luty 2014
STRAŻACY PODSUMOWALI MINIONY ROK
Co 14 godzin wyjeżdżali do różnego rodzaju
zdarzeń: co 17 godzin podejmowali interwencję
w związku z wystąpieniem miejscowego zagrożenia, zaś co 75 godzin przyczyną wyjazdu był
pożar. Taki był strażacki rok 2013 w wysokomazowieckiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Dla porównania w roku 2012: wyjazd do
zdarzenia następował co 12 godzin, do pożarów
wyjeżdżano co 48 godziny, a do miejscowych
zagrożeń co 16 godzin.
Najwyższe słupki przedstawiają porównanie
liczby miejscowych zagrożeń, niższe – pożarów,
a najniższe – fałszywych alarmów. Liczby nie
kłamią – rok 2013 był lepszy od poprzedniego
– co cieszy, chociaż „nigdy nie jest tak dobrze,
żeby lepiej być nie mogło”.
Pełną analizę ubiegłorocznej sytuacji pożarowej i występowania miejscowych zagrożeń
znajdą Czytelnicy na oficjalnej stronie internetowej KP PSP, a na stronie 5 Głosu relację z podsumowania strażackiego roku 2013.
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REKORDOWY TURNIEJ SZACHOWY

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie miały wyjątkowy finał. Już po raz
siódmy szachiści z całego regionu walczyli o Puchar Burmistrza Czyżewa. Bezkonkurencyjny,

podobnie jak w zeszłym roku, okazał się Tomasz
Ołowski z Nura. Rekordowa była również ilość
uczestników, którzy wzięli udział w turnieju: 75
osób z Gminy Czyżew, Nur, Szepietowo, Andrzejewo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie,
Klukowo.
Gratulacje wszystkim szachistom oraz podziękowania organizatorom turnieju, szczególnie Grzegorzowi Samełko oraz Krzysztofowi
Kupniewskiemu - sędziemu turnieju, złożyła
Burmistrz Anna Bogucka. Krzysztof Kupniewski, który prowadzi koło szachowe w czyżewskim GOK-u, wręczał laureatom rozgrywek

szachowych dyplomy, Pani Burmistrz Anna Bogucka zwycięskie trofea w postaci pamiątkowych statuetek, natomiast Dyrektor GOK-u
w Czyżewie Katarzyna Kostro, upominki.
Najlepsi szachiści turnieju w kategoriach
żeńskich: do lat 13 – Kinga Akonon, Ciechanowiec; powyżej lat 13 – Paulina Tryniszewska,
Czyżew. W kategoriach męskich: do lat 13 – Jakub Śmiarowski, Czyżew; 14 -16 lat – Jakub Budziszewski, Szepietowo, powyżej lat 16: I miejsce i Puchar Burmistrza Czyżewa – Tomasz
Ołowski.

… I NADSZEDŁ TEN CZAS!
Ten cytat znają chyba wszyscy: „Miło szaleć,
kiedy czas po temu…”. Z całą pewnością słowa
renesansowego poety Jana Kochanowskiego
przypominają sobie każdego roku maturzyści.
Na sto dni przed maturą stają się one - przynajmniej na krótko - ich życiowym mottem.
Balowe kreacje, taneczne kroki i układy – stają
się najważniejszym zadaniem młodzieży na sto
dni przed maturą. Niekiedy okazuje się, że niezbędne są pilne powtórki, bądź korepetycje…
Czasem także pojawia się potrzeba pilnego znalezienia „pary”. Zwykle zdążają ze wszystkim,
a efektem jest jedno z najważniejszych i naj-

piękniejszych przeżyć wieku szkolnego. Każda
studniówka jest jedyna w swoim rodzaju – wyjątkowa, niezapomniana i pozostaje w pamięci
na całe życie.
Pierwszy dorosły bal uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie relacjonowaliśmy już w poprzednim numerze Głosu.
Dzisiaj znajdą Państwo relacje z podobnych wydarzeń w czterech pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych powiatu.
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STANOWISKO RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 11 lutego 2014 roku
przeciwko wdrażaniu ideologii „gender”
Rada Powiatu Wysokomazowieckiego z niepokojem obserwuje zorganizowane działania
ideologiczne, wprowadzające genderyzm w życie społeczne Polski. Podważa się naukowe osiągnięcia antropologii, istnienie płci biologicznej
oraz społeczne znaczenie małżeństwa.
Za wszelką cenę forsuje się teorię o dominującej roli kulturowości w rozowju człowieka, równocześnie podważa się rolę biologiczną
płci w kształtowaniu osoby ludzkiej. Usiłuje
się przyznać prawa przynależne rodzinie także
związkom osób tej samej płci. Przedstawia się
małżeństwo jako stereotyp zakładający przemoc
mężyczyzny nad kobietą.

W dziedzinie wychowania ingeruje się w prawa rodziców, ogranicza wolność wypowiedzi
i wyrażania poglądów.
Tego rodzaju edukacja prowadzi do degradacji procesu wychowania oraz jego wynaturzenia.
Budzą w nas zdecydowany sprzeciw, popieranie w środkach społecznego przekazu, agresywne zachowania wobec osób i instytucji podejmujących debatę na temat ideologii „gender”
i płynących z niej zagrożeń.
Widzimy w tym ograniczenie wolności słowa, gwarantowaną przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Episkopatu Polski, który wykazał realne zagrożenia
płynące z ideologii „gender” dla rozowju człowieka i rodziny.
Sprzeciwiamy się wprowadzaniu do szkół
i przedszkoli seksualizacji dzieci i młodzieży pod
pozorem tak zwanej edukacji równościowej.
Apelujemy do rodziców, nauczycieli, pracowników kultury, oświaty, zdrowia i mediów
aby przeciwdziałali destrukcji obecnego systemu wartości.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

I ZNOWU NOCY BYŁO MAŁO…

„Sezon studniówkowy 2014” w powiecie wysokomazowieckim zakończył się 15 lutego. Jednymi z ostatnich maturzystów, którzy bawili się
tego dnia byli uczniowie Technikum im. Armii
Krajowej w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem, którzy na miejsce swego balu wybrali „Dworek Pan Tadeusz”
w Kuczynie.
Uczniowie ostatnich klas: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz
technik rolnik są w trakcie przygotowań do ważnych egzaminów zawodowych i matury. Jednakże w sobotni wieczór myśleli zupełnie o czymś
innym... Tradycja przykazuje bowiem, ażeby
maturzyści na 100 dni przed egzaminem uczcili
w niecodzienny sposób swą dojrzałość i gotowość wkroczenia w dorosłość.
Zaczęło się klasycznie. Tradycyjny, uroczysty polonez, przemówienie dyrektora szkoły
Józefa Sokolika, życzenia pomyślnego zdania
egzaminów i kwiaty dla wychowawców: Jadwigi
Grudzińskiej-Flanc, Karola Głębockiego i Beaty
Roszkowskiej-Kopańskiej. Niby nic oryginalnego, ale klimat stworzony przez uczniów
i zaproszonych gości, sprawił, że ta noc zapadnie
w pamięci na całe życie.
Bal studniówkowy swą obecnością zaszczycili dostojni goście: Starosta Wysokomazowiecki
– Bogdan Zieliński z małżonką, Wicestarosta
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– Leszek Gruchała z małżonką, Wójt Gminy
Wysokie Mazowieckie – Krzysztof Krajewski
z małżonką, Wiceburmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie – Ewa Konarzewska z małżonkiem,
Dyrektor ZSZ im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem – Andrzej Jamiołkowski
oraz Dyrektor ZSOiP im. Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem – Ryszard
Flanc z małżonką.
Zanim w imieniu rodziców Celina Olszewska i Andrzej Pruszyński zaprosili wszystkich
do wspólnej zabawy, życzenia udanej studniówki i sukcesów na maturze złożył maturzystom
Bogdan Zieliński. Około 22.30 odbył się występ
artystyczny, w którym uczniowie wcielili się
w postaci nauczycieli i polityków, w humorystyczny sposób przedstawiając ich sylwetki.
Z pewnością na uznanie zasłużył przygotowujący
młodzież Karol Głębocki, ale też i poszczególni
wykonawcy.

Podczas tej wyjątkowej nocy maturzyści
bawili się do białego rana. Ta cudowna noc na
zawsze pozostanie w ich pamięci, a wspominać
ją będą oglądając zdjęcia i film z tej imprezy.
Teraz przed nimi kilka dni odpoczynku, a potem oczekiwanie na kwitnienie kasztanów. Uczniowie i nauczyciele z Technikum im. Armii
Krajowej w Centrum Kształcenia Zawodowego
życzą wszystkim tegorocznym maturzystom zdania majowych egzaminów.
Centrum Kształcenia Zawodowego

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 14 stycznia do
30 stycznia odbył 1 posiedzenie, na którym rozpatrzył i podjął uchwały w sprawie: sposobu podziału i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia w 2014
roku; uzgodnienia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie; zmian w budżecie powiatu
na 2014 rok; ogłoszenia otwartych konkursów
ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego; ustalenia procedury ogłoszenia naboru
na członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej
oferty złożone w otwartych konkursach ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014
roku; ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na
realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2014 roku.

7 lutego Komisja Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych zapoznała się z informacją Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą podpisania kontraktów z NFZ
na 2014 rok oraz zapoznała się projektami
uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w celu
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2013, przeprowadzenia kontroli
w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Wysokiem.
7 lutego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego, raportem Podlaskiego Kuratora
Oświaty z przeprowadzonej w dniach 13-27 listopada 2013 roku ewaluacji zewnętrznej problemowej w Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie oraz
projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: a) zamiaru likwidacji szkół
wchodzących w skład zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki; b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem.

Jeżeli chcesz rozliczyć się przez Internet,
a masz wątpliwości czy sobie z tym poradzisz,
możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędu
skarbowego. W Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem na Sali Obsługi Podatników funkcjonuje specjalne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, na którym samodzielnie lub przy wsparciu pracownika urzędu,
można nauczyć się przesyłać swoje deklaracje za
pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
Nie wychodząc z domu też możesz rozliczyć
się z podatku dochodowego za ubiegły rok - to
proste, szybkie i bezpieczne. Korzystasz z komputera z dostępem do Internetu? Jeśli tak, to nic
nie stoi na przeszkodzie, żeby PIT za 2013 rok
przesłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
Taka forma rozliczenia się z podatku, to nie tylko
oszczędność czasu, ale także większa pewność,
że twoje zeznanie jest poprawnie wypełnione,
ponieważ system sprawdza czy we wszystkie
pola formularza zostały wpisane niezbędne informacje i czy nie ma w nim błędów rachunkowych. Interaktywne formularze podatkowe oraz
instrukcje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.
gov.pl.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem
Mazowieckiem zachęca wszystkich Podatników
rozliczających się za 2013r. do skorzystania z tej
formy złożenia zeznania podatkowego.
PIT przez Internet w pięciu krokach:
1. wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.
finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki
Do pobrania aplikację e-Deklaracje Desktop lub
wtyczkę (plug-in),
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji
e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze, a następnie go wypełnij,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2011 rok,
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie

11 lutego odbyła się XXXI Sesja rady
Powiatu Wysokomazowieckiego IV kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu
pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy
sesjami, sprawozdanie z pracy stałych komisji
rady powiatu wysokomazowieckiego za 2013
rok, informację Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem dotyczącą podpisania kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2014 rok,
sprawozdanie w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto rozpatrzono i przyjęto uchwały w sprawie:
a) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za
rok 2013, b) przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, c)
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład
zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, d) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto podjęte zostało Stanowisko Rady Powiatu Wysokomazowieckiego przeciwko
wdrażaniu ideologii „gender’.
JB

Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u
w urzędzie skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości
zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi
formularzy interaktywnych zamieszczonej na
stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.
mf.gov.pl (zakładka – Instrukcje).
Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
• oszczędność czasu,
• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
• łatwość wypełnienia,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,
• gwarancja poprawności składanej deklaracji,
• szybszy zwrot nadpłaty,
• ochrona środowiska,
• trzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji
bez wychodzenia z domu.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W styczniu 2014 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 37 zdarzeń,
w których uczestniczyło 68 załóg – 290 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 11
osób. Straty oszacowano na ok. 115,7 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
3 stycznia o godz. 0601 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o pożarze stodoły drewnianej, do którego doszło
w miejscowości Kostuszyn-Kolonia gm. Ciechanowiec. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 3 zastępy
z OSP KSRG. Po dojeździe na miejsce pierwszej
JOP pożarem objęte były już całe budynki. Palił się
ich kompleks: stodoła drewniana kryta eternitem
z dobudowanym w szczycie budynkiem gospodar-

czo-warsztatowym drewnianym krytym blachą.
Właściciel przed przyjazdem JOP odłączył dopływ
prądu do budynku gospodarczo-warsztatowego,
odjechał w bezpieczne miejsce samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym od budynków objętych pożarem i wyprowadził z budynku stodoły
dwa byki. Pierwsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów
wody w natarciu i jednego w obronie na oddaloną na około 20 metrów od miejsca pożaru drugą
stodołę drewnianą krytą eternitem. Z chwilą przybycia pierwszej jednostki JRG Wys-Maz właściciel gospodarstwa uskarżał się na ból twarzy i rąk,
udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy
(założono mu opatrunki hydrożelowe). Przybyły na
miejsce zdarzenia ZRM przebadał osobę poszkodowaną. W wyniku zaistniałej sytuacji pożarowej
zamieszkująca w tym samym gospodarstwie starsza
kobieta w wieku około 75 lat, pod wpływem silnych
emocji źle się poczuła zastęp ZRM również ją zbadał i podał leki. Mężczyzna i kobieta pozostali na
miejscu. Po ugaszeniu pożaru, rozebrano konstrukcje budynku. Straty oszacowano na około 33 tys. zł.
29 stycznia o godz. 1247 Dyżurny PSK otrzymał informację wypadku drogowym, do którego
doszło w miejscowości Michałki. Do działań zadysponowano dwa zastępy z JRG w Wysokiem
Mazowieckiem. Po dojeździe na miejsce działań
stwierdzono, że samochód Ford nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w niego prawidłowo

jadący samochód VW. Samochód Volkswagen wyjechał z jezdni na prawe pobocze i zatrzymał się
w pozycji na kołach, a Ford został wepchnięty przodem na lewe pobocze z wystającym na jezdnię tyłem. Samochodem osobowym jechał sam kierujący
(mężczyzna), który wydostał się z niego o własnych
siłach i nie miał widocznych obrażeń. Fordem jechało dwóch mężczyzn, którzy również wydostali
się z pojazdu sami i nie mieli widocznych obrażeń.
W pierwszej fazie ruch drogowy był zablokowany,
następnie odbywał się wahadłowo. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu
dopływu prądu z akumulatorów, jednocześnie po
dokonaniu wywiadu z uczestnikami, tylko kierujący VW Passatem zaczął uskarżać się na ból brzucha
i palca u ręki (poszkodowanemu założono kołnierz,
podano tlen i zabezpieczono przed utratą ciepła
- wzięto do ciepłej kabiny pojazdu strażackiego).
Po odjechaniu z miejsca Ambulansu pasażer Forda
powiedział, „że chyba uderzył się głową” - po obejrzeniu głowy stwierdzono lekkie zaczerwienienie
skóry (założono kołnierz i zabezpieczono przed
utratą ciepła – wzięto poszkodowanego do kabiny
wozu strażackiego – poszkodowany odmówił podania tlenu) i wezwano na miejsce drugi Ambulans. Obaj poszkodowani zostali zabrani do szpitala. Następnie po zablokowaniu ruchu drogowego,
pomoc drogowa zabrała samochód osobowy VW,
a samochód Ford został na miejscu - zabezpieczany
przez Policję. Straty oszacowano na około 20 tys. zł.

KRONIKA POLICYJNA

W styczniu 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto
60 postępowania przygotowawcze. W miesiącu
tym policjanci zatrzymali 13 nietrzeźwych kierowców. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego
doszło do 2 wypadków i 31 kolizji drogowych.
- 14 stycznia wysokomazowieccy policjanci zostali poinformowani o kradzieży, do której doszło
w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia.
Tam ustalili, że sprawcy weszli na teren posesji,
skąd zabrali metalową obudowę skrzyni biegów od
samochodu ciężarowego wartości około 2,5 tysiąca
złotych oraz kanister z około 50 litrami oleju napędowego. W wyniku intensywnej pracy mundurowi
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ustalili, że skradzione rzeczy mogą znajdować się na
skupie złomu w pobliskiej miejscowości. Funkcjonariuszom udało się szybko odzyskać utraconą część
i jeszcze tego samego dnia zatrzymać podejrzanych
o tę kradzież 19 i 31-latka. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a ich postępowaniem zajmie się sąd.
- 16 stycznia, po godzinie 15:00 wysokomazowieccy policjanci w obrębie miejscowości Dmochy
Rodzonki postanowili zatrzymać do kontroli drogowej osobowe audi. Kierowca auta zignorował sygnały mundurowych nakazujące mu zatrzymanie
się i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za
nim w pościg. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcił w kierunku Dąbrowy Wielkiej. Uciekając przed
policyjnym patrolem, jechał całą szerokością jezdni, powodując, że samochody jadące z przeciwka
zjeżdżały na pobocze. Po przejechaniu około trzech
kilometrów policjanci zatrzymali uciekiniera. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 3 promile
alkoholu w organizmie. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.
- 21 stycznia, około godziny 18:00 na drodze Dąbrówka Kościelna – Średnica Pawłowięta doszło do
kolejnego zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili,
że 20-letni kierowca bmw jadąc od strony Dąbrówki
Kościelnej, na prostym odcinku drogi, widząc przebiegające przez jezdnię zwierzę gwałtownie zahamował. W wyniku tego manewru stracił panowanie
nad pojazdem, zjechał do rowu, a następnie uderzył
w znajdujący się tam betonowy przepust. W wyniku
wypadku ranne zostało podróżujące z nim rodzeń-

stwo w wieku 8 i 13 lat. Dzieci z niegroźnymi obrażeniami ciała trafiły do szpitala.
-24 stycznia, tuż przed godziną 12.00, dyżurnego wysokomazowieckiej Policji powiadomiono
o zdarzeniu drogowym z udziałem pieszej. Z przekazanych informacji wynikało, że do wypadku doszło na ulicy Szpitalnej. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Tam wstępnie ustalili, że 34-letnia
kobieta jadąca passatem na oznakowanym przejściu
dla pieszych potrąciła przechodząca przez jezdnię
83-latkę. W wyniku zdarzenia piesza z urazem kolana trafiła do szpitala. Badanie alkomatem wykazało,
że kierująca volkswagenem była trzeźwa.
- 28 stycznia, około godziny 12:30 dyżurny
wysokomazowieckiej Policji otrzymał zgłoszenie
o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze Wysokie Mazowieckie – Czyżew, w pobliżu
miejscowości Dmochy Glinki. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce. Tam ustalili, że kierujący fiatem 35-letni mężczyzna, na prostym odcinku
drogi stracił panowanie nad pojazdem. Następnie
wpadł w poślizg i uderzył w ciężarową scanię jadącą z przeciwka. W wyniku zdarzenia ranny został
kierowca uno. Ze złamaną nogą trafił do szpitala.
Natomiast podróżujący z nim 69-letni pasażer
z obrażeniami głowy śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Białymstoku. Szczegółowe
przyczyny i okoliczności tego wypadku ustalają teraz wysokomazowieccy policjanci.
AB

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2013 ROKU
w powiecie wysokomazowieckim

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 10 lutego
2014 r. odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń
oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg.
Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: Zastępcę Podlaskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
– brygadiera Andrzeja Sobolewskiego, Starostę
Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego,
Wicestarostę Wysokomazowieckiego – Leszka
Gruchałę, inspektora Dariusza Wiaksa – Komen-

danta Powiatowego Policji, Andrzeja Grzeszczuka – Państwowego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Sanitarnego, Tadeusza Zawistowskiego - Inspektora Nadzoru Nadleśnictwa Rudka,
Annę Bogucką – Burmistrza Czyżewa, Jarosława Siekierko – Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie, Mirosława Reczko – Burmistrza
Ciechanowca, Stanisława Wyszyńskiego – Burmistrza Szepietowa, Krzysztofa Krajewskiego
– Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, Marka
Kaczyńskiego – Wójta Gminy Nowe Piekuty,
Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły,
Józefa Grochowskiego – Wójta Gminy Kulesze
Kościelne, innych przedstawicieli lokalnego samorządu oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.
Następnie zaprezentowano przygotowany
na spotkanie materiał: bryg. Tomasz Sieńczuk
przedstawił sytuację pożarową i występowanie
miejscowych zagrożeń w 2013 roku na terenie
naszego powiatu, Komendant zreferował sprawy
dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Kolejną częścią narady były wystąpienia
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Starosty Wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia

dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie.
Naradę zakończyły podziękowania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca,
za dotychczasowe efekty współpracy złożone na
ręce przybyłych gości.
TS

WYSOKOMAZOWIECCY STRAŻACY NAJLEPSI

Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Strażaków rozegrano 7. Lutego 2014 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem przy
ul. Ludowej 5. W zawodach uczestniczyło 42

zawodników z województwa podlaskiego reprezentujących: 11 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (z Augustowa, Bielska
Podlaskiego, Grajewa, Hajnówki, Kolna, Moniek, Sejn, Siemiatycz, Sokółki, Wysokiego Mazowieckiego i Zambrowa), 3 Komendy Miejskie
Państwowej Straży Pożarnej (Białystok, Łomża,
Suwałki) oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco: 1. miejsce Prużanin Zbigniew – KP PSP Wysokie Mazowieckie, 2. - Kostro Leszek – KP PSP Wysokie Mazowieckie,
3. - Biały Artur – KP PSP Wysokie Mazowieckie, 4. - Zieziula Tomasz – KM PSP Białystok,
5. - Kusznerko Wojciech – KW PSP Białystok,
12. - Sebastian Witkowski – KP PSP Wysokie

Mazowieckie, 29. - Gołaszewski Karol – KP
PSP Wysokie Mazowieckie.
Fundatorami nagród, pucharów i upominków dla uczestników zawodów byli: Podlaski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej, Starosta Wysokomazowiecki, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Podlaskie Stowarzyszenie Sportu
i Kultury Fizycznej „Strażak”.
Sędzią Głównym zawodów był Zbigniew
Piszczatowski, który ocenił, iż: turniej przebiegał prawidłowo, u zawodników nie odnotowano urazów ani kontuzji. Organizacja rozgrywek
i ich poziom sportowy stały na bardzo wysokim
poziomie.

NIE PRZECHODŹMY OBOJĘTNIE!
Policjanci apelują, aby podczas mroźnych nocy nie przechodzić obojętnie obok osób, które potrzebują pomocy
i nie są w stanie same zadbać o swoje bezpieczeństwo. O każdej takiej sytuacji powiadamiajmy Policję. Wystarczy
jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub 997.
Przykładem takiej sytuacji może być zdarzenie z 29 stycznia, kiedy to kilka minut po godzinie 4. Nad ranem
dyżurny wysokomazowieckiej Policji został poinformowany o błąkającej się po mieście starszej kobiecie. Zaalarmowani policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Już po kilkunastu minutach funkcjonariusze odnaleźli
leżąca w śniegu przy jednym z bloków przy ulicy Ludowej 89-latkę. Mieszkanka miasta była wyczerpana, nie była
w stanie samodzielnie wstać, nie wiedziała nawet, gdzie się znajduje. Mundurowi szybko ustalili dane kobiety i przekazali ją pod opiekę syna. Na szczęście, dzięki sygnałowi przekazanemu policjantom i ich sprawnej interwencji nie
doszło do tragedii.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866-1915
Wysokie Mazowieckie - dokończenie
W 1830 r. proboszcz z Wysokiego donosił biskupowi sejneńskiemu, że w mieście
odbywają się 2 jarmarki: na Trzech Kroli
(6 I) i Narodzenie Matki Boskiej (8 IX), których terminy pozostają w sprzeczności z kalendarzem kościelnym. Na te zjazdy handlowe przybywa po 4 tys. osob92. W 1876 r.
6 dorocznych jarmarków odbywało się w poniedziałki po: Trzech Królach, Niedzieli
Palmowej, Narodzeniu NMP, Wszystkich
Świętych, a przed św. Szymonem i Jakubem
oraz św. Janem Chrzcicielem. Jednocześnie zapisano wówczas o wzmożonym ruchu
targowym w terminach po niedzieli Starozapustnej, Głuchej, Wielkanocy, św. Annie
i święcie Matki Boskiej Różańcowej.
W 1830 i 1854 r. targi odbywały się tam
w niedziele94. W 1876 r. terminem targów
był poniedziałek, choć zapisano, że mieszkańcy życzyli sobie, by to był termin środowy. W 1935 r. targi odbywały się tam
w poniedziałki i czwartki.
W latach 1866-1914 miasto nosiło oficjalną nazwę Mazowieck (do dziś używaną
potocznie). Było siedzibą powiatu mazowieckiego (dziś nazwa nieprawidłowa – wysokomazowieckiego). Mieścił się tu urząd
pocztowy. Prócz kościoła i cerkwi były 2
synagogi.
W 1875 r. przeprowadzono szosę do
stacji kolejowej w Szepietowie i założono
stację telefoniczną. W 1877 r. zainstalowano latarnie naftowe. W 1827 r. były 153 budynki drewniane, w połowie XIX w. – 163
drewniane i 6 murowanych, roku 1890 – 258
budynków (w tym 8 murowanych), a w 1894 r.
– 211 budynków.
W 1892 r. w Wysokiem Mazowieckiem
było 34 rzemieślników-majstrów. W 1799 r.
mieszkało tam 869, w 1827 – 900, w połowie XIX w. 1800 (w tym 1100 Żydów), 1890
– 4000, w 1906 r. – 2600 mieszkańców, w 1914
– 3200 (w tym 1900 Żydów).
W 1904 r. prowadzono prace nad ustaleniem planu regulacyjnego Mazowiecka.
31 V na zwołanym zebraniu mieszkańców
wsi Zawrocie postanowiono o włączeniu
części ul. Dworskiej w obręb miasta.
Waniewo
W 1447 r. sędzia łomżyński Stefan z Kobylina zaświadczał, że Trojan, rajca łomżyński, dostarczył 60 wiązek dobrego wańczosu (okorowanych klepek) do wyznaczonego miejsca w Waniewie, koło mostu. W 1501 r.
Aleksander Jagiellończyk nadał Waniewo
Mikołajowi Radziwiłłowi, wojewodzie Wi-
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leńskiemu. 20 VI 1510 r. w Krakowie król
Zygmunt I pozwolił mu osadzić miasto na
prawie chełmińskim w Waniewie, a także
pobierać myto na nowo zbudowanym moście przez rzekę Narew. Przez szeroką dolinę rozlewisk Narwi, gdzie rzeka dziś płynie
wieloma korytami, przeprowadzony dziś
jest poprzeczny kanał łączący dawne miasteczko Waniewo z dworem w Śliwnie, położonym na przeciwległym brzegu Narwi.
Również tradycja miejscowa utrzymuje, że
ongiś wzdłuż kanału przez bagniska funkcjonował drewniany most, po którym odbywała się komunikacja z Choroszczy do
Waniewa. Tradycję potwierdzać mają widoczne gdzieniegdzie pale drewniane rzekomego mostu102. W 1511 r. Radziwiłł
ufundował w Waniewie kościół parafialny
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
Wraz z istniejący tu zamkiem, mostem
oraz nowo lokowanym miastem, fundacja
kościoła stwarzała możliwości rozwoju.
Sokoły
Sokoły przez długi czas pełniły funkcję wiejskiego targowiska przykościelnego,
nim zyskały status miasta. Tam plac targowy zajmował grunty częściowo należące do
parafii katolickiej, częściowo zaś do kilku
szlacheckich właścicieli ziemskich. Najwcześniejszy znany królewski przywilej Augusta II Sasa, z 1713 r., reaktywował dawniej
odbywające się targi niedzielne, gdyż wieś
ta już posiadała, jak pisał monarcha – od
najjaśniejszych antecesorów naszych przywilej wsi ziemskiej Sokoły, w województwie
podlaskim, ziemi bielskiej, leżące, w posesji wb. Chaleckiego, dziekana bielskiego,
plebana sokołowskiego i urodzonych Pawła
i Stanisława Kruszewskich i innych posesorów do tychże dóbr należących.
10 VI 1736 r. Antoni Kruszewski, miecznik bracławski z Kruszewa, zaślubił Konstancję Boryczewską, porucznikową Wlk.
Ks. Litewskiego z Hoźnej. Konflikt, który
wynikł pomiędzy plebanem i właścicielami gruntowymi, doprowadził do wyroków
sądu trybunalskiego lubelskiego 18 X 1755
i grodzkiego brańskiego 25 V 1756 r., nakazujących właścicielowi Sokół – Kruszewskiemu wnosić kościołowi tamtejszemu gratyfikacje za odbywanie handlu na gruncie
kościelnym. Pleban powoływał się przy tym
na umowę z 1659 r. z właścicielem Sokół
w sprawie wybierania targowego, zatwierdzoną przez biskupa łuckiego Mikołaja Prażmowskiego. Reliktem istnienia dwóch odbiorców targowego jest zachowany do dziś
podział – przedzielonego zabudową placu

rynkowego w Sokołach – rynku przykościelnego, w kształcie trójkąta i placu targowego na dawnych gruntach szlacheckich
– prostokątnego.
Przywilej króla Stanisława Augusta z 18
III 1776 r. zezwalał Janowi Kruszewskiemu
na 4 jarmarki: nazajutrz po Wniebowzięciu
NMP (16 VIII), na św. Antoniego (13 VI),
Podwyższenie Krzyża Świętego (14 IX) i św.
Mikołaja (6 IX). Wszystkie cztery doroczne
zjazdy handlowe odbywały się w terminach
odpustów. W 1764 r. w Sokołach zamieszkiwało 163 Żydow i funkcjonował tam przykahałek105. W 1791 r. żydowski kahał tykociński próbował zwalczyć konkurencyjną
osadę w Sokołach, położoną w granicach
jego władzy. Żydzi tykocińscy prosili właścicielkę – Izabelę Branicką: Donosim, iż
Sokoły wielmożnego Kruszewskiego (mil 3
od Sokołów do Tykocina), które to Sokoły
za wieś się zapisały, od podatków Rzeczypospolitej uchylając się, a ponieważ według konstytucji po wsiach [z 1507 r.] skasowano targi i jarmarki, które Sokoły dla nas
z wielką przeszkodą są, w których targi
i jarmarki walne bywały, lubo tego w memoriale do Jaśnie Oświeconej Pani nie wyraziliśmy, ale o to suplikujemy, aby Jaśnie
Oświecona Pani raczyła sposobić się i nie
dopuścić, bo się Pan Kruszewski mocno stara, aby przywrócona była Sokołom wolność
targów i jarmarków. Którym to Sokołom
– jeżeliby upadła ta wolność – zapewne nasze miasto powstanie. A jeżeliby na to przyszło, że Sokoły ma być miasto, to Tykocin
będzie wieś. Suplikujemy, jak najpokorniej,
o utrzymanie nas.
W 1854 r. cotygodniowe targi odbywały
się w Sokołach w niedziele. Za staraniem
właścicielki osady Marianny z Kruszewskich Markowskiej Rada Administracyjna
Królestwa Polskiego 10 V 1827 r. nadała
prawa miejskie, przysługujące miastom prywatnym w Królestwie Polskim, jak również
ze szczególnymi zastrzeżeniami i dobrodziejstwami. W 1827 r. do dawnych jarmarków dodano trzy nowe: na św. Józefa
(19 marca), Znalezienie Krzyża Świętego
(3 maja) i św. Małgorzaty (13 lipca). Wyznaczone w 1827 r. przez Radę Administracyjną granice miasta przetrwały niezmienione jeszcze w 1928 r. Prawa miejskie
Sokoły utraciły w 1867 r. i zostały włączone
do gminy wiejskiej Sokoły108. W 1915 r.
Sokoły ponownie uzyskały prawa miejskie,
które utraciły w 1950 r.
W 1810 r. Paweł Dworakowski, miejscowy organista, wspólnie z innymi rozpoczął na Nowej Górze (teren cmentarza
grzebalnego) w Sokołach budowę kaplicy
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publicznej. W 1819 r. proboszcz sokołowski uzyskał papieskie brewe na dwa odpusty w kaplicy na Nowej Górze w Sokołach:
w święto Znalezienia Krzyża Świętego (3
maja) i Narodzenie NMP (18 września).
Odpust na Znalezienie św. Krzyża posiadał swój odpowiednik w terminarzu tamtejszych jarmarków. Domyślać się możemy,
co w rzeczywistości ściągało liczne rzesze
wiernych – kult św. Krzyża, który na Nowej Górze w Sokołach powinien się rozwijać. W zachowanych inwentarzach kościoła
brak informacji o typowych obiektach kultu
św. Krzyża. Natomiast w ołtarzu głównym
kościoła odpustowego umieszczony był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, co w zestawieniu z terminem odpustu w dniu 3
maja prowadziło do rozwoju kultu Matki
Boskiej Królowej Korony Polskiej. Zjazdy
na Nowej Górze w Sokołach były ukrytą
formą życia narodowego, patriotycznego
społeczności późniejszego powiatu wysokomazowieckiego.
Około 1834 r. na Nowej Gorze ustawiono zakupioną za 100 rubli w Tykocinie
dawną cerkiew unicką, zachowaną do dziś.
W 1892 r. we wsi Sokoły było 28 majstrów-rzemieślników z 17 uczniami. W połowie XIX stulecia w Sokołach mieszkało
1500 osób (w tym 1380 Żydów). W 1890 r.
mieszkało tam 2300, a w 1906 r. 4100
mieszkańców, w 1914 – 4200 (90% Żydów).
W osadzie były 3 domy murowane i 76
drewnianych. W 1890 r. było domów murowanych8, sklep z wyszynkiem, szkoła początkowa, 36 kramów.

Sokoły. Rynek 1914 r.

Czyżew
Do rozbiorów Czyżew należał do ziemi
nurskiej województwa mazowieckiego. Po
III rozbiorze Prusy włączyły go do powiatu
ostrołęckiego departamentu płockiego113.
Bractwo Różańcowe działało tam już w 1676 r.
14 maja 1696r. odbyła się erekcja altarii.

Inwentarz kościoła czyżewskiego z 15 III
1739 r. wzmiankuje: Kościół drewniany, dobry, ze dwiema kaplicami sub titulo sancti
Jacobi Apostoli et sanctae Annae.

wnętrznych Królestwa Polskiego otrzymała wowczas taki opis Czyżewa: Miasto
dziedziczne Czyżew jest... istotnie żydowskie. Chrześcijanie w tem mieście osiadać
żadnej klasy nie mają, ani nie mogą, terytorium bowiem nie mają, ani nawet dyspozycji lokacyjnej. Rolnika żadnego posiadać nie może. Rzemiosło, dla konkurencji
Żydów, przez chrześcijan utrzymywane na
próżno by było. Uczestnictwo i podział korzyści handlowych próżnym by były usiłowaniem. Jarmarki takoż dość liczne bywają.
Zyski z wyszynku wódki i piwa niezmiernie wiele przynoszą dla Żydów. Targi bywają znaczne, w stosunku do stopnia czyli
klasy miasta, lecz, od epoki zaprowadzenia targów w tem nowym mieście, upadły
czyli się zmniejszyły w innych sąsiedzkich
miastach.

Czyżew. Dom. Rys. Szyszko-Bohusz. Początek XX w.
Z. Gloger, Budownictwo drzewne, t. 1, s. 235.

W jednej kaplicy bractwo Różańca,
w drugiej bractwo św. Anny.
31 XII 1713 r. rzekomo nastąpiła lokacja miasta Czyżew w ziemi nurskiej115.
31 XII 1738 r. August III nadał starościcom
nurskim Markowi i Karolowi Godlewskim
4 jarmarki, na św. Michała Archanioła, św.
Mikołaja biskupa, św. Egidiusza (Idziego)
i św. Stanisława biskupa i niedzielne targi,
w ich dobrach ziemskich Czyżew116. Konstytucja sejmu 1775 r. zatwierdziła Przywilej na targi i jarmarki w miasteczku Czyżewie. Dokumenty z 1738 i 1775 r. zawierały zezwolenia na 4 jarmarki i targ
niedzielny117. W 1820 r. odbywało się tam
7 jarmarków i targ poniedziałkowy. Na jarmarkach sprzedawano: konie, bydło, zboże,
wiktuały, na własne potrzeby obywateli.
Już wtedy zaliczano Czyżew do kategorii
miasteczek. W „mieście” znajdowały się
74 domy żydowskie, wszystkie będące ich
własnością. Zamieszkiwało Czyżew 743
Żydów i zaledwie 23 chrześcijan. Sposób
utrzymania się mieszkańców jest rzemiosło, handel cząstkowy, rolnictwem żaden się
nie trudni. Komisja Rządowa Spraw We-

Czyżew. Kramnica na rynku. Rys. Szyszko-Bohusz.
Początek XX w.

W 1827 r. w Czyżewie mieszkało 800,
w 1860 r. – 1508, w 1890 r. – 2400, a w 1906 r.
– 2300, w 1921 – 1835, 1944 r. – 1100
mieszkańców. W 1870 r. Czyżew pozbawiono praw miejskich. Prócz drobnego
handlu i usług w miasteczku czynna była
wytwórnia powrozow120. W 1997 r. samorząd gminy Czyżew Osada rozpoczął
starania o ponowne nadanie statusu miasta
i zmianę nazwy gminy i miejscowości na
„Czyżew”. 90% mieszkańców opowiedziało się za wystąpieniem o nadanie statusu
miasta i za zmianą nazwy. Teren przyszłego
miasta obejmowałby historyczne miejscowości: Czyżew Osada, Czyżew Stacja oraz
część wsi Czyżew Złote Jabłko, Czyżew Ruś
Wieś i Czyżew Chrapki, zamieszkanych
przez ok. 2600 osób.
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MLEKOVITA – LICZYMY W MILIARDACH
– efektywny trend ku przyszłości.
HISTORYCZNY ROK 2013
MLEKOVITA – najcenniejsza marka produkcyjnego sektora polskiej gospodarki (która przez 10 lat sześciokrotnie zwiększyła wartość swojej marki obecnie wycenianej na 1,37
mld złotych), Lider Polskiego Mleczarstwa
i największa grupa mleczarska w Polsce – podsumowała rok 2013 w związku z poczynionymi inwestycjami w rozwój bazy produkcyjnej
i handlowej.
MLEKOVITA, jako jedyna grupa mleczarska w Polsce i jeden z niewielu przetwórców mleczarskich w Europie przygotowana
jest na dobowy przerób surowca przekraczający 5 mln litrów. Dzięki zrealizowanym w 2013
roku inwestycjom poczynionym w podniesienie potencjału technicznego, technologicznego i handlowego Grupy zwiększyły jej moce
przerobowe o ponad 30%.
W 2013 roku zainwestowano czterokrotnie więcej środków finansowych w porównaniu do 2012 roku, co stanowi kwotę
blisko 140 mln złotych. Inwestycje w bazę
produkcyjną – tak już poczynione, jak i wciąż
jeszcze prowadzone – objęły m.in.: budowę
nowej fabryki serów twardych dojrzewających o wartości 40 mln złotych, zwiększającą produkcję serów twardych o 40 ton na
dobę oraz rozbudowę największej na świecie
fabryki konfekcjonowania serów, co pozwoliło na zwiększenie zdolności przerobowych
fabryki o ponad 20%. Warto podkreślić, że
zakłady Grupy MLKOVITA są największym
producentem serów twardych w kraju i jednym z największych na świecie, gdyż dziennie wytwarzają ich blisko 300 ton; rozbudowę
fabryki produktów fermentowanych, dzięki
której dwukrotnie zwiększono jej możliwości
produkcyjne; proszkownię serwatki – w pełni zautomatyzowany i nowoczesny obiekt, jeden z najnowocześniejszych obiektów tego
typu w Polsce. Wartość inwestycji wyniosła 36
mln złotych, a jej zakres objął obiekt budowlany wraz z infrastrukturą (dwa tankosilosy
surowca o pojemności 100 tys. litrów każdy,
wyparka opadowa, stacja pięciu krystalizatorów o pojemności 16 tys. litrów każdy, suszarnia rozpyłowa, silosy magazynowe proszku,
pakowanie w big bagi, pakowanie w cysterny)
oraz zwiększenie mocy przerobowych/zdolności produkcyjnych – instalacja przygotowana jest do wysuszenia 700 tys. litrów serwatki
płynnej w ciągu doby i uzyskania w tym czasie
ok. 40 ton serwatki w proszku; linię napełniającą do produkcji mleka i produktów
w procesie UHT wraz z systemem opakowaniowym o wartości 8,5 mln złotych, na której
w procesie UHT produkowane mogą być mleka i śmietanki oraz inne produkty aseptyczne. Linia pozwala na zwiększenie zdolności
produkcyjnych o 260 tys. litrów mleka na
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dobę. Dzięki nowej inwestycji MLEKOVITA
może rozlewać mleko i produkty UHT w wygodne kartoniki z zakrętką o pojemności 500
ml oraz 1 l, a gotowy produkt może być pakowany w opakowania zbiorcze po 6 lub 12
sztuk. Wydajność nowej linii pozwala na napełnianie 12 000 sztuk opakowań kartonowych na godzinę.
Konsekwencją zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy były inwestycje w bazę logistyczną poprzez zwiększenie powierzchni
magazynowej w Grupie MLEKOVITA o ponad 10 tys. m2. Wśród tych inwestycji znalazła się m.in. hurtownia MLEKOVITA Cash
&Carry – pierwszy w tym formacie punkt
na mleczarskiej dystrybucyjnej mapie Polski,
umiejscowiony w funkcjonalnej hali o powierzchni 3,2 tys. m2. Magazyn znalazł się
w dogodnej lokalizacji, w prawdziwie komfortowym otoczeniu biznesu: blisko warszawskiego Okęcia, głównych szlaków komunikacyjnych oraz dworca kolejowego, co zapewnia
centrum dystrybucyjnemu MLEKOVITA Cash
&Carry szerokie możliwości logistyczne, nie
tylko w skali regionu i kraju, ale również
międzynarodowej. Drugą równie istotną inwestycją w tym zakresie jest powierzchnia
magazynowa w Trzebownisku, w zakładzie
dołączonym do Grupy MLEKOVITA w 2012 r.
Szczególną uwagę MLEKOVITA przywiązuje również do dbałości o środowisko naturalne. W 2013 roku zrealizowała wartą 24
mln zł inwestycję środowiskową w zakresie
rozbudowy i modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji objął: modernizację: istniejących zbiorników i połączenie ich z nowo budowaną częścią, instalacji
wentylacji i C.O. rozprowadzającej ciepło;
nowe obiekty technologiczne: komora sita
z piaskownikiem o wydajności 288 m3 w obudowie, zbiornik buforowy – pojemności czynnej 2100 m3, flotator ciśnieniowy o wydajności do 350 m3/h zainstalowany w nowym
budynku technologicznym, zbiornik buforowy osadu – pojemności czynnej 150 m3, fermentor osadu i odpadowej serwatki – reaktor
Biobulk – pojemności czynnej 7000 m3, osadnik wtórny, pochodnia biogazu wydajności
660 Nm3/h, odsiarczalnia biogazu wydajności
500 Nm3/h, zbiornik magazynowy biogazu
– objętości 1000 m3, moduły kogeneracyjne.
Atuty inwestycji to: zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni do 7550 m3/
dobę; zwiększenie ładunku zanieczyszczeń
przyjmowanego na oczyszczalnię ścieków wyrażonego w BZT% do 20350 kg/dobę, z możliwością przyjęcia do utylizacji serwatki. Po
rozbudowie oczyszczalnia stała się drugim
pod względem wielkości obiektem w województwie Podlaskim; zmniejszenie o 50%

ilości powstającego osadu ściekowego; uzyskanie energii odnawialnej, jako efektu końcowego zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych.
Uzyskano wysoką redukcję zanieczyszczeń
w ściekach, w większości wskaźników redukcja przekracza 99%. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Brok niejednokrotnie przewyższa jakość wody w rzece. Ilość produkowanej energii elektrycznej
pokrywa w pełni potrzeby oczyszczalni. Przy
zasilenia reaktora beztlenowego serwatką nadmiar energii odprowadzany będzie do sieci
energetycznej. Osad pofermentacyjny charakteryzuje się obniżona zawartością części organicznych, jego ilość jest o około 50% mniejsza
w stosunku do klasycznego układu tlenowego.
Oczyszczalnia zabezpiecza w pełni potrzeby Zakładu Produkcyjnego i Miasta Wysokie
Mazowieckie w zakresie oczyszczania ścieków. W wyniku zmiany filozofii podejścia do
oczyszczania ścieków, że ścieki nie są odpadem, który generuje koszty, ścieki stają się
substratem do uzyskania energii odnawialnej. Tak wybudowana oczyszczalnia nie jest
obiektem energochłonnym potrzebującym
energii elektrycznej i ciepła z zewnątrz; staje
się źródłem energii odnawialnej: elektrycznej i cieplnej. Nie stanowi wyłącznie kosztów
systemie funkcjonowania zakładu. Dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne i sprzedaży oraz zielonym certyfikatom,
nakłady inwestycyjne poniesione na zmianę
technologii zwrócą się w przeciągu 10 lat, przy
założeniu, że produkcja energii elektrycznej
nie będzie mniejsza niż 800 kW/h.
MLEKOVITA posiada również nowoczesną elektrociepłownię gazową wyposażoną w unikatowy system kondensacji spalin
przyczyniający się do redukcji emisji CO2 do
atmosfery. Ponadto, jako pierwsza w branży
otrzymała Świadectwa efektywności energetycznej. Stanowią one potwierdzenie uzyskanej oszczędności energii wynikającej z realizacji przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej. Prawa majątkowe MLEKOVITA uzyskała, wygrywając, jako
pierwsza firma z branży przetarg ogłoszony
przez Urząd Regulacji Energetyki. Wygrany
projekt dotyczył modernizacji sieci ciepłowniczej poprzez wymianę izolacji sieci, likwidację zbędnych odcinków i instalację lokalnych wymienników ciepła.
Inf. prasowa SM MLEKOVITA

KOLEJNE „URODZINY” PATRONA

W piątek, 14 lutego przypadła 72 rocznica
utworzenia Armii Krajowej. Najsilniejsza i najlepiej zorganizowana armia podziemna działająca w ówczesnej, okupowanej Europie powstała
z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Komendantem głównym nowej organizacji, w skład
której weszło ponad 200 jednostek, został Stefan
Rowecki „Grot”. Armia Krajowa była konspira-

cyjną organizacją wojskową, która stanowiła integralną część sił zbrojnych i podległą Naczelnemu
Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej polskiej na
uchodźctwie. AK podjęła czynną walkę z okupantem, w postaci działań bojowych, prowadzonych
przez oddziały dywersyjne, akcji sabotażowych,
a także organizowania podziemnej administracji
i sądów. Po zakończeniu działań wojennych na terytorium Polski żołnierze AK traktowani byli jak
niebezpieczni przestępcy i wrogowie władzy ludowej. Stąd tez tragiczny, powojenny los akowców,
którzy byli brutalnie przesłuchiwani, torturowani,
a następnie skazywani na śmierć, długoletnie więzienie lub wywóz do łagrów radzieckich.
Armia Krajowa jest zaszczytnym patronem
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem. Dlatego też, zgodnie z kilkuletnią już tradycją, uczniowie Centrum przygotowali montaż słowno-muzyczny, w celu uczczenia
swojego patrona. Informacje historyczne i przed-

stawiane filmy miały po raz kolejny przybliżyć
nauczycielom i uczniom Centrum heroizm i tragizm żołnierzy wyklętych. Zadaniem recytowanej
poezji oraz patriotycznych utworów muzycznych
była próba oddania nastroju dni walki. Jednak
głównym przesłaniem występu artystycznego było to, aby pamięć o bohaterach minionych dni nie
przepadła, aby historia przeplatała się z teraźniejszością i przypominała o Tych, którzy za swoje
ideały oddali to, co mieli najcenniejsze - swoje
życie.
Po zakończeniu patriotycznej uroczystości
w szkole delegacja uczniów tradycyjnie jak co
roku zapaliła znicze pamięci pod pomnikiem
ostatniego dowódcy 6 Brygady Wileńskiej AK kpt.
Kazimierza Kamińskiego „Huzara” i jego żołnierzy z oddziałów partyzanckich oraz pod pomnikiem Armii Krajowej na ul. Mickiewicza.
CKZ

PROJEKT LEONARDO DA VINCI
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

W ramach Projektu Unijnego „Staż zagraniczny szansą na rozwój branży mechanicznej
w regionie” uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego brali udział w wyjeździe zagranicznym
do Turcji. Miał on miejsce w dniach 26 stycznia – 16 lutego, a skierowany był do osiemnastu
uczniów klasy drugiej technikum w zawodach
technik pojazdów samochodowych i technik
mechatronik. Uczniowie przebywali pod opieką
kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego
- Andrzeja Łapińskiego i nauczycielki języka angielskiego – Emilii Zajkowskiej w mieście Kayseri
położonym w środkowej Turcji. Przez cały okres
pobytu uczestnicy projektu zakwaterowani byli
w hotelu Kadioglu w samym centrum tego przemysłowego miasta, które liczy niemalże milion
mieszkańców. W trakcie trwania stażu technicy
pojazdów samochodowych odbywali praktyki za-

wodowe w serwisach samochodowych takich jak:
Volksvagen, Ford, Mercedes oraz Peugeot, a mechatronicy w firmach zajmujących się produkcją
sprzętu elektronicznego takich jak: Mekosan i Wiserol. Przewidziane zostały dla nich także zajęcia
języka angielskiego, które prowadzone były przez
tureckiego nauczyciela tegoż przedmiotu. Wieczorami i w weekendy uczniowie uczestniczyli
w licznych zajęciach rekreacyjnych i kulturowych.
Były to między innymi wycieczki w góry Ergies,
zwiedzanie malowniczej Kapadocji oraz poznanie narodowych tańców tureckich i tradycyjnej
kuchni w trakcie ‘Nocy Tureckiej’, a także odwiedzanie licznych galerii i muzeów. Nasi uczniowie
mieli także możliwość odwiedzenia innych szkół
technicznych w najbliższej okolicy, zapoznania
się z formami kształcenia zawodowego oraz kadrą
nauczycieli i tureckimi uczniami w swoim wieku.
Uczestnictwo w projekcie i trzytygodniowy pobyt
w Turcji to nowe, niezapomniane doświadczenia
tak dla uczniów, jak i dla ich opiekunów, które
niezaprzeczalnie wpłynęło korzystnie nie tylko
na umiejętności praktyczne uczniów, ale także na
poznanie i zbliżenie do siebie jakże odmiennych
kultur oraz nawiązanie wielu pozytywnych relacji
i przyjaźni.

Z ANGIELSKIM DO RANA
W nocy z piątku na sobotę - z 7 na 8 lutego 2014 r. w ZSOiZ w Czyżewie odbyła się impreza o nazwie „Noc z angielskim”. Pomysłodawcami i organizatorami byli: Jerzy Lisicki i Sebastian
Tyszko - nauczyciele języka angielskiego. W przedsięwzięciu wzięła udział młodzież z okolicznych
gimnazjów – z Czyżewa, Rosochatego i Zarąb Kościelnych. Wszystkich miłośników języka angielskiego przywitała pani dyrektor Alicja Bańkowska,
która życzyła zdrowej rywalizacji i udanej zabawy
do samego rana.
Gimnazjaliści zostali podzieleni na 3 grupy,
które rywalizowały ze sobą w konkurencjach i zabawach przygotowanych przez naszych uczniów.

Grupy zmierzyły się ze sobą m.in. w łamańcach
językowych, angielskojęzycznej wersji programu
„Jaka to melodia?”, kalamburach oraz w zabawie
„Who am I?” Świetną zabawę mieli uczniowie, gdy
przyszło im śpiewać piosenki z zagranicznych list
przebojów. Karaoke w wydaniu gimnazjalistów
ujawniło wiele talentów wokalnych i językowych.
Korytarze i sale szkolne były całą noc do dyspozycji naszych kolegów z gimnazjum, która musiała
rozwiązywać zagadki w czasie gry w podchody.
W przerwie między konkurencjami został wyświetlony jeden z klasyków kina grozy - horror „Lśnienie” wg S. Kinga. Po obejrzeniu filmu urządzono
wszystkim pobudkę i odbyła się niespodziewana

dyskoteka po północy. Następnie, kiedy już byliśmy
wyczerpani zabawą, ponownie mogliśmy obejrzeć
film. Wszyscy uczestnicy niewyspani, zmęczeni,
ale zadowoleni rozeszli się do domów dopiero o 7
rano.
Uczniowie ZSOiZ w Czyżewie
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NASZ PIERWSZY PRAWDZIWY BAL

Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
25 stycznia bawili się na długo oczekiwanym
przez nich balu studniówkowym. Oprócz młodzieży w uroczystości wzięli udział zaproszeni
goście, Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły. Najważniejszymi bohaterami tego wieczoru
byli uczniowie czterech klas Liceum Ogólnokształcącego. Tradycyjny bal studniówkowy odbył się, już po raz kolejny, w sali bankietowej
Państwa Szczęsnych w Ciechanowcu.
Ten niezwykły wieczór zaczął się dźwiękiem
fanfar, po którym konferansjerzy, Karolina Gromadko z klasy IIIA i Grzegorz Binaś z klasy IIIC,
w imieniu wszystkich maturzystów wyrazili swą
radość z jego nadejścia oraz przybycia wielu
znakomitych gości. Następnie poprosili Dyrektora Eugeniusza Święckiego o otwarcie balu. Pan
Dyrektor swoje wystąpienie rozpoczął od powitania wszystkich gości. Zwracając się do maturzystów, podkreślił, iż nauka jest bardzo ważną
wartością, ale nie można nigdy tracić tego, co
najważniejsze: drugiego człowieka i jego dobra.
Po przemówieniu młodzież zaprosiła wszystkich
do obejrzenia tradycyjnego poloneza. Dostojny,
narodowy taniec wykonały wszystkie klasy maturalne. Symbolicznym sygnałem do jego rozpoczęcia był fragment „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza: „Poloneza czas zacząć!”. Po tych
słowach klasa IIIA z powagą i gracją ruszyła na
parkiet. Występy pozostałych klas również bardzo podobały się zgromadzonym. Widać było
zaangażowanie i trud, jakie młodzież włożyła
w przygotowanie skomplikowanych układów.
W tej pracy pomagali jej nauczyciele: Emilia
Krysińska, Grażyna Panas, Ewa Strzałkowska
i Artur Szymoniak.
Po nagrodzonych brawami występach tancerzy głos zabrała Katarzyna Tkaczuk, która
w imieniu wszystkich rodziców tegorocznych
maturzystów podziękowała Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły za wysiłek włożony
w wychowanie i nauczanie młodzieży. Następ
nie Przewodnicząca Rady Rodziców ZSOiZ
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w Ciechanowcu – Agata Koc nawiązała do naszego wielkiego rodaka – Papieża Jana Pawła II,
którego kanonizacja odbędzie się w bieżącym
roku. Stwierdziła, iż jest to dobra okazja, aby
modlić się do niego o opiekę i pomoc podczas
matury. Na balu studniówkowym gościliśmy
także Burmistrza Ciechanowca, Mirosława Reczkę. W swoim przemówieniu przypomniał nam,
jak ważną obchodzimy właśnie rocznicę. Nasza szkoła istnieje już bowiem 70 lat. Dlatego
tegoroczny bal studniówkowy nabiera jeszcze
szczególniejszego wymiaru. Pan Burmistrz przypomniał również o szacunku do drugiego człowieka, gdyż tylko w ten sposób będziemy szanowani przez innych.
Na koniec głos zabrali kolejno proboszczowie ciechanowieckich parafii: ks. Andrzej Polakowski - Proboszcz Parafii pw. Najświętszej
Marii Panny z Fatimy oraz ks. Dziekan Tadeusz
Kryński – Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. Pierwszy z nich w żartobliwy sposób
odniósł się do szkolnego życia, zaś drugi przemawiający radził wszystkim, aby w życiu nieść
innym tylko dobro, stając się dzięki temu swoistą
światłością. Warto podkreślić, iż we wszystkich
wystąpieniach pojawiały się życzenia udanej
studniówki i dobrze zdanej matury.
Po przemówieniach zaproszonych gości
młodzież podziękowała wszystkim, którzy troszczą się o to, by jej pobyt w szkole odbywał się
w jak najlepszych warunkach, a także był czasem intelektualnego i duchowego wzrastania.
Wyrazem wdzięczności stały się wręczane kwiaty. Kolejnym arcyważnym punktem studniówki
stało się podziękowanie rodzicom. Anna Tomczuk z klasy IIIB zaśpiewała piosenkę ,,Cudownych rodziców mam”, a dzieci zaprosiły ich do
tańca.
Studniówkowa uczta rozpoczęła się od modlitwy, którą odmówił ze wszystkimi gośćmi
ks. Łukasz Borzęcki. Po tym ważnym elemencie
wieczoru nastąpiło biesiadowanie przy wykwintnie i suto zastawionych stołach. Nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć. Po sesji fotograficznej rozpoczęła się długo oczekiwana zabawa
taneczna, której muzyczną oprawę zapewnił
znakomity zespół „Proxy”. Muzycy sprawili, iż
parkiet szybko zapełnił się tańczącymi parami,
a wszyscy bawili się doskonale.
Kilka godzin później, około 23.00, uczniowie klasy III B, pracujący pod opieką wychowawcy Tomasza Chomicza zaprosili wszystkich
zebranych do obejrzenia przygotowanego przez

nich przedstawienia. Występ miał na celu ukazanie „prawdziwego” życia uczniów, zarówno rok
przed maturą jak i bezpośrednio w jej trakcie.
W humorystycznych scenkach pojawiły się
m.in. parodie lekcji, szkolnego życia oraz momentu przystąpienia do egzaminu dojrzałości.
Całość rozbawiła wielu widzów do łez, przywołując miłe wspomnienia ze szkolnej codzienności.
Jako tegoroczne maturzystki możemy śmiało
stwierdzić w imieniu naszych koleżanek i kolegów, iż był to wyjątkowy wieczór, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy
serdecznie wszystkim, którzy włożyli wiele serca i pracy, aby nasz pierwszy, prawdziwy bal
był doskonale przygotowany pod każdym względem. Na szczególne podziękowania zasługują
przede wszystkim: Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Eugeniusz Święcki, wychowawcy tegorocznych klas maturalnych: Grażyna Boguszewska, Katarzyna Rostkowska, Tomasz Chomicz
i Jacek Pietkiewicz oraz wymienieni wcześniej
nauczyciele, bez których nie byłoby tak wspaniałych polonezów. Podziękowania należą się
także rodzicom oraz wszystkim, którzy poświęcili swój czas oraz włożyli serce i wysiłek w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości, jaką był
tegoroczny bal studniówkowy.
Paulina Hendożko kl. III B,
Ewelina Górecka kl. III B
Foto - Bogdan Tarkowski

PIERWSZY POWAŻNY BAL

Maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie bawili się na uroczystym
balu studniówkowym, który odbył się 25 stycznia
w Hotelu Nowodwory w Ciechanowcu. Wieczór,
w czasie którego odbywa się studniówka to okazja
do refleksji, ale przede wszystkim do zabawy i radości. Jest to pierwszy poważny bal w dorosłym
życiu młodych ludzi, dlatego atmosfera i nastrój
niezwykłości udziela się wszystkim jego uczestnikom. Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor
Alicja Bańkowska, życząc młodzieży, rodzicom
i nauczycielom wspaniałej zabawy. Mówiła też
o wyzwaniach, jakie czekają maturzystów za niespełna sto dni.

W czyżewskiej szkole kultywuje się obrzędy
i tradycje studniówkowe, dlatego bal rozpoczął się
dostojnym, staropolskim tańcem – polonezem. Uczniowie przytoczyli przy tej okazji piękne słowa
wieszcza Adama Mickiewicza, które wprowadzają podniosłą atmosferę uczt szlacheckich: „(...)
Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty
kontusza, i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi(...)
Poloneza czas zacząć”
Korowód taneczny poprowadziła dyrektor Alicja Bańkowska w parze z Arkadiuszem Zawistowskim – uczniem liceum ogólnokształcącego.
Młodzież zaprezentowała też układy poloneza pokazowego. Następnie maturzyści w słowach po-

dziękowania zwrócili się do dyrektor Alicji Bańkowskiej i wicedyrektor Małgorzaty Czyżewskiej
– Drozd. Mówili o tym, że są wdzięczni za trud
włożony w ich kształcenie i wychowanie. Dziękowali za wspaniałe warunki do nauki, jakie mają
dzięki ciągłym staraniom dyrekcji, aby szkoła była nowoczesnym i bezpiecznym miejscem nauki
oraz wszechstronnego rozwoju zainteresowań i osobowości młodzieży.
Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu gości, którzy wspierają działania szkoły od powstania do dziś. Młodzież przekazała kwiaty i podziękowania Jackowi Boguckiemu - Posłowi na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa uznania i podziękowania wypowiedziane zostały po adresem
organu prowadzącego szkołę na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorotą Łapiak, Starostą Bogdanem Zielińskim, wicestarostą Leszkiem Gruchałą oraz członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Pakiełą.
Na balu bardzo ważnym gościem była Anna
Bogucka – Burmistrz Miasta Czyżew, która jako
wieloletni dyrektor włożyła wiele serca w założenie
i funkcjonowanie czyżewskiej szkoły. Następnie
młodzież przekazała piękne kwiaty wychowawcom,
którzy na co dzień rozwiązują trudne problemy,
wspierają i motywują ją do pracy. Gorące podziękowania przekazali też uczniowie swoim rodzicom, którzy wspierają ich radą, pomagają, dodają
otuchy, są wyrozumiali i cierpliwie zachęcają do
pokonywania przeszkód. Po oficjalnych przemówieniach i podziękowaniach rozpoczęła się zabawa trwająca do białego rana.
D.G.

NIECH ŻYJE BAL

Tradycja nakazuje, aby przyszli maturzyści na
100 dni przed egzaminem uczcili w sposób wyjątkowy swą dojrzałość i gotowość wkroczenia w dorosłe życie. Tak też się stało 25 stycznia 2014 roku
w Dworku Pan Tadeusz w Kuczynie - gdzie odbyła
się studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Elegancja, wdzięk, odpowiedni nastrój nadały temu
wieczorowi jedynej w swoim rodzaju atmosfery. To
czas wspólnego przebywania, radości, dzielenia się
wspomnieniami i umiejętnego dawkowania wszelakich aspektów prawdziwego balu. Wszystkich zebranych na uroczystości przywitali: Ryszard Łukasz
Flanc - dyrektor liceum oraz wicedyrektor Aldona
Maciejczuk. Poloneza zatańczyła formacja złożona
z 40 par maturzystów. Była to prawdziwa uczta dla
oka i serca. Główny i jedyny choreograf poloneza
Wojciech Ogrodnik znów osiągnął sukces! W imieniu maturzystów głos zabrali: Milena Pruszyńska

i Andrzej Mystkowski. Popłynęły słowa wdzięczności a wraz z nimi kwiaty, które otrzymali: dyrektorzy – Aldona Maciejczuk i Ryszard Łukasz Flanc,
wychowawcy klas maturalnych: Agnieszka Roszkowska-Bogucka, Marzanna Kisielewska, Grażyna
Ogrodnik, Małgorzata Marciniak-Gierałtowska, Joanna Piekutowska, Agnieszka Mystkowska, Maciej
Kulbabiński oraz Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński. Zanim w imieniu rodziców Małgorzata Pruszyńska i Mirosław Janiuk
zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy, życzenia
udanej studniówki i sukcesów na maturze złożyli
maturzystom panowie: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Jacek Bogucki i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego – Bogdan Zieliński. Około 22.30
odbył się występ artystyczny - klasa III b i „Bidon”
z kl. III f przestawili widowisko, w którym uczniowie wcielili się w postaci nauczycieli, w sposób humorystyczny przedstawili ich sylwetki, nietypowe
sytuacje lekcyjne i oczywiście przygotowania do
studniówki. Całość zakończyła poruszająca i jednocześnie „wzywająca” do wspólnej zabawy dedykacja muzyczna w wykonaniu Emilii Boreckiej
- „Niech żyje bal”. Niewątpliwie na uznanie zasłużyła przygotowująca młodzież Marzanna Kisielewska, ale też i wykonawcy – a w szczególności
ulubienica publiczności – „Marzenka”. Były też
wspólne zdjęcia i video wywiady aranżowane przez

Studio Vidking Grzegorza Wojno. Studio p. Grzegorza zapewni filmową i fotograficzną relację ze studniówki. Muzyczne klimaty tworzył zespół Rezonans.
Naszym rodzicom – sponsorom i organizatorom
jedynego w swoim rodzaju i najwspanialszego balu
z całego serca dziękujemy.
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