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150 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Okrągła rocznica wybuchu powstania
styczniowego 1863 roku, które było jednym
z najważniejszych wydarzeń politycznych na
ziemiach polskich w XIX wieku, stała się okazją
do zorganizowania w Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu okolicznościowego spotkania.
Organizatorami spotkania byli: Starostwo
Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu oraz
Muzeum Rolnictwa. Wśród zaproszonych gości, obok przedstawicieli Bractw Kurkowych
z całej Polski znaleźli się również przedstawiciele władz państwowych z wicewojewodą pod-

laskim Wojciechem Dzierzgowskim na czele.
W sobotę, 26 stycznia miała miejsce konferencja popularno-naukowa, podczas której
pięciu referentów przedstawiło najważniejsze
wydarzenia powstańcze na Mazowszu, Podlasiu i Białostocczyźnie oraz sylwetki najwybitniejszych dowódców powstańczych działających na omawianym terenie. Dla zebranych
Braci Kurkowych szczególne znaczenie miało
wystąpienie dr. Krzysztofa Gwoździa (z Muzeum w Tarnowskich Górach), który omówił
wpływ polskich powstań narodowych na działalność i tradycje bractw strzeleckich.

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2012 ROKU
Roczna narada podsumowująca sytuację
pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2012 roku odbyła się 1 lutego 2013 r.
w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem
Mazowieckiem bryg. Andrzej Koc rozpoczął
naradę witając przybyłych gości: Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Antoniego
Ostrowskiego, dh Lucynę Golonko – Dyrekto-

ra Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Starostę Wysokomazowieckiego
– Bogdana Zielińskiego, inspektora
Andrzeja Popko – Komendanta Powiatowego Policji, Jarosława
Siekierko – Burmistrza Wysokiego Mazowieckiego, Burmistrzów
i Wójtów z terenu powiatu, innych
przedstawicieli lokalnego samorządu oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.
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SPOTKANIE Z WOJEWODĄ
Pierwsze od 5 lat spotkanie Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno z samorządowcami
z terenu powiatu wysokomazowieckiego odbyło się11 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
W spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Zieliński
- Starosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała - Wicestarosta Wysokomazowiecki, burmistrzowie i wójtowie naszego powiatu.
Głównym tematem były plany rządu dotyczące przyszłości samorządu w Polsce, a także poruszono sprawy dotyczące przebudowy
i modernizacji dróg: wojewódzkiej Nr 678 Białystok- Wysokie Mazowieckie, wojewódzkiej
Nr 659 Dąbrówka Kościelna- Hodyszewo, dróg
lokalnych na terenie powiatu, drogi krajowej

Nr 66 - Wysokie Mazowieckie - Bielsk
Podlaski.
Ponadto omawiano sprawy dotyczące oświaty, melioracji oraz problemy związane z budową dużych farm
wiatrakowych na terenie powiatu.
Włodarze powiatu wyrazili również swój negatywny stosunek do
wprowadzonego w życie rozporządzedzenia Ministra Sprawiedliwości lilikwidującego Sąd Rejoonowy w Wysokiem Mazowieckiem.
Nie mniej jednak spotkanie przebiegło w bardzo miłej i konstruktywnej atmosferze.
JB
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ZDANIEM STAROSTY…

Szanowni Państwo!
W poprzednim numerze „Głosu Wysokomazowieckiego” prezentowałem Państwu plany
inwestycyjne Powiatu na 2013r. W tym numerze
pragnę podsumować inwestycje w 2012 r.
Nakłady poniesione na realizowane w 2012
r. inwestycje to kwota 16.294.087,81 zł co stanowiło około 27,53% ogółu wydatków. Źródła

finansowania to środki własne-9.805.647,30 zł
i środki „zewnętrzne” pozyskane przez Powiat6.488.431,51 zł.
Największe inwestycje poszły na oświatę8.104.405,88 zł. Za tę kwotę wybudowaliśmy
i wyposażyliśmy budynek warsztatowo dydaktyczny i budynek stacji diagnostycznej przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem oraz rozpoczęliśmy budowę hali
sportowej z zapleczem technicznym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Ciechanowcu. Ponadto wybudowany został
płot przy Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i zupełnie odnowiony budynek internatu wraz z nowym wyposażeniem
w tejże szkole. Ponadto nastąpiły remonty
częściowe szkół (niezaliczane do inwestycji)
w Ciechanowcu, Krzyżewie i Wysokiem Mazowieckiem. Na inwestycje oświatowe powiat pozyskał środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
z działania 1.1 i 6.1 (środki tzw. „unijne”) i z Ministerstwa Sportu.
Drugim beneficjentem środków inwestycyjnych były drogi powiatowe – 7.084.111,62 zł
Przebudowaliśmy łącznie 12,12 km dróg, w tym
odcinki Rosochate Kościelne- Miodusy Stok,
w miejscowości Rębiszewo Studzianki, Wyszonki Wojciechy, ul. Kolejowa w Sokołach, Jabłoń
Kościelna- Jabłoń Spały, most w miejscowości

Stypułki Święchy, Piszczaty- Nowe Garbowo,
Kurzyny- Franki Piaski. Na ten cel Powiat
pozyskał środki z gmin, Narodowego Planu
Przebudowy Dróg Lokalnych i rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
Istotną sprawą był również remont budynku przy ulicy Mickiewicza 1. Budynek ten został
podarowany Powiatowi przez Miasto Wysokie
Mazowieckie. Wymagał on gruntownego remontu. W budynku tym znalazły swoje miejsce takie instytucje jak Internat Zespołu Szkół
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (25
miejsc), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
i Powiatowy Zespół Do Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności. Remont tego budynku wraz z właściwą dokumentacją to kwota
ok. 1.070.000 zł.
Ponadto wykonano inne mniej znaczące
inwestycje.
Mam nadzieję, iż ten wielki inwestycyjny
wysiłek Powiatu przyniesie również Państwu
wiele satysfakcji i zadowolenia. Jak Państwo
widzicie staramy się nie tylko wydawać racjonalnie pieniądze, które są w budżecie, ale skutecznie pozyskujemy ich je z różnorakich źródeł
zewnętrznych.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

DPS W KOZARZACH ZMIENIA SIĘ NA LEPSZE

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywa w nim
114 mieszkańców, z których 76 jest upośledzonych umysłowo i 38 z chorobami psychicznymi.
Z ogólnej liczby mieszkańców tylko 5 osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, 71
osób wymaga częściowej pomocy i 38 wymaga
całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych.
Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie
mieszkańcom godnych warunków oraz podnoszenie ich sprawności i aktywności. Bardzo
ważną rolę odgrywa tu terapia i rehabilitacja.
Terapia zajęciowa prowadzona jest w pięciu
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pracowniach: plastycznej, kulinarnej, rękodzieła, biblioterapii z elementami dydaktyki oraz
muzykoterapii. Zajęcia terapeutyczne w Domu
są dobrowolne, uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania mieszkańców.
Z zajęć tych korzysta 48 mieszkańców, dodatkowo 14 osób uczestniczy w warsztatach,
prowadzonych przez Stowarzyszenie „Natura”.
W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, z której
korzysta 99 osób. W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzona jest kinezyterapia, fizykoterapia, hydromasaż oraz różne formy aktywności
ruchowej. Do rehabilitacji mieszkańców zakupiono: rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, rower, magnetronik, maty masujące oraz
piłki do masażu. Mieszkańcy mają możliwość
rozwoju własnych zainteresowań. Dla osób posiadających umiejętności gry na instrumentach
muzycznych zakupiono akordeon i trąbkę.
Celem działalności Domu jest stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków
i atmosfer y, aby czuli się tutaj dobrze.
Pracownicy Domu podejmują szereg działań,
aby uprzyjemnić mieszkańcom pobyt w placówce. Organizowane są święta i inne uroczystości
na terenie Domu, takie jak: walentynki, topienie
marzanny, ostatki, olimpiady sportowe, święto

pieczonego ziemniaka, ogniska, grzybobranie,
dzień seniora i wiele innych. Corocznie organizowany jest Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, w którym biorą
udział mieszkańcy innych domów z naszego
regionu. Zadaniem Domu jest także utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Mieszkańcom organizowane są
wyjazdy do kina, na wystawy oraz różne festyny
i imprezy lokalne np. Wianki na Nurcu, Zajazd
Wysokomazowiecki, Podlaskie Święto Chleba,
Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi, Wykopki w Skansenie. Mieszkańcy, którym stan zdrowia na to pozwolił byli na
wycieczkach w warszawskim ZOO, w Sanktuarium Maryjnym w Częstochowie, w Serpelicach, Białowieży, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.. Jedenastu mieszkańców wzięło udział
w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym
w górskiej uzdrowiskowej miejscowości Lądek-Zdrój. Taką możliwość podopieczni placówki mieli ostatnio sześć lat temu. Mieszkańcy
corocznie biorą udział w konkursie na palmę
wielkanocną oraz w zawodach sportowych
i imprezach organizowanych przez domy pomocy społecznej z naszego regionu.
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 23 stycznia 2013
roku odbył 2 posiedzenia i podjął uchwały w sprawie:
zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2012-2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 20162019”, sposobu podziału i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia w 2013 roku, udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania
w imieniu Zarzadu Powiatu Wysokomazowieckiego
wszelkich czynności związanych z realizacją projektu,
zawarciem umowy z Narodową Agencją Programu
„Uczenie się przez całe życie” w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu
pt. „Staż zagraniczny szansą na rozwój kadr mechaniki w regionie”, ogłoszenia otwartych konkursów
ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
należących do powiatu wysokomazowieckiego, ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych
konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku, naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację

zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego
w 2013 roku, układu wykonawczego budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego na 2013 rok, zaopiniowania
przebudowy drogi gminnej Nr 107650B ul. Dobkowska w obrębie wsi Jabłoń Kościelna, zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, upoważnienia dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem
Mazowieckiem do wypłaty jednorazowego dodatku
uzupełniającego byłym pracownikom zlikwodowanej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowcu.
W lutym odbyły się posiedzenia stałych komisji
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego:
5 lutego Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego zapoznała się
z informacją o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego
oraz zagrożeń pożarowych powiatu za 2012 rok.
6 lutego Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów zapoznała się z projektami uchwał rady powiatu
wysokomazowieckiego w sprawie: zmiany uchwały zabezpieczającej środki finansowe na zadanie
pn. „Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem obejmująca blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, salą wybudzeń i podręczną sterylizatornią, centralną sterylizatornią, szpitalnym oddziałem
ratunkowym o powierzchni budynku ok. 1600 m2 wraz
z podjazdem dla karetek oraz zagospodarowania
terenu obejmującego rozbudowę w tym doprowadzenie
i wykonanie niezbędnych instalacji”; zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
7 lutego Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw
Społecznych zapoznała się z informacją Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie
zakresu i wartości umów zawartych na udzielanie
świadczeń zdrowotnych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku na 2013 rok oraz projektami uchwał rady

powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Wysokomazowieckiego do składu komisji konkursowej na stanowisko
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem; zmiany
uchwały zabezpieczającej środki finansowe na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem…”.
8 lutego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
zapoznała się z informacją dotyczącą planowanego
naboru do szkół na 2013 rok oraz informacją dotyczącą wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego
do wynagrodzeń nauczycieli za 2012 rok.
12 lutego odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego IV kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania
uchwał i działalności Zarządu pomiędzy sesjami;
informację o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego
oraz zagrożeń pożarowych powiatu, informację Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie
zakresu i wartości umów zawartych na udzielanie
świadczeń zdrowotnych z Podlaskim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Białymstoku na 2013 rok, sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Wysokiem Mazowieckiem, sprawozdania z pracy
stałych komisji rady powiatu oraz rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie: delegowania przedstawiciela
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym
w Wysokiem Mazowieckiem; zmiany uchwały zabezpieczającej środki finansowe na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem…”; zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
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STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2012 ROKU

Dokończenie ze strony 1
W części merytorycznej narady zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: bryg.
Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową
i występowanie miejscowych zagrożeń w 2012
roku na terenie naszego powiatu, Komendant
zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Kolejną częścią narady były wystąpienia
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Starosty Wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego sa-

morządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia
dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie.
Naradę zakończyły podziękowania Komendanta Powiatowego PSP bryg. Andrzeja Koca,
za dotychczasowe efekty współpracy złożone na
ręce przybyłych gości.
Materiał podsumowujący działalność ratowniczą w powiecie w 2012 roku zaprezentowany
na naradzie dostępny jest na oficjalnej stronie
internetowej Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem (w formacie PDF).
TS

ZIMOWE ZAGROŻENIE DLA MOSTÓW
Gwałtowna odwilż i intensywne opady
deszczu spowodowały 1. lutego spływ i spiętrzenia kry lodowej na rzece Nurzec. Dodatkowo, razem z lodem spływały, w efekcie żerowania i intensywnej pracy bobrów, różnej
długości konary drzew, które jeszcze bardziej
komplikowały sytuację. Powstała sytuacja zagrażała drewnianym mostom zlokalizowanym
w pobliżu miejscowości Wyszonki Nagórki

i Wyszonki Wypychy. Działania straży pożarnej polegały na wykonaniu wyłomu pomiędzy
chroniącymi most izbicami, w celu utorowania
miejsca dla spływającej kry lodowej pomiędzy
filarami mostu, z wykorzystaniem podręcznego sprzętu burzącego, pilarek do drewna, lin
i drabin. W trwających ponad 8 godzin dwóch
akcjach udział wzięło łącznie 5 zastępów – 14
strażaków z państwowej i ochotniczej straży po-

żarnej (OSP KSRG Klukowo).
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W styczniu na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 12 zdarzeń, w których uczestniczyło 25 załóg - 121 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 3 osoby, odnotowano 1 ofiarę śmiertelną. Straty oszacowano na ok. 52,2 tys. zł.
Wybrane zdarzenia w styczniu 2013 r.
17 stycznia o godz. 2221 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie
o pożarze, do którego doszło w miejscowości
Kapłań, gmina Klukowo. Do działań zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie oraz dwa zastępy z OSP KSRG Klukowo.

Po przybyciu pierwszej jednostki OSP KSRG
Klukowo stwierdzono pożar budynku mieszkalnego drewnianego krytego blachą. W chwili
przybycia pierwszego zastępu pożarem objęte
było jedno pomieszczenie - kuchnia. Ratownicy
zaopatrzeni w sprzęt ODO (ochrony dróg oddechowych) i prąd gaśniczy weszli do budynku.
Po zlokalizowaniu źródła pożaru odnaleźli ciało mężczyzny leżące na łóżku w kuchni, które
wynieśli na zewnątrz budynku. Stan obrażeń
poszkodowanego nie pozwalał na podjęcie akcji
reanimacyjnej (poparzenia głowy i części barkowej). Po przybyciu ZRM lekarz stwierdził zgon.
Podano 1 prąd wody w natarciu na palące się
pomieszczeniu kuchni i jeden w obronie na
przyległe pomieszczenie. Dalsze działania polegały na dogaszeniu pomieszczeń, przewietrzeniu
pomieszczeń przy użyciu agregatu oddymiającego oraz sprawdzeniu budynku przy użyciu kamery termowizyjnej. Straty ogólne oszacowano
na 10 tys. zł.
21 stycznia o godz. 533 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o pożarze stolarni w Wysokiem Mazowieckiem
na ulicy Długiej. Do działań zadysponowano
2 zastępy z JRG w Wysokiem Mazowieckiem,
zastęp OSP KSRG Wysokie Mazowieckie oraz
zastęp OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel. Po przy-

byciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że
pali się budynek usługowo magazynowy (po
starej stolarni w jego środkowej części). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu ratowników w aparatach ODO
do środka budynku i podaniu 3 prądów wody
w natarciu i obronie. Pożar prawdopodobnie
powstał w wyniku zwarcia w tablicy rozdzielczej
i rozprzestrzenił się na pomieszczenie przyległe,
gdzie znajdowała się duża ilość materiału palnego (drewno, tworzywa sztuczne), jak też na
poddasze budynku, gdzie zaczęło się palić jego
ocieplenie wykonane z trocin. Brak otworów
wentylacyjnych powodował trudności w oddymieniu i dotarciu do źródła rozprzestrzeniania
się ognia. Konieczne było zdjęcie części dachu.
Wewnątrz budynku i na poddaszu ratownicy
pracowali w sprzęcie ODO. Do szybszego oddymienia poddasza użyto agregatu oddymiającego.
Po zlokalizowaniu pożar ugaszono. Pomieszczenia przeszukano i sprawdzono kamerą termowizyjną. Straty ogólne oszacowano na 20 tys. zł.
bryg. Tomasz Sieńczuk
rzecznik prasowy
KP PSP Wysokie Mazowieckie

KRONIKA POLICYJNA

W styczniu w Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 57 postępowań przygotowawczych. W miesiącu tym policjanci zatrzymali 19 nietrzeźwych kierowców.
Na drogach powiatu wysokomazowieckiego doszło do 3 wypadków i 37 kolizji drogowych.
-12 stycznia, tuż przed godziną 2300 w Sokołach na Rynku Kościuszki wysokomazowieccy
policjanci podczas kontroli osobowego volkswagena znaleźli ponad 8 gramów marihuany.
W samochodzie znajdowało się także pięcioro
młodych ludzi w wieku od 19 do 28 lat. Podejrzenie kryminalnych dotyczące tego, że w pojeździe mogą znajdować się narkotyki wzbudził
wydobywający się z volkswagena zapach palonej
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marihuany. Cała piątka trafiła do policyjnego
aresztu. Teraz sprawą zajmie się sąd. Za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
- 16 stycznia, w nocy wysokomazowieccy policjanci patrolując ulice miasta zauważyli
idącą chodnikiem starszą kobietę, która miała
na sobie tylko sweter. Mundurowi natychmiast
zareagowali. Mocno zmarznięta i drżąca z zimna 80-latka miała problemy z podaniem miejsca
swojego zamieszkania i nie zdawała sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie była narażona.
Interweniujący funkcjonariusze ustalili dane
starszej kobiety. Okazało się, że jest samotnie
mieszkającą mieszkanką miasta, która późnym
wieczorem wyszła z domu. Ze względu na wiek
i problemy z pamięcią nie potrafiła samodzielnie
do niego wrócić. 80-latkę policjanci przekazali
pod opiekę córce. I tym razem udało się uniknąć
tragedii.
Policjanci apelują, aby nie przechodzić
obojętnie obok osób, które mogą potrzebować
pomocy. Zwróćmy uwagę na osoby, których
zachowanie wskazuje na to, że nie są w stanie
same zadbać o swoje bezpieczeństwo. O każdej takiej sytuacji powiadamiajmy Policję.
Wystarczy telefon pod numer 112 lub 997.

-17 stycznia, wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem został poinformowany o pożarze domu
w miejscowości Kapłań w gminie Klukowo.
Mundurowi wraz natychmiast pojechali na
miejsce. Podczas akcji gaśniczej strażacy ujawnili zwłoki mężczyzny, który uległ zaczadzeniu.
Ofiarą pożaru okazał się samotnie mieszkający
63-letni właściciel spalonego domu.
-19 stycznia, tuż przed godziną 700 dyżurny
wysokomazowieckiej Policji otrzymał zgłoszenie o napadzie na starszą kobietę. We wskazane
miejsce natychmiast skierowany został patrol
policji. Jak ustalili mundurowi, młody mężczyzna zaatakował 71-letnią mieszkankę miasta.
Napastnik podbiegł do kobiety od tyłu, przewrócił ją na ziemię kopnął, a następnie wyrwał
torebkę i uciekł. Mundurowi po kilkudziesięciu
minutach ustalili i zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec
miasta. Został zatrzymany w mieszkaniu swojego sąsiada, gdzie ukrył się w wersalce. Teraz
napastnik odpowie przed sądem. Grozi mu kara
nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
AB

OSP DĄBROWA DZIĘCIEL W KRAJOWYM SYSTEMIE
RATOWNICZO – GAŚNICZYM
Podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej
1. lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Dzięcieli, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Antoni Ostrowski
wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP
w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Andrzejem
Kocem i Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie
Krzysztofem Krajewskim, przekazał na ręce Prezesa miejscowej OSP dh Wojciecha Mieczkowskiego Akt włączenia do KSRG.
Jest to decyzja Komendanta Głównego PSP

włączająca z dniem 31 grudnia 2012 roku jednostkę
w Dąbrowie Dzięcieli do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Przy tej okazji władze
samorządowe, resortowe i korporacyjne poza
życzeniami przekazały jednostce drobne upominki.
Spotkanie było okazją do wysłuchania historii OSP bardzo obrazowo i emocjonalnie przedstawionej przez członka tutejszej straży st. asp.
w st. spoczynku Zbigniewa Dąbrowskiego (emerytowanego strażaka zawodowego). Uroczystość
prowadził bryg. Tomasz Sieńczuk.

WOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO STRAŻAKÓW
Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Strażaków rozegrano w dniu 25.01.2013
r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 5.
W zawodach uczestniczyła rekordowa liczba ponad 40 zawodników z województwa
podlaskiego reprezentujących: 11 Komend
Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
(tj. z Augustowa, Bielska Podlaskiego, Grajewa,
Hajnówki, Kolna, Moniek, Sejn, Siemiatycz, Sokółki, Wysokiego Mazowieckiego i Zambrowa),
3 Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej (Białystok, Łomża, Suwałki) oraz Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia
się następująco: miejsca na podium zajęli reprezentanci KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem -

Zbigniew Prużanin, Leszek Kostro i Artur Biały.
Tuż za nimi uplasowali się: Paweł Chałko – KP PSP
Sejny, Wojciech Kusznerko – KW PSP Białystok,
Karol Terlecki - KM PSP Suwałki, Jacek Bargielski - KM PSP Łomża, Maciej Brzydło – KP PSP
Kolno, Wojciech Kryński – KP PSP Siemiatycze
i Robert Kużma – KP PSP Sokółka.
Czterej najlepsi zawodnicy Turnieju reprezentować będą województwo podlaskie na XXX
Mistrzostwach Polski Strażaków w Tenisie Stołowym, które rozegrane zostaną w dniach 13 – 15
marca 2013 r. w Ostródzie.
Fundatorami nagród, pucharów i upominków dla uczestników zawodów byli:
Starosta Wysokomazowiecki, Burmistrz
Miasta Wysokie Mazowieckie, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Podlaskie Stowarzyszenie Sportu i Kultury Fizycznej „Strażak”.

Sędzią Głównym zawodów był Zbigniew
Piszczatowski, który ocenił, iż turniej przebiegał
prawidłowo, a u zawodników nie odnotowano
urazów ani kontuzji. Organizacja rozgrywek
i ich poziom sportowy stały na bardzo wysokim
poziomie.
TS

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
tego dnia było to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy
zabawy. Jednak należy pamiętać, że każda
z takich osób powinna być świadoma odpowiedzialności, jaka ponosi za swoje działania
w Internecie. W tegoroczne obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu włączyli się również
policjanci.
6 lutego obchodzony był Międzynarodo- mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy
wy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowiec„ Serfuję. Respektuję”. Tematem przewodnim kiem. Podczas spotkania z uczniami Szkoły
„Serfuję.
Respektuję” – to hasło
tegorocznego Dnia
Bezpiecznego Internetu. W jego obchody
włączyli się również
wysokomazowieccy

Podstawowej w Święcki Wielkim funkcjonariusze starali się zwrócić uwagę swoich słuchaczy
na to, że w trakcie serfowania w Sieci powinni
pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw. Policjanci
w trakcie spotkania starali się uświadomić młodym ludziom jak ważne jest właściwe poruszanie się w Internecie, ponieważ mimo wielu zalet
niesie on również pewne zagrożenia, szczególnie
dla młodych jego użytkowników.

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku
już po raz dziewiąty będziemy obchodzić w Polsce „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Głównym celem akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest niesienie pomocy
osobom pokrzywdzonym oraz pozbawienie poczucia bezkarności u sprawców przemocy.
Podobnie jak w innych miastach, również

w Wysokiem Mazowieckiem miejscowi policjanci udzielać będą porad oraz informacji
o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw.
W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku
w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13, zostanie
zorganizowany punkt informacyjny, w którym

dyżurujący policjanci udzielać będą pokrzywdzonym niezbędnych informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw.
Terminy oraz godziny dyżurów:
25 - 27 lutego – 11:00 - 13:00;
28 lutego - 14:00- 16:00;
1-2 marca - 11:00 - 13:00
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– POWSTANIE STRUKTURY PARAFIALNEJ
kontynuacja
W 1888 r. wsie należące do parafii Kulesze,
której obszar pokrywał się z terytorium gminy
Piszczaty, zamieszkiwało 3919 katolików (1891
mężczyzn i 2028 kobiet): Kulesze Kościelne 60,
Wykno Stare 204, Wykno Nowe 225, Litwa Stara 127, Litewka 103, Niziołki Stare 92, Niziołki
Dobki 61, Kulesze Podlipne 49, Kulesze Podawce 79, Grodzkie Stare 186, Grodzkie Nowe
121, Grodzkie Szczepanowięta 94, Czarnowo
Biki 80, Gołasze Puszcza 275, Gołasze Gorki 131, Gołasze Mościckie 154, Gołasze Dąb
183, Kalinowo Stare 121, Kalinowo Nowe 66,
Kalinowo Solki 182, Kalinowo Czosnowo 134,
Chojane Pawłowięta 123, Chojane Stankowięta
114, Chojan Sierocięta 112, Chojane Gorczany
67, Chojane Bąki 62, Chojane Piecki 91, Wróble 119, Buczyno Mikosy 61, Tybory Uszyńskie
89, Wnory Pażochy 130, Wnory Wiechy 196,
Wnory Wiechy Nowe 28115.
W 1485 r. w aktach konsystorza janowskiego
występował komendarz – zarządzający kościołem w Jabłoni Wroniej (Kościelnej) – ks. Jakub.
Dokument fundacyjny spisano w lipcu 1493 r.
Rozległa dziedzina Jabłoń obejmowała kilkanaście wsi zamieszkanych przez rodziny Jabłońskich. Dokument z 1493 r. wystawili członkowie trzech rodzin: bracia rodzeni – Jakub, Piotr
i Mikołaj; Dobiesław z ojcem oraz Jadwiga –
żona Szczepana, z synami: Janem, Piotrem
i Mikołajem116. Kościół nosił nazwę św. Piotra
i Pawła, św. Wawrzyńca i św. Marii Magdaleny117.
W 1888 r. wsie należące do parafii Jabłoń
zamieszkiwało 2392 katolików (1255 mężczyzn
i 1137 kobiet): Jabłoń Dąbrowa 206, Jabłoń
Śliwowo 168, Jabłoń Piotrowce 174, Jabłoń
Jankowce 188, Jabłoń Zambrowina 74, Jabłoń
Moczydły 127, Szymbory Andrzejowięta 106,
Szymbory Włodki 105, Szymbory Jakubowięta
102, Jabłoń Samsony 96, Jabłoń Kikolskie 23,
Jabłoń Uszyńskie 123, Mazury 219, Pruszanka
18, Jabłoń Rykacze 111, Jabłoń Spały 67, Jabłoń
Zarzeckie 92, Jabłoń Markowięta 90, Jabłoń
Doki 81, Jabłoń Kościelna 132118.
Pierwsza wzmianka o kościele w Płonce
odnosi się do roku 1471, gdy tamtejszy pleban Marcin procesował się ze szlachcicem
z Płonki. W latach 1473-80 występował pleban Stanisław, a w latach 1482-1484 Marcin.
Parafia w Płonce powstała przed 1475 r., bo
wówczas bp Marcin odłączył od niej wsie:
Dworaki, Perki, Porośl, przyłączając je do parafii Sokoły, pozostawiając jednak obowiązek
dalszego płacenia dziesięcinyplebanowi płońskiemu119. Z 1502 r., z czasu bp. Jana Pudełki pochodzi dokument, w którym kolatorzy
kościoła w Płonce: Paweł, Szczepan, Michał,
Maciej, Piotr, Jan, Wojciech, Marcin i Jan Ko-
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zieł Płońscy potwierdzili uposażenie kościoła. czali mieszkańcy miasta i wsi: Brok, Bryki,
Brzózki Zafalce, Srzednice i Wolka. W świeInny kolator Mikołaj Czeladka potwierdził tle opisów podatku pogłownego z lat 1662uposażenie w 1519 r. Kościoł pierwotnie nosił 1674 parafię Wysokie Mazowieckie tworzyły:
wezwanie św. Michała120.
Brok, Bryki, Brzozki Brzezińskie, Brzoski FalW latach 1662-1673 źródła notują wcdzą- ki, Brzoski Gawrony (Stare), Brzózki Zafalce,
ce w skład parafii wsie: Gąsówka Oleksin, Brzózki Tatary, Osipy, Srzednica Jakubowięta,
Gąsóka Osse, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Srzednica Maćkowiska, Srzednica Pawłowska
Somachy, Jabłonowo Kąty, Jabłonowo Sta- oraz miasto Wysokie.
re (dziś?), Krzyżewo, Łupianka Nowa, ŁuW 1888 r. wsie należące do parafii Wysopianka Stara, Łupianka Zalesie, Płonka Ko- kie Mazowieckie, której obszar pokrywał się
ścielna, Płonka Strumianka, Płonka Kozły, z terytorium gminy Mazowieck, zamieszkiPłonka Matyski, Roszki Chrzczony, Roszki wało 3292 katolików (1561 mężczyzn i 1731
Leśne, Roszki Trojanki (dziś Roszki Sącz- kobiet): osada Mazowieck 959, Brzózki Brzeki?), Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Rosz- zińskie 192, Brzózki Gromki 112, Brzózki Falki
ki Ziemaki, Zdrody Piszczewo (dziś Zdrody 85, Brzózki Stare 230, Brzózki Tatary 157, Brok
Nowe?), Zdrody Starawieś (dziś Zdrody Stare), 116, Bryki 55, Zawrocie 246, Michałki 89, folw.
Zdrody Ochale. Pojawiają się tam rownież wsie Mścichy 14, Osipy Nowe 68, Osipy Stare 164,
parafii suraskiej (do 1808 r.): Łapy Bagienko, folw. Osipy Nowe 37, Średnica Pawłowięta 135,
Łapy Barwiki, Łapy Kołpaki, Łapy Leśniki, Średnica Maćkowięta 170, Średnica JakuboŁapy Łynki, Łapy Moczydła, Łapy Zięciuki.
więta 157.
W 1870 r. odłączono od parafii Poświętne
Nie zachował się dokument funduszowy
wsie: Łapy Zięciuki, Łapy Goździki i Łapy Le- kościoła w Kobylinie Borzymach.
śniki i przyłączono je do parafii Płonka121. Po
W latach 1471-1481 plebanem tam był ks.
utworzeniu w 1912 r. parafii w Łapach ponow- Adam Szczuła, poprzednio pleban w Białej Pinie od niej odłączone.
skiej i Rajgrodzie. Kościół służył pierwotnie
W 1888 r. wsie należące do parafii Płonka rycerzom Kobylińskim przybyłym z Kobylina
zamieszkiwało 3773 katólikow (1789 mężczyzn w ziemi ciechanowskiej. Dali początek rodom
i 1984 kobiety): Płonka Kościelna 353 osób, kolatorskim kościoła w Kobylinie: KropiwPłonka Strumianka 280, Płonka Kozły 172, nickim, Krzyżewskim, Jabłonowskim, BorowPłonka Matyski 118, Ochale 5, Łupianka Nowa skim. Borzym z Kobylina, części nadania ksią145, Łupianka Stara 479, Roszki Wodźki 170, żęcego, gdzie usytuowano kościół, występował
Roszki Włodki 78, Roszki Ziemaki, 223, Rosz- w źródłach pisanych w 1476 r.
ki Chrzczony 82, Roszki Leśne 52, Roszki wieś
W 1888 r. wsie należące do parafii KobyBienki 25, Roszki Sączki 34, Jabłonowo Wy- lin zamieszkiwało 5611 katolików (2725 mężpychy 89, Jabłonowo Kąty 106, Gąsówka Mo- czyzn i 2886 kobiet): Stypułki Giemzino 93,
czydełki 11, Gąsówka Somachy 32, Gąsówka Leśniewo Niedźwiedź 101, Stypułki Borki 114,
Skwarki 182, Gąsówka Bagno 13, Gąsówka Stypułki Szymany 224, Kłoski Młynowięta 99,
Osse 119, Zdrody Nowe 82, Zdrody Stare 136, Stypułki Święchy 95, Kłoski Świgonie 48, StyŁapy Zięciuki 93, Łapy Goździki 136, Łapy Le- pułki Koziołki 8, Mojki 78, Kierzki 64, Czajki
śniki 96, Łapy Barwiki 560 osob122.
119, Franki Dąbrówka 143, Makowo 143, KroDatę 29 X 1493 r. nosił dokument uposaże- piewnica Gajki 153, Kropiewnica Kiernoski 88,
niowy w Jabłonce Świerczewie później zwanej Racibory 99, Kobylin Pogorzałki 182, Kobylin
Kościelną. Fundatorami byli: Jakub Ciecha- Cieszymy 135, Kobylin Pieniążki 125, Kobynowski, bracia Maciej, Stanisław, Piotr, Stefan, lin Łojki 183, Kobylin Borzymy 182, Kobylin
właściciele Miodus123.
Kuleszki 70, Milewo Leśne 145, Milewo Żółtki
W 1888 r. wsie należące do parafii Jabłonka 141, Kapice Lipniki 101, Kapice Stare 107, Mizamieszkiwało 1663 katolików (881 mężczyzn lewo Zabielne 170, Kobylin Kruszewo 153, Sii 782 kobiety): Jabłonka 250, Litewka 80, Sta- kory Bartkowięta 107, Sikory Piotrowięta 108,
siowięta 100, Stok 148, Perki 32, Miodusy Sikory Wojciechowięta 65, Sikory Bartyczki
Wielkie 242, Judzianka 108, Kamianka 185, 33, Sikory Pawłowięta 75, Sikory TomkowięTybory Olszewo 100, Wolka 141, Jeziernia 67, ta 69, Sikory Janowięta 33, Zalesie Łabędzkie
Żochy 124, Misztale 66 osób.
154, Garbowo Nowe 138, Garbowo Stare 190,
W Wysokiem Mazowieckiem parafię upo- Franki Piaski 72, Kurzyny 71, Piszczaty Piosażył 5 X 1496 r. władca – wielki książę Alek- trowięta 108, Piszczaty Kończany 135, Wnory
sander Jagiellończyk. Dał plebanowi 2 włoki Wandy 185, Wnory Stare 272, Wnory Kużele
przy drodze do Łomży oraz ogrody i place 164, Wnory Wypychy 151.
w mieście. Kościół otrzymał wezwania św. Jana
Chrzciciela, św. Aleksandra Biskupa i Wszystcdn
kich Świętych125. W 1596 r. dziesięcinę uisz-

KALENDARZ IMPREZ LUTY – MARZEC 2013
IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE
II Gminny Konkurs Literacki
„Mój pomysł na teatr” - luty 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.
V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności - luty – marzec 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie, ul. Niepodległości 3,
18-220 Czyżew, tel.: (086) 275 51 00
sekretariat@zsoiz-czyzew.pl.
Wojewódzki Konkurs o Armii Krajowej - 14
luty – 30 kwietnia 2013r.
Organizator i miejsce realizacji:
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Władysława Pelca 11 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel/fax 86 275 22 34 / 86 275 90 34
e-mail: ckzwmsekr@go2.pl.

XI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków
„Mama, Tata i Ja” - marzec 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.
Powiatowy Konkurs plastyczny ,, Autoportret
” - Marzec- kwiecień 2013r.
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
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
,,Młodzież Zapobiega Pożarom”
– finał powiatowy - marzec 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji:
Komenda Powiatowa PSP
w Wysokiem Mazowieckiem,
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6,
tel.: (086) 2758101, fax (086) 2758109,
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl

Eliminacje powiatowe 58. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego - 20 marca 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji:
Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.: 86 275 23 43.
XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów - 20 marca 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji:
Komenda Powiatowa PSP
w Wysokiem Mazowieckiem,
18-200 Wysokie Mazowieckie,ul. Mickiewicza 6,
tel.: (086) 2758101, fax (086) 2758109,
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl
VII Turniej Szachowy im. Cz. Burdziuka o
Puchar Burmistrza Ciechanowca
- 24 Marzec 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.

FEIFEI, AHMED I JOAO PAULO Z ROBOCZĄ WIZYTĄ W LO

Starosta Wysokomazowiecki przyjął
przybyłych na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
Ryszarda Flanca z tygodniową roboczą wizytą przybyli studenci z Chin, Brazylii i Egiptu.
Przez tydzień spotykali się z uczniami LO
przekazując w bardzo ciekawy sposób informacje o krajach swojego pochodzenia. Językiem komunikowania się był język angielski.

Goście spotkali się z wszystkimi klasami,
samorządem uczniowskim i nauczycielami
LO. Studentka z Chin Feifei (studiuje język angielski w Hongkongu), Egipcjanin
Ahmed (studiuje biznes w Kairze i Paryżu)
i Brazylijczyk Joao Paulo (student medycyny
z Porto Alegre) po zajęciach szkolnych spotykali się z młodymi mieszkańcami miasta,
gdyż mieszkając u rodzin naszych uczniów

byli odwiedzani przez studentów i młodzież
z różnych szkół. Goście bardzo chwalili gorące przyjęcie, polską gościnność oraz
kuchnię. Na piątkę ocenili znajomość języka
angielskiego naszych uczniów, ich wiedzę
ogólną, kulturę bycia oraz warunki, w jakich
się uczą.
Nasi goście przyjechali za pośrednictwem AEISEC - międzynarodowej organizacji pozarządowej prowadzonej przez studentów.
Dyrektor Flanc zapowiada ponowną wizytę wolontariuszy z AEISEC w październiku tego roku.
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RYNEK PRACY POWIATU W 2012 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI AKTYWNYCH PROGRAMÓW
RYNKU PRACY
Rok 2012 w powiecie wysokomazowieckim był okresem
umiarkowanego wzrostu poziomu bezrobocia.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 roku kształtowała się
na poziomie 8,8 % (2011 rok – 8,6 %) i tak jak na przestrzeni
całego roku - była najniższa w województwie.
Bezrobotni zarejestrowani w Polsce i w województwie podlaskim stanowili odpowiednio 14,6% oraz 13,4% ludności czynnej zawodowo.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec grudnia 2012 roku wynosiła
2378 osób i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2011 roku była
wyższa o 2,1%. Od końca stycznia 2012r. liczba bezrobotnych systematycznie spadała aż do czerwca, kiedy to z powodu m.in. sezonowości prac
oraz napływu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych – ponownie zaczęła rosnąć.
Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu
przedstawiała się następująco:

Według stanu na koniec grudnia 2012 roku
w ewidencji urzędu figurowało: 265 osób z prawem do zasiłku (11,1% ogółu bezrobotnych, rok
2011 – 11,9%), 1032 kobiety (43,4% ogółu bezrobotnych, rok 2011 – 44,3%), 747 osób do 25
roku życia (31,4% ogółu bezrobotnych, rok 2011
– 31,3%), 401 osób po 50 roku życia (16,9% ogółu bezrobotnych, rok 2011 – 19,5%), 1187 osób
długotrwale bezrobotnych (49,9% ogółu bezrobotnych, rok 2011 – 48,6%). W okresie 12 miesięcy ub. roku w urzędzie zarejestrowały się 2973
osoby bezrobotne, z ewidencji wyłączono 2925
osób (rok 2011: napływ – 3000, odpływ – 2785),
w tym z powodu podjęcia pracy - 1156 osób (rok
2011 - 1082). W 2012 roku do urzędu zgłoszono
1145 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej (rok 2011 – 998), w tym 46% (526)
stanowiły oferty aktywizacji zawodowej współfinansowane przez urząd pracy. Na jedno wolne
miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej
w powiecie przypadało średnio 25 bezrobotnych
(rok 2011 – 28). Zrealizowano 96% ofert pracy.
Realizując zadania w zakresie poradnictwa
i informacji zawodowej w okresie dwunastu
miesięcy 2012r. udzielono 876 indywidualnych
porad zawodowych oraz 843 informacje zawodowe, podczas 14 porad grupowych objęto
wsparciem 91 osób, z badań testowych skorzystało łącznie 167 osób.
W omawianym okresie zajęciami aktywizacyjnymi Klubu Pracy w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy objęto 53 osoby
bezrobotne.
W roku 2012 na aktywizację osób bezrobotnych ogółem wydatkowano kwotę 5.221,7 tys.
zł, w tym: na realizację programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
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nego - 2.175.172,00 zł, na realizacje programów
finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej - 1.592.780,00 zł. a zasiłki dla osób
bezrobotnych wydatkowano kwotę 2.558,3 tys. zł
(2011 rok – 1.900,1 tys. zł).
Na zasiłki dla osób bezrobotnych wydatkowano kwotę 2.558,3 tys. zł (2011 rok – 1.900,1 tys. zł).
W okresie dwunastu miesięcy 2012 roku
aktywnymi programami rynku pracy objęto
727 osób bezrobotnych – ponad 68% więcej niż
w roku 2011 (432 osoby), w tym: w ramach prac
interwencyjnych zatrudniono 169 osób; stażami objęto 326 osób; przeszkolono 128 osób;
w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy zatrudniono 24 osoby;
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 80 osób.

Efektywność programów rynku pracy na
dzień 31.12.2012r. kształtowała się na poziomie
67,34%, co znaczy, że po zakończonym udziale
w aktywnych formach wsparcia 365 osób podjęło
zatrudnienie.
Środki finansowe Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2013 utrzymają się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Tak jak dotychczas,
duże znaczenie dla lokalnego rynku pracy będą
miały fundusze europejskie wykorzystywane
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Bieżące informacje na temat realizacji
w roku 2013 aktywnych programów rynku pracy
będą zamieszczane na stronie internetowej urzędu.
Anna Milewska

Wydatki na aktywne programy rynku pracy w roku 2012 były o ponad 49% większe niż
w roku ubiegłym i kształtowały się następująco:

150 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Dokończenie ze strony 1
Bardzo życzliwie zostały przyjęte pozostałe referaty, w których ukazany został przebieg powstania w Królestwie Polskim (prof. dr hab. Adam Winiarz – UMCS
Lublin), na terenie puszcz Polski Północno-Wschodniej (prof. dr hab. Adam Dobroński – UwB Białystok),
w okolicach Ciechanowca (mgr Norbert Tomaszewski – Muzeum Rolnictwa) oraz działalność ostatniego
dowódcy powstańczego – ks. Stanisława Brzóski (dr
Szczepan Kalinowski – Biała Podlaska). Obrady w
niezrównany sposób poprowadził prof. dr hab. Adam
Dobroński, który w niezwykle ciekawy sposób potrafił
skomentować wystąpienia referentów, zachęcić zebranych do dyskusji, czy zwrócić uwagę na ważne aspekty
wydarzeń z 1863 roku mających wpływ na współczesną Polskę i Polaków.
Nie tylko konferencja zajmowała uwagę zgromadzonych w Muzeum Rolnictwa gości.
W trakcie trwania sesji zebrani minutą ciszy uczcili
pamięć zmarłego przed kilku dniami Kardynała Seniora Józefa Glempa, który przez lata całe był związany
z Warszawskim Bractwem Strzelców Kurkowych im.
Jana Kilińskiego.
Tuż po zakończeniu obrad miała miejsce ceremonia przyjęcia do Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa
Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu, nowego Brata. W wyniku tajnego głosowania (tzw.
„balotażu” – franc. bollotage), odbywanego za pomocą
białych i czarnych kul (białe kule za, czarne – przeciw),

do Bractwa został niejednogłośnie (jeden głos sprzeciwu!) Brat Michał Wojno. Kolejny z kandydatów – Brat
Dariusz Wojno, nieobecny na sesji z powodu obecności na sesji egzaminacyjnej, został przyjęty do Bractwa
w czasie wieczornej uroczystości.
Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa, w którym wzięło udział blisko pięćdziesiąt osób, odbyte przy pięknej, choć mroźnej, słonecznej pogodzie, zakończyło
oficjalną część sobotnich uroczystości. Wieczorem,
w Hotelu Nowodwory miał miejsce uroczysty Bal Królewski, na którym pojawili się Siostry i Bracia Kurkowi
oraz goście zaproszeni przez Starszego Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu – Brata Tomasza Miliszkiewicza z Ciechanowca.
W niedzielę, 27 stycznia b.r. miała miejsce uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez Biskupa Drohiczyńskiego – ks. Antoniego Dydycza, w asyście Kapłanów
z Ciechanowca i z miejscowości Niemyje Nowe. Podczas uroczystości, która odbyła się
w zabytkowym kościele z Bogut-Pianek, przeniesionym w 2012 roku do skansenu Mazowiecko-Podlaskiego, wyświęcone zostały ceremonialne szaty nowo
przyjętych Braci Kurkowych.
Ostatnim elementem uroczystości był staropolski
kulig, odbywany w siarczystym mrozie, ale też w pełnym słońcu, po zakończeniu którego uczestnicy mogli
się ogrzać i posilić przy ognisku na terenie skansenu.

Dwudniowa impreza, która miała miejsce w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, wpisuje się w ogólnopolskie obchody 150. rocznicy
wybuchu powstania styczniowego. Jest to kolejna lekcja
„historii na żywo” zorganizowana z wielkim rozmachem
i dbałością o historyczne szczegóły. Pomimo wyczerpującego programu, kierujący sobotnimi obradami
prof. dr hab. Adam Dobroński stwierdził, że jest to dopiero pierwsza część powstańczych uroczystości. Oczekując na kolejne wydarzenia nawiązujące do wydarzeń
z 1863 roku, możemy przekazać ważną informację
tym, którzy z różnych powodów nie dotarli w ostatni
weekend do Ciechanowca, że materiały z sesji ukażą się
w tegorocznym „Ciechanowieckim Roczniku MuzealNorbert Tomaszewski
nym”.

DPS W KOZARZACH ZMIENIA SIĘ NA LEPSZE

Dokończenie ze strony 2
Dom zapewnia mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu w
sprawie domów pomocy społecznej, a w szczególności
zapewnia potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Zadania te realizuje 60 pracowników, z czego 44
zatrudnionych jest w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Dom korzysta z form aktywizacji zawodowej.
W latach 2011-2012 zatrudniono 5 osób w ramach
prac interwencyjnych i 5 osób odbyło staże. Mieszkańcom stworzono możliwość wyboru lekarza rodzinnego - opiekę sprawuje nad nimi dwóch lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz psychiatra.
Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w poradniach na terenie województwa.
Budynek, w którym funkcjonuje DPS wybudowany został dwadzieścia lat temu i wymaga remontów. W okresie ostatnich dwóch lat odnowiono 24

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach 4,
18-218 Sokoły bardzo proszę o zamieszczenie na stronach Głosu Wysokomazowieckiego informacji o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez ww.
Placówkę, działając na podstawie zezwolenia nr USC
5311.1.2011 z dn. 21.12.2011r. wydanego przez Wójta
Gminy Sokoły. Informujemy iż w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w
kwocie 16555,00 zł. Zbiórka trwała od 2 stycznia do
31 grudnia 2012r. i została przeprowadzona przez 12
osób na terenie Gminy Sokoły. Rodzaj zebranych ofiar
przedstawia tabela 1.

pokoje mieszkańców, 10 pomieszczeń biurowych, 4
pomieszczenia pielęgniarskie i zaplecza medycznego,
zaplecze socjalne kuchni, sale do terapii i rehabilitacji, kawiarnię i kuchenkę pomocniczą. Odmalowano
korytarze na czterech oddziałach, wymieniono wykładzinę podłogową na powierzchni 200 m2, wycyklinowano 104 m2 parkietu. Wykonano remont
świetlicy i stołówki, aktualnie trwają prace remontowe w Kaplicy. Zamontowano energooszczędne
oświetlenie, wymieniono część rynien, grzejników
i drzwi. Obiekt został wyposażony w system sygnalizacji pożaru i połączony z KP PSP w Wysokiem
Mazowieckiem, w budynku zainstalowano monitoring wizyjny. Wykonano zadaszenia nad wejściami
bocznymi do budynku, remont głównych schodów
wejściowych, pomalowano większą część elewacji
budynku.

Obiekt posiada własną kotłownię, kuchnię, pralnię, ujęcie wody i oczyszczalnię ścieków - w znacznym stopniu wyeksploatowane - podjęto działania
w celu ich wymiany. Wygospodarowano środki, by
zakupić nowe wyposażenie kuchni - w poprzednim
roku wydano na nie 42 tys. zł. Z PUP uzyskano dotację na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy
dla osoby niepełnosprawnej, z której została zakupiona pralnico-wirówka i suszarka przemysłowa za
łączną kwotę ponad 48 tys. zł.
Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem
Domu podejmowane są w celu zapewnienia obowiązujących standardów w zakresie świadczonych usług,
z jednoczesnym poszanowaniem praw mieszkańców
oraz dążeniem do stałej poprawy warunków pobytu.

Zebrane Środki przekazywano na konto bankowe SPS nr 47876600050005516920000020 w Banku
Spółdzielczym w Sokołach. Wysokość kosztów poniesionych przez SPS w ramach organizowanej zbiórki
to 88,00zł. Udział kosztów w stosunku do zebranej
kwoty to 0,005. Zebrane środki zostały przeznaczone

na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Szansa, w
tym prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2
w Starych Raciborach. W trakcie trwania zbiórki poniesiono koszty w wysokości 5041,00zł (opłata faktur
06/2012 i 07/2012 z firmy Dobrosmak, Jeńki 46 18-218
Sokoły dotyczy organizacji balu charytatywnego).
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TEN ICH PIERWSZY DOROSŁY BAL
Mijają lata, dziesięciolecia, wieki…Zmieniają się ludzie i ich świat, ale jedno pozostaje
niezmienne - Gdy zbliża się styczeń, jeden temat
dominuje w szkolnych murach – studniówka!
We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu na sto dni przed najważniejszym w życiu egzaminem – maturą – młodzież oddała się wspaniałej zabawie, by chociaż
na chwilę oderwać się od myśli o czekającej ją
wytężonej nauce. „Taneczna terapia antystresowa” sprawdza się zawsze i staje się znakomitą
okazją do wzajemnych podziękowań: maturzyści dziękują nauczycielom i rodzicom, dyrektorzy szkół swoim podwładnym i rodzicom…
I wszystkie te podziękowania są uzasadnione,
bo tylko wspólne wysiłki i sumienność uczniów
doprowadzają ich do tego momentu, a potem
dają szansę pomyślnego przejścia przez egzamin
dojrzałości.
Na każdej imprezie studniówkowej – prócz
tradycyjnego poloneza – nie zabrakło części artystycznej w wykonaniu uczniów. Każda z nich
nawiązywała do specyfiki środowiska i była potwierdzeniem licznych talentów młodzieży.
19 stycznia w dworku Pan Tadeusz w Kuczynie odbył się bal maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Bohaterów wieczoru – tegorocznych
maturzystów – wraz z ich osobami towarzyszącymi, a także zaproszonych gości, nauczycieli,
rodziców powitali: dyrektor – Ryszard Łukasz
Flanc i wicedyrektor - Aldona Maciejczuk. Uroczystość tradycyjnie rozpoczął dostojny polonez, w wykonaniu uczniów klas III, przygotowanych przez Wojciecha Ogrodnika. Następnie
dyrektor szkoły wygłosił krótkie przemówienie.
Rozpoczął je od wspomnienia zmarłej uczennicy z klasy IIIa – Emilii Kossakowskiej i uczczenia
jej pamięci minutą ciszy, po której wiele ciepłych
słów skierował do obecnej młodzieży. Zacny
absolwent tego liceum – Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek Gruchała z dumą wspominał
czasy spędzone w murach tej szkoły, zapewniając, że daje ona duże możliwości rozwoju i gwarancję sukcesu w dorosłym życiu.
Dyrektor Ryszard Flanc uznał studniówkę
za rozpoczętą, a wtedy… w takt walca ruszyli na
parkiet uczniowie. Potem rytm muzyki, lansowanej przez zespół MAGNUM, porwał do tańca
wszystkich.
Atmosfera studniówkowego balu była wspaniała. Jeszcze o godz. 6.00 na parkiecie szalało
kilkadziesiąt par. Chciałoby się rzec: Chwilo
trwaj, jesteś piękna…
Swój pierwszy bal w życiu w sobotę 9. lutego
mieli tegoroczni maturzyści klas: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych
oraz technik rolnik z Technikum im. Armii
Krajowej Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,
a także zaproszeni goście bawili się w Dworku
Pan Tadeusz w Kuczynie. Bal studniówkowy
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rozpoczął się o uroczystym polonezem, który „ministudniówce”, która odbyła się następnego
odtańczyło 8 par. Następnie Dyrektor szkoły dnia.
Józef Sokolik przywitał zaproszonych gości, naTegoroczna studniówka w Zespole Szkół
uczycieli, pracowników administracji i obsługi, Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie
przedstawicieli rodziców oraz tych, bez których ma jeszcze inne ważne znaczenie. Uczniowie
bal nie mógłby się odbyć, czyli naszych maturzy- zdający w tym roku maturę są rocznikiem ”justów. Życzył wszystkim wspaniałej zabawy do bileuszowym”. W tym roku szkoła nasza będzie
białego rana, a maturzystom także doskonałych obchodzić stulecie utworzenia szkoły rolniczej
wyników na egzaminie maturalnym i zawodo- w Krzyżewie i właśnie świadomość tego faktu
wym.
podniosła prestiż organizowanej imprezy.
Swoją obecnością zaszczycili uczniów StaNastrojowy wieczór zgromadził we
rosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan wspólnej zabawie młodzież, grono pedagogiczZieliński, Wiceburmistrz Miasta Wysokie Mazo- ne, rodziców i zaproszonych gości reprezentuwieckie Ewa Konarzewska, Wójt Gminy Wyso- jących władze samorządowe. Dyrektor szkoły
kie Mazowieckie Krzysztof Krajewski oraz Prze- Wioletta Gierłachowska przypomniała młodziewodnicząca Rady Rodziców Celina Olszewska. ży rangę uroczystości i podkreśliła jej szczególny
Po wystąpieniach gospodarzy i gości ucznio- charakter, życząc maturzystom, by w setną roczwie ruszyli na parkiet i do białego rana go nie nicę założenia szkoły stuprocentowo zdali egzaopuszczali parkietu, o co zadbali członkowie min dojrzałości i egzaminy zawodowe. Ciepłe
zespołu „Makler”. Bawili się przy największych słowa do zgromadzonych skierował przybyły na
hitach sezonu, obowiązkowo grano „Ona tańczy uroczystość Starosta Powiatu Wysokomazowiecdla mnie” formacji „Weekend”. Maturzyści cho- kiego Bogdan Zieliński, który także życzył młociaż przez chwilę mogli zapomnieć o tym, że za dzieży udanej matury i równie dobrze zdanych
kilkadziesiąt dni czekają ich trudne egzaminy: egzaminów zawodowych. Do życzeń przyłączyli
maturalny i zawodowy.
się także przedstawiciele Rady Rodziców. Część
Tegoroczny bal studniówkowy odbył się już oficjalną uroczystości zakończył wspaniale odpo raz kolejny w sali bankietowej „Szczęsny” tańczony polonez przygotowany przez Alicję
w Ciechanowcu. 19 stycznia 2013 r. o godzinie Stasiuk, nauczyciela wf, a potem… potem była
19.00 wszystkich przybyłych na tę uroczystość zabawa do białego rana i bawiono się wspaniale,
powitał Dyrektor Eugeniusz Święcki. W swoim nie żałując nóg (niejedna z dziewcząt odstawiła
przemówieniu skierował on wiele miłych słów szpilki) i nie licząc godzin ni lat…
pod adresem młodzieży, rodziców i nauczycieli.
W sobotę 26 stycznia w Dworku „Pan TaPo wystąpieniu dyrektora, tradycyjnie recytacją deusz” w Kuczynie odbył się bal studniówkofragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi- wy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
cza, młodzież zaproszona została do poloneza. i Zawodowych w Czyżewie. O godzinie 19 wszyKażda klasa przygotowała inny układ taneczny. scy maturzyści rozpoczęli uroczystość tradycyjZebrani nagradzali popisy taneczne młodzieży nym polonezem. Następnie głos zabrała Pani
gromkimi brawami.
Dyrektor, która powitała zaproszonych gości.
W oficjalnych wystąpieniach przewijały się Następnie kilka słów do maturzystów skierował
życzenia skierowane pod adresem maturzystów, Przewodniczący Rady Miejskiej- pan Witold
dyrekcji oraz pracujących z nimi pedagogów. Sienicki oraz Przewodniczący Rady Rodziców
Przemawiający podkreślali fakt, że tegoroczna Sławomir Dmochowski. Prowadzący w imieniu
studniówka przypada w czasie wyjątkowym, maturzystów podziękowali zarówno Radzie Pejakim jest zbliżająca się 150 rocznica wybuchu dagogicznej jak i rodzicom za trud i poświęcepowstania styczniowego. Odczytano także list nie włożone w ich wychowanie i edukację. Po
Pani Ewy Kierzkowskiej, Sekretarza Stanu w części oficjalnej uczestnicy studniówki zostali
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która po- zaproszeni do wspólnej zabawy, która trwała do
dziękowała za zaproszenie i skierowała do tego- rana. Bez wątpienia ten styczniowy, mroźny wierocznych maturzystów wiele ciepłych słów.
czór pozostanie na długo w pamięci wszystkich
Po zakończeniu części oficjalnej uczest- uczestników.
nicy balu usiedli za suto zastawionymi stołami. Niedługo później
przyszedł czas na to, co
w studniówce najważniejsze
– doskonałą taneczną zabawę w rytm ulubionej muzyki.
Młodzież bawiła się wyśmienicie przy akompaniamencie
zespołu „Skalar”.
Szampańska
zabawa
trwała dosłownie do białego
rana. Wielu studniówkowiczów bawiło się także na
ZSOIP WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSOiZ CIECHANOWIEC

ZSOiZ CZYŻEW

ZSR KRZYŻEWO

ZSOiZ CIECHANOWIEC

LO WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSOiZ CIECHANOWIEC

ZSR KRZYŻEWO

ZSR KRZYŻEWO

ZSOiZ CIECHANOWIEC

LO WYSOKIE MAZOWIECKIE

11

CKZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

CKZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

LO WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

LO WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

LO WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZSZ WYSOKIE MAZOWIECKIE

LO WYSOKIE MAZOWIECKIE

Nakład: 1700 egz.

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

