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ŚWIĘTOWALIŚMY 3 MAJA 2014
Z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich i pozarządowych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta o godz. 9⁰⁰ zebrali się przy obelisku AK, aby oddać hołd żołnierzom polskim,
poległym w latach 1941–1944 i ofiarom terroru stalinowskiego. Przemówienie wygłosił Józef Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wysokie Mazowieckie. Następnie złożono wiązanki kwiatów
pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego HUZARA i jego żołnierzy. O godz. 10⁰⁰, w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela sprawowana była Msza Św. za Ojczyznę. Dalsza część uroczystości
3-majowych odbywała się przy pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej na Rynku Piłsudskiego.
Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz
Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, poseł na Sejm RP
Lech Kołakowski oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady
Kawalerii PLIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem.

ŚWIĘTO BIAŁO-CZERWONEJ
Festyn z okazji Dnia Flagi, zorganizowany przez Starostę Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego i Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko, odbył się 2 maja w Parku Miejskim przy ul.
Mickiewicza.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 2004 roku, obchodzone między świętami: 1 maja
(Świętem Pracy) i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. Święto własnej
flagi, oprócz Polski obchodzi się również w wielu krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Litwie, Meksyku, Argentynie, Finlandii czy Chinach.
Dla uczczenia tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne.
Dokończenie na stronie 2

ZDANIEM STAROSTY…
Szanowni Państwo!
Szybkimi krokami zbliżamy się do maratonu wyborczego. W tym miesiącu, 25 maja wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego,
później jesienią 16 listopada wybierzemy radnych wszystkich szczebli samorządu oraz swoich wójtów i burmistrzów. W roku przyszłym
odbędą się wybory Prezydenta RP oraz posłów
do Sejmu i Senatu. Bardzo ważne jest, aby nasi
mieszkańcy mieli świadomość, iż od ich głosu
zależy bardzo wiele. Rozumiem rozgoryczenie
i zawód niektórych polityką krajową i międzynarodową, ale należy pamiętać o jednym: nieobecni nie mają racji. Jeżeli my nie wybierzemy, to wybiorą za nas inni. Czy z ich wyborem
mamy się pogodzić?
Mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego są dobrze postrzegani z pozycji Warszawy.

W dniu 2 maja na swoim terenie gościliśmy Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Prawa
i Sprawiedliwości, który wziął udział w pikniku
rodzinnym z okazji Dnia Flagi. Również 11 maja
prywatną wizytę złożył Bronisław Komorowski
Prezydent RP, który wraz z rodziną odwiedził
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Te choćby
fakty świadczą o naszym potencjale i pozycji.
Mam nadzieję, iż w nadchodzących wyborach wszyscy weźmiemy czynny udział i potwierdzimy naszą rangę. Pragnę, aby Państwa głos był
skierowany na osoby, które w swoim życiu kierują się takimi zasadami, jakie my sami wynieśliśmy z domu rodzinnego. Ze swej strony zachęcam, aby swój wybór skierować na osoby
z naszego powiatu i z naszego województwa.

ŚWIĘTO BIAŁO-CZERWONEJ

Dokończenie ze strony 1
Podczas festynu rozdawane były biało-czerwone chorągiewki oraz białe baloniki z wizerunkiem polskiej flagi. Na jednym z pomostów
odbywały się występy w wykonaniu młodzieży
z zespołu wokalnego „Tęcza”, działającego przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, zespołu muzycznego „Rokietnica”
z Kulesz Kościelnych oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii
św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy
licznie oblegali dmuchany plac zabaw.
Wspólnie z mieszkańcami miasta, Dzień
Flagi świętował Jarosław Kaczyński, który przyjechał z Radomia m.in. z Adamem Hofmanem
i Karolem Karskim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w parku mówił: „ Dziś dzień flagi naro-
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dowej. To dzień radości z naszej państwowości,
z tego ze jesteśmy wspólnotą. Flaga narodowa to
symbol dumy i chwały, Symbol wspólnoty Polaków. Biało czerwone barwy towarzyszą nam
w chwilach radości, ale i w chwilach trudnych.
Biało czerwona flaga to jest to, co zawsze nas łączy, nigdy nie dzieli”.
„Możemy razem zacząć zmieniać Polskę. Dziś
potrzebujemy zasadniczych, dobrych zmian. Polska musi być krajem szansy, państwem, które
dba o wszystkich obywateli. Które nie wyklucza,
a pomaga, które daje, a nie zabiera, które jest
oparciem w trudnej chwili. Polska musi być dla
wszystkich” – mówił Prezes Jarosław Kaczyński, a wybory do Parlamentu Europejskiego są
pierwszym krokiem pozytywnej zmiany w Polsce „Zmieńmy Polskę razem”.
star

Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 27 marca do
25 kwietnia odbył 3 posiedzenie, na którym rozpatrzył i przyjął uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny
2014/2015 profilów kształcenia ogólno zawodowego i zawodów, liczby oddziałów i liczy
uczniów przyjmowanych do klas pierwszych
w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, b) wyrażenia opinii dotyczącej

użyczenia mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3500 złotych, stanowiącego
własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, c) wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem podmiotom lub osobom wykonujących działalność
lecznicza w celu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nas rzecz pacjentów Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem, d) wykonania prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego, e) wyrażenia opinii dotyczącej użytkowania aktywów
trwałych będących w użytkowaniu lub stanowiących własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem, f) przekazania Radzie Powiatu
Wysokomazowieckiego sprawozdania finansowego za rok 2013, g) przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowiec-

kiego za I kwartał 2014 roku, h) zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
25 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie wszystkich stałych komisji rady powiatu, na
którym rozpatrzono projekt uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie wyrażenia opinii o podziale województwa podlaskiego
na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa.
9 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie
wszystkich stałych komisji rady powiatu, na
którym rozpatrzono sprawozdanie finansowe za
2013 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego za 2013 rok oraz
informację o stanie mienia za rok 2013.
9 maja 2014 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie wykonania budżetu powiatu za
2013 rok.

Rynek pracy powiatu w I kwartale 2014 roku
z uwzględnieniem realizacji aktywnych programów rynku pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec marca 2014 roku wynosiła 2426
osób i była niższa od liczby osób zarejestrowanych
w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,8%.
Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie
9,5% (2013 rok – 9,4%) i tak jak na przestrzeni całego ubiegłego roku – była najniższa w województwie. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce i w województwie podlaskim stanowili odpowiednio 13,9%
oraz 15,5% ludności czynnej zawodowo.
W stosunku do marca roku ubiegłego największy wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce w mieście i gminie Szepietowo – o 23,5% oraz w mieście
i gminie Ciechanowiec – o 11,5%; najniższy zaś
- na poziomie 0,8% w gminie Kulesze Kościelne.
W mieście i gminie Czyżew, w gminie Kobylin Borzymy i Sokoły liczba bezrobotnych zmniejszyła się.
Według stanu na koniec marca 2014 roku
w ewidencji urzędu figurowało:
• 212 osób z prawem do zasiłku (8,7% ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 12,5%),
• 995 kobiet (41,0% ogółu bezrobotnych, rok 2013
– 40,3%),
• 698 osób do 25 roku życia (28,8% ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 28,9%),
• 457 osób po 50 roku życia (18,8% ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 18,1%),
• 1309 osób długotrwale bezrobotnych (54,0%
ogółu bezrobotnych, rok 2013 – 50,0%).

W okresie 3 miesięcy br. w urzędzie zarejestrowały się 634 osoby
bezrobotne, z ewidencji wyłączono 723 osoby (rok 2013: napływ
– 792, odpływ – 674),
w tym z powodu podjęcia pracy – 332 osoby (rok 2013 – 310).
W I kwartale 2014
roku do urzędu zgłoszono 516 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej (rok 2013 – 394), w tym 55% (284) stanowiły oferty aktywizacji zawodowej współfinansowane przez urząd pracy. Na jedno wolne miejsce
pracy i miejsce aktywizacji zawodowej w powiecie
przypadało średnio 14 bezrobotnych (rok 2013 – 19).
Zrealizowano 89% wolnych miejsc pracy
i miejsc aktywizacji zawodowej.
Realizując zadania w zakresie poradnictwa
i informacji zawodowej udzielono 460 indywidualnych porad zawodowych oraz 49 informacji
zawodowych, podczas porad grupowych objęto
wsparciem 10 osób, z badań testowych skorzystało
łącznie 198 osób.
Z 236 osobami opracowano Indywidualny
Plan Działania, czyli osobisty program prowadzący
do podjęcia zatrudnienia.
Na aktywizację osób bezrobotnych ogółem wydatkowano kwotę 1.078,0 tys. zł, w tym: na realizację programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 741,9 tys. zł, na
realizacje programów finansowanych z Funduszu
Pracy – 336,1 tys. zł. Wydatki na aktywne programy rynku pracy kształtowały się następująco:
W okresie trzech miesięcy 2014 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 266 osób
bezrobotnych (rok 2013 – 247 osób), w tym:
• w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 71
osób; w ramach robót publicznych podjęła pracę 1
osoba; stażami objęto 155 osób; przeszkolono 12

osób; w ramach refundacji kosztów wyposażenia
i doposażenia stanowisk pracy zatrudniono 2 osoby; jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej otrzymało 25 osób.
Osoby bezrobotne brały udział w szkoleniach
o następujących profilach: kwalifikacja wstępna
przyspieszona do prawa jazdy kat. C, prawo jazdy
kat. C i C+E, spawanie metodą MAG-135, operator koparki jednonaczyniowej, operator ładowarki
jednonaczyniowej oraz eksploatacja i dozór sieci
i urządzeń elektroenergetycznych.
Bezrobotni, którzy otrzymali wsparcie w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej rozpoczęli m.in.: działalność
usługową w zakresie: projektowania, szkolenia
i doradztwa, fryzjerstwa, hydrauliki, wulkanizacji,
mechaniki pojazdowej, blacharstwa i stolarstwa
budowlanego oraz hotelarstwa.
W I kwartale przeprowadzono rekrutację do
dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
1. „Aktywność szansą na zatrudnienie” realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem oraz
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada udział 85
osób bezrobotnych do 30 roku życia, spośród których 54 to osoby, które nie ukończyły 24 roku życia,
oraz
2. „Praca to mój cel” realizowanego w partnerstwie z Biurem Doradczo-Szkoleniowym APLIKON
w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do bezrobotnych w wieku do 30 roku życia i powyżej 50 roku
życia z powiatów: wysokomazowieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i bielskiego. Przewidywana
liczba uczestników z terenu powiatu wysokomazowieckiego – 30 osób.
Bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy zamieszczane są na stronie internetowej
urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.
Anna Milewska
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W kwietniu na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 27 zdarzenia, w których
uczestniczyło 60 załóg – 262 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 14 osób, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano na ok.
321,2 tys. zł.
Wybrane zdarzenia.
1 kwietnia o godz. 12³⁷ Dyżurny Stanowiska
Kierowania PSP otrzymał informację o dziecku
przyciśniętym przesuwną bramą wjazdową na prywatnej posesji w Wysokiem Mazowieckiem. Na
miejsce zadysponowano 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wysokiem Mazowieckiem.
Na miejsce stwierdzono, że na wjeździe na
posesję znajduje się poszkodowane dziecko w obecności matki oraz dwóch innych kobiet. Dziecko

było nieprzytomne z zachowanymi funkcjami życiowymi. Z relacji matki wynikało, że poszkodowane dziecko zostało przyciśnięte przez bramę
przesuwną z napędem elektrycznym w okolicy
szyi i klatki piersiowej. Dziecko zostało uwolnione
przed przybyciem straży pożarnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ułożeniu poszkodowanego na noszach,
wykonaniu badania i założeniu kołnierza ortopedycznego. Poszkodowane dziecko zostało przekazane Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Następnie jeden zastęp udał się na zabezpieczenie
lądowiska znajdującego się przy Szpitalu Ogólnym
w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie dziecko zostało
przekazane przez ZRM załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
16 kwietnia o godz. 07⁴⁶ Dyżurny PSK przyjął zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego,
w miejscowości Trzaski, w gminie Ciechanowiec.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy
z JRG Wysokie Mazowieckie, oraz 2 zastępy z OSP
KSRG Ciechanowiec oraz po 1 zastępie z OSP Bujenka, Pobikry i Koce Basie.
Po przybyciu pierwszej jednostki ochrony
przeciwpożarowej pożarem objęty był cały budynek mieszkalny. Z otworów okiennych i drzwi wydobywał się gęsty dym, płomienie nie wydostały
się jeszcze na zewnątrz budynku. Był to budynek
drewniany, jednokondygnacyjny, jednorodzinny,

kryty blachą. W sąsiedztwie w odległości ok. 7 m
znajdował się budynek mieszkalny, murowany,
kryty blachą. Działania pierwszych jednostek polegały na podaniu prądów wody w natarciu na
palący się budynek oraz w obronie na budynek sąsiedni. Poparzenia I stopnia rąk oraz głowy doznał
właściciel, próbując gasić pożar. Kwalifikowanej
pierwszej pomocy udzielili poszkodowanemu strażacy OSP KSRG oraz PSP, a następnie został on
przekazany przybyłemu ZRM, który zabrał go do
szpitala. W budynku znajdowała się butla z gazem
propan-butan o masie 11 kg., którą po ochłodzeniu wyniesiono na zewnątrz. Działania straży polegały na podaniu 3 prądów wody poprzez otwory
okienne i drzwi do wewnątrz palącego się obiektu,
dwóch prądów wody z drabin na szczyt obiektu
oraz jednego prądu wody w obronie na sąsiedni
budynek mieszkalny. Pomieszczenia zostały oddymione przy pomocy agregatu oddymiającego.
Z uwagi na niskie ciśnienie w sieci hydrantowej
oraz według oświadczenia konserwatora braku
możliwości zwiększenia ciśnienia dowożono wodę
z pobliskich miejscowości. Rozebrano częściowo
uszkodzony sufit i szczyt budynku, wszystkie pomieszczenia budynku przeszukano, miejsce działań przekazano właścicielowi.
mł. ogn. Andrzej Borecki

KRONIKA POLICYJNA

W kwietniu w Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 57 postępowań przygotowawczych, w tym 13 przeciwko
nietrzeźwym kierującym pojazdami. Pozostałe
dotyczyły różnorodnych przestępstw. Na drogach
powiatu wysokomazowieckiego doszło do 31 kolizji drogowych oraz 2 wypadków drogowych,
w wyniku których śmierć poniosła jedna osoba
- 1 kwietnia dzielnicowi komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem wspólnie
z pracownikiem miejscowego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej odwiedzili jedną z mieszkanek
pobliskiej wsi. W domu razem z kobietą przebywał
także jej niespełna 5-letni syn. W trakcie odwiedzin rodziny okazało się, że 46-letnia matka jest
pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie blisko 2 promile alkoholu.
Mundurowi przekazali dziecko pod opiekę rodziny
natomiast nieodpowiedzialną matką zajmie się Sąd.
– 13 kwietnia około godziny 9.40 dyżurny
wysokomazowieckiej Policji powiadomiony został,
iż w miejscowości Kuczyn n/n sprawca kierujący
samochodem marki Audi A4 koloru czerwonego
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na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy
pas ruchu, następnie wjechał na trawiaste pobocze,
gdzie potrącił idącą lewym poboczem kobietę lat
69. W wyniku doznanych obrażeń piesza zmarła
na miejscu, natomiast sprawca oddalił się z miejsca
zdarzenia, nie zatrzymując pojazdu i nie udzielając pomocy poszkodowanej. Chwili, gdy policjanci
ustalili kto jest sprawcą wypadku drogowego on
sam postanowił oddać się w ręce policji i telefonicznie poinformował gdzie przebywa. Wysokomazowieccy policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego wypadku.
– 18 kwietnia doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Dąbrowa. Wielka Mundurowi
natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. Tam
ustalili, że 27-letni kierowca mercedesa sprinter,
wyjeżdżając z posesji prywatnej na drogę publiczną, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motorem marki Suzuki. W Wyniku zdarzenia
motocyklista z obrażeniami wewnętrznymi ciała
został przewieziony do Szpitala Ogólnego w Wysokiem celem hospitalizacji. Badanie alkomatem
wykazało, że obaj kierujący byli trzeźwi. Okoliczności tego zdarzenia ustalają wysokomazowieccy
policjanci.
- Tego samego dnia w godzinach wieczornych
funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
w wyniku prowadzonych czynności, zatrzymali
19-letniego mieszkańca Zambrowa. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli 12 sztuk torebek foliowych,
zawierających biały proszek. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substan-

cja to amfetamina. Ponadto podczas przeszukania
mieszkania zatrzymanego mężczyzny policjanci
kryminalni ujawnili i zabezpieczyli 22 sztuki amunicji do broni krótkiej i długiej oraz środki odurzające w postaci marihuany.
POLICJA WYSOKOMAZOWIECKA RADZI
Zrobiło się ciepło i coraz więcej na drogach jest
użytkowników jednośladów Korzystając z roweru
nie zastanawiamy się czy w należyty sposób zabezpieczamy go przed kradzieżą. Bardzo często nasze
pojazdy pozostawiamy w miejscach ogólnodostępnych bez nadzoru, nie wykorzystując odpowiednich zabezpieczeń w postaci łańcuchów, blokad itp.
Wszystko to sprawia, że złodzieje nie mają większych problemów z dokonaniem kradzieży. To stare
powiedzenie powinno nam dać sporo do myślenia-„okazja czyni złodzieja”. Częstsze też są włamania do niewłaściwie zabezpieczonych piwnic, skąd
kradzione są rowery.
Ważną sprawą jest też wiedza na temat cech
identyfikujących nasz rower, gdyż to ułatwi policjantom odzyskanie skradzionego mienia. Jeżeli nie
zachowaliśmy dokumentów fabrycznych czy sklepowych naszego roweru, to zapiszmy sobie podstawowe informacje dotyczące jego opisu tj. nazwę,
typ, model, numer fabryczny (jeśli posiada).
Powyższe informacje ułatwią procedury policyjne i zwiększą szansę na odzyskanie skradzionego
roweru.
Policja wysokomazowiecka apeluje o rozwagę
i ostrożność w sytuacjach, gdy pozostawiamy swój
pojazd bez opieki
st. sierż. Paulina Szablak

ELIMINACJE POWIATOWE Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
“MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W tegorocznej, już XXXVII edycji Turnieju,
który gościnnie przeprowadzono w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięło 28 uczestników, w tym:
- w grupie I - 9
- w grupie II - 12
- w grupie III - 7
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:
1) bryg. mgr inż. Tomasz Sieńczuk – Przewodniczący
2) mł. kpt. mgr inż. Piotr Pruszyński
3) st. sekc. mgr Malwina Roszkowska
po dokonaniu oceny testu pisemnego zakwalifikowało do rozgrywki finałowej niżej wymienionych
uczestników (podano liczbę punktów uzyskanych
w teście) :
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
– Bartosz Kulesza – SP w Kuczynie – 26 pkt
– Patryk Strzymiński – SP w Święcku Wielkim
– 23 pkt
– Paulina Kaczyńska – SP w Kuleszach Kościelnych
– 19 pkt
II grupa wiekowa (gimnazja)
– Magda Kaczyńska – GP w Wysokiem Mazowieckiem – 17 pkt
– Tomasz Zalewski – GP w Wysokiem Mazowieckiem – 16 pkt + 9 pkt z dogrywki

– Kinga Wyszyńska - GP w Nowych Piekutach – 16
pkt + 5 pkt z dogrywki
(wstępnie do finałów zakwalifikowały się 4 osoby,
więc wśród trzech z takim samym dorobkiem punktowym Komisja zarządziła dogrywkę, po której Magdalena Podbielska z Zespołu Szkół w Rosochatem
Kościelnem o włos przegrała z Kingą Wyszyńską)
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
– Ernest Anusiewicz – ZSOiZ w Ciechanowcu
– 21 pkt
– Martyna Grodzka – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem – 16 pkt
– Michał Guziak – CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 16 pkt
W wyniku rozgrywek finałowych (odpowiedzi
ustne na wylosowane zestawy pytań) laureatami
XXXVII edycji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Wysokie
Mazowieckie ‘2014 zostali:
w I grupie wiekowej (szkoła podstawowe)
1. Patryk Strzymiński - SP w Święcku Wielkim
– 9 pkt
2. Bartosz Kulesza – SP w Kuczynie – 8 pkt
3. Paulina Kaczyńska – SP w Kuleszach Kościelnych – 4 pkt
w II grupie wiekowej (gimnazja)
1. Tomasz Zalewski – GP w Wysokiem Mazowieckiem – 8 pkt
2. Magda Kaczyńska – GP w Wysokiem Mazowieckiem – 7 pkt
3. Kinga Wyszyńska – GP w Nowych Piekutach
– 5 pkt
w III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Ernest Anusiewicz – ZSOiZ w Ciechanowcu
– 9 pkt
2. Michał Guziak – CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 9 pkt

(o kolejności miejsc zadecydował, zgodnie z regulaminem, wynik z części pisemnej)
3. Martyna Grodzka – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem – 7 pkt
Nagrody, w postaci drobnego sprzętu RTV
i AGD, ufundował Starosta Wysokomazowiecki.
Poza nagrodami, które odebrali zwycięzcy, wszystkim uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy,
a opiekunom podziękowania za wysiłek włożony
w przygotowanie młodzieży do konkursu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy naprawdę dużej wiedzy, gdyż tegoroczną edycję
można było uznać za wyjątkowo trudną. Z naszej
strony staraliśmy się uzmysłowić młodzieży jak
trudne zadania mają finaliści w etapach wojewódzkim i krajowym, aby naszym laureatom dopomóc
w przygotowaniach do kolejnej rywalizacji. Życzymy Im zwycięstw w eliminacjach wojewódzkich,
które odbędą się w dniu 29 kwietnia 2014 roku od
godz. 10⁰⁰ w Technikum Leśnym w Białowieży,
ul. Park Dyrekcyjny 1A. Do eliminacji zakwalifikowały się osoby z dwóch najwyższych miejsc
z każdej grupy.
Serdeczne podziękowania składamy Staroście
i pracownikom, za udostępnienie sali do przeprowadzenia Turnieju i przygotowanie poczęstunku.
Już zaczynamy trzymać kciuki!

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
W RUCHU DROGOWYM – etap powiatowy
W Gimnazjum w Szepietowie 15 kwietnia odbyły się eliminacje powiatowego Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Wzięło w nich udział 24 uczniów szkół
podstawowych i 24 gimnazjalistów. Uczestnicy turnieju wyłonieni zostali podczas eliminacji szkolnych – na zakwalifikowanych do etapu powiatowego czekał test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, składający się z 25 pytań (test
gimnazjalny), dwóch testów składających się z 20
i 10 pytań (testy podstawowe) oraz rowerowy tor
przeszkód.
Komisja w składzie: Tadeusz Wróblewski – Komendant Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem, Magdalena Zambrzycka i Marzena Frankowska – przedstawicielki Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem, Agnieszka Perkowska (SM) oraz Tomasz Grodzki i Anna Niemyjska – przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem, przyznała następujące miejsca w obu kategoriach wiekowych, tj. szkoła podstawowa i gimnazjum, drużynom: I - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu w składzie: Piotr
Ponichtera, Sebastian Kietliński, Urszula Pełszyk,

Oliwia Dudek, opiekun: Jacek Dudek;
II Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem w składzie: Patrycja Jędras, Katarzyna Mężyńska, Jakub Sokolik, Jakub Żebrowski, opiekun:
Renata Jaroszewicz i Barbara Biała; III – Szkoła
Podstawowa w Jabłonce Kościelnej w składzie: Sebastian Modzelewski, Tomasz Choiński, Milena
Skarzyńska, Katarzyna Milewska, opiekun: Wioletta Bielska. I miejsce – Gimnazjum w Ciechanowcu w składzie: Dawid Rytel, Dawid Perlejewski,
Karolina Czarnecka, opiekun: Małgorzata Zaremba; II – Zespół Szkół Gimnazjum w Kuleszach
Kościelnych w składzie: Michał Drużyński, Piotr
Choiński, Mateusz Kamiński, opiekun: Małgorzata
Monika Choińska; III – Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem w składzie: Mariusz Ołdakowski,
Michał Dąbrowski, Jakub Dąbrowski, opiekun:
Wiesława Sakowicz.
Tytuł najlepszego zawodnika zdobyli w kategorii SP: I miejsce – Piotr Ponichtera, II - Katarzyna Mężyńska, III – Katarzyna Milewska; w kategorii Gimnazja: I miejsce – Dawid Perlejewski,
II - Michał Drużyński, III - Mateusz Mioduszewski.
Najlepsi w kategorii testy: Piotr Ponichtera

– Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu, opiekun:
Jacek Dudek i Michał Drużyński – Zespół Szkół
Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych, opiekun:
Małgorzata Monika Choińska. Na rowerowym
torze przeszkód triumfowali: Piotr Ponichtera
i Dawid Perlejewski.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk
Tadeusza Wróblewskiego-Komendanta Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem, Tomasza Grodzkiego – przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Anny Niemyskiej
– przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem.
Organizatorami tegorocznego turnieju byli:
Polski Związek Motorowy, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Łomży, Gimnazjum w Szepietowie, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem.
Sponsorami turnieju i fundatorami nagród
byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łomży, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Master – E. Borys Spółka Jawna Wysokie Mazowieckie.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866–1915
Budowa kościołów 1857–1915
W 1885 r. pożar strawił drewniany kościół
w Kuczynie. Projekt nowej świątyni wykonał
warszawski architekt Jan Hinz. Budowla została
zrealizowana w latach 1888–1893.
Architekt powiatowy Stefan Kucharzewski
projektował kościoły w Waniewie i Wysokiem
Mazowieckiem. Franciszek Przecławski projektował kościoły w Kobylinie (1898–1904),
Wyszonkach Kościelnych (1899) i Sokołach
(1906–1912). W Kuleszach Kościelnych istniał
kolejny drewniany, kryty gontem kościół, który
wzniósł w 1798 r. proboszcz ks. Karol Wnorowski (23x10x5 m). Ponad nawą miał sygnaturkę
z kopułą. W owym kościele znajdowały się
3 ołtarze: w wielkim były przedstawienia
Pana Jezusa, NMP, św. Anny, św. Joachima,
św. Józefa. Drugi ołtarz był pw. NMP, trzeci
św. Michała Archanioła. Do kościoła, do ołtarza
głównego, w 1881 r. sprowadzono obraz Przemienia Pańskiego, namalowany przez Wojciecha Gersona. W ołtarzu bocznym zawieszono
obraz MB Różańcowej namalowany przez Antoniego Murzynowskiego w 1878 r. Ołtarze św.
Bartłomieja Apostoła (patrona kościoła) oraz
św. Michała Archanioła wykonano w 1881 r.
18 lipca 1908 r. kościół spalił się na skutek nieostrożności zakrystianina, który pozostawił zapaloną świecę. Wówczas zbudowano z drzewa
sosnowego tymczasową kaplicę pw. św. Bartłomieja Apostoła. W 1911 r. staraniem ks. Wincentego Jonkajtysa i ks. Jerzego Kamińskiego
przystąpiono do wznoszenia nowej okazałej
świątyni według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego (55x25x14). Prace prowadził budowniczy Adam Piotrowski z Siedlec. W 1915 r. roboty
były doprowadzone do gzymsu koronującego,
uległy przerwaniu. W 1926 r.
odprawiono w świątyni pierwsze nabożeństwo. 18 VI 1939 r. bp Stanisław Łukomski uroczyście konsekrował świątynię, nadając jej imię
św. Bartłomieja. Budowla jest na planie krzyża
łacińskiego, neogotycka. Dachy otrzymała dwuspadowe, kryte dachówką. W 1985 r. została
pokryta blachą. W 1849 r. założono istniejący
dotąd cmentarz grzebalny, powiększony w 1931
i 1933 r.
W Płonce funkcjonował drewniany kościół
parafialny wybudowany w latach 1664–1678, remontowany w 1819 r., jednak już w 1876 r. był
zniszczony tak, że we wszystkich swoich częściach
od dachu aż do fundamentów, potrzebuje pospiesznej reparacji. Jak na zewnątrz kościół wygląda ubogo, daleko gorzej wewnątrz. Zwracały
uwagę wiszące w kruchcie noszone przez inwalidów kule, zostawione przez ozdrowieńców.
Przeprowadzono potem niezbędny remont.
W kwietniu 1906 r. pod kierunkiem ks. Onufrego Wyszomirskiego rozpoczęto kopanie fundamentów pod nową świątynię. 8 lipca 1906 r.
poświęcono kamień węgielny, a 24 sierpnia 1913 r.
bp sejneński Antoni Karaś konsekrował nowy,
neogotycki kościół (długość 55 m, szerokość
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25 m, wysokość do sklepienia 20 m, a wysokość
wież 55 m). W lewobrzeżnym Ciechanowcu
w 1879 r. zbudowano murowany kościół ewangelicko-augsburski.

Płonka. Dzwonnica. Stan z 1865 r. Z. Gloger, Budownictwo drzewne, t. 2, s. 12.
Budowa nowych świątyń pozostawała w konflikcie z miejscową tradycją. Budując „wiejskie katedry”, usuwano starodawne pamiątki.
Zygmunt Gloger, umieszczając w swej Encyklopedii fotografię Chrystusa Frasobliwego z Płonki,
pisał: W rodzinnych stronach piszącego, we wsi
kościelnej Płonka w Tykocińskiem, znajdowały się
na dwóch krańcach tej wioski, na słupach dębowych parę sążni wysokich, na jednym Matka Boska z Dzieciątkiem na ręku, a na drugim, jak lud
miejscowy nazywał, „Pan Jezus frasobliwy”. Były
to roboty snycerskie wysokiej wartości, niewiadomego, ale zapewne miejscowego artysty, z wieku
zeszłego pochodzące. Postawione bez daszków
i nie zaopatrzone pokryciem do ostatnich czasów
ulec musiały zupełnemu zniszczeniu. Przed kilku
laty znaleźliśmy już tylko Pana Jezusa i zdjęliśmy
jeszcze fotografię, z której podajemy tu podobiznę.
W miesiąc potem już nie zastaliśmy tej pięknej
„figury” na miejscu. Jako stary grat została usunięta z przydroża, a przyjęta i umieszczona na
domowym podwórku jednego z mieszkańców
Płonki, co nastąpiło w dobie, gdy proboszczem
miejscowym był ks. Wyszomirski.
W 1909 r. w narożnym pomieszczeniu, służącym jako składzik, w kościele w Tykocinie
malarz Władysław Drapiewski pod kilkoma
warstwami tynków odnalazł freski. Wówczas

obmył je w całym kościele. Prace prowadził do
wybuchu wojny. Po I wojnie prace kontynuował
jego brat Leon. Ozdobił sklepienie, namalował
na ścianach bocznych dwie polichromie: Ofiarowanie NMP i Narodzenie Pana Jezusa.
Unici 1596-1875
Cerkwie, do 1596 r. prawosławne, później
unickie, znajdowały się w: Hodyszewie, Wysokiem Mazowieckiem, Tykocinie i Ciechanowcu.
Pop z cerkwi św. św. Kosmy i Damiana w Wysokiem otrzymał w czasie lokacji miasta w 1503 r.
uposażenie gruntowe. Utracił je w czasie przeprowadzania pomiaru włócznej Wysokiego Mazowieckiego171. Wyrównując stratę 1 XII 1553 r.,
król Zygmunt
August dał popu Iwanowi 1 włokę gruntu
w Brykach172. 24 VII 1708 r. Józef Oborski,
cześnik liwski, właściciel dóbr ziemskich wysokomazowieckich i o. Teodor Kozłowski, prezbiter cerkwi wysokomazowieckiej, dokonali zamiany tych gruntów, położonych przy karczmie
Bryki i granicy wsi Dołęgi.
W XV i I poł. XVI w. powstało w Tykocinie
i okolicznych wsiach skupisko ludności ruskiej,
sprowadzanej tam ze wschodu przez Gasztołdów – litewskich możnowładców, dziedzicznych
właścicieli tykocińskich dóbr. Przed 1559 r.
zbudowano w Tykocinie cerkiew św. Mikołaja.
Świątynię usytuowano po tej samej, co kościół
parafialny, lewej stronie głównej ulicy, zwanej
wówczas Czychrowską, w pobliżu wylotu na Nowomiejski Rynek. Plac cerkiewny rozciągał się
ku Narwi. W otoczeniu świątyni nie było ogrodu, należały za to doń dwie znacznej wielkości
posesje. Znajdowały się na nich karczmy. Cerkiew uposażona była także w 2 włoki ziemi
w Sanikach.
W I ćwierci XVII wieku unicka cerkiew
została doszczętnie strawiona przez pożar. Plac
cerkiewny opustoszał, kapłani zostali pozbawieni domu, a wierni świątyni. Król Władysław
IV nadał 12 V 1637 r. supraskim bazylianom
przywilej na zbudowanie tam nowej cerkwi
i korzystanie z cerkiewnego majątku. Kilka dni
później 20 V 1637 r. przywilej na zajęcie dóbr
cerkiewnych otrzymał również (od królowej
Cecylii Renaty) katolicki proboszcz tykociński ks. Ludwik Stępkowski. Rozpoczął się spor
sądowy.
22 VII 1644 r. król Władysław IV przysądził
cerkiew klasztorowi supraskiemu. W 1645 roku
archimandryta supraski Aleksy Dubowicz zbudował tam nową cerkiew. 9 V 1655 r. dekret
króla Jana Kazimierza ostatecznie przysądził
prawa do tykocińskiej cerkwi i jej majątku klasztorowi supraskiemu. Opat A. Dubowicz poczynił wiele innych inwestycji w Tykocinie,
pobudował folusz, piekarnie, stajnie, obory,
młyny, spichlerze i dworki. Założył także
szkołę. Nastąpił rozwój placówki tykocińskiej,
która stała się znaczącym ośrodkiem unickim.
cdn

PROFESOR HENRYK SKARŻYŃSKI HONOROWYM
OBYWATELEM GMINY CZYŻEW

Kolejne, bardzo ważne wydarzenie w dziejach Gminy Czyżew miało miejsce 28 kwietnia
2014 r. To właśnie w tym dniu Profesor Henryk
Skarżyński otrzymał Honorowe Obywatelstwo
Gminy Czyżew.
Profesor pochodzący z Rosochatego Kościelnego jest światowej sławy otochirurgiem
i specjalistą z otorynolaryngologii, audiologii
i foniatrii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992 r.), pniowe (1998 r.), ucha
środkowego (2003 r.). W 2002 r. opracował po
raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta
uważana za polską specjalność, jako „metoda
Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w
9 światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził
kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych, co
przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów
słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce
i na świecie. Dzięki 2 dekadom Jego działań Polska
znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.
Profesor jest autorem i współautorem ponad
2500 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Największym osiągnięciem w działalności
naukowej, klinicznej i dydaktycznej Profesora było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju
2012 w Kajetanach.
Swoją wizytę w Gminie Profesor rozpoczął
o godzinie 9.00 w Zespole Szkół w Czyżewie. Po
spotkaniu z dziećmi i młodzieżą, które z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały Jego wystąpienia razem z Burmistrz Anną Bogucką i Posłem
na Sejm RP Jackiem Boguckim odwiedził kolejną placówkę – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, gdzie również przedstawił
nieco starszej młodzieży kolejną prezentację.
Po wizytach w szkołach Profesor Skarżyński
razem z Panią Burmistrz i Panem Posłem zwiedzał Gminę Czyżew. Zobaczył między innymi
zalew, którego budowa została niedawno zakończona, ośrodek zdrowia, bibliotekę, ale nie obyło
się też bez wizyty w Rosochatem Kościelnem,
czyli rodzinnych stronach Profesora.

Po podróży, która wzbudziła w Profesorze
wiele wspomnień, emocji i wzruszeń rozpoczęła
się o godz. 12.30 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie wprowadzeniem sztandaru
i przedstawieniem porządku obrad sesji, po czym
przekazał głos Burmistrz Annie Boguckiej, która
przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość
oraz wystąpiła do Rady z wnioskiem o nadanie
honorowego obywatelstwa Gminy Czyżew Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu.
Szczególnie gorąco Pani Burmistrz przywitała głównego gościa wydarzenia Profesora Henryka Skarżyńskiego oraz przybyłą wraz z nim
rodzinę: żonę, synów i wnuczki, Posła na Sejm
RP Jacka Boguckiego, Rektora Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, księży, przedstawicieli władz powiatowych, gminnych jednostek samorządowych i służb, przedstawicieli
służby zdrowia i mediów, sołtysów, przedstawicieli i właścicieli przedsiębiorstw a także nauczycieli i dyrektorów szkół, do których uczęszczał
Profesor oraz koleżanki i kolegów ze szkolnych ław.
We wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa do Rady Pani Burmistrz podkreślała te
wszystkie zasługi i dokonania, które w pełni
uzasadniają nadanie honorowego obywatelstwa.
Zwracając się zaś do Pana Profesora powiedziała:
„Panie Profesorze,
Mieszkańcy Gminy Czyżew serdecznie dziękują Panu za te wszystkie osiągnięcia, za Pana ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka i rozwoju
medycyny. Jesteśmy dumni, że pochodzi Pan z naszej Gminy.
Dla nas był Pan, jest i będzie zawsze naszym
profesorem, którego losy i osiągnięcia śledzimy
z zapartym tchem, któremu zawsze kibicujemy
i wsłuchujemy się w każdą informację o Pana
pracy. Dzisiejsza uroczystość to podziękowanie i dowód uznania dla Pana od mieszkańców. Dziękujemy także za trwające w naszych szkołach badania przesiewowe słuchu wśród uczniów.
Zwracam się do Rady Miejskiej w Czyżewie
o podjęcie przez aklamację uchwały o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Czyżew Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, jako wyraz
najwyższego uznania i podziękowania”.
Po przywitaniu gości i przedstawieniu wniosku głos zabrał Profesor Henryk Skarżyński. Wygłosił bardzo ciekawy wykład wraz z prezentacją
multimedialną na temat problematyki słuchu
wśród społeczeństwa. Wszyscy zgromadzeniu
z zapartym tchem wysłuchali przemówienia,
które po zakończeniu nagrodzone było gromkimi brawami.
Po wystąpieniu Pana Profesora, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały
w sprawie „Nadania Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu Honorowego Obywatelstwa

Gminy Czyżew”, którą Rada przyjęła przez aklamację. Po podjęciu uchwały nastąpiło wręczenie
Aktu nadania Panu Profesorowi oraz statuetki
wykonanej brązu z konturem Gminy Czyżew
i Herbem Gminy przez Burmistrz Czyżewa
Annę Bogucką i Posła Jacka Boguckiego.
Po tej części Pan Profesor dokonał wpisu
do kroniki czyżewskiej oraz zrobił pamiątkowe
zdjęcia ze zgromadzonymi.
Nie obyło się bez przemówień okolicznościowych gości, którzy w wystąpieniach podkreślali dumę z faktu, że Pan Profesor tak wiele
osiągnął w swoim życiu nie zapominając przy
tym o swoich korzeniach.
Po przemówieniach Przewodniczący Rady
Miejskiej zakończył obrady Uroczystej Sesji. Po
części oficjalnej odbyło się przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież z ZS w Rosochatem Kościelnem oraz Czyżewie, które przeniosły Pana Profesora w klimat szkolnych lat.
Wystąpiły również dzieci z Zespołu Tanecznego „Pierwszy Krok” działającego przy GOK
w Czyżewie oraz Orkiestra Dęta. Nie dało się nie
zauważyć wzruszenia u Pana Profesora, który podziękował wszystkim za przygotowanie i przedstawienie tak pięknego spektaklu.
Po części artystycznej odbył się wspólny
obiad gdzie wszyscy z Panem Profesorem mogli
rozmawiać i wspominać dawne czasy, zrobić pamiątkowe zdjęcia czy uzyskać autograf na publikacji przygotowanej przez Pana Profesora na tę
okoliczność.
Równolegle z uroczystościami z inicjatywy
Pana Profesora Skarżyńskiego prowadzone były
w Zespole Szkół w Czyżewie badania przesiewowe słuchu wśród dzieci i młodzież z terenu
Miasta i Gminy Czyżew.
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ZAPROSZENIE NA IX ZJAZD ABSOLWENTÓW
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz Komitet Organizacyjny zjazdu koleżeńskiego serdecznie zapraszają
na IX Zjazd Wychowanków i Absolwentów ZSOiZ w Ciechanowcu, który odbędzie się 28 i 29 czerwca 2014 r. Zaproszenia zostaną wysłane
tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną: za pomocą poczty e-mail lub portalu Facebook, nk.pl. Ze względu na fakt, iż w wielu przypadkach szkoła
nie dysponuje aktualnymi adresami absolwentów może się zdarzyć, iż osoba zainteresowana uczestnictwem w spotkaniu zaproszenia nie otrzyma.
Podkreślamy, iż wszyscy nasi absolwenci powinni czuć się zaproszeni, dlatego prosimy o przekazywanie informacji o zjeździe koleżankom i kolegom
z czasów szkolnych.
W celu usprawnienia organizacji zjazdu uprzejmie prosimy o potwierdzenie do 10 czerwca 2014 r. przybycia przy pomocy wpłaty 120 zł (60 zł
osoby nieuczestniczące w kolacji, koncercie i balu) na podane konto. W pole oznaczone „tytułem wpłaty” należy wpisać: IX Zjazd Absolwentów,
imię i nazwisko, nazwisko rodowe oraz rok ukończenia szkoły.
Opłata za udział w zjeździe – 120 złotych od osoby.
Wpłaty- BS w Ciechanowcu. Nr konta: 05 8749 0006 0000 0879 2000 0010
Uczestnicy zjazdu, którzy nie wezmą udziału w kolacji, koncercie i balu wpłacają 60 zł.
Kontakt w sprawie zjazdu: tel. 86 27 71 134; e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl,
INFORMACJE: www.zsoiz-ciechanowiec.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
MAJ 2014 r.

IMPREZY KULTURALNE

XII Edycja Konkursu Historycznego „Epoka
Prymasa Tysiąclecia” – kwiecień - maj 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew,
email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl,
strona internetowa: www.zsoiz-czyzew.pl
XI Edycja Konkursu Powiatowego o życiu
i nauczaniu Jana Pawła II – 20 maja 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem
18- 200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4,
e-mail: zesp-szk-zaw@o2.pl, tel.: 86 275-25-88,
strona internetowa: www.zszwysmaz.podlasie.pl
XIV Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów
– 27 maja 2014 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52 18-210 Szepietowo,
tel: 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl
Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów
– 22-23 maja 2014 r. Organizator i miejsce
realizacji: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych
Piekutach, ul. Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty,
tel. 86 476 50 45, e-mail: zsnp@wp.pl
strona internetowa: www.szkola.nowepiekuty.pl;
Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Hodyszewie, ul. Ppłk. Platonoffa 40, Hodyszewo,
18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 18 40,
e-mail: poczta@hodyszewo.vayjex.prv.pl,
strona internetowa: www.vayjex.fm.interia.pl/
hodyszewo/; Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8,
18-212 Nowe Piekuty, tel.: (086) 476 15 20,
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl,
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl
Powiatowe obchody ,,Dni ochrony przeciwpożarowej’’ – maj 2014 r. Organizator i miejsce
Realizacji: Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem
Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
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ul. Mickiewicza 6, tel. (086) 2758101,
fax: (086) 2758109,
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl
XV Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych „Wesoły Pląs” – 18 maja 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel.: (086) 275 52 69,
e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona internetowa: www.gokczyzew.pl
Święto Dziecka i Rodziny - maj-czerwiec 2014 r.
Miejsce realizacji: Wysokie Mazowieckie
Festyn Integracyjny „Święto Rodziny” – 1 czerwca 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,
miejsce realizacji: Stadion Miejski w Czyżewie
Dzień Dziecka i Rodziny – 2 czerwca 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel: 86 275 23 43, strona internetowa:
http://www.wysokiemazowieckie.pl
Uchwalenie Herbu Gminy Nowe Piekuty
– 4 czerwca 2014 r. Organizator i miejsce
realizacji: Gmina Nowe Piekuty,
ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty,
tel.: (086) 476 15 20, e-mail: urzad@nowepiekuty.pl
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl
„VIII Zielone Świątki” – 8 czerwca 2014 roku
Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
tel: 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl
Powiatowy Konkurs Piosenki – 8 czerwca 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji:
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,

tel.: (086) 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona internetowa: www.gokczyzew.pl
41 edycja imprezy ,, Wianki na Nurcu 2014 ”
– 21 czerwca 2014 r. Organizator i miejsce
realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, tel. 86/2710563, kom. 509 153 742,
e-mail: coki@ciechanowiec.pl
Dzień Łabędzia – 22 czerwca 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel: 86 275 23 43, strona internetowa:
http://www.wysokiemazowieckie.pl
VI Wysokomazowiecki Piknik Seniorów
– 25 czerwca 2014 r. Organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
tel: 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl, miejsce
realizacji: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

IMPREZY SPORTOWE
Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt
Szkół Ponadgimnazjalnych – VII edycja
– czerwiec 2014 r. Organizator: Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew,
miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Czyżewie,
e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl,
strona internetowa: www.zsoiz-czyzew.pl
Gminne Zawody Pożarnicze - 22 czerwca 2014 r.
Organizator: Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8,
18-212 Nowe Piekuty, miejsce realizacji:
Kostry Noski, tel: 086 476 15 20,
e-mail: urząd@nowepiekuty.pl
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl

SUKCES W OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas
drugich technikum: II TE i II TTŻ Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica są
uczestnikami projektu „Wspomaganie naucza-

nia matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”. W ramach
realizacji tego przedsięwzięcia młodzież przygotowywała się m. in. do udziału w Olimpiadzie
Matematycznej zorganizowanej przez Politechnikę
Łódzką.
Dwa pierwsze etapy przeprowadzone zostały na platformie e-learningowej dedykowanej
do projektu. Pierwszy etap odbył się 15 kwietnia
2014 roku. Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali: Grzegorz Perkowski – 100%, Jaźwiński Rafał – 100%, Sasinowski Piotr – 90%, Koszykowska Klaudia – 80%, Wyszyńska Ewelina – 80%,
Walendziuk Olga – 80%, Lenard Anna – 80%,
Grodzka Klaudia – 80%, Jędras Damian – 80%.
W/w uczniowie 23 kwietnia 2014 uczestniczyli

w drugim etapie konkursu. Do ścisłego finału
z wynikiem 100% zakwalifikował się Grzegorz Perkowski – znalazł się w grupie 20 najlepszych uczniów w Polsce ze wszystkich 40 szkół biorących
udział w projekcie.
28 kwietnia 2014 w Instytucie Matematyki
Politechniki Łódzkiej odbył się finał Olimpiady.
Miło nam poinformować, że wśród zwycięzców
znalazł się Grzegorz Perkowski, zajął II miejsce
w kraju i zdobył atrakcyjne nagrody. Ucznia do
udziału w konkursie przygotowała Pani Agnieszka
Grabowska. Opiekę podczas wyjazdu do Łodzi sprawowała wychowawczyni Pani Monika Godlewska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
ZSZ

Finał wojewódzkiego konkursu
„BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ”
Wypadki przy pracy w rolnictwie indywidualnym każdego roku liczy się w tysiącach, są to
uszczerbki na zdrowiu oraz wypadki śmiertelne,
związane z obsługą i użytkowaniem maszyn i pojazdów rolniczych.
Centrum Kształcenia Zawodowego kontynuuje kampanię społeczną „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, której nadrzędnym celem jest
dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz
poprawy zdrowia wśród rolników indywidualnych
i członków ich rodzin.
W Centrum Kształcenia Zawodowego w dniu
08.11.2013 r. odbył się etap szkolny konkursu
„Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Najwięcej punktów zdobył Mariusz Kalinowski, który
zakwalifikował się do dalszych rozgrywek.
27 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Suchowoli
odbył się finał konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” dla uczniów szkół rolniczych

województwa podlaskiego.
Organizatorami konkursu byli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział regionalny w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy
w Białymstoku. Cel tego konkursu to popularyzacja wśród młodzieży szkół rolniczych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
W finałowym etapie konkursu wzięło udział
18 uczniów – laureatów eliminacji szkolnych.
Zwycięzcą został uczeń naszej szkoły Mariusz
Kalinowski z klasy IV Technikum Rolniczego uzyskując maksymalną ilość punktów. Laureat otrzymał nagrody rzeczowe, dyplom i tablicę pamiątkową, które zostały wręczone przez wicemarszałka
Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko,
Dyrektora OR KRUS w Białymstoku Barbary Sołoniewicz oraz zastępcy Okręgowego Inspektora
Pracy Jerzego Derpa.

Naszemu uczniowi życzymy pomyślnie zdanej
matury i powodzenia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
GRATULUJEMY!!.

CKZ

POKAZALIŚMY NASZĄ SZKOŁĘ MŁODSZYM KOLEGOM
Kolejny Dzień Otwarty Szkoły w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu odbył się 29 kwietnia. Z wielką radością powitaliśmy odwiedzających
nas młodych ludzi, którzy są zainteresowani podjęciem nauki w naszej Szkole. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele, wychowawcy i rodzice.
Z naszego zaproszenia skorzystali uczniowie
szkół podstawowych w Ciechanowcu i Klukowie
oraz gimnazjów: w Perlejewie, Siemiatyczach, Nowych Piekutach, Nurze, Klukowie i Bogutach-Piankach. Goście mieli doskonałą okazję dowiedzieć
się wiele o naszej szkole, poznać zasady rekrutacji,
spotkać się z nauczycielami i porozmawiać z uczącą się u nas młodzieżą.
Spotkanie, którego ogólna część odbyła się
w nowej hali sportowej, rozpoczęło się pięknym
narodowym tańcem. W tradycyjnym polonezie
zaprezentowali się przed zebranymi uczniowie klas
wojskowo-sportowych wraz z towarzyszącymi im
dziewczętami.
Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz
Święcki. Powitał on serdecznie wszystkich przybyłych gości. Przedstawił też wiele informacji na

naszej szkoły, poszczególnych jej typów i zachęcił
do podjęcia nauki. Do swoich młodszych kolegów zwrócił się także Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego Łukasz Radziszewski.
Następnie przyszła pora na dalsze atrakcje,
a było ich naprawdę wiele. Zebrani mieli okazję
obejrzeć symboliczny wycinek tego, co oferuje nauka w naszej placówce. Nie zabrakło więc pokazu
musztry klas wojskowo-sportowych, występów muzycznych szkolnego chóru, pokazów fryzjerskich,
występów sekcji sportowych oraz układów tanecznych: dynamicznego rock and rolla i tańca z flagami.
Po zakończeniu części ogólnej zainteresowani
mogli zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła „od środka”. W trakcie jej zwiedzania młodzież zapoznawała się z wyposażeniem klasopracowni, obiektów
sportowych oraz internatu. Goście chętnie oglądali prace wykonane podczas zajęć bibliotecznych,
dzieła naszych artystów z Ogólnokształcącej Szkoły
Sztuk Pięknych, a także przeglądali szkolne kroniki. Chętni miel również możliwość wzięcia udziału
w zajęciach lekcyjnych. O smakowity poczęstunek
dla odwiedzających zadbali z kolei uczniowie naszego technikum kucharskiego.

Wysiłek zaangażowanej w organizację Dnia Otwartego Szkoły młodzieży oraz pracujących z nią
pedagogów jest naprawdę godny podziwu. Wyrazy podziękowania należą się zarówno naszym uczniom, jak również nauczycielom: Pani Ewie Radziszewskiej, Pani Emilii Krysińskiej, Pani Joannie
Kuczabo, Pani Agnieszce Gaczkowskiej, Pani Grażynie Święckiej, Pani Karolinie Wojtkowskiej, Pani
Marzennie Dybowskiej, Pani Grażynie Boguszewskiej, Pani Ewie Strzałkowskiej, Pani Grażynie
Panas, Panu Wojciechowi Stefańskiemu, Panu Arkadiuszowi Kendzierskiemu, Panu Arturowi Szymoniakowi i Panu Wojciechowi Cieszkowskiemu.
Dziękujemy także wszystkim uczniom, dyrektorom szkół, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za przybycie. Cieszymy się bardzo, że tak wielu
młodych ludzi jest zainteresowanych podjęciem
nauki w naszej szkole. Ze swej strony zapewniamy,
że będzie to naprawdę dobry i mądry wybór.
Dariusz Okieńczuk
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FORUM ROLNICZO-NAUKOWE W KRZYŻEWIE
Poznaj nowe perspektywy szkoły

„Musimy wciąż mądrze inwestować modernizując
gospodarstwa rolne, zgłębiać wiedzę i podnosić kwalifikacje, otworzyć się na innowacje oraz postęp techniczny i technologiczny”.
Te słowa z listu ministra rolnictwa Marka Sawickiego mogą być podsumowaniem forum rolniczo – naukowego, jakie odbyło się 9 maja w Zespole
Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie. Tematem była „Obecna i przyszła sytuacja
rolnictwa”.
Patronat nad spotkaniem objęło Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podlaskiego i Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego. Pomysłodawcą forum był Andrzej
Remisiewicz, przedsiębiorca i społecznik, właściciel
firmy TRANS-ROL. Rozumiejąc potrzebę wymiany
doświadczeń i informacji o tym, co dzieje się i będzie w przyszłości się działo w polskim rolnictwie.
Do współpracy przy organizacji forum przystąpiły
lokalne instytucje i wiele innych jednostek działających na rzecz rolnictwa. Na spotkanie przybyli
zaproszeni goście – prelegenci, reprezentanci władz
samorządowych sąsiednich gmin, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem oraz szerokie grono rolników z bliższych
i dalszych miejscowości, uczniowie i nauczyciele
kierunków rolniczych CKZ w Wysokiem Mazowieckiem i ZSR w Rudce i Krzyżewie.
Po oficjalnym rozpoczęciu forum i powitaniu
przybyłych gości, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krzyżewie, Wioletta Gierłachowska odczytała list przesłany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Marka Sawickiego, który pogratulował organizacji
przedsięwzięcia i życzył wszystkim satysfakcji ze
spotkania.
Następnie zgromadzeni mieli okazję zapoznać
się z kolejno prezentowanymi przez prelegentów
zagadnieniami. Dyrektor Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Jerzy Leszczyński omówił temat: „Wykorzystanie środków w ramach PROW
2007-2013”. „Polski rynek mleka przed i po kwotowaniu” przedstawiła z-ca dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, Jadwiga Zabielska.
Miłym akcentem spotkania stało się wyróżnienie listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezesa Agencji Rynku Rolnego uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii
Karpowicz w Krzyżewie, którzy osiągają wysokie
wyniki w nauce zawodu i wraz z rodzicami prowadzą gospodarstwa rolne. W tym gronie znaleźli się
uczniowie klasy III i II technikum: Marcin Janczewski, Adam Kierzkowski, Marek Markowski, Przemysław Moczydłowski, Karol Dworakowski, Marcin Łapiński i Łukasz Łuniewski.
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Grawertony gratulacyjne z rąk wicemarszałka
Mieczysława Kazimierza Baszko otrzymali także
przedstawiciele instytucji – Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, przedsiębiorcy lokalni – firma
Transrol Grażyny i Andrzeja Remisiewicz, przedstawiciele rolników – Renata i Bogdan Zakrzewscy
i Wojciech Pęza. Sławomir Jabłoński, reprezentujący
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przedstawił temat „Nowe możliwości pozyskiwania funduszy
unijnych w perspektywie finansowej 2014-2010”.
Dyrektor Biura Podlaskiej Izby Rolniczej Ewa Łępicka podjęła zagadnienie „Udział samorządu rolniczego w tworzeniu PROW”
W czasie przerwy zebrani mieli okazję skorzystać nie tylko z przygotowanego ciepłego i zimnego
poczęstunku, ale i zapoznać się z ofertami firm działających na rynku rolniczym. Na szkolnym placu
można było obejrzeć sprzęt rolniczy firmy CLAAS,
stoiska PODR, Grupy AZOTY S.A., TRANS-ROL,
SAMASZ. Przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami ARR, ARiMR, PODR w Szepietowie, SDOO
w Krzyżewie, KRUS, WSA w Łomży, Prefbet Śniadowo, Syngenta. Goście równie chętnie sięgali po
firmowe ulotki i informatory, jak i po produkty dostarczone przez Mlekovitę, a także słodkie przekąski
od lokalnych dostawców.
Po przerwie głos zabierali kolejni prelegenci.
Przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Wysokiem
Mazowieckiem, Andrzej Jabłoński i Sławomir Łapiński wskazali w swoim wystąpieniu „Najczęściej
popełniane błędy rolników rozliczających się z tytułu
podatków od towarów i usług”. Marek Bil Bielecki
i Dariusz Kapciak zaprezentowali aktualną ofertę
produktową Grupy Azoty S.A. „RSM jako nawóz
XXI wieku”. Rafał Piszczatowski, pracownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku
przedstawił „Zasady badań agrochemicznych oraz
wyniki badań glebowych”. Natomiast tematem wystąpienia Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku prof. Henryka
Wnorowskiego był temat: „Ekonomia, prawo i przedsiębiorczość w nowoczesnym podlaskim rolnictwie”.
Wójt Gminy Sokoły dr Józef Zajkowski, jako znawca tematów rolniczych i samorządowych, podsumował konferencję.
Jako szkoła z ponad stuletnią tradycją kształcenia rolniczego cieszymy się, że inicjatywa współpracy instytucji rządowych, regionalnych samorządowych, ośrodków doradczych i naukowych oraz
przedsiębiorców branży rolniczej przyniosła wspa-

niały efekt, jakim było zrealizowane w ZSR w Krzyżewie rolniczo-naukowe forum „Obecna i przyszła
sytuacja w rolnictwie”. Było to spotkanie ważne
również dla uczącej się młodzieży, która już niedługo podejmie samodzielną pracę w rolnictwie. Bezpośredni kontakt z tak dużą grupą przedstawicieli
różnych dziedzin związanych z rolnictwem i działających na rzecz branży rolniczej, możliwość wysłuchania wystąpień, porównania zakresu działalności
i powiązania zagadnień dotyczących rolnictwa, są
żywą lekcją, z jakimi problemami i sytuacjami spotkają się młodzi rolnicy w przyszłej pracy.
Forum dowiodło, że istnieje potrzeba
organizowania tego typu spotkań. Ze względu na
ograniczony czas nie planowano wielu tematów,
jakie na pewno znalazłyby szerokie grono zainteresowanych, dlatego mamy nadzieję, że szkoła nasza
stanie się w przyszłości miejscem kolejnego forum.
Już dziś na nie zapraszamy.
ZSR

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIUM
STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO
uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wysokomazowiecki

22 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
odbyła się uroczystość wręczania Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego dla uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki.
Stypendium przyznawane jest na mocy uchwały
Nr XXV/180/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zgodnie z którą wyróżnienie to otrzymują uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki dwa
razu do roku, tj. po klasyfikacji półrocznej i klasyfikacji rocznej. Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie wysokich wyników
w nauce lub uzyskanie wybitnych osiągnięć w nauce
i sporcie.
Pierwsze stypendia przyznano 31 uczniom za
wysokie wyniki w nauce w klasyfikacji półrocznej
roku szkolnego 2013/2014. Jednym z warunków uzyskania stypendium było osiągnięcie średniej ocen
co najmniej 5,0 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 5,1 dla uczniów gimnazjum. Na uroczystość
wręczania stypendium poza wyróżnionymi uczniami przybyli również ich rodzice, wychowawcy, dyrektorzy szkół oraz radni rady powiatu będący
członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
W czasie uroczystości Pan Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki osobiście wręczył wyróżnionym uczniom decyzje o przyznaniu stypendium wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych
sukcesów. Pogratulował rodzicom i wychowawcom
uczniów oraz podziękował za to, że są dla nich oparciem i wspierają w trudach ich codziennego życia.
Wszyscy wyróżnieni uczniowie w dniu 22 kwietnia
2014 roku mieli pełne prawo do dumy i satysfakcji, gdyż znaleźli się w grupie najlepszych z prawie
trzech tysięcy uczniów szkół prowadzonych przez
Powiat Wysokomazowiecki.
Delegacja, reprezentująca uczniów i rodziców
- w imieniu własnym i całej szkolnej społeczności
wyraziła ogromną wdzięczność Panu Bogdanowi
Zielińskiemu Staroście Wysokomazowieckiemu za
inicjatywę, która wymagała zapewne ograniczenia,
a może i rezygnacji z innych, bardziej spektaku-

larnych i bardziej wymiernych przedsięwzięć i inwestycji oraz za to, że dostrzega uczniowski trud,
pracę i poświęcenie.
Stypendium to dowód na to, że Starosta wierzy
w uczniów, że wspiera ich naukowe poczynania,
pomaga realizować plany i spełniać marzenia. Ta
decyzja władz powiatowych to także promocja nauki i wiedzy – wartości, które w dzisiejszych czasach
nie zawsze są należycie traktowane. Mamy nadzieję, że otrzymane stypendia uczniowie potraktują
nie tylko jako nagrodę, ale także jako zobowiązanie
do dalszej, jeszcze lepszej pracy.
Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego za
wysokie wyniki w nauce w klasyfikacji półrocznej
roku szkolnego 2013/2014 otrzymali uczniowie:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – Liceum
Ogólnokształcącego: Katarzyna Krakówko, Anna
Zaremba, Magdalena Krakówko, Monika Łapińska, Michał Pilichowski, Przemysław Mystkowski,
Andrzej Mystkowski, Kinga Mioduszewska i Agata
Anna Ścisłowicz; Zespołu Szkół Zawodowych
w Wysokiem Mazowieckiem – technikum: Grzegorz Perkowski, Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – Zasadniczej
Szkoły Zawodowej: Weronika Kamińska i Patrycja Sienicka; Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Czyżewie – Liceum Ogólnokształcącego: Joanna Krajewska i Anna Michalak;
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu – Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk
Pięknych: Natalia Aleksandra Ziółkowska, Aleksandra Piętka, Robert Bachorek, Dawid Koc, Szymon
Kamiński, Kacper Maroński, Przemysław Susoł,
Jakub Wakuluk, Marta Krysińska, Marta Pełszyk,
Remigiusz Truszkowski i Aleksandra Susoł; – Liceum Ogólnokształcącego: Piotr Antoniak, Ewa
Bogucka, Magdalena Tomczuk, Bogumiła Dąbrowska i Anna Maria Rogucka.
Jolanta Kadłubowska
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół
i Placówek Oświatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
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