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MAJOWE ŚWIĘTOWANIE W GIMNAZJUM
im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu

Inauguracja radosnego świętowania „Majówki z Polską” miała miejsce w Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Była to
historyczna chwila dla naszej szkoły, ponieważ
gościliśmy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a tym samym wzieliśmy udział w innowacyjnych obchodach majowych świąt, które po
raz pierwszy miały miejsce poza budynkiem pałacu prezydenckiego.

26. kwietnia 2013 r. to bez wątpienia dzień
szczególny dla ciechanowieckiego gimnazjum
i całej społeczności lokalnej - towarzyszyło mu
wiele różnych emocji. Wiadomo, że w tej historycznej chwili wszyscy chcieli wypaść jak najlepiej.
W tym ważnym dla mieszkańców miasta i gminy
momencie, pomocne okazały się osoby z Kancelarii Prezydenta, Panie, które z ogromną sympatią i stoickim spokojem udzieliły Gospodarzom
wskazówek odnośnie dekoracji, scenografii,
nagłośnienia i w ogle organizacji pracy w tym dniu.
Kiedy wszystko było dopięte na ostatni guzik, zaczęli przybywać goście - wśród nich wiele
znanych osobistości: doradca Prezydenta RP do
spraw historii i dziedzictwa narodowego prof.
Tomasz Nałęcz, Wojewoda Podlaski Maciej
Żywno, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan
Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Mirosława
Reczko, artyści, tancerze, aktorzy i sportowcy.
Dokończenie na stronie 2

NA PAMIĄTKĘ KONSTYTUCJI

Uroczystości związane z obchodami 222
rocznicy Konstytucji 3. Maja, w mieście Wysokie Mazowieckie rozpoczęły się od zbiórki

pocztów sztandarowych przy obelisku Armii
Krajowej przy ulicy Mickiewicza i oddaniu
hołdu poległym żołnierzom polskim w latach
1941-1944 i ofiarom terroru stalinowskiego. Następnie przemaszerowano pod pomnik
„Kazimierza Kamieńskiego HUZAR i jego
żołnierzy” przy ulicy 1. Maja, gdzie złożono
okolicznościowe wieńce i wiązanki. O godzinie
10.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela została odprawiona Msza
w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej władze
miasta i powiatu, organizacje kombatanckie
i pozarządowe wraz z młodzieżą i mieszkańcami miasta przemaszerowali pod pomnik

Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Rynek
Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty. Całej
uroczystości, oprawy dodawał udział orkiestry
strażackiej OSP w Wysokiem Mazowieckim oraz
paradujących Mażoretek. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień. Wygłosili je m.in.
Burmistrz Miasta Jarosława Siekierko, Poseł
na Sejm Jacek Bogucki oraz Lech Kołakowski.
Po uroczystościach narodowych o godzinie
16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbył się II Konkurs Pieśni Patriotycznej.

ZDANIEM STAROSTY…

Szanowni Państwo!
Z nieskrywaną satysfakcją i radością pragnę
poinformować, iż w dniu 10 maja 2013 r. na 39 posiedzeniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął
obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych
sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo
o ustroju sadów powszechnych.
Ustawa ta gwarantuje funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Głosowało
433 posłów, z czego za 231, przeciw 200, wstrzymało się 2. Za ustawą głosowali posłowie PiS, PSL,
SP, SLD i Ruchu Palikota. Przeciw zagłosował klub PO.
Teraz ustawa trafi do Senatu, a później do Prezydenta.
Największą niewiadomą będzie decyzja Prezydenta.

Czy Prezydent wybierany w wyborach powszechnych
będzie wetował tą ustawę? Pożyjemy, zobaczymy.
Jest to pierwsza ustawa obywatelska, która została
uchwalona w tym sejmie. Na razie cieszy się 79
powiatów, w których zostały zlikwidowane sądy
rejonowe. Natomiast musimy poczekać na koniec
ścieżki legislacyjnej, aby ogłosić zwycięstwo.
Tym niemniej muszę podziękować wszystkim,
którzy nigdy nie zwątpili w sens istnienia Sądu
Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

PÓŁ TYSIĄCA LAT WOJEWÓDZTWA

Bieżący rok jest wyjątkowy w historii województwa podlaskiego - w tym roku, bowiem obchodzimy
500-lecie województwa.
26 kwietnia ulicami Białegostoku przeszła wielka parada, która była głównym punktem obchodów

Dokończenie ze strony 1.

ludowych, grupy rekonstrukcyjne, bractwa kurkowe,
konno jechała husaria. Nie zabrakło zespołów
dziecięcych, orkiestr dętych, mażoretek.
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć
powiatu wysokomazowieckiego.
Reprezentację powiatu prowadziła szlachta
wysokomazowiecka wraz z Łomżyńsko- Drohickim
Bractwem Kurkowym z Ciechanowca. W dalszej
kolejności prezentowały się gminy z terenu powiatu
wysokomazowieckiego: mażoretki z MOK w Wysokiem Mazowieckiem, orkiestra dęta oraz zespół
pieśni i tańca z Szepietowa, uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach, mażoretki
z GOK w Czyżewie, orkiestra dęta i zespół ludowy
z Ciechanowca. Organizowana impreza była pierwszym tego typu wydarzeniem w historii województwa podlaskiego.

MAJOWE ŚWIĘTOWANIE W GIMNAZJUM
im. Papieża Jana Pawła IIw Ciechanowcu

Lokalną uroczystość rozpoczął prof. Tomasz
Nałęcz, przedstawiając rys historyczny kokardy
narodowej. Następnie dowodzenie przejął Łukasz Jakóbiak, który z humorem zapowiedział wejście tancerzy, a następnie pozostałych artystów. Po programie
rozrywkowym, goście zajęli miejsca wśród młodzieży.
W międzyczasie dosiedli się do nas Wojewoda Podlaski Maciej Żywno i Mirosław Reczko – Burmistrz
Miasta.
O godzinie 13.45 prowadzący uroczystość Łukasz
Jakóbiak zapowiedział gościa honorowego i najbardziej oczekiwanego… Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego!
W tym momencie oklaskom nie było końca …
„dla takiej chwili warto było oddać swój czas i wykonać
dodatkową pracę” – stwierdzili uczniowie.
W słowie wstępnym skierowanym do młodzieży
RP Bronisław Komorowski powiedział, że cieszy się,
iż kolejny raz może przygotowywać „piękny znak
naszej wspólnoty narodowej, jakim są kokardy narodowe, czasami nazywane kotylionami”. Dodał, że
chociaż „Różne są nazwy, to chodzi o to samo: żeby
podkreślić, że nas te barwy biało-czerwone łączą”, że
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jubileuszu 500-lecia województwa podlaskiego.
Parada, z udziałem 140 grup reprezentujących 65
podlaskich gmin oraz występy grup folklorystycznych,
zaczynała się w okolicach kościoła św. Rocha, zaś
kończyła - przy Rynku Kościuszki, gdzie odbył się
koncert zespołów z regionu. Gościem Specjalnym
uroczystości był prezydent Bronisław Komorowski.
Kolorowy korowód wyruszył o godzinie 17
sprzed opery i przez kilka godzin kroczył ulicami
Białegostoku. Na jej czele szli samorządowcy, wśród
nich m.in. członkowie zarządu i radni sejmiku województwa podlaskiego, służby mundurowe. Tuż za
nimi, karetą w strojach historycznych, jechali aktorzy
odtwarzający role króla Zygmunta Starego oraz
pierwszego wojewody podlaskiego, Iwana Sapiehy,
w towarzystwie dam dworu. Dalej, w kilku kolumnach
szli reprezentanci ziemi łomżyńskiej, suwalskiej,
białostockiej oraz zespoły folklorystyczne w strojach

pamiętamy o „czasami bardzo trudnej, czasami bardzo pięknej przeszłości i historii”. Podkreślił, że „barwy
narodowe są związane ze Świętem Konstytucji
3 Maja”. Dziękował samorządowcom za aktywne
uczestnictwo w akcji. „(...) Są takie momenty, takie
chwile, kiedy warto podkreślić, że wszystkie różnice
zostawiamy na boku i w sprawach tradycji narodowej
jesteśmy razem”.
Na pamiątkę tego historycznego spotkania przekazał szkole pierwodruk „Konstytucji 3 Maja 1791 ”,
składając go na ręce Dyrektor Elżbiety Trzeszczkowskiej.
Następnie wraz z uczniami i zaproszonymi
gośćmi Prezydent Bronisław Komorowski przygotowywał symboliczne biało-czerwone kotyliony,
zachęcając do radosnego świętowania uroczystości
narodowych w maju i listopadzie.
Pomysłem manifestującym Polskość młodzieży
naszego gimnazjum były murale wykonane pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów artystycznych
Jolanty Drewnowskiej - Koziarskiej, na których dominowały barwy i symbole narodowe. Jedno z nich
swoim podpisem wyróżnił Pan Prezydent.
Dyrektor gimnazjum Elżbieta Trzeszczkowska
powiedziała PAP, że akcja „Majówka z Polską”, to dla

naszej szkoły wielkie wyróżnienie. Mówiła, że szkoła ma swoje tradycje, które stara się pielęgnować
oraz priorytety, do których się odwołuje. A jednym
z wielu jest wychowanie w duchu szacunku i patriotyzmu. Dodała, że zobowiązuje do tego także patron
szkoły Papież Jan Paweł II, który był wielkim patriotą
i niekwestionowanym autorytetem współczesnego
świata.
Spotkanie było dla nas - społeczności gimnazjalnej
- wielkim wydarzeniem, wyjątkową i niezapomnianą
lekcją historii oraz patriotyzmu, która na długo
pozostanie w naszej pamięci.
		
Urszula Sawicka

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego
w okresie od 10 kwietnia do 14 maja br. odbył
2 posiedzenia i podjął uchwały w sprawie:
przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego za I kwartał
2013 roku, zmian w budżecie powiatu na 2013
rok, zmiany uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustalenie profilów kształcenia
ogólnozawodowego i zawodów oraz ustalenia
liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowa-

nych do klas pierwszych, a także miejsc w internatach w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wysokomazowiecki, wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego dla Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem, wyrażenia zgody
na sprzedaż sprzętu medycznego, przyznania
nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem.

EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW RYNKU PRACY
REALIZOWANYCH W 2012 ROKU
osób zatrunych po realizowanych działaniach).
Jest on wyższy o 33,6% od wskaźnika ponownego
zatrudnienia 1 osoby w roku ubiegłym. Powodem tej
sytuacji jest udzielenie zdecydowanie większej ilości
dotacji i refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy, na które w roku 2012 przeznaczono odpowiednio 55% i 115% więcej środków niż w roku 2011.

Podstawową metodą pomiaru skuteczności
aktywizacji osób bezrobotnych jest efektywność
zatrudnieniowa liczona, jako stosunek liczby osób
bezrobotnych zatrudnionych po ukończeniu programu do ogółu osób aktywizowanych, kończących
program w danym okresie, badane w ciągu 3
miesięcy od zakończenia udziału w danej formie
wsparcia oraz efektywność kosztowa wyliczana,
jako stosunek kwoty poniesionych wydatków do
liczby osób, które uzyskały zatrudnienie w okresie
do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie.
W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. w aktywnych programach rynku pracy uczestniczyły ogółem 734 osoby bezrobotne. Udział w programach
zakończyło 605 osób bezrobotnych, w tym: w ramach prac interwencyjnych - 153 osoby; robót publicznych - 6 osób; staży - 215 osób; szkoleń - 127
osób; dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
- 80 osób; w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 24 osoby.
Efektywność wszystkich programów rynku
pracy w roku 2012 kształtowała się na poziomie
76%, o ponad 9 punktów procentowych wyżej
niż w roku 2011. W wyniku aktywizacji zatrudnienie
uzyskało 460 osób bezrobotnych.
Wskaźniki efektywności poszczególnych form
aktywizacji przedstawiały się następująco: szkolenia
– 77,16% (98 osób), staże – 68,84% (148 osób), prace
interwencyjne – 70,59% (108 osób), roboty publiczne
- 33,33% ( 2 osoby), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 100% (80 osób),
refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 100% (24 osoby).
Na realizację aktywnych programów rynku
pracy w roku 2012 Urząd otrzymał łącznie 5.221,7 tys. zł.
Koszt doprowadzenia do ponownego zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej wyniósł 11 351,52 zł
(koszt aktywizacji osób bezrobotnych/ na liczbę

Analiza danych w zakresie efektywności poszczególnych programów realizowanych przez
urząd w roku 2012 przedstawia się następująco:
1. Na projekt systemowy „Praca – drzwi do
lepszego jutra” realizowany w ramach Poddziałania
6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2012 wydatkowano kwotę 1 211 900 zł.
W ramach projektu w roku 2012 aktywizację
zakończyło 117 beneficjentów. Zatrudnienie
po zakończeniu programu podjęło 97 osób.
Efektywność zatrudnieniowa kształtowała się
na poziomie 82,91%, efektywność kosztowa
na 1 uczestnika programu wyniosła 12 493 zł
2. Realizowano dwa programy specjalne:
„Partnerstwo dla młodzieży” - program skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
i „Doświadczenie w cenie”- program skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
dofinansowane ze środków rezerwy Funduszu
Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Wartość przeznaczonych na realizację
środków w pierwszym programie wyniosła
363 810 zł., W drugim programie 116 450 zł.
W programie adresowanym do młodzieży udział
wzięło 45 osób bezrobotnych. Efektywność zatrudnieniową osiągnięto na poziomie 84,44%. Kwota
programu specjalnego w przeliczeniu na jednego
uczestnika wyniosła 8080,19 zł. W programie
skierowanym do osób powyżej 50 roku życia
uczestniczyło 13 osób, a efektywność zatrudnieniowa wyniosła 92,31% i przekroczyła założenia
programu o 12%. Kwota programu specjalnego
w przeliczeniu na 1 uczestnika wyniosła 8946,29 zł.
3. Dodatkowymi programami finansowanymi
z pozyskanych środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej były cztery programy aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia o łącznej wartości
729 520 zł, w których uzyskana efektywność

zatrudnieniowa liczona łącznie dla tej grupy
uczestników kształtowała się na poziomie 78,5%,
program aktywizacji bezrobotnych powyżej 50
roku życia o wartości 257 820 zł, w którym uzyskano efektywność zatrudnieniową na poziomie
52% oraz program aktywizacji bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
o wartości 125.180 zł, gdzie efektywność
zatrudnieniowa wyniosła 72%.
Efektywność kosztowa kształtowała się odpowiednio na poziomie 10 682 zł; 11 829 zł; 10 261 zł.
4. Realizowano dwa projekty konkursowe
w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
A) Projekt „50 PLUS wraca na rynek pracy”
– zaktywizowano 30 uczestników. Wszystkie osoby
ukończyły program, 20 osób podjęło zatrudnienie.
Na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczono
kwotę w wysokości 292 005 zł. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na poziomie
66.7%, wskaźnik kosztu zatrudnienia 1 uczestnika
programu kształtował się na poziomie 14 600 zł.
B) Projekt „Moja szansa, moja przyszłość – wsparcie bezrobotnej młodzieży” – zaktywizowano 50
uczestników, w tym 48 osób ukończyło program.
Zatrudnienie podjęło 27 osób. Na aktywizację osób
bezrobotnych przeznaczono kwotę w wysokości
485 637 zł. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na poziomie 56.25%, wskaźnik
kosztu zatrudnienia 1 uczestnika programu kształtował się na poziomie 17 987 zł.
Na wyższy niż w innych programach wskaźnik
kosztu zatrudnienia, jaki wystąpił w obu projektach
konkursowych, miały wpływ zastosowane dwie
formy wsparcia w stosunku do jednego uczestnika
projektu tj. skierowanie na szkolenie poprzedzające
organizację stażu oraz skierowanie na szkolenie
poprzedzające organizację prac interwencyjnych.
Ponadto okres refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne
w ramach prac interwencyjnych, z uwagi na
uczestnictwo w nich osób bezrobotnych do 25
roku życia i powyżej 50 roku życia, był dłuższy
niż w pozostałych programach.
PUP Wysokie Mazowieckie
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W kwietniu na terenie
powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 200 zdarzeń, w których uczestniczyło
270 załóg - 1182 strażaków z
Państwowej i Ochotniczych
Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zostało 15 osób,
nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano
na ok. 209,5 tys. zł.
Akcje interwencyjne od 01.01. do 30.04.2013 r.
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:
Rok

2013

2012

Ogółem:

285

188

w tym:
pożary

38

71

miejscowe
zagrożenia

243

113

alarmy fałszywe

4

4

Straty (tys. zł.)

1041

1327,6

Uratowane mienie
(tys. zł.)

6613

5543

Ofiary śmiertelne
ogółem:

1

3

w tym ratownicy

0

0

Ranni:
ogółem

22

47

w tym ratownicy

0

0

przy ulicy Dolnej. Do zdarzenia zadysponowano 4
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po dojeździe na
miejsce stwierdzono, że w murowanym, wolnostojącym,
sklepionym i krytym blachą budynku gospodarczym
(użytkowanym jako mieszkalny) wybuchł gaz propan-butan. Butla zasilająca kuchenkę gazową znajdowała
się w pomieszczeniu mieszkalnym. W czasie wybuchu
w budynku przebywał mężczyzna, który samodzielnie
wydostał się z budynku (był przytomny jednak doznał
poparzenia rąk i głowy). Poszkodowanego przekazano
przybyłemu na miejsce ZRM. Z chwilą dojazdu PSP
pożarem objęte było pomieszczenie, w którym nastąpił
wybuch oraz kotłownia. Zawalona była częściowo
(w 1/4 części) konstrukcja budynku. Działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jednocześnie podano dwa
prądy wody w natarciu na pomieszczenia objęte pożarem. Przy pomocy bosaka ewakuowano z budynku butlę
na gaz propan-butan 11 kg (płaszcz butli był nieuszkodzony, butla była odkręcona). Z sąsiedniego budynku
mieszkalnego oddalonego o około 7 metrów od budynku
gospodarczego objętego pożarem ewakuowano 4 osoby
(trzy kobiety i mężczyznę) - bez obrażeń. Na miejsce
przybył miejscowy Nadzór Budowlany, który określił
właścicielom dalszy sposób postępowania z budynkiem.
Uratowano murowany budynek mieszkalny oddalony

o około 7 metrów od budynku objętego pożarem.
20 kwietnia o godz. 1257 Dyżurny Powiatowego
Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie wypadku
drogowym, do którego doszło w miejscowości Klukowo
przy ulicy Głównej. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 2 zastępy
z OSP KSRG Klukowo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że samochód osobowy marki Opel Vectra uderzył
w przód nieprawidłowo skręcającego ciągnika rolniczego
z przyczepą. W wyniku zderzenia samochód osobowy
znalazł się w rowie. Pojazdem tym podróżowało trzy
osoby oraz jedna ciągnikiem, które opuściły o własnych
siłach. Przybyły na miejsce ZRM po przebadaniu
uczestników zdarzenia nie stwierdził żadnych poważniejszych obrażeń. Działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odcięciu prądu z akumulatorów
w pojazdach, wyciągnięciu samochodu osobowego
z rowu oraz uprzątnięciu jezdni. Podczas działań
droga powiatowa była zablokowana.
W kwietniu, w związku z wystąpieniem zagrożeń
związanych z przyborem wód, zanotowano ogółem
152 zdarzenia, w których uczestniczyło 186 załóg PSP
i OSP - 808 strażaków. Łączny czas interwencji wyniósł
ponad 235 godzin.
TS

Wybrane zdarzenia
5 kwietnia o godz. 0632 Dyżurny Powiatowego
Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wybuchu gazu propan-butan, do którego doszło w budynku
mieszkalnym w miejscowości Wysokie Mazowieckie

KRONIKA POLICYJNA
W kwietniu w Komendzie Powiatowej
Policji w Wysokiem
Mazowieckiem wszczęto 59 postępowań przygotowawczych.
W miesiącu tym policjanci zatrzymali 18
nietrzeźwych kierowców. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego doszło do 1 wypadku i 34 kolizji drogowych.
- 15 kwietnia, późnym wieczorem około godziny
2030 wysokomazowieccy policjanci patrolując ulicę 1
Maja zatrzymali do kontroli przejeżdżającą tamtędy
toyotę. Sprawdzając samochód kryminalni znaleźli
w nim blisko 4 gramy amfetaminy. 32-letni kierowca
auta trafił do policyjnego aresztu. Natomiast po kilkunastu minutach na ulicy Zambrowskiej funkcjonariusze
w kontrolowanym oplu zabezpieczyli dodatkowo 9
gramów tego samego środka odurzającego. Podróżujący
tym pojazdem 20 i 27-latek również zostali zatrzymani. Za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat
pozbawienia wolności.
- 15 kwietnia, około godziny 2100 dyżurny wysokomazowieckiej Policji poinformowany został o zdarzeniu
drogowym w miejscowości Tybory Olszewo. Na miejsce
natychmiast skierowano patrol drogówki. Tam mundu-
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rowi zastali leżący w rowie do góry kołami samochód.
Wewnątrz auta nikogo nie było. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania kierowcy renault. Już po kilkudziesięciu minutach ustalili kto siedział za kierownicą
rozbitej osobówki. Okazał się nim 26-letni mieszkaniec
pobliskiej wsi. Po zatrzymaniu mężczyzna przyznał się
do kierowania samochodem. Policjantom wyjaśnił,
że wracając autem do domu na prostym odcinku drogi
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu gdzie
uderzył w betonowy przepust i dachował. Dodał, że
uciekł z miejsca zdarzenia, ponieważ był pod wpływem
alkoholu. Policjanci zbadali stan trzeźwości 26-latka.
Alkomat wykazał u niego blisko promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnej
bazie okazało się, że mężczyzna posiada aktualny sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz nieodpowiedzialny
kierowca za swoje postępowanie odpowie przed sądem.
- 21 kwietnia, po południu dyżurny wysokomazowieckiej Policji został powiadomiony o wypadku
drogowym w miejscowości Tybory Uszyńskie, gm.
Wysokie Mazowieckie. Na miejscu policjanci wstępnie
ustalili, że 44-letnia kierująca audi wyjeżdżając na
drogę ze swojej posesji najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu dla jadącego prawidłowo
motocyklisty. W wyniku zderzenia obu pojazdów ranny
został 27-letni kierowca kawasaki. Z obrażeniami ciała
trafił do szpitala. Wysokomazowieccy policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

- 20 kwietnia, po południu wysokomazowieccy
policjanci w miejscowości Tybory Misztale zatrzymali
jadącego „wężykiem” małego fiata. Okazało się, że za
kierownicą „malucha” siedzi kompletnie pijany mężczyzna. Policjanci zbadali jego stan trzeźwości. Alkomat
wykazał u 32-latka aż cztery promile alkoholu w organizmie. Teraz nieodpowiedzialny kierowca za swoje
postępowanie odpowie przed sądem.
W kwietniu wysokomazowieccy policjanci zakończyli kampanię informacyjną pod nazwą „Nie ufaj
bezGRANICznie”. Działania te skierowanie były do
uczniów klas maturalnych. Miały na celu uświadomienie,
że ten problem może dotyczyć każdego z nich, a najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność,
która wynika z posiadanej wiedzy. Dlatego właśnie
policjanci starali się dotrzeć do jak największej liczby
odbiorców. Funkcjonariusze zwrócili uwagę słuchaczy,
że handel ludźmi to nie tylko sprzedaż kobiet do prostytucji czy obozy pracy. Jednakże zjawisko to obejmuje,
także przymus do pracy, żebractwo, kradzieże, a nawet
handel narządami. Policjanci podkreślali również, że
nieznajomość języka kraju, do którego chcemy wyjechać
powoduje, iż potencjalny pracodawca może nas łatwo
oszukać. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać adres
i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu bądź
innej placówki gdzie w razie jakichkolwiek kłopotów
otrzymamy pomoc.

DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH
Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w tym roku obchodzony był 6 kwietnia, pod hasłem
„Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego w miastach”. W obchody tego dnia
włączyli się również wysokomazowieccy policjanci,
którzy skupili się przede wszystkim na działaniach
profilaktyczno-edukacyjnych. Funkcjonariusze uczyli
dzieci jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz

przypominali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W towarzystwie policjantów, uczniowie poznawali
znaki drogowe oraz przechodzili przez oznakowane
przejścia dla pieszych w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego. Obchody Europejskiego Dania
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym były również znakomitą okazją do odwiedzenia wysokomazowieckiej
Policji przez uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej

Nr 1. Dzieci zapoznały się ze specyfiką pracy policjantów z drogówki. Obejrzały sprzęt jakim dysponują
funkcjonariusze podczas codziennej służby. W trakcie
wczorajszego dnia policjanci rozdawali pieszym elementy
odblaskowe. Kształtowanie u dzieci od najmłodszych
lat prawidłowych nawyków zachowania się w ruchu drogowym niewątpliwie owocować będzie
zwiększeniem ich bezpieczeństwa w życiu dorosłym

ZABEZPIECZ SWÓJ ROWER
Każdego roku wraz
z rozpoczęciem sezonu
rowerowego
wzrasta
liczba kradzieży tych pojazdów. Jednoślady giną
zwykle spod sklepów,
z posesji lub niezamkniętych pomieszczeń.
Zdarza się również,
że złodzieje włamują
się do piwnicy czy garażu, gdzie rowery są przechowywane. Aby ustrzec się
takich nieprzyjemnych sytuacji należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą. Niestety,
nie istnieje stuprocentowe zabezpieczenie przed jego
utratą. Złodziej nawet nie kradnąc całego roweru,
może łatwo przywłaszczyć sobie jego element np.
koło czy siodełko. Doświadczenie pokazuje jednak,
że można w dużym stopniu ograniczyć ryzyko kradzieży, zachowując się rozsądnie i odpowiedzialnie.
Czego nie wolno robić:
• zostawiać, choćby na chwilę, niezabezpieczonego,
gotowego do drogi roweru w miejscach publicznych
(przed sklepem, na ulicy, itp.)
• zostawiać rowerów na klatkach schodowych;
• trzymać niezabezpieczonych rowerów w piwnicy,
suszarni czy innych pomieszczeniach gospodarczych.
Należy również pamiętać, że nie ma zapięć nie
do pokonania. Jednak można w znacznym stopniu

utrudnić kradzież, a nawet do niej zniechęcić stosując
odpowiednie zabezpieczenie.
O czym należy pamiętać:
• najlepszym zapięciem polecanym przez producentów rowerów są blokady typu U-lock czyli
zapięcie w kształcie litery „U”. Pokonanie ich zajmuje wprawnym złodziejom nawet kilka minut, co
zazwyczaj decyduje o tym, że złodziej rezygnuje z łupu;
• z pozostawianego roweru należy zdjąć drobne
elementy np. liczniki, lampki bateryjne, a nawet
siodełko. Złodziej ich nie ukradnie, a rower bez siodełka
jest mniej atrakcyjny i trudniej na nim uciec;
• pozostawiany choćby na chwilę rower należy
zabezpieczyć i zostawić w pobliżu miejsca działania
kamer telewizji przemysłowej. Takie kamery znajdują się
w pobliżu banków, bankomatów, domów handlowych
i ważniejszych instytucji. Kamery odstraszają złodziei,
a w przypadku kradzieży Policja będzie dysponować
nagraniem zdarzenia, co może pomóc w odnalezieniu
roweru;
• zrobione zdjęcia roweru znacznie ułatwią
identyfikację w przypadku jego kradzieży;
• innym zabezpieczeniem roweru przed kradzieżą
jest jego oznakowanie, które nie jest widoczne gołym
okiem, a dzięki któremu możliwe jest odnalezienie
roweru i zwrot właścicielowi;
• najlepiej kupować rower w sklepie, zachowując
komplet dokumentów świadczących o legalności jego
nabycia. Rower kupiony „ z drugiej ręki” może być

kradziony.
Posiadanie roweru pochodzącego z kradzieży jest
przestępstwem, za które grozi kara od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
W przypadku kradzieży roweru, należy zgłosić ten
fakt Policji. Jeśli rower zostanie odnaleziony wówczas
zostanie zwrócony właścicielowi.

Szczegółowe informacje: tel. 86 275 25 88, www.zszwysmaz.podlasie.pl, e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– W Księstwie Warszawskim 1806-1815
cd z poprzedniego numeru
W 1807 r. teren późniejszego powiatu wysokomazowieckiego znalazł się w Księstwie
Warszawskim. Początki nowej władzy w Tykocinie, ówczesnej stolicy powiatu, tak
opisuje Michał Hieronim Starzeński: Po wielkiej mszy, stosownie do przyjętych zwyczajów,
we wszystkich prowincjach wskrzeszonej Polski, by zadowolić przeszło 3.000 indywiduów,
zgodziliśmy na obrządek zdjęcia z ratusza
i mieszkania burmistrza Orłów pruskich
i umieszczenia tam polskich. Panowie osadnicy
pruscy zawezwani byli do tej posługi, a których
było ze 30 w Tykocinie. Swawolny dobosz
wymyślił jako środek wcześniejszego obiadowania pomalowanie na biało Orłów czarnych, a co wykonał za pomocą rozrobionego
wapna i pędzla mularskiego. Potrójny wystrzał
oddziłu, na cześć Czarneckiego posągu,
zakończył orzęd. Uorganizowawszy rząd tymczasowy w powiecie tykocińskim i utworzywszy Biuro – celem zbierania danych
statystycznych, gdyż archiwa były spalone,
starosta się udał ze swymi towarzyszami do
Szczuczyna... Organizacja wkrótce uzupełniła
się, gdyż mieszkańcy szlachta ustanowili sami
komitet z landratem, celem utrzymania porządku powiatu, zaspokojenia potrzeb pochodów naprzód i wstecznych kolumn francuskich
i polskich i nie mogąc wszystkiego dokonać,
przeszkodzili wszakże wiele złemu walczyli
z korzyścią przeciw Prusakom i Francuzom
zajęli archiwa i akta powiatu.
Pełnomocnicy Michał Starzeński i Dominik Kuczyński powołali do istnienia Izbę
Wykonawczą Suraską w Tykocinie, według
starej nazwy powiatu z czasów pruskich,
chociaż ta nazwa była niewłaściwa i wcześniej, gdy władze powiatowe mieściły się
w Brańsku. Teraz zarówno Suraż, jak i Brańsk
znalazły się w Rosji. W 1808 r. zaczęto powiat
nazywać tykocińskim.
Urzędnicy tej Izby Wykonawczej Suraskiej byli następujący: prezes Michał Węgieski, radca duchowny ks. Antoni Markiewicz,
radca ziemiański Michał Idźkowski, radca
miejski Wawrzyniec Milechowicz, konsyliarz poborca Józef Sokołowski.
Ewangelicy tykocińscy, którzy od 1802 r.
użytkowali jako zbór ewangelicko-augsburski
kaplicę alumnatu żołnierskiego, utraciwszy
rządowych protektorów, musieli szukać innego miejsca do odprawiania nabożeństw.
4 I 1811 r. jeden z urzędników pisał: Będąc
uwiadomiony, że w departamencie Łomżyńskiem, powiecie Tykocińskim znajduje się
Gmina Wyznania Augsburskiego, która nie ma
własnego pasterza, ani miejsca do obrzędów
religijnych. Udaje się na nabożeństwa i do
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zawierania szlubów w Kraj Rosyjski, gdzie
ją pastor tameczny odwraca, nawet od udawania się w aktach cywilnych do urzędnika
Stanu Cywilnego w Księstwie Warszawskim.
Konsystorz ewangelicko-augsburski skierował do Tykocina staruszka, pastora Haaka,
spod Piaseczna, który jest do tego urzędu
zupełnie zdatny. Podprefekt powiatu tykocińskiego 16 VI 1811 r. pisał: w raporcie
moim daty 23 stycznia, nr 169, wskazałem
najdogodniejsze miejsce dla obchodzenia
nabożeństwa dla ludu wyznania augsburskiego, kaplicę dosyć obszerną w tutejszym
Alumnacie znajdującą się, gdzie w czasie zeszłego rządu te same nabożeństwa odbywały
się, i która bynajmniej żadnej reparacji nie
potrzebuje, ponieważ cały ten gmach z fundacji śp. hetmana Branickiego przez tutejsze
dominium utrzymane bywa, aże ten fundusz
cały jest jedynie dla inwalidów wojskowych,
i że jako się spodziewać należy, później rząd
ten cały fundusz pod opiekę swoją weźmie,
tedy ta kaplica nie mogłaby jako tylko tymczasowie na ten przedmiot służyć? Więc mam
honor podać drugi projekt, który zdaje się
równie być dogodnym, i któren projekt raczy
JW. Ministrowi przełożyć i swoją wesprzeć
powagą.
Znajduje się tu w Tykocinie cerkiew czyli
kościółek Bazyliański, któren dla wyznania
augsburskiego mógłby być tym bardziej poświęcony, iż szczególnie jeden człowiek i to
jeszcze zagraniczny z religii grecko-uniackiej
w Tykocinie się znajduje i ks. Bazylian mógłby
do klasztoru warszawskiego bazyliańskiego,
albo gdzie indziej być przeniesionym. Ten
kościółek drewniany, zostaje w najlepszym
stanie i oprócz podrzutki pokrycia dachówką,
żadnej reparacji nie potrzebuje. Do tego
kościółka należy dom z ogrodem i 2 włóki
gruntu w trzech polach. Inszego funduszu
żadnego nie ma. Tak dalece że ks. Bazylian
i z tego utrzymać się nie może. Gdyby zaś
ten projekt był przyjętym ksiądz ewangelicki,
któren razem mógłby być i nauczycielem,
mając znaczną liczbę parafianów, mógłby
z tego funduszu i pensji nauczycielskiej, wraz
z familią, [z] uczenia się, utrzymać i skarbowi
żadnego nie przyniósłby kosztu. Aby zaspokoić
troskliwość JW. Prefekta dodaję i to, że parafia
tego Bazyliana składa się tylko z czterech
lub pięciu familiów. Ci mają najprzód
kościółek swój w Wysokiem Mazowieckiem,
w równej lub mniejszej od siebie odległości,
jako też kościół parafialny z proboszczem
w Gminie i wsi Hodyszewie. Co wszystko oddaję do światłej rozwagi JW. Prefekta. Jednak
prefekt łomżyński ustąpić nie chciał, odrzucił
projekt przekazania luteranom cerkwi unickiej i ponownie wrócił do pomysłu oddania wy-

znawcom augsburskim kaplicy w alumnacie
żołnierskim. Przy adaptacji należałoby
według niego doprowadzić do takiego stanu,
ażeby wchód do tej kaplicy zupełnie od Alumnatu mógł być odłączonym, przez wybicie
osobnych drzwi, lub też przerobienia muru,
podług miejscowej pozycji. Osadzeni w Alumnacie zasłużeni wojskowi, mając pod bokiem
kościół ks. Misjonarzy, nie potrzebują tak
wielkiej kaplicy, bo do kościoła uczęszczać
codziennie wszelką mają zręczność. Fundusz
zaś przez zajęcie kaplicy nie może się zmniejszyć, bo z takowej żadnego nie ma dochodu
rząd przeznaczywszy takową na użytek inny
obmyśli pewne wynagrodzenie, za użycie
kaplicy, które fundusz Alumnatu powiększy.
Kolejna z rozpatrywanych propozycji nosiła
datę 18 IX 1811, a wystosował ją do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prefekt departamentu łomżyńskgo. Tym razem zastanawiano
się nad reparacją kościoła pustego Pobernardyńskiego, któren za miastem położony i w wątpliwej granicy znajduje się, dla zupełnego
zrujnowania, nie tak łatwo zreperowanym
być może, oprócz tego... że na odludne i tak
puste miejsce, ludowi wyznania tego kaplicy
przeznaczać nie wypada... A w innym piśmie
stwierdzono: projekt wyreperowania jakiego
oddziału zabudowania Pobernardyńskiego
byłby bardzo dogodnym, gdyby to nie tak
zdezelowane i niezmiernie wiele wyporządzenia to by kosztowało, lecz nadto gmach
ten położony za miastem opodal, od lat
kilkunastu od nikogo nie zamieszkały, stał się
już dzikim zamieszkaniem i bardziej stałby
się pogardą dla obrządków religijnych wyznania augsburskiego, aniżeli oznaką przychylności rządu naszego... Ksiądz ewangelicki
w odludnym tem miejscu mieszkać by nie
chciał, tym bardziej, że ten żadnego swego
gospodarstwa tam założyć nie może, albowiem
miejsce zbyt szczupłe, oblane wodą, nie jest
do tego sposobne... Sprawa utknęła na niczym,
wobec faktu dalszych działań wojennych z Rosją.
Sąd ziemski powiatu suraskiego w czasach pruskich mieścił się w poklasztornych
budynkach bernardyńskich za Narwią.
Teren ten znalazł się w 1807 r. w Rosji, dlatego
sądy te przeniesiono do budynku wybudowanego przez Branickich dla ekonomów dóbr
tykocińskich. Odtąd długie lata budynek
ten służył sądom. W czasie wojny z Austrią
rząd Księstwa Warszawskiego schronił się
do Tykocina i przebywał tam dwa miesiące
1809 r.

CZYŻEWSKIE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
ORAZ OTWARCIE „RONDA JANA PAWŁA II”

Gminne obchody święta Konstytucji 3
Maja zostały w roku bieżącym połączone
z otwarciem ronda w Czyżewie i nadaniem
nazwy „Rodno Jana Pawła II”.
Obchody rozpoczęły się w dniu 5 maja
2013 r. o godz. 8:30 uroczystą sesją Rady
Miejskie w Czyżewie, na której radni podjęli
przez aklamację uchwałę o nadaniu rondu
położonemu w Czyżewie u zbiegu ulic Nurskiej, Zarębskiej i Duży Rynek nazwy „Rondo
Jana Pawła II”. Został również zaprezentowany
krótki montaż słowno-muzyczny przypominający postać tego wielkiego Polaka.
Po zakończeniu obrad sesji nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz
uczestników sesji do kościoła parafialnego pw.
św. Piotra i Pawła w Czyżewie, przy udziale
orkiestry i mażoretek. Uroczystą Mszę Św.
W intencji Ojczyzny odprawił Ks. Biskup
Tadeusz Bronakowski.
Po Mszy Św. przy pobliskim rondzie
zgromadzili się licznie mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Po odegraniu hymnu państwowego wszystkich zgromadzonych powitała

Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. Pani Burmistrz wyraziła wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania
tej tak ważnej dla społeczności Czyżewa
inwestycji, dzięki której poprawiło się znacznie
bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz
estetyka centrum miasta. W dalszej części
uroczystości nastąpiło otwarcie ronda i symboliczne przecięcie wstęgi przez przedstawicieli
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władz gminnych i powiatowych.
Następnie po odczytaniu treści uchwały Rady
Miejskiej przez Przewodniczącego Rady
Witolda Sienickiego odbyło się odsłonięcie
tablic z nazwa ronda. Poświęcenie Ronda Jana
Pawła II dokonał Ks. Biskup Tadeusz
Bronakowski w asyście Ks. Proboszcza Eugeniusza Sochackiego.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
Poseł na Sejm RP Pan Jacek Bogucki, Dyrektor
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Pan Jerzy
Doroszkiewicz oraz Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński. Pan Dyrektor
życząc wszystkim mieszkańcom bezpiecznego
korzystania z ronda podkreślił duże zaangażowanie miejscowego samorządu w realizację
tego zadania. Dodał, że środki na przebudowę
głównego skrzyżowania w Czyżewie zostały
pozyskane m. in. dzięki znaczącym staraniom
w Warszawie posła Jacka Boguckiego. Pan Starosta natomiast pogratulował udanego przedsięwzięcia i życzył Pani Burmistrz dalszych
tak udanych inwestycji wspominając kolejną
realizowaną ważną dla społeczności Czyżewa

budowę zalewu z wykorzystaniem rekreacyjnym.
Po otwarciu ronda uczestnicy obchodów
przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości, gdzie kwiaty złożyły liczne delegacje – w
imieniu społeczności Gminy Czyżew Burmistrz Anna Bogucka, Przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Sienicki i zastępca Bogdan
Sienicki.
Uroczystość zakończyła wzruszająca, okolicznościowa część artystyczna przygotowana
przez młodzież z Zespołu Szkół w Czyżewie.

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE W JABŁONI

Z okazji 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się w Jabłoni Kościelnej Festyn
Rodzinny i Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w Kościele Parafialnym w Jabłoni Kościelnej. Po niej
wszyscy uczestnicy w asyście Pocztów Sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Jabłoni
Jankowiec, Hodyszewa i Nowych Piekut, a także
Pocztu Sztandarowego ze Szkoły Podstawowej
im. Ks. Rocha Modzelewskiego z Nowych Pie-

kut przeszli do hali sportowej w Zespole Szkół
w Jabłoni Kościelnej. Dyrektor Zespołu Szkół
powitał wszystkich gości, a następnie głos zabrał
Marek Kaczyński - Wójt Gminy Nowe Piekuty.
Po tych wystąpieniach zaczęła się zabawa, która
trwała do godziny 21:00. Festyn co roku przyciąga najwięcej rodzin z dziećmi, gdyż to przede
wszystkim z myślą o nich są przygotowywane
atrakcje. W tym roku mogliśmy obejrzeć bardzo
energiczne i wesołe występy uczniów z Zespołu
Szkół w Jabłoni Kościelnej. Jak co roku wręczone
zostały nagrody „Złotego Jabłka” i „Złotego Jabłuszka” dla przyjaciół szkoły. Oprawę muzyczną
zapewniły nam zespoły: StringArte - kwartet
smyczkowy, który przedstawił uczestnikom
muzykę poważną na wesoło, a także zespoły
Dexter i Spike, które porwały zgromadzoną
publiczność do tańca w godzinach wieczornych.
Jak co roku odbył się również turniej rodzin,
a także mecz piłki nożnej o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej. Już od 5 lat
jedną z głównych atrakcji naszego festynu jest
Wojewódzki Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy
Nowe Piekuty. Turniej tańca rozpoczął się prezentacją wszystkich par biorących udział w turnieju.
Do rywalizacji turniejowej stanęło aż 106 tan-

cerzy z wielu szkół i przedszkoli województwa
podlaskiego oraz klubów tanecznych. Zawodnicy
w pięknych strojach o godz. 15.30 rozpoczęli
pokaz swoich umiejętności tanecznych. Warto
podkreślić, iż z roku na rok turniej ten cieszy się
coraz większą popularnością zarówno wśród
uczestników, jak i publiczności.
Turniej tańca rozgrywany był w sześciu grupach tanecznych, w zależności od wieku i poziomu
zaawansowania par. Poziom turnieju był bardzo
wysoki. Sędziowie mieli trudne zadanie, by wybrać
najlepsze pary. Publiczność żywiołowo reagowała
na występy wszystkich uczestników. Szczególną
sympatię i zachwyt wśród widzów wzbudziła
najmłodsza grupa taneczna – przedszkolaki.
W tym roku V Wojewódzki Turniej Tańca Towarzyskiego uświetnił pokaz w wykonaniu
grupy tanecznej „TIK-TAKI” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem. Mazowieckiem, prowadzonej pod kierunkiem Renaty Jaroszewicz
i Krzysztofa Troc. Jednak największy aplauz
widzów wzbudził wspólny występ wszystkich
uczestników turnieju w układzie „Gangnam style” przygotowanym przez Studio Tańca „DUET”
Justynę i Krzysztofa Troc, który porwał do tańca
całą publiczność zgromadzoną na turnieju.
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REGIONALNY KONKURS HISTORYCZNY
„Wiedzy o Armii Krajowej i jej poprzedniczkach w okresie
od września 1939 r. do stycznia 1945 r.”
Zakończyła się piąta edycja konkursu wiedzy
o Armii Krajowej, organizowanego przez Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. W tym roku, po raz pierwszy miał on
zasięg wojewódzki i jako współorganizator, wystąpił
Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej w Warszawie, Podlaski Kurator Oświaty oraz
Starosta Wysokomazowiecki.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego
szczególnie zainteresowanych historią oraz wykazujących się umiejętnościami i wiedzą w zakresie
najnowszej historii Polski, poszerzonymi o treści
ponadprogramowe. Celem Konkursu było m.in.
rozwijanie zainteresowań najnowszą historią Polski,
rozwijanie umiejętności pracy z literaturą historyczną i prezentacji rezultatów własnej pracy, a przede
wszystkim kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych oraz budowa poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.
Zgodnie z regulaminem Konkurs składał się

Finał konkursu odbył się 6 maja w siedzibie
Oddziału IPN Białymstoku. Uczniowie musieli
wykazać się gruntowną wiedzą z zakresu historii
i działalności Armii Krajowej. Karol Piekutowski
zajął III miejsce i otrzymał tytuł laureata, natomiast
Przemysław Porucznik zajął IV miejsce i otrzymał
specjalną nagrodę Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku. GRATULUJEMY!
z dwóch etapów. Eliminacje pisemne rozegrane zostały
22 kwietnia w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem
(wzięło w nich udział ponad 30 uczniów z 8 szkół
województwa podlaskiego). I etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się 25 zadań otwartych
i zamkniętych. Do etapu ustnego, pracownicy naukowi białostockiego IPN zakwalifikowali 7 uczniów
z 4 szkół. Wśród osób zakwalifikowanych do ścisłego
finału znaleźli się niżej wymienieni uczniowie
z naszego powiatu: Karol Piekutowski z ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem (opiekun Wojciech
Wyszomirski oraz Mariusz Kalinowski z Technikum
w CKZ i Przemysław Porucznik z Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w CKZ (opiekun Karol Głębocki).

Głębocki Karol CKZ

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO - MAJ i CZERWIEC 2013 r.
IMPREZY KULTURALNE
XI Edycja Konkursu Historycznego
„Epoka Prymasa Tysiąclecia” - kwiecień - maj 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących 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 Podstawowa w Święcku
Wielkim, Święck Wielki, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel: 0862752363, e-mail: spswielki@poczta.onet.pl
XIII Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów - 28 maja
2013 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52 18-210
Szepietowo, 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
Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200
Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6,
tel. (086) 2758101, fax (086) 2758109,
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl
FestynIntegracyjny„ŚwiętoRodziny”-2czerwca2013r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, miejsce realizacji:
Stadion Miejski w Czyżewie, tel.: (086) 275 52 69, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona internetowa: www.gokczyzew.pl
Międzynarodowy Dzień Dziecka – Święto Dzieci
– 2 czerwiec 2013r. Organizator i miejsce realizacji:
Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14 ,
18-214 Klukowo, tel. (086) 478 12 45, e-mail:
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gok@klukowo.pl, strona internetowa: www.klukowo.pl
Dzień Dziecka i Rodziny – 3 czerwca 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel: 86 275 23 43, strona
internetowa: http://www.wysokiemazowieckie.pl
VI Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych - 9 czerwca
2013 r. Organizator : Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52 , 18-210 Szepietowo,
miejsce realizacji: Stadion Sportowy w Szepietowie,
tel: 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl
40 edycja imprezy ,, Wianki na Nurcu 2013 ”
– 22 czerwca 2013 r. Organizator i miejsce realizacji:
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, tel.86/2710563,
kom. 509 153 742, e-mail: coki@ciechanowiec.pl
V Wysokomazowiecki Piknik Seniorów - 26 czerwca
2013 r. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
miejsce realizacji: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
tel: 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl, strona
internetowa: www.szepietowo.pl
IV Powiatowe Prezentacje Zespołów Biesiadnych
– 30 czerwiec 2013r. Organizator i miejsce realizacji:
Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka
14 , 18-214 Klukowo, tel. (086) 478 12 45, e-mail:
gok@klukowo.pl, strona internetowa: www.klukowo.pl
Lato z Radiem – 30 czerwca 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19 ,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel: 86 275 23 43,
strona internetowa: http://www.wysokiemazowieckie.pl

Dni Czyżewa - 7 lipca 2013 r. Organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,18-220
Czyżew, miejsce realizacji: Stadion Miejski w Czyżewie,
tel.: (086) 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona internetowa: www.gokczyzew.pl

IMPREZY SPORTOWE
Kryterium uliczne w kolarstwie szosowym dla
uczniów szkół podstawowych i przedszkoli:
„Rowerowy Dzień Dziecka ” – 1 czerwca -2013 r.
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000-lecia
15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, miejsce realizacji:
ulice miasta Wysokie Mazowieckie, boisko ORLIK przy
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem,
e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl
VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
- 16 czerwca 2013 r. Organizator: 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. Współorganizator: Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Wysokiem Mazowieckiem, miejsce realizacji:
Ciechanowiec – stadion miejski
Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół
Ponad gimnazjalnych – VI edycja - czerwiec 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących 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

MLEKOVITA NAJCENNIEJSZĄ FIRMĄ W BRANŻY
MLEKOVITA systematycznie pracuje na wzrost
swojej pozycji na rynku. W Rankingu Najcenniejszych Przedsiębiorstw Rzeczpospolitej, towarzyszącym Liście 500, okazała się najcenniejszą firmą
w branży mleczarskiej.
MLEKOVITA to firma ze 100% kapitałem polskim, największa grupa mleczarska w Polsce oraz
największy eksporter przemysłu mleczarskiego.
Efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie
coraz lepsze wyniki finansowe bezpośrednio
przekładają się na systematyczny wzrost wartości
przedsiębiorstwa, które jest cenione zarówno na
rynku polskim, jak i zagranicznym. Systematyczny
awans MLEKOVITY w rankingach jest dowodem
na to, iż firma należy do czołówki nie tylko w branży spożywczej, ale i w całej gospodarce.

Rzeczpospolita od 1999 roku zamieszcza na
swoich łamach Listę 500 największych polskich
firm. To najbardziej cenione zestawienie funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw ukazuje obraz
gospodarki i zachodzące w niej zmiany. Od 10 lat
towarzyszy mu również wycena największych firm
dokonywana przez redakcję dziennika – prestiżowy
Ranking Najcenniejszych Przedsiębiorstw Rzeczpospolitej. W opublikowanym 24 kwietnia 2013 r.
najnowszym jego wydaniu MLEKOVITA znalazła
się lokatę wyżej niż przed rokiem, okazując się
najcenniejszą firmą w branży. Jednocześnie zgodnie
z ostatnim Rankingiem Najcenniejszych Polskich
Marek 2012 MLEKOVITA pozostaje najcenniejszą
marką produkcyjnego sektora polskiej gospodarki.
W jubileuszowej XV edycji Listy 500 najwięk-

szych polskich firm Rzeczpospolitej MLEKOVITA
awansowała natomiast o kolejne dwie pozycje
w porównaniu z rokiem ubiegłym i znalazła się na
108. miejscu. Coraz wyższa lokata jest nie tylko
sukcesem, ale również motywacją do uzyskiwania
jeszcze lepszych wyników w przyszłości, dodatkowo
stymulowaną sukcesywnym wspinaniem się po
drabinie Listy 500 w ostatniej dekadzie - MLEKOVITA
awansowała w tym czasie o ponad 80 pozycji (191.
miejsce w 2002 r.).
W publikowanym rokrocznie w kwietniu zestawieniu dziennika Rzeczpospolita polskie firmy
układane są według danych zebranych na podstawie
sprawozdań finansowych za rok 2012, ankiet oraz
informacji prasowych i danych uzyskanych od firmy
Dun & Bradstreet Poland.

ZAPREZENTOWALI SZKOŁĘ GIMNAZJALISTOM

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbył się 30
kwietnia. Tego dnia mury naszej szkoły odwiedzili
uczniowie z pobliskich gimnazjów: z Zarąb Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Szulborza, Andrzejewa i Czyżewa, by zapoznać się z ofertą kształcenia.
Najpierw w auli odbyło się spotkanie informacyjne,
podczas którego pani dyrektor Alicja Bańkowska
zapoznała młodzież gimnazjalną z kierunkami
kształcenia, opowiadając też o możliwościach rozwoju oraz atmosferze sprzyjającej nauce i rozwojowi
zainteresowań. Szczególnie interesujące i atrak-

cyjne dla młodych ludzi jest odbywanie praktyk zawodowych w Niemczech oraz inne ciekawe
wyjazdy rozwijające kompetencje specjalistyczne.
Ważnym atutem szkoły jest też to, że nasza szkoła
przygotowuje młodzież do pracy w zawodach
poszukiwanych na rynku pracy m. in.: technik
informatyk, technik agrobiznesu oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych. Nasi uczniowie
zaprezentowali próbkę swoich umiejętności podczas
kelnerskiego pokazu synchronicznego.
Absolwenci bez problemu znajdują pracę czy
też dostają się na wymarzone kierunki studiów.
Kontynuują naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Białostockiej czy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z którą szczególnie współpracujemy, organizując prelekcje i warsztaty w murach
naszej szkoły oraz wyjeżdżając na Dni Otwarte tej
uczelni. O szczegółach przygotowania zawodowego
opowiadała wicedyrektor Małgorzata Czyżewska-Drozd, specjalizująca się w tej dziedzinie. Gimnazjaliści z uwagą i zainteresowaniem słuchali rad

i wskazówek, dotyczących podjęcia tak ważnej
decyzji, jaką jest wybór kierunku kształcenia.
Atrakcji przygotowanych dla nich bardzo wiele:
zarówno sportowych jak i edukacyjnych. W pracowniach odbywały się różnego rodzaju konkursy,
zabawy i gry edukacyjne. W hali sportowej rozgrywany był Turniej Piłki Siatkowej, zaś wielbiciele
motoryzacji mogli wziąć udział w Turnieju Motoryzacyjnym, który sprawdzał wiedzę uczniów na
temat zasad i przepisów ruchu drogowego.
Przybyli uczniowie mogli zwiedzać wszystkie
sale lekcyjne i obejrzeć ich bogate wyposażenie,
zakupione ostatnio w ramach projektu „Nowoczesne technikum””. Młodzież zainteresowała
szczególnie pracownia gastronomiczna, językowa
i informatyczna, wyposażone w najnowocześniejszy
sprzęty.
Mamy nadzieję, że udział w Dniu Otwartym
naszej szkoły pomoże młodzieży gimnazjalnej
w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej przyszłego
zawodu.
Dorota Gierałtowska

Powiat Wysokomazowiecki realizuje projekt pn.
„Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego
na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez
budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej”.
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki
i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu: Umowa o dofinansowanie nr UDA
-RPPD.03.01.00-20-010/12-00 z dnia 19.12.2012r.
Jest to projekt inwestycyjny polegający na przebudowie części obiektów Zespołu Szkół Rolniczych
w Krzyżewie. Jego głównym celem jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Powiatu
Wysokomazowieckiego, a tym samym województwa
podlaskiego w stosunku do innych regionów.

W zakres projektu wchodzą m. in. następujące
prace: przebudowa i adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku starej szkoły na pensjonat wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia; przebudowa
części istniejącego nieużytkowanego budynku internatu na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia;
wyposażenie zaplecza gastronomicznego (kuchni)
w sprzęt gastronomiczny; przebudowa i adaptacja
budynku inwentarskiego na stajnię wraz z budową płyty
obornikowej i padoku; przygotowanie punktu informacji turystycznej obejmującej część prezentującą
lokalną faunę i florę oraz część multimedialną z dostępem do sieci internetowej; budowa kortu tenisowego,
boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego;
przebudowa ciągów komunikacyjnych w celu oddzielenia ruchu w ramach Zespołu Szkół Rolniczych od

ruchu kołoweg i pieszego generowanego przez planowane obiekty turystyczne wraz z budową parkingów;
zagospodarowanie terenu: założenie zieleni, budowa
wybiegu dla koni, budowa zbiornika wody deszczewej.
Projekt będzie zakończony do 30.06.2014, a jego
wartość łączna (zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym) wyniesie 11.520.360,57 zł
brutto. Pokrycie przedmiotowych wydatków zaplanowano z następujących źródeł: 10.368.324,51zł – 90%
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a 1.152.036,06 zł – 10% wkład
własny Powiatu Wysokomazowieckiego.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Powiat i region podlaski
oraz wzrostu dostępności walorów kulturalnych i turystycznych ziemi podlaskiej w kraju i za granicą.
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INNOWACYJNA FORMA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 29 kwietnia
2013 roku odbyła się debata społeczna pod
nazwą „Razem dbamy o bezpieczeństwo” zorganizowana przez wysokomazowiecką policję.
Debata społeczna jest to innowacyjna forma
komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki.
Właśnie takie przedsięwzięcie było udziałem
policjantów z Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem przy współpracy
z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku. W debacie z mieszkańcami powiatu wysokomazowieckiego udział wzięli
Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich oraz Naczelnik Wydziału
Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Trans-

ści w powiecie. Po tej części spotkania rozpoczęła
się dyskusja, w tracie której głos zabierały
zebrane osoby. Omówiono między innymi tematy z zakresu bezpieczeństwa na drogach
krajowych i wojewódzkich znajdujących się na
terenie powiatu wysokomazowieckiego. Poruszany został problem reorganizacji Posterunków
Policji oraz funkcjonowanie ratownictwa medycznego, a także bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowo -wychowawczych oraz osiedli
mieszkaniowych. Podnoszone przez uczestników debaty problemy będą stanowić podstawę
do działań podejmowanych przez Policję oraz
inne instytucje. Uczestnicy spotkania wypełnili
również ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami
w okolicy miejsca zamieszkania. Kolejna taka
debata planowana jest na druga połowę b.r.
Jej celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie wysokomazowieckim.
AB

portu Drogowego w Białymstoku.
Celem debaty było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Po rozpoczęciu debaty głos
zabrali zaproszeni goście. Następnie Komendant
Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem
przedstawił zagadnienia dotyczące przestępczo-

Ewakuacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem!

Ze Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 25 kwietnia o godzinie 11:02 do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęła
informacja o pożarze pomieszczeń na oddziale
chirurgicznym, znajdującym się na 2 piętrze budynku. Służby szpitalne rozpoczęły już ewakuację chorych z oddziału. Na miejsce zdarzenia
zadysponowano 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej – dwa ratowniczo-gaśnicze i jeden
podnośnik – drabinę. Po wstępnym rozpoznaniu
terenu akcji i sprawdzeniu czy wszyscy chorzy
i członkowie personelu medycznego opuścili
teren zagrożony, Kierujący Działaniami wydał kolejne dyspozycje – rozwinięcia prądów
wody do miejsca pożaru oraz oddymienie klatki
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schodowej i oddziałowego korytarza za pomocą
agregatu oddymiającego. Wszyscy ratownicy,
biorąc pod uwagę możliwość zatrucia gazami
pożarowymi, pracowali w sprzęcie ochrony
dróg oddechowych. Od Ordynatora oddziału
uzyskano informację, że ewakuowano łącznie
15 pacjentów i 8 osób personelu. Ewakuowani
zostali przemieszczeni na inne niezagrożone
oddziały, a część z nich została przetransportowana ambulansami do innych szpitali.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia, w których, poza kierownictwem i personelem szpitalnym, uczestniczyła Jednostka Ratowniczo
– Gaśnicza PSP w Wysokiem Mazowieckiem,
miejscowa Komenda Powiatowa Policji i Pogotowie Ratunkowe. Ćwiczenia obserwował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Służby ratownicze podczas tego zdarzenia
miały okazję do sprawdzenia swoich procedur
ratowniczych, łączności z terenem akcji oraz
możliwości prowadzenia ewakuacji z trudnodostępnych miejsc w obiekcie za pomocą specjalistycznego sprzętu.
bryg. Tomasz Sieńczuk

DESZCZOWY JARMARK
Po raz pierwszy od kilkunastu lat zawiodła
nas pogoda! Ciechanowiecki Jarmark Świętego
Wojciecha AD 2013 rozpoczął się w strugach
deszczu, przy niskiej temperaturze powietrza
i bardzo nieprzyjemnym wietrze. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych większość
wystawców (twórców ludowych) oraz handlowców nie zawiodła organizatorów. Z tej „naturalnej selekcji” zwycięsko wyszli handlowcy
oferujący zwiedzającym „wiosenne” towary: sadzonki, rozsadę warzyw i kwiatów, nasiona czy
cebulki kwiatowe. Uznaniem cieszyły się też stoiska gastronomiczne, oferujące gorące potrawy
i napoje, bardzo pożądane w tym dniu.
Jak co roku nie zawiódł wieloletni współorganizator Jarmarku - Nadleśnictwo Rudka.
Ilość i jakość stoisk zaprezentowanych przez
Nadleśnictwo Rudka, różnorodność podejmowanych tematów i oferowanych atrakcji była
jak zawsze bardzo duża, mogąca zainteresować
wszystkich zwiedzających, bez względu na wiek
i preferowane zainteresowania. Hitem okazała
się zorganizowana przez Nadleśnictwo Rudka
zbiórka makulatury, za którą zdający otrzymywali sadzonki drzew, w proporcji: 1 sadzonka za
5 kg makulatury.
Równie niezawodna była ciechanowiecka
kapela „Kłosy”, od wielu lat zabawiająca uczestników Jarmarku Świętego Wojciecha. Pomimo
złej pogody, zimna i wiatru panowie z „Kłosów”,
wzorem swoich kolegów z legendarnego „Titanica”, trwali na swoim posterunku aż do samego
końca... Warto było! Pod koniec Jarmarku aura
ulitowała się nad uczestnikami: przestało padać,
ucichł wiatr, a nawet pojawiło się słońce!

Ciechanowiecki Jarmark Świętego Wojciecha AD 2013 przejdzie do historii za sprawą
uroczystych Mszy Świętych, które odbyły się
w zabytkowym kościele z Bogut-Pianek, królującym w Skansenie Mazowiecko-Podlaskim.
Jako pierwsza odbyła się o godzinie 1000 Msza
dziękczynna środowiska pracowników leśnych,
cztery godziny później odbyła się Msza inaugurująca XXII Ogólnopolskie Sympozjum Historyków Farmacji, którzy w tym roku zawitali
do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Po jej
zakończeniu krótki wykład na temat „Dekalogu
ks. K. Kluka” wygłosił przybyły z Dinslaken
(Niemcy) dr Piotr Górski.
Podsumowując tegoroczny Jarmark Świętego Wojciecha można śmiało powiedzieć, że co
prawda zawiodła pogoda, ale nie zawiedli obecni
na nim ludzie, dzięki którym kolejna impreza
kulturalno-handlowo-rozrywkowa, której patronował pierwszy polski święty była bardzo udana.
Do zobaczenia za rok, przy dużo lepszej, słonecznej pogodzie!
Norbert Tomaszewski

Nakład: 1700 egz.

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

11

