie Mazowieckie i nierucho-
mości oznaczonej nr 2340/1 o pow. 0,1152 ha 
i 2340/2 o pow. 0,4234 ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, będącej 
własnością Powiatu Wysokomazowieckiego.    

14 marca 2013 Komisja Ochrony Zdrowia 
i Spraw Społecznych zapoznała się z informacją 
o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych przez Szpital Ogólny w Wysokiem 
Mazowieckiem w zakresie stacjonarnych i ca-
łodobowych świadczeń szpitalnych oraz innych 
niż szpitalne i ambulatoryjnych świadczeń zdro-
wotnych; informacja o świadczeniach opieki 
zdrowotnej udzielanych przez Szpital Ogólny 
w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej; informacją 
dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Ma-
zowieckiem z realizacji uchwały Nr V/36/2011 
Rady powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 
czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad 
zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użyt-
kowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz 
dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny 
aparatury i sprzętu medycznego. Ponadto zapo-
znała się z projektami uchwał rady powiatu wy-
sokomazowieckiego w sprawie: 

- wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycz-
nego; - wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie  
fizjoterapia ambulatoryjna, zawartej przez Szpital 
Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia- Podlaskim Oddzia-
łem Wojewódzkim w Białymstoku, - wyrażenia 
opinii dotyczącej wynajmowania pomieszczeń 
będących w nieodpłatnym użytkowaniu Szpi-
tala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,  
w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, zleca-
nych przez Szpital podwykonawcom,- sprzedaży  
lokali mieszkalnych,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Powia-
towego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy   
w Rodzinie na lata 2010-2020, - określenia za-

dań, na które przeznacza się środki Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na 2013 rok.

15 marca br. Komisja Rozwoju, Promocji  
i Finansów zapoznała się z informacją dyrektora 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 
z realizacji uchwały Nr V/36/2011 Rady powia-
tu Wysokomazowieckiego z dnia 20 czerwca 
2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, 
oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub 
użyczenie aktywów trwałych oraz dokonywa-
nia zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury 
i sprzętu medycznego oraz projektem uchwały 
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych.   

18 marca br. Komisja Oświaty, Kultury  
i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem  
z realizacji programu współpracy powiatu wy-
sokomazowieckiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2012 roku oraz projektem 
uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego 
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcące-
go dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Policealnych w Wysokiem Mazo-
wieckiem.     

19 marca br. o godzinie 1215 odbyła się XXII 
Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego IV 
kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawoz-
danie Starosty z wykonania uchwał i działalno-
ści Zarządu pomiędzy sesjami; sprawozdanie  
z realizacji programu współpracy powiatu wy-
sokomazowieckiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie w 2012 roku; informację 
dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Ma-
zowieckiem z realizacji uchwały Nr V/36/2011 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 
czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad 
zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użyt-
kowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz 
dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny 
aparatury i sprzętu medycznego; rozpatrzono 
projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego, 
wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia 
ambulatoryjna, zawartej przez Szpital Ogólny  

w Wysokiem Mazowieckiem z Narodowym 
Funduszem Zdrowia- Podlaskim Oddziałem 
Wojewódzkim w Białymstoku, wyrażenia opi-
nii dotyczącej wynajmowania pomieszczeń bę-
dących w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w celu 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, zlecanych 
przez Szpital podwykonawcom, sprzedaży lokali 
mieszkalnych, zmieniająca uchwałę w sprawie 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2010-2020, określenia zadań, 
na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na 2013 rok, założenia Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych w Wysokiem Mazo-
wieckiem wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem 
Mazowieckiem, udzielenia poparcia dla obywa-
telskiego projektu ustawy o okręgach sądowych 
sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy 
Prawo o ustroju sądów powszechnych.

27 marca odbyło się coroczne spotkanie 
wielkanocne, w którym uczestniczyli radni Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego, kierownicy 
jednostek i pracownicy starostwa powiatowego.

Uroczystego powitania dokonał Starosta 
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, który 
 z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy zło-
żył najserdeczniejsze życzenia, aby „Zmartwych-
wstały Chrystus obdarzał wszystkich mocą łask, 
zdrowiem i wszelką pomyślnością a budząca się 
do życia przyroda dała siłę i natchnienie do po-
konywania wyzwań, jakie niesie ze sobą każdy 
nowy dzień. Niech Zmartwychwstały Chrystus 
obudzi w nas to, co uśpione, ożywi to, co jeszcze  
w nas martwe i niech światło Jego słowa prowa-
dzi nas przez życie w radości i spokoju”.

JB
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  W lutym i marcu 2013 r. na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano 92 zdarzenia,  
w których uczestniczyło 135 załóg – 589 strażaków 
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.  
W wyniku zdarzeń rannych zostało 14 osób, nie 
odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano 
na ok. 779,5 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
1 lutego o godz. 1155 Dyżurny Powiatowego 

Stanowiska Kierowania otrzymał informację o na-
pierającej na drewniany most krze w miejscowości 
Wyszonki Nagórki. Do zdarzenia zadysponowano 
łącznie 2 zastępy straży, w tym uterenowiony samo-
chód operacyjny z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 
1 zastęp z OSP KSRG Klukowo. Po przybyciu na 
miejsce stwierdzono, że na izbice chroniące most 
napiera duża ilość kry zmieszana z konarami drzew. 
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia oraz za pomocą szpadli i bosaków usuwaniu 
kry i konarów z izbic. Usuwanie powodowało dość 

szybki i bezpieczny spływ zatoru korytem rzeki.  
Zastępy przemieściły się na drugi most znajdują-
cy się w miejscowości Wyszonki Wypychy, skąd 
również dotarła informacja o powstającym zatorze 
lodowym. Tam również zlikwidowano zagrożenie.

7 lutego o godz. 2259 Dyżurny Powiatowe-
go Stanowiska Kierowania otrzymał informację 
o wypadku samochodu, który uderzył w drzewo 
leżące na drodze w miejscowości Czaje-Bagno. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż na 
drodze leży drewno tarasując dwa pasy jezdni, w 
które uderzył samochód osobowy. Jadący tym sa-
mochodem pasażerowie nie odnieśli żadnych obra-
żeń, samochód też nie został uszkodzony. Działania 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
usunięciu przy pomocy pił łańcuchowych fragmen-
tów powalonego drzewa blokującego jezdnię.

9 marca o godz. 442 Dyżurny Powiatowego Sta-
nowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego drew-
niano-murowanego w miejscowości Szepietowo.  
Na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG w Wy-
sokiem Mazowieckiem oraz 2 zastępy z OSP KSRG 
Szepietowo.  Z przyjętego zgłoszenia wynikało, że 
pożar miał miejsce na ulicy Wyszyńskiego, jednak 
ostatecznie okazało się, że był na ulicy Jana Pawła 
II - w związku z tym dojazd jednostek PSP trochę 
się wydłużył. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, 
że pali się wewnątrz całego budynku na parterze  
i poddaszu, ogień w kilku miejscach wydostawał się 
już na zewnątrz. Budynek był niewielki w kształcie 

litery „L” – z większą częścią drewnianą i mniejszą 
murowaną dostawioną do tej drewnianej z dachem 
pokrytym blachą. W obiekcie mieszkał mężczyzna 
w wieku około 65 lat, który sam go opuścił przed 
przybyciem straży pożarnej. Pierwsze działania 
polegały na podaniu prądów wody w natarciu 
do środka, następnie wprowadzono ratowników  
w aparatach ODO w celu przeszukania pomiesz-
czeń, używano też kamery termowizyjnej. Po przy-
gaszeniu pożaru, prowadzono prace rozbiórkowe  
z jednoczesnym przelewaniem pogorzeliska. 

10 marca o godz. 2022 Dyżurny Powiatowego 
Stanowiska Kierowania otrzymał informację o po-
żarze stodoły w miejscowości Krzyżewo. Na miej-
sce zadysponowano 2 zastępy z JRG w Wysokiem 
Mazowieckiem, 2 zastępy z OSP KSRG Sokoły oraz 
1 zastęp z OSP Bruszewo. Po przybyciu na miejsce 
stwierdzono pożar stodoły murowanej krytej da-
chówką cementową. Pożarem objęty był już cały 
dach budynku. W budynku nie było inwentarza.  
Działania polegały na podaniu prądów wody na 
palącą się stodołę, po czym pożar zlokalizowano 
i ugaszono. Przystąpiono do prac rozbiórkowych 
konstrukcji dachu, wyrzuceniu nadpalonej słomy, 
która znajdowała się na sklepieniu nad pomieszcze-
niem obory oraz drewna opałowego. Ostatecznie 
budynek sprawdzono przy użyciu kamery termo-
wizyjnej – czy nie pozostały ukryte zarzewie ognia, 
po czym akcję zakończono.

KRONIKA POLICYJNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
W marcu w Komendzie Powiatowej Policji  

w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 52 postępo- 
wania przygotowawcze. W miesiącu tym policjan- 
ci zatrzymali 15 nietrzeźwych kierowców. 
Na drogach powiatu wysokomazowieckiego do-
szło do 2 wypadków i 43 kolizji drogowych.

- W nocy 19 marca, tuż przed północą, dyżur-
ny wysokomazowieckiej Policji został poinformo-
wany o mężczyźnie leżącym w śnieżnej zaspie na 
jednej z posesji w gminie Szepietowo. Mundurowi 
natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Tam  
w śniegu znaleźli mocno zziębniętego mężczyznę. 
Był to 56-letni mieszkaniec sąsiedniej wsi. Mężczy-
zna był kompletnie pijany. Miał bełkotliwą wymo-
wę i nie był w stanie o własnych siłach utrzymać 
się na nogach. Jak się okazało mężczyzna w dzień 
obchodził hucznie swoje 56-te urodziny.  Najpraw-

dopodobniej alkohol tak go zmorzył, że wracając 
do domu pomylił posesje i nie zdając sobie sprawy 
z zagrożenia położył się na podwórku w śniegu i za-
snął.  Dzięki szybkiej reakcji wysokomazowieckich 
mundurowych uratowano mężczyznę przed wy-
ziębieniem organizmu, co mogło skutkować nawet 
jego śmiercią.

- 22 marca, około godziny 11.30 w Ciechanow-
cu wysokomazowieccy policjanci zatrzymali do 
kontroli drogowej osobowego mercedesa. Z ustaleń 
mundurowych z Zespołu do Walki z Przestępczo-
ścią Narkotykową Wydziału Kryminalnego wyso-
komazowieckiej Policji wynikało, że podróżujące 
nim osoby mogą posiadać przy sobie narkotyki. 
Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się trafne. 
W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn. 
W trakcie kontroli osobistej w odzieży 31-latka 
ujawniono ponad 7 gramów marihuany a przy 
jego o 10 lat młodszym koledze blisko gram am-
fetaminy. Następnie podczas przeszukania miejsc 
zamieszkania zatrzymanych mężczyzn policjanci 
dodatkowo ujawnili niespełna pół kilograma ma-
rihuany, kilkanaście szklanych lufek oraz młynek  
i wagę elektroniczną służące najprawdopodobniej do 
porcjowania narkotyków. Z dotychczasowych usta-
leń funkcjonariuszy wynika, że przejęte narkotyki  
pochodziły z Belgii i miały trafiać do dyskotek, 
i lokali rozrywkowych na terenie naszego woje-
wództwa. W ramach prowadzonych czynności 

jeszcze tego samego dnia ustalono i zatrzymano 
29-latka, który to najprawdopodobniej uczestniczył  
w przemycie narkotyków, podczas przeszukania 
jego mieszkania policjanci ujawnili i zatrzymali  
ponad 50 gramów marihuany, która była już popor-
cjowana. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu.  

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narko-
manii posiadanie narkotyków zagrożone jest karą 
do 3 lat pozbawienia wolności, zaś za handel takimi 
substancjami grozi kara do 8 lat pozbawienia wol-
ności. W przypadku obrotu znacznymi ilościami 
takich środków sprawca w więzieniu może spędzić 
nawet 12 lat.

- 25 marca policjanci z Zespołu do Walki  
z Przestępczością Gospodarcza KPP w Wysokiem 
Mazowieckiem wspólnie z pracownikami miej-
scowego rejonu energetycznego zapukali do drzwi 
jednego z domów w gminie Czyżew. Z uzyskanych 
wcześniej informacji wynikało, że mieszkający tam 
51-latek nielegalnie pobiera prąd. Ustalenia funk-
cjonariuszy potwierdziły się. Na miejscu munduro-
wi ujawnili, że mężczyzna do słupa z siecią energe-
tyczną podpiął przewód elektryczny, który połączył 
z instalacją elektryczną domu. Za pomocą „lewego” 
łącza 51-latek zasilał wszystkie urządzenia elek-
tryczne w swoim domu narażając tym zakład ener-
getyczny na duże straty. Teraz mężczyzna za swoje 
postępowanie odpowie przed sądem. Za to prze-
stępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
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W tegorocznej edycji Turnieju, który go-
ścinnie przeprowadzono w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Ma-
zowieckiem, udział wzięło 30 uczestników,  
w tym:

- w grupie I - 10 uczestników,
- w grupie II - 12 uczestników, 
- w grupie III  - 8
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskie-

go Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji 
powiatowych w składzie:
bryg. Tomasz Sieńczuk – Przewodniczący,
mł. bryg. Maciej Krajewski - Sekretarz,
st. kpt. Adam Frankowski - członek,
po dokonaniu oceny testu pisemnego zakwali-
fikowało do rozgrywki finałowej niżej wymie-
nionych uczestników (podano liczbę punktów 
uzyskanych w teście) :
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
- Maciej Kozłowski - SP w Nowych Piekutach - 29  pkt 
- Adam Kaczyński - SP w Rosochatem Kościel-
nem - 27 pkt
- Bartosz Kulesza - SP w Kuczynie - 24  pkt 
II grupa wiekowa (gimnazja)
- Tomasz Zalewski - GP w Wysokiem Mazo-
wieckiem - 28  pkt
- Łukasz Choiński - GP w Kuleszach Kościel-
nych - 19 pkt 
- Sylwia Stelengowska - GP w Ciechanowcu  -  18  pkt
III grupa wiekowa (ponadgimnazjalne)

- Michał Guziak - CKZ w Wysokiem Mazo-
wieckiem - 23 pkt
- Norbert Złotkowski  - ZSOiZ w Ciechanowcu -  21 pkt 
- Ernest Anusiewicz - ZSOiZ w Ciechanowcu - 16 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych (odpo-
wiedzi ustne na wylosowane zestawy pytań) 
laureatami XXXVI edycji eliminacji powiato-
wych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej Wysokie Mazowieckie ‘2013 zostali:
w I grupie wiekowej (szkoła podstawowe)
1. Bartosz Kulesza - SP w Kuczynie - 4 pkt 
2. Maciej Kozłowski - SP w Nowych Pieku-
tach - 2 pkt
3. Adam Kaczyński - SP w Rosochatem Ko-
ścielnem - 1  pkt 
w II grupie wiekowej (gimnazja)
1. Tomasz Zalewski  - GP w Wysokiem Mazo-
wieckiem - 7 pkt 
2. Łukasz Choiński - GP w Kuleszach Kościel-
nych - 3 pkt
3. Sylwia Stelengowska - GP w Ciechanowcu    
- 3 pkt
w III grupie wiekowej (ponadgimnazjalne)
1. Michał Guziak - CKZ w Wysokiem Mazo-
wieckiem - 6 pkt
2. Ernest Anusiewicz - ZSOiZ w Ciechanow-
cu - 5 pkt 
3. Norbert Złotkowski - ZSOiZ w Ciechanow-
cu - 1 pkt

Nagrody, w postaci drobnego sprzętu RTV 
i AGD, ufundował Starosta Wysokomazowiec-
ki. Poza nagrodami, które odebrali zwycięzcy, 
wszystkim uczniom wręczono pamiątkowe 
dyplomy, a opiekunom podziękowania za wy-
siłek włożony w przygotowanie młodzieży do 
konkursu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy naprawdę dużej wiedzy, gdyż tegorocz-
ną edycję można było uznać za bardzo trudną. 
Laureatom życzymy zwycięstw w eliminacjach 
wojewódzkich, które odbędą się w dniu 26 
kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół im. Bo-
lesława Podedwornego w Niećkowie (powiat 
grajewski), gdzie zakwalifikowały się dwa naj-
wyższe miejsca w każdej grupie).

Serdeczne podziękowania składamy Sta-
roście i pracownikom, za udostępnienie sali 
do przeprowadzenia Turnieju i przygotowanie 
poczęstunku.

Już zaczynamy trzymać kciuki!

MAMY LAUREATÓW WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH
Kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego o tematyce pożarniczej - „Zapo-
biegajmy Pożarom” - na szczeblu województwa 
podlaskiego rozstrzygnięto 8 lutego w Białym-
stoku. Na konkurs wojewódzki wpłynęły 82  
prace plastyczne z 4 Zarządów Oddziałów 
Powiatowych Związku Ochotniczych Straży  
Pożarnych województwa podlaskiego tj.: Biały-
stok, Hajnówka, Zambrów, Wysokie Mazowiec-
kie. Komisja dokonała oceny prac plastycznych 
w pięciu grupach wiekowych i wyłoniła 27 prac 
plastycznych na szczebel krajowy:

Miło nam poinformować, że zostało wyróż-
nionych aż 14 prac z terenu naszego powiatu.  
W I grupie wiekowej – Przedszkola: Mateusz Za-
krzewski - Zespół Szkół w Rosochatem Kościel-
nym; Michał Mentecki - Przedszkole w Święcku 
Wielkim; Zofia Kaczyńska - Przedszkole Nr 2  
w Wysokiem Mazowieckiem; Kamila Wronow-
ska - Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie; 
Bartosz Niemyjski - Gminny Ośrodek Kultury 
w Szepietowie. W II grupie wiekowej - Szkoły 
Podstawowe klasy I-III - Gabriela Kaczyńska 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Ma-
zowieckiem. W III grupie wiekowej - Szkoły 
Podstawowe IV-VI: Marcin Araźny - Szkoła 
Podstawowa w Czyżewie i Daria Budlewska  

- Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach.  
W IV grupie wiekowej - Gimnazjum: Karina  
Bielik - Gimnazjum w Szepietowie; Zofia Kuk
- Gimnazjum w Szepietowie; Anita Kalinowska  
- Gimnazjum w Klukowie. W VI grupie wieko-
wej - dorośli: Iwona Kaczyńska - Wysokie Ma-
zowieckie; Anna Brulińska - Gminny Ośrodek 
Kultury w Szepietowie; Hanna Borys - Gminny 
Ośrodek Kultury w Szepietowie.

Miło nam zakomunikować, że II miejsce na 
szczeblu krajowym zajęła praca Kamili Wno-
rowskiej (lat 6) z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szepietowie (opiekun: Hanna Borys) oraz  
w kategorii dorosłych III miejsce płaskorzeź-
ba Hanny Borys również z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Szepietowie.

ELIMINACJE POWIATOWE
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
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30 VII 1793 r. na ostatnim sejmie Rzecz-
pospolitej w Grodnie, zatwierdzającym II 
rozbiór Polski, swoją mowę wygłosił Tadeusz 
Szymon Skarżyński (zm. 1817142), poseł zie-
mi łomżyńskiej, właściciel Czyżewa. Głosił on:

Najjaśniejszy Królu Panie Mój Miłościwy! 
Najjaśniejsze Rzeczypospolitej Stany!

Zawsze byłem tego mniemania, iż trakto-
wanie z Najjaśniejszymi Dworami ... do Oj-
czyzny naszej zgubę i nieszczęście przyniesie.  
I z tej ci to przyczyny od początku samego lęka-
łem się i lękać nie przestaję, tego wszystkiego, 
co by tylko nas do negocjacji przybliżyć mo-
gło. Sądziłem, iż w dzisiejszym stanie smut-
nej rzeczy naszych postawie, gdy nie jesteśmy  
w stanie odzyskać zabranych nam krajów,  
pamiętać przynajmniej winniśmy, co każdy  
z nas winien jest cnocie, przysiędze i prawu, któ-
rych ocalenie mogłoby być w ręku naszych, gdy-
by te święte hasło, było dla nas powszechnym. 
Bojaźń wszakże takowa okazała się być słuszną  
w widzialnych skutkach, gdy dotąd nic nie zro-
biwszy użytecznego dla kraju, zatrudniamy się 
tylko pruciem wnętrzności najmilszej Ojczyzny, 
oddzielając od jej łona współbraci naszych. Tać 
tylko jak widzę będzie najsmutniejsza pamięć 
poselstwa, poselstwa mówię, które jak arszenik 
truje dni życia wiernych dla Ojczyzny synów. 
Ile jest niebeśpiecznym traktowanie z Najja-
śniejszym Dworem Berlińskim, już w tylu świa-
tłych głosach dowiedli to JWW koledzy, już i ja 
po kilka razy miałem honor oświadczać...

Monarcha dziedziczny, będąc panem  
i właścicielem Narodu swe, ma prawo od-
stąpić części jakowej, gdy mu się to podoba, 
lub gdy tego potrzeba wymaga, bo jego do-
minium directium jest takie w ogólności nad 
całym narodem, jakie każdy z nas ma sobie 
służące względem posiadanej dziedzictwem 
ziemi, którą mu wolno komu chcąc przedać 
lub podarować. Lecz jakaż to wielka różnica  
w Narodzie Republikańskim, jakim jest Polska, 
gdzie węzeł jedności nierozdzielnej, zgroma-
dzone członki będąc sobie równie w prawach  
i przywilejach swoich, jedne nad drugiemi wła-
dzy żadnej przywłaszczać nie mogą, aby wedle 
swej arbitralnej woli odcinając członki ogólne 
Ciało Rzeczypospolitej składające, poddawały 
współobywatelów pod moc panowania obcego? 
A gdy tak jest, jakież traktowanie nasze z Najja-
śniejszym Dworem Berlińskim być winno? Oto, 
aby nam zabrane kraje powrócono, i wojsko  
z siedlisk naszych ruszono, krzywdy nam nad-
grodziwszy takiego traktowania dopraszam się, 
bo te jest cechą chęci cnotliwej Sejmu ku dobru 
Ojczyzny dążącej, lecz zgodzić się nie mogę na 
taki sposób traktowania, jaki jest opisany pro-
jektem.

Jeśliby mi kto mówił: Próżno jest traktować  
o oddanie zabranych prowincji, bo ich nie od-
dadzą. Ja bym mu odpowiedział: Kto puka, to 

mu otworzą, a jeśli się zawiedzie, nie będzie 
przynajmniej posądzony o gnuśność i lenistwo. 
Nie masz mocy i siły odebrać zabranych pro-
wincji, ale jest moc i siła nie podpisać rozbioru, 
bo tego cnota, powinność i uroczysta przysięga 
wyciąga, a nie podpisawszy rozbioru nie stra-
ciemy prawa do krajów naszych, które bardzo 
nam będzie pomocne, jeżeliby kiedyżkolwiek 
słońce przed naszemi zaświeciło oknami. Cnota 
niech nam tylko przodkuje. Weźmy ją za tarczę 
i puklerz niewinności naszej. Ta w najsmutniej-
szej rzeczy naszych postawie stanie się dla nas 
dostateczną pomocą. Nie sądźmy, że raz zgrze-
szywszy, i dalej tymże torem iść nam należy, bo 
uczynki tylko dobre naśladują się, a [o]myłka 
się poprawi...

Drugi rozbiór Polski wywołał wybuch in-
surekcji kościuszkowskiej. Ziemia łomżyńska 
zgłosiła  swój akces do powstania 3 maja 1794 
roku i stanowiła zarazem teren rekrutacji żoł-
nierzy i aprowizacji dla stolicy. W 1794 r. na 
cele wsparcia powstania kościuszkowskiego 
powędrowały liczne precjoza kościelne, m.in. 
srebrne tabliczki wotywne zawieszone przy 
cudownym obrazie Matki Boskiej Płonkow-
skiej.

10 IX 1794 r. na potrzeby powstania pro-
boszcz z Winnej Poświętnej ofiarował naj-
większy z dzwonów kościelnych i kosztowne 
wrota.

Dziedzic dobr Wysokie Mazowieckie  
w końcu XVIII w. Józef Węgierski, kapitan 
wojsk polskich, na kilku arkuszach gęstego 
pisma skreślił smutny epilog Rzeczpospoli-
tej, pełen dojrzałych poglądów politycznych, 
zdrowych pojęć społecznych i zacnych myśli 
obywatelskich. 

Dokument odnaleziono pod kamieniem 
węgielnym drewnianego kościoła w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Zygmunt Gloger odpisał 
ten dokument.

W Prusach Nowowschodnich 1795-1806
W 1795 r., w wyniku III rozbioru Polski, 

terytorium poźniejszego powiatu wysokoma-
zowieckiego znalazło się na terytorium zagar-
niętym przez Prusy. Należało do departamentu 
białostockiego Prus Nowowschodnich, powia-
tu supraskiego. Owczesna siedziba powiatu 
mieściła się w Brańsku, gdzie rezydował landrat,  
administrator powiatu. 5 V 1798 r., z okazji wstą-
pienia na tron krola Fryderyka Wilhelma III,  
w stołecznym Krolewcu nastąpiło złożenie 
hołdu nowemu pruskiemu monarsze. Deputo-
wanymi byli z powiatu suraskiego Roszkowski, 
a sąsiedniego drohiczyńskiego Kosiński. 8 VI 
1798 r. złożyli oni w imieniu szlachty prośby.

 Trudno było Prusakom rozwiązać kwe-
stię drobnej szlachty. Posiadała ona pełne 
prawa szlacheckie, a sama pracowała na roli. 
Znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji ma-
terialnej. W powiecie suraskim, jednym z 10 

w departamencie białostockim, mieszkało aż 
40% drobnej szlachty (6942 z 17 066). Naj-
większa tam też była liczba szlachty nieosia-
dłej i wynosiła w powiecie tym 382 osoby. 29 
VI 1798 r. edykt królewski zaznaczał, że czę-
ścią grunta, a szczególnie dziedziczne dobra 
w niektórych dystryktach tak są podrobione, 
że 20 i więcej dziedziców w jednej wsi, małej 
obszerności razem mieszkają i często każdy 
z kilku tylko morgów żyje, które ledwo tyle 
przynoszą, żeby szlacheckiego stanu dziedzic  
z rąk swoich utrzymywać się mógł. Edykt za-
braniał dalszego rozdrabniania gruntów szla-
checkich, posiadłości liczących mniej niż 5 
włok ziemi (83 ha). Zakazy dzielenia majątku 
obowiązywały tak przy sprzedaży, spadku, jak 
i działach rodzinnych. Współsukcesorzy mo-
gli być spłacani ratami, po określeniu wyso-
kości dochodów, jakie przynosiła posiadłość 
ziemska. Podziałowi mogły ulegać tylko te 
majątki, których każda część posiadała przy-
najmniej 5 włok (w każdej włóce po 30 morg). 
Kupno majątków o mniejszym areale niż 5 
włok przysługiwało w pierwszej kolejności 
sąsiadom sprzedawcy. Przy sukcesjach ma-
jątek przypadał w pierwszej kolejności temu 
spośród spadkobierców, który go przyłączał 
do posiadanej już ziemi. Władze starały się  
o skupienie większych posiadłości, by prze-
rwać dalsze rozdrabnianie. Prusacy musieli 
zgodzić się, by drobna szlachta miała jakieś 
możliwości znalezienia sobie środków do ży-
cia. 22 XII 1803 r. zezwolono na nabywanie 
uprawianych przez szlachtę gruntów chłop-
skich. 

Dokończenie na stronie 7

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
– W dobie reform Rzeczpospolitej 1764-1795

Obszar późniejszego powiatu wysokomazowieckiego na 
mapie z 1808 r. Berlin 1808. Skala 1:155 000. 
AGAD Warszawa, Zbiór kartograficzny, nr 479-1.
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Dokończenie ze strony 6

W Prusach Nowowschodnich utworzono 
pułki „Towarzysz”, w których drobna i niepo-
siadająca szlachta miała możność odbywania 
służby wojskowej. Drobna szlachta szybko 
zaczęła się osiedlać na gruntach chłopskich.

1 III 1804 r. wydano więc prawo regulu- 
jące służbę wojskową – z chwilą, gdy szlachcic 
nabywał ziemię chłopską i sam ją uprawiał,  
przejmował na siebie wszystkie obowiązki 
ciążące na stanie chłopskim. Synowie takiego  
szlachcica urodzeni już po nabyciu gruntu  
chłopskiego podlegali takim prawom, jak  
dzieci chłopskie. Następcy nabywający  
od szlachcica grunt, który był wcześniej  
w rękach chłopskich, podlegali wraz ze swy- 
mi dziećmi tym przepisom.

 W ten sposób władze pruskie pragnę-
ły najuboższą część szlachty, uprawiającą 
własnoręcznie ziemię, usunąć z uprzywi-
lejowanego stanu szlacheckiego i zamienić  
w chłopów, odebrać dotychczasowe przy-
wileje przysługujące temu stanowi. Z jed-
nej strony dążono do zwiększenia własno-
ści ziemskiej drobnej szlachty, z przeciwnej 
strony, najuboższych, pracujących faktycznie 
jak chłopi, także pod względem formalnym  
zamienić w chłopów. Była to w pewnym stop-
niu kontynuacja tendencji reformatorskich 
ostatnich lat Rzeczpospolitej szlacheckiej  
w ograniczaniu drobnej szlachty w prawach 
politycznych. Oczywiście polscy reforma-
torzy nie chcieli zrównać drobnej szlachty  
z chłopami.

W jednym ze sprawozdań kamery  
białostockiej przesłanej do Królewca   stwier-
dzono, że drobna szlachta, która nie po-
siadała dostatecznych podstaw egzystencji,  
poszukiwała zatrudnienia w charakterze  
ekonomów czy innych oficjalistów. 

Władze pruskie starały się drobną szlachtę  
ująć w nowe formy organizacyjne, tworząc  
odrębne gromady szlacheckie, rożne od  
gromad wiejskich. Podyktowane to było 
względami wojskowymi. Gdy kilka wsi wcho- 
dziło w skład gromady, w każdej ze wsi  
wyznaczano dozorców porządkowych, dla 
nadzoru policyjnego. Do pomocy dozorcom 
dodano asystentów i starszych wsi. Dozorcy 
zmuszali drobną szlachtę do robocizny na 
swojej ziemi, żądali świadczeń na swój pry-
watny rachunek. Skargę taką zanieśli m.in. 
4 VI 1805 r. szlachcice z Dąbrowy Łazow 
przeciw dozorcy Walentemu Szepietowskie-
mu i jego asystentowi Krzysztofowi, miesz-
kańcom tejże wsi Łazy. Po roku ponownie  
mieszkańcy wsi Dąbrowa Łazy, Dołęgi  
i Szepietowo złożyli skargę na dozorcę, przy-
pominając, że dotąd nie zapadła żadna de-
cyzja co do poprzedniej supliki. Skutek był 

odwrotny. 23 X 1808 r. 45-letni Walenty Sze-
pietowski, zamieszkały w Dąbrowie Łazach, 
szczycił się tytułem komisarza Sądu Pokoju  
Powiatu Tykocińskiego.

W świetle ksiąg metrykalnych poznajemy 
innych dozorców. 23 X 1808 r. występował 
Maciej Godlewski z Dąbrowy Gogoli spra-
wujący urząd dozorcy porządkowego, a 9 VIII 
1809 r. Piotr Dąbrowski zostający w obowiąz-
ku urzędnika stanu cywilnego dozorcy porząd-
kowego, zamieszkały w Moczydłach.

W lutym 1805 r. władze zaostrzyły prze-
pisy dotyczące dozorców gromad. Stwierdzo-
no, że do małych posiadłości szlacheckich 
zalicza się te, które nie przekraczały 10 włók 
(ok. 165 ha), bez względu na to, czy był to 
folwark, czy gospodarstwo chałupnicze.  
Dozorca miał być wyznaczony w każdej wsi 
liczącej ponad 3 odrębne posiadłości szla-
checkie. Liczba ich winna nie przekraczać 
10. Regulamin utrzymywał nadal (pozostałe  
z czasów polskich) urzędy marszałków szla-
checkich w poszczególnych parafiach i im 
też podporządkowano przełożonych gromad 
i wsi. Było to jedynie złudzenie samorządu. 
Wszystkie projekty władz pruskich zmierzały 
do ścisłego podporządkowania sobie ubogiej 
szlachty. Niewątpliwie intencją władz pru-
skich było stopniowe zamienienie tej części 
szlachty w chłopów.

W 1802 r. w Tykocinie za czasów pruskich 
ewangelicy się wnieśli ze swoimi nabożeństwa-
mi do kaplicy alumnackiej, pastora sprowadzi-
li z Białegostoku, a było ich w 1802 r. 240 osób. 
Cmentarz założyli sobie zaraz za Narwią, spo-
czywał na nim generał Günter, który tu w cza-
sie parady siedząc na koniu życie zakończył, 
ale go potem stąd przeniesiono. Jednak wraz  
z rządami pruskimi zakończyło się użytkowa-
nie w tym celu kaplicy alumnackiej.

W 1805 r. Tykocin odwiedził król pru-
ski Fryderyk Wilhelm II. Dla jego uczczenia 
odbyła się wojskowa parada na rynku przed 
kościołem farnym. Podczas parady zmarł, 
zapewne na zawał serca, gen. von Gunther, 
spadając z konia.

W Księstwie Warszawskim 1806-1815
Po wycofaniu się z departamentu biało-

stockiego Prusaków w połowie 1806 r. ich 
miejsce zajęły wojska rosyjskie. W grudniu 
1806 r. główną kwaterę miały w Wysokiem 
Mazowieckiem. Na ich czele stał graf Buxsz-
weden. Budynek szkoły w Tykocinie wojska 
rosyjskie na swój szpital zajmowały w 1807 
r. Pruskie władze administracyjne pozostały 
na swych stanowiskach aż do pokoju w Tylży 
podpisanego 7 VII 1807 r.

Wówczas wkroczyły na ten teren wojska 
francuskie, a wśród nich bawarskie i pol-
skie. Michał Starzeński, dziedzic Klukowa, 
którego rząd Księstwa – Komisja Rządząca 

(wspólnie z Dominikiem Kuczyńskim z Piet-
kowa) – obdarzył funkcją pełnomocnika, na 
swej drodze spotkał niejakiego Kobylińskiego  
z Kobylina w pobliskości Tykocina, szlach-
cica podlaskiego, który był adiutantem mar-
szałka francuskiego Darousz.

W wojskach francuskich służył też Jan 
Nieciecki (1752-1845) urodzony w Garbo-
wie Starym, dziedzic z Nieciec i Rzędzian, 
który wcześniej wraz ze swym ojcem Łuka-
szem Ludwikiem Niecieckim (urodzonym 
w Nieciecach) brał udział w konfederacji 
barskiej, uczestniczyli też obaj w bitwie 13 
lipca 1769 r. pod Olmontami. Jan Nieciec-
ki był w 1797 r. komendantem w Dijon. 
Był w Legionach Dąbrowskiego. Po pokoju  
w Campo Formio (1797 r.) wrócił do kraju.  
W 1792 r. ożenił się z Katarzyną Sikorską  
z Sikor Tomkowiąt.

Początek był bardzo trudny. Przykła-
dem posłużyć może plebania czyżewska, 
gdzie urzędował pleban ks. Jan Gawry-
chowski, która doznała dewastacji i szkód 
wyrządzonych w 1806 r. przez Prusaków, 
1806/1807 przez Rosjan (pułk jegierski  
oddział dowodzony przez por. Zielina i pułk  
aleksandryjski oddział rotmistrza Beiksa),  
a w 1807 r. przez Bawarczyków.  W efekcie 
została spalona. 

W 1807 r. po podpisaniu traktatu w Tylży 
Napoleon kazał wycofać się swym wojskom  
z powiatu drohickiego do Ciechanowca.  
Michał Hieronim Starzeński opisał odbywa-
jące się później tam z kolei pożegnanie fran-
cuskiego generała Wrede: Mnóstwo młodzie-
ży chciało się bawić i namówili go podwładni 
do dania balu na swój odjazd. Zrobiłem im 
uwagę, że do szlachty należy przygotowanie 
uczty pożegnalnej. Do Ciechanowca przybyli-
śmy w nocy i pośpieszyliśmy do zamku, rezy-
dencji pana Szczuki... Jenerał [Wrede] przybył 
konno z hr. Palmen i był zdziwiony i oczaro-
wany miłą niespodzianką jaką mu sprawiły 
panie. Był nią obiad okazały, sam tylko Wrede 
z adiutantami należał do niego. Potem jene-
rał zaprosił panie na przegląd wojska, poczem 
wrócono do zamku, gdzie tańce późno w noc 
przeciągnęły się, gdy tymczasem ogród wspa-
niale był oświetlony.

Podczas, gdy starszyzna zabawiała się  
w zamku, wojsko w obozie też ucztowało.  
Wrede był uszczęśliwiony, gdyż widział, że nie  
pochlebstwem dla Napoleona, lecz hołdy 
wdzięczności dla niego i armii bawarskiej 
zgromadziły mieszkańców. Przy końcu balu  
jenerał otrzymał rozkaz od Berthiera, że  
ponieważ już pokój zawarty w Tylży, nie-
zwłocznie więc ma opuścić zajmowane dotąd 
miejsca...

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
– W Prusach Nowowschodnich 1795-1806
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KONCERT KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEGO JAN PAWŁA II
słowno – muzyczny, w którym zostały wykorzysta-
ne wiersze i wypowiedzi Jana Pawła II, a także pieśni 
poświęcone pojmowaniu Boga i tajemnicy wiary. 
Motywem przewodnim występu była wiara, gdyż 
odbył się on w Roku Wiary. Chór wykonał następu-
jące utwory: „Psalm Mojżeszowy”, „Godzien, o go-
dzien jest Bóg”, „Błogosław duszo moja pana”, „Łań-
cuch czystych serc” i „Europo nie możesz żyć bez 
Boga”. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali 
„Barkę”. Ksiądz dziekan Tadeusz Kryński podzięko-
wał dyrekcji ZSOiZ w Ciechanowcu, nauczycielom  
i młodzieży za przygotowany koncert. Wręczył rów-
nież pamiątkową książkę pt. „Jan Paweł. Rozmowy  
z Matką Bożą”.

dr Monika Ilczuk

„Wierni tradycji kwietniowych koncertów ku 
czci błogosławionego Jana Pawła II, kolejny raz 
spotykaliśmy się, aby w atmosferze refleksji nad 
pontyfikatem papieża – Polaka, dokonać rachunku 
sumień, zastanowić się, co w nas zostało z ponty-
fikatu Sługi Bożego Jana Pawła II. Chcemy zrozu-
mieć, nie strojąc się w szaty jubileuszy, jak godnie 
żyć. Źródłem wiedzy i mądrości jest dla nas nauka 
zmarłego papieża.” – tak społeczność Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu rozpoczęła kolejny  
koncert ku czci Jana Pawła II, który odbył się 7  
kwietnia 2013 roku w Kościele Świętej Trójcy w Cie-
chanowcu. Chór szkolny pod kierunkiem Joanny  
Kuczabo i Moniki Ilczuk przygotował montaż  Foto: Artur Bojar

Tegoroczna Pielgrzymka Maturzystów Diecezji 
Drohiczyńskiej na Jasną Górę odbyła się w dniach 
4 i 5 kwietnia. W tym roku przebiegała ona pod ha-
słem: „Nie bój się, wierz tylko”. Tradycyjnie wzięli 
w niej udział także uczniowie klas maturalnych na-
szej szkoły: 115 maturzystów wraz z wychowawca-
mi: Moniką Ilczuk, Natalią Razumeiką, Bogdanem 
Olszewskim, Wojciechem Cieszkowskim, Pawłem 
Niemyjskim oraz ks. Januszem Szymańskim.

Modlitewne czuwanie rozpoczęło się spo-
tkaniem i programem ewangelizacyjnym pro-
wadzonym przez ks. Krzysztofa Kralkę i zespół 
„Razem dla Jezusa” z Pallotyńskiej Szkoły Nowej  
Ewangelizacji. Po nim młodzież, towarzyszący  
jej wychowawcy i nauczycie wzięli udział  
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasno-

górskich. Rozważania podczas jego trwania prowa-
dzili maturzyści z naszej szkoły.

O godz. 21.00 przyszedł czas na Apel Jasnogór-
ski w kaplicy Cudownego Obrazu. Był on transmi-
towany przez Katolickie Radio Podlasie. Następnie 
rozpoczęło się czuwanie prowadzone przez matu-
rzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie i ks. Piotra 
Jarosiewicza.

Ostatnim punktem modlitewnego spotkania 
była odprawiona o północy Eucharystia, celebro-
wana przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego 
Dydycza wraz z duszpasterzami. O jej oprawę li-
turgiczną zadbał ks. Tomasza Szmurło z młodzieżą  
z Sokołowa Podlaskiego. 

    Po mszy świętej zmęczeni, ale pełni ducho-

wych przeżyć maturzyści udali się do autokarów  
i wyruszyli w podróż powrotną.

Dariusz Okieńczuk

foto: ks. Janusz Szymański

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

ZASADY REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Tryb rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszu-
kujących pracy, zakresy informacji niezbędnych do 
rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach 
zarejestrowanych, a także dokumenty niezbędne do 
ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz 
treść oświadczenia o prawdziwości danych składane-
go przez bezrobotnego lub poszukującego pracy pod 
rygorem odpowiedzialności karnej określa rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych  
i poszukujących pracy (Dz. U. z dnia 26 listopada 2012 
r., poz. 1299).

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się 
o zarejestrowanie jako bezrobotna zgłasza się do po-
wiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na 
miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli 
nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, 
na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej 
„właściwym powiatowym urzędem pracy”. 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bez-
robotna albo poszukująca pracy ma obowiązek przed-
łożenia do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu 
pracy dokonującemu rejestracji: 
1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości; 
2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplo-
my lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 
3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do 
ustalenia jej uprawnień, przysługujących na podstawie 
przepisów ustawy; 

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wy-
konywania określonych prac, jeżeli takie posiada. 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zareje-
strowanie jako bezrobotna albo poszukująca pracy, 
oprócz wyżej wymienionych dokumentów, przedkłada 
dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawno-
ści. 

Brak powyższych dokumentów stanowi podstawę 
do odmowy rejestracji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrek-
tor powiatowego urzędu pracy działając z upoważnie-
nia starosty, mając na uwadze obiektywne okoliczności 
lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kom-
pletu dokumentów, może wyrazić zgodę na rejestrację 
osoby jako bezrobotnej lub poszukującej pracy pomi-
mo braku kompletu wymaganych dokumentów.

Od dnia 27.05.2013 r. zgodnie z nową regulacją 
określoną w rozporządzeniu w sprawie rejestracji bez-
robotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 
2012 r., rejestracji dokonać można będzie w dwóch 
trybach: 
• zgłaszając się osobiście w powiatowym urzędzie pracy 
właściwym terytorialnie dla miejsca zameldowania lub 
pobytu danej osoby z kompletem dokumentów opisa-
nych powyżej; 
• drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie wniosku 
o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza 
elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej albo za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej. Linki do wymienionych 
wyżej stron dostępny będzie na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy www.pup-wysokiemazo-
wieckie.pl. 

Aby skorzystać z pełnej rejestracji przez Internet 
konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego certyfikatem lub 
podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elek-
tronicznej platformy usług administracji publicznej 
albo podpisu osobistego weryfikowanego certyfika-
tem podpisu osobistego. Osoba dokonująca rejestracji 
przez Internet będzie zobowiązana do zgłoszenia się 
we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania 
danych. W przypadku niestawiennictwa w urzędzie  
w wyznaczonym 7 dniowym terminie dane przekazane 
za pośrednictwem formularza elektronicznego będą 
usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych 
służb zatrudnienia. Oznacza to, że rejestracja dokonana 
przez Internet nie będzie skuteczna.

Możliwość rejestracji w Powiatowym Urzędzie 
Pracy przez Internet będą miały zarówno osoby bezro-
botne jak i poszukujące pracy. Zmiana ta 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 bezro-
botnych i poszukujących pracy można będzie uzyskać 
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wysokiem Mazowieckiem.

Monika Nurczyk
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Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu podzielili  
się „cząsteczką siebie” z chorymi i ofiarami 
wypadków, wymagającymi leczenia krwią. 
Akcja honorowego krwiodawstwa odbyła się  
w gościnnych murach szkoły 15. kwietnia. Krew 
pobierało Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Białymstoku – oddział 
terenowy z Łomży. Z 38 uczniów chętnych do 
oddania krwi, po wnikliwych badaniach le-
karza publicznej służby krwi – dr Barbary Ja-
kimiuk, do donacji zakwalifikowano 31 osób. 

Wiadomym, bowiem jest, że potrzebować 
krwi może każdy, lecz nie każdy może ją od-
dać. Kandydat nie tylko musi mieć ukończone 
18 lat, ale także cieszyć się dobrym zdrowiem, 
ważyć nie mniej niż 50 kg, nie może przyj-
mować leków i w okresie ostatnich kilku mie-
sięcy przed planowanym oddaniem krwi nie 
może przechodzić żadnych zabiegów chirur-
gicznych, wykonywać tatuaży czy przekłuwać  
sobie różnych części ciała… To tylko niektóre 
z formalnych wymogów i ograniczeń, a szcze-
gółowych jest jeszcze wiele. Wszystkie mają 
służyć zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowia 
zarówno dawcy, jak i przyszłego biorcy tej 
płynnej tkanki.

Tradycyjnie już przykładem swoim 
uczniom służyła młoda nauczycielka mate-
matyki – Karolina Diana Faszczewska. Wśród 
krwiodawczej młodzieży 15 osób reprezento-
wało płeć piękną, a 8 odbyło podczas tej akcji 
swój debiut w takiej roli.  Razem oddano pra-
wie 14 litrów tego bezcennego leku. Łomżyń-
ska ekipa RCKiK przy okazji zarejestrowała 
także czwórkę potencjalnych dawców szpiku 

kostnego.
W tym roku szkolnym była to już trzecia 

tego typu akcja w ciechanowieckim ZSOiZ. Po-
przednie odbyły się  25. września 2012 oraz 11. 
lutego 2013 roku. Ogółem krew oddało ponad 
100 uczniów, co daje 45 litrów tej bezcennej 
cieczy.

Duże zaangażowanie młodzieży Zespo-
łu Szkół w Ciechanowcu jest świadectwem jej 
wrażliwości na potrzeby innych, otwartości i 
niekwestionowanej dojrzałości społecznej.

Koordynatorem akcji krwiodawstwa  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu jest nauczyciel chemii i 
fizyki – Wojciech Cieszkowski.

Z CIECHANOWCA DO BANKU KRWI

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 
KWIECIEŃ – MAJ 

IMPREZY KULTURALNE

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
„Mama, Tata i Ja” - kwiecień 2013

Organizator i miejsce realizacji: Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu, 18-230 Ciechanowiec 
ul. 11 Listopada 5a, tel.: 86/2710563, kom. 509 153 742
e-mail:  cokis@ciechanowiec.pl 

Impreza integracyjno-ekologiczna „Nasza
Ziemia” -  druga połowa kwietnia 2013 

Organizator i miejsce realizacji:  Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 
Czyżew,  tel.: (086) 275 52 69,  e-mail: kulczyzew@op.pl,  
strona internetowa: www.gokczyzew.pl

 IX Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce
ekologicznej - druga połowa kwietnia 2013 

(podsumowanie konkursu)
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220  
Czyżew, tel.: (086) 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, 
strona internetowa:  www.gokczyzew.pl
XIV Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych 

„Wesoły Pląs” -  28 kwietnia 2013
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 
Czyżew, tel.: (086) 275 52 69,  e-mail: kulczyzew@op.pl, 
strona internetowa: www.gokczyzew.pl

XI Edycja Konkursu Historycznego „Epoka  
Prymasa Tysiąclecia” - kwiecień - maj 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała  
Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 
18-220 Czyżew, email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl, 
strona internetowa: www.zsoiz-czyzew.pl
VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ekologiczny 
Powiat Wysokomazowiecki”- kwiecień-maj 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: Szkoła Podsta-
wowa w Święcku Wielkim, Święck Wielki, 18-200  
Wysokie Mazowieckie, tel: 0862752363, e-mail: 
spswielki@poczta.onet.pl

„3 Maja” – 3 maj 2013r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,  
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew , tel.: (086) 275 52 
69, e-mail: kulczyzew@op.pl, strona internetowa: 
www.gokczyzew.pl, miejsce realizacji: Uroczystości 
w kościele, przy pomniku w Czyżewie

Powiatowy Konkurs Piosenki Estradowej  
„Polskie przeboje XX wieku”- 19 maja 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220  
Czyżew, tel.: (086) 275 52 69,  e-mail: kulczyzew@op.pl ,  
strona internetowa: www.gokczyzew.pl

„Zielone Świątki” - 19 maja 2013 roku
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek 
Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Sze-
pietowo, tel: 86 4760102  ,  e-mail: gok@szepietowo.pl,   
strona internetowa: www.szepietowo.pl

XIII Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów 
 - 28 maja 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek 
Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Sze-
pietowo, tel: 86 4760102 , e-mail: gok@szepietowo.pl,   
strona internetowa: www.szepietowo.pl
Powiatowe obchody ,,Dni ochrony przeciwpożarowej’’ 

- maj 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: Komenda Po-
wiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6, tel. (086) 
2758101  fax (086) 2758109, 
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl

XIII Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów 
– maj 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: Publiczne Gimna-
zjum w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, ul. 1 Maja 
2, tel. (086) 4762 449, e-mail: gimszep@poczta.onet.
pl, strona internetowa: www.gimszep.republika.pl 
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, 18-210 Sze-
pietowo ul. Sienkiewicza 52, tel. 86 4760 102, e-mail: 
gok@szepietowo.pl.

IMPREZY SPORTOWE

VIII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Wysoko-

mazowieckiego  - Kwiecień 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: Publiczne Gimna-
zjum w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, ul. 1 Maja 2, 
tel. (086) 4762 449, e-mail: gimszep@poczta.onet.pl,  
www.gimszep.republika.pl 

Wyścig Kolarski  Memoriał Bogusława 
Skoczenia- Mistrzostwa Okręgu w Kolarstwie 

Szosowym w kat. junior, junior młodszy, młodzik, 
żak. - Druga dekada kwietnia 2013r.

Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ul. 1000 lecia 15, 18-200 Wysokie Mazo-
wieckie, e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl

II Turniej Motoryzacyjny o Puchar Dyrektora 
ZSOiZ w Czyżewie - kwiecień 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 
18-220 Czyżew, email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl, 
www.zsoiz-czyzew.pl 

III Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar 
Burmistrza Czyżewa- kwiecień 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 
18-220 Czyżew, email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl, 
www.zsoiz-czyzew.pl.

Powiatowy Konkurs Piosenki Estradowej 
„Polskie przeboje XX wieku”- 19 maja 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji:  Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 
Czyżew, tel.: (086) 275 52 69,  e-mail: kulczyzew@op.pl  ,  
strona internetowa: www.gokczyzew.pl
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Szanowni Państwo!
Czynimy starania, aby w wyremontowanym 

zabytkowym dworcu PKP utworzyć Muzeum 
Ziemi Czyżewskiej. Chcielibyśmy ocalić od za-
pomnienia ważne wydarzenia i historię naszych 
przodków. Planujemy stworzyć ekspozycję doty-
czącą historii naszego regionu pokazać jak żyli 
nasi przodkowie i przypomnieć zasłużonych 
ludzi ziemi czyżewskiej. Ważne miejsce prezen-
tujące także dla upamiętnienia wywózki miesz-
kańców na Sybir, którym poświęcony będzie 
dodatkowo pomnik – wagon kolejowy na placu 
przed dworcem.

Nie może zabraknąć informacji na temat hi-
storii kolei w tym kolei warszawsko-petersbur-
skiej.

Nawiązaliśmy już współpracę z Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Białymstoku i Muzeum Rolnictwa  
w Ciechanowcu. 

Jednak prawdziwa historia naszego regionu 
to pamiątki po naszych przodkach – stare zdję-
cia, dokumenty i inne przedmioty, które można 
znaleźć w naszych domach rodzinnych.

Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą  
o przekazanie bądź udostępnienie nam czasowe 

różnych materiałów, które mogą stworzyć nasze 
Muzeum. 

Zainteresowanimogą kontaktować się  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie, 
który jest odpowiedzialny za zbiory (tel. 86 275 52 69).

Mam nadzieję, że wspólne utworzenie Mu-
zeum Ziemi Czyżewskiej będzie dobrze służyło 
obecnym i przyszłym pokoleniom w poznawa-
niu naszego regionu. 

Anna Bogucka
Burmistrz Czyżewa 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO TWORZENIA MUZEUM ZIEMI CZYŻEWSKIEJ                    

100 LAT KRZYŻEWSKIEJ SZKOŁY ROLNICZEJ!!! 

To już ostatnie chwile na Wasze decyzje o udziale - krokami milowymi zbliża się nasz piękny Jubileusz. 
Pragniemy podać informacje dotyczące udziału w uroczystości dn. 08 czerwca 2013r. 

Nasze Święto będzie składać się z dwóch części: 
1. Obchody Jubileuszu Szkoły, 

2. Zjazd Absolwentów połączony z Balem. 
Koszt uczestnictwa w uroczystości 

• uczestnictwo w oficjalnej części 100 zł. (od osoby) 
• udział w Jubileuszu i Balu Absolwentów 150 zł. (od osoby) 

• udział osoby towarzyszącej 100 zł.
Wpłat prosimy dokonywać do 30 kwietnia 2013 r. na konto szkoły

Bank Spółdzielczy Sokoły 
Nr konta: 51 8766 0005 0000 6363 3000 0020 

W rubryce „tytuł wpłaty” prosimy wpisać „Jubileusz szkoły” oraz podać imię i nazwisko absolwenta, typ szkoły, rok ukończenia. 
Panie prosimy o podanie nazwiska rodowego. 

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w internacie szkoły - opłata wynosi: 20 zł. (od osoby). 

Podajemy orientacyjny porządek uroczystości (godziny mogą ulec zmianie) 
• 11:00 - Msza św. w Bazylice w Sokołach. 
• 12:30 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 

• 13:00 - 15:30 - Obiad, czas wolny: na spotkania, zwiedzanie szkoły i obiektu. 
• 18:00 - Bal Absolwentów. 

W przypadku niejasności i pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 86 476 42 42 

Szczegółowe informacje dotyczące imprezy będziemy przekazywać na bieżąco w kolejnych komunikatach na stronie internetowej Szkoły.
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W Niedzielę Palmową, 24 marca 2013 r.  
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu, w czasie mszy świętej, celebrowa-
nej przez Ordynariusza Diecezji Drohiczyń-
skiej Księdza Biskupa dra Antoniego Dydycza,  
odbyło się poświęcenie palm wielkanocnych.  
W procesji ze swoimi palmami udział wzięli 
uczestnicy XVI Konkursu na Wykonanie Palmy 
Wielkanocnej, organizowanego przez Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu.

We mszy świętej i procesji uczestniczyli 
m.in. Poseł RP - Jacek Bogucki, Radny Sejmiku  
Województwa Podlaskiego - Marek Komorow-
ski, Starosta Wysokomazowiecki - Bogdan Zie-
liński, Wicestarosta Wysokomazowiecki - Leszek  
Gruchała, Burmistrz Ciechanowca - Mirosław 
Reczko, dyrekcja i pracownicy Muzeum, dyrek-
torzy instytucji związanych z obsługą rolnictwa, 
dyrektorzy szkól i nauczyciele, uczestnicy Kon-
kursu ze swoimi palmami oraz licznie zgroma-

dzeni mieszkancy i goście miasta.
Do Konkursu zgłoszono 418 palm wyko-

nanych przez dzieci i młodzież z 33 placówek 
oświatowo-wychowawczych oraz 7 osób indy-
widualnych. Po mszy świętej w Muzeum uczest-
nicy Konkursu odebrali nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Ma-
zowieckiem, Parafię pw. Trójcy Przenajświętszej  
i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w 
Ciechanowcu. Wyniki Konkursu od 20 marca są 
umieszczone na stronie internetowej www.mu-
zeumrolnictwa.pl.

ŚWIĘCENIE PALM W CIECHANOWCU

Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica a Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Za-
wodowych im. Stanisława Staszica a Spółdzielnią  
Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowiec-
kiem istnieje od dawna. Obejmuje ona wiele płasz-
czyzn, np. nabywanie umiejętności w ramach  
kształcenia zawodowego, podejmowanie przed-
sięwzięć o charakterze lokalnym typu Dzień 
Mleka, targi spożywcze i inne, czy występowanie 
Mlekovity jako sponsora generalnego podczas 
organizacji różnorodnych akcji organizowanych 

przez Zespół Szkół Zawodowych.
Od kwietnia br. współpraca ta nabrała głęb-

szego charakteru, gdyż doszło do formalnego 
określenia ram współpracy pomiędzy partnerami.  
W dniu 03.04.2013 r. zostało podpisane specjal-
ne Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Za-
wodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem a Spółdzielnią Mleczarską Mle-
kovita w Wysokiem Mazowieckiem. 

Strony porozumienia między innymi ustaliły, 
że uwzględniając Misję i Strategię Rozwoju Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekovita i Zespołu Szkół 
Zawodowych im. St. Staszica oraz wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, pod-
jęte zostaną działania zmierzające do rozwoju  
dalszej współpracy w zakresie: objęcia patrona-
tem Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego 
w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica 
w Wysokiem Mazowieckiem przez Spółdziel-
nię Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazo-

wieckiem, organizacji kształcenia praktycznego 
uczniów w zawodzie Technik Przetwórstwa Mle-
czarskiego oraz w innych zawodach związanych  
z procesami przetwórstwa mleka oraz współ-
praca w ramach Centrum Badań i Rozwoju Mle-
kovity.

Uroczyste podpisy złożyli Prezes SM Mleko-
vita Pan Dariusz Sapiński oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Pan 
Andrzej Jamiołkowski. Koordynatorami podpi-
sanego Porozumienia zostali: Pan Antoni Stani-
sławski – przedstawiciel SM Mlekovita oraz Pan 
Wojciech Mokrzewski – przedstawiciel Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem.  

WM



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

Nakład: 1700 egz.


