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POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI NA II MIEJSCU W POLSCE  
W RANKINGU ,,WYDATKI INWESTYCYJNE SAMORZĄDÓW"

MINISTER ROLNICTWA I MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
Z WIZYTĄ W SOKOŁACH

5 lipca gminę Sokoły odwiedzili Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ar-
danowski oraz Minister Edukacji Narodowej 
Dariusz Piontkowski. Przedstawiciele Rządu 
rozmawiali z mieszkańcami gminy o sytuacji  
w polskim i światowym rolnictwie oraz oświacie 
w dobie epidemii koronawirusa. Minister Arda-
nowski zapowiedział m.in. dofinansowania dla 
tych rolników, których gospodarstwa straciły 
dochody w związku z epidemią koronawirusa.

Ciąg dalszy na str. 6.

Miło nam poinformować, że w najnowszym 
rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego  
„Wspólnota” „Wydatki inwestycyjne samorzą- 
dów” za 2019 rok Powiat Wysokomazowiecki 
zajął II miejsce w kategorii ,,Powiaty”.

Ranking inwestycyjny WSPÓLNOTY został 
po raz kolejny opracowany przez prof. dr hab. 
Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Podstawą opracowania rankingu były 
sprawozdania budżetowe samorządów, które zo-
stały uzupełnione ankietą wydatków inwestycyj-
nych spółek komunalnych, prowadzoną wśród 
miast powiatowych i miast na prawach powiatu. 
Tak obliczone wydatki samorządów dzielone są 
przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie 
rankingu.

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI ODWIEDZIŁ POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
2 lipca Premier RP Mateusz Morawiecki 

złożył wizytę w powiecie wysokomazowieckim. 
Podczas spotkania z mieszkańcami powiatu oraz 
władzami samorządowymi przed budynkiem 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Ma-
zowieckiem Premier wręczył symboliczne czeki 
na dofinansowanie w ramach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz zachęcał do 
udziału w II turze wyborów prezydenckich.

Ciąg dalszy na str. 6.
Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.
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nowanie nieruchomością stanowiącą własność 
Powiatu Wysokomazowieckiego na cele budowlane,
– wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 678,
– ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie do-
tacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na terenie po-
wiatu wysokomazowieckiego na rok 2021,
– udzielenia pełnomocnictwa Łomżyńskiemu 
Forum Samorządowemu do reprezentowania 
Partnera – Powiatu Wysokomazowieckiego w dzia- 
łaniach związanych z projektem „Kompleksowy 
system rozwijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrzebami regional-
nej gospodarki 3.2.1 – II edycja”, 
– udzielenia pełnomocnictwa Łomżyńskiemu  
Forum Samorządowemu do reprezentowania  
Partnera – Powiatu Wysokomazowieckiego w dzia- 
łaniach związanych z projektem „Kompleksowy 
system rozwijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrzebami regional-
nej gospodarki 3.2.2 – II edycja”,
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

18 sierpnia 2020 roku odbyło się 53 posie- 
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
– powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczy-
ciela kontraktowego ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego,
– wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie 
w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policeal-
nych w Wysokiem Mazowieckiem,
– udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Ciechanowcu,
– wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dro- 
gi kategorii drogi powiatowej,
– wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dro- 
gi kategorii drogi powiatowej,
– wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi 
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych,
– udzielenia upoważnienia dyrektorowi Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie:

Z PRACY ZARZĄDU

29 czerwca 2020 roku odbyło się 51 posiedze- 
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
– ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Powiatu Wysokomazowieckiego,
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpo- 
wicza w Krzyżewie,
– udzielenia upoważnienia do składania oświad-
czeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu,
– wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi 
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych oraz 
ich przebiegu,
– wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy 
Jana Kucharzewskiego w Wysokiem Mazowiec-
kiem do kategorii dróg gminnych,
– udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem,
– wyrażenia opinii dotyczącej zmiany uchwały  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych.

Zarząd powiatu zapoznał się ze skargą któ-
ra wpłynęła do starosty wysokomazowieckie-
go oraz Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
mieszkanki powiatu wysokomazowieckiego na 
działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz dyrektora Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem 
Mazowieckiem.

20 lipca 2020 roku odbyło się 52 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrekto-
ra Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Czyżewie,
– udzielenia upoważnienia do składania oświad-
czeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu,
– zaopiniowania budowy ulicy Jerzego Popie-
łuszki wraz z budową i przebudową infrastruk-
tury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem,
– zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wysokoma-
zowieckiego nr 36/182/2019 z dnia 18 grudnia 
2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na dyspo-

– ustalenia planu sieci publicznych szkół ponad-
podstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od 
dnia 1 września 2020 roku,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan- 
sowego szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazo-
wieckiem za 2019 rok,
– zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólne-
go w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
– zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku 
bieżącym przez Szpital Ogólny w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawoz-
daniem finansowym Szpitala Ogólnego w Wy-
sokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z rocznym 
sprawozdaniem z działań podejmowanych na 
terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie.

27 sierpnia 2020 roku odbyło się 54 posiedze- 
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
– udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyso-
kiem Mazowieckiem,
– wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie 
w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Czyżewie,
– zaopiniowania budowy i rozbudowy odcinka 
ul. Kościelnej w Sokołach wraz z budową infra-
struktury technicznej,
– uzgodnienia miejscowego planu zagospoda- 
rowania przestrzennego dla terenów miejsco- 
wości Osipy-Kolonia,
– wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwa-
łych oraz mienia ruchomego o wartości księ-
gowej brutto poniżej 10 000,00 złotych, stano-
wiącego własność lub będącego w użytkowaniu 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
– upoważnienia kierowników jednostek orga-
nizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań  
z tytułu umów, których realizacja w roku 2020  
i latach następnych jest niezbędna do zapewnie-
nia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty 
upływa w 2021 roku oraz w latach następnych,
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie :
– informacji o przebiegu wykonaniu budżetu 
Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informa- 
cji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku,
– wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości  
i mienia ruchomego o wartości księgowej brut- 
to powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego  
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala  
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
– wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
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Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Wysoko-
mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 roku 
Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi Po-
wiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania 
oraz absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu powiatu za 2019 rok.

 Podczas sesji Starosta Wysokomazowiecki 
przedstawił raport o stanie Powiatu Wysoko-
mazowieckiego za 2019 rok oraz sprawozdanie 
finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu 
powiatu za 2019 rok.

– Rok 2019 był dla nas niezwykle udany jeśli 
chodzi o sferę budżetową – powiedział Starosta 
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. – Po raz 
pierwszy odkąd pamiętam nasze plany dotyczące  
dochodów budżetowych zostały wykonane z na-
wiązką. To oczywiście wynika z tego, że udało się 
nam uzyskać wyjątkowo duze środki inwestycyjne  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. (…)  
Po stronie dochodów była to kwota 131 783 227,63 zł.  
Wydatki to 101 960 157,36 zł, co daje nadwyżkę 
budżetową w wysokości 29 823 70 zł. Ta nadwyż-
ka budżetowa wynika z wieloletnich planów in-
westycyjnych i wpływu środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych na realizację inwestycji w roku 
2020 i 2021. Ta nadwyżka jest, ale jest ściśle okre-
ślone, na co wydamy tę kwotę.

Jak podkreślił Starosta, w roku 2019 pozy-
skano dużo środków zewnętrznych, m.in. z re-

zerwy ogólnej budżetu państwa, Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz Funduszy Europejskich.

– Ogółem 44,5% naszych wydatków to są 
wydatki inwestycyjne, co przełożyło się na kwotę  
45 295 660,23 zł. Nigdy wcześniej takich środków  
na inwestycje w naszym powiecie nie było. Najwięk- 
szy udział w wydatkach powiatu miały wydatki 
na transport i łączność czyli drogi powiatowe. Na-
stępna w kolejce jest oświata i wychowanie, potem 
pomoc społeczna oraz administracja publiczna.

Starosta serdecznie podziękował radnym 
Rady Powiatu za proinwestycyjne podejście do 
budżetu.

– Uważam ten rok za bardzo udany jeśli 
chodzi o wykonanie budżetu. Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wysokiej radzie, państwu 
radnym za to że tak ambitny budżet został przez 
państwa uchwalony. Chcę też podziękować pani 
skarbnik za codzienną pracę nad tym budżetem, 
wszystkim dyrektorom naszych jednostek powia-
towych, a także gminom, państwu burmistrzom, 

ZARZĄD POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO Z WOTUM ZAUFANIA  
I ABSOLUTORIUM ZA 2019 ROK

wójtom, radnym rad gmin, którzy dofinansowują 
nasze inwestycje drogowe. Razem możemy robić 
dużo więcej.

Po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyj- 
nej o wykonaniu budżetu oraz Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym  
przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu powiatu za 2019 rok, radni jed-
nogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. 
Wcześniej – również jednogłośnie – udzielono 
Zarządowi wotum zaufania.

– Chciałbym serdecznie podziękować pań-
stwu radnym za taką ocenę Zarządu Powiatu – 
powiedział Starosta, Bogdan Zieliński. – Chylę 
czoła przed nieobecnym tu Wicestarostą, Lesz-
kiem Gruchałą, który te zadania razem ze mną 
i pozostałymi członkami zarządu wykonał. To też 
jego zasługa.

– W imieniu wszystkich radnych chcę pogra- 
tulować i podziękować całemu Zarządowi na 
czele z panem Starostą za naprawdę ogromną 
pracę włożoną w zarządzanie naszym powiatu  
i jego prowadzenie – powiedziała Przewodnicząca  
Rady Powiatu, Dorota Łapiak. – Chcę serdecznie 
podziękować wszystkim radnym. Jest mi niezwy-
kle przyjemnie, że wszyscy jednogłośnie popiera-
my politykę naszego zarządu, dostrzegamy tę pracę 
i efekty tej pracy. Myślę, że jest to nasze wspólne 
osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni.
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STRAŻACKIE ĆWICZENIA NA AKWENACH WODNYCH  
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po- 
żarnej w Wysokiem Mazowieckiem przez trzy 
dni wakacji zorganizowała ćwiczenia na akwe-
nach wodnych. Ćwiczenia zostały przeprowa- 
dzone 20, 21 i 22 lipca 2020 roku w formie 
warsztatów teoretyczno-praktycznych w parku 
miejskim w Wysokiem Mazowieckiem, zbiorni-
ku wodnym na żwirowni w miejscowości Żabi- 
niec oraz zalewie miejskim w Czyżewie.

 Omawiano niebezpieczeństwa na które moż-
na się natknąć podczas wakacyjnych wędrówek,  

a w szczególności zasady bezpiecz- 
nego wypoczynku nad wodą. Za- 
gadnienia z zakresu ratownictwa  
wodnego oraz techniki ratowania 
osób tonących referowali strażacy  
z Komendy Powiatowej Państwowej  
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazo-
wieckiem. 

W szkoleniu brali również dru-
howie z OSP KSRG Wysokie Mazo-
wieckie, OSP KSRG Kuczyn, OSP 
KSRG Klukowo, OSP KSRG Czy-

żew, OSP KSRG Dąbrowa Wielka.
Szkolenie w swej tematyce obejmowało rato- 

wanie osób tonących z użyciem sań lodowych  
i noszy typu deska, podejmowanie osób toną-
cych na łódź ratowniczą oraz na ponton, rato- 
wanie osób tonących przy użyciu koła ratun- 
kowego, rzutki, ratownika z asekuracją.

Głównym celem zajęć było przypomnienie 
stosowania technik ratowniczych umożliwiają-
cych ewakuację z wody osób poszkodowanych 
przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu 

jednostek PSP i OSP. Nie zabrakło wykładu na 
temat udzielania pierwszej pomocy poszkodo-
wanym w stanie hipotermii.

Ciągłe doskonalenie umiejętności i technik 
ratowniczych jest zadaniem priorytetowym stra-
żaków – ratowników, gdyż pozwala na elimina-
cje błędów, których uniknięcie w rzeczywistych 
zdarzeniach zapewnia skuteczność podjętych 
działań

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KP PSP  

w Wysokiem Mazowieckiem

Wysokomazowieccy policjan-
ci kontrolują autobusy dowożące 
uczniów do szkół. Działania mają 
na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa dzieci. Sprawdzeniu mun-
durowych poddawany jest między 
innymi stan techniczny pojazdów 
oraz trzeźwość kierowców.

Policjanci z wysokomazowiec-
kiej „drogówki” prowadzą wzmo-
żone kontrole autobusów, które  

ABY DROGA DO SZKOŁY BYŁA BEZPIECZNA
dowożą uczniów do szkół. Policyjne działania 
wpisują się w ogólnopolską akcję pn. „Bezpiecz-
na droga do szkoły” mającą na celu poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szcze-
gólności w zakresie środków transportu wyko-
rzystywanych do przewozu dzieci i młodzieży. 
Mundurowi sprawdzają stan techniczny i obo-
wiązkowe wyposażenie pojazdów oraz ich ozna-
kowanie. Funkcjonariusze kontrolują ponadto 
wymagane dokumenty i uprawnienia kierow-
ców, jak również ich stan trzeźwości.

26 czerwca w Sali Konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego. Podczas sesji m.in. 
rozpatrzono raport o stanie powiatu za 2019 
rok oraz przedstawiono sprawozdanie z wy- 
konania budżetu powiatu za 2019 rok.

 Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powia- 
tu Wysokomazowieckiego.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał 
oraz działalności zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji  
z działalności komisji pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno- 
-weterynaryjnego na obszarze powiatu za 2019 
rok..
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitar-
nego na obszarze powiatu za 2019 rok.
9. Informacja o działalności spółek wodnych na 

terenie powiatu w 2019 roku.
10. Informacja o działalności kulturalnej i spor-
towej w powiecie.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazo-
wieckiem.
12. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019.
13. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu o sta- 
nie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok 
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarzą-
dowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum 
zaufania.
14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego  
i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  
za 2019 rok:
– przedstawienie przez Zarząd Powiatu spra- 
wozdania finansowego za 2019 rok,
– przedstawienie przez zarząd sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2019 rok oraz infor- 
macji o stanie mienia za 2019 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obra- 
chunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez  

XVII SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego sprawo- 
zdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 
rok,
– opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bu-
dżetu za 2019 rok i wniosek o udzielenie abso- 
lutorium z tego tytułu,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Białymstoku o przedłożonym 
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wyso-
komazowieckiego wniosku o udzielenie Zarzą-
dowi absolutorium za 2019 rok,
– przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2019 rok,
– przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z ty- 
tułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie 
uchwał w sprawie:
a) przekazania środków finansowych na Fun-
dusz Wsparcia Policji
b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.
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OTWARCIE ODCINKA DROGI POWIATOWEJ  
RADZISZEWO-SIEŃCZUCH – CZAJE-WÓLKA

28 lipca oficjalnie otworzono wyremonto-
wany odcinek drogi powiatowej Radziszewo- 
-Sieńczuch – Czaje-Wólka. W uroczystym 
przecięciu wstęgi udział wzięli Starosta Wy-
sokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wojewoda 
Podlaski Bohdan Paszkowski, Burmistrz Cie-
chanowca Eugeniusz Święcki, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota 
Łapiak, a także przedstawiciele duchowień-
stwa, radni szczebla gminnego i powiatowego 
oraz mieszkańcy miejscowości Czaje-Wólka.

Inwestycja zrealizowana została przez Po-
wiat Wysokomazowiecki w ramach programu 
,,Fundusz Dróg Samorządowych”. Całkowi-
ty koszt zadania to 3 498 763 zł, z czego kwota  
dofinansowania dotacją budżetu państwa to  
2 773 606 zł.

– Ta droga ma wieloletnią historię – zazna-
czył Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zie-
liński. – Na inwestycję od Trzask do miejscowości 

Czaje-Wólka składają się trzy odcin-
ki, które były wykonywane etapami.  
Bez wątpienia jednym z największych 
orędowników remontu tej drogi był 
na przestrzeni lat pan Antoni Mali-
nowski, dawny Radny Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego, a obecny Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Cie- 
chanowcu, który obawiał się nawet, że 
remontu tej drogi nigdy nie doczeka. 
Bez wątpienia bardzo duży nacisk na 
tę inwestycję był ze strony radnych po-
wiatowych, szczególnie pani przewod-
niczącej, Doroty Łapiak. Chciałbym 
przeprosić mieszkańców za to, że tyle 
czasu to trwało, aż doczekaliście się 

normalnej drogi. (…) Chcę bardzo podziękować 
panu wojewodzie, Bohdanowi Paszkowskiemu. 
To dzięki jego dobremu spojrzeniu na nasz po- 
wiat udało się uzyskać dofinansowanie i zrobić 
tę drogę aż do samej miejscowości Czaje-Wólka. 
Udaje się nam spinać te inwestycje drogowe dzię- 
ki takim osobom jak pan Wojewoda.

Wszystkim osobom zaangażowanym w re-
alizację inwestycji serdecznie podziękowali Bur-
mistrz Ciechanowca, Eugeniusz Święcki oraz 
Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak. 
Wojewoda Podlaski zaznaczył, ze remont drogi 
nie byłby możliwy, gdyby nie powstanie pro- 
gramu Funduszu Dróg Samorządowych.

– Jeszcze kilka lat temu, w roku 2016 czy 
2017, było z tymi inwestycjami lokalnymi trud-
niej. Tych pieniędzy było mało. Ograniczały się do 
kwoty może 10 mln złotych. Istniały ograniczenia 
ilościowe na jedną gminę czy jeden powiat (…) 
Przez ten czas wiele się zmieniło. Powstał Fun-

dusz Dróg Samorządowych. Tych pieniędzy na  
remont dróg powiatowych i gminnych jest znacz-
nie więcej.

W trakcie uroczystości Wojewoda wręczył 
również nadany przez Prezydenta RP Srebrny 
Krzyż Zasługi księdzu Antoniemu Gaładykowi, 
byłemu rektorowi rektoratu Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Czajach ,,za zasługi w działalności 
na rzecz upamiętnienia historii Polski i za pro- 
pagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych”.

W I turze Wyborów Prezydenckich, które 
odbyły się 28 czerwca 2020 roku zwyciężył An-
drzej Duda z wynikiem 43,50% głosów. 

Frekwencja w powiecie wysokomazowiec-
kim wyniosła 63,66%. Była to druga najwyższa 
frekwencja w Województwie Podlaskim, zaraz 
po Białymstoku. Najwyższą frekwencję spośród 
gmin naszego powiatu odnotowała gmina Kule-
sze Kościelne z wynikiem 71,92%. 

Frekwencja w powiecie wysokomazowiec-
kim w I turze wyborów:

 
 Gmina  Frekwencja
gm. Kulesze Kościelne  71,92%
gm. Nowe Piekuty  67,88%
gm. Klukowo  67,42%
m. Wysokie Mazowieckie  65,30%
gm. Szepietowo  64,03%
gm. Sokoły  62,91%
gm. Wysokie Mazowieckie  62,88%
gm. Kobylin-Borzymy  62,59%

gm. Czyżew  62,35%
gm. Ciechanowiec  57,50%

Wyniki głosowania w powiecie wysokoma-
zowieckim w I turze wyborów:

Kandydat 
(Nazwisko 
i imiona)

Liczba 
głosów

Procent 
głosów

DUDA 
Andrzej Sebastian 20 605 71,30%

TRZASKOWSKI Rafał 
Kazimierz  2 781 9,62%

HOŁOWNIA 
Szymon Franciszek 2 361 8,17%

BOSAK Krzysztof  1 953 6,76%
KOSINIAK-KAMYSZ 
Władysław Marcin 780 2,70%

BIEDROŃ Robert 249 0,86%

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 – FREKWENCJA I WYNIKI  
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

ŻÓŁTEK 
Stanisław Józef 59 0,20%

JAKUBIAK Marek 43 0,15%
PIOTROWSKI 
Mirosław Mariusz 31 0,11%

TANAJNO Paweł Jan 22 0,08%
WITKOWSKI 
Waldemar Włodzimierz 16 0,06%

 12 lipca odbyła się II tura wyborów prezy-
denckich. Zwyciężył Andrzej Duda z wynikiem 
51,03%. Frekwencja w powiecie wysokomazo-
wieckim wyniosła 69,60% – najwięcej spośród 
powiatów w województwie podlaskim. Najwyż-
szą frekwencję pośród gmin naszego powiatu 
odnotowano w gminie Klukowo – 78,90%. 

Frekwencja w województwie wyniosła 64,33%. 
W powiecie wysokomazowieckim Andrzej Duda 
zdobył 80,94% głosów, a Rafał Trzaskowski 19,06%.
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MINISTER ROLNICTWA I MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ  
Z WIZYTĄ W SOKOŁACH

5 lipca gminę Sokoły odwiedzili Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ar-
danowski oraz Minister Edukacji Narodowej 
Dariusz Piontkowski. Przedstawiciele Rządu 
rozmawiali z mieszkańcami gminy o sytuacji 
w polskim i światowym rolnictwie oraz oświa-
cie w dobie epidemii koronawirusa. Minister 
Ardanowski zapowiedział m.in. dofinanso-
wania dla tych rolników, których gospodar-
stwa straciły dochody w związku z epidemią 
koronawirusa. Szefowie resortów zachęcali 
również do udziału w drugiej turze wyborów 
prezydenckich.

Spotkanie odbyło się na placu przed Bazyliką  
Mniejszą w Sokołach, gdzie Wójt Gminy, Józef  

Zajkowski serdecznie przywitał Mi- 
nistra Ardanowskiego i Ministra 
Piontkowskiego oraz innych zapro- 
szonych gości, w tym Starostę Wyso- 
komazowieckiego Bogdana Zieliń- 
skiego, senatora RP Jacka Boguckie- 
go, Wojewodę Podlaskiego Bohdana  
Paszkowskiego, a także samorzą- 
dowców i radnych z powiatu wyso-
komazowieckiego i tłumnie zgro-
madzonych mieszkańców gminy. 
Ministrowie zostali powitani trady-

cyjnym chlebem przez uczniów Zespołu Szkół 
Rolniczych w Krzyżewie, a z rąk Wójta Gminy 
otrzymali pamiątkowe statuetki sokoła.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysz- 
tof Ardanowski podkreślał znaczenie rolnic-
twa i lokalnej produkcji rolnej w życiu Polaków  
i polskiej gospodarce oraz zapowiedział pomoc 
finansową dla rolników, których gospodarstwa 
straciły dochody w związku z epidemią.

– Dodatkowy miliard złotych trafi dla tych  
gospodarstw, tych działów rolnictwa, które zosta-
ły dotknięte koronawirusem. (...) Te środki trafią  
w postaci specjalnych grantów, specjalnych pre- 
mii. (...) Jestem przekonany, że rolnictwo (a epi-
demia szczególnie to pokazała) jest tym działem 

bez którego żaden naród, żadne państwo istnieć 
nie jest w stanie. My bez jedzenia kilku dni nie wy-
trzymamy. Można zrezygnować z innych uciech 
życiowych, natomiast żywności w żaden sposób 
niczym innym nie zastąpisz. Dlatego rola rolni-
ków i producentów żywności jest szalenie ważna.

Przedstawiciele Rządu odpowiadali również 
na pytania mieszkańców i zachęcali do udziału  
w II turze Wyborów Prezydenckich.

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

2 lipca Premier RP Mateusz Morawiecki 
złożył wizytę w powiecie wysokomazowiec-
kim. Podczas spotkania z mieszkańcami po-
wiatu oraz władzami samorządowymi przed 
budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wy- 
sokiem Mazowieckiem Premier wręczył sym-
boliczne czeki na dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
oraz zachęcał do udziału w II turze wyborów 
prezydenckich.

W spotkaniu z premierem udział wzięli Sta- 
rosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Bur- 
mistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław 
Siekierko, Poseł na Sejm RP, Adam Andrusz-
kiewicz, Senator RP Jacek Bogucki, Wojewoda 
Podlaski, Bohdan Paszkowski, a także wójtowie  

i burmistrzowie gmin z powiatu wy-
sokomazowieckiego, radni szczebla 
gminnego i powiatowego, przedsta-
wiciele jednostek organizacyjnych  
i tłumnie zgromadzeni mieszkańcy.

W imieniu lokalnych władz Sta- 
rosta Wysokomazowiecki, Bogdan  
Zieliński serdecznie podziękował gło- 
wie rządu RP za finansowe wsparcie 
inwestycji w naszym regionie.

– Dziękujemy Panu za to, że jest 
pan premierem, który nie szczędzi 
środków, może z punktu widzenia 
Warszawy niewielkich, ale dla nas, 
tutaj mieszkających ludzi jest to zna-
czące wsparcie. W ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na teren na-

szego powiatu spłynął ogromny strumień pienię-
dzy, 86 milionów złotych w ciągu dwóch lat. To 
jest niebywały postęp i niebywała skuteczność, nie 
tylko władz samorządowych, ale przede wszyst-
kim rządu. Za to jesteśmy panu wdzięczni. To nie 
wszystko. Dzisiaj jesteśmy w przededniu rozstrzy-
gnięcia przetargu na remont drogi krajowej 66  
w Wysokiem Mazowieckiem. Pan Burmistrz sta-
rał się przez 15 lat, aby przebudować drogę, która 
jest reliktem niemal socjalizmu w stolicy naszego 
powiatu. Udało się. 60 milionów złotych zostanie 
wyłożone na przejście przez Wysokie Mazowiec-
kie. Od wielu lat staraliśmy się o modernizację 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. 
W ubiegłym roku dzięki pańskiemu podpisowi  
i pańskiej decyzji uzyskaliśmy 12 milionów na 

modernizację. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten 
gest. Dzisiaj Pan Premier przyjeżdża do powiatu 
wysokomazowieckiego i miasta Wysokie Mazo-
wieckie, aby wręczyć symboliczne czeki na inwe-
stycje. Łącznie do naszego powiatu z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych spłynie 15 milionów złotych. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 
środki przeznaczone na dotacje dla gmin, po-
wiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż  
ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju to  
aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast  
na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziem-
skich). Środki przekazane przez rząd będzie moż-
na wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje,  
m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje  
w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, dro- 
gi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował za  
gorące przyjęcie i wysoką frekwencję w I turze  
wyborów prezydenckich.

– Model rozwoju, który zaproponowaliśmy  
Polakom w 2015 roku, który został przyjęty też  
w ostatnich wyborach to model rozwoju zrówno-
ważonego, który trafia także do powiatu wyso-
komazowieckiego, do powiatów Podlasia i całej 
Polski – podkreślał i jednocześnie zachęcał do 
aktywnego uczestniczenia w II turze wyborów 
prezydenckich.

Po wręczeniu symbolicznych czeków premier 
spotkał się z mieszkańcami miasta i powiatu.

Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.
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PIERWSZY PIKNIK ROLNICZY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KRZYŻEWIE

9 sierpnia w Zespole Szkół Rolniczych im. 
Stefanii Karpowicz w Krzyżewie odbył się 
pierwszy Piknik Rolniczy, organizowany przy 
współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny 
Odmian w Krzyżewie. Impreza była okazją do 
zapoznania się z dawnymi obrzędami żniwny-
mi, rękodziełem ludowym, kręceniem miodu 
oraz lokalnymi produktami spożywczymi, 
przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiej-
skich. W pikniku udział wzięli m.in. Wicemar-
szałek Województwa Podlaskiego, Stanisław 
Derehajło oraz Wicestarosta Wysokomazo-
wiecki, Waldemar Kikolski.

Wszystkich zaproszonych gości 
serdecznie przywitali Dyrektor ZSR 
w Krzyżewie, Joanna Krawczuk oraz 
Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oce- 
ny Odmian w Krzyżewie, Bronisław 
Puczel, którzy wyrazili nadzieję, że  
piknik rolniczy stanie się nową trady- 
cją szkoły. Jak podkreślono, impre- 
za została zorganizowana zwłaszcza  
z myślą o uczniach, którzy podczas 
pandemii nie mogli odwiedzać swo-
jej szkoły, a podczas pikniku mieli 
okazję zobaczyć oraz samodzielnie 
uczestniczyć w dawnych obrzędach  
żniwnych, m.in. oborywaniu prze- 
piórki, zaprezentowanym przez człon- 
ków Zespołu Borkowianki z Borkowa. 

Podczas pikniku odbył się także 
pokaz kręcenia miodu z przyszkol-

nej pasieki oraz warsztaty haftu i koronki, wy-
konywania równianki, garncarstwa i kiszenia 
warzyw. Koła Gospodyń Wiejskich Boróweczki 
ze Srebrnego Borku oraz Kobylińskie Maczki  
z Kobylina-Borzymy promowały regionalne pro- 
dukty spożywcze, a goście imprezy mogli zwie-
dzić wystawę narzędzi tkackich i przędzalni-
czych, wystawę maszyn rolniczych oraz budynek 
szkoły.

Gościem specjalnym imprezy był aktor i kom- 
pozytor Krzysztof Dzierma, odtwórca roli Księ-
dza z filmu ,,U pana Boga za piecem”.

DOŻYNKI 2020 W GMINIE CZYŻEW

12 sierpnia na działce rolnej ZSOiZ w Czy- 
żewie odbyły się tradycyjne dożynki, będące  
okazją do podziękowania za tegoroczne plony  
i ciężką pracę polskich rolników. Chociaż tego-
roczne dożynki miały ograniczony charakter, 
stanowiły dla przybyłych gości, a zwłaszcza 
uczniów doskonałą lekcję historii i rolnictwa, 
podczas której można było obejrzeć zarówno 
tradycyjny obrzęd żniwny przy pomocy sier- 
pów i kosy, jak i pracę nowoczesnego kombaj-
nu zbożowego. Organizatorami wydarzenia  
byli Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Czyżewie, Powiat Wysokomazo-
wiecki oraz firma Primator Czyżew.

Dyrektor ZSOiZ w Czyżewie Przemysław  
Uszyński serdecznie powitał przybyłych gości  

w tym Wicestarostę Wysokomazo- 
wieckiego, Waldemara Kikolskiego,  
Burmistrz Czyżewa Annę Bogucką,  
Członka Zarządu Powiatu Wyso- 
komazowieckiego Jerzego Pakiełę,  
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Czyżewie Witolda Sienickiego,  
przedstawicieli duchowieństwa oraz  
firmy Primator Czyżew i społecz- 
ność szkoły. Dyrektor Przemysław  
Uszyński złożył również podzięko- 
wania władzom gminy Czyżew za 
użyczenie gminnej działki na po-
trzeby tegorocznych dożynek.

– Bardzo się cieszę, że zorgani- 
zowano takie wydarzenie – powiedziała Bur- 
mistrz Czyżewa Anna Bogucka. – Jest czas żniw,  
a właściwie ten czas powoli dobiega końca. Dziś  
szkoła średnia wspólnie z firmą Primator roz- 
poczyna żniwa, ale przy tylu uczestnikach, tylu  
dobrych chęciach i tak dobrym sprzęcie myślę,  
że dziś na pewno uda się je też zakończyć i będą  
jednocześnie dożynki. To bardzo ciekawa inicja- 
tywa szkoły i pana dyrektora, że staracie się nie  
tylko uczyć teorii, ale chcecie również w praktyce  
pokazać uczniom jak wyglądają żniwa oraz cały  
proces uprawy zboża. Cieszymy się, że szkoła  
wychodzi z tak cennymi pomysłami.

– To bardzo piękne, że potraficie łączyć trady- 
cję żniwną z nowoczesnością – zaznaczył Wice-

starosta Waldemar Kikolski. – Bardzo dziękuje-
my za możliwość uczestniczenia w tym plenero-
wym pokazie żniw w praktyce. Plony jak widać 
obfite i jak co roku życzmy sobie, by tego dożyn- 
kowego chleba nikomu z nas nie zabrakło.

Ks. Kan. Eugeniusz Sochacki pobłogosławił 
plony z całej parafii Czyżew, po czym uczestni-
cy dożynek mogli samodzielnie przystąpić do 
ścinania zboża przy pomocą sierpów i kosy oraz 
obejrzeć pracę nowoczesnego kombajnu zbożo-
wego użyczonego przez firmę Primator Czyżew.
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UCZNIOWIE STASZICA FINALISTAMI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY  
O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH! 

Uczniowie naszej szkoły, po raz pierwszy 
wzięli udział w eliminacjach Ogólnopolskiej 
Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych, re-
alizowanej pod hasłem „Warto wiedzieć więcej 
o ubezpieczeniach społecznych”. Jej celem jest 
upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubez-
pieczeniach społecznych wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych, niezbędnej każdemu z nas 
przy podejmowaniu decyzji, zarówno w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorem 
Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
z siedzibą w Warszawie. W tym roku, z uwagi  
na szczególne okoliczności, zdecydowano, że  

odbędą się dwa etapy zmagań.
W tegorocznej edycji Olimpiady wystarto-

wało ponad 35 tys. uczniów z całej Polski. Do  
II etapu zakwalifikowano 859 uczniów z 288  
najlepszych szkół. W tym elitarnym gronie zna-
lazł się nasz zespół w składzie: Weronika Kule-
sza, Kamila Leoniak, Wiktoria Leoniak.

Z olbrzymią radością informujemy, że w prze- 
prowadzonym 19 czerwca 2020 r. drugim etapie 
Olimpiady nasza drużyna uzyskała najwyższą 
w województwie liczbę punktów, zajmując za-
szczytne I miejsce i otrzymując tytuł finalisty.

Nasz zwycięski zespół uhonorowano dyplo-
mami i nagrodami rzeczowymi. Co niezmier-
nie istotne, finaliści otrzymują także dodatkowe 
punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe 
lub indeks na kierunek ściśle powiązany z tema-
tyką Olimpiady.

Dyplomy za szczególne zasługi w dziedzinie 
popularyzacji wiedzy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych trafiły również do opiekuna mery-
torycznego naszych uczniów – Pani Bożeny Jaź-
wińskiej i naszej szkoły.

Serdecznie gratulujemy Weronice, Kamili  
i Wiktorii. Jesteśmy z Was bardzo dumni!

ZAGRANICZNE PRAKTYKI UCZNIÓW ZSOIZ W CIECHANOWCU

W dniu 29 lipca 2020 roku grupa 41 uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo- 
wych w Ciechanowcu kształcących się w zawodzie 
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, 
Technik Usług Fryzjerskich oraz kształcących 
się w zakresie Projektowania Graficznego, pod 
opieką 5 nauczycieli wyjechała na dwutygod- 
niowe staże zawodowe do Kordoby i Malagi  
w Hiszpanii w ramach konkursu Erasmus+, akcja: 
„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 
kształcenia zawodowego”, projektu pn. „Praktyka 
czyni mistrza – przez mobilności zawodowe na 
rynek pracy”, nr 2019-1-PL01-KA102-062103.

Udział młodzieży w projekcie umożliwił ich 
rozwój zawodowy, zwiększając tym samym ich 
możliwości na rynku pracy oraz podniesienie 
kompetencji językowych. Uczniowie zapoznali 
się z hiszpańskim środowiskiem pracy, a także  
z hiszpańską kulturą.

Wyjazd uczniów był całkowicie bezpłatny,  
a wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, 
wyżywieniem, podróżą i organizacją staży finan-
sowane były ze środków Unii Europejskiej.

Wyjazd poprzedził szereg przygotowań, w tym  
także z języka hiszpańskiego, którego przybli- 
żenie miało pomóc uczestnikom łatwiej zaadap-
tować się w nowym otoczeniu.

Projekt „Praktyka czyni mistrza – przez mo- 
bilności zawodowe na rynek pracy” nr 2019- 

1-PL01-KA102-062103 jest realizo- 
wany przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Cie-
chanowcu ze środków Programu 
Erasmus+ sektor Kształcenie i Szko-
lenia Zawodowe.

Podczas dnia wprowadzającego 
uczestnicy poznali swoje miejsce 
pracy, przygotowując się do pracy 
na wybranych stanowiskach, pozna- 
jąc zasady BHP, wybrany sprzęt, 
swoich opiekunów oraz zakres obo- 
wiązków. W kolejnych dniach prak-
tyk gastronomowie pracowali na 
różnych stanowiskach w restaura-
cjach, poznając zasady organizacji 
stanowisk pracy kucharza, kelnera, 
technika żywienia i usług gastrono-
micznych. Zapoznali się z systemem 

przechowywania i magazynowania żywności  
w obiekcie gastronomicznym, uczestniczyli  
w zajęcia praktycznych z zakresu doboru skład- 
ników i produktów roślinnych, sporządzali po- 
trawy i przygotowywali napoje specyficzne dla 
kuchni śródziemnomorskiej.

Graficy komputerowi m.in. poznali proce-
durę przygotowywania i realizacji projektów 
graficznych na podstawie zamówienia, oprogra-
mowanie wykorzystywane przez firmy branży 
poligraficznej, spróbowali swoich sił w manu-
alnym projektowaniu graficznym i tworzeniu 
kompozycji, wykonywaniu wizualizacji graficz-
nych i reklamowych oraz asystowali przy wy-
konywaniu podstawowych prac projektowych 
m.in. wykonywaniu plakatów, koszulek, projek-
towych/reklamowych, reklam, projektów tech-
nicznych budynków, aranżacji obiektów.

Uczniowie kształcący się na kierunku Tech-
nik Usług Fryzjerskich zapoznali się z technika-
mi fryzjerskimi i panującymi obecnie trendami  
fryzjerskimi na terenie Andaluzji, przygoto- 
wując grunt pod wykonywanie kolejnych usług 
fryzjerskich. Uczestnicy praktyk wykonywali 
zadania z zakresu: techniki masażu skóry głowy, 
porostu włosów do strzyżenia włosów, asysty 
przy strzeżeniu włosów, zapoznali się z hiszpań-
skimi technikami separacji strzyżenia włosów 

oraz metodami, sposobami i technikami strzy-
żenia włosów, pracowali przy koloryzowaniu  
i farbowaniu włosów. 

W ramach programu kulturowego dla uczniów. 
Młodzież miała okazję zobaczyć w Grenadzie 
Alhambrę (warowny zespół pałacowy z XIII wie-
ku), zamek Alcazaba, Generalife (zespół ogrodo-
wy) Katedrę w Grenadzie, pałac Cesarza Karola V, 
opactwo oraz park technologiczny.

Uczniowie zwiedzili w Kordobie m.in. Me-
zquitę (przebudowany na katedrę meczet, jedno 
z najwspanialszych dzieł architektury islamu), 
mury obronne Kordoby oraz Starówkę Miasta. 

Na koniec dokonano ewaluacji staży i zdo- 
bytych kompetencji we wszystkich zawodach. 
Staże zakończono uroczystym spotkaniem przy  
grillu, na którym podsumowano program wszyst- 
kich praktyk oraz wręczono zaświadczenia i cer-
tyfikaty uczniom.
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76. ROCZNICA MORDU W SKŁODACH BOROWYCH

11 sierpnia społeczność gminy Nowe Pie-
kuty uczciła pamięć 21 osób zamordowanych 
przez żołnierzy Wehrmachtu w 1944 roku  
w miejscowości Skłody Borowe. W uroczysto-
ści upamiętnienia 76. rocznicy pacyfikacji wsi 
udział wzięli m.in. Wicestarosta Wysokoma-
zowiecki, Waldemar Kikolski, Wójt Gminy 
Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, radni szcze-
bla gminnego i powiatowego, a także poczty 
sztandarowe i mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Ko- 
ściele p.w. św. Kazimierza w Nowych Piekutach,  
a następnie przeniosły się do miejscowości Skło- 
dy Borowe, gdzie złożono wiązanki i znicze pod  
pomnikiem poświęconym zamordowanym miesz- 
kańcom wsi. W imieniu mieszkańców i władz 
powiatu wysokomazowieckiego kwiaty złożyli 
Wicestarosta Wysokomazowiecki wraz z Radny-
mi Rady Powiatu, Leszkiem Dąbrowskim i Sta-
nisławem Olędzkim.

– Serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotka-
nie – powiedział Wicestarosta, Waldemar Ki-

kolski. – Podczas dzisiejszej Mszy 
myślałem o tych wydarzeniach, tych 
ludziach, o tym, jak blisko było już 
wówczas do wyzwolenia. Białystok 
był wyzwolony, Łapy wyzwolone, dwa 
dni później miało zostać wyzwolone  
Wysokie Mazowieckie. Tutaj ludzie 
też żyli nadzieją, że już lada chwila 
będzie normalnie, nastanie czas spo-
kojnego życia, a jednak musieli się 
z tym życiem pożegnać. Zadajemy 
sobie pytanie, kim byliby dzisiaj, jak 
wyglądałyby ich dzieci, wnuki, jak 
potoczyłoby się ich życie, jak wyglą-
dałaby ta wieś, gdyby żyli. Pozostała 

nam wspólna modlitwa, pozostała nam pamięć. 
Chcę podziękować panu Wójtowi Markowi Ka-
czyńskiemu oraz wszystkim radnym, i tym obec-
nej kadencji, i tym z wcześniejszych, jak również  
mieszkańcom gminy Nowe Piekuty za to, że pa-
miętacie państwo o tych, którzy odeszli nie tylko 
w Skłodach Borowych. To również pamięć o za-
mordowanych w Krasowie-Częstkach, Jabłoni-
-Dobkach i innych miejscowościach. (...) 

Za udział w uroczystości i pamięć o pole-
głych serdeczne podziękowania złożył również 
Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński:

– Nasza obecność i pamięć jest ogromnie waż-
na. Faktycznie mamy w naszej gminie dużo miejsc 
pamięci, również z czasów I Wojny Światowej, 
nawet wcześniejszych, są groby żołnierzy radziec-
kich, niemieckich, wspólne mogiły. Ta ziemia 
naznaczona jest śmiercią wielu, wielu ludzi, nie 
tylko Polaków, ale też tych którzy tutaj walczyli,  
którzy przybywali tu zazwyczaj nie z własnej woli,  
ale na rozkaz zbrodniczych ideologii. Módlmy się, 
aby więcej to się nie powtórzyło i abyśmy nigdy 

więcej nie musieli przeżywać takich tragicznych 
wydarzeń. 

11 sierpnia 1944 roku żołnierze niemieccy 
dokonali mordu mieszkańców wsi Skłody Bo-
rowe. Za pretekst służył fakt, że część ludności 
pozostała we wsi, mimo uprzedniego rozkazu  
wysiedlenia. Krytycznego dnia żołnierze urzą-
dzili obławę i zatrzymywali każdego,kogo na-
potkali. Ujęli kilkadziesiąt osób, które przez 
kilka godzin przetrzymywali w piwnicy. Na-
stępnie oddzielili mężczyzn od kobiet i dzieci, 
po czym tym ostatnim polecili odejść do po-
bliskiej Dąbrówki. Podpalili część zabudowań. 
Spalili również po części sąsiednie miejscowo-
ści – Pułazie i Krasowo Wielkie. Schwytanych 
podczas obławy mężczyzn zaprowadzili na 
podwórko Bolesławy Wojno, gdzie znajdowała  
się zburzona piwnica, tworząc w pewnym miej- 
scu dość głęboką jamę. Żołnierze dali łopaty  
pięciu mężczyznom, każąc im kopać dół. 
Mężczyźni ci, wiedząc, co ich czeka, rzucili  
się do ucieczki. Dwóch spośród uciekających 
zostało zabitych, a trzech uciekło. Wówczas 
Niemcy ustawili wszystkich mężczyzn przed 
wspomnianą piwnicą, a następnie rozstrze- 
lali z broni maszynowej. Po egzekucji dobili  
rannych. Łącznie zginęło 21 osób w tym miesz-
kańcy okolicznych wsi.

77. ROCZNICA MORDU W KRASOWIE-CZĘSTKACH

17 lipca odbyły się uroczystości upamięt-
niające 77. rocznicę pacyfikacji wsi Krasowo-
-Częstki. Jak co roku społeczność Gminy Nowe 
Piekuty zgromadziła się przy kaplicy-mau-
zoleum, wznie-sionej w miejscu masowej eg-
zekucji, by uczcić pamięć zamordowanych 
1943 roku mieszkańców wsi. Mszę Świętą w 

intencji zamordowanych spra-
wował ks. bp. Tadeusz Brona-
kowski. W imieniu Zarządu oraz 
Rady Powiatu Wysokomazo- 
wieckiego kwiaty na grobach ofiar 
złożyli Starosta Wysokomazowiec- 
ki, Bogdan Zieliński oraz Wicesta-
rosta, Waldemar Kikolski. 

Pacyfikacja wsi Krasowo-Częst- 
ki była zemstą za śmierć 8 żandar-
mów niemieckich, którzy zginęli  
w potyczce z oddziałem party-
zanckim Armii Krajowej do-
wodzonym przez Tadeusza We-
stwala, ps. „Ostroga”, „Karaś”. 
Wydarzenie to miało miejsce 11 
lipca 1943 roku. Kilka godzin 

później w gabinecie szefa gestapo na Biało-
stocczyźnie odbyło się spotkanie, na którym  
została podjęta decyzja o zagładzie Krasowa-
-Częstek – wieś ta została wybrana ze względu 
na to, że była największa w okolicy. Przed świ-
tem 17 lipca 1943 roku oddziały żandarmerii SS  
i wermachtu po otoczeniu podwójnym pierście-

niem wkroczyły do wsi spędzając jej mieszkań-
ców do stodoły Państwa Jankowskich. W mię-
dzyczasie przeprowadzono całkowitą grabież 
mienia, które wywożono wozami. Następnie 
wymordowano wszystkich schwytanych miesz-
kańców: 97 dzieci, 89 kobiet i 71 mężczyzn.  
W zbrodni łącznie zginęło 257 osób. Ocalało 24 
mieszkańców Krasowa-Częstek, którym udało się 
uciec bądź przebywali poza wsią. Po dokona- 
nym rabunku i masakrze wieś została spalona.

– Dzięki naszej wierze możemy patrzeć na 
zbrodnię, która dokonała się na tej ziemi przed 
laty w innym świetle – mówił ks. bp. Tadeusz 
Bronakowski podczas homilii. – Chrześcijańska 
nadzieja pozwala nam podnieść serca i oczy po-
nad zemstę, ludzką bezradność, ponad niezro-
zumienie i gorycz. Pozwala nam kierować wzrok  
ku wieczności, do której powołane zostały wszyst-
kie ofiary tej zbrodni. Nasza dzisiejsza Eucha-
rystia jest nie tylko znakiem pamięci, ale przede 
wszystkim okazją do modlitwy, aby wszechmogą- 
cy Bóg przyjął ich wszystkich do Swojego Domu.

Podczas Mszy Świętej dokonano poświęce- 
nia tablic z nazwiskami ofiar pacyfikacji wsi. 
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23 sierpnia podczas Mszy Dożynkowej w ko- 
ściele p.w. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościel-
nych społeczność parafialna uroczyście poże- 
gnała księdza proboszcza Bogdana Malinow-
skiego, który po trzynastu latach pracy w parafii 
odchodzi na zasłużoną emeryturę. Wyrazy po-
dziękowania za ciężką pracę i przewodnictwo 
złożyli księdzu proboszczowi m.in. Poseł na 
Sejm RP, Jarosław Zieliński, Starosta Wysokoma-
zowiecki Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Kulesze 
Kościelne Stefan Grodzki, a także przedstawi- 
ciele duchowieństwa, wspólnot i grup parafial-
nych oraz młodzież.

Ksiądz proboszcz Bogdan Malinowski otrzy-
mał z rąk Wójta Gminy Kulesze Kościelne akt 
nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy.  
Jest to pierwszy tego typu tytuł w gminie, uchwa-
lony przez Radę Gminy podczas sesji z dnia  
21 sierpnia.

– ,,Człowiek jest wielki nie przez to co po-
siada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, 
lecz przez to czym dzieli się z innymi.” Te słowa 
św. Jana Pawła II dobrze oddają charakter trzy-
nastoletniej posługi księdza proboszcza w naszej 
parafii – powiedział Wójt Stefan Grodzki. –  
Przez te ostatnie 13 lat był ksiądz zawsze wśród 
nas, zawsze gotowy do pomocy, chętny do współ-
pracy, ale przede wszystkim przybliżał nas ksiądz 
do życia wiecznego.

 Żegnający księdza proboszcza przedstawi-
ciele władz, duchowieństwa oraz społeczności 
parafialnej zgodnie podkreślali jego ogromne 
zaangażowanie w rozwój parafii, w tym reno- 

wację kościoła i terenów kościelnych oraz pro-
mocję parafii i gminy w kraju i województwie.

– Ksiądz proboszcz to człowiek skromnej po-
stawy, ale wielki w czynach – zaznaczył Poseł na 
Sejm RP, Jarosław Zieliński. – Dziękuję księdzu 
za przyjaźń, także osobistą przyjaźń, za zaan-
gażowanie w pracę, przewodnictwo w drodze do 
zbawienia i wszystkie dzieła, jakich dokonał w tej 
parafii.

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliń- 
ski wręczył księdzu proboszczowi statuetkę Wy-
sokomazowieckiego Waćpana, będącą symbo-
lem przywiązania do tradycji, historii i patrio-
tyzmu.

– Te 13 lat księdza pracy to pasmo nieustan-
nych sukcesów – powiedział Starosta. – Jestem 
członkiem tej parafii i lepszego księdza nie mógł-
bym sobie wymarzyć i wymodlić. To ksiądz nas 
uczył w jaki sposób pogłębiać naszą wiarę, ale  
też w jaki sposób pozostawić ślady tej wiary ko-

POŻEGNANIE KS. BOGDANA MALINOWSKIEGO,  
PROBOSZCZA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W KULESZACH KOŚCIELNYCH

lejnym pokoleniom. Ten plac, ten dom parafial-
ny, piękne witraże, pomnik kard. Wyszyńskiego,  
figura Świętej Rodziny – to wszystko będzie nam 
księdza przypominać, bo to księdza zasługa. Dzię- 
kuję księdzu za pracę w tej parafii i za promowanie 
jej, a także gminy Kulesze Kościelne w całej Polsce. 
Przez to dobro będziemy księdza zawsze pamiętać 
i z tym dobrem kojarzyć.

Podczas mszy świętej dożynkowej odbyło się 
również tradycyjne przekazanie dożynkowego 
chleba, złożono też podziękowania rolnikom za 
ich ciężką pracę na roli.

Na zakończenie ksiądz proboszcz Bogdan 
Malinowski zwrócił się do wiernych, dziękując 
za trzynaście lat pracy w atmosferze życzliwości 
i współpracy.

– W życiu swoim kierowałem się miłością do 
Boga i ludzi. W genach mam patriotyzm i mi-
łość do ojczyzny. Zawsze kościół i ojczyzna były 
dla mnie najważniejszymi wartościami. Dzię-
kuję wszystkim którzy przez 13 lat mojego funk-
cjonowania w parafii wspierali mnie modlitwą,  
pomocą, radą. Dziękuję wszystkim przedstawi- 
cielom władz, wszystkim samorządowcom z po-
wiatu i gminy, społeczności szkolnej, radzie pa-
rafialnej, grupom i wspólnotom parafialnym. 
Dziękuję księżom z naszego dekanatu, z księ- 
dzem dziekanem Ryszardem Niwińskim na czele, 
za dobrą współpracę, moim wikariuszom, którzy 
mi pomagali, okazywali życzliwość i dobre serce. 
Nowemu proboszczowi życzę wielu łask bożych, 
siły i wiary w duszpasterzowaniu w tej parafii. 
Z całego serca dziękuję całej naszej wspólnocie. 
Będę pamiętał o Was w modlitwie. Proszę rów- 
nież was o modlitwę w mojej intencji. Nie żegna-
my się, tylko mówimy sobie ,,Do zobaczenia”. 
Proszę, przyjmijcie mojego następcę, księdza 
Krzysztofa Konopkę z życzliwością i zaufaniem.
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Kolejne drogi powiatowe są gotowe do użyt- 
ku po gruntownych remontach. Jedna z więk-
szych drogowych inwestycji w naszym powiecie 
w ostatnich miesiącach to zakończona rozbu- 
dowa drogi powiatowej Nr2074B na odcinku 
Bryki – Kamień Rupie – Dąbrowa Zabłotne –
Dąbrowa Wielka. Inwestycja została dofinanso-
wana z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt 
całkowity zadania to 8 990 306,95 zł. Koszt za-
dania dofinansowany dotacją budżetu państwa –  
7 134 874,76 zł.

Zakończono również prace związane z prze-
budową drogi powiatowej Nr 2070B Lubowicz 
Byzie – Lubowicz Wielki. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 2 369 189,92 zł, z czego  
80 % wartości zadania (1 898 035,60 zł) stano- 
wią środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dobiegły też końca prace związane z prze-
budową drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wy-
szonki Kościelne. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 2 155 624,16 zł, z czego 50 % wartości 
zadania stanowią środki z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

KOLEJNE DROGI POWIATOWE GOTOWE DO UŻYTKU PO MODERNIZACJACH

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił 
opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem  
Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla 
szkół i placówek, które będą obowiązywały od 
1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do 
organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe 
zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć  
w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czysz-
czeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzch-
ni, postępowaniem w przypadku podejrzenia 
zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrze- 
ganie podstawowych zasad higieny: częste mycie 
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakry-
wanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące 
do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie 
pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą mu-
sieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca 
się taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie szkoły.

28 sierpnia br. Minister Edukacji Naro-
dowej Dariusz Piontkowski skierował list do 
uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów 
szkół.

– Wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 
2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie ucznio-
wie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codzien-
nych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć 
stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach 
i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustalili- 
śmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dzie-
dzin życia społecznego i gospodarczego, powinna 
funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed 
pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki 

w szkołach zaplanowała również zdecydowana 
większość państw europejskich – podkreślił w li-
ście minister edukacji.

Minister edukacji zaznaczył również jak waż-
ny dla rozwoju społecznego dzieci i młodzieży  
jest powrót do nauki stacjonarnej. Podkreślił, że 
kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośred-
niego kontaktu ucznia z nauczycielem, a naj- 
nowocześniejsze nawet technologie nie stworzą 
odpowiedniej przestrzeni do budowania trwa-
łych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się 
izolacja może w dalszej perspektywie przynieść 
wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko 
o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność 
procesu kształcenia na odległość, ale również  
o przygotowanie młodego człowieka do doro-
słości, do życia w społeczeństwie, które w dużym 
stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

– Rozumiem obawy części rodziców i na-
uczycieli związane z powrotem do stacjonarnych 
zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. 
Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pra- 
cowników oraz dyrektorów, a także rodziców – 
to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy 
odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zale-
cenia, które w przypadku większego zagrożenia 
epidemicznego pozwolą na wprowadzenie ade- 
kwatnych do danej sytuacji działań i środków. 
Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak 
możliwość realizowania nauczania w trybie mie-
szanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły,  
jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy 
także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych 
środków bezpieczeństwa na terenie danej pla- 
cówki – napisał w liście Szef MEN.

Szef MEN zwrócił uwagę na działania po- 
dejmowane w ministerstwie w zakresie bezpiecz- 
nego powrotu do szkół.

– Stale współpracujemy z Ministerstwem 
Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym 
i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy 
dyrektorów i organy prowadzące w przygotowa-
niach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek 
i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Prze-
każemy szkołom również termometry bezdotyko-
we. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez 
Ministerstwo Zdrowia.
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