
wego budynku połączono z obchodami 60-lecia 
działalności szpitala w Wysokiem Mazowiec-
kiem oraz erygowania i pobłogosławienia nowej 
kaplicy pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Szczegółowe informacje o inwestycji szpi-
talnej i obchodach Jubileuszu tej zasłużonej 
placówki ochrony zdrowia znajdą Szanowni Czy- 
telnicy w głębi bieżącego numeru Głosu Wyso-
komazowieckiego.

październik 2014

W Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazo-
wieckiem 25 września miało miejsce uroczyste 
otwarcie nowego budynku, w którym znajduje się  
blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi  
oraz salą pooperacyjną, centralna sterylizatornia 
i szpitalny oddział ratunkowy, z wydzielonym 
wyłącznie dla karetek pogotowia wjazdem z ulicy  
Szpitalnej i automatycznie zamykanym podjaz-
dem dla dwóch karetek. Uroczyste otwarcie no-

Wojewodzie Podlaskiemu Maciejowi Żywno sta-
tuetkę „Waćpan Wysokomazowiecki” zasłużony 
dla powiatu wysokomazowieckiego. Gest ten 
wyraża wdzięczność samorządu i mieszkańców 
powiatu za stałe wspieranie rozwoju powiatu 
wysokomazowieckiego.

Uroczystego otwarcia zmodernizowanego 
odcinka z Wysokiego Mazowieckiego do Jabło-
ni Kikolskiej dokonali 9. października szefowie 
wszystkich trzech samorządów wspólnie z Wo-
jewodą Podlaskim, Maciejem Żywno.

W ramach wykonanej inwestycji dokonano: 
rozbudowy i przebudowy nawierzchni jezdni, 
przebudowy przepustów, budowy kanalizacji 
deszczowej, budowy i przebudowy chodników, 
budowy ścieżki rowerowej. Przebudowano także 
skrzyżowania i poprawiono trzy zatoki autobu-
sowe. Oświetlenie uliczne, przyłącza elektryczne 
komunalne, przebudowę sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej wykonane zostały ze środków 
własnych Miasta.

Podczas uroczystego otwarcia drogi Starosta 
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wręczył 

Budowa nowych, bądź poprawa stanu do-
tychczas funkcjonujących drów na terenie po-
wiatu wysokomazowieckiego to przedmiot stałej 
troski samorządu powiatowego. Każdego roku 
Zarząd angażuje w realizację tego priorytetowe-
go zadania środki własne, pozyskuje pieniądze 
zewnętrzne i partnerów kolejnych inwestycji 
drogowych.

Prawie 3,5 km drogi powiatowej 2065B,  
biegnącej częściowo na terenie miasta Wysokie  
Mazowieckie, a częściowo na terenie gminy, zmo- 
dernizowano za kwotę blisko 7 milionów zło- 
tych. Powiat Wysokomazowiecki przeznaczył na 
ten cel 2.145.264,45 zł, Miasto – 1.068,474,91, 
Gmina – 1.075.789,54 zł. Pozostałe środki 
w kwocie 2.628.282,25 zł pochodzą od Woje- 
wody Podlaskiego.

Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony co roku przez 650 tysięcy 
nauczycieli, pedagogów i wychowawców w całym naszym kraju. Święto 
to ustanowione zostało w 1972 roku – data 14 października upamiętnia 
powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie 
obchodzone we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłasz-
cza w szkołach. W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie 
pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami. To  
również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników –  
tego dnia Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże  
Zasługi, medale oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,  
organy prowadzące przyznają nagrody w różnej formie, a dyrektorzy 
szkół – podobnie. Święto nauczycieli obchodzone jest w większości 
państw na świecie, w różne dni. Są oni wszak jedną z najliczniejszych 
grup zawodowych na świecie.

W powiecie wysokomazowieckim tradycyjnie świętowano uroczy-
ście i radośnie. Relacje z obchodów Dnia Edukacji Narodowej w wy- 
branych szkołach znajdą Państwo na stronie 9.

SZCZEGÓLNY PREZENT NA JUBILEUSZ SZPITALA

KOLEJNE MILIONY NA DROGI

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW OŚWIATY
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1. Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – 
Kobylin Borzymy – doga krajowa S8 wraz z mo- 
stami w m. Nowe Grodzkie, Wnory Wypychy 
(pozostało jeszcze do przebudowy ok. 6,5 km),
2. Jabłoń Rykacze – Jabłoń Zarzeckie,
3. Jabłonka Kościelna – Rębiszewo Studzianki,
4. Średnica Maćkowięta – Dąbrówka Kościelna,
5. Jabłoń Kościelna – Jabłoń Spały,
6. W m. Pęzy,
7. Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
w Wysokiem Mazowieckiem wraz z parkin- 
gami przy ARiMR,
8. Rosochate Kościelne – Zaręby Warchoły,
9. Rosochate Kościelne – Miodusy Stok,
10. W m. Wyszonki Wojciechy,
11. Most w miejscowości Stypułki Święchy  
wraz z odcinkiem Nowe Garbowo – Piszczaty  
Piotrowięta,

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!

Z uwagi na kończącą się IV kadencję samo-
rządową 2010-2014 pragnę Państwu przedstawić 
krótkie jej podsumowanie. Będzie to moja oso-
bista próba oceny minionych 4 lat w samorzą-
dzie powiatu wysokomazowieckiego. Ocena ta 
będzie poparta tylko i wyłącznie sprawdzonymi 
i wiarygodnymi liczbami.

Gdyby przyszło mi scharakteryzować mi-
jającą kadencję pracy Rady i Zarządu Powiatu 
to można to najkrócej ująć jako wielki sukces 
inwestycyjny. Został on osiągnięty pomimo nie- 
sprzyjającemu nam otoczeniu we władzach wo-
jewódzkich i krajowych. Pomimo tego (a może 
też dzięki temu) trzeba było włożyć wiele wysiłku  
i różnych zabiegów, aby pozyskać środki ze-
wnętrzne na inwestycje. To się w dużej mierze 
udało. Pragnę podkreślić także, iż praca orga- 
nów powiatu przebiegała w zdrowej, kreatywnej 
atmosferze. Nie było to tylko ,,przyklepywanie 
uchwał”, ale rzeczowa, twórcza i ambitna dysku-
sja tak na posiedzeniach Zarządu, jak również 
komisji i sesji Rady. Dlatego też pragnę podzię-
kować wszystkim bez wyjątku radnym Rady 
Powiatu oraz członkom Zarządu za odpowie-
dzialne i podejście do spraw powiatu. Dziękuję 
również wszystkim kierownikom, dyrektorom  
i komendantom jednostek powiatowych oraz 
pracownikom starostwa powiatowego, bez udziału  
których nie można by mówić o takich osiągnięciach.

Pragnę również w tym miejscu podziękować 
wszystkim burmistrzom i wójtom naszego po-
wiatu, a także radnym miejskim i gminnym oraz 
sołtysom za wzorową współpracę przy realiza- 
cji zadań mających na celu podniesienie jakości  
życia naszych mieszkańców, w tym za dofinan-
sowanie inwestycji powiatowych.

Teraz pragnę przedstawić konkrety. Główne  
cele inwestycyjne mijającej kadencji to drogi 
powiatowe, szkoły ponadgimnazjalne i szpital  
powiatowy. Największe nakłady poszły na drogi – 
ponad 47 mln zł, z czego ok. 16 mln zł to środki  
własne a ok. 31 mln zł to środki zewnętrzne. 
Środki zewnętrzne pochodziły z budżetów gmin, 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych, Rezerwy Ogólnej budżetu państwa oraz 
Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. 
Dzięki temu przebudowaliśmy odcinki dróg:

12. W części ul. Kolejowa wraz z chodnikami,
13. Jabłoń Markowięta – Jabłoń Kościelna – Ja-
błoń Jankowce,
14. Krzyżewo – Truskolasy Lachy wraz z mostem,
15. Miodusy Wielkie – Skarżyn Nowy,
16. Parkingi przy cmentarzu w Sokołach,
17. W m. Kobylin Kuleszki,
18. W m. Kruszewo Wypychy,
19. W m. Wyszonki Kościelne,
20. Na ul Pałacowej w Ciechanowcu,
21. Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzó-
ski Stare,
22. Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pie-
szych w m. Dąbrowa Moczydły, Ciechanowiec, 
Jabłonka Kościelna, Kulesze Kościelne, Jabłoń 
Kościelna, Rosochate Kościelne, Sokoły.

Ciąg dalszy na stronie 3.
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Dokończenie ze strony 2.

Wielką uwagę przywiązujemy również do 
oświaty ponadgimnazjalnej. Nasze szkoły są zna- 
komicie wyposażone dzięki poczynionym in-
westycjom. Nakłady łączne to ponad 17 mln zł.  
Najważniejsze w mijającej kadencji to:
1. Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydak-
tycznego budynku szkolenia praktycznego przy 
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem (projekt unijny).
2. Budowa i wyposażenie Okręgowej Stacji Kon-
troli Pojazdów przy CKZ w Wysokiem Mazo-
wieckiem (projekt unijny).
3. Budowa kompleksu boisk sportowych przy 
ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem (projekt z Mia-
stem Wysokie Mazowieckie).
4. Lodowisko ,,Biały Orlik” przy ZSOiP w Wy-
sokiem Mazowieckiem (projekt ministerialny  
i z Miastem Wysokie Mazowieckie).
5. Rozbudowa szkoły oraz budowa nowej hali 
przy ZSOiZ w Ciechanowcu (dofinansowany  
z Ministerstwa Sportu).
6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
w ZSOiZ w Czyżewie oraz Ciechanowcu (Pro-
jekt unijny obecnie realizowany).
7. Modernizacja internatu ZSZ w Wysokiem 
Mazowieckiem
8. Remonty szkół ZSZ w Wysokiem Mazowiec-
kiem, ZSOiZ w Ciechanowcu, ZSOiP w Wyso-
kiem Mazowieckiem, ZSR w Krzyżewie.
Dodatkowo należy podkreślić, iż realizujemy  
w ramach projektu unijnego przekształcenie nie- 
potrzebnych ZSR w Krzyżewie budynków na 
ośrodek rehabilitacyjny. Ma on ruszyć w poło-

wie przyszłego roku, a wartość tego projektu to 
ponad 10 mln zł.
Nasz Szpital Ogólny od 2004 r. nie przynosi nam 
strat, a zyski. W związku z powyższym zrealizo-
waliśmy projekt polegający na budowie bloku 
operacyjnego z centralną sterylizator nią i czę-
ścią zabiegową SOR. Na ten cel powiat przezna-
czył dotację dla szpitala w kwocie 6 mln zł. Po-
nad 6,3 mln zł pochodziło ze środków własnych 
szpitala.

Stworzyliśmy również nowe siedziby Powia- 
towego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Było 
to możliwe dzięki przekazaniu budynku przez 
władze miasta Wysokie Mazowieckie i jego 
gruntownej modernizacji.

Te wszystkie rzeczy bardzo cieszą bo widać 
ich naocznie. Jest jednak jeszcze cały szereg 
działań, których nie widać, a które są bardzo 
istotne. Te najważniejsze to projekty tzw. mięk-
kie w ramach środków europejskich POKL. 
Każda jednostka powiatowa takie projekty re-
alizowała bądź realizuje. Z ciekawszych pro-
jektów można przywołać te realizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy mające na celu ograni-
czenie bezrobocia. Pomaga to przedsiębiorcom 
oraz mieszkańcom powiatu, co skutkuje tym, iż 
jesteśmy powiatem o najniższej stopie bezro- 
bocia w całym województwie podlaskim.

Starostwo powiatowe zrealizowało program  
w wyniku którego utworzono 36 nowych firm 
i te firmy otrzymały dotację w wysokości ok. 
40 tys. zł na rozpoczęcie działalności. Nasze 
szkoły realizują szereg ciekawych projektów, 
dzięki którym uczniowie mają dodatkowe za-
jęcia, możliwość ciekawych praktyk, w tym 
praktyk zagranicznych oraz wyposażenie kla-
sopracowni. Dość powiedzieć iż szkoły nasze 
na ten cel pozyskały w ostatniej kadencji kwotę 
ok. 6,3 mln zł.

Do sukcesów bez wątpienia należy również  
skuteczna obrona przed całkowitą likwidacją  
Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.  
Było to możliwe dzięki determinacji ludzi  
i przemyślanym działaniom władz lokalnych.

Te wszystkie, powyższe działania i wiele  

jeszcze innych, o których nie wspomniałem,  
nasuwają nieodparcie konkluzję, iż IV kaden- 
cja Rady Powiatu 2010-2014 była niezwykle  
udana. Zdaję sobie sprawę, iż jeszcze wiele  
przed nami, ale z tego co już osiągnęliśmy, 
możemy być dumni.

Z poważaniem
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY...
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
sesjami oraz rozpatrzono projekty uchwał i przy- 
jęto uchwały w sprawie: a) wyrażenia woli udzie- 
lenia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowej Miastu Ciechanowiec, b) wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej na realizację 
inwestycji drogowej w gminie Wysokie Mazo-
wieckie, c) wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej na realizację inwestycji drogowej 
w gminie Sokoły, d) wyrażenia woli udzielenia 
pomocy finansowej na realizację inwestycji dro-
gowej w gminie Szepietowo, e) wyrażenia woli 
udzielenia pomocy finansowej na realizację in-
westycji drogowej w gminie Kulesze Kościelne, 
f) wyrażenia woli udzielenia pomocy finanso-
wej na realizację inwestycji drogowej w gminie 
Kobylin Borzymy, g) wyrażenia woli udzielenia 
pomocy finansowej na realizację inwestycji dro-
gowej w gminie Klukowo, h) zabezpieczenia 
środków finansowych na zadanie pn. „Integracja 
sieci dróg powiatowych na terenie gminy Cie-
chanowiec z układem komunikacyjnym Podla-
sia”, i) zabezpieczenia środków finansowych na 
zadanie pn. „Bezpieczna droga do Mlekovity 
warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego 
Powiatu Wysokomazowieckiego”, j) zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zadań na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 
rok, k) zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, 
l) wyrażenia woli udzielenia pomocy finanso-
wej na realizację inwestycji drogowej w gminie 
Nowe Piekuty, m) wyrażenia woli udzielenia  
pomocy finansowej na realizację inwestycji dro-
gowej w gminie Czyżew. 

JB

Zarząd Powiatu w okresie od 29 września 
do 16 października odbył dwa posiedzenia na 
których podjął uchwały w sprawie: – wyraże- 
nia zgody na dysponowanie odcinkiem drogi  
powiatowej nr 2064B stanowiącej przedmiot  
własności Powiatu Wysokomazowieckiego, – przy- 
znania nauczycielom nagród z okazji Dnia  
Edukacji Narodowej ze specjalnego funduszu  
nagród, – udzielenia upoważnienia dyrektorowi  
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placó- 
wek Oświatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem, – udzielenia upoważnienia dyrektorowi 
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Ma-
zowieckiem, – upoważnienia kierowników jed-
nostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w 2015 roku i latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
i termin zapłaty upływa w 2015 roku, – zaopi-
niowania rozbudowy skrzyżowania ul. Czyżew-
skiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 690 w m. Ciechanowiec wraz z rozbiórka ist-
niejącego i budowa nowego mostu przez rzekę 
Ralka w km 20+338,9 oraz rozbiórką przepustu 
w km 20+257, – przystąpienia do sporządzenia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów miejscowości Osipy 
Lepertowizna, – zmian w budżecie powiatu.   

    
26 września 2014 roku Komisja Rozwoju, 

Promocji i Finansów zapoznała się z projektami 
uchwał rady powiatu w sprawie: a) wyrażenia woli 
udzielenia pomocy finansowej na realizację in-
westycji drogowej Miastu Ciechanowiec, b) wy- 
rażenia woli udzielenia pomocy finansowej na 
realizacje inwestycji drogowej w gminie Wyso-
kie Mazowieckie, c) wyrażenia woli udzielenia 
pomocy finansowej na realizację inwestycji dro-
gowej w gminie Sokoły, d) wyrażenia woli udzie-
lenia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowej w gminie Szepietowo, e) wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej na realizację 
inwestycji drogowej w gminie Kulesze Kościelne,  
f) wyrażenia woli udzielenia pomocy finanso-
wej na realizację inwestycji drogowej w gminie 
Kobylin Borzymy, g) wyrażenia woli udziele-
nia pomocy finansowej na realizację inwestycji  
drogowej w gminie Klukowo, h) zabezpieczenia 
środków finansowych na zadanie pn. „Integracja 
sieci dróg powiatowych na terenie gminy Cie-
chanowiec z układem komunikacyjnym Podla-
sia”, i) zabezpieczenia środków finansowych na 
zadanie pn. „Bezpieczna droga do Mlekovity 
warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego 
Powiatu Wysokomazowieckiego”, j) zmian w bu-
dżecie powiatu na 2014 rok. 

29 września odbyła się XXXVII Sesja Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego IV kadencji. 
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Staro-
sty z wykonania uchwał i działalności zarządu 
pomiędzy sesjami, – sprawozdanie przewodni-
czących komisji z działalności komisji pomiędzy 

Na spotkaniu poruszałem sprawy związane 
ze zmianą rządu. Prawo i Sprawiedliwość oce-
nia, iż rząd Ewy Kopacz to rząd zgranych twarzy  
i słabego premiera na trudne czasy. Donald  
Tusk wyjechał, ale problemy w Polsce pozostały. 

Nasz teren dotykają szczególnie problemy 
rolnictwa. W sprawach kar za przekroczenie 
kwot mlecznych, skutków afrykańskiego pomo-
ru świń i embarga na polską żywność rząd nie 
zrobił nic. Ministra Sawickiego stać tylko na ob-
rażanie polskich rolników.

 Nieudolność rządzących w organizowaniu 
prac modernizacyjnych spowodowała, że od  
12 października nasz region utracił połączenie 
kolejowe z Warszawą. Na skutek mojej interwen- 
cji udało się zablokować likwidację połączeń 
PKP przynajmniej na trasie Białystok – Małkinia 
(jeszcze w sierpniu planowano wyłączenie całej 
linii Warszawa – Białystok). Już 12 października 
autobus zastępczy z Małkini do Warszawy jechał 
4 godziny. A co będą przeżywać podróżni zimą? 
O tym rządzący nie myślą. Jest to jeden z wielu 
przykładów.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego  
Łukasz Siekierko podsumował czteroletnią ka-
dencję samorządu wojewódzkiego a starosta Bog- 
dan Zieliński samorządu powiatowego. Od lat 
nie możemy doczekać się modernizacji drogi 
wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok.

16 listopada odbędą się wybory samorządo-
we. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów 
z hasłem „Słuchać Polaków, zmieniać Polskę”. 
Gdy rozmawiamy z ludźmi to słyszymy, że nie 
oczekują oni cudów. Polacy chcą naprawy tego, 
co złe, chcą pracy tu, w kraju. W wyborach sa-
morządowych zdecydujemy, kto będzie rządził 
naszym miastem, gminą, powiatem i wojewódz-
twem. To ważne wybory. Od nich zależy rozwój 
naszego regionu i codzienne życie mieszkańców. 
Szanowni Państwo każdy głos się liczy. Zachę-
cam do udziału w wyborach samorządowych.

Poseł na Sejm RP
Jacek Bogucki

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

„SŁUCHAĆ POLAKÓW, ZMIENIAĆ POLSKĘ”.

W dniach 11–12 października Klub Parla-
mentarny Prawo i Sprawiedliwość spotkał się  
z mieszkańcami w całej Polsce. Takie spotkanie 
odbyło się także w naszym powiecie w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Serdecznie dziękuję za 
wzięcie udziału w spotkaniu.
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We wrześniu w Komendzie Powiatowej Poli- 
cji w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 58 po-
stępowań przygotowawczych, w tym 15 przeciwko  
nietrzeźwym kierującym pojazdami. Pozostałe do- 
tyczyły różnorodnych przestępstw. Na drogach 
powiatu wysokomazowieckiego doszło do 30 ko-
lizji drogowych oraz 4 wypadków drogowych,  
w których poniosły śmierć 2 osoby a 10 osób zo-
stało rannych.

– 6 września doszło do tragicznego w skutkach 
wypadku drogowego na drodze relacji Święck No-
winy – Miodusy Stasiowięta. Wysokomazowieccy 
policjanci na miejscu ustalili, iż kierujący samo-
chodem osobowym marki Opel Omega na prostym 
odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał na lewe pobocze, a następnie do przydroż-
nego rowu i po kilkukrotnym dachowaniu zatrzy-
mał się na pobliskim polu. W wyniku zaistniałego  

STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 
 
 
 
 
 
 

We wrześniu na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego odnotowano 35 zdarzeń, w których 
uczestniczyło 67 załóg – 301 strażaków z Państwo-
wej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku 
zdarzeń rannych zostało 23 osoby, dwie poniosły 
śmierć. Straty oszacowano na ok. 200 tys. zł. 

 
Wybrane zdarzenia

14 września o godz. 22⁰⁷ do PSK wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze chlewni w miejscowości Bru-
szewo-Borkowizna. Do zdarzenia zadysponowano 
dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz za-
stęp z OSP KSRG Sokoły. 

Pożar zauważył obecny na miejscu zarządca 
– mężczyzna odłączył dopływ prądu do budynku 
i podjął pierwsze działania gaśnicze. W budynku 
chlewni było około 150 loch i 600 warchlaków. 
W momencie przybycia na miejsce pierwszej JOP 
ognia otwartego już nie było. Działania polegały 
na zabezpieczeniu terenu działań, podaniu jednego 

prądu wody w natarciu i przewietrzaniu budynku, 
jednocześnie przystąpiono do rozbiórki nadpalo-
nych elementów budynku. Po całkowitym ugasze-
niu pożaru sprawdzono obiekt na obecność CO. 
Spaleniu uległa rozdzielnia elektryczna i przewody 
instalacji elektrycznej, nadpaleniu uległy krokwie  
i konstrukcja dachu. Straty oszacowano na wartość 
10 tys. złotych, a wartość uratowanego mienia na 
około1500 tys. złotych.

20 września o godz. 14³⁴ Dyżurny PSK otrzy-
mał informację o wypadku drogowym w miej- 
scowości Gołasze Mościckie. Na miejsce zadyspo-
nowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazo-
wieckie oraz zastęp OSP KSRG Kulesze Kościelne. 
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu dróg, gdzie 
prawdopodobnie jeden z pojazdów nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu. Seatem jechało trzech 
mężczyzn (w wieku od 18 do 52 lat) dwóch młod-
szych wydostało się z pojazdu o własnych siłach, 
byli przytomni i nie mieli widocznych obrażeń,  
a najstarszy mężczyzna-pasażer siedział w aucie, 
był przytomny i uskarżał się na różne bóle. Fiatem 
jechało dwóch mężczyzn (21 i 58 lat) przebywali  
poza pojazdem, obaj przytomni: młodszy bez zew- 
nętrznych obrażeń, a starszy miał widoczne rany 
głowy. Działania polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumu-
latora (w obu pojazdach), zakręceniu zaworu przy 
butli LPG w Fiacie, otwarciu drzwi w Seacie za 
pomocą narzędzi hydraulicznych celem lepszego 
dostępu do poszkodowanego, pomocy dla ZRM 
w transporcie poszkodowanego z samochodu Seat 

do Ambulansu. Po działaniach Policji i zabraniu  
z miejsca samochodów biorących udział w zda- 
rzeniu uprzątnięto jezdnię.

28 września o godz. 00⁵⁰ Dyżurny PSK przy-
jął zgłoszenie o pożarze stodoło-obory w miejsco-
wości Szepietowo-Wawrzyńce. Na miejsce zdarze-
nia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie, dwa z OSP KSRG Szepietowo oraz 
zastęp z OSP KSRG Dąbrowa Moczydły. Po przyby-
ciu na miejsce stwierdzono, że pali stodoło-obora 
o wymiarach 25x12m murowana kryta eternitem. 
W chwili dojazdu pierwszych jednostek pożarem 
objęta była jedna trzecia dachu stodoły. Działa-
nia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
podaniu 2 prądów w natarciu i 1 w obronie obory 
przyległej do stodoły. Z chwilą dojazdu kolejnych 
zastępów podano jeszcze 2 prądy w natarciu na 
palący się budynek oraz 1 w obronie. Po zlokalizo-
waniu pożaru przystąpiono do wywożeniu tlącej się 
słomy i siana na pobliską łąkę. Po dogaszeniu po-
żaru przeszukano pogorzelisko oraz przelano wodą 
wywiezioną tlącą się słomę, siano na pobliskiej 
łące. Uratowano część przyległą do stodoły oborę 
murowaną o wymiarach 12x8 m i pozostałą część 
stodoły, 4 sztuki bydła znajdującego się w oborze 
oraz 3 sztuki trzody chlewnej. Spaleniu uległa jedna 
trzecia dachu stodoły oraz około 40 szt. bel słomy  
i siana. Straty oszacowano na kwotę 25 tys. złotych, 
zaś wartość uratowanego mienia na około 75 tys. 
złotych.

TS

KRONIKA POLICYJNA 
zderzenia na miejscu śmierć poniosły dwie osoby 
natomiast trzy pozostałe z obrażeniami ciała zostały  
przewiezione do Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem. Jakie dokładnie były okoliczności 
wypadku wyjaśniają teraz policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.  

– 18 września funkcjonariusze wysokomazo-
wieckiej KPP, zajmujący się zwalczaniem przestęp-
czości gospodarczej,  ustalili, że na jednej z posesji 
w gminie Szepietowo są prawdopodobnie prze-
chowywyane duże ilości papierosów bez akcyzy.  
W wytypowanym domu i w przyległych pomiesz-
czeniach gospodarczych znaleźli prawie 4 tysiące 
paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy 
oraz ponad 30 tysięcy sztuk papierosów luzem. 
Suma strat, na jakie mógł w ten sposób zostać na-
rażony Skarb Państwa, to ponad 60 tysięcy złotych. 
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że papierosy po-
chodzą prawdopodobnie z przemytu zza wschod-
niej granicy. Mundurowi zatrzymali 44-letniego 
właściciela posesji. Trafił on do policyjnego aresztu, 
a za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

– 20 września, przed godziną 14.40 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji powiadomiony został 
o wypadku drogowym. Na miejsce natychmiast 
pojechali policjanci i ustalili, że 18-letni mężczy-
zna kierujący samochodem osobowym marki Seat  
Ibiza, na skrzyżowaniu dróg Kulesze Kościelne – 
– Gołasze Mościckie nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu 21-letniemu kierującemu Fiatem Uno, 

doprowadzając do zderzenia pojazdów. W wyniku 
zderzenia pasażerowie obu pojazdów z obrażenia-
mi ciała zostali przewiezieni do Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem. Okoliczności zdarze-
nia ustalają wysokomazowieccy policjanci.

– 23 września około godziny 08.10 dyżurny  
KPP w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał zgło-
szenie o wypadku drogowym w miejscowości Krzy-
żewo. Mundurowi na miejscu wstępnie ustalili, że 
21-latek kierujący seatem ibiza nie zatrzymał się 
przed znakiem STOP i nie ustąpił pierwszeństwa 
74-letniemu kierowcy daewoo tico. W wyniku zde-
rzenia pojazdów 65-letnia pasażerka tico odniosła 
obrażenia i trafiła do szpitala. Okazało się, że kieru- 
jący seata nie miał uprawnień do kierowania pojaz-
dami. Teraz sprawca zdarzenia za swoje postępo- 
wanie odpowie przed sądem.

– 27 września w Ciechanowcu 40-letni męż-
czyzna kierujący samochodem osobowym marki 
VW Golf skręcając na łuku drogi w lewo z nie-
ustalonych dotychczas przyczyn nie ustąpił pierw-
szeństwa jadącemu z naprzeciwka pojazdowi marki 
Peugeot, doprowadzając do zderzenia czołowego 
ww. pojazdów. W wyniku zderzenia kierujący VW 
Golf  oraz pasażerowie obu samochodów z obraże-
niami ciała  zostali przewiezieni do Szpitala. Obaj 
kierujący byli trzeźwi. Przyczyny tego tragicznego 
zdarzenia ustalają wysokomazowieccy policjanci.

sierż. sztab.  Paulina Szablak
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udali się na Monte Cassino. Po wizycie w klasztorze 
Św. Benedykta uczestniczyli na polskim cmentarzu 
wojskowym we mszy świętej odprawianej przez ks. 
dr Adama Szota. Niezwykle wzruszającym momen-
tem było wspólne odśpiewanie hymnu państwowe-
go i pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”. 
Młodzież zapaliła znicze - symbol naszej pamięci 
na grobach polskich żołnierzy pochodzących z 
powiatu  wysokomazowieckiego. Kolejnym punk-
tem programu było zwiedzanie Watykanu – Placu 
i Bazyliki Św. Piotra, modlitwa przy grobie Ojca 
Świętego – Jana Pawła II. Później młodzież udała 
się na wieczorny spacer po Rzymie podziwiając m. 
in. Forum Romanum i Koloseum. Następnego dnia 
uczestnicy wycieczki wyruszyli do Loreto, gdzie 
mogli zobaczyć Sanktuarium Świętego Domku i 
Polski Cmentarz Wojenny Żołnierzy 2 Korpusu 
Polskiego w Loreto poległych od czerwca do wrze-
śnia 1944 r. w bitwach o Anconę, Linię Gotów i Lo-
reto. Ostatnim punktem była wizyta na cmentarzu 
wojennym w Bolonii San Lazzaro di Savena, gdzie 
znajdują się groby ponad 1400 polskich żołnierzy.  

Przelana polska krew sprawiła, że na cmenta-
rzach wojennych we Włoszech czuliśmy cząstkę 
Polski. Własnoręcznie dotykaliśmy historii. Jak 
wiele tej polskiej krwi trzeba było przelać by wy-
walczyć wolność. Takie lekcje pamięta się całe życie 
– to słowa refleksji uczniów po powrocie z ziemi 
włoskiej. Wrócili ze świadomością, że miłość do 
Ojczyzny to wartość nieprzemijająca i że obowiąz-
kiem jest pielęgnowanie pamięci przeszłości.

Pobyt na ziemi włoskiej był najlepszą lekcją 
historii, uświadomił nam jak ważne są pojęcia pa-
triotyzm, honor i duma narodowa Polaków. Słowa 
z cmentarza na Monte Cassino „Przechodniu po-
wiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie” 
bardzo mocno zapisały się w naszej pamięci. Trójka uczniów z Centrum Kształcenia Za-

wodowego w Wysokiem Mazowieckiem i trzech 
uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie 
wraz z opiekunami  dyrektorem Józefem Sokoli-
kiem i nauczycielem historii Jackiem Tomkielem 
uczestniczyło w dniach 15 – 19 września w wyjeź-
dzie edukacyjnym do Włoch w ramach projektu 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białym-
stoku „Katyń. W 74 rocznicę Zbrodni”. W bieżącym 
roku w związku z napiętą sytuacją na Ukrainie zde-
cydowano, że wyjazd będzie realizowany do miejsc 
pamięci związanych ze szlakiem żołnierzy 2 Kor-
pusu Polskiego gen. Władysława Andersa we Wło-
szech w przypadającą 70 rocznicę bitwy pod Monte 
Cassino. Najważniejszym celem wyjazdu była wizy-
ta na Polskich Cmentarzach Wojennych we Wło-
szech: Monte Cassino, Loreto i Bolonii. Wyjazd był 
możliwy dzięki wsparciu finansowemu przez organ 
prowadzący szkoły – Powiat Wysokomazowiecki.

Pierwszym punktem wyjazdu była Padwa, 
gdzie uczniowie zobaczyli Bazylikę Św. Antoniego 
Padewskiego. Następnego dnia 17 września 2014 r. 

JEGO EKSCELENCJA W KOZARZACH

Miłosierdzia Bożego w Domu Pomocy Społecz- 
nej w Kozarzach. We Mszy Św. celebrowanej przez 
Księdza Biskupa licznie uczestniczyli miesz- 
kańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej  
w Kozarzach oraz mieszkańcy wsi Kozarze. J. E.  
Ksiądz Biskup wygłosił homilię i udzielił Eucha- 
rystii. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na wykonany  

Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Step- 
nowski podczas wizytacji parafii Najświętszej  
Maryi Panny z Fatimy w Ciechanowcu 21 wrze- 
śnia odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Ko-
zarzach.

Spotkanie z mieszkańcami i pracownikami  
Domu zostało poprzedzone Mszą Św. w Kaplicy  

przez pracowników i mieszkańców Domu wie- 
niec dożynkowy znajdujący się przy ołtarzu 
głównym w Kaplicy Miłosierdzia Bożego i od- 
niósł się do trudu codziennej pracy. Mówił  
o ciężkiej pracy wymagającej ogromnej cierpli- 
wości, a proboszczowi, dyrektorowi i persone- 
lowi podziękował za troskę i opiekę nad pen- 
sjonariuszami tego Domu. Po Mszy Św. odbyło  
się spotkanie z mieszkańcami i pracownikami 
Domu Pomocy Społecznej. Ksiądz Biskup po-
święcił chorym i niepełnosprawnym mieszkań-
com Domu wiele uwagi, okazując im dużo ciepła  
i cierpliwości, gdy każdy z mieszkańców chciał  
mieć pamiątkowe zdjęcie. Dyrektor Marek Ka- 
rolewski złożył podziękowanie Księdzu Bisku- 
powi za wizytę duszpasterską, celebrowanie  
Mszy Świętej oraz spotkanie z mieszkańcami  
i pracownikami Domu, a mieszkańcy wręczyli 
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi własno-
ręcznie wykonany obraz Matki Bożej.

Wizyta Księdza Biskupa w Domu Pomocy 
Społecznej w Kozarzach była wielkim zaszczy- 
tem i wydarzeniem, które na długo pozostanie  
w pamięci mieszkańców  i pracowników Domu. 

DO WŁOCH ZAMIAST NA UKRAINĘ
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RYNEK PRACY POWIATU NA KONIEC III KWARTAŁU 2014 ROKU 
z uwzględnieniem realizacji aktywnych programów rynku pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowiec-
kiem na koniec września 2014 roku wynosiła 2114 
osób i była niższa od liczby osób zarejestrowanych 
w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,4%. 

Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 
9,3% (2013 rok – 9,0%) i tak jak na przestrzeni ca-
łego ubiegłego roku – była najniższa w wojewódz-
twie. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce i w woje-
wództwie podlaskim stanowili odpowiednio 11,7% 
oraz 13,3% ludności czynnej zawodowo.

W stosunku do września roku ubiegłego naj-
większy spadek liczby bezrobotnych miał miejsce  
w gminie Wysokie Mazowieckie – o 31,7%, w mie-
ście i gminie Czyżew – o 20,9% oraz w gminie So-
koły – o 15,8%; najniższy zaś – na poziomie 8,1% 
w mieście i gminie Szepietowo. W gminie Nowe 
Piekuty liczba bezrobotnych utrzymała się na po-
ziomie roku ubiegłego, a w gminach: Klukowo, 
Kobylin Borzymy i Kulesze Kościelne liczba bezro-
botnych zwiększyła się odpowiednio o 0,7%, 4,3% 
oraz o 0,8%.

Według stanu na koniec września 2014 roku  
w ewidencji urzędu figurowały: 142 osoby z pra-
wem do zasiłku (6,7% ogółu bezrobotnych, rok 
2013 – 8,7%), 924 kobiety (43,7% ogółu bezro-
botnych, rok 2013 – 44,5%), 631 osób do 25 roku  
życia (29,8% ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 
31,6%), 415 osób po 50 roku życia (24,3% ogółu 
bezrobotnych, rok 2013 – 17,2%), 1188 osób długo-
trwale bezrobotnych (56,2% ogółu bezrobotnych,  
rok 2013 – 50,9%).

W okresie 9 miesięcy br. w urzędzie zareje- 
strowało się 2075 osób bezrobotnych, z ewidencji 
wyłączono 2476 osób (rok 2013: napływ – 2182, 
odpływ – 2146), w tym z powodu podjęcia pracy – 
1066 osób (rok 2013 - 1035). 

Na przestrzeni trzech kwartałów 2014 roku 
do urzędu zgłoszono 1319 wolnych miejsc pracy  
i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2013 – 1079), 
w tym 48,1% stanowiły oferty aktywizacji zawo- 
dowej współfinansowane przez urząd pracy. Zre-
alizowano 89% wolnych miejsc pracy i miejsc  
aktywizacji zawodowej.

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce akty-
wizacji zawodowej w powiecie przypadało średnio  
14 bezrobotnych (rok 2013 – 20). 

W okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku ak-
tywnymi programami rynku pracy objęto 805 
osób bezrobotnych (rok 2013 – 584 osoby), w tym: 
w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 178 
osób; w ramach robót publicznych podjęło pracę  
5 osób; stażami objęto 372 osoby; przeszkolono 
145 osób; w ramach refundacji kosztów wyposa- 
żenia i doposażenia stanowisk pracy zatrudniono 
26 osób; jednorazowe środki na podjęcie działalno- 
ści gospodarczej  otrzymało 75 osób; koszt studiów 
podyplomowych sfinansowano 4 osobom.

Osoby bezrobotne brały udział w szkoleniach 
m. in. w zakresie: ABC przedsiębiorczości, kie- 
rowca operator wózków jezdniowych, pracownik 
obsługi biurowej, kwalifikacja wstępna przyspie-
szona do prawa jazdy kat. C, kierowca samochodu 
ciężarowego i asystent ds. księgowości. 

Bezrobotni, którzy otrzymali wsparcie w for-
mie jednorazowych środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej rozpoczęli m.in.: działalność 
usługową w zakresie: projektowania, fotografii, 
szkolenia i doradztwa, fryzjerstwa, hydrauliki, wul-
kanizacji, mechaniki pojazdowej, blacharstwa i sto- 
larstwa budowlanego oraz hotelarstwa.

Aktywizacja osób bezrobotnych odbywała się 
w oparciu o realizację następujących projektów:
1. projektu systemowego „Praca – drzwi do lepsze-
go jutra”, współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego  
w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności 
do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktyw-
ności zawodowej osób bezrobotnych” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2. czterech programów finansowanych z rezerwy 
Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej kierowanych do: osób 
bezrobotnych do 25 roku życia, osób bezrobotnych 
do 30 roku życia, osób bezrobotnych powyżej 50 
roku życia oraz osób bezrobotnych w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy; 
3. dwóch projektów konkursowych współfinanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
• „Aktywność szansą na zatrudnienie” realizo-
wanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem 
oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowcu w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz 
• „Praca to mój cel” realizowanego w partnerstwie 
z Biurem Doradczo-Szkoleniowym APLIKON  
w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, skierowanego do bezrobot-
nych w wieku do 30 roku życia i powyżej 50 roku 
życia z powiatów: wysokomazowieckiego, hajnow-
skiego, siemiatyckiego i bielskiego. 
W aktywizację osób bezrobotnych ogółem zaanga-
żowano kwotę 6.646,3 tys. zł, w tym: w realizację 
programów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – 4078,2 tys. zł, w realiza-
cje programów finansowanych z Funduszu Pracy 
–  2568,1 tys. zł. Struktura finansowego zaangażo-
wania w aktywne programy rynku pracy kształto-
wała się następująco (w tys. zł): roboty publiczne – 
49,3; Koszty studiów podyplomowych, stypendium 
za studia – 18,4; refundacja kosztów doposażenia 
lub wyposażenia stanowiska pracy – 700,0; środki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1421,9; 
staże – 3058,7; prace interwencyjne – 1090,7; szko-
lenia – 307,3.

Anna Milewska

Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawiała się następująco: 
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IMPREZY KULTURALNE

IX Regionalne Spotkanie Teatralne 
w Czyżewie – listopad 2014 r.  

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 

tel: 086 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, 
strona internetowa: www.gokczyzew.pl

Gminne Obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości – 11 listopada 2014 r. 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 
miejsce realizacji: uroczystości w kościele, przy 

pomniku i w GOK-u, tel: 086 275 52 69, 
e-mail: kulczyzew@op.pl 

strona internetowa: www.gokczyzew.pl

Gminne Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości – 11 listopada 2014 r. 

Organizator: Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 
18-212 Nowe Piekuty, miejsce realizacji: Kościół 

Parafialny w Nowych Piekutach, tel: 86 476 15 20 
e-mail: urząd@nowepiekuty.pl, 

strona internetowa:  www.nowepiekuty.pl

IMPREZY SPORTOWE

XI Powiatowy Turniej Szachowy – 5 paź-
dziernika 2014 r. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 
Szepietowo, miejsce realizacji: GOK w Szepietowie, 

tel: 086 476 01 02, e-mail: gok@szepietowo.pl.

KALENDARZ IMPREZ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
LISTOPAD 2014 ROKU

Są w historii naszego narodu wydarzenia, któ-
re nie mogą odejść w zapomnienie. Dlatego też  
w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w sposób szczególny upamiętniono  
75 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Na apel Dyrektora Szkoły – Ryszarda  

Łukasza Flanca, wszyscy nauczyciele i uczniowie  
przybyli do szkoły ubrani na galowo, by wziąć 
udział w uroczystej akademii poświęconej Armii 
Krajowej. Nie zabrakło w tej szczególnej chwili za-
proszonych gości – Starosty  Powiatu Wysokomazo-
wieckiego – Bogdana Zielińskiego oraz wicedyrek-
tora Centrum Kształcenia Zawodowego im. Armii 
Krajowej - Bogusława Motybla, który przybył wraz 
z pocztem sztandarowym AK oddziału Wysokie 
Mazowieckie. Scenariusz uroczystości opraco- 
wała Agnieszka Roszkowska – Bogucka. Młodzież 
przybliżyła rys historyczny dotyczący Polskiego 
Państwa Podziemnego i sylwetki najważniejszych 
przywódców struktury. Ogromne wrażenie zro-
biły pełne ekspresji słowa poetyckie i pieśni przy 
akompaniamencie akordeonów i gitary. By prze-
nieść się w klimat tamtych dni – umundurowana  
i „uzbrojona”  młodzież zebrała się przy ognisku, 
aby podzielić się ze wszystkimi najważniejszymi 
wydarzeniami dotyczącymi działalności Armii 

Krajowej. Dopełnienie stanowiła prezentacja mul-
timedialna przygotowana przez Wojciecha Wyszo-
mirskiego jak również fragmenty filmu „Anoda” 
– dotyczącego niezłomnej postawy i męczeńskiej 
śmierci jednego z bohaterów  Podziemnego Pań-
stwa Polskiego. Wszystkimi wstrząsnęło bestial-
stwo oprawców Urzędu Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa, którzy za wszelką cenę chcieli 
zniszczyć naszą najważniejszą walczącą strukturę  
II wojny światowej. Starosta Bogdan Zieliński,  
dziękując za zaproszenie, podkreślił wagę tejże  
uroczystości, jak również znaczenie Armii Krajowej  
i jej priorytetów nie tylko dla czasów wojennych, 
ale także  współczesnych. Jesteśmy przekonani, że 
ci, którzy „na śmierć szli po kolei, jak kamienie 
przez Boga rzucane na szaniec” w imię wolności  
i suwerenności  naszej Ojczyzny, pozostaną w na-
szej pamięci i sercach na zawsze.

Aldona Dołubizno

HOŁD ZŁOŻONY ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Wojewódzkie obchody 75. rocznicy utworze-
nia Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się  
w Wysokiem Mazowieckiem 27 września. Z tej 
okazji Dziekan Wysokomazowiecki Ksiądz Prałat 
Ryszard Niwiński odprawił uroczystą Mszę Świętą. 
W ramach obchodów o godz. 9:00 rozpoczęła się 
gra miejska „Polskie Państwo Podziemne”, w któ-
rej wzięła udział młodzież z nauczycielami ze szkół  
z miasta Wysokie Mazowieckie (Centrum Kształ-
cenia Zawodowego, Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Policealnych, Zespołu Szkół Zawodowych, 
Gimnazjum), a także młodzież z Zambrowa.  

Każda drużyna miała patrona, w zależności od 
przydziału – byli to Komendanci Armii Krajowej 
bądź Delegaci Rządu na Kraj. Uczestnicy otrzy- 
mali wskazówkę (szyfr), która doprowadziła ich  
do pierwszego zadania. Gra polegała na rozwią-
zywaniu zadań z wiedzy o Polskim Państwie Pod-
ziemnym. Drużyny musiały bardzo uważać na pa-
trole milicyjne, jeśli natrafiły na taki patrol musiały 
się wylegitymować i wykonywać kary, którymi mi- 
licjanci gnębili uczestników. Na trasie spotykali  
oni również Polskie Patrole i łączniczki Armii Kra- 
jowej, które przygotowały dla strudzonych ciepłą 
herbatę. Wszystkie grupy dotarły bezpiecznie do 
mety, gdzie otrzymały zasłużony posiłek – gro-
chówkę. Najlepszą drużyną okazała się Drużyna 
im. Stefana Korbońskiego-Zielińskiego z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem, ale wszyscy uczestnicy zostali  
nagrodzeni. 

Dalsze obchody przebiegały w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Zaproszeni goście, kombatanci, 
młodzież szkolna oraz nauczyciele wysłuchali wy-
kładu przybliżającego tematykę żołnierzy wyklę- 
tych, który wygłosiła Barbara Bojaryn-Kazberuk –  
Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku. Następ-
nie wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną pt. 
„Warszawskie dzieci 44” w wykonaniu uczniów 
Technikum im. Armii Krajowej z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. 
Ten patriotyczny program przygotowali: Wanda 
Gardyszewska, Justyna Roszkowska oraz Bogusław 
Doroszkiewicz przy współpracy Jadwigi Grudziń-
skiej-Flanc, Maryny Gruchała oraz Krzysztofa Łu-
niewskiego.

Na zakończenie na placu za Miejskim Ośrod-
kiem Kultury odbyła się rekonstrukcja historyczna 
wydarzeń z czasów walki Żołnierzy Podziemia  
Niepodległościowego pt. ,,Niezłomni do końca”   
w wykonaniu „Grupy Wschód”, Grupy Rekon-
strukcyjnej „Wolność i Niezawisłość” oraz Stowa-
rzyszenia „Patriotyczne Podlasie”.

Imprezie towarzyszyła wystawa plenerowa 
znajdująca się na placu przed Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, pn. „Żołnierze Wyklęci – Pamiętamy! 
Polskie Podziemie Niepodległościowe na Bia- 
łostocczyźnie 1944–1957” przygotowana przez  

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Bia- 
łymstoku.

Organizatorami uroczystości byli: Instytut Pa- 
mięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Staro-
stwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, 
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Urząd Gminy 
Wysokie Mazowieckie, Stowarzyszenie Pasjona- 
tów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów 
Militariów „Grupa Wschód” z Białegostoku, Miej- 
ski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, 
a także Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: 
Wojewoda Podlaski oraz Zarząd Główny Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

MOK

WYSOKIE MAZOWIECKIE PAMIĘTA…
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Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi 
może przedostać się w życie człowieka nieskoń-
czone dobro – tak można opisać Dzień Edukacji  
Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Króla Kazimierza Jagiellończyka. Święto nauczy- 
cieli tradycyjnie jest dniem, w którym ucznio- 
wie w szczególny sposób wyrażają swą wdzięcz-
ność tym, którzy na co dzień oddają im część 
swojej duszy i całą swą wiedzę. Kwiaty, czeko-
ladki, życzenia, uśmiech – to cały repertuar 
darów składanych na ręce pedagogów. W tym 
dniu nauczyciele otrzymują również nagrody. 
Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan  
Zieliński w imieniu Zarządu nagrodził: dyrek-

tora Ryszarda Łukasza Flanca, wicedyrektor  
Aldonę Dołubizno,  Agnieszkę Mystkowską i To- 
masza Grodzkiego za znakomite przygotowanie 
uczniów do olimpiad.  Dyrektor szkoły Ryszard 
Łukasz Flanc, również wyróżnił tych pracow-
ników, którzy odznaczyli się w ostatnim roku 
intensywnym działaniem na rzecz uczniów  
i szkoły ; nagrody otrzymali: ks. Wojciech Ku-
rek, Jacek Gierałtowski, Krzysztof Grabowski, 
Bożena Jankowska, Halina Kietlińska, Maciej 
Kulbabiński, Urszula Mioduszewska, Grażyna 
Ogrodnik, Joanna Piekutowska, Irena Roszkow-
ska, Cezary Tkacz, Wojciech Wyszomirski, Mał-
gorzata Zysik oraz Krystyna Grabowska, Danuta 
Piechowicz, Teresa Biała, Andrzej Kruszewski, 
Beata Godlewska, Danuta Jankowska i Jadwiga 
Pasko. W imieniu nagrodzonych podziękowania 
na ręce Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego 
złożyła wicedyrektor Aldona Dołubizno, pod-
kreślając zaangażowanie Organu Prowadzącego  
w działalność szkoły, wspieranie nauczycieli  
i dyrekcji  natomiast Cezary Tkacz, który wyra- 
ził wdzięczność Dyrektorowi Szkoły za doce-
nianie wysiłku nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi. Nie zabrakło również 
życzeń od rodziców i uczniów, wszyscy nauczy-

ciele otrzymali słodkie upominki od przedsta-
wicieli Rady Rodziców: Piotra Woroszyła i Ma-
rzeny Drewnowskiej, a przewodniczący Andrzej 
Laskowski w swym wystąpieniu podziękował 
za trud włożony w edukację i wychowanie mło-
dzieży oraz  zaprosił nauczycieli i gości na uro-
czysty obiad. Część oficjalną zakończył występ 
młodzieży pod kierunkiem Urszuli Piekutow-
skiej, w którym z przymrużeniem oka ukazano 
szkolną rzeczywistość. Chciałoby się rzec „chwilo 
trwaj” – niech nastrój ciepła i życzliwości to- 
warzyszy nam każdego dnia.

„Jagiellończyk”

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W JAGIELLOŃCZYKU

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza jedno 
z największych szkolnych świąt – Dzień Edu-
kacji Narodowej obchodzono 10 października. 
W uroczystościach oprócz nauczycieli, pracow-
ników obsługi i uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 
wzięli także udział zaproszeni goście: Wicesta-
rosta Powiatu Wysokomazowieckiego – Leszek 
Gruchała, Helena Dołęgowska – Prezes Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowcu, Agata Koc – 
Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły, 
ks. Dziekan Tadeusz Kryński, przedstawiciele 
Rady Rodziców, nauczyciele emeryci oraz ro- 
dzice uczniów.

Uroczystość rozpoczął Eugeniusz Święcki – 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu. Powitał on go-
rąco wszystkich zebranych, w szczególności zaś 
przybyłych gości. Pan Dyrektor podziękował 
nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za 
solidną pracę i złożył im serdeczne życzenia. 

Dyrekcji i nauczycielom dziękował także 
Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego 
–Leszek Gruchała. Wyróżnił on także tych, którzy 
zasłużyli się w szczególny sposób pracując na 
rzecz szkoły i jej rozwoju. W zaszczytnym gro-
nie uhonorowanych Nagrodą Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego znaleźli się: Dyrektor 
Eugeniusz Święcki, Wicedyrektor Ryszard Kul-
czakiewicz, Emilia Krysińska i Barbara Pełszyk. 

Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czenie przez Eugeniusza Święckiego Nagród 
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza w Ciecha-
nowcu. W tym roku trzymało ją 20 nauczycieli 
i 18 pracowników obsługi szkoły.

Ważnym momentem uroczystej akademii 
było także wystąpienie Heleny Dołęgowskiej – 
Prezesa Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. 
Pani Prezes przyłączyła się do składanych pe-
dagogom życzeń. Przekazała także informację  
o ufundowaniu przez bank kolejnego stypen-
dium dla wybitnie uzdolnionego ucznia naszej 
szkoły. W tym roku Stypendium Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowcu trafiło do Alek-
sandry Piętki z klasy II OSSP. 

W imieniu nauczycieli-emerytów głos za-
brał Mirosław Kulesza, wieloletni nauczyciel 
Szkoły i kierownik internatu. W jego wystąpie-
niu nie zabrakło tradycyjnych życzeń, faktów 
związanych z historią ZSOiZ oraz akcentów hu-
morystycznych. W podobnie żartobliwy i ciepły 
sposób dziękował całej społeczności szkolnej  
ks. Dziekan Tadeusz Kryński. 

Głos zabrała również Przewodnicząca Rady 
Rodziców – Agata Koc. Przemawiając w imieniu 
rodziców zwróciła się z gorącymi życzeniami  
do nauczycieli i podziękowała im za trud, jaki 
wkładają w edukację i wychowanie młodzieży.

Życzenia swoim profesorom złożyli także 
uczniowie naszej szkoły. Słów podziękowania 
nie zabrakło zarówno w przemówieniu Łuka-
sza Radziszewskiego – Przewodniczącego Sa-
morządu Uczniowskiego, jak również w części 
artystycznej. Symbolicznym wyrazem podzię-
kowania i wdzięczności były też piękne kwiaty, 
wręczane przez delegacje młodzieży. 

W muzycznym koncercie życzeń nie za- 
brakło akcentów poważnych, jak również tych, 
o lżejszej i humorystycznej wymowie. W przy-
gotowaniu tego bardzo udanego przedstawienia 
zaangażowani byli szczególnie uczniowie z klas 
IIB, IIIB, szkolny chór oraz nauczyciele i wy- 
chowawcy: Ewa Radziszewska, Jolanta Puszkie-
wicz, Grażyna Święcka, Barbara Pełszyk, Monika  
Ilczuk i Emil Jasiński.

JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIĄT SZKOLNYCH
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SZCZEGÓLNY PREZENT NA JUBILEUSZ SZPITALA

Ciąg dalszy ze strony 1.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą od- 
prawioną w nowej kaplicy szpitala w Wysokiem 
Mazowieckiem wraz z jej erygowaniem i pobło-
gosławieniem. Msza Święta, w intencji obecnych  
i byłych pracowników szpitala, odprawiona zo-
stała przez JE Biskupa Łomżyńskiego Ks. dr Janu-
sza Stepnowskiego oraz przez Wikariusza Bisku-
piego Ks. inf. Dr Jana Sołowianiuka, Kanclerza 
Kurii Diecezjalnej Ks. inf. dr Tadeusza Śliwow-
skiego, Proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Wysokiem Mazowieckiem Ks. prał. mgr 
Ryszarda Niwińskiego, Proboszcza parafii pw. św. 
Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem 
Ks. kan. Edwarda Łapińskiego i Kapelana szpi- 
tala Ks. mgr Andrzeja Chilickiego. Słowo Boże 
do zebranych wygłosił oraz kaplicę pobłogosła-
wił JE Biskup Łomżyński. Dekret pobłogosławie-
nia nowej kaplicy pw. Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych odczytał Kanclerz Kurii Diecezjalnej 
Ks. inf. dr Tadeusz Śliwowski, a następnie został 
on uroczyście wręczony dyrektorowi Szpitala 
Stanisławowi Bielskiemu i kapelanowi Szpitala 
Ks. Andrzejowi Chilickiemu. 

Po zakończeniu Mszy Świętej JE Biskup 
Łomżyński Ks. dr Janusz Stepnowski w obec- 
ności Starosty Wysokomazowieckiego – Bogdana  
Zielińskiego i Dyrektora Szpitala – Stanisława 
Bielskiego poświęcił pomieszczenia nowego  
budynku.

Kolejnym punktem uroczystości było uro-
czyste otwarcie nowego budynku. Zaproszeni 
goście zebrali się w pomieszczeniach szpital- 
nego oddziału ratunkowego. Słowo wstępne do 
zebranych skierował Starosta Wysokomazo-
wiecki – Bogdan Zieliński. Następnie dyrektor 
Szpitala w kilku słowach omówił program funk-
cjonalny oraz technologię wykonania nowego 
budynku.

Zadanie inwestycje obejmowało wybudowa-
nie od podstaw nowego budynku, po wschod-
niej stronie istniejącego szpitala, który spełniał 
będzie funkcję: bloku operacyjnego – z trzema 
salami operacyjnymi wraz z salą pooperacyjną, 
centralnej sterylizatorni – z trzema wydzielony-
mi strefami brudną, czystą i sterylną, szpitalnego 
oddziału ratunkowego – z własną salą opera- 
cyjną, salą intensywnego nadzoru medycznego 
oraz salą obserwacyjna, oraz pracowni tomogra-

fii komputerowej. Jest to obiekt dwukondygna-
cyjny, niepodpiwniczony połączony z istniejącą 
częścią szpitala łącznikami w poziomie parteru 
i piętra. Powierzchnia całkowita budynku wy-
nosi 2 146 m² , a kubatura 12 230 m³. Zadanie 
obejmowało również zagospodarowanie terenu 
wokół budynku i wykonanie niezbędnych in-
stalacji. Budowę obiektu rozpoczęto w kwietniu 
2013 r. Budynek został wykonany metodą trady-
cyjną. Przewarstwienia humusu spowodowały 
konieczność częściowej wymiany gruntu. Kon-
strukcja budynku jest monolityczna, żelbetowe, 
wzmocnione, stropy oraz słupy nośne wylewane 
bezpośrednio na placu budowy, ściany nośne 
murowane z bloczków silikatowych, dach płaski 
z wentylowanym stropodachem. Wewnętrzne 
ścianki działowe wykonane zostały z płyt gipso-
wo-kartonowych przymocowanych do szkieleto-
wej konstrukcji metalowej – jest to rozwiązanie 
nowatorskie w budownictwie szpitalnym. Insta-
lację wewnętrzną stanowi mocno rozwinięta sieć 
elektryczna wraz z instalacją niskoprądowych, 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, 
klimatyzacja, sieci gazów medycznych, sufity 
laminarne nad stołami operacyjnymi, które za-
pewniają równomierny nawiew sterylnego po-
wietrza, po przejściu przez specjalistyczne filtry, 
w obszar pola operacyjnego. Po odprowadzeniu 
zużytego powietrza z sali operacyjnej następuje 
odzysk ciepła i wydalenie jego na zewnątrz. Wy-
konano specjalistyczne konstrukcje do montażu 
kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych, 
ułożono na posadzkach wykładziny stosowane  
w specjalistycznych obiektach szpitalnych, ściany 
wykończono specjalistycznymi tapetami pokry-
tymi odpowiednimi farbami bakteriobójczymi. 
Spacerując po nowych, czyściutkich wnętrzach 
ma się wrażenie niesamowitej ciszy, gdyż za- 
równo posadzki jak i ściany zostały wyłożone ma-
teriałami dźwiękochłonnymi. Koszt inwestycji 
wyniósł 12.302.203 zł. (dwanaście milionów trzy-
sta dwa tysiące dwieście trzy złotych), z czego na 
zakup sprzętu medycznego, między innymi stołów 
operacyjnych, lam operacyjnych, kolumn aneste- 
zjologicznych i chirurgicznych, paneli przyłóż- 
kowych, sterylizatorów, wydano ponad 4 mln zł. 

Blisko połowę kosztów zadania inwestycyjnego, 
w kwocie 6 mln zł. sfinansował powiat wysoko-
mazowiecki, pozostałą kwotę pomad 6 mln zł. 
przeznaczył Szpital z własnych środków finanso-
wych. Generalnym wykonawcą robót budowla- 
nych i instalacyjnych była lokalna firma „Master” 
Emil Borys z Wysokiego Mazowieckiego, wy- 
łoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Uroczystego otwarcia budynku oraz prze- 
cięcia wstęgi dokonali: JE Biskup Łomżyński  
Ks. dr Janusz Stepnowski, Wiceminister Zdro-
wia Cezary Rzemek, Wojewoda Podlaski Maciej 
Żywno, Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Dy-
rektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Roleder, 
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński,  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Rady Powiatu Jan Stanisław Piętka, 
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław  
Siekierko, Dyrektor Szpitala Stanisław Bielski. 
Pan Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, na ręce 
Dyrektora Szpitala, złożył gratulacje wszystkim 
pracownikom Szpitala z okazji jubileuszu 60-le- 
cia działalności szpitala w Wysokiem Mazo- 
wieckiem oraz słowa uznania za wspaniale zre-
alizowaną inwestycję, wręczając pamiątkowy  
dyplom w etui.

Zaproszeni goście udali się do zwiedzania 
uroczyście otwartego budynku szpitala. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w re- 
stauracji Odessa. Na wstępie dyrektor Szpitala 
powitał licznie zebranych gości. Następnie Sta-
rosta Wysokomazowieckie – Bogdan Zieliński  
w swoim wystąpieniu podziękował pracowni- 
kom szpitala za codzienny trud w ratowaniu ży-
cia i zdrowia mieszkańcom powiatu, podkreślił 
rolę i znaczenie szpitala w życiu społecznym. 
Wyraził głębokie uznanie dla poziomu świad- 
czonych usług zdrowotnych przez Szpitalu oraz 
jego sytuacji finansowej. Podziękował Radzie 
Powiatu Wysokomazowieckiego za przychylność  
w przyznaniu dotacji w kwocie 6 mln zł. na 
przedmiotowe zadanie inwestycyjne oraz dba-
łość o sprawy ochrony zdrowia na terenie powiatu.

Dokończenie na stronie 11.
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Dokończenie ze strony 10. 

W kolejnym wystąpieniu dyrektor Szpi- 
tala przedstawił rys historyczny wysokomazo-
wieckiego szpitala. Został on oddany do użytku  
w październiku 1953 roku, jako bardzo nowocze-
sny dobrze wyposażony szpital znajdujący się na  
liście Ministra Obrony Narodowej – czyli szpital 
przygotowanych do ewentualnych działań woj-
skowych. Posiadał 230 łóżek w czterech oddzia-
łach: wewnętrznym, dziecięcym, chirurgicznym 
i położniczo-ginekologicznym. Marką szpitala  
były zawsze oddziały zabiegowe, a klasą dla sie- 
bie była chirurgia tworzona, między innymi, 
przez dr Karola Mazurkiewicza i dr Jana Wojt-
kowskiego.

Z okazji jubileuszu 60-lecia szpitala w Wy- 
sokiem Mazowieckiem Stanisław Bielski – dy- 
rektor Szpitala, Bogdan Zieliński – Starosta  
Wysokomazowieckie, Leszek Gruchała – Wice-
starosta Wysokomazowiecki, Leszek Mężyński i 
Jerzy Pakieła – członkowie Zarządu Powiatu oraz 
Jan Stanisław Piętka – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia Rady Powiatu wręczyli pracownikom, 
którzy w szpitalu przepracowali co najmniej od 
35 lat, pamiątkowe podziękowania za wieloletnią 
pracę na rzecz ratowania zdrowia i życie ludz-
kiego oraz posługę osobom chorym. Podzię-
kowania wygrawerowane na dyplomie etui 
otrzymali, lekarze: Marek Bachórzewski, Jadwiga 
Mioduszewska, Zofia Kuryło-Kotowska, Czesław 
Chorąży, Włodzimierz Kruszewski, Agnieszka 
Jamiołkowska i Mirosława Wyszyńska, pielę-
gniarki i położne: Barbara Ostrowska, Krystyna 
Sarnacka, Barbara Szamreta, Alina Tyszko, Da-
nuta Brzozowska, Grażyna Szymańska, Bożena 
Waśkiewicz, Grażyna Wawryniuk, Eliza Wy-
szyńska, Ewa Adamczyk, Krystyna Grodzka, 
Ludmiła Dworakowska, Krystyna Roszkowska, 
Barbara Wojno, Krystyna Jankowska, Elżbieta  
Borek, Halina Masternak, Alina Perkowska, Ha- 
lina Sakowicz, Stanisława Felczuk, Elżbieta Sę-
dziak, Danuta Uszyńska, Irena Krysińska, Maria  
Piotrowska, Alicja Marchelska, Regina Mar-
kowska, Elżbieta Piekutowska, Hanna Posacka, 
Elżbieta Skarżyńska, Regina Stypułkowska, tech-
nicy i pracownicy administracji: Urszula Żywic-
ka, Anna Wacławska, Jolanta Ignaczuk, Danuta 
Mieczkowska, Irena Kurek.

Z okazji jubileuszu 60-lecia szpitala w Wyso-
kiem Mazowieckiem Stanisław Bielski – Dyrek-

tor Szpitala oraz dr Włodzimierz Kruszewski –  
p. o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w do-
wód wdzięczności za bezinteresowne wspiera-
nie rozwoju wysokomazowieckiego lecznictwa, 
wręczyli pamiątkowe statuetki tytułu honorowy 
„Przyjaciel Szpitala Wysokomazowieckiego”. Do 
grona przyjaciół zaliczane są osoby, które w sy- 
tuacjach trudnych, kryzysowych służą bezintere-
sowną pomocą oraz, którym wpieranie rozwoju  
innych sprawia ogromną satysfakcję i radość  
z ich osiągnięć. Tytuł honorowy „Przyjaciel Szpi- 
tala Wysokomazowieckiego” otrzymali: dr n. med.  
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz – Kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ra-
tunkowej, Dorota Łapiak - Przewodnicząca Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego, prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Robert Ładny – Konsultant kra-
jowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, prof.  
dr hab. n. med. Jan Skowroński - Konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, prof. dr hab. n. med. Bogusław 
Kędra – Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
chirurgii ogólnej, prof. dr hab. n. med. Maciej 
Kinalski – Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii, prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Siemiątkowski – Konsultant wojewódzki 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej tera- 
pii, prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyń- 
ski – Konsultant wojewódzki woj. mazowieckiego  
w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu, dr hab. n. med. Artur Stolarczyk – adiunkt 
w klinice ortopedii i rehabilitacji Warszaw- 
skiego Uniwersytetu Medycznego, Jack Roleder – 
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, 
Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki.

Z okazji jubileuszu 60-lecia szpitala w Wy- 
sokiem Mazowieckiem JE Biskup Łomżyński – 
Ks. dr Janusz Stepnowski, Wiceminister Zdrowia  
– Cezary Rzemek, Starosta Wysokomazowiec-
kie – Bogdan Zieliński, Poseł na Sejm RP –  
Jacek Bogucki, Burmistrz Miasta – Jarosław  
Siekierko oraz Stanisław Bielski – Dyrektor  
Szpitala, za szczególne i wybitne osiągnięcia,  
wręczyli pamiątkowe statuetki Trofeum „Su- 
kcesy 60-lecia Szpitala Wysokomazowieckiego”,  
w 7 kategoriach. Statuetki otrzymali: w kategorii  
Ekonomia – mgr Barbara Śmigielska, główny 
księgowy Szpitala, za skuteczne prowadzenie  
i nadzorowanie finansów Szpitala, w kategorii  
Transformacja w Ochronie Zdrowia – dr Agnie- 
szka Jamiołkowska, Lekarz naczelny szpitala  
w Ciechanowcu, za wytrwałe, konsekwentne, 
skuteczne i racjonalne przeprowadzenie procesu 
transformacji szpitala w Ciechanowcu, w ka-
tegorii Organizacja – mgr Teresa Tenderenda,  
kierownik działu organizacji i nadzoru, za sku-
teczne wdrożenie i funkcjonowanie Zintegro- 
wanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania Środowisko-
wego w zakresie usług medycznych, w kategorii 
Nauka – dr n. o zdrowiu Alicja Moczydłowska, 
Inspektor ds. zakażeń szpitalnych i jakości pie-
lęgnacji, za osobisty rozwój naukowy, dążenie 

do doskonałości i praktyczne wykorzystywanie  
wiedzy w działalności Szpitala, w kategorii Inno-
wacyjna Medycyna – dr n. med. Jerzy Boliński, 
Kierownik pracowni diagnostyki obrazowej, za  
osobisty wkład i twórczą autorską pracę we wdra- 
żaniu nowoczesnych rozwiązań w pracowni  
diagnostyki obrazowej, z zastosowaniem syste-
mów IT, i wykorzystanie ich do poprawy efek-
tywności i jakości obrazowania, w kategorii 
Osobowość – lek. med. Marek Bachórzewski, 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, za bezgra-
niczne oddanie się profesji lekarskiej, profesjo-
nalizm, przestrzeganie zasad i norm, nienaganną  
moralność, w kategorii Sukces Szpitala – lek 
med. Włodzimierz Kruszewski – Ordynator od-
działu urazowo-ortopedycznego, za zbudowanie 
ogólnokrajowej marki oddziału urazowo-orto-
pedycznego i sukcesu Szpitala.

Na zakończenie uroczystości zaproszono 
gości na okolicznościowy obiad oraz część arty-
styczną przygotowaną przez zespół De Marco – 
Marek Brzozowski i pokaz magii.
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