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SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM „GAZELĄ BIZNESU 2013”

Dziennik „Puls Biznesu” potwierdza przynależność Szpitala Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem do elitarnego klubu Gazel Biznesu,
grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
15 stycznia 2014 roku, na uroczystej gali
w operze podlaskiej, Dyrektor Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem odebrał wyróżnienie „Gazela Biznesu 2013” przyznane dla naszego Szpitala.
Ranking „Gazel Biznesu” promuje najdynamiczniejsze małe i średnie przedsiębiorstwa,

bezpłatnie, a jedyną podstawą wyboru jest analiza
wyników finansowych firmy z ostatnich trzech
kolejnych lat.
Tytuł „Gazeli Biznesu 2013” przyznany został firmom, które:
● rozpoczęła działalność przed rokiem 2010 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
● w latach 2010 - 2012 ani razu nie odnotowała
straty,
● w latach 2010 - 2012 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży,
● w roku 2009 osiągnęła wartość sprzedaży nie
mniejszą niż 3 mln zł. i nie większą niż 200
mln zł.,
● przynajmniej od 2010 r. publikują wyniki finansowe w „Monitorze Polskim B” lub udostępniają je firmie Coface Poland albo redakcji „Puls
Biznesu”

Rangę otrzymanego wyróżnienia przez nasz
Szpital dodatkowo podnoszą następujące fakty:
tytuł „Gazeli Biznesu 2013” utrzymało jedynie
31 podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kraju – w tym 20 prowadzących działalność szpitalną; w województwie podlaskim,
oprócz naszego Szpitala, wyróżniony został jedynie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, jako jeden z dziesięciu podmiotów
działalności szpitalnej w kraju, powtórzył uzyskanie tytułu „Gazeli Biznesu” z 2012 roku.
Stanisław Bielski - Dyrektor Szpitala
Wysokie Mazowieckie

PIEŚNI OJCZYZNY PEŁNE
Szczególny prezent od Starostów Powiatu
Wysokomazowieckiego i miejscowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
otrzymali 14 lutego mieszkańcy miasta i powiatu. Termin walentynkowy? Może to tylko przypadek, a może nie?
Na czas koncertu hala sportowa Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych zamieniła się w największą w okolicy salę koncertową. Wymagało to oczywiście niemałego wysiłku

logistycznego, ale warto się było trudzić – efekt
przeszedł wszelkie oczekiwania. Wojskowi artyści zaprezentowali publiczności zróżnicowany
repertuar, który w całości spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem widzów i słuchaczy. Podobnie balet – dwudziestka tancerzy potrafiła
zaspokoić nawet najbardziej wyszukane gusta.
Jak bawiono się tego dnia w Jagiellończyku
przeczytacie Państwo na stronie 10.

Zima była dość łagodna więc już płoną trawy. Niestety
jest już także pierwsza ofiara śmiertelna wypalania traw
w Sosnowcu – woj. śląskie. Od początku roku do 13 marca
br. strażacy w całym kraju wyjeżdżali już do ponad 20 tysięcy
pożarów traw, łąk i nieużytków (paliło się w sumie już ponad
11 756ha).
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie
to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk
i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że
spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym
samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie
traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian
w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery
przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Więcej na stronie 5

POŻEGNANIE SKARBNIKA POWIATU
komazowieckiego Pani Ewelinie Rytel złożyli:
Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki,
Dorota Łapiak Przewodniczący Rady Powiatu,
Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki oraz radni powiatu. Do życzeń dołączono
upominek oraz bukiet kwiatów.

W dniu 19 marca 2014 roku podczas obrad
XXXII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego odbyło się pożegnanie odchodzącej na „zasłużoną emeryturę” Pani Eweliny Rytel Skarbnika
Powiatu. „To bardzo skuteczny pracownik samorządowy, konkretny fachowiec” – podkreślał
Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki.
Serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za wieloletnią pracę na rzecz powiatu wyso-

DOSKONAŁY UCZEŃ - DOSKONAŁY PRACOWNIK

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w listopadzie 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do
projektu pn. ”DOSKONAŁY UCZEŃ – DOSKONAŁY PRACOWNIK”– podniesienie jakości kształcenia zawodowego z Wysokiem Mazowieckiem poprzez Modernizację Programu
Rozwojowego” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. Projekt ten został skierowany
do uczniów następujących kierunków: technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego,
technik technologii żywności, technik budownictwa.
W ramach projektu przewidziano wiele zajęć i form pracy, które pomogą uczniom usystematyzować wiedzę, ale też zdobyć wiele nowych,
ciekawych i niezbędnych w ich zawodzie umiejętności. W ofercie projektu zaplanowano następujące zajęcia:
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego - zajęcia pozalekcyjne (praktyczne) związane z zawodem : „przygotowywanie potraw kulinarnych”, „obsługa gościa hotelowego” , a dla uczniów klas IV zajęcia
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przygotowujące do egzaminu zawodowego z kierunku gastronomia i hotelarstwo,
- warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, rozwijające umiejętności niezbędne do wejścia na
rynek pracy,
- kursy i szkolenia do wyboru: Gotowanie w akademii Kurta Shellera, Mistrz czekolady, Kuchnia
molekularna, Barman - flair, Barista, Prawo jazdy
kategorii B, Sommelier, Analityk żywienia, Carving,
– Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (grupowe
i indywidualne),
- Staż zawodowy (płatny, dla połowy uczniów),
- Olimpiady wiedzy i dwa wyjazdy edukacyjne.
Dla uczestników projektu nawet okres ferii
zimowych był pełen aktywnego wypoczynku,
gdyż w ramach projektu realizowano szereg zajęć, między innymi: zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki,
bardzo ciekawe zajęcia pozalekcyjne zawodowe:
„przygotowywanie potraw kulinarnych”, zajęcia
przygotowujące do egzaminu zawodowego z kierunku gastronomia hotelarstwo, „obsługa gościa
hotelowego”, kursy: barman - flair, barista .
W ramach projektu „Doskonały Uczeń-Doskonały Pracownik” uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów
ogólnokształcących: języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Zajęcia są prowadzone

w ośmiu sześcioosobowych grupach. Lektorami
w tymże projekcie są Pani Mariola Kurpiewska,
Pani Monika Godlewska, Pani Marzena Wojciechowska, Pani Marta Pietrzak-Gagov, Pani Monika Felczuk, Pani Agnieszka Grabowska, Pani
Dorota Roszkowska i Pani Barbara Dmochowska.
Zajęcia w ramach projektu z języka polskiego polegają na doskonaleniu umiejętności czytania tekstów publicystycznych spoza podstawy
programowej oraz analizy i interpretacji utworów nie wchodzących w skład zestawu obowiązkowych lektur. Zajęcia wzbogacają słownictwo
poprzez poznawanie nietypowych tropów stylistycznych.
Celem zajęć z języka angielskiego jest rozwinięcie umiejętności w zakresie znajomości
zasad gramatyki, struktur leksykalno-gramatycznych, kultury i wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego. Nadrzędnym celem zajęć wyrównawczych jest rozwój umiejętności konwersacji.
Wszystkie zajęcia odbywają w ramach czasu
wolnego uczniów i nauczycieli. Na lektoracie
wykorzystuje się najnowsze technologie: tablicę
interaktywną, laboratorium językowe i Internet.
Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczy
w projekcie, który podniesie kwalifikacje zawodowe 64 naszych uczniów i zwiększy bez wątpienia szanse młodych ludzi na współczesnym
rynku pracy.
ZSZ Wysokie Mazowieckie

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 19 lutego do 4
marca odbył 2 posiedzenia, na których rozpatrzył
i przyjął uchwały w sprawie: a) wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg w obrębie ewidencyjnym miejscowości
Czerwony Bór i miejscowości Bacze Mokre, b)
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg
kategorii dróg powiatowych, c) ustalenia na rok
szkolny 2014/2015 profilów kształcenia ogólnozawodowego i zawodów, liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych
w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, d) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Czyżewie, e) ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego, f) wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej w obrębie ewidencyjnym miejscowości
Stary Laskowiec, g) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, h)
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, i) wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane, j) powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Wysokomazowieckiego, k) przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2013 rok oraz informację
o stanie mienia za rok 2013, l) powołania komisji
konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego
w 2014 roku, m) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach,
n) wyrażenia zgody na zatrudnienie zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.
28 lutego wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów z Komisją Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Pu-

blicznego. Celem posiedzenia było zapoznanie się
z wykonanymi i planowanymi pracami remontowymi i inwestycyjnymi w obiektach należących
do mienia powiatu.
13 marca Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji
programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku oraz projektami uchwał rady
powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: a)
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
i zmiany jego aktu założycielskiego, b) założenia
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr
II w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli dyrektorzy szkół
prowadzonych przez powiat, którzy przedstawili informację na temat konkursów i olimpiad
przedmiotowych, zawodów sportowych i planowanego naboru.
14 marca Komisja Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych zapoznała się z: oceną
zasobów pomocy społecznej za 2013 rok, informacją o dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych przez Szpital Ogólny
w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2013/2014,
informacja o świadczeniach opieki zdrowotnej
udzielanych przez Szpital Ogólny w Wysokiem
Mazowieckiem w zakresie nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej za 2013 rok, informacją w zakresie skarg pacjentów na działalność Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2013
rok, sprawozdaniem dyrektora Szpitala ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem z realizacji uchwały
Nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie
określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę,

najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem
Mazowieckiem. Ponadto komisja zapoznała się
z projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014
rok oraz zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.
17 marca Komisja Rolnictwa, Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego
zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz zagrożeń pożarowych
powiatu.
18 marca Komisja Rozwoju Promocji i Finansów zapoznała się z projektami uchwał rady
powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok oraz w sprawie
odwołania Skarbnika Powiatu.
19 marca odbyła się XXXII 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, informację o stanie bezpieczeństwa p.
pożarowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu,
informacje z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem,
ocenę zasobów pomocy społecznej za 2013 rok,
sprawozdanie dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z realizacji uchwały Nr
XXIII/165/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie
określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych przez Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a)
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
i zmiany jego aktu założycielskiego, b) założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
nr II w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, c) zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania,
oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych przez Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, d) określenia
zadań, na które przeznacza się środki państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok, zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, odwołania Skarbnika Powiatu.
JB
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W lutym 2014 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 20 zdarzeń, w których uczestniczyło 33 załóg – 130 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 5 osób, nie
odnotowano osób śmiertelnych. Straty oszacowano na ok. 137,3 tys. zł.

Wybrane zdarzenia
15 lutego o godz. 10⁵⁶ Dyżurny Powiatowego
Stanowiska Kierowania otrzymał informację o napierającej na drewniany most krze w miejscowości
Wyszonki-Wypychy. Do zdarzenia zadysponowano
łącznie 3 zastępy straży, w tym Sop Nissan z JRG
Wysokie Mazowieckie oraz 1 zastęp z OSP KSRG
Klukowo i jeden zastęp z OSP Wyszonki Kościelne.
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na rzece Nurzec płynąca kra zatrzymała się na izbicach
chroniących drewniany most. Zator lodowy powstał na całej szerokości rzeki (około 20 metrów)
i na długości 20 metrów. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuwaniu kry
za pomocą szpadli, bosaków i kotwicy metalowej

na lince z zagrożonych izbic. W działaniach użyto
również drabinę D10W, która służyła zabezpieczaniu pracujących ratowników. Usuwanie powodowało dość szybki i bezpieczny spływ zatoru korytem rzeki.
24 lutego o godz. 1729 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości
Stare Grodzkie. Do zdarzenia zadysponowano dwa
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy
z OSP KSRG Kulesze Kościelne oraz jeden zastęp
z OSP KSRG Kobylin Borzymy. Po przybyciu na
miejsce JOP stwierdzono, że z otworów okiennych
i drzwi budynku mieszkalnego drewnianego krytego blachą wydobywa się gęsty dym. Z relacji właściciela wynikało, że w budynku po zauważeniu
pożaru przebywało pięć osób dorosłych (trzy kobiety i dwóch mężczyzn), które opuściły budynek
przed przybyciem pierwszej JOP. Przed przybyciem JOP właściciel także zdołał odłączyć dopływ
prądu do budynku.
Działania JOP polegały na: zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody
w natarciu i obronie, wygaszeniu pieca CO, zlokalizowaniu ogniska pożaru za pomocą kamery termowizyjnej, zerwaniu płyt gipsowych ze ścian za
pomocą podręcznego sprzętu burzącego i pił mechanicznych do cięcia drewna celem ugaszenia pożaru, wyniesieniu mebli z pomieszczeń, w których
prowadzono działania, oddymieniu wszystkich pomieszczeń w budynku, użyciu urządzeń pomiarowych, które nie wykazały obecności tlenku węgla.
Działania były prowadzone w aparatach ODO. Sąsiedzi zadeklarowali się, że zapewnią nocleg oraz

wyżywienie dla poszkodowanej rodziny.
25 lutego o godz. 0733 Dyżurny Powiatowego
Stanowiska Kierowania otrzymał informację o kolizji trzech samochodów osobowych, do którego
doszło na drodze K-66 przed wjazdem do Wysokiego Mazowieckiego z kierunku Szepietowa. Do
zdarzenie zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po dojeździe na miejsce działań stwierdzono, że kolizji uległy trzy samochody
osobowe jadące w tym samym kierunku. Samochód Peugeot zatrzymał się, za nim zatrzymał się
samochód Audi i w tył samochód Audi uderzyła
kierująca Skodą, dodatkowo samochód Audi został
wepchnięty na tył Peugeota. Samochodem Peugeot
jechał sam kierujący, który wydostał się z pojazdu
o własnych siłach i nie miał widocznych obrażeń.
Samochodem Audi jechała sama kierująca, która z drobnymi obrażeniami siedziała w pojeździe
(nie była uwięziona). Samochodem Skoda jechała
kierująca we wczesnej (niestwierdzonej wzrokowo)
ciąży, która nie miała widocznych obrażeń, ale
uskarżała się na ból brzucha, w Skodzie jechało
jeszcze dwoje dzieci: dziewczyna lat 15 i chłopiec
lat 12 - bez widocznych obrażeń - wszyscy siedzieli
w samochodzie (nie byli uwięzieni). Wszyscy
uczestnicy zostali przebadani na miejscu przez
ZRM, z czego kierujące Audi i Skodą zostały dalej
zabrane do szpitala. Podczas działań ruch drogowy
odbywał się wahadłowo. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu
prądu z akumulatora (w Audi i Skodzie), a po czynnościach Policji i zabraniu z miejsca samochodów
biorących udział w zdarzeniu uprzątnięto i zmyto
jezdnię.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W lutym 2014 roku w Komendzie Powiatowej
Policji w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 45
postępowań przygotowawczych. W miesiącu tym
policjanci zatrzymali 15 nietrzeźwych kierowców. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego
doszło do 1 wypadku i 30 kolizji drogowych.
Pijany mężczyzna skatował cztery szczenięta
– Do zdarzenia doszło 18 lutego br., ok. godz. 17:00
w jednej ze wsi w gminie Czyżew. Mieszkając tam
samotnie 62-letni mężczyzna, na ulicy przed swoją
posesją zauważył błąkające się bezpańskie szczenięta. Następnie chwycił za metalowy pręt i zaczął
nim „okładać” psy. W wyniku silnych i bestialskich
uderzeń trzy szczenięta padły, natomiast czwarty
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z wyrwanym lewym stawem barkowym trafił pod
opiekę weterynarza. Mężczyzna został zatrzymany przez wysokomazowieckich policjantów. Jak się
okazało był pijany. Alkomat wykazał w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna
usłyszał już zarzut za znęcania się nad zwierzętami
ze szczególnym okrucieństwem. O jego losie zadecyduje teraz prokurator i sąd. Zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt grozi mu kara 3 lat pozbawienia wolności.
Chciał oszukać policjantów – 19 lutego br., do
wysokomazowieckiej komendy Policji zgłosił się
29-latek, twierdząc, że minionej nocy z jednego
z parkingów w mieście skradziono mu opla vectrę.
Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że auto
kupił dzień wcześniej. Kryminalni bardzo szybko
ustalili, że samochód znajduje się na parkingu
w sąsiednim powiecie. W toku dalszych czynności
wyszło na jaw, że zgłaszający chciał upozorować
kradzież. Jak się okazało faktycznie dzień wcześniej
kupił auto i wybrał się nim na przejażdżkę. W pewnym momencie kierując oplem, stracił panowanie
nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Aby
zatrzeć ślady odkręcił tablice rejestracyjne i uciekł
z miejsca zdarzenia. W rezultacie sam zgłaszający przyznał, że historię wymyślił, ponieważ bał się
odpowiedzialności za jazdę samochodem bez wy-

maganych uprawnień. Teraz za swoje zachowanie
odpowie przed sądem.
Wykopali, kradli i wpadli
– 22 lutego br., wysokomazowieccy kryminalni
zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 28 lat,
którzy na terenie gminy Ciechanowiec i Klukowo
kradli przewody telekomunikacyjne. Miedziane kable wykopywali z ziemi, a następnie sprzedawali
je na złom. Pokrzywdzona firma telekomunikacyjna
wyceniła wstępnie straty, na co najmniej 10 tysięcy
złotych. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty w tej
sprawie. Wobec 28-latka sąd dodatkowo zastosował
tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Mężczyznom, zgodnie z kodeksem karnym grozi nawet
do 8 lat pozbawienia wolności.
Czujne oko kamery
– Do kradzieży doszło 25 lutego br., około godziny
19.00 w jednym ze sklepów spożywczych w Klukowie. Młody mężczyzna wszedł do środka i widząc,
że sprzedawca znajduje się na zapleczu, z kasy fiskalnej zabrał 1.700,00 złotych. Policjanci bardzo szybko
ustalili sprawcę kradzieży, bowiem całe zdarzenie
zarejestrowała kamera monitoringu. Okazał się nim
24-letni mieszkaniec gminy Klukowo. Mężczyzna
przyznał się do kradzieży pieniędzy. Teraz za swoje
zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu nawet
do 5 lat pozbawienia wolności.

NIE WYPALAJ! NIE ZABIJAJ

Wypalanie traw jest również przyczyną
wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.
Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym
czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością
czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje
gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94%
przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby,
które wbrew logice decydują się na wypalanie
traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą sie i czasami kończy się to tragedią.
W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku,
pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą
dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH
WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE,
W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE
OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!
NIE WARTO RYZYKOWAĆ
- NA SKUTEK JEDNEJ,
NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI
BARDZO ŁATWO STRACIĆ DOROBEK
SWOJEGO ŻYCIA, ALE I... SAMO ŻYCIE.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie
niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują,
a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary
leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele
dziesiątek lat.
Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób
przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie
miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość za-

czadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do
powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu
ulega podziemna warstwa torfu, który może
zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są
to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto,
w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.
WYPALANIE TRAW JEST
NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE,
ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować,
muszą również liczyć się z konsekwencjami
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, art. 124. „Zabrania
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…
– podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach „w lasach oraz na terenach
śródleśnych, jak również w odległości do 100 m
od granicy lasu, zabrania się działań i czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi
do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe
sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r.
Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1
może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska.
Założenia polityki rolnej UE regulują między
innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma
wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika
gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami
tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie
traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez
policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci
zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości
wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za
dany rok.
Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także może dojść do pożarów
wskutek nieostrożności osób wykonujących te
prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda
interwencja to poważny wydatek finansowy.
Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie
mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia
ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że
przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.
Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi
i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami
(np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom
oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację
w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny,
jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej
temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki),
ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki,
kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne
gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki
roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy,
„przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki,
zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt
bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.
mł. bryg. Katarzyna Boguszewska,
Wydział Informacji i Promocji KG PSP
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866-1915
Łapy
18 maja 1862 r. oddano do użytku kolej
Warszawa – Petersburg. Pierwszy pociąg
przez Uhowo przejechał 18 września 1862 r.
Rok później oddano drugi tor do użytku na
odcinku Łapy – Białystok.
Najmłodszym więc miastem powiatu
mazowieckiego były Łapy. 20 I 1870 r. wójt
gminy Poświętne raportował o przemianowaniu wsi Łapy Barwiki w osadę Łapy, co
nastąpiło w oparciu o ukaz carski i decyzję
Zarządu Guberni Łomżyńskiej. 22 IX 1870 r.
w osadzie Łapy targi odbywały się co tydzień – we wtorki. Liczba mieszkańców wynosiła 567 osob. Również w 1870 r. odłączono od parafii Poświętne wsie: Łapy Zięciuki,
Łapy Goździki i Łapy Leśniki i przyłączono
je do parafii Płonka. W 1827 r. we wsiach
Łapy zamieszkiwało ok. 1000 osób, w 1890
– 1700, a w 1906 r. – 2400, w 1946 – 4842
mieszkańcow. W latach 1870-1872 obok stacji kolejowej Łapy znajdowały się koszary
wojskowe.
Łapy powstały jako zaplecze warsztatów taboru kolejowego kolei warszawsko-petersburskiej, z kilkunastu zaścianków
drobnoszlacheckich, w większości zamieszkanych przez rod Łapińskich.
Osady targowe
Wsie targowe: Kobylin, Dąbrowka Kościelna, Czyżew, Sokoły, Pietkowo, Dąbrowa
Wielka, Jabłoń Kościelna, Jabłonka Kościelna, Płonka, Pobikry, Kulesze Kościelne, Wyszonki Kościelne, zamieszkiwali licznie Żydzi.
Napływające do Rzeczypospolitej w XVII w.
grupy Żydów poszukiwały schronienia i źródeł dochodów. Nie znajdowały ich w starych
ośrodkach osadnictwa żydowskiego, gdzie
nie dopuszczały ich stare klany kahalne, monopolizujące źródła dochodów. Fale osadnictwa żydowskiego musiały w związku z tym
szukać schronienia poza miastami – we włościach szlacheckich i poświętnych kościelnych.
Kahał tykociński około 1667 r. skarżył się
sejmowi Żydów Korony – Waadowi: a teraz
wtargnęli nowi przybysze w ich granice, okrążyli ze wszystkich stron, oblegają ich tak, że
kahał tykociński, z powodu przybyszów, nie
ma możliwości zdobywania żywności. Waad
zezwolił wówczas, by kahał tykociński uważał
na ludzi zamieszkałych we wszystkich wsiach
Podlasia, a niemiłych im mogą ścigać i usuwać. Dlatego tak licznie w okolicach Wysokiego Mazowieckiego powstawały żydowskie
osady.
Na Podlasiu w końcu XVIII w. Żydzi
wiejscy stanowili przez to ponad 50% wszystkich Żydów tam mieszkających.
Kobylin Borzymy pełnił funkcje miejskie.
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Kobylin. Gospoda proboszczowska. Fot. Teofil Pycz. Pocz. XX w. Z. Gloger, Budownictwo drzewne,
t. 2, s. 84.

Na targowisku przykościelnym odbywała się
tam już w XVI w. wymiana handlowa – na
cotygodniowym targu (pewnie w niedziele). Wspominają o tym źródła historyczne.
W 1578 r. do wsi Kobylina z inszych miasteczek siła luźnych i rzemieślników wyszła, dla
uchronienia poborów, które gdy tam popisywać przyjechano, szlachta tameczna na te posłańce, w dzień targowy, gwałtu zwoławszy,
rzuciła się, a nie tylko popisywać dopuściła,
ale też te posłańcy ze wszystkiego, co przy sobie mieli, złupiła – jako o tem szerzej posłani
i inkwizycja około czego czyniona. A przed się
tego urząd grodzki decydować nie chciał według powinności i prawa. W 1662 r. król zezwolił na odbywanie się w Kobylinie 3 jarmarków, a w 1668 r. kolejnych 2 jarmarków
i cotygodniowego targu.
Wsią targową w dawnych wiekach była
Dąbrówka Kościelna. Król Jan Kazimierz,
na sejmie warszawskim 20 III 1662 r., zezwolił: W dobrach dziedzicznych wsi Mała Dąbrówka, leżących w województwie podlaskim,
w ziemi brańskiej, targi i jarmarki ustanawiamy, targi co niedziela i jarmarki zaś, dwa razy
w roku, na świętą Annę i święto Oczyszczenia
NMP. Od tej chwili na zawsze i na wieki, tak
jednak, aby te targi i jarmarki odbywały się
bez szkody sąsiednich miast. Na które to jarmarki życzymy sobie, aby kupcy, handlarze
i rzemieślnicy jakiegokolwiek rodzaju, płci
i stanu tak miejscowi, jak i zagraniczni, z rzeczami i towarami służącymi do pożywienia
i handlu swobodnie przybywać mogli i aby
tam swobodnie kupować, sprzedawać, rzecz
za rzecz, towar za towar wymienić mogli
i wszystkie uczciwe i prawem zgodne transakcje załatwić mogli, aby też wszystkim tu
przybywającym i stąd powracającym wolny

i bezpieczny wjazd i powrót był zapewniony.
Chcąc też kaplicy we wspomnianej wsi zapewnić dochody, nie tylko mieszkańcom, życzymy sobie i mocą powyższego ustanawiamy
wielebnemu altarzyście Kongregacji Świętego
Szkaplerza teraz i w czasie od wszystkich jakiegokolwiek rodzaju targów pewną wpłatę
lub daninę od wszystkich osób na powyższe
jarmarki przybywających (za wyjątkiem osób
stanu szlacheckiego), bez uszczerbku dla ludzi niższego stanu, jak najliczniejszych, z tem,
aby przyjął zwyczaje i obyczaje sąsiednich
miast i miasteczek, tak jednak, aby ów altarzysta teraźniejszy i jego następcy całą sumę
pieniędzy z tych targów zebraną, tak podczas
jarmarków, jak i podczas targów obracał nie
na prywatny użytek lecz na lepsze zaopatrzenie kaplicy Kongregacji Świętego Szkaplerza,
pod utratą przyzwolenia naszego.
W 1739 r. król nadał prawo odbywania
2 dorocznych jarmarków we wsi Jabłonka
Kościelna w ziemi drohickiej.
Jabłoń Kościelna utrzymała się jako wieś
targowa jeszcze w 2. poł. XIX w. Do 1863 r.
terminem cotygodniowych tam targów była niedziela, a w 1870 r. środa. W 1876 r.
pamiętano o tym, że dawniej właściciel
majątku Cyprian Skiwski wyjednał przywilej na 2 doroczne terminy: na św. Stanisława w maju i św. Leonarda w listopadzie. 30 października 1788 r. przywilej na
targi w Pietkowie wystawił król Stanisław
August.
Pobikry zyskały w 1723 r. przywilej na
3 doroczne jarmarki i 2 targi. Znany jest
przywilej, jaki Wyszonkom Kościelnym
nadał król August III w 1752 r. na odbywanie się tam jarmarków i targów.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866-1915 CD.
Żydzi 1522-1919
W 1886 r. na terenie powiatu mazowieckiego działało 5 gmin żydowskich: Tykocin (rabin Lejzor Szmojłowicz), Sokoły
(rabin Jankiel Herszkowicz Goldsztajn),
Mazowieck (rabin Lejzor Jankielowicz Welwoj), Ciechanowiec (rabin Aron Nochimowicz) i Jabłoń (rabin Aron Chaimowicz).
W 1588 r. w Krakowie ukazało się drukiem dzieło Meiera Tiktinera, rabina z Tykocina. Później jego córka Rebeka Tiktin,
ktora biegle znała język hebrajski i studiowała Talmud, dobrze wykształcona przez
ojca oraz przez niejakiego rabina Samuela,
napisała dzieło „Meneketh Ribhka”, które
ukazało się drukiem po śmierci autorki
w Pradze w 1609 r. i w Krakowie w 1618 r.
Traktat napisany był w języku jidysz i adresowany był do kobiet żydowskich. Składał
się z siedmiu części i zawierał przemyślenia
i refleksje nad rolą kobiet w ówczesnym
świecie. W poszczególnych rozdziałach Rebeka omawiała obowiązki kobiet względem
kraju, społeczeństwa i rodziny. Zwraca uwagę na rozwój fizyczny dzieci, wyposażanie
ich w wiedzę o świecie – geografii, historii,
społeczeństwie. Jan Konrad Luft z Norymbergi obrał sobie jako temat rozprawy dzieło Rebeki Tiktiner i wygłosił je publicznie.
Praca Rebeki uległa popularyzacji.
W 1719 r. w Altdorf ogłosił studium „De
Rebecca Polona eriditorum in gente Judaica
Foeminarum rationi exemplo”. W 1722 r. wizytator kościoła w Wysokiem informował,
że w mieście zamieszkuje ok. 10 starozakonnych, którzy mieli niedawno zbudowaną synagogę. W 1725 r. na posiedzeniu
sejmu żydowskiego Arba Aratzot istniał
spor pomiędzy kahałami z Ciechanowca
i Węgrowa, pod czyją władzą ma pozostawać
przykahałek w Wysokiem Mazowieckiem.
Wobec faktu, że prócz ustnej argumentacji strony spierające się nie posiadały dokumentów pisanych, Rada Czterech Ziem
postanowiła odłożyć decyzję do następnej
sesji zimowej 1725/1726 r. Do tego czasu żadna ze stron nie mogła sprawować
jakiejkolwiek władzy nad Żydami z Wysokiego, a należne podatki winny być odprowadzane równo do obu gmin. Kwestia
pozostała nierozstrzygnięta. W 1765 r. nadal gmina w Wysokiem Mazowieckiem była niezależną wspólnotą, mającą własnego
rabina i parnasa. W 1799 r. Żydzi stanowili
ok. 32% ogółu mieszkańców, a w 1827 r.
ok. 36%.
Zygmunt Gloger w 1874 r. w „Kłosach”
pisał: Do najstarszych drewnianych budowli okolicy Podlasia, będącej niegdyś północnym krańcem ziemi drohickiej, należała

ciekawa bożnica w powiatowem dziś miasteczku Wysokiem Mazowieckiem, przedstawiona tu na rycinie. Zaciśnięta między
żydowskiemi domkami, jak zwykle stare
małomiasteczkowe synagogi, niczyjej uwagi
nie zwracała i tylko przypadkiem znalazłem
ją w zaułku, w czasie chwilowego przed kilku laty pobytu w miasteczku. Wyjąwszy wtedy
papier i ołówek, odrysowałem zgrzybiałą staruszkę, otoczony coraz ciaśniejszym wieńcem
żydowskich pacholąt, przypatrujących się
gromadnie, a natarczywie nie widzianemu
na ulicach tutejszych zajęciu rysownika,
którego wszystkie ruchy i spojrzenia ciekawie śledzone przez nie były. Nie zastawszy
szkólnika to jest stróża bożniczego, nie mogłem obejrzeć i odrysować wnętrza głęboko
wrosłej w ziemię budowli, co odłożyłem na
później, lecz po paru latach przybyłem do
Wysokiego Mazowieckiego bożnicy już nie
znalazłem. Rozebrano ją dla starości, co jest
przestrogą jak bezzwłocznie powinny być
przenoszone na papier, ginące z dniem każdym podobne zabytki naszego kraju. Chcąc
dowiedzieć się jakich podań zagadnąłem
w tej rzeczy sędziwego Żyda, który mi też
oznajmił, że wedle miejscowej tradycji, bożnica już miała trzy wieki dosięgać. Ale trudno wyobrazić sobie moje zadziwienie, gdy
opowiadający to starzec, zaczął z gruntowną znajomością chronologii naszych dziejów wymieniać królów, za których postawiona być mogła. Przywykły do najgrubszej niewiadomości tego przedmiotu, jaka
cechuje mojżeszową ludność naszych miasteczek, zdumiony odkryciem w izdebce ubogiego kramarza, prawie rozpaczałem, że nie
będąc portrecistą, nie mogę obok ciekawej
bożnicy w Wysokiem, odszkicować i osobliwszą osobistość tego miasta jaką był stary Zelman, odpowiadający z rodzajem dumy na
moje zapytania z dziejów i wyliczający na
palcach np. bitwy i żony Jagiełłowe. Dziś nie
ukrywałem mego zadziwienia, wtedy zado-

wolniony dziejoznawca, objaśnił mnie, że
w Wysokiem mieszkał niegdyś kapłan unicki, który posiadał kilka starych kronik, a że
Zelman uważał znajomość dziejów miejscowych za bezwarunkowy obowiązek każdego
krajowca, wiec pożyczał u księdza owych
kronik i uczył się sposobem talmudycznym.
Czynić to musiał w wielkiej tajemnicy, kilkakrotnie powoływany przed sąd rabina, jako zajmujący się nauką nie uwzględnianą
w Talmudzie, pisaną w języku niehebrajskim. Posądzony nawet o niedowiarstwo,
przechowywał kroniki w głębokiem ukryciu,
a dotąd tylko w nieobecności współwyznawców, porusza beczkę dziejową, zwykle dla
zawstydzenia niewiadomości chrześcijan. Jak
przekonałem się, to Zelman o Lelewelu, Szajnosze143, Bartoszewiczu144 i innych dziejopisach współczesnych nic nie wiedział
i wiedzieć już nie chciał. Słońcem jego był
Stryjkowski145 z Gwagninem i kilka innych
książek, których druk gocki pierwszych wydań, biegle tylko czyta, bo o wydaniach nowszych nawet nie słyszał.
W latach 1878-1886 wykonano i realizowano projekt nowej drewnianej bożnicy,
krytej gontem w osadzie Mazowieck. Dużym ośrodkiem żydowskim były Sokoły.
W 1873 r. zamieszkiwało tam 1773 Żydow.
W Tykocinie w 1868 r. przeprowadzono kapitalny remont bożnicy. Pod podłogą znaleziono 9 ukrytych tam łyżek staropolskich
z dobrego srebra, które ważyły razem funt
1. Łyżki te dostały się do zbierającego stare
srebra konsula francuskiego w Warszawie,
od którego nabyliśmy do zbiorów jeżewskich
sztuk 7, pośród których na trzech znajdują
się następujące napisy: ZŁEGO ZWYCZAJU
STRZEŻ SIĘ I W GAJU... TO PRAWY PAN,
KTO BACZY SWÓJ STAN... NA TO MIĘ TU
DANO, ABY MIĘ NIE BRANO...

Rys. Z. Gloger. Z. Gloger, Bożnica w Wysokiem
Mazowieckiem, „Kłosy”, t. XIX, s. 23.

Tykocin. Synagoga. Łyżki znalezione w 1868 r. Z.
Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 3, s. 173.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
w 2014-2015 roku realizują w partnerstwie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
„Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”
w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem projektu jest umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) 120 klientom OPS/PCPR zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, lub zatrudnionym, będącym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającym
z pomocy społecznej.
Projekt przewiduje zrealizowanie dla uczestników następującej ścieżki reintegracji w ramach umowy analogicznej do kontraktu socjalnego: doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, warsztatów z umiejętnego poszukiwania pracy, szkoleń mających pomóc w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu zawodowym, podniesieniu kluczowych lub zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w szczególności w takich kierunkach jak: prawo jazdy kat. B, kat. C, kat. C+E, obsługa komputera, operator wózków jezdniowych, sprzedawca. Na zakończenie projektu uczestnicy objęci
zostaną indywidualnym pośrednictwem pracy w celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, w tym rolników.
Kontynuowana jest działalność Punktu Doradczo-Konsultacyjnego, w którym uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad
prawnych i psychologicznych. Punkt jest otwarty 3 razy w tygodniu.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibach realizatorów.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 086-2753568, fax 86-4770151

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 086-2758612, fax 086-2758613

Wsparcie zawodowe absolwentów niepełnosprawnych
- Program JUNIOR
Młode osoby niepełnosprawne stanowią szczególną grupę osób zagrożoną bezrobociem z utrudnionym
wejściem na rynek pracy. Pomimo licznych kampanii
społecznych promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rynku pracy panuje wiele stereotypów
i uprzedzeń. Pracodawcy z dużą rezerwą podchodzą
do zatrudnienia osób niepełnosprawnych obawiając się
trudności z ich adaptacją w środowisku pracy. Problem
bezrobocia wśród młodzieży niepełnosprawnej narasta
z roku na rok, a jego rozwiązanie wymaga podejmowania zdecydowanych działań ukierunkowanych przede
wszystkim na łagodzenie skutków niepełnosprawności,
a przynajmniej usuwanie różnych barier utrudniających
lub uniemożliwiających w miarę sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.
Jednym z takich działań jest Program „JUNIOR
– program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych realizowany przez Powiatowy Urząd
Pracy współfinansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”
Zwiększa on możliwości zawodowe osób niepełnosprawnych oraz stwarza szansę zdobycia doświadczenia
zawodowego (odbycie stażu), nabycia nowych umiejętności interpersonalnych jak i zatrudnienia, co w sposób
bezpośredni przyczynia się do poprawy trudnej sytuacji
tej grupy osób na lokalnym rynku pracy. Efektem towarzyszącym realizacji programu jest przełamanie barier pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.
Jednym z warunków uczestnictwa samorządu
w programie jest m.in. zapewnienie pracodawcom
i adresatom programu aktywnej pomocy służb zatrudnienia, w szczególności doradcy zawodowego. Doradca
zawodowy odpowiadający za przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu stara
się zapewnić warunki odpowiednie do nawiązania
kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamania jej
wewnętrznych lęków i oporów. Ułatwia rozpoznanie
zainteresowań i predyspozycji, pomaga w określeniu
odpowiedniego rodzaju pracy, nawiązaniu kontaktu
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i współpracy z potencjalnym pracodawcą. Sprawuje
pieczę nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną.
Mając powyższe na uwadze dokonano analizy
zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy niepełnosprawnych osób bezrobotnych i wyselekcjonowano
potencjalną grupę osób spełniających określone w programie kryteria. Stosowny wniosek złożono w Oddziale
PFRON w Białymstoku.
Podejmując decyzję o przystąpieniu do realizacji
programu urząd pracy miał na celu nawiązanie dialogu
z pracodawcami funkcjonującymi na terenie powiatu
wysokomazowieckiego w zakresie stworzenia możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie wspólnych szans i korzyści leżących
zarówno po stronie osób niepełnosprawnych jak i pracodawców.
7 lutego 2014 r. Powiat Wysokomazowiecki - Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zawarł
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski w Białymstoku umowę
na realizację programu „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” realizowanego w okresie od 20 lutego 2014 do 30 listopada
2014.
Adresaci programu
Adresatami programu są osoby zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy z orzeczonym znacznym,
umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lat lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia, skierowane na
staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).
W projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd
Pracy w Wysokiem Mazowieckiem uczestniczy 5 osób:
3 bezrobotnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 2 osoby bezrobotne z lekkim stopniem
niepełnosprawności.

Program finansowany jest z dwóch źródeł:
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych:
1) powiatowy urząd pracy przyznaje osobie niepełnosprawnej skierowanej do odbycia stażu dofinansowanie stanowiące świadczenie na rehabilitację zawodową
w wysokości 40% najniższego wynagrodzenia dla osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz
30% najniższego wynagrodzenia dla osób z lekkim
stopniem niepełnosprawności,
2) pracodawcy uczestniczącemu w programie wypłaca
po zakończonym stażu premię z tytułu odbycia stażu
przez osobę niepełnosprawną, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 20% „najniższego wynagrodzenia” - jeśli
stażysta jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, natomiast do 10% „najniższego wynagrodzenia” jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu
niepełnosprawności. W przypadku rezygnacji stażysty
z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy
przysługuje premia za faktyczny okres odbytego stażu
przez stażystę.
Ze środków Urzędu Pracy zabezpieczono kwotę
55.360 zł na wypłatę stypendium osobom niepełnosprawnym z tytułu odbywania stażu.
Na realizację programu JUNIOR w roku 2014 r.
- powiat wysokomazowiecki otrzymał kwotę 41.440 zł.
Łącznie środki zaangażowane w program to 96.800 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jest pierwszym urzędem pracy w województwie
podlaskim, który zaangażował się w aktywizację zawodową absolwentów niepełnosprawnych w ramach
programu „JUNIOR”. Upowszechnienie realizowanych
działań będzie zachętą i okazją do nawiązania szerszej
współpracy w zakresie aktywizacji osób w trudnym
położeniu społeczno-zawodowym. Mamy nadzieję, że
zaproponowane formy wsparcia spotkają się z zainteresowaniem beneficjentów programu i posłużą do podejmowania podobnych działań w latach następnych.
Opr. Joanna Wójciak

SUKCESY LICEUM Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła z tradycjami, zmierzająca wielkimi
krokami w przyszłość – tak w wielkim skrócie
można określić Liceum im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem.
Dlaczego? Niewątpliwie na sukces składają się
wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, najwyższa zdawalność w powiecie, ale również
zwycięstwa w zmaganiach olimpijskich i konkursowych. Już w tym roku szkolnym Jagiellończyk może pochwalić się wieloma zwycięstwami. Paweł Rząca – uczeń klasy III B – podopieczny p. Tomasza Grodzkiego, zajął 8 miejsce
w kraju, w XL Olimpiadzie Geograficznej z notą
118,5 pkt., co pozwoli mu walczyć o kwalifikacje do zawodów międzynarodowych, które bę-

dą odbywać się w Krakowie. Paweł otrzymał
również wyróżnienie za pracę pisemną z I-ego
etapu olimpiady. Praca naukowo-badawcza nosiła tytuł „Droga ku rolnictwu towarowemu i jej
odzwierciedlenie na polach”.
Kolejny sukces należy do Agnieszki Mystkowskiej i jej podopiecznego Wiktora Zagdańskiego – ucznia klasy II A, który zakwalifikował
się do etapu centralnego XLV Olimpiady Języka
Rosyjskiego. Zmagania ogólnopolskie w części
ustnej i pisemnej, odbędą się w dniach 12-13
kwietnia w Warszawie.
W marcu, w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży odbył się diecezjalny
etap XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej Bydgoszcz 2014. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: Męczennicy XX wieku – Świadkowie
wiary. Katarzyna Krakówko z klasy I C, pod
opieką Jacka Gierałtowskiego, zajęła II miejsce
i zakwalifikowała się do finału olimpiady, który
przeprowadzony będzie w Bydgoszczy w dniach
24.04-26.04.2014r.
Na niwie historycznej liceum również sięga
po laury. Paweł Rząca z kl. III b, pod kierunkiem Wojciecha Wyszomirskiego uzyskał najlepszy wynik spośród uczniów szkół średnich
w Olimpiadzie Tematycznej – Losy Żołnierza
i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1914-1950.
Tegoroczna tematyka obejmuje losy polskiej armii od powstania Strzelców Piłsudskiego do
„Żołnierzy Wyklętych”, walczących z władzą
sowiecką w Polsce po 1945 roku.
Filip Orłowski – podopieczny Urszuli Piekutowskiej, uczeń klasy III F – otrzymał nagrodę
główną w okręgowym 59 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, za interpretację wiersza J.
Barana „Mam dwadzieścia pięć lat” i fragmen-

tu prozy W. Szostaka Chochoły. Filip weźmie
udział w etapie wojewódzkim, który tym razem
odbędzie się 26 kwietnia w naszym mieście.
Liceum może się również pochwalić niezwykłymi talentami plastycznymi – w lutym ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „TĘCZA” pod hasłem
„Barwy lata”. Opiekunki – Ewelina Wyszyńska,
przy współpracy z Iwona Kaczyńską – zgłosiły
łącznie 24 prace. I tu na sukces nie trzeba było
długo czekać – Łukasz Milewski z klasy III G
został laureatem II miejsca w kraju. Łukasz jest
również zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”.
Nie należy zapominać o sportowcach Szymon Czartoszewski, podopieczny Janusza Goławskiego, uczeń klasy II C, zdobył I miejsce na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich. Kolejny sukces sportowy to III miejsce Patrycji Kostro z klasy III B, trenowanej
przez Leszka Kostro, a podopiecznej Aleksandra
Pomojnickiego, w Młodzieżowych Mistrzostwach
Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym.
Drużyny sportowe grają w I Lidze, gdzie zajmują kolejno: 8 miejsce w piłce ręcznej chłopców
– opiekun Wojciech Ogrodnik, 8 miejsce w piłce
siatkowej chłopców – opiekun Wojciech Ogrodnik, 12 miejsce w futsalu – opiekun Maciej Kulbabiński, 12 miejsce w piłce ręcznej dziewcząt
– opiekun Tomasz Buczyński. Do finału Wojewódzkiej Licealiady Lekkoatletycznej zakwalifikowała się drużyna dziewcząt pod opieką Tomasza Buczyńskiego. Cieszy niezmiernie fakt,
że uczniowie naszego powiatu mogą w liceum
rozwijać swe pasje, uzdolnienia i potwierdzać, że
są jednymi z najlepszych w kraju.
A.M.

NAJLEPSI ZNAWCY MLEKA I MLECZARSTWA

Drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w XL Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie zajęła I miejsce drużynowo, otrzymując puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz puchar Krajowego Związku Spółdzielni
Mleczarskich – Związek Rewizyjny.
Indywidualnie miejsca od drugiego do
czwartego zajęli również uczniowie naszej szkoły, pokonując w ten sposób prawie wszystkich
reprezentantów innych szkół. Paweł Michalski

– II miejsce, Radek Frankowski – III miejsce,
Emilia Piętka – IV miejsce. Gratulacje!!!
Uczniowie otrzymali puchary, dyplomy
i inne nagrody ufundowane przez sponsorów.
Odebrali również zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady o przyjęci na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydział Nauki
o Żywności UW-M w Olsztynie oraz zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu z przygotowania
zawodowego z części pisemnej.
XL edycja olimpiady odbyła się w dniach
27.02. – 1.03.2014 roku w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.
Wzięło w niej udział 10 drużyn szkół spożywczych z Bydgoszczy, Włoszczowej, Kutna, Łowicza, Lublina, Rypina, Białegostoku, Kadzidła,
Białegostoku, Łomży i Wysokiego Mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas
IV technikum technologii żywności: Ewa Michalska, Emilia Piętka, Radosław Frankowski
i Paweł Michalski. Grono pedagogiczne i uczniowie ZSWiO z Dyrektor Albiną Teresą Galik-Chojak bardzo serdecznie i z dużym zaanga-

żowaniem podejmowali u siebie młodzież i nauczycieli ze szkół spożywczych z całego kraju.
Tradycyjnie już duże zainteresowanie Olimpiadą
wykazały także okoliczne firmy mleczarskie i instytucje współpracujące z branżą mleczarską.
Startujemy w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku
i Mleczarstwie od 1996 roku. Po raz piąty zdobyliśmy I miejsce drużynowo. W ciągu tych lat
opuściło naszą szkołę 38 laureatów Olimpiady
Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.
Nasz sukces był możliwy dzięki konfrontacji teorii z praktyką, gdyż uczniowie mają możliwość odbywania praktyk oraz pracy w weekendy
i w wakacje w największym, nowoczesnym, stale
wdrażającym nowe techniki i technologie zakładzie mleczarskim SM MLEKOVITA.
Organizatorami XL Olimpiady Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie byli Krajowy Związek
Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie.
Opiekun młodzieży
Grażyna Kajurek

9

PIEŚNI OJCZYZNY PEŁNE

Mieszkańcy miasta i powiatu wysokomazowieckiego uczestniczyli w niezwykłym koncercie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się 14 lutego
2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Na występ przybyło ponad 500 osób.
Inicjatorami spotkania byli panowie: Zdzisław
Walczuk – fotoreporter z Warszawy, pochodzący
z gminy Klukowo, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński i wicestarosta Leszek Gruchała . W przygotowanie zaangażowali
się również Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej i dyrektor liceum.

O tym, jak wielkie to przedsięwzięcie świadczą kilkugodzinne przygotowania zaplecza technicznego, montaż scenografii, garderób, podwieszanie nagłośnienia i dodatkowych świateł.
Na scenie wystąpiło 25 solistów i trzydziestoosobowa orkiestra. Nad oprawą techniczną czuwał szesnastoosobowy zespół.
Program artystyczny, który został zaprezentowany, składał się z dwóch części: patriotycznej
i rozrywkowej. W pierwszej widzowie mogli
posłuchać i zobaczyć między innymi: „MarszTryumfalny” ,”Polonez”, „Mazur” oraz wiązankę Pieśni Legionowych. Niezaprzeczalnie repertuar ten przypomniał widzom i słuchaczom
najważniejsze wydarzenia i momenty utrwalone
w „pieśniach ojczyzny pełnych”, które są świadectwem naszej tożsamości narodowej.
W drugiej część i – rozrywkowej – wysłuchano utworów pochodzących ze znanych miusicali, operetek i oper, które zyskały uznanie
i entuzjastyczny aplauz widowni. Wśród wielu
znanych dzieł muzycznych znalazły się: „New
York, New York”,” The Quest”, Hello Dolly”, „Dont
cry for me Argentina”, „Written in the opera”
oraz przepiękne wykonanie „Gdybym był bogaczem” z musicalu „Skrzypek na dachu”, który
porwał publiczność ekspresyjnie reagującą na
występ. Niecodziennym uzupełnieniem były
popisy taneczne dwudziestoosobowego baletu.

Widowisko było wspaniałe, perfekcyjnie
przygotowane i pozostawiło niezapomniane
wrażenia artystyczne dla ucha i oka: piękne,
barwne kostiumy stanowiące kopie autentycznego umundurowania historycznego oraz kolorowe połyskujące suknie miusicalowe zachwycały
i urzekały. Publiczność każdy utwór nagradzała
gromkimi brawami. Artyści potrafili nawiązać
żywy i emocjonalny kontakt z widzami. Reakcja
publiczności jest dowodem na to, jak trafionym
pomysłem okazała się ta inicjatywa. Mieszkańcy
powiatu udowodnili, że drzemie w nich wielki
patriotyzm i potrzeba artystycznych doznań.
Wyrazem wdzięczności były kwiaty wręczone
przez starostów i młodzież licealną pani konferansjer, panu Zdzisławowi Walczukowi oraz
pułkownikowi Henrykowi Cierockiemu. Pozostało nam jedynie czekać na kolejne spotkanie
z artystami.
ZSOIP

ARTYSTYCZNE ZMAGANIA STYLISTÓW

Regionalny Konkurs Fryzjerski „FRYZURA NIE Z TEGO ŚWIATA” odbył się 4 marca
2014 r. w Ciechanowcu. Jego organizatorem
był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
Celem imprezy jest promocja szkoły oraz nawiązanie kontaktu ze stylistami znanych firm
fryzjerskich. W jury ubiegłorocznego konkursu
zasiadał stylista Marcel Kaluszkiewicz z Akademii Fryzjerskiej Silog w Warszawie – ambasador produktów fryzjerskich marki Tache.
Firma ta była też jednym ze sponsorów nagród
dla zwycięzców konkursu. W tegorocznej edycji
główne nagrody ufundowała, wspólnie z organizatorem, firma fryzjerska Lecher.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie
uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych oraz mobilizowanie do pogłębiania
wiedzy z dziedziny fryzjerstwa i kosmetologii.
Zadaniem uczestników było wykonanie fryzury
oraz makijażu na modelce za pomocą własnych
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narzędzi, aparatów, przyborów i preparatów fryzjerskich. Fryzury mogły zawierać elementy
ozdobne i dopinki z włosów sztucznych. Makijaż i strój modelek powinny być zharmonizowane z charakterem fryzury. Makijaż artystyczny
wykonywany był także w trakcie konkursu.
Komisja, składająca się z nauczycieli zawodu
każdej ze szkół oceniała fryzury, makijaż i strój
inspirowane hasłem: Fryzura nie z tego świata. Zwracano szczególną uwagę na: dokładność,
estetykę, oryginalność i pomysłowość wykonanej fryzury, dobór i spójność całej stylizacji
z uwzględnieniem fryzury, makijażu i stroju, stopień trudności wykonanej fryzury;, prezentacja
stylizacji przez modelkę. W komisji konkursu
zasiadali nauczyciele zawodu ze szkół, które były reprezentowane przez uczestniczki konkursu.
W celu zobiektywizowania wyników opiekun
uczestnika konkursu nie oceniał swojego ucznia.
Uczestnikami konkursu Fryzura nie z tego
świata byli uczniowie: Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku,
Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Technikum
w Łomży, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,
Centrum Kształcenia w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu.

Fryzury, a także dobrane do ich stylistyki
makijaże i stroje, odznaczały się profesjonalizmem, pomysłowością, oryginalnością i bogactwem kolorów. Należy podkreślić różnorodność
technik wykonania fryzur: plecionki, warkocze,
tapirowanie, wygładzanie pasm, loczkowanie,
koloryzowanie, co świadczy o profesjonalizmie
zawodników. Po zaprezentowaniu przez modelki
fryzur, makijażu i strojów komisja konkursowa
przedstawiła następujący werdykt:
I miejsce – Emilia Drągowska (ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem), II – Żaneta Pietrzak
(ZSOiZ w Ciechanowcu), III – Małgorzata Tatko
(ZSOiZ w Ciechanowcu), wyróżnienie – Ewelina Rociek (CK w Wyszkowie).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Zaś na kończącej zmagania sesji fotograficznej utrwalono
dzieła utalentowanych stylistów.
Agnieszka Gaczkowska
foto: Bogdan Tarkowski

MĘŻCZYŹNI – KOBIETOM JAGIELLOŃCZYKA!!!

Szczególne Święto, wyjątkowy dzień, święto piękniejszej połowy ludzkości… Różnie nazywany 8. marca – Dzień kobiet każdego roku
wzbudza wiele emocji. I nawet, jeśli znajdzie się
osoba sceptycznie nastawiona do tego święta to:
sceptyk idzie po kwiatki dla Ewy bądź wielu
Ew, a sceptyczka ciesz się, kiedy je otrzymuje.
Dawniej, w minionej epoce, obchody były
łatwe i proste – w firmie goździk i para rajstop
dla każdej pracownicy, w domu szybkie gotowanie obiadu i oczekiwanie na męża powracającego z obchodów Dnia Kobiet… Dzisiaj Panowie
prześcigają się w pomysłowości, a ich kreatywność potrafi zaskoczyć…
„Niezapomniany Dzień Kobiet w Jagiellończyku” to najczęściej padające opinie z ust
wszystkich nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Cóż to było
za święto… Ale od początku. Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego Łukasz Godlewski
postanowił stworzyć szkolny zespół muzyczny,
na pomysł przystał pan dyrektor Ryszard Łukasz
Flanc. Łukasz zajął się kompletowaniem składu
i tak oto ze społeczności szkolnej wyłoniło się
11 gotowych i chętnych do koncertowania. Najważniejsze jest to, że nie rzucali słów na wiatr
i dalej tworzą zespół. Są to: Weronika Ciecierska
– wokal, Aleksandra Bielińska – gitara akustyczna, Beata Godlewska – trąbka, Mateusz Mystkowski – trąbka, Mateusz Roszkowski – trąbka,
Emil Biały – gitara elektryczna, Maciek Kochaniec – gitara elektryczna, Emil Wądołkowski
– gitara basowa, Marcin Choiński – akordeon,
Maciek Choiński – akordeon i Patryk Buczyński
– perkusja. Guru muzycznym i swojego rodzaju dyrygentem jest Tomasz Paduch, który dba
o muzyczną stronę zespołu i repertuar muzyków. Finansowo cały zespół, poprzez zakup in-

strumentów, nagłośnienia itp., wspiera dyrektor szkoły – Ryszard Łukasz Flanc. Kreatywny
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego postanowił nadać szczególny wyraz Dniu Kobiet.
Wraz z dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego Krzysztofem Fedorowskim
zdecydowali o zorganizowaniu koncertu w tym
dniu, ale nie zwykłego koncertu… Wszystkie
przygotowania były prowadzone oczywiście
w wielkiej tajemnicy przed paniami. Od technicznej strony zajął się przygotowaniami Sylwester Mioduszewski: zamocowanie konstrukcji,
w której było blisko 1000 balonów, poprzez efektowny sposób ich zrzucenia, stworzenie konstrukcji na wielkie serce i udekorowanie jej balonami, po nagranie koncertu. Początkowo zespół zagrał swój repertuar, po czym żeńska część
zespołu udała się na widownię, a do zespołu
dołączyli kolejno Krzysztof Fedorowski, Łukasz
Godlewski oraz dyrektor Ryszard Łukasz Flanc.
Pierwszą piosenką była „Baśka” Wilków, wszystkie imiona zostały tak zmienione, aby były imionami nauczycielek LO. Warto tu wspomnieć, iż
prof. Fedorowski nie tylko śpiewał, ale z powodzeniem grał ten utwór na gitarze elektrycznej.
Drugim utworem było „Całuj mnie” zespołu
Piersi, a trzecią piosenką był „ Zimny drań”, podczas którego wokaliści mieli na sobie cylindry,
a w ręku każdego znajdowała się laska – atrybuty
adekwatne do czasu powstania tejże piosenki.
Ciągłe błyski fleszy aparatów i telefony komórkowe w górze, ażeby wszystko uwiecznić potwierdzały jakość i profesjonalizm wykonania.
Pod koniec ostatniego utworu na publiczność
spadł grad balonów, wszyscy byli w wielkiej euforii. Następnie słowa podziękowania wyraziła
w imieniu żeńskiej części odbiorców wicedyrektor Aldona Maciejczuk i ku uciesze widzów
poprosiła wszystkich artystów o bis. Gromkie
brawa i owacje na stojąco podkreśliły zadowolenie wszystkich widzów, a przede wszystkim
wszystkich pań, bo jak powiedział Łukasz Go-

dlewski „Wszystko zostało przygotowane tylko
i wyłącznie z myślą o nich w tym szczególnym
dniu”. Męski zespół powołany na Dzień Kobiet
pod nazwą „Englishmen in LO” już planuje koncerty w Nowym Jorku:) Zespół szkolny powołany z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, nad
którym opiekę sprawuje dyrektor szkoły może
pochwalić się wieloma koncertami przed szeroką publicznością. Co warte podkreślenia
22 czerwca w Wysokiem Mazowieckiem zagra
zespół Perfect, a nasz szkolny zespół wystąpi bezpośrednio przed nimi. To jest dopiero wyróżnienie,
zagrać przed „gigantami polskiego rocka”!!!
ZSOIP
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