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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza 
9 stycznia 2014 r. przeżywała długo oczekiwane  
i radosne wydarzenie. Po okresie budowy i przy-

STUDNIÓWKA

gotowań nadszedł czas na otwarcie i poświę-
cenie nowej części budynku szkoły wraz z halą 
sportową. Na uroczystość przybyło wielu zna-
komitych gości.

Jak w przypadku każdego ważnego wyda- 
rzenia z życia szkoły, uroczystość rozpoczęła się  
od Mszy Świętej, odprawionej w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej. Modlitewne spotkanie 
rozpoczął proboszcz i dziekan ciechanowiecki 
ks. kan. Tadeusz Kryński. Podkreślił on, iż jest  
to nie tylko wielki dzień dla szkoły, ale i całej 
społeczności lokalnej, która także będzie korzy-
stała z nowo powstałego obiektu. 

Studniówka to potoczna nazwa balu przed-
maturalnego, który odbywa się mniej-więcej  
na sto dni przed rozpoczynającymi się w ma- 
ju maturami. Imprezy tego typu odbywają się  
zwykle w styczniu lub w lutym. W balu udział  
biorą uczniowie klas maturalnych z osobami to- 
warzyszącymi oraz z zaproszonymi przez nich  
nauczycielami, którzy uczyli ich przez okres  
szkoły średniej. Przy takiej okazji nie może za- 
braknąć także rodziców. Młodzież kieruje tak- 
że zaproszenia do oficjalnych osobistości życia  
społecznego. Wobec tak dostojnej oprawy perso- 
nalnej zazwyczaj obowiązują stroje wieczorowe. 

Pierwszym tańcem jest polonez, który tań- 
czą maturzyści z zaproszonymi osobami towa-
rzyszącymi oraz niekiedy nauczycielami.

Jest to typowo polska tradycja, niemająca 
żadnego odpowiednika na świecie. Poza Polską 
tego typu bale są organizowane dopiero po zda-
nych egzaminach.

W powiecie wysokomazowieckim sezon 
studniówkowy otworzyli w tym roku ucznio-
wie Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem 
Mazowieckiem i Zespołu Szkół Rolniczych  
w Krzyżewie. O ich pierwszych „dorosłych ba-
lach” czytajcie Państwo wewnątrz numeru.

Eucharystia miała szczególnie uroczystą 
oprawę, gdyż liturgii przewodniczył Biskup Dro-
hiczyński, Jego Ekscelencja ks. Antoni Pacyfik 
Dydycz. W swej homilii podkreślił on, iż eduka-
cja młodego człowieka powinna mieć charakter  
integralny. W procesie tym chodzi nie tylko  
o dojrzewanie intelektualne, fizyczne, ale i du- 
chowe. Wiedza, sprawność ciała oraz siła du- 
chowa to prawdziwe, pewne filary osobowości 
młodego chrześcijanina i Polaka. 

Ciąg dalszy na stronach 10 i 11

Władze powiatu wysokomazowieckiego ota- 
czają szczególną opieką najmłodszych miesz-
kańców powiatu. Naturalnym partnerem sa- 
morządowców jest policja. W ubiegłym roku 
wspólnymi siłami mundurowych i przedstawi-
cieli starostwa zrealizowano szeroko zakrojony 
program z zakresu bezpieczeństwa dzieci na 

drodze. Realizatorzy skorzystali ze wsparcia fi-
nansowego Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy KIK 76. O wspólnych działaniach 
mundurowych, samorządowców i pracowników 
oświaty piszemy na stronie drugiej.

RADOŚĆ Z OTWARCIA NOWEJ HALI SPORTOWEJ
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W listopadzie i grudniu ubiegłego roku wy-
sokomazowieccy policjanci wspólnie z przed- 
stawicielem starostwa wysokomazowieckiego  
- Joanną Brulińską prowadzili cykliczne spo-
tkania z dziećmi szkół podstawowych na tere-
nie powiatu. Odwiedzili najmłodszych uczniów 
Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych, 
Rosochatem Kościelnem, Kobylinie Borzymach, 
Dąbrowie Moczydłach, Wyszonkach Kościel-
nych, Jabłonce Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, 
Ciechanowcu i Sokołach. W trakcie tych spotkań 
policjanci promowali bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. Było to powiązane z projektem KIK 
76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, który  
realizowany jest przez Komendę Główną Policji.  
Najważniejszym celem tego polsko-szwajcar-
skiego programu jest poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym z naciskiem na najbardziej 
zagrożone grupy uczestników ruchu drogowego, 
czyli rowerzystów i pieszych. W ramach  wspo-
minanego projektu w rejonach wymienionych 
wyżej szkół zostały oddane  inwestycje drogowe 
polegające na stworzeniu nowych przejść dla 
pieszych, ich doświetleniu oraz zainstalowaniu  
w rejonie skrzyżowań  barier ochronnych. Pod- 
czas każdego spotkania policjanci starali się 
uświadomić dzieciom, jak ważne jest noszenie 
elementów odblaskowych, które znacznie po-
prawiają bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego. Jest to szczególnie ważne  w sezonie 
jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmrok,  
a warunki drogowe stają się trudne. Jak ważne  
są to sprawy dodatkowo utwierdzał dzieci fakt,  
że z przestrogą i dobrą radą pojawiał się przed 
nimi także sam Pan Starosta Bogdan Zieliński.

Na zakończenie każdego spotkania, uczest-
nikom rozdawane były elementy odblaskowe,  
które pozyskane zostały w ramach projektu  

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
KIK 76. 

Policjanci przypominają, że dzieci w wie- 
ku do 15 lat poruszające się po drodze po  
zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ma- 
ją obowiązek używania elementów odblasko- 
wych w sposób widoczny dla innych uczest- 
ników ruchu. Bardzo ważne jest także, aby  
dorośli poruszający się po zmroku również  
mieli na odzieży takie odbijające światło ele- 
menty, gdyż mogą one uratować im zdrowie, 
a nawet życie. 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH

Szanowni Państwo!

W dniu 1 stycznia 2014 r. minęło dokładnie 
15 lat od momentu reaktywacji powiatu wyso-
komazowieckiego. 1 stycznia 1999 r. powiat nasz 
powrócił na mapę administracyjną Polski. Tym 
samym rozpoczęliśmy rok małego jubileuszu.  
A rozpoczęliśmy go w dniu 9 stycznia 2014 r.  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu uroczystą sesją Rady Po-
wiatu przy okazji otwarcia nowej części szkoły 
wraz z halą sportową. Przez ten niewielki okres 
czasu udało się nam bardzo dużo. Na podsu-
mowanie szczegółowe przyjdzie jeszcze czas la- 

tem tego roku, kiedy planujemy uroczyście pod-
sumować ten okres czasu. Tym niemniej chcę 
przedstawić nasze najważniejsze osiągnięcia  
w pigułce. Otóż powiat wysokomazowiecki wy-
budował w tym czasie 265 km dróg za kwo-
tę ponad 120 mln zł (to tak jakby zbudować 
drogę z Wysokiego Mazowieckiego do Łodzi).  
Inwestujemy w szpital powiatowy, który od  
2004 r. nieprzerwanie przynosi zysk operacyj- 
ny. W roku bieżącym otwierać będziemy no- 
woczesny blok operacyjny z centralną steryliza-
tornią oraz częścią zabiegową SOR. Gruntownie 
zmodernizowaliśmy istniejącą bazę oświatową 
wszystkich szkół, wybudowaliśmy praktycznie 
od zera nową szkołę zawodową czyli Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo- 
wieckiem wraz z budynkami dydaktycznymi,  
budynkiem do kształcenia zawodowego, okrę-
gową stacją kontroli pojazdów i boiskiem spor-
towym. Rozbudowaliśmy Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Czyżewie, 
wybudowaliśmy od podstaw 3 hale sportowe 
(Czyżew, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Po- 
licealnych w Wysokiem Mazowieckiem, Cie- 
chanowiec), 3 orliki (Czyżew, Zespół Szkół  
Zawodowych Wysokie Mazowieckie, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wy-
sokiem Mazowieckiem), Białego Orlika (Ze- 
spół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych  
w Wysokiem Mazowieckiem ), realizujemy za  
prawie 11 mln zł inwestycję w turystykę na ba- 
zie ZSR w Krzyżewie. Stworzyliśmy nowe sie- 
dziby dla PUP, Inspektoratu Nadzoru Budo- 
wlanego, PCPR, poradni psychologiczno peda- 

go-gicznej. Finansujemy 2 warsztaty terapii za-
jęciowej: w Starych Raciborach oraz Kozarzach. 
Nasza komenda Państwowej Straży Pożarnej 
w Wysokiem Mazowieckiem ma nowoczesny 
sprzęt i zmodernizowaną siedzibę. Jako jeden  
z pierwszych w województwie podlaskim wy- 
śrubowane normy spełnił nasz DPS w Koza- 
rzach. Mamy w województwie podlaskim najniż- 
sze bezrobocie, największy wskaźnik inwesty-
cji przy jednocześnie minimalnym zadłużeniu. 
To wszystko było i jest możliwie dzięki wzoro-
wej współpracy w radzie powiatu. To zasługa 
pierwszego Starosty Wysokomazowieckiego Pa- 
na Jacka Boguckiego oraz wszystkich radnych  
4 kadencji z jej Przewodniczącymi Panem Ste-
fanem Brzozowskim i Panią Dorotą Łapiak. To  
dzięki perfekcyjnej współpracy z gminami na-
szego powiatu, z burmistrzami i Wójtami na 
czele, kreatywności i pomysłowości dyrektorów, 
kierowników i komendantów naszego powiatu  
możemy dziś czuć satysfakcję. To też zasługa  
mieszkańców naszego powiatu: rolników i przed- 
siębiorców, z Mlekovitą na czele. To jest zasługa 
ludzi mieszkających w granicach powiatu wy-
sokomazowieckiego, jak również tych, którzy 
choć przebywając w innych miejscach Polski 
mają wielki sentyment i serce do tego terenu  
i naszych mieszkańców. Oby rok bieżący był dla 
nas wszystkich kontynuacją tego dzieła

Z  wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY…
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 16 grudnia  
2013 roku do 14 stycznia 2014 roku odbył 4 po- 
siedzenia, na których rozpatrzył i podjął uchwały  
zarządu powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na  
wycięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr 
ewidencyjnym 1995/7 o pow. 4,2955 ha położo- 
nej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie stano- 
wiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego 
będącej w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem; - nabycia nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 
położnej na terenie wsi Brzóski Brzezińskie; - za-
opiniowania budowy II odcinak ulicy Przemysło-
wej w miejscowości Czyżew w lokalizacji roboczej 
0+950-1+024; - zaopiniowania rozbudowy ulicy 
łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Kusocińskie-
go w miejscowości Czyżew w lokalizacji roboczej 
0+000-0+067; - zmieniającą uchwałę w sprawie 
sposobu podziału i ustalenia maksymalnej kwoty  
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczy-
cieli oraz specjalności i formy kształcenia w 2013 
roku; - zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,  
- poprawek do projektu uchwały budżetowej na 
2014 rok, - zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, 
- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powia-
towego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 
do realizacji projektu; - uzgodnienia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere- 
nów miejscowości Brzóski Brzezińskie; - układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego na 2014 rok.  

9 grudnia 2013 roku Komisja Rozwoju, Pro-
mocji i Finansów zapoznała się z projektem bu- 
dżetu powiatu na 2014 rok. 

13 grudnia 2013 roku Komisja Ochrony 
Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się z pro-
jektem uchwały rady powiatu wysokomazowiec-
kiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowe- 
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na 2013 rok, informacją o działalności Do- 
mu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2013 rok, 
projektem budżetu powiatu na 2014 rok. Ponadto 
opracowała plan pracy komisji na 2014 rok i przy- 
jęła sprawozdanie z pracy komisji za 2013 rok. 

13 grudnia 2013 roku Komisja Oświaty, Kul-
tury i Sportu zapoznała się z projektem budżetu 
powiatu na 2014 rok, ustaliła i przyjęła plan pra-
cy komisji na 2014 rok oraz przyjęła sprawozdanie  
z pracy komisji za 2013 rok. 

16 grudnia 2013 roku Komisja Rewizyjna za-
poznała się z projektem budżetu powiatu na 2014 
rok oraz opracowała plan kontroli Komisji Rewi- 
zyjnej na 2014 rok. 

16 grudnia Komisja Rolnictwa, Rozwoju Ob- 
szarów Wiejskich i Porządku Publicznego za-
poznała się z projektem budżetu powiatu na 2014  
rok, opracowała i przyjęła plan pracy komisji na 
2014 rok oraz przyjęła sprawozdanie z pracy ko- 
misji za 2013 rok. 

17 grudnia 2013 roku Rozwoju, Promocji  
i Finansów zapoznała się z informacja o sytuacji  
na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego 
oraz ustaliła plan pracy komisji na 2014 rok. Po-
nadto komisja ostatecznie rozpatrzyła projekt bu-
dżetu powiatu na 2014 rok i wydała opinię w spra-
wie budżetu powiatu na 2014 rok. 

20 grudnia 2013 roku odbyła się XXIX Se- 
sja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego IV ka-
dencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie 
Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu 
pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczą- 
cych komisji z działalności komisji pomiędzy se-
sjami, informację o działalności Domu Pomocy 
Społecznej w Kozarzach za 2013 rok, informację  
o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazo-
wieckiego, informacje o pracy administracji Sta-
rostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 
w 2013 roku, sprawozdanie Starosty Wysokoma- 
zowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał  
i przyjęto uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały  
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2013 rok, b) zmian w bu-
dżecie powiatu na 2013 rok, c) uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014-
2017, d) uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok, 
e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2014 rok, f) zatwierdzenia planów pracy stałych 
komisji rady na 2014 rok, g) zatwierdzenia planu 
pracy rady na 2014 rok. 

9 stycznia 2014 roku odbyła się XXX Sesja 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego IV ka-
dencji, która miała charakter uroczysty i odbyła się  
w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Jarosław Iwaszkiewicza  
w Ciechanowcu. Porządek sesji obejmował: otar-
cie sesji, przyjęcie porządku obrad, powitanie za-
proszonych gości, wystąpienie Starosty, wręczenie 
medalu Komisji Edukacji Narodowej Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu Panu 
Eugeniuszowi Święckiemu, wystąpienie dyrektora 
szkoły, wystąpienia okolicznościowe, zamknięcie 
obrad. 

ROZLICZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach 4, 18-218 Sokoły prosi o zapoznanie się z informacją o wynikach 
zbiórki publicznej, która została przeprowadzona zgodnie z decyzją nr USC 5311.1.2013 z dn. 25.02.2013r. wydanego przez Wójta Gminy Sokoły.

W ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 6000,00zł (4000,00 ze sprzedaży cegiełek i 2000,00 z dowolnych wpłat). 
Zbiórka trwała od 1 marca do 31 grudnia 2013r. i została przeprowadzona przez 12 osób na terenie Gminy Sokoły. Zebrane Środki przekazywano na konto 
bankowe SPS nr 47876600050005516920000020 w Banku Spółdzielczym w Sokołach. Wysokość kosztów poniesionych przez SPS w ramach organizowanej 
zbiórki to 82,00zł. Udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty to 0,01. Zebrane środki zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Szansa,  
w tym prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach. W trakcie trwania zbiórki poniesiono koszty w wysokości 792,68zł (opłata faktu-
ry nr 2240/2013/ FVS „Mazowieckie Zakłady Graficzne” ul. Ludowa 89 Wysokie Mazowieckie – druk kalendarzy oraz polecenia wyjazdu służbowego nr 48/ 
DEL/WTZ2/2013 z dn. 06,11,2013 – dowóz uczestników do Warszawy w ramach współpracy z Teatrem Kamienica).

Warsztaty Terapii   Terapii Warsztaty Terapii -Edukacyjno-Wychowawczy   Zawodowej
Podlesice 37A 32-250 Charsznica Stare Racibory 4 18- -306 Dziadkowice      Perki Karpie 1 18-   Witowice 60A  32-250 Charsznica

  TEL/FAX  41/ 38 37 690     TEL/FAX 86/ 476 12 28     TEL/FAX 85/ 655 02 82            TEL/FAX 8 6/ 476 55 00    TEL/FAX 41/ 38 36 841  
   wtz1@spszansa.pl    wtz2@spszansa.pl     wtz3@spszansa.pl           orew@spszansa.pl zaz1@spszansa.pl       
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W grudniu 2013 roku w Komendzie Powia- 
towej Policji w Wysokiem Mazowieckiem wszczę-
to 44 postępowania przygotowawcze. W miesią- 
cu tym policjanci zatrzymali 27 nietrzeźwych 
kierowców. Na drogach powiatu wysokomazo-
wieckiego doszło do 5 wypadków i 37 kolizji  
drogowych.    

- 6 grudnia 2013 roku, po godzinie 14.00,  
dyżurny wysokomazowieckiej Policji otrzymał in- 
formację o zdarzeniu drogowym w pobliżu miej-
scowości Czyżew Chrapki. Funkcjonariusze natych- 
miast pojechali na miejsce. Tam wstępnie ustalili, 
że 44-letni kierowca opla najprawdopodobniej nie 
dostosował prędkości jazdy do warunków panują-
cych na drodze i stracił panowanie nad pojazdem. 
Następnie vivaro zjechało na pobocze i dachowało. 
W wyniku wypadku do szpitala trafił ranny 74-letni 
pasażer samochodu. Badanie alkomatem wykazało, 
że kierujący był trzeźwy.  

STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W grudniu 2013 r. na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano 36 zdarzeń,  
w których uczestniczyło 59 załóg - 227 straża-
ków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożar-
nych. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało  
8 osób. Straty oszacowano na ok. 67,3 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia 
2 grudnia o godz. 0736 Dyżurny Powiatowe-

go Stanowiska Kierowania otrzymał informację  
o wypadku drogowym, do którego doszło w miej-
scowości Dzikowiny gm. Klukowo. Do zdarzenia 
zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Ma-
zowieckie oraz dwa zastępy z OSP KSRG Klukowo. 
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż w rowie 
znajduje się samochód osobowy w pozycji na da-
chu, pojazdem tym jechały trzy osoby (kobieta 
oraz dwóch mężczyzn). W wyniku zdarzenia obra- 

żeń głowy doznała kobieta, która była przytomna.  
Wszyscy uczestnicy zdarzenia znajdowali się poza 
pojazdem w chwili przybycia JOP. Rannej uczest-
niczce wypadku została udzielona kwalifikowana 
pierwsza pomoc (kpp) przed przybyciem ZRM (ze-
społu ratownictwa medycznego), następnie prze-
kazano poszkodowaną pod opieką ZRM (poszko-
dowaną zabrano do szpitala). Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu 
kpp poszkodowanej, a następnie odłączono do- 
pływ prądu z akumulatora i postawiono samochód 
na koła. Na czas stawiania samochodu droga była 
zablokowana.

07 grudnia o godz. 1724 Powiatowe Stanowi-
sko Kierowania otrzymało informację o pożarze 
budynku mieszkalnego, który miał miejsce w miej-
scowości Osipy Kolonia. Do działań zadysponowa-
no dwa zastępy z JRG w Wysokiem Mazowieckiem. 
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że z budyn- 
ku drewnianego (dom drewniany kryty eternitem 
- niezamieszkały) wydobywa się dym przez otwory 
okienne. Po wejściu do budynku w aparatach ODO 
okazało się, że zapaliły się sadze w kominie, które 
wydostały się przez kratkę do czyszczenia i zapa-
liły śmieci zgromadzone przy kominie. Właściciel 
budynku był na miejscu. Działania polegały na za- 
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu po-
mieszczeń i ugaszeniu sadzy w kominie. Do ga-
szenia sadzy użyto piasku i soli kuchennej. Urato- 

wano: niezamieszkały dom drewniany kryty eter-
nitem.

16 grudnia o godz. 2314 Dyżurny Powiatowe-
go Stanowiska Kierowania otrzymał informację  
o pożarze przy magazynie nr 4 w Spółdzielni Mle-
czarskiej Mlekovita w miejscowości Wysokie Ma-
zowieckie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano  
dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przy-
byciu na miejsce okazało się, że paliła się rozdzie- 
lnia elektryczna (szafa sterownicza). W międzycza-
sie pożar rozdzielni umieszczonej w wyodrębnio-
nym pomieszczeniu w magazynie został ugaszony 
przez pracowników przy pomocy gaśnic proszko-
wych.                                                                         TS

KRONIKA POLICYJNA 

- 10 grudnia 2013 roku wysokomazowieccy  
kryminalni ustalili i zatrzymali 31-letniego mężczy-
znę, który w miniony poniedziałek około godziny 
22:00 w Ciechanowcu na ulicy Pałacowej, kieru- 
jąc osobową mazdą potrącił pieszego. Mężczyzna 
nie udzielając pomocy poszkodowanemu odjechał  
z miejsca zdarzenia. Wyniku potrącenia 61-letni 
pieszy trafił do szpitala z otwartym złamaniem nogi.  
Zatrzymany wczoraj kierowca mazdy przyznał się, 
do potrącenia pieszego. Nie potrafił jednak wytłu-
maczyć dlaczego nie zatrzymał się i nie udzielił mu 
pomocy. Wobec 31-latka prokurator zastosował śro-
dek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątko-
wego. Zostało mu również zatrzymane prawo jazdy. 
Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. 
Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

- 13 grudnia 2013 roku, kilka minut po godzinie 
17:00 dyżurny wysokomazowieckiej Policji poin-
formowany został o potrąceniu rowerzystki w miej-
scowości Tybory Kamianka. Policjanci na miejscu 

wstępnie ustalili, że 45-letni kierujący dostawczym 
peugeotem, jadąc od strony Jabłonki Kościelnej, 
uderzył w jadącą w tym samym kierunku rowerzy- 
stkę. W wyniku zderzenia 63-letnia kobieta w cięż-
kim stanie trafiła do szpitala. Badanie alkomatem 
wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.  

- 29 grudnia 2013 roku, dyżurny wysokomazo-
wieckiej Policji został poinformowany o zdarzeniu 
drogowym w miejscowości Wojny Pogorzel. Na 
miejscu policjanci wstępnie ustalili, że jadący bmw 
17-latek na łuku drogi stracił panowanie nad po-
jazdem i zjechał na pobocze. Następnie samochód 
dachował. W wyniku wypadku kierujący i podróżu-
jący z nim 24-letni pasażer ranni trafili do szpitala. 
Po zbadaniu stanu trzeźwości 17-latka okazało się, 
że młody mężczyzna oprócz tego, że nie ma prawa 
jazdy, był nietrzeźwy. Miał blisko promil alkoholu 
w organizmie. Kierowca tłumaczył policjantom, że 
auto pożyczył od kolegi i jechał do sklepu po piwo. 
Teraz nieodpowiedzialnym zachowaniem kierujące-
go zajmie się sąd.

AB

Rok  2012          2013
Ogółem: 744  630
w tym : pożary 182  117
miejscowe zagrożenia  544  504
alarmy fałszywe 8    9
Straty (tys. zł.) 3405          4258,4
Uratowane mienie (tys. zł.)       16436         21255
Ofiary śmiertelne ogółem:  14     2
w tym ratownicy 0     0
Ranni ogółem: 156   102
w tym ratownicy 0     4

 Akcje interwencyjne w 2013 r. w porównaniu do 
2012 roku:
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BEZPIECZEŃSTWO NA LODZIE
O czym powinieneś wiedzieć zanim  

wejdziesz na lód...

• zostaw komuś informację o miejscu, w które się 
udajesz oraz planowanym czasie powrotu; 
• na lód najlepiej wybieraj się w towarzystwie,  
kogoś na kogo możesz liczyć w krytycznej sytu-
acji. 
• jeżeli nie jesteś pewny wytrzymałości lodu, za-
bierz ze sobą długą linę, którą możesz związać się 
z kompanem, pomoże to we wzajemnym udzie- 
leniu pomocy w przypadku załamania się tafli 
lodu; używaj kamizelki asekuracyjnej i/lub spe-
cjalnego kombinezonu. 
• zawsze należy mieć przy sobie kolce pomoc-
ne przy wczołganiu się na lód - można je kupić  
w większości sklepów wędkarskich lub wykonać 
samemu np. z wkrętaków (zaostrzone końce, ręko- 
jeści połączone linką zakładaną na szyję, na ost- 
rza można założyć cienką elastyczną rurkę, która 
zabezpieczy przed rozdarciem kombinezonu) 
• podczas wędrówki uderzaj co pewien czas np. 
pierzchnią w lód; gdy pod wpływem uderzenia 
pokrywa lodowa pęka lub trzeszczy - wycofaj się 
tą samą drogą. 
• jeżeli zdecydujesz się na wjazd samochodem na 
lód, bądź przygotowany, żeby go szybko opuścić; 
na lodzie nie używaj pasów bezpieczeństwa, szyby 
powinny być opuszczone. 
• pod żadnym pozorem nie przechodź (nie prze-
jeżdżaj) po lodzie pod mostami. Lód w tych miej-
scach z reguły jest słaby i spękany. Ponadto często 
występują prądy wodne ograniczające przyrasta-
nie grubości lodu.

Jeżeli lód się zarwie...
• nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój; 
• oszczędzaj siły na wydostanie się z wody; wy-
dostanie się bez niczyjej pomocy o własnych si-
łach jest niezwykle trudne - ręce ślizgają się po 
mokrym lodzie - nie nie można znaleźć chwytu 

- dlatego bardzo ważne jest posiadanie kolców 
opisanych powyżej. 
• jeśli to możliwe zdejmij buty, zrzucisz kilka 
zbędnych kilogramów, łatwiej będziesz mógł 
utrzymać sie na powierzchni; 
• jeśli się wydostaniesz, nie wstawaj, powoli prze-
czołgaj się w bezpieczne miejsce; 
• jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się  
w pożyczone suche ubranie. 

Kiedy widzisz, że pod kimś zarwał się lód...
• nie biegnij w kierunku ofiary - lód w tym miej-
scu może być słaby i może zarwać się również  
pod tobą; 
• wezwij pomoc z telefonu komórkowego - numer 
112 
• staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co  
można się trzymać np. linę, gałąź, kurtkę; 
• pomóż ofierze wydostać się na krawędź lodu; 
• pod żadnym pozorem nie podawaj alkoholu 
uratowanemu na mrozie; alkohol rozszerza na-
czynia krwionośne i poprawia krążenie - w rezul-
tacie szybko doprowadza do dalszego wyziębie- 
nia organizmu. Zamiast alkoholu możesz podać 

np. czekoladę lub cukierki i coś ciepłego do picia. 
• jeżeli jest taka możliwość należy szybko przebrać 
niedoszłego topielca w pożyczone suche ubranie. 
      DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ LODOWYCH 
1. Nigdy nie wychodź na lód sam. 
2. Miej zawsze ze sobą na lodzie haki, pikę, rzut- 
kę, plecak i gwizdek. 
3. Przebywanie na naturalnym lodzie wymaga 
wiedzy o jego specyfice. 
4. Lód pokryty warstwą śniegu, chropowaty czy 
wiosenny wymaga szczególnej ostrożności. 
5. Lód jest zawsze słabszy przy mostach, cie- 
śninach, mieliznach, przepływach. 
6. Lód na słonej wodzie jest zawsze słabszy niż  
wodzie słodkiej. 
7. Na nartach lub rowerze przemieścisz się da-
lej niż na łyżwach po słabym lodzie co może się  
okazać tragiczne w skutkach. 
8. Pojazdami motorowymi jeździ się tylko po  
specjalnie przygotowanych torach. 
9. Jeżeli to jest możliwe powinieneś obserwować 
lub wziąć udział w ćwiczeniach ratujących siebie  
i innych pod okiem wykwalifikowanego personelu. 
10. Miej zawsze respekt wychodząc na lód. 

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak po-
wszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie 
uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem 
dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sze-
ścienny puchu śniegowego waży do 200 kg, ale 
już śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900  
kg. Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest  
cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na da-
chach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza,  
gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i da- 
chów w dużych centrach handlowych. Jeśli ad-
ministratorzy tego nie dopilnują, mogą spodzie-
wać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. 
Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1000 m² budynków mają obo- 
wiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku 
kontroli stanu technicznego swoich obiektów. 
Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspekto- 
rzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budow-

lanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy 
budynków są zobowiązani ustawowo przez pra- 
wo budowlane do usuwania z dachów śniegu  
i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentyme-
trowa warstwa śniegu robi się ciężka i często za-
mienia się w lód. To jest bardzo niebezpieczne  
dla konstrukcji dachów płaskich. 
Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyj-
nych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z art.  
61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub za-
rządca jest zobowiązany do zapewnienia bez-
piecznego użytkowania obiektu budowlanego  
w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mo- 
gących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub 
bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, 
które może spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, mienia lub środowiska: wyłado-
wania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne 
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osu- 
wiska ziemi, pożary lub powodzie. 

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby 
czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem 
własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy 
wieczyści czy instytucje mające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu. Przypomnijmy, że 
zimą 2006 r. zaniedbanie odśnieżania hali w Ka- 
towicach, doprowadziło do zarwania się dachu 
pod ciężarem śniegu w trakcie trwającej tam 
wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, 
a ponad 170 zostało rannych. Niebezpieczne dla 
zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy 
śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bie-
żąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.
 

Mamy nadzieję, że dzięki w porę napły- 
wającym informacjom oraz wspólnie podej- 
mowanym działaniom kontrolnym i profilak-
tycznym przyczynimy się do zapobieżenia wie-
lu tragicznym w skutkach zdarzeniom, a w kon-
sekwencji do wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

ŚNIEG NA DACHU

UWAGA:
- podane wartości dotyczą lodu świeżego, czarnego,

na wodach stojących
- lód nie wszędzie jest tej samej grubości

- wytrzymałość lodu zawsze zależy od temperatury
- Pamiętaj wchodząc na lód ZAWSZE ryzykujesz!
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Ciechanowiec

Powszechnie przyjmuje się, że Ciecha-
nowiec (lewobrzeżny) został lokowany jako 
miasto ok. 1429 r. przez litewskiego księcia 
Witolda. Ciechanowiec położony był na trak-
cie drożnym, którym powracali z Gdańska 
kupcy, spławiający późną jesienią i wiosną.  
W l. 1594-1876 w mieście odbywał się jar-
mark na św. Andrzeja (30 listopada), gdzie 
zbierali się kupcy, przekupnie, zduni, miel-
nicy i rzeźnicy54. W latach 1662-1663 od-
bywał się odpust na Boże Ciało. W 1789 r. 
na jarmark w tym mieście na święto Matki 
Boskiej Gromnicznej (2 lutego) wyprawiali 
się mieszczanie brańscy. W XVIII i XIX w. 
największy jarmark w całym ówczesnym po-
wiecie bielskim odbywał się w Ciechanowcu 
na św. Wojciecha – 11 (23) IV, gdzie handlo-
wano głownie końmi. Zwierzęta te, a także 
woły, przyprowadzali tam kupcy z Gdańska, 
Drezna i Berlina58. W 1767 r. ekonom klu-
cza boćkowskiego został poinstruowany 22 
marca: woły karmne knorydzkie, w dzień po-
niedziałkowy, świąteczny, do Andryjanek ru-
szyć, a we wtorek złączone z andryjańskimi do 
Ciechanowca na jarmark wypędzać, jak naj-
wolniej z nimi postępując, przy nich do dozoru 
Eliasza kozaka udysponować, samemu zaś do 
sprzedania we wtorek wyjechać. Na miejscu 
stanąwszy o jak najlepszą starać się sprzedaż 
na złoto, nic ani szeląga nie akceptując mone-
tą. Jeżeli przed czwartkiem ta sprzedaż nastą-
pi, a posłany mógłby mnie we czwartek dopaść 
w Janowie, to wszystkie pieniądze jako najpil-
niej do Janowa odsyłać... Łącznie w XVIII w. 
odbywało się w Ciechanowcu 6 dorocznych 
jarmarków.

W 1775 r. w Ciechanowcu egzystowały 4 
cechy: piekarzy, szewców, wspólny kuśnierzy, 
krawców i kapeluszników, również zbiorczy 
kowali, ślusarzy, garncarzy, kotlarzy i cieśli. 
W 1799 r. w mieście przy 9 ulicach znajdowały 
się 293 dymy (w tym 1 dworski, 15 domów 
krytych dachówką, a 278 gontami, 140 sto- 
dół, 41 puste place. Zamieszkiwało tam 2651  
osób (639 gospodarzy, 752 gospodynie z 547 
synami i 566 córkami, 10 czeladników, 40 pa-
robków, 21 chłopaków, 66 dziewek). Wśród 
nich było 1715 Żydów, 3 duchownych męż-
czyzn, 5 sióstr zakonnych, 4 kupców, 267. 
rzemieślników, 9 urzędników magistrackich). 
2 kupców trudniło się handlem płótnem,  
a 2 suknem. Mieszkali tam następujący rze-
mieślnicy: 1 aptekarz, 1 łaziebnik, 4 balwie-
rzy, 16 piekarzy, 1 piwowar, 2 introligatorów, 
1 szczotkarz, 2 tokarzy, 4 farbiarzy, 8 rzeźni-
ków, 1 ogrodnik, 1 brązownik, 4 złotników, 7 
kowali, 2 czapników, 1 grzebieniarz, 2 blac- 
harzy, 2 kotlarzy, 41 kuśnierzy, 1 garbarz, 1 
murarz, 1 młynarz z 2 czeladnikami, 1 bu-
downiczy organów, 10 pasamoników, 5 ry-

marzy, 1 mydlarz, 4 ślusarzy, 62 krawców z 4  
czeladnikami, 4 kominiarzy, 41 szewców z 4  
czeladnikami i 3 uczniami, 2 kołodziejów, 2  
stolarzy, 4 garncarzy, 1 sukiennik, 2 zegarmi- 
strzów, 6 cieśli. Czynna była cegielnia, młyn  
wodny, 18 browarów, 17 gorzelni, 42 studnie.

Mieszczanie uprawiali 51 włok gruntów 
ornych i pól (ok. 842 ha), hodowali 68 ko- 
ni, 3 źrebaki, 45 wołów, 23 kozy, 22 cielęta, 
200 owiec i 75 świń. Dysponowali narzędzia-
mi do gaszenia pożarów: 171 drewnianymi 
szprycami, 372 drabinami i 325 bosakami. 
W mieście stacjonował oddział regimentu 
bośniaków von Gunthera (13 osób – 7 męż-
czyzn, 3 kobiety, 2 synów, 1 córka).

W XVIII w. w Ciechanowcu działała po- 
tężna gmina żydowska – kahał. Płacił on  
dziedzicowi miasta za wybór i zatwierdze-
nie rabina 20 czerwonych złotych, a także do 
skarbu.

Nowy Ciechanowiec, położony na pra-
wym brzegu Nurca, w 2. poł. XIX w. nie miał 
praw miejskich i nosił status osady. Zalicza- 
no go do gminy Klukowo, a kościół parafialny 
znajdował się w Kuczynie. W 1892 r. w Cie-
chanowcu było 23 rzemieślników-majstrów  
z 2 uczniami. W 1880 r. było tam 27 „fabryk” 
sukna, 3 folusze, 2 młyny, 1 cegielnia, 9 jatek  
i 98 sklepów. Zakłady rzemieślnicze zatrud-
niały w 1890 r. 2800 robotników. W mieście 
było 127 budynków – w tym 3 murowane, 
fabryka octu, 5 sklepów z wyszynkiem i 27 
kramów. W 1827 r. mieszkało tam 500 osób,  
w 1890 – 2800 (w tym 76% Żydów), a w 1906 r.  
– 2300.

W 1867 r. w Nowym Ciechanowcu, na 
prawym brzegu Nurca, odbywało się 6 jar-
marków, m.in.: w poniedziałek po Matce Bo-
skiej Gromnicznej, w dzień św. Wojciecha,  
w poniedziałek po św. Mateuszu, w ponie-
działek po św. Andrzeju, a targi (już w 1851) 
w niedziele i piątki.

Wysokie Mazowieckie

Kazimierz Jagiellończyk w 1494 r. rozpo-
czął proces lokowania na prawie niemiec-
kim miasta Wysokie Mazowieckie. 4 I 1503 r.  
w Wilnie król Aleksander Jagiellończyk wy-
stawił przywilej lokacyjny na posługiwanie 
się pełnymi prawami miejskimi. 

Wo imia Boże stań sia.
My Aleksander Bożieiu miłostiu korol Pol-

skii, wieliki kniaź Litowskii, Ruskii, kniaże Pru-
skoie, Żomoitskii i innych. Czinim znamienito 
tym naszim listom, chto na niego posmotrit, 
abo cztuti jego usłyszit, komu budiet potrieb 
togo wiedati, abo słyszati, kożdomu nyniesz-
nim i na potom buduczim. Biły nam czołom, 
ludi naszy Dorogickogo powieta, mieszczanie 

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866-1915
Wysockii. I powiediły pieried namy, sztoż pier-
wo siego otiec nasz, korol Jego Milosti ich na 
woli osadił na czinszi i na inych płatach. I pro-
siły nas abychmo ich w tom nie ruszyły i pra-
wo niemieckoje Majtbarskoje im bychmo dały, 
dla polepszenia liudej w tom mieste naszom  
u Wysokom. Ino my, na ich czołobitie, to wczi-
nili i prawo niemieckoje Maitborskoje, w tom 
miestie ich, im jesmo dali, po tomu, kak i w in- 
szich miestach naszich, w Beresti i w Drogi-
czinie, dla togo, izby ludi naszi osiedali i płaty 
by naszi tam sia powyszali.  I woitowstwo tam 
ustanowlajem.

A oni majut nam tyi płaty dawati, kotoryiż 
pieried tym daiwali, czinsz [z] ziemli paszno-
je, kotoruju oni ziemlu k tomu z dawna dajut,  
s każdoje wołoki po zołotomu, a wołoka die-
siatynnaja majet byti.

Takież majut dawati s każdoje jatki mia-
snoje po kamieniu łoju, a po poł fonta percu, 
a s piekariew, kotoryi’ż [w] miestie mieszkajut  
i chleb pieriepiekajut, majut dawati w każdyj  
god po 5 kwartnikow, też i płat z korczem ma-
jut nam dawati. Takeż kotoryi tam mieszcza-
nie torgom sia obychodiat, tyi majut nam da-
wati na god płatu po 5 kwartnikow.

Też namiestniki Dorogickij i woit pierwiej 
togo zaboroniali im kotłow piwnych w miestie 
naszom mieli i sami kotły swoi miewali i ot 
togo w nich sobie pieniazi birali. Ino my tymi 
razy to wystanowlajem i dozwalajem im każ-
domu chto choczet tot niechaj kotły sobie piw-
nyi w domiech majet.

Takież namiestniki im zaboroniali wody 
brati z stawow naszich na ich potrieby. I my  
i to im dozwolajem. Wodu każdomu, z miesta, 
s stawow naszich brati i k ich potriebie. Też 
namiestniku Dorogickomu nie padobie dwo- 
ra swojego w ich miestie budowati, a ich sa-
momu nie suditi, ani raditi, i win inych i po-
szlin svoich nie majet na nich brati, niźli wojt 
i radcy i mieszczanie majut sia w tom miestie 
sprawowati i raditi podług togo prawa swoje-
go Maitbarskago podawali. I kotoryi liudi w 
tom miestie mieszkajut, tyi wsi majut togo ich 
prawa posłuszny byti. Woit i radcy majut ich 
suditi i raditi i winnych podług ich winy i za-
slugi karati, a namiestniki naszi nie majut sia w 
toje ich prawo, ni woszto wstupowati. Takież 
powiedili pieried nami, sztoż pieried tym pod-
wod nie daiwali. Ino koli pierwo togo podwod 
nie daiwali i tymi razy niepodobie im podwod 
dawati.

A radcy w tom miestie majut nakupnyj 
byti, vymieniaja, kogo oni sobie z wojtom obe-
rnut, radcy majut byti tam u nich ustanow-
lieny. Takież namiestnistniki pierwyi im byli 
nowinu uwieli, i koli dej chto w miestoe żonu 
pojmajet abo diewka za muż idiet, i oni ot togo 
sobie w nich kunicy birali. Ino my i to im otł-
żili. Namiestniki naszi nie majut na nich tych 
kunic brati. I to wsio im dajem i potwierża-
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jem sim naszim listom wieczno i nieporuszno.  
A na twierdost’ togo i pieczat’ naszu kazali je-
smo priwiesiti, k siemu naszomu listu.

Pisan u Wil’ni, w leto 7011, miesiaca Gen-
waria 4 dien. Indikt 6 [4 I 1503]. Pri to byli: 
marszalok namiestnik Ożskij i Pieriełomskij, 
kniaz’ Iwan Lwowicz Glinskij i koniuszi Wi-
lenskij, namiestnik Bielickij i Izbłanskij, pan 
Andrej Alexandrowicz.

26 VI 1510 r. w Krakowie akt ten został 
potwierdzony przez króla Zygmunta I. Poza 
streszczeniem wyżej wspomnianego aktu mo-
narcha wspominał, że dawniej namiestnicy 
drohiccy zabraniali mieszczanom brać drew-
no na budowę, w młynach pobierali „miarki”. 
Wzmiankował o burmistrzach i ich udziale  
w sądach wójtowskich. Szczegółowo rozdzie- 
lał opłaty sądowe pomiędzy wójta i namiestni-
ka. Nakazał też dawać tzw. stację, na przyjazd  
osobisty namiestnika do Wysokiego. Kolejne
zatwierdzenie przez Zygmunta I, na prośbę 
wójta Andrzeja Hińczy, miało miejsce 1 I 1519 r.

Rozwój miast Wysokiego, Ciechanowca 
i Tykocina uzależniony był od wzmożonego 
ruchu na traktach handlowych. 7 V 1520 r. 
król Zygmunt I informował, że w związku  
z trwającą wojną z zakonem krzyżackim na-
stąpiło zahamowanie dowozu soli do komory 
celnej w Kownie. Wobec tego transport soli 
do Wielkiego Księstwa Litewskiego skierował 
się na rzeki Bug i Narew. Władca ustanowił 
więc dwie komory celne, jedną w pobliżu 
Bugu, w Ciechanowcu-Wysokiem, a drugą  
w Tykocinie na Narwi, zawiadywane przez 
patrycjusza bielskiego Jonę Sieheniewicza.

W 1521 r. w Ciechanowcu pobrano myto 
od 594 łasztów soli (ok. 1500 ton), a w Tyko-
cinie od 360 łasztów i 2 beczek soli (ok. 900 
ton). Myto wynosiło 45 gr od 1 łasztu. W Cie-
chanowcu od przewożonego sukna i innych 
towarów przyszło 136 kop gr, a z tykocińskiej 
od sukna i śledzi 13 . kopy gr71. W 1533 r. 
list królewski nakazywał Olbrachtowi Gasz-
tołdowi wydać Żyda tykocińskiego Szachnę, 
który winny był skarbowi monarszemu nie-
małą sumę pieniędzy z tytułu dzierżawy myt 
królewskich.

7 II 1527 r. Aron Moysiewicz Bosko, 
Żyd tykociński, pożyczył w Berezynie Jano-
wi Skinderowi 260 kop gr litewskich73. 5 XI 
1533 r. Żydzi tykocińscy – Awram Bosko i je- 
go zięć Moszka – skarżyli mieszczankę wileń-
ską o dług 33 kop gr litewskich, a pana Jana 
Skindera o dług 260 kop gr74. Tenże Awram 
Bosko podpisał w 1539 r. umowę z kupcem 
z Królewca Hanusem Niemenem na sprzedaż 
50 łasztów żyta

(w każdym łaszcie po 15 korców wielkich 
miary tykocińskiej), około 125 ton. Każdy 
łaszt kosztował 6 kop gr pol. Hanus odebrał 
żyto w Tykocinie i spławił je wodą wiosną, 
gdy przybyły tam jego szkuty. Doszło jednak 

do kontrowersji między nimi. Hanus przed- 
kładał dokumenty umowy zeznane przed urzę- 
dem miejskim miasta Tykocina. Żyd podwa-
żał ich wiarygodność, twierdząc, że Żydzi od 
dawna w Tykocinie nie mają nic wspólnego  
z urzędem miejskim, a urząd ten mógłby na-
pisać nieprawdę, nawet odpisać całą jego lub 
innego Żyda majętność z nieprzyjaźni, jaką 
mają do rodzaju naszego.

Konsekwencje przebiegu szlaku solnego 
na Litwę okazały się szybko. W 1522 r. wła-
ściciel Tykocina Gasztołd osadził w mieście 
gminę żydowską, szybko bogacącą się. 13 VI 
1523 r. król Zygmunt I zezwolił mieszczanom 
wysockim szynkować gorzałkę, z czego do-
chody, a także z wagi miejskiej, przeznaczone 
zostały na „ratusz”. Zezwolił na utrzymanie 
pisarza miejskiego76. Jeszcze raz 10 III 1529 r.  
ten władca zatwierdził akt lokacji miasta. 
Nastąpił też rozwój rękodzieła. Najdawniej-
szy podlaski dokument cechowy pochodzi  
z 27 V 1524 r., kiedy król Zygmunt I na-
dał przywilej fundacyjny cechowi szewcow 
miasta Wysokiego Mazowieckiego, na wzór 
miasta Wilna. Jeszcze w 1820 r. miasto było 
potężnym ośrodkiem szewstwa. Ówczesny bur- 
mistrz zapisał: Miasto to składające się z sa-
mych prawie szewców, bo ich do 140 liczy... 
Mieszczanie tutejsi utrzymują się najwięcej  
z robienia butów i po części z rolnictwa. Było 
to prawdą, bo cała ludność miasta ówczesne-
go wynosiła 898 osób: 597 chrześcijan i 301 
Żydów, a kiedy zważy się, że w 1 domu za-
mieszkiwało przeciętnie 6 osób, to okaże się, 
że burmistrz miał rację. Z informacji z 1820 
r. warto dorzucić jeszcze inne ówczesne sfor-
mułowanie: Szynki wszystkie należą do dzie-
dzica. Karczma w pośrodku rynku stojąca jest 
dworska, a inne są własnością Żydów. Cech 
kuśnierzy miasta Wysokie zyskał przywilej 6 
IV 1552 r.  

16 V 1524 r. król Zygmunt I rozsądzał 
konflikt graniczny pomiędzy wójtem wysoc- 
kim, szlachetnym Andrzejem Hińczą z Wierz- 
chucy, burmistrzem i radą miejską oraz dzier- 
żawiącą włość wysocką Jadwigą, wdową po 
Janie Litaworze Chreptowiczu, z właścicie-
lami dóbr szlacheckich Święck, Wiszniewo  
i Dzięciel – braćmi Janem i Mikołajem, sy-
nami Wojciecha Trzeciny81. Już 25 V 1524 r.  
Hińcza zamienił się na wójtostwo z Pawłem 
Raczkiem z Puczyc82. 7 IV 1525 r. takąż 
sprawę graniczną rozsądzał władca pomię-
dzy szlachcicem Iwanem Tymofiejewiczem  
i jego braćmi Osipami a nowym wójtem i radą 
miejską. W 1525 r. król wysłał list do wójta  
wysockiego Pawła Raczki, wojskiego biel- 
skiego, o przedstawienie listów i przywilejów  
na wójtostwo komisarzom wyznaczonym dla  
rozwiązania sprawy wykupu tego wójtostwa,  
w efekcie jego odstąpienia Jadwidze, wdowie 
po marszałku Janie Litaworze Chreptowiczu. 

W 1525 r. na miejsce Pawła Raczki wójtem 
został Jan Łuszczewski. Pełnił tę funkcję rów-
nież w 1526 r. 

25 lutego 1656 r. Bogusław Radziwiłł 
z Węgrowa pomaszerował na Tykocin. Po 
drodze rozbił kilka chorągwi sapieżyńskich, 
m.in. rozlokowaną w Wysokiem chorągiew 
husarską Aleksandra Hilarego Połubińskie-
go pod porucznikiem Kotowskim. Stacjo-
nowała ona bez straży i warty, toteż została 
rozbita zupełnie87. Można się domyślać, że i 
miasto zostało wówczas poważnie zniszczo-
ne.

W 1684 r. w mieście były ulice: Długa, 
Dworska, Zarzeczna i Rynek. 7 I 1723 r. król 
August II dał Jarmarki miasteczku Wysokie-
mu Mazowieckiemu na Podlasiu. 24 V 1780 r.  
krol Stanisław August dał swemu dworza- 
ninowi Andrzejowi Piotrowskiemu, porucz-
nikowi kawalerii narodowej, przywilej na 4 
jarmarki w jego miasteczku Wysokie w ziemi 
drohickiej. W akcie tym wymieniono termi-
ny: św. Andrzeja (30 listopada), św. Rocha 
(16 sierpnia), św. Antoniego (13 czerwca)  
i św. Anny (26 lipca). Król pisał: Chcąc w jak naj-
lepszych szczęśliwościach, ozdobach, dostat- 
kach widzieć Królestwo nam od Boga powie-
rzone, jako usilnie żądamy, aby wszystkie mia- 
sta przez handle i jarmarki do jak najlepszej 
przyjść mogły sytuacji, z powszechnym obywa- 
telów i publicznym Rzeczypospolitej pożyt- 
kiem, tak do wniesionej prośby... się skłoniw-
szy, umyśliliśmy...

W 1775 r. miasto liczyło 122 domy.  
W 1799 r. w Wysokiem były 4 ulice, 133 do- 
my (w tym 1 urzędowy, 3 świątynie), 2 do- 
my kryte dachówką, 131 gontami, 70 pu-
stych placów, 65 stodół. Mieszkało tam 869  
mężczyzn i kobiet (202 gospodarzy, 218  
gospodyń, 200 synów, 205 córek, 4 czeladni- 
ków, 30 parobków, 10 chłopaków, 10 dzie- 
wek). Wśród nich było 276 Żydów, 3 du- 
chownych, 6 urzędników magistrackich, 128  
rzemieślników, a byli to: 4 balwierze, 1 far-
biarz, 4 rzeźnicy, 1 kowal, 21 kuśnierzy, 1 
grabarz, 1 młynarz, 1 rymarz, 9 krawców, 
71 szewców z 4 czeladnikami, 1 stolarz, 7 
garncarzy, 1 strycharz. Kupiectwem trudniło 
się: 2 handlarzy żelazem, 2 „materialistów”, 
6 handlarzy płótnem, 2 handlarzy suknem. 
Mieszkańcy uprawiali 82 włóki gruntu 
(1353 ha), hodowali 124 konie, 3 źrebaki, 
55 wołów, 27 krów, 26 cieląt, 244 owce, 54 
świnie. Do gaszenia pożarów służyło: 2 szpry-
ce metalowe, 72 drabiny, 58 bosaków, 14 kadzi  
z wodą. W mieście stacjonował oddział woj-
ska – regiment bośniaków von Gunthera: 
8 osób (4 mężczyzn, 1 kobieta, 2 synów, 1 
córka).

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866-1915 CD. 
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zaśpiewano piosenkę o maturze do melodii Bał-
kanicy. Występujący otrzymali gromkie brawa  
i zachwycili wszystkich profesjonalnym przy- 
gotowaniem do programu. 

„POLONEZA CZAS ZACZĄĆ”
cielom i wychowawcom za dotychczasową pracę 
włożoną w wykształcenie i wychowanie mło-
dzieży. 

Oficjalnego rozpoczęcia balu dokonała dy- 
rektor szkoły Wioletta Gierłachowska życząc  
maturzystom realizacji zamierzonych celów  
i odniesienia sukcesów w dorosłym życiu. Z ser- 
decznymi życzeniami dobrej zabawy oraz po- 
myślnego zdania matury zwrócił się do zgro- 
madzonych wicestarosta powiatu wysokomazo- 
wieckiego Leszek Gruchała. 

Ciepłe słowa pomyślności i pochwałę dobrej 
zabawy w Bożym duchu przekazał wszystkim 
ksiądz proboszcz parafii Sokoły Czesław Małż. 
Serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycie-
lom i wychowawcom przekazała w swoim wystą-
pieniu przewodnicząca Rady Rodziców - Renata 
Zakrzewska.

Po części oficjalnej zabrzmiały tradycyjne 
słowa: „Poloneza czas zacząć”, co było hasłem 
do zaprezentowania przez maturzystów piękne- 
go układu tego tradycyjnego tańca, ćwiczonego 
pod okiem pani dyrektor. Uczniowie klas technik 
ekonomista i technik rolnik nie zawiedli swoich  
wychowawców - Joanny Krawczuk i Józefa Gał-
ko. Wszyscy prezentowali się pięknie i jak przy-
stało na swój pierwszy, dorosły bal, bardzo ele-
gancko.

Wspaniale rozpoczęty bal trwał do białego 
rana, bawiono się doskonale, a niepowtarzalna 
atmosfera radości towarzyszyła wszystkim do 
końca uroczystości. 

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 
18 stycznia spotkali się na ważnym w ich życiu 
balu, odmierzającym czas do egzaminu dojrza-
łości, czyli na tradycyjnej studniówce. Dworek 
Narwiański w Jeńkach stał się na tę noc wyjąt- 
kowym miejscem dla przyszłych maturzystów 
oraz ich gości. Na uroczystość przybyli: Wice-
starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek 
Gruchała, radni powiatu: Waldemar Kikolski, 
Leszek Mężyński, Dariusz Sikorski, ksiądz pro-
boszcz parafii Sokoły Czesław Małż oraz księ- 
ża wikariusze, lokalni przedsiębiorcy, przedsta-
wiciel zarządu Mlekovity, dyrekcja szkoły ZSR 
w Krzyżewie, nauczyciele oraz przedstawiciele 
rodziców.

Po powitaniu wszystkich przybyłych gości 
przez reprezentantów młodzieży nastąpiła miła 
chwila podziękowania dyrekcji szkoły, nauczy-

I tylko szkoda, że takiej studniówki nie moż-
na powtórzyć za tydzień, za dwa tygodnie…

Zapraszamy do studniówkowej fotogalerii na 
stronie 12.

NIECH ŻYJE BAL!   

 Studniówka 2014 Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Ma-
zowieckiem miała miejsce 18 stycznia w dworku 
Pan Tadeusz w Kuczynie. 

Bal przedmaturalny swą obecnością zaszczy- 
cili dostojni goście: ksiądz dziekan Ryszard Ni-
wiński, poseł Jacek Bogucki z żoną Anną Bo-
gucką, burmistrz miasta Czyżew, starosta wy-
sokomazowiecki Bogdan Zieliński z żoną, wójt 
gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajew- 
ski z żoną, Ryszard Flanc dyrektor ZSOiP im. 
Kazimierza Jagiellończyka z żoną, Józef Sokolik 
dyrektor CKZ im. Armii Krajowej w Wysokiem 
Mazowieckiem z żoną.

24 pary dostojnym, tradycyjnym tańcem  
rozpoczęły bal studniówkowy. Choć układ był 
trudny, a uczniowie zestresowani, to całość wy-
padła znakomicie.

Dyrektor szkoły - Andrzej Jamiołkowski po-
witał i przedstawił zaproszonych gości, radę pe-
dagogiczną, rodziców i młodzież wraz z osobami 
towarzyszącymi, podziękował za piękne przygo- 
towanie poloneza, wyraził żal, że już za sto dni  
najstarsze klasy opuszczą mury naszej szkoły oraz  
zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy.

Poseł Jacek Bogucki nawiązał w swym wystą-
pieniu do czasów swojej młodości i życzył wszyst-
kim wspaniałej zabawy do białego rana. Starosta 
Bogdan Zieliński zachęcał uczniów do inten-
sywnej pracy, aby w maju i czerwcu jak najlepiej 
wypaść na egzaminie maturalnym i zawodowym. 
Przedstawiciele klas maturalnych w podziękowa-
niu za trud czteroletniej pracy wręczyli kwiaty 
dyrekcji szkoły, wychowawcom za przygotowa- 
nie poloneza.

 Wszyscy bawili się świetnie, parkiet był wy-
pełniony tańczącymi parami. O chęci do tańca 
zadbał zespół DIADEM. 

Motywem przewodnim części artystycznej 
był program MAM TALENT.  Zaskoczeniem dla 
wszystkich było to, że dyrektor wcielił się w rolę 
jednego z jurorów. Na zakończenie programu 
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„Czas na staż” to kolejny atrakcyjny pro-
jektu - tym razem o charakterze ponadnarodo-
wym - w którym mają możliwość uczestniczyć 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sta-
nisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. 
Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie i pro- 
pagowanie dualnego systemu kształcenia za-
wodowego, obowiązującego w wielu krajach, 
który polega na dużym zaangażowaniu przed-
siębiorstw w praktycznym nauczaniu zawodu.

W ramach projektu wybrana grupa uczniów  
z kierunków technik hotelarstwa i technik ży-
wienia i usług gastronomicznych odbędzie sta- 
że zagraniczne i krajowe w przedsiębiorstwach 
branży hotelarsko-gastronomicznej. W pierw-
szej kolejności - w styczniu, młodzież pozna 
specyfikę i funkcjonowanie niemieckich obiek-
tów hotelowych. W dalszym etapie ta sama  
grupa będzie ćwiczyła umiejętności zawodowe  
w wybranych polskich przedsiębiorstwach. 

Przed rozpoczęciem stażu odbędzie się 
krótki kurs języka niemieckiego, założeń du-
alnego systemu kształcenia oraz praktycznych 
czynności zawodowych. Po zakończeniu staży 
uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w formie 
kieszonkowego. Projekt ponadnarodowy „Czas 
na staż - regionalny program staży dla uczniów 
szkół zawodowych w niemieckich przedsię-
biorstwach” prowadzony jest przez Białostocką  
Fundację Kształcenia Kadr. Całość finansowa-
na jest z funduszy unijnych. 

W ramach projektu w dniach 26-29 listo-
pada zespół nauczycieli naszej szkoły w skła-
dzie: Monika Osmólska, Anna Korzątkowska  
i Marta Pietrzak-Gagov wraz z Dyrektorem An- 
drzejem Jamiołkowskim na czele przebywa- 
ła w Ośrodku Wspierania Rzemiosła w Götz  
w Niemczech. Podczas wizyty zapoznano wszyst- 
kich z zasadami funkcjonowania obowiązują-
cego tam dualnego systemu kształcenia, wy-
maganiami niemieckich pracodawców wobec 

uczniów ubiegających się o staże zawodowe, 
programem odbywania kształcenia praktyczne-
go oraz wymaganiami stawianymi kandydatom 
do pracy w hotelarstwie. Celem było również 
obejrzenie tamtejszych przedsiębiorstw hotelar-
skich min. Kongres - Hotel, Filmhotel Lili Mar-
leen w Poczdamie, w których odbywają się staże 
zawodowe oraz poznanie warunków, w jakich 
będą przebywali nasi uczniowie podczas pobytu 
w Niemczech. Wyjazd studyjny do Niemiec był 
również świetną okazją do wymiany doświad-
czeń z pozostałymi szkołami wytypowanymi do 
udziału w projekcie oraz partnerami niemiec- 
kimi w zakresie dualnego systemu kształcenia.

Kształcenie naszych uczniów uzupełnione 
praktykami zagranicznymi i krajowymi na pew-
no zwiększy ich szanse na rynku pracy. Najważ-
niejsze jest teraz, aby efektywnie wykorzystali  
ten czas.

WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU PRACY

Z KOLĘDĄ W ŻOŁNIERSKICH PLECAKACH

Kolęda w polskiej tradycji ma głębokie zna-
czenie sakralne, jest ona, bowiem wypełnieniem 
ewangelicznego nakazu nawracania się, które 
jest nie stanem, lecz zadaniem.

Przyjmując księdza pod nasz dach przyjmu- 
jemy samego Chrystusa – te oczywiste prawdy  
są naszą odwieczną tradycją, którą bez przy- 
musu chętnie wypełniamy. 

Tym większa jest to radość, gdy skromne 
progi naszej szkoły (Centrum Kształcenia Za- 
wodowego w Wysokiem Mazowieckiem) nawie- 
dził biskup łomżyński Tadeusz Bronakowski.  
Szkoła nasza, z równie wielką radością, pragnę- 
ła, by w tym uroczystym dniu towarzyszyli nam 
przedstawiciele władz samorządowych, księża 
i siostry dekanatu wysokomazowieckiego oraz 
dyrekcja i nauczyciele placówek oświatowych  
z miasta Wysokie Mazowieckie.

Przygotowania do tej uroczystości, inicjo- 
wanej zachętami dyrektora Józefa Sokolika, śmia- 
ło można porównać do wieczerzy wigilijnej. 
Wszystkim nauczycielom, dbającym o wystrój 
sal lekcyjnych, o przystrojenie sali gimnastycz-
nej czy stołów z potrawami towarzyszyło uczucie 
wyjątkowości tego przedsięwzięcia. Najważniej-
szym jednak punktem uroczystości była msza 
św. w kościele pw. Jana Chrzciciela, którą cele-
brował nasz Pasterz ks. biskup Tadeusz Brona-
kowski. Jak pasterze z Betlejem zjechali się po 

mszy goście do naszej szkolnej stajenki, tu zaś 
przywitał wszystkich zebranych gospodarz szko- 
ły - dyrektor Józef Sokolik.

Z kolędą w żołnierskich plecakach to tytuł 
części artystycznej napisanej i przygotowanej 
przez nauczycieli: mgr Bogusława Doroszkie- 
wicza, mgr Wandę Gardyszewską i mgr inż. 
Jadwigę Grudzińską-Flanc. Ten montaż słow-
no – muzyczny prezentował żołnierzy Armii 
Krajowej, którzy obchodzili wigilię Bożego Na-
rodzenia. Jako społeczność szkoły, noszącej za-
szczytne imię Armii Krajowej czuliśmy, że ten 
temat może być przyczynkiem refleksji nad istotą 
świąt przeżywanych obecnie, ale też nad pewną 
postawą, jaką powinni mieć wszyscy obywatele 
RP, żyjący w wolnym kraju. Uczniowie świetnie 
wczuli się rolę żołnierzy, bohatersko walczących  
i z honorem poświęcających wszystko ukocha- 
nej ojczyźnie.

Do takich postaw nawiązali w swoich sło-
wach zaproszeni goście: ks. dr Zbigniew Pyskło 
przewodniczący wydziału nauczania i wycho-
wania Kurii Łomżyńskiej, Starosta Wysokoma-
zowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Miasta 
Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, Wójt 
Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajew-

ski i ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Wszyscy 
goście podkreślili szczególną wymowę części ar- 
tystycznej, która w znakomity sposób kształtuje 
wymiar patriotyczny młodego pokolenia. Taka  
postawa stawia przed nami nauczycielami szcze-
gólną misję budzenia ducha patriotyzmu, w ści-
słym związku z tradycjami katolickimi, młodzie-
ży naszego regionu. 

Dalsza część spotkania to staropolska wie-
czerza, przygotowana przez naszą pracownię ga- 
stronomiczną i tradycyjne śpiewanie kolęd. Kiedy  
nadszedł czas pożegnania gości nie zapomnieli-
śmy życzyć sobie, abyśmy się w zdrowiu spotkali 
za rok.

B. Doroszkiewicz
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Ciąg dalszy ze strony 1

Dalsza część uroczystości miała miejsce  
w nowej hali sportowej. Rozpoczęła się ona od 
wyjazdowego posiedzenia Rady Powiatu Wyso- 
komazowieckiego. Warto podkreślić, iż jubile- 
uszowa, trzydziesta sesja wpisywała się także  
w obchody 70-lecia powstania szkoły i 15 roczni- 
cę powstania organu prowadzącego tę placów- 
kę. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego - Dorota Ła-
piak. Powitała ona wszystkich przybyłych gości,  
wśród których znaleźli się m.in. duchowni, przed- 
stawiciele władz państwowych, wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych, oświatowych, dyrekto-
rzy i kierownicy jednostek z terenu wojewódz-
twa, powiatu i gminy, burmistrzowie, wójtowie, 
sołtysi, prezesi firm i przedsiębiorstw, emeryto- 
wani dyrektorowie i nauczyciele, rodzice oraz 
wszyscy, którym w jakikolwiek sposób jest bli- 
ska ta szkoła. Następnie Pani Przewodnicząca 
zaprezentowała program sesji. Jako pierwszy głos  
zabrał Starosta Bogdan Zieliński. Przedstawił on 
prace i dokonania władz samorządowych. Pod-
kreślił także wielkie zaangażowanie wielu osób 
w dążeniu do tego, aby szkoła otrzymała tak jej 
potrzebną halę sportową. Wyraził też radość  
z faktu, że ZSOiZ w Ciechanowcu, prowadzony 
przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazo- 
wieckiem, będzie mógł w jeszcze lepszy i bardziej  
efektywny sposób działać na rzecz edukacji i roz- 
woju młodego pokolenia. 

Kolejnym punktem porządku obrad było 
wręczenie medalu Komisji Edukacji Narodowej 
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 
Otrzymał go Dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Ciechanowcu, Eugeniusz Święcki,  
w dowód uznania za jego wielką pracę, wysiłek, 
zaangażowanie i imponujące efekty podejmo-
wanych działań. Odznaczenie przyznał Minister  
Edukacji Narodowej na wniosek Starostwa Wy-
sokomazowieckiego, zaś aktu dekoracji doko- 
nali Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty 
oraz Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda 
Podlaski.

Następnie głos zabrał Dyrektor Eugeniusz 
Święcki. Powitał on serdecznie wszystkich przy-
byłych na uroczystość. Stwierdził, iż 9 stycznia 
2014 roku zapisze się nie tylko w kronice szkol- 
nej, ale także przejdzie do historii „całej naszej 
małej ojczyzny”. Podziękował także za otrzyma-

ne odznaczenie i podkreślił, iż jest to dla niego 
powód do wielkiej satysfakcji oraz podsumowa-
nie 32-letniego okresu pracy pedagogicznej i 12 
lat pełnienia funkcji dyrektora, ale również zo-
bowiązanie do dalszej pracy dla dobra uczniów  
i oświaty. Przywołał też słowa Jana Pawła II, któ-
ry powiedział, iż „każdy rodzaj sportu niesie ze 
sobą bogaty skarbiec wartości”. 

Pan Dyrektor nawiązał także do sięgającej  
siedemdziesięciu lat wstecz historii szkoły oraz 
jej obecnego kształtu. Podkreślił również, iż wła- 
dze Powiatu Wysokomazowieckiego mając na  
uwadze ciągły rozwój ZSOiZ w Ciechanowcu,  
przez 15 lat istnienia władz samorządowych  
czyniły wielkie starania w zakresie poprawy ba- 
zy dydaktycznej. Dowodem tego są poczynione 
w tym czasie inwestycje i remonty, a swoistym 
ukoronowaniem budowa nowej części szkoły  
wraz z halą sportową. Po 70 latach istnienia 
szkoły władze Powiatu Wysokomazowieckiego 
sprawiły, że pracownicy i uczniowie będą mieli 
wreszcie godne warunki pracy i nauki. W nowo-
czesnym budynku znajdują się biblioteka, szat-
nie, pokój nauczycielski, 4 klasopracownie oraz 
hala sportowa wraz z zapleczem. 

W wystąpieniu Dyrektora nie mogło zabrak- 
nąć podziękowań. Skierował je do wszystkich, 
którzy wspierają szkołę i doprowadzili do po- 
wstania obiektu na miarę XXI wieku. Wskazał  
na szczególne zaangażowanie władz Powiatu Wy- 
sokomazowieckiego, szczególnie Starosty Bogda- 
na Zielińskiego, Wicestarosty Leszka Gruchały,  
wielkiej przyjaciółki i absolwentki naszej szkoły  
- Przewodniczącej Rady Powiatu Doroty Łapiak 
oraz Zarządu i Radnych. Podkreślił, iż to dzięki 
nim uczniowie mają zapewnione doskonałe wa-
runki do nauki oraz sportowej edukacji. W imie-
niu uczniów i nauczycieli podziękował władzom 
za troskę, życzliwość oraz wsparcie finansowe  
w wysokości 4 milionów złotych na wybudo- 
wanie obiektu.

Jako dowód wdzięczności wręczył pamiąt-
kowe statuetki, które trafiły do rąk Doroty Ła-
piak, Bogdana Zielińskiego, Leszka Gruchały 
oraz wszystkich Radnych Powiatu Wysokoma-
zowieckiego IV Kadencji. 

W dalszej części swego wystąpienia Dyrek- 
tor Święcki podkreślił też, iż bardzo duży wkład  
w rozbudowę wniosło Ministerstwo Sportu i Tu- 
rystyki, przyznając środki finansowe w wyso- 

kości ponad 1,5 miliona zł. Podziękował też  
Katarzynie Sobierajskiej - Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki za zauwa- 
żenie potrzeby rozbudowy bazy sportowej pod-
czas wizyty w dniu 3 października 2012 r. 

Kolejne podziękowania skierował w stronę 
osób, które zaprojektowały i wybudowały obiekt, 
wspierały cennymi wskazówkami na wszystkich 
etapach jego powstawania oraz dbały o prawi-
dłową obsługę finansową konta budowy szkoły. 

Eugeniusz Święcki podkreślił też, iż wielu 
gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość 
bardzo aktywnie wspierało dążenia do szybkiej 
rozbudowy szkoły. Dlatego też złożył podzię- 
kowania wszystkim osobom bezpośrednio lub  
pośrednio zaangażowanym w realizację tego  
przedsięwzięcia. Podziękował Jego Ekscelencji 
Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi - Biskupowi 
Drohiczyńskiemu za ofiarę Mszy Świętej i wygło- 
szone Słowo Boże, księdzu Proboszczowi Tade-
uszowi Kryńskiemu, wszystkim księżom celebru- 
jącym Mszę Świętą i całej służbie liturgicznej.  
Zwrócił się też z wyrazami podziękowania do 
ks. Kazimierza Siekierko, byłego proboszcza na- 
szej parafii, za wielkie wsparcie w podejmowa-
nych działaniach. Podziękował też Maciejowi 
Żywno - Wojewodzie Podlaskiemu, Kuratorowi 
Jerzemu Kiszkielowi, Radzie Rodziców na czele 
z jej przewodniczącą Agatą Koc, władzom oś- 
wiatowym wszystkich szczebli, wykonawcom, 
sponsorom, rodzicom oraz wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się do powsta-
nia nowego obiektu. Wyrazem podziękowania 
były pamiątkowe statuetki. Nauczyciele, pracow-
nicy i uczniowie ZSOiZ również wyrazili swoją 
wdzięczność. Z podziękowaniem za wielką pra-
cę, serce i zaangażowanie, wkładane w kierowa- 
nie szkołą i prace związane z budową nowej jej  
części zwrócili się do Dyrektora Eugeniusza 
Święckiego. Bukiet pięknych kwiatów, pamiąt-
kowa statuetka i płynące z serca słowa były wy-
mownym wyrazem uznania i szacunku. 

Dokończenie na stronie 11
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Dokończenie ze strony 10
Pan Dyrektor podziękował serdecznie za 

otrzymane gratulacje i życzenia. Kończąc swo-
je wystąpienie podkreślił, iż sala gimnastyczna  
i obiekty sportowe będą służyły nie tylko ucz- 
niom liceum, ale również całemu środowisku 
lokalnemu. Wspomniał także o planowanych 
zamierzeniach, które dotyczą budowy szkolne-
go boiska. Zwrócił się również do młodzieży, 
życząc, aby dzięki nowym możliwościom, jakie 
daje im otwierany właśnie obiekt pracowała nad 
sobą, a zdobytymi pucharami wypełniła gablo- 
ty korytarzy szkolnych. Szczególnie podziękował 
też tym uczniom i nauczycielom, którzy wspie-
rali go w trakcie przygotowań do uroczystości 
otwarcia. W tym miejscu warto podkreślić, iż 
młodzież z różnych klas pracowała pod kierun-
kiem swoich nauczycieli i wychowawców.

Podsumowując swoje wystąpienie, Dyrek-
tor Święcki wyraził pewność, iż trud podjęty 
przez władze Powiatu Wysokomazowieckiego,  
nauczycieli i uczniów pozwoli przyszłym pokole- 
niom na krótkie stwierdzenie, iż „ZSOiZ w Cie- 
chanowcu to dobra szkoła”.

Po wystąpieniu Pana Dyrektora głos zabie-
rali zaproszeni goście. W swych wystąpieniach 
gratulowali oni powstania tak nowoczesnego 
obiektu, podkreślając jednocześnie, że daje on 
młodzieży, kadrze dydaktycznej i środowisku lo- 
kalnemu wiele nowych możliwości. Padło tak-
że mnóstwo ciepłych słów dotyczących szkoły  
i panującej w niej atmosfery. Wielu przemawia-
jących oprócz życzeń przekazało szkole także 
prezenty, wśród których bardzo często pojawiał 
się sprzęt sportowy. Warto dodać, iż Helena Do-
łęgowska - Prezes Zarządu BS w Ciechanowcu 
poinformowała także o przyznaniu kolejnego  
Stypendium Prezesa Banku Spółdzielczego w Cie- 
chanowcu. Za szczególne osiągnięcia i wyniki  
w nauce trafiło ono do Roberta Bachorka z kl. 
II OSSP.  

Po wystąpieniu gości przyszedł czas na kul-
minacyjny punkt uroczystości. Było nim symbo-
liczne przecięcie wstęgi, związane z oficjalnym 
otwarciem i poświęceniem nowej hali sporto- 
wej. Do dokonania tego aktu Dyrektor zaprosił: 
JE biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, Prze-
wodniczącą Dorotę Łapiak, Starostę Bogdana 
Zielińskiego, Wicestarostę Leszka Gruchałę, Po-
sła Jacka Boguckiego, Wicewojewodę Wojciecha 

Dzierzgowskiego Jerzego Kiszkiela, Prezesa Bo-
gusława Rózgę, Przewodniczącą Agatę Koc oraz 
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
Łukasza Radziszewskiego. Po przecięciu wstęgi 
ks. Biskup dokonał poświęcenia hali, przekazał 
też do obiektu piękny dar - papieski, pęknięty 
drohiczyński krzyż.

Po tym podniosłym i uroczystym momen- 
cie na scenie pojawił się Sylwester Targosz-Sza-
lonek – znany w Polsce i na świecie artysta scen 
operowych. Jego występ zamknął tę część uro-
czystości. Śpiewak, dysponujący imponującym 
tenorem, wykonał piękną arię „Nessun dorma”  
z opery „Turandot” Giacomo Pucciniego. Grom-
kie brawa, którymi zebrani nagrodzili jego wy-
stęp, były najlepszym dowodem, iż zrobił on na 
publiczności wielkie wrażenie. 

Ostatnim punktem szkolnego święta była 
część artystyczna. Występ rozpoczął się pięknym 
i dostojnym polonezem. Dziewczęta w białych 
sukniach i prowadzący je uczniowie z klas woj-
skowo-sportowych zachwycili swym tańcem pu-
bliczność. Następnie przyszła pora na podzięko-
wania. Przedstawiciele młodzieży podkreślali,  
iż nie byłoby okazji do świętowania, gdyby nie 
zaangażowanie i wsparcie Starostwa Powiatowe- 
go w Wysokiem Mazowieckiem oraz pomoc 
wielu wspaniałych ludzi. 

W części artystycznej pojawiły się też odwo-
łania do myśli wielkiego autorytetu moralnego, 
którym dla młodzieży jest Jan Paweł II. Nasz 
Ojciec Święty bardzo cenił sport i podkreślał 
jego niezwykłą rolę w życiu jednostkowym, spo-
łecznym oraz narodowym. Oprócz poważnych, 
ale i pięknych słów nie zabrakło też miejsca na 
radość, energię i żywiołowość. Wyrazem tego 
były pełne dynamiki, zaangażowania i radości 
pokazy. Zebrani mogli podziwiać rockandrol-
lowy układ taneczny, „Roztańczoną piramidę 
naszych marzeń”, taniec z flagami, pokaz tańca 
breakdance oraz prezentację sekcji sportowych. 
Całość przeplatana była występami szkolnego 
chóru i szkolnego zespołu muzycznego. 

Na zakończenie części artystycznej przed pu-
blicznością pojawił się ponownie Sylwester Tar- 
gosz-Szalonek. Tym razem jednak nie sam, ale 
w duecie z uczennicą klasy II OSSP Weroniką 
Binaś. Razem wykonali oni utwór „Gira con me”. 
Porywający i piękny występ został nagrodzony 
długą owacją na stojąco. Ten niezapomniany, 
muzyczny akcent był pięknym zamknięciem ca- 
łej uroczystości. Po oficjalnej części szkolnego 
święta goście udali się na uroczysty obiad.

Dariusz Okieńczuk
Foto: Bogdan Tarkowski
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