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W środę, 11 listopada 2015 roku, obchodziliśmy 97. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Dzień, w którym Józef Piłsudski prze-
jął władzę, został w 1937 roku ofi cjalnie ogłoszony świętem narodowym. 
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Zakończenie kolejnych inwestycji w powiecie wysokomazowieckim 
przyczyni się do poprawy komfortu podróżowania po jego terenie miesz-
kańców i gości regionu. W październiku odbyły się uroczystości oddania 
do użytku przebudowanej drogi w mieście Wysokie Mazowieckie i mostu 
wraz z dojazdami w miejscowości Jamiołki Godzieby. Wartość obu in-
westycji wyniosła blisko 9 milionów złotych. Powiat Wysokomazowiecki 
w obu przypadkach miał swój znaczący udział fi nansowy.

Zarówno otwarcie przebudowanej drogi powiatowej na terenie mia-
sta, jak i położonego w gminie Sokoły mostu, były ważnym wydarzeniem 
w życiu mieszkańców. Zgromadziły także ważnych Gości. Relacje z obu 
uroczystości znajdą Czytelnicy Głosu Wysokomazowieckiego wewnątrz 
aktualnego numeru.

Tego dnia w całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, 
a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny. Główne obchody 
odbyły się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza.

W Wysokiem Mazowieckiem, jak co roku nie zabrakło chętnych do 
świętowania i oddania hołdu tym, którzy walczyli o wolność ojczyzny. 
Uroczyste obchody pod patronatem Burmistrza Miasta rozpoczęły się 
od złożenia wieńców i oddania hołdu poległym pod dwoma pomnikami: 
przy ul. Mickiewicza – pomniku Armii Krajowej oraz przy Rondzie im. 
NSZZ Solidarność – pomniku Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego 
żołnierzy. W miejscach tych Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko przy-
pomniał o znaczeniu odzyskania niepodległości.  Następnie odbyła się 
msza święta za Ojczyznę, nowo wybranego Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
i parlament w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, sprawowana przez księ-
dza Infułata Jana Sołowianiuka. Akcentem poetyckim mszy, był występ 
pana Zbigniewa Kaczmarka, aktora z Olsztyna, który recytował wiersze 
Adama Mickiewicza i Jana Pawła II.

Dokończenie na stronie 2.

Obchody XXXV Rocznicy Powstania NSZZ Solidarność i XXXI 
Rocznicy Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 
w Szepietowie zgromadziły liczną reprezentację pocztów sztandarowych 
kilku powiatowych oddziałów Związku, miejscowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Gimnazjum. Przewodniczył im sztandar Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej im. Brygady Kawalerii „PLIS".

Uroczystą Mszę Święto za Ojczyzną, pod przewodnictwem Ks. Dzie-
kana Stanisława Szymborskego, ks. Kanonika Józefa Żyłowskiego oraz 
Ojca Kustosza Wojciecha Joszczuka z Hodyszewa, rozpoczęła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta, pod kierownictwem Tomasza Paducha, odegra-
niem melodii „Ojczyzno Ma”. Uroczystość uświetniła obecność wielu 
dostojnych gości: posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Jarosława 
Zielińskiego, Jacka Boguckiego i Dariusza Piątkowskiego; Starosta Wyso-
komazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Jarosław Siekierko oraz Bur-
mistrzowie i Wójtowie, Radni Sejmiku Podlaskiego oraz rad miast i gmin 
z terenu powiatu.

Dokończenie na stronie 11.
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XV Powiatowy Konkurs Piosenki – Sze-
pietowo 2015 odbył się 08 listopada 2015 r.  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie.

Celem konkursu było ożywienie aktywno-
ści muzycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie 
ich do rozwijania własnej twórczości muzycznej 
oraz wyłanianie młodych talentów, wymiana  
doświadczeń i pomysłów artystycznych, popu- 
laryzacja  polskiej piosenki.

Na scenie zaprezentowało się 96 wykonaw-
ców w tym 36 solistów i 11 zespołów.

Jury w skład którego weszli przedstawiciele  
z instytucji biorących udział w konkursie po 
przesłuchaniu wszystkich wykonawców w 4 ka-
tegoriach wiekowych przyznało I, II, III miejsca.

W kategorii soliści szkoły podstawowe kl. 
1-3: I miejsce zdobyła Maja Sienicka – Szko-
ła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  
w Wysokiem Mazowieckiem, II miejsce uzy- 
skała Aleksandra Jaszczur – Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie, zaś III – Barbara Dołęgow-
ska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem.

W kategorii soliści szkoły podstawowe kl. 
4-6: I miejsce uzyskała Anastazja Ochocka – 
Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach, II miej-
sce – Wiktoria Anna Sienicka z Zespołu Szkół  
w Czyżewie, a II – Maja Mantur z Zespołu Szkół 
w Jabłoni Kościelnej.

W kategorii soliści gimnazja: zdobywczy-
nią I miejsca została Gabriela Biała z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej, 
na II miejsce zasłużył Mateusz Maksimczuk  

z Zespołu Szkół w Klukowie, a równorzędne III 
miejsca przyznane zostały  Mateuszowi Kawal-
cowi – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  
w Ciechanowcu i Julia Skupiewskiej – Zespół 
Szkół w Czyżewie.

           
W kategorii soliści szkoły średnie: trzy pierw- 

sze miejsca zajęły kolejno: Dominika Bogucka 
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodo- 
wych w Ciechanowcu, Katarzyna Kowalczyk – 
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i Kinga 
Dębińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Sta- 
nisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

W kategorii zespoły szkoły podstawowe kl. 
1-3 przyznano: I miejsce – Zespołowi Wokal-
nemu ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Ciechanowcu i Zespołowi B-moll  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.

W kategorii zespoły szkoły podstawowe kl.  
4-6 najlepszymi wykonawcami okazali się: Pa- 
trycja i Sebastian Mężyńscy – Parafia NMP 
Matki Miłosierdzia w Szepietowie, Duet z Ze- 
społu Szkół w Nowych Piekutach i Zespół Wio- 
linki z Zespołu Szkół w Nowych Piekutach.

W kategorii zespoły gimnazja triumfowały:  
Nieformalna Grupa Teatralna z Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu i Zespół 
Wokalny z Parafii NMP Matki Miłosierdzia  
w Szepietowie

W kategorii zespoły szkoły średnie miejsc 
nie przyznano.

    

ŚWIĘTO PIOSENKI W SZEPIETOWIE
Jury i GOK w Szepietowie składają serdeczne 

podziękowanie Starostwu Powiatowemu w Wy- 
sokiem Mazowieckiem za ufundowanie nagród 
w konkursie.

GOK Szepietowo

Dokończenie ze strony 1. 
Po mszy, poczty sztandarowe oraz wszyscy 

zebrani, prowadzeni przez Grupę Rekonstruk-
cji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”  
w Wysokiem Mazowieckiem i orkiestrę OSP,  
przemaszerowali pod pomnik Polskiej Organi-
zacji Wojskowej na Rynku Józefa Piłsudskiego. 
W hołdzie poległym za Ojczyznę, zabrzmiał 
polski hymn, podczas którego strażnicy miej-
scy wciągnęli flagę państwową na maszt. Licznie 
przybyłe delegacje złożyły biało-czerwone wień-
ce i wiązanki. Nie zabrakło okolicznościowych 
przemówień będących historyczną refleksją 1918  

roku, jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Mia- 
sta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko,  
następnie Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki  
i Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.  
W uroczystościach poza władzami samorzą- 
dowymi udział wzięli przedstawiciele naszego 
województwa – radni Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Daria Sapińska i Łukasz Siekierko 
oraz przedstawiciele organizacji kombatanc- 
kich, społecznych, delegacje zakładów pracy  
i szkół, wojska, straży pożarnej, harcerze, grupy 
rekonstrukcyjnej oraz mieszkańcy miasta.

http://www.wysokiemazowieckie.pl/
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
kalna Grupa Działania „Kraina Bobra”; zmian  
w budżecie powiatu na 2015  .

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrekcji 
Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Mło-
dzieży w sprawie pomocy w zorganizowaniu 
wyjazdu młodzieży z diecezji Drohiczyńskiej  
do Krakowa w lipcu 2016 r.

Zarząd powiatu zapoznał się z odpowie- 
dzią Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódz- 
kiego NFZ na stanowisko zarządu powiatu po-
pierające potrzebę utworzenia w Ciechanowcu 
nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. 

Zarząd powiatu rozparzył wnioski Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu zgłoszone na posie-
dzeniu w dniu 20 października 2015 roku. 

4 listopada br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego odbyło się 29 posiedzenie 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V ka- 
dencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w spra-
wie: udzielenia upoważnienia dyrektorowi Po-
wiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, do 
organizacji robót publicznych w imieniu powia-
tu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy 
dla jednej osoby bezrobotnej w Powiatowym 
Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświato- 
wych w Wysokiem Mazowieckiem; darowizny  
na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomo-
ści gruntowej położonej w obrębie Stara Ruś, gmi- 
na Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność 
Powiatu Wysokomazowieckiego.

 Zarząd powiatu zapoznał się z założenia- 
mi do budżetu powiatu na 2016 rok

10 listopada br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego odbyło się 30 posiedzenie  
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V ka- 
dencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Sta- 
rostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem; zmian w budżecie powiatu na 2015 rok; 
projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnie-
niami na 2016 rok; projektu uchwały Wielo-
letniej Prognozy Finansowej powiatu na lata  
2016 – 2021.

16 listopada br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego odbyło się 31 posiedzenie 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V ka- 
dencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
powołania komisji konkursowej opiniującej 
oferty na powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego w zakresie prowadzenia punktu nie-
odpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego w 2016 roku; udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do dokonywania 
w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego wszelkich czynności związanych z rea- 
lizacją projektu, „Rozwijamy skrzydła”, reali- 
zowanym w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

19 października br. pod przewodnictwem 
Bogdana Zielińskiego odbyło się 27 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
zaopiniowania projektu „Programu ochrony śro-
dowiska dla Gminy Klukowo na lata 2015-2018 
z perspektywą na lata 2019-2022” (aktualizacja);  
zmian w budżecie powiatu na 2015 rok; zaopi-
niowania rozbudowy drogi gminnej Nr 107975B 
na odcinku przez południową część miejscowo-
ści Dmochy Mrozy; zaopiniowania rozbudowy  
dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B  
w miejscowości Wojny Szuby Włościańskie. 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski dotyczą- 
ce dofinasowania imprez kulturalnych i sporto-
wych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

29 października br. pod przewodnictwem 
Bogdana Zielińskiego odbyło się 28 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wysokie Mazowieckie – dla terenu położonego 
przy ul. Kościelnej; ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powia-
tu wysokomazowieckiego w 2016 roku; ustale-
nia procedury ogłaszania naboru na członków 
komisji konkursowej oraz regulaminu pracy 
komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na powierzenie re-
alizacji zadania publicznego w zakresie prowa-
dzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 
roku; ogłoszenia naboru kandydatów na człon-
ków komisji konkursowej opiniującej oferty  
na powierzenie realizacji zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego w 2016 roku; udzielenia upoważ-
nienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowiec-
kiem do organizacji robót publicznych w imie-
niu powiatu wysokomazowieckiego na okres  
6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Stanisława Sta- 
szica w Wysokiem Mazowieckiem; wyznaczenia 
przedstawiciela Powiatu Wysokomazowieckiego 
do uczestnictwa w pracach stowarzyszenia Lo-

finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

26 października br. odbyła się IX Sesja 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V ka-
dencji. Porządek sesji obejmował sprawozda- 
nia: Starosty z wykonania uchwał i działalności 
Zarządu pomiędzy sesjami; przewodniczących 
komisji z działalności komisji pomiędzy sesja-
mi; z działalności Warsztatów Terapii Zajęcio- 
wej działających na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego; a także informacje: o działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; o sy-
tuacji na rynku pracy powiatu wysokomazo-
wieckiego; o stanie realizacji zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2014/2015 oraz informację 
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych.  
Ponadto przyjęto uchwały w sprawie: rocznego  
programy współpracy powiatu wysokomazo- 
wieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 usta- 
wy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie w 2016 roku; przystąpienia doi sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Bobra”; ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości 
kosztów spowodowanych wydaniem dyspozy-
cji usunięcia pojazdu; zabezpieczenia środków  
finansowych na zadanie pn. „Integracja sieci 
dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo  
i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia 
i Mazowsza”; zabezpieczenia środków finan-
sowych na zadanie pn. „Bezpieczna droga do 
Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-go-
spodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego – 
Etap II”; zmian w budżecie powiatu na 2015  
rok; powierzenia Gminie Szepietowo zarzą-
dzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2070B,  
położonej na terenie gminy Szepietowo, stano-
wiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego;  
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 
na realizację inwestycji drogowej gminie Cie-
chanowiec; wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej na realizację inwestycji drogowej 
gminie Czyżew; wyrażenia woli udzielenia po-
mocy finansowej na realizację inwestycji dro- 
gowej gminie Nowe Piekuty; wyrażenia woli  
udzielenia pomocy finansowej na realizację  
inwestycji drogowej gminie Wysokie Mazowiec- 
kie; wyrażenia woli udzielenia pomocy finan-
sowej na realizację inwestycji drogowej gminie 
Kobylin Borzymy; wyrażenia woli udzielenia 
pomocy finansowej na realizację inwestycji  
drogowej gminie Kulesze Kościelne; wyrażenia  
woli udzielenia pomocy finansowej na realizację 
inwestycji drogowej gminie Sokoły; wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej na realiza-
cję inwestycji drogowej gminie Szepietowo; po- 
wierzenia Gminie Wysokie Mazowieckie zarzą-
dzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2070B, 
położonej na terenie gminy Wysokie Mazowiec-
kie, stanowiącej własność Powiatu Wysokoma-
zowieckiego.   

JB
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 
 
 
 
 

W październiku 2015 r. na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego odnotowano 37 zdarzeń, 
w których uczestniczyło 88 załóg – 351 straża-
ków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożar-
nych. W wyniku powyższych zdarzeń rannych 
zostało 14 osób, jedna osoba poniosła śmierć. 
Straty oszacowano na ok. 259,8 tys. zł. 

Akcje interwencyjne od 01.01.2015 r. do 
31.10.2015 r. w porównaniu z analogicznym okre-
sem ubiegłego roku:

Rok 2015 2014

Ogółem: 582 404

w tym: pożary 199 122

miejscowe zagrożenia 376 273

alarmy fałszywe 7 9

Straty (tys. zł) 6044,8 2156,9

Uratowane mienie (tys. zł) 18522 12511

Ofiary śmiertelne ogółem: 7 7

w tym ratownicy 0 0

Ranni ogółem: 137 98

w tym ratownicy 2 0

Wybrane zdarzenia
10 października o godz. 22⁴¹ Dyżurny Stano-

wiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP 
otrzymał informację o pożarze budynku miesz-
kalnego, do którego doszło w  miejscowości Bryki  
w gminie Wysokie Mazowieckie. Na miejsce zdarze-

nia zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Wysokie Mazowieckie, dwa z OSP 
KSRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG 
Dąbrowa Dzięciel, OSP Bryki oraz OSP Kamień 
Stary. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali 
się drewniany, wolnostojący dom, kryty eternitem. 
Z chwilą przybycia pierwszych Jednostek Ochrony 
Pożarowej pożarem objęty był cały dom, a języki 
ognia wydostawały się na zewnątrz przez wybite 
otwory okienne. Z rozpoznania wynikało, że dom 
zamieszkiwany był przez ojca z synem, gdzie syn 
opuścił budynek przed przybyciem zastępów JOP, 
a w środku pozostał 90-letni ojciec. W pierwszej 
fazie gaszenia pożaru podano prądy wody w natar-
ciu do wewnątrz budynku przez otwory drzwiowe 
i okienne. KDR zażądał odłączenia prądu z sieci  
elektrycznej, który to został wyłączony zdalnie 
przez firmę energetyczną na całym odcinku sieci 
średniego napięcia. Po sprawdzeniu braku prądu 
przy pomocy detektora HOT STICK wprowadzo-
no dwóch ratowników w aparatach Ochrony Dróg 
Oddechowych, zabezpieczonych w linię gaśniczą 
do wewnątrz palącego się domu celem odnalezienia 
poszukiwanej osoby. Po niespełna dwóch minutach 
ratownicy zlokalizowali i wynieśli drugiego mężczy-
znę. Niestety, przybyły na miejsce zdarzenia lekarz 
stwierdził jego zgon. Mężczyzna, który opuścił sam 
budynek nie wymagał pomocy medycznej. Na-
stępnie odłączono i wyniesiono na zewnątrz butlę 
z gazem i schłodzono ją. Dalsze działania polegały  
na podaniu kolejnych prądów wody w natarciu  
i w obronie na odległy około czterech metrów dom 
sąsiada. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do 
rozbiórki więźby dachowej oraz dogaszaniu tlącego 
się ocieplenia stropu i ścian budynku. Do utrud-
nień podczas gaszenia i lokalizacji pożaru należała 
w dużej mierze wysoce palna konstrukcja budynku 
z jego ociepleniem. Teren działań z pogorzeliskiem 
przekazano rodzinie właściciela, która to zajęła się 
ocalałym mężczyzną. Na miejsce działań gaśniczych 
przybyli przedstawiciele mediów – TVN24.

23 października o godz. 05⁴¹ do Stanowiska 
Kierowania KP PSP wpłynęło zgłoszenie o potrące-
niu pieszego na DK-66 na wysokości miejscowości 
Mystki Rzym.  Do zdarzenia zadysponowano dwa 
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu 
na miejsce zastępów JOP stwierdzono, iż na pobo-
czu drogi leży mężczyzna obok niego przewrócony 
rower. Mężczyzną tym zajmował się Zespół Ratow-
nictwa Medycznego, który był na miejscu przed 
przybyciem zastępów strażackich. Lekarz po prze-
badaniu poszkodowanego stwierdził zgon. Przybyła 
na miejsce zdarzenia grupa dochodzeniowa Policji  
z prokuratorem przejęła i prowadziła dalsze dzia-
łania. W trakcie działań ratowniczych ruch na DK 
66 był zablokowany w obydwu kierunkach i wyzna- 
czono objazdy.

30 października o godz. 17²² Dyżurny Sta- 
nowiska Kierowania KP otrzymał informację o ude-
rzeniu samochodu osobowego w łosia, w okolicach 
miejscowości Przybyszyn w gminie Ciechanowiec. 
Na miejsce zdarzenia zadysponowany został zastęp 
z JRG Wysokie Mazowieckie oraz z OSP KSRG Cie-
chanowiec i OSP KSRG Pobikry. Po przybyciu na 
miejsce pierwszej JOP stwierdzono, iż w wyniku 
zderzenia pojazdu z łosiem poszkodowane zostały 
dwie osoby, które opuściły pojazd o własnych siłach. 
Pomocy udzielił im ZRM przybyły na miejsce zda-
rzenia tuż przed JOP, a następnie zabrał je do szpi-
tala. Samochód znajdował się w pozycji "na kołach" 
na pasie jezdni i nie doszło do wycieków płynów 
eksploatacyjnych. Biorące udział w zdarzeniu zwie-
rzę padło i znajdowało się w przydrożnym rowie. 
Zostało ono zabrane przez przybyłych na miejsca 
przedstawicieli Koła Łowieckiego z Ciechanowca 
do utylizacji. Działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z aku-
mulatora w pojeździe oraz kierowaniu ruchem gdyż 
w czasie prowadzenia działań jeden pas drogi po-
wiatowej był zablokowany.

TS

 
 
 
 
 
 
 

W październiku 2015 roku  w powiecie wysoko-
mazowieckim doszło do 4 wypadków drogowych 
i 45 kolizji drogowych. Policjanci na drogach na-
szego powiatu zatrzymali 14 nietrzeźwych kierow-
ców.  

– 4 października około godziny 15:30 dyżur- 
ny wysokomazowieckiej komendy Policji został 
poinformowany o wypadku drogowym z udziałem 
motoroweru w miejscowości Rosochate Kościelne.  
Na wskazane miejsce natychmiast pojechali poli-
cjanci. Tam wstępnie ustalili, że kierujący jednośla-
dem 69-letni mężczyzna, jadąc ulicą Wierzbową,  
najprawdopodobniej nie dostosował prędkości 
i na łuku drogi zjechał na prawe pobocze i ude-

KRONIKA POLICYJNA 
rzył w barierę ochronną, a następnie  przewrócił 
się na ulicę. W wyniku zdarzenia do szpitala trafił 
69-letni kierowca i jego 33-letni  pasażer. Jak się 
okazało obaj mężczyznami byli pijani. Badanie 
alkomatem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu 
w organizmie kierowcy oraz prawie dwa promile 
u pasażera. Teraz sprawą 69-latka zajmie się sąd.

– 23 października dyżurny wysokomazo-
wieckiej komendy Policji został poinformowany  
o kradzieży opla corsy. Jego właściciel twierdził, że 
pojazd po południu pozostawił na jednej z posesji 
w Szepietowie, a od mieszkającego tam mężczy-
zny pożyczył na kilka godzin dostawczego busa. 
Około godziny 18.00, gdy odprowadził furgonet-
kę stwierdził, że na podwórku nie ma jego opla. 
Wraz z właścicielem posesji rozpoczął poszuki-
wanie samochodu i powiadomił Policję. Wysoko-
mazowieccy kryminalni wieczorem 25. listopada 
namierzyli skradzione auto w pobliżu Szepietowa. 
Po zatrzymaniu okazało się, że w samochodzie 
znajduje się czterech młodych mężczyzn w wie-
ku od 20 do 23 lat, a wśród nich syn właściciela 

posesji, z której zniknął opel. Dodatkowo – po 
przeszukaniu – okazało się, że dwaj młodzi męż-
czyźni w wieku 21 i 23 lata posiadają przy sobie 
amfetaminę. Młodszy blisko 7 gramów, starszy 
prawie 5 gr. Obaj młodzieńcy zostali zatrzymani 
i trafili do policyjnego aresztu. Teraz ich sprawą 
zajmie się sąd.

– 23 października około godziny 18. dyżur-
ny wysokomazowieckiej komendy Policji został 
powiadomiony o wypadku, do którego doszło na 
boisku w jednej z wsi w gminie Czyżew. Na miej-
sce natychmiast skierowani zostali policjanci. Tam 
wstępnie ustalili, że na boisku bawiła się czwórka 
dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W pewnym mo-
mencie najmłodszy 5-letni chłopiec zaplątał się  
w siarkę jednej z bramek. Gdy dziecko próbowało 
uwolnić się, metalowa branka przewróciła się na 
nie. Chłopiec z urazem twarzy został przewieziony 
do szpitala. W tym czasie na boisku nie było osób 
dorosłych. Wysokomazowieccy policjanci szcze-
gółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

AB
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UROCZYSTA GALA KONKURSU "PRACODAWCA PRZYJAZNY ZAŁODZE"
Nagrody przyznawano w kilku różnych 

kategoriach: administracji, edukacji i usług pu-
blicznych oraz w trzech kategoriach pod wzglę-
dem wielkości zatrudniania: do 200 pracow-
ników, powyżej 200 – 500 pracowników oraz 
powyżej 500.

Zwycięzcą dziewiątej edycji konkursu w ka- 
tegorii administracji edukacji i usług publicz-
nych zostali ex aequo: Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Ma-
zowieckiem oraz Rektor Politechniki Biało-
stockiej przed Prezydentem Suwałk i Starostą 
Bielskim. Certyfikat i statuetkę „Pracodawcy 
Przyjaznego Załodze” odebrał Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wyso-
kiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc.

Celem konkursu jest promowanie i nagra-
dzanie tych instytucji, regionalnych firm i za-
kładów pracy, które przestrzegają prawa pracy, 
respektują standardy pracy, dbają o bezpieczeń-

Podczas gali w sali koncertowej Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej w Bia-
łymstoku 19 października odbyło się uroczyste 
podsumowanie i wręczenie nagród tegoroczne-
go konkursu Rady OPZZ Województwa Podla-
skiego – „Pracodawca Przyjazny Załodze 2014”. 
Wydarzenie objęli patronatem honorowym Mar- 
szałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda 
Podlaski oraz Okręgowy Inspektor Pracy.

stwo i warunki pracy, działają na rzecz podno-
szenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
oraz podejmują wysiłki na rzecz zatrudnienia 
i tworzenia nowych miejsc pracy. Jak poinfor-
mował podczas gali przewodniczący kapituły  
i pomysłodawca konkursu Antoni Poźniak do 
tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zo-
stało 104 pracodawców z województwa podla-
skiego i dwóch z województwa mazowieckie-
go, a już samo zgłoszenie do konkursu jest dla 
pracodawcy wyróżnieniem i docenieniem jego 
działalności.

Pracodawców, którzy wspierają swoich pra-
cowników w rozwoju zawodowym, nagrodził 
Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczy-
sław Baszko.

TS
foto: A. Zawadzka, wrotapodlasia.pl

ZAŁÓŻ ODBLASK – BĘDZIESZ WIDOCZNY
bować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni 
i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy 
ktoś jest narażony na wychłodzenie organi-
zmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować 
komuś życie.

Jak co roku, w chwili gdy w naszym kraju 
następuje gwałtowne ochłodzenie i temperatu-
ry na zewnątrz spadają blisko zera lub poniżej, 
policjanci zwracają się do wszystkich z apelem 
o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. 
Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cier-
pieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na 
wychłodzenie organizmu są szczególnie naraże-
ni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego 
człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer 
alarmowy aby powiadomić o tym funkcjona-
riuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast 
sprawdzane.

Policjanci ruchu drogowego wysokomazo-
wieckiej komendy prowadzą wzmożone dzia- 
łania ukierunkowane na bezpieczeństwo nie-
chronionych uczestników ruchu drogowego.

W okresie jesienno-zimowym piesi stano-
wią szczególnie zagrożoną grupę uczestników 
ruchu drogowego. Wcześnie zapadający zmrok, 
zamglenia, opady deszczu wszystko to sprawia, 
że piesi na drogach stają się słabo widoczni. Nie-
oświetlone lub słabo oświetlone drogi, brak wy-
znaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania 
się(zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) 
oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg 
przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi 
do wypadków z ich udziałem. Wysokomazo-
wieccy policjanci podczas codziennych służb, 
szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo 
pieszych. W trakcie prowadzonych działań min. 
rozdają im elementy odblaskowe, informują  
o obowiązku noszenia przez pieszych odblasków 
oraz informują o konsekwencjach prawnych za 
niestosowaniem się do tego przepisu. Policjan-
ci podkreślają, że noszenie odblasków zwiększa 
przede wszystkim widoczność pieszych i popra-
wia ich bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo niechronionego uczest-
nika ruchu drogowego jakimi są osoby piesze 
jest jednym z najważniejszych priorytetów 
Policji, dlatego tak często podejmowane są 
działania, mające poprawić bezpieczeństwo  
i podnieść świadomość pieszych oraz kierow-
ców na drogach.

„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI”
Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtow-

nie spada, jest zbliżona do zera, lub niższa, nie 
zapominajmy, że są osoby, które mogą potrze-

„DOPALACZE – KRADNĄ ŻYCIE”
Dopalacze, stanowią preparaty zawierające  

w swym składzie substancje psychoaktywne, 
które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, 
sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo 
zakazane. Większość dopalaczy ma postać ta-
bletek lub mieszanek do palenia.

Zwalczając ten proceder Policja współpra-
cuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. Każda 
informacja wpływająca do Policji o miejscach, 
w których może być prowadzona sprzedaż do-
palaczy jest dokładnie sprawdzana. Policjanci 
regularnie asystują pracownikom Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej przy kontrolach punktów 
sprzedaży dopalaczy oraz zabezpieczeniu po-
dejrzanych specyfików, które następnie są pod-
dawane szczegółowym badaniom.

Bardzo ważne jest uświadomienie młodym 
ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich 
może wiązać się z poważnym ryzykiem. Reaguj-
my, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza 
zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, 
gdy nas do tego namawia. Nie warto ryzykować 
własnego życia!

Stąd apel, szczególnie do młodych ludzi, aby 
nie kupowali substancji niewiadomego pocho-
dzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczegól-
ną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież.

Producenci cały czas modyfikują skład che-
miczny dopalaczy. Często mieszkanki te okazują 
się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy uwagę 
na zachowanie naszych najbliższych, na środo-
wisko, w jakim przebywają. Wystarczy napraw-
dę chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy 
jedna decyzja, by zapobiec, by pomóc, by ura-
tować. Apelujemy o przekazywanie wszelkich 
informacji o dopalaczach do każdej najbliższej 
jednostki Policji.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
- Powiat wysokomazowiecki w niepodległej Polsce 1919-1939

i funkcjonariuszy niższych władz administra- 
cji ogólnej województwa białostockiego we-
dług stanu z dnia 31 grudnia 1930 r.” podawał 
skład osobowy urzędu starostwa wysokoma-
zowieckiego: Adam Demidowicz-Demidecki, 
starosta wysokomazowiecki, ur. 24 IV 1888 r., 
nominowany na starostę wysokomazowiec-
kiego 13 VII 1929 r., Wacław Sulkowski (ur  
6. III 1886), nominowany na stanowisko ase-
sora starostwa wysokomazowieckiego 5 XII 
1918 r., Władysław Białko (ur. 22 II 1896 r.), 
nominowany na sekretarza starostwa 20 IV 
1928 r., Marian Brokowski (ur. 31 I 1891), no-
minowany na adiunkta starostwa 15 IV 1891 r., 
Konstanty Antoszewicz (ur. 14 I 1878), nomi-
nowany 1 VIII 1927 r., Bolesław Ostrowski (ur. 
29 I 1893), nominowany 1 XII 1921 r., Mieczy-
sław Dołęgowski (ur. 8 V 1909), nominowany 
1 X 1930 r., Henryk Tyszko (ur. 20 X 1910), 
nominowany 1 III 1929 r., Kazimierz Mężyń-
ski (ur. 25 II 1884), nominowany 1 III 1929  
na pomocnika woźnego, Wincenty Rogalewski 
(ur. 23 VIII 1901), nominowany 1 V 1930 r.  
na pomocnika woźnego, Wacław Bobiński (ur. 
15 IX 1894), nominowany 1 VII 1928 r. na po-
wiatowego lekarza weterynarii. Organem sa- 
morządowym była Rada Powiatowa (zwana 
też Związkiem Samorządowym) w Wysokiem 
Mazowieckiem. Niestety, niewiele wiadomo  
o jej działalności.

30 VI 1937 r. uchwaliła ona Statut Komu- 
nalnej Kasy Oszczędnościowej Powiatu Wy-
sokie Mazowieckie w Wysokiem Mazowiec-
kiem23. W 1935 r. 27 delegatów powiatu wy- 
sokomazowieckiego zasiadło w Radzie Okrę- 
gowej w Ostrowi Mazowieckiej liczącej 144 
delegatow24. Na mocy zarządzenia wojewody  
białostockiego z 17 IX 1938 r. o wyborach do  
Zgromadzenia Okręgowego, w okręgu wybor- 
czym nr 41, z siedzibą w Ostrowi Mazowiec- 
kiej (obejmującym powiaty: ostrowskomazo- 
wiecki, wysokomazowiecki i bielskopodlaski)  
do Zgromadzenia Okręgowego, w dniach 
36-30 IX 1938, mieli wybrać swych przedsta- 
wicieli: Rada Powiatowa w Wysokiem Ma-
zowieckiem 5, Rada Miejska miasta Wysokie  
Mazowieckie 1, Rada Miejska Łap 2, Rada  
Miejska Sokół 1, Rada Miejska Tykocina 1,  
Rada Gminy Dmochy Glinki 2, Rada Gminy  
Klukowo 2, Rada Gminy Kowalewszczyzna 2,  
Rada Gminy Piekuty 2, Rada Gminy Piszcza-
ty 1, Rada Gminy Poświętne 2, Rada Gminy  
Sokoły 1, Rada Gminy Stelmachowo, Rada 
Gminy Szepietowo 2, Rada Gminy Wysokie 
Mazowieckie 2.

Sejmik Powiatu Wysokie Mazowieckie 
zbierał się m.in. 27 XII 1928 r. Ostatnim po-
słem na Sejm z powiatu Wysokie Mazowiec-
kie był Stanisław Mystkowski, ze wsi Pułazie 
Swierże, właściciel 25-ha gospodarstwa.

Ustawa z 1926 r. przewidywała odbywanie 
się posiedzeń kierowników władz i urzędów  
I instancji. 29 października w Starostwie Po-
wiatowym w Wysokiem Mazowieckiem w po-
siedzeniu udział wzięli: Józef Zychert, starosta, 
Wacław Sulkowski, zastępca starosty, Walenty 
Falkowski, inspektor szkolny, Marian Eljasie-
wicz, w zastępstwie naczelnika Urzędu Skar-
bowego, Jan Natusiewicz, zastępca komisarza 
ziemskiego, Władysław Plonsko, kierownik 
Urzędu Pocztowego, Rajmund Dłużniewski, 
zastępca skarbnika Kasy Skarbowej, Wacław 
Frankiewicz, komisarz kontroli skarbowej  
(w zastępstwie inspektora Urzędu Akcyzy i Mo- 
nopolu) oraz Konstanty Antoszewicz, naczel- 
nik kancelarii starostwa. Obradowano wówczas  
w sprawach pokrywania wydatków szkolnych, 
a także wobec przeciążenia pracą urzędników 
starostwa, spowodowanego przyłączeniem do 
powiatu wysokomazowieckiego gminy Dmo-
chy Glinki z 62 wsiami (odłączonej od pow. 
ostrowskiego). 16 września 1929 r. takiemu  
zebraniu przewodniczył starosta Adam De-
midowicz-Demidecki, a obecni byli: Jerzy 
Zakrzewski, naczelnik Urzędu Skarbowego, 
Jozef Mroczkowski, inspektor szkolny, Teodor 
Oponowicz, inspektor Urzędu Akcyzy i Mo-
nopoli Państwowych, Aleksander Morawski,  
w zastępstwie kierownika Urzędu Pocztowo-
-Telegraficznego, Stanisław Ostrowski, naczel- 
nik Kasy Skarbowej, Wacław Sulkowski, za-
stępca starosty, Konstanty Nantoszewicz, na-
czelnik kancelarii starostwa. Postanowiono, 
aby dla usprawnienia działań urzędu staro- 
stwa odbywały się roty urzędowe w Sokołach 
i Tykocinie (w dni targowe – w Tykocinie  
w piątek, a w Sokołach w czwartek). Inspektor 
Mroczkowski zabrał głos w sprawie zauwa- 
żonych błędów ortograficznych na drogo-
wskazach wiejskich, gdzie nazwy poszczegól-
nych miejscowości, w niektórych wypadkach 
są przekręcane lub niewłaściwie napisane18. 
Stan personalny Starostwa Wysokomazowiec-
kiego na dzień 1 stycznia 1925 r. przedstawiał 
się następująco: Józef Zychert, starosta, Wa-
cław Sulkowski, urzędnik, Bolesław Zarzecki, 
prowizoryczny urzędnik, Marian Brokowski, 
prowizoryczny urzędnik, Konstanty Grzym-
kowski, prowizoryczny urzędnik, Kazimierz 
Zalewski, prowizoryczny urzędnik, Zygmunt 
Kupsto, prowizoryczny urzędnik, Bolesław 
Ostrowski, kontraktowy pracownik, Antoni-
na Tryburska, kontraktowy pracownik, Jan 
Stańczak, kontraktowy pracownik, Konstancja 
Włostowska, kontraktowy pracownik, dr Sta-
nisław Majewski, lekarz powiatowy, Wacław 
Babiński, powiatowy lekarz weterynarii, Hen-
ryk Karpiński, kontraktowy pracownik, leś- 
nik, Michał Eisenberg, kierownik powiato-
wy zarządu dróg. Z kolei „Spis urzędników  

Po zakończeniu I wojny światowej kosza- 
ry carskie zlokalizowane w Wysokiem Mazo- 
wieckiem przy ul. Jagiellońskiej zostały prze-
kształcone w szpital. Był to szpital ogólny, bez 
wyraźnego podziału na oddziały. Obowiązki 
dyrektora pełnił lekarz chirurg – Adamski. 
Wykonywał operacje wyrostka robaczkowego, 
przepukliny, małej chirurgii i ginekologii27. 
„Księga adresowa Polski” z 1928 r. notowała też 
lekarza St. Mystkowskiego z Mystek. 1 III 1927 r.  
wojewoda białostocki powołał Stowarzysze- 
nie Przeciwgruźlicze w Ciechanowcu.

Pierwsza polska załoga stacji Szepietowo,  
z okazji odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, ufundowała pamiątkowy przydrożny 
krzyż. Upamiętniać on miał również pracow-
ników kolei poległych w trakcie rozbrajania 
Niemców. Odsłonięto go w dniu 3 maja 1919 r.

Majątek Czyżewo Siedliska dzierżawił  
odwłaścicielki Danuty Danglowny (kuzynki  
Kierznowskich, właścicieli Szepietowa) rotmistrz  
Wiktor Jakubski. Był on dawnym oficerem 
carskim, żołnierzem generała Dowbor-Mu-
śnickiego, pod którym walczył na Podnieprzu  
z bolszewikami. Corocznie uroczyście świę- 
tował rocznicę pojenia koni w Berezynie  
w 1919 r. Był też jednym z organizatorów  
10. pułku ułanów litewskich. W 1928 r. uro-
czyście witał on powracający z „bieżeństwa”  
do Rosji cudowny wizerunek Matki Boskiej 
Hodyszewskiej. 

Przed najazdem bolszewickim 1920 r. Ko- 
menda Powiatowa Policji Państwowej w Wy-
sokiem Mazowieckiem zatrudniała 1 oficera  
i 67 szeregowych. Po bitwie warszawskiej  
i odstąpieniu bolszewików komendantem po-
wiatowym policji był S. Jagielski. W 1928 r.,  
w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodle- 
głości, w Wysokiem Mazowieckiem na rynku 
wybudowano pomnik, na którym wyryto 25 
nazwisk żołnierzy POW. Inicjatorem budowy 
był starosta Józef Zychert. Projekt pomnika 
wykonał inż. architekt Wojciech Woźniacki,  
a prace wykonali m.in. Jan Krynek i Bronisław 
Puciło. Dawny prawosławny psałomszczyk 
cerkiewny z Hodyszewa w liście do Dominika 
Zaniewskiego ze wsi Śniony przekazał infor-
mację, że obraz pozostał w Rosji Radzieckiej,  
w Jeremiejowce, w guberni połtawskiej, nie-
daleko Charkowa. Psałomszczyk prosił, by 
Zaniewski podjął starania o powrót obrazu. 
Również ówczesny proboszcz parafii rzymsko-
katolickiej w Hodyszewie ks. Antoni Szawluk 
czynił starania o powrót cudownego obrazu 
Matki Boskiej Hodyszewskiej. W ramach re-
windykacji dóbr kultury w 1926 r. obraz został 
nareszcie zwrócony.

cdn
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W „Dniu Papieskim” 16 października 
uczniowie szkół z Gminy Czyżew w wyjątko-
wy sposób świętowali gminne obchody „Roku 
Świętego Jana Pawła II”. Tego dnia wraz z opie-
kunkami (Małgorzatą Godlewską, Anną Kazi-
mierczuk, Iwoną Sienicką, Elżbietą Szulborską  
i Anną Zaborowską), mieli zaszczyt spotkać się 
z bratem bł. Ks. Jerzego Popiełuszko, panem Jó- 
zefem oraz jego małżonką panią Alfredą. Spot- 
kanie rozpoczęliśmy na placu głównym w Su- 
chowoli, przy pomniku bł. Ks. Jerzego, przed  
którym złożyliśmy znicz. Następnie wspólnie 
przeszliśmy pod łukiem z Krzyżem Papieskim. 
Łuk był częścią ołtarza zbudowanego na lotni-
sku Krywlany z okazji IV Pielgrzymki do Oj-
czyzny w 1991 roku. Udaliśmy się do kościoła 
parafialnego pw. Św. Ap. Piotra i Pawła gdzie 
wysłuchaliśmy ciekawych i ważnych informacji 

nt. bł. Ks. Jerzego, jak również wspólnie modlili-
śmy się do Błogosławionego. Kolejnym punktem 
naszej wizyty było zwiedzanie z Państwem Po-
piełuszko „Izby Pamięci Ks. Jerzego”, gdzie zdo-
byliśmy kolejne wiadomości na temat Jego życia 
i męczeńskiej śmierci. Państwo Józef i Alfreda 
zaprosili nas również na cmentarz parafialny, by  
wspólnie pomodlić się nad grobem Rodziny Po-
piełuszko. Tu również młodzież zapaliła znicz 
ku pamięci rodziców bł. Ks. Jerzego. Na zakoń-
czenie spotkania udaliśmy się do miejscowości 
Okopy, by zobaczyć dom rodzinny bł. Ks. Je-
rzego oraz pomodlić się w wybudowanej spe-
cjalnie dla podróżnych, kapliczce poświęconej 
Jego pamięci. Przy pamiątkowej tablicy podzię-
kowaliśmy Państwu Popiełuszko za wyjątkowe 
przeżycia duchowe i czas poświęcony uczniom  
z Gminy Czyżew w „Dniu Papieskim”. W imieniu 
Dyrektora GOK-u w Czyżewie Katarzyny Kostro 
przekazaliśmy pamiątkową statuetkę, specjalne 
podziękowanie, kwiaty oraz publikacje książko-
we, które podarowała nam Burmistrz Czyżewa 
– Anna Bogucka. Pani Alfreda zdradziła nam, 
iż Pan Józef obchodzi tego dnia urodziny. Przy 
tak wyjątkowo radosnej okazji, w ważnym dla 
wszystkich dniu, młodzież wraz z opiekunkami 
odśpiewała Panu Popiełuszko „Sto lat”.

Jako następne odwiedziliśmy Sanktuarium 
Maryjne w Różanymstoku. Niezwykłą historię 
świątyni i kultu maryjnego opowiedział nam 
sympatyczny ksiądz ze Zgromadzenia Salezja-

nów Księdza Bosko opiekujących się sanktu-
arium. Wspólnie modliliśmy się przed obrazem 
Matki Boskiej Różanostockiej. 

Na zakończenie, dzięki pomocy Iwony Sie-
nickiej, dla której była to „podróż sentymen-
talna” do czasów szkolnych oraz uprzejmości 
Dyrektora Jerzego Białomyzy, odwiedziliśmy 
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie 
Białostockiej. Uczestnicy naszej wycieczki spo-
tkali się z uczniami szkoły w ramach wyjątko-
wych i wesołych zajęć integracyjnych. Anna 
Kazimierczuk – instruktor koła teatralnego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie popro-
wadziła z grupą ponad siedemdziesięciu osób 
spotkanie teatralne na temat przyjaźni.

Z żalem wracaliśmy do domu. Jednak 
wspomnienia i przeżycia tego dnia, które w nas 
zostaną „pofruną dalej w świat”. Wyjątkowy 
dzień poświęcony Św. Janowi Pawłowi II, który 
mogliśmy przeżyć na rozważaniach duchowych 
dzięki spotkaniu z Rodziną bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszko oraz modlitwie w Różanymstoku, oka-
zał się wspaniałą okazją do świętowania naszych 
gminnych obchodów „Roku Jana Pawła II”.

Wyjazd dzieciom i młodzieży zorganizo-
wały: Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej, 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Ze-
spół Szkół w Czyżewie.

Wdzięczni uczniowie z Gminy Czyżew

„ROK ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II” W GMINIE CZYŻEW 

MISJONARZE SŁUDZY UBOGICH TRZECIEGO ŚWIATA 
Możemy zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje 
w XXI w.?  Problem leży w egoizmie bogatych.”

„Nigdzie na świecie nie widziałem takiego 
rasizmu – opowiadał o. Walter. Drugi i zasad-
niczy problem leży jednak w mentalności ludzi. 
Biedniejsza część tej ludności nie wierzy, że ma 
własną godność. Pozwalają sobie wmówić, że są 
ludźmi drugiej kategorii. Poza misją ewangeli-
zacyjną, misjonarze prowadzą misje edukacyj-
ną, dzięki której opuszczone i ubogie dzieci są 
kształcone duchowo i intelektualnie. Tworzone  
są jadłodajnie oraz domy dla osieroconych  
i opuszczonych dzieci – tłumaczył misjonarz. 
Niezwykłym znakiem czasu są Rodziny Misyj-
ne  MSPTM, które ze swoimi dziećmi zostawiły  
własne ojczyzny, aby otworzyć się na najuboż-
szych jako „małe Kościoły domowe” przemienia-
jące się w miejsca życzliwego przyjęcia i miłości 
względem cierpiących. A dokładnie na czym po-
lega ich posługa? Mężowie prowadzą (na terenie 
Miasteczka Chłopców w Andahuaylillas Cuzco): 
Ośrodek Edukacyjny dla Chłopców bł. Francisz- 
ka i Hiacynty Marto, przyjmujący bezpłatnie 
około 200 chłopców, którzy ze względu na sieroc- 
two lub brak zasobów ekonomicznych uważani 
są przez szkoły publiczne za „niewystarczająco 
przygotowanych”. Inną inicjatywą są warsztaty 
zawodowe, w których ubogie dzieci i młodzież 
męska uczą się zawodu. Żony natomiast prowa-
dzą w Cuzco Ośrodek Edukacyjny dla Dziewcząt 
św. Marii Goretti i podległe mu warsztaty; przyj-

Ostatni piątek września nie był zwykłym 
dniem. Szkolną społeczność „Jagiellończyka” od- 
wiedziło dwóch gości z dalekich i bardzo dale-
kich stron – o. Walter Corsini, Włoch, należący 
do Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich Trzecie-
go Świata oraz jego tłumacz, o. Andrzej Haase,  
z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Duchowny  
przekazał młodzieży, jak wygląda życie biednych 
społeczności żyjących w Peru, jak pomagają  
Kapłani, Siostry i Rodziny Misyjne Misjonarzy 
Sług Ubogich Trzeciego Świata i jak każdy z nas 
może włączyć się w tę szlachetną działalność.  
„W najodleglejszych i najbardziej opuszczonych 
wioskach Kordylierów andyjskich misjonarze 
żyją na wysokości 3500 m n.p.m. Problem ubó-
stwa i głodu jest tam bardzo powszechny. Do dziś 
zdarzają się tu przypadki niewolnictwa i ponad 
10 % ludności to analfabeci – mówił misjonarz. 

muje on 400 ubogich dziewcząt, które otrzymują 
w nim bezpłatnie edukację szkolną oraz ogólne 
wykształcenie i wychowanie, wszystkie pomoce 
naukowe, dobre wyżywienie i niezbędną opiekę 
medyczną. Ojciec Walter zapraszał do współ-
pracy z Ruchem poprzez swoje modlitwy, ofiary  
i codzienne nawracanie się, podejmując się pro-
pagowania charyzmatu MSPTM.

Misjonarze Słudzy Ubogich Trzeciego Świa- 
ta to zgromadzenie misjonarzy założone przez  
o. Giovanniego Salerno. Od samego początku 
ojciec Giovanni świadom był faktu, iż ubogie 
wioski peruwiańskiej Kordyliery andyjskiej nie 
potrzebują tylko kapłanów misjonarzy, ale także 
lekarzy i innych świeckich, którzy poświęcili- 
by się posługiwaniu im. Z tego powodu na po-
czątku lat osiemdziesiątych założył katolicki  
Ruch Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata 
(Opus Christi Salvatoris Mundi), który zachęca  
młodych ludzi, pary małżeńskie, kapłanów i świec- 
kich, aby połączyli swe wysiłki na rzecz wielkiej 
liczby braci cierpiących w Trzecim Świecie. Ich 
głównym zajęciem jest pokorne ewangelizowa-
nie, aby ubodzy mogli żyć w warunkach zgod-
nych z ich godnością osób ludzkich i dzieci Bo-
żych. W sposób szczególny pragną poświęcić całe 
swoje  życie służbie ubogim dzieciom. Idą tam, 
gdzie inni nie docierają, aby szukać słabych i wy-
rzuconych poza nawias społeczeństwa. W nich 
chcą rozpoznać oblicze samego Chrystusa.

ks. Wojciech
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LUDOWA JAK NOWA
Uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowa-

nej w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Bezpieczna 
droga do Mlekovity warunkiem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazo-
wieckiego" odbyło się w Wysokiem Mazowiec-
kiem 26 października.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych możliwa była przebudowa drogi po-
wiatowej o długości 1 316,00 km. Całkowity 
koszt inwestycji to ok. 5 354.671,00 zł, w tym 
uzyskana dotacja z budżetu państwa wyniosła 
2 356.897, 00 zł.

Inwestycję te współfinansowały Powiat Wy- 
sokomazowiecki, Miasto Wysokie Mazowiec-
kie oraz Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT”  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakład Wo-
dociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej  
w Wysokiem Mazowieckiem pod nadzorem 

Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Ma-
zowieckiem, odpowiedzialnego bezpośrednio 
za realizację całości inwestycji, od etapu pro-
jektowania i nadzoru inwestorskiego do osta-
tecznego odbioru.

Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokoma-
zowiecki otworzył uroczystość witając wszyst-
kich przybyłych, wśród których nie zabrakło 
Wojewody Podlaskiego – Wojciecha Żylińskie-
go, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie 
–Jarosława Siekierko, Prezesa SM Mlekovita 
– Dariusza Sapińskiego wraz z Radą Nadzor-
czą Mlekovity, Wójta Gminy Wysokie Mazo-
wieckie – Krzysztofa Krajewskiego, Radnego 
Sejmiku Województwa Podlaskiego - Łukasza 
Siekierko, Radnych Powiatu Wysokomazo-
wieckiego, Radnych Miasta Wysokie Mazo-
wieckie, przedstawicieli wykonawców robót, 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej oraz kierowników powiatowych jed-
nostek organizacyjnych.

W trakcie uroczystości głos zabrał Wojewoda  
Żyliński, Prezes SM Mlekovita oraz Burmistrz 

Miasta Wysokie Mazowieckie. W swoich wystą-
pieniach goście podkreślali wagę zrealizowa- 
nej inwestycji dla mieszkańców korzystających 
z dróg i służb działających na rzecz tych miesz-
kańców. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. 
kanonik Edward Łapiński Proboszcz parafii pw. 
św. Ap. Piotra i Pawła dokonał poświęcenia 
inwestycji.

Na zakończenie Starosta Zieliński podzię- 
kował wszystkim, którzy przyczynili się do zre- 
alizowania tej inwestycji.

OTWARCIE MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W JAMIOŁKACH GODZIEBACH
stały pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju – z rezerwy subwencji ogólnej.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsię- 
biorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakład Wo-
dociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej  
w Wysokiem Mazowieckiem pod nadzorem  
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Ma-
zowieckiem, odpowiedzialnego bezpośrednio za 
realizację całości inwestycji, od etapu projek-
towania i nadzoru inwestorskiego do ostatecz- 
nego odbioru.

Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazo-
wiecki otworzył uroczystość, witając wszystkich 
przybyłych, wśród których nie zabrakło Posła  
na Sejm – Jacka Boguckiego, Wójta Gminy So- 
koły – Józefa Zajkowskiego, Wójta Gminy Kulsze  

Uroczystego otwarcia inwestycji pn. „Prze-
budowa mostu w miejscowości Jamiołki Go-
dzieby wraz z dojazdami” dokonano 22 paź-
dziernika. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 
3.384 466 zł. Inwestycję tę współfinansował 
Powiat Wysokomazowiecki oraz Gmina Sokoły. 
Środki na ten cel w wysokości 1.584 500 zł zo-

Kościelne – Józefa Grochowskiego oraz Wójta 
Gminy Kobylin Borzymy – Wojciecha Mojkow- 
skiego, Radnych Powiatu Wysokomazowiec- 
kiego, Radnych Gminy Sokoły oraz sołtysów  
z tej gminy, przedstawicieli wykonawców robót, 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej.

W swoich wystąpieniach goście podkreślali 
wagę zrealizowanej inwestycji dla mieszkańców 
korzystających z dróg i służb działających na 
rzecz tych mieszkańców.

Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. kano-
nik Czesław Małż – Proboszcz parafii w Soko-
łach – dokonał poświęcenia mostu.

Na zakończenie Starosta Zieliński podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się do zre-
alizowania tej inwestycji.

ZMAGALI SIĘ PRZY SZACHOWNICACH
W kategorii mężczyzn: I miejsce – Andrzej 

Choiński (Ciechanowiec), II – Mateusz Janowicz 
(Zambrów), III – Tomasz Groszfeld (Zambrów). 
W kategorii kobiet: I miejsce – Klaudia Guziak 
(Publiczne Gimnazjum w Szepietowie), II – 
Aleksandra Łuniewska (Publiczne Gimnazjum 
w Ciechanowcu), III – Gabriela Guziak (Pu- 
bliczne Gimnazjum w Szepietowie).

W kategorii chłopców do lat 18: I miejsce 
–  Maciej Piszczatowski (Publiczne Gimnazjum  
w Szepietowie), II – Adam Szumowski (Publicz-
ne Gimnazjum w Szepietowie), III – Dawid Sta-
wierej (Publiczne Gimnazjum w Szepietowie).  
W kategorii chłopców do lat 13: I miejsce  
– Dominik Tymiński (Publiczne Gimnazjum  
w Klukowie), II – Wiktor Aronowicz (Gminny 
Ośrodek Kultury w Czyżewie), III – Jakub Śli-

W Gminnym Ośrodku Kultury w Szepie-
towie odbył się 11 października XII Powiatowy 
Turniej Szachowy – Szepietowo 2015. W roz-
grywkach szachowych uczestniczyło 44 zawod-
ników. Turniej rozegrano na dystansie 9 rund 
po 10 minut na zawodnika. Klasyfikację prowa-
dzono w pięciu kategoriach: mężczyzn, kobiet, 
chłopców do lat 18, chłopców do lat 13, dziew-
cząt do lat 13.

Przeprowadzony turniej szachowy umożliwił  
bezpośredni kontakt miłośników gry w szachy,  
wymianę doświadczeń oraz doskonalenie umie- 
jętności gry poprzez logiczne myślenie i spój- 
ność działania. Wyłonił mistrza powiatu wyso-
komazowieckiego oraz promował tego rodzaju 
sport na szczeblu powiatowym i rejonowym.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

wonik (Szkoła Podstawowa w Wysokiem Ma-
zowieckiem). W kategorii dziewcząt do lat 13:  
I miejsce – Magda Kalupa (Gminny Ośrodek  
Kultury w Czyżewie), II – Ewa Tymińska (Szkoła  
Podstawowa w Łuniewie Małym), III – Zuzanna  
Godlewska (Publiczne Gimnazjum w Klukowie).

Mistrzem XII Powiatowego Turnieju Sza-
chowego – Szepietowo 2015 – został Andrzej 
Choiński.

Mistrz turnieju oraz najlepsi zawodnicy w po- 
szczególnych kategoriach otrzymali nagrody  
w postaci statuetek i pamiątkowych dyplomów.

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje Grzego-
rzowi Samełce za pomoc w organizacji i spraw-
nym przeprowadzeniu rozgrywek szachowych 
oraz Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Ma-
zowieckiem za dofinansowanie turnieju.
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FUNKCJONOWANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZARZACH W 2015 R.

W ubiegłym miesiącu Dom Pomocy Spo-
łecznej w Kozarzach wizytowała Komisja Ochro- 
ny Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego. Poza szczegółową in-
formacją o działalności Domu radni mieli moż-
liwość zobaczenia jak obecnie funkcjonuje Dom 
Pomocy Społecznej w Kozarzach. Zadaniem 
Domu jest zapewnienie mieszkańcom potrzeb 
bytowych, opiekuńczych i wspomagających 
zgodnie z obowiązującymi standardami. Wszel- 
kie działania związane z funkcjonowaniem 
Domu mają na celu stałe podnoszenie jakości 
życia mieszkańców. Miesięczny koszt utrzyma-
nia mieszkańca w 2015 r. wynosi 2.740,35 zł. 

Głównym zadaniem Domu jest zapewnie-
nie mieszkańcom godnego życia, opieki oraz 
podnoszenie ich sprawności i samodzielności.  
Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu spra- 
wuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i le- 
karz psychiatra. Ze świadczeń innych lekarzy 
specjalistów mieszkańcy korzystają w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego w różnych porad-
niach. Pensjonariusze Domu objęci są reha- 
bilitacją leczniczą. Korzystają z kinezyterapii,  
fizykoterapii oraz różnych form aktywności  
ruchowej. Z uwagi na profil Domu, największe 
efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując pro-
gram zajęć przygotowany w oparciu o indywi-
dualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. 
W Domu prowadzone są również działania 
terapeutyczne, które mają na celu podnosze-
nie sprawności i samodzielności mieszkańców. 
Zajęcia terapeutyczne są dobrowolne, uwzględ- 
niają możliwości 

i zainteresowania mieszkańców. Aby uprzy-
jemnić pobyt w placówce personel Domu orga-
nizuje czas wolny proponując różnorodne for-
my zajęć. Mieszkańcom organizowane są święta 
i inne uroczystości na terenie Domu oraz wy-
cieczki i wyjazdy na imprezy kulturalne. 

W bieżącym roku sprawniejsi mieszkańcy 
byli na wycieczkach w Białowieży, 

warszawskim ZOO,  Farmie Iluzji, nad rze-
ką Bug, w kinie i Białostockim Teatrze Lalek. 
Dwunastu mieszkańców było na kilkudniowym 
pobycie w Bukowinie Tatrzańskiej 

i Zakopanem. Ponadto mieszkańcy uczest-
niczyli w wielu imprezach na terenie Powiatu 
Wysokomazowieckiego oraz organizowanych 
przez inne Domy Pomocy Społecznej. 

Systematycznie podejmowane są działania 
w celu podnoszenia standardów życia miesz-
kańców. Zakupiono urządzenia do rehabilitacji 
(poręcze do nauki chodzenia, aparat do drenażu 
limfatycznego, elektrostymulator czterokanało-
wy,  łóżko do masażu), doposażono pralnię (za-
kupiono nowy magiel, regały na pościel, kosze 
na bieliznę, prasowalnicę). 

Istotnym elementem funkcjonowania Domu  
jest utrzymanie porządku, czystości oraz syste-
matyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń. 
W tym celu zakupiono zestaw do froterowa-
nia i profesjonalny odkurzacz wodno-parowy. 
Mieszkańcom nie posiadającym środków finan-
sowych Dom jest obowiązany zapewnić odzież 
oraz rzeczy codziennego użytku. W Agencji 
Rezerw Materiałowych zakupiono po bardzo 
korzystnych cenach 500 szt. prześcieradeł, 300 
szt. ręczników bawełnianych oraz 500 szt. ręcz-
ników frotte, za kwotę 5 tys. zł. 

Prowadzone w ostatnich latach działania  
w zakresie poprawy funkcjonowania Domu spra- 
wiły, że standard usług świadczonych miesz-
kańcom znacznie się podwyższył. Podobnie jak  
w latach poprzednich, w roku bieżącym również 
inwestowano w poprawę warunków bytowych. 
Kontynuowano prace remontowe wewnątrz 
budynku. Odnowiono 11 pokoi mieszkalnych, 
wymieniono wykładziny na korytarzu oraz  
w 14 pokojach mieszkalnych, ułożono płytki 
podłogowe w 3 pomieszczeniach przeznaczo-
nych do udzielania pomocy medycznej oraz za-
montowano klimatyzację w dyżurce opiekunów 
pielęgniarek. Na bieżąco wykonywano naprawy 
i wymianę sprzętu oraz wyposażenia niszczo-
nego przez mieszkańców. Kontynuowano prace 
remontowe na zewnątrz budynku: wykonano 
remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
oraz wykonano opaski z kostki burkowej wraz  
z montażem nowych rynien i instalacji od-

prowadzających wodę wokół starego budynku  
i częściowo przy dużym obiekcie. 

W domkach wypoczynkowych zużyte termy  
zostały zamienione energooszczędnymi prze- 
pływowymi podgrzewaczami wody. Wymie- 
niono około 250 żarówek na energooszczędne, 
co pozwoli obniżyć koszty  energii elektrycznej. 
Po dwudziestu latach eksploatacji wymieniono 
złoże w stacji uzdatniania wody. Dokończono 
wymianę ogrodzenia posesji. Kontynuowano 
działania w zakresie zagospodarowania i popra-
wy estetyki terenu wokół Domu. Zamontowano 
21 lamp parkowych i 10 lamp oświetlających 
staw oraz wykonano oświetlenie pod wiatą. 

Utrzymanie porządku oraz pielęgnacja zie- 
leni na tak dużym obszarze wymaga ciągłej  
i systematycznej pracy. W celu usprawnienia  
prac zakupiono samobieżną kosiarkę. Wyko-
nano kompleksowe zagospodarowanie terenu 
wokół starego budynku, który obecnie użyczo-
ny jest Stowarzyszeniu „Natura”. W ramach prac 
odnowiono dojścia do budynku, zamontowano 
barierki na schodach i lampy oświetleniowe.

Oprócz działań w celu zapewnienia prawi-
dłowego funkcjonowania Domu podejmowane 
są starania o zwiększenie dochodów placówki. 
W roku bieżącym pozyskano w formie darowi-
zny 40 sztuk materacy łóżkowych oraz bardzo 
dobry sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny: 
łóżka elektryczne, materace przeciw odleżyno-
we, wózki inwalidzkie, kule i chodziki o warto-
ści 57 tys. zł. Dzięki działaniom skierowanym 
do gospodarstw sadowniczych oraz organizacji 
społecznych Dom otrzymał w formie darowizny 
27.107 kg jabłek, 600 kg pomidorów, 1.000 kg 
kapusty oraz 630 kg gruszek o łącznej wartości 
28 tys. zł. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy 
kolejną darowiznę – nowy defibrylator o warto-
ści prawie 6 tys. zł. Pozyskane w bieżącym roku 
darowizny o łącznej wartości około 97 tys. zł  
mają wpływ na koszt utrzymania mieszkańca, 
a przez to na wzrost dochodów placówki, co 
przyczynia się do podnoszenia warunków życia 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zarzach.

DPS w Kozarzach
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Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna 
akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Za-
wodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na 
celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych ini-
cjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju 
poradnictwa zawodowego. OTK włączono na sta-
łe do kanonu działań polskiego poradnictwa za-
wodowego od roku 2009.

Adresatami i odbiorcami OTK są wszyscy 
potrzebujący profesjonalnego wsparcia w plano-
waniu dalszej edukacji, zawodu, pracy czy kariery. 
Inicjatywa ta skierowana jest zatem  do wszystkich 
osób bezrobotnych. Patronat nad przedsięwzię-
ciem sprawują Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazo-
wieckiem już po raz siódmy włączył się w orga-
nizację OTK.

Planując swoją przyszłość można liczyć tyl-
ko na siebie – samemu osiągać swoje sukcesy, 
samodzielnie szukać rozwiązań, wierzyć w swoje 
rozwiązania. Czasami jednak zdarza się w takich 
sytuacjach, że błądzimy po omacku, szukamy tam 
gdzie nie trzeba, korzystamy z niewłaściwych na-
rzędzi. Tegoroczne motto „Poznaj swojego doradcę 
kariery” – to doskonała okazja do poszukania 
wsparcia i w ten sposób znacznego zwiększe
nia swoich szans na osiągnięcie sukcesu. Wszyscy 
pragnący lepszej przyszłości poprzez kontakt 
z doradcą klienta mogą działać sprawniej, szybciej 
i efektowniej na dynamicznie rozwijającym się 
rynku pracy. 

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Ka-
riery Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Ma-
zowieckiem w dniach 19-23 października 2015 r. 
zainspirował szereg działań kierowanych do osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz innych 
zainteresowanych, np.: konsultacje w zakresie 
planowania własnej ścieżki kariery i rozwoju za-
wodowego; konsultacje w zakresie zakładania 
własnej firmy; badanie kompetencji i umiejęt-
ności przedsiębiorczych; panel informacyjny: 
EURES jako system wspierania mobilności zawo-
dowej; konsultacje dla pracodawców i przedsię-
biorców działających na lokalnym rynku pracy, 
w szczególności nie korzystających dotychczas 
ze wsparcia urzędu.

Celem promocji usług doradczych było do-
tarcie do jak najszerszego grona odbiorców. 

Spotkania odbywały się w siedzibie urzędu 
w formie grupowej lub konsultacji indywidualnych.

Tematyka indywidualnych konsultacji z do-
radcami zawodowymi była różnorodna. 

Z jednej strony prowadzono rozmowy z oso-
bami dotyczące ich planów, działań, systemu war-
tości, celów, motywacji czy zainteresowań. Z dru-
giej – informowano o sytuacji na rynku pracy 
i podaży ofert pracy. Zwracano zainteresowa-
nym uwagę na usługi i instrumenty rynku pracy, 
w szczególności podkreślano rolę poradnictwa za-
wodowego w dzisiejszym życiu, w dokonywaniu 
wyborów, podejmowaniu decyzji czy planowaniu 
rozwoju edukacyjno-zawodowego. Spotkania pro-
wadzone były z wykorzystaniem testów i ćwiczeń. 

INFORMACJA  Z  PRZEBIEGU  OGÓLNOPOLSKIEGO  TYGODNIA KARIERY
Grupowy panel informacyjny: EURES jako 

system wspierania mobilności zawodowej. Celem 
spotkania było przybliżenie zainteresowanym oso-
bom systemu międzynarodowej wymiany ofert 
pracy, który świadczy usługi na rzecz pracowni-
ków i pracodawców, a także wszystkich innych 
obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego 
przepływu osób w EOG.

Jednocześnie informowano o organizowanych 
22 października 2015 r. Europejskich Dniach Pra-
cy (European Job Day – Poland 2015 ON-LINE), 
których celem jest ułatwienie nawiązania kon-
taktu (spotkanie wirtualne) osobom poszukują-
cym pracy z Polski z pracodawcami działającymi 
na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego w branżach: IT, transport
i logistyka, opieka medyczna, księgowość i fi nanse, 
branża metalowa, budownictwo, produkcja, hote-
larstwo i gastronomia. 

W tegorocznym „tygodniu kariery” dla osób, 
które nie mogły osobiście dotrzeć do urzędu za-
planowano możliwość uzyskania pomocy dorad-
czej za pomocą komunikacji elektronicznej. 

Łącznie z usług doradczych w trakcie OTK 
w 2015 roku skorzystało około 100 osób.

Podjęta inicjatywa cieszyła się sporym zainte-
resowaniem, a do rezultatów związanych z OTK 
można zaliczyć m.in. zwrócenie uwagi na potrze-
bę planowania, zarządzania swoją karierą edu-
kacyjno-zawodową, tj. lepszego poznania siebie 
i umiejętność prezentacji własnych mocnych 
stron; pogłębienie wiedzy o prawach rządzących 
rynkiem pracy, o sytuacji na lokalnym i euro-
pejskim rynku pracy; poznanie nowoczesnych, 
często niestandardowych metod i technik poszu-
kiwania pracy; popularyzowanie działań i form 
pomocy urzędu pracy. 

Joanna Wójciak

STAWIAMY NA PROFESJONALISTÓW
Jednym z działań wspierających politykę Unii 

Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego 
jest program Erasmus+, będący częścią progra-
mu „Uczenie się przez całe życie”. Jego głównym 
założeniami są promowanie mobilności pracow-
ników na europejskim rynku pracy, wdraża-
nie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla 
podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, wsparcie 
rozwiązań zwiększających przejrzystość i uzna-
walność kwalifi kacji zawodowych w krajach eu-
ropejskich oraz podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego. Cele te realizowane są poprzez sta-
że zagraniczne dla uczniów.

Udział w projektach mobilności ma na celu 
między innymi zapoznanie się z nowościami po-
jawiającymi się w branży, wykorzystanie umie-
jętności teoretycznych w praktyce oraz rozwój 
takich cech osobowości, jak odpowiedzialność, 
kreatywność i umiejętność radzenia sobie z wy-
zwaniami. Staż za granicą umożliwia także inte-
gracje europejską na poziomie kulturalnym oraz 
podniesienie umiejętności językowych. Z tego 

powodu Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Wysokiem Mazowieckiem stara się zapew-
nić uczniom możliwość skorzystania z tej for-
my rozwoju zawodowego i osobistego. Do pierw
szego projektu szkoła włączyła się już w roku 
szkolnym 2013/14. Od tego czasu otrzymaliśmy 
dofi nansowanie na trzy projekty mobilności.

W chwili obecnej rozpoczął się nabór do 
najnowszego projektu stażowego dla uczniów 
„Stawiamy na profesjonalistów – staże zawo-
dowe dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazo-
wieckiem”, w ramach którego 45 uczniów klas 
II i III kierunków o specjalności: technik me-
chatronik, technik pojazdów samochodowych, 
technik cyfrowych procesów graficznych oraz 
technik rolnik odbędzie dwutygodniowe szko-
lenie w Portugalii i Irlandii na przełomie stycz-
nia i lutego 2016 roku. Całość kosztów włącznie 
z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, 
programem kulturowym pokrywają środki z fun-
duszy Unii Europejskiej. 

Projekt w znacznym stopniu przyczyni się 
do rozwoju zawodowego uczestników oraz po-
głębienia praktycznej znajomości języka angiel-
skiego. Zdobędą oni dodatkowe umiejętności, 
poznają funkcjonowanie fi rm stażowych rozwią-
zań technologicznych w mechanice, mechatro-
nice, rolnictwie, reklamie i informatyce. z opinii 
pracodawców wynika, iż pożądanymi kompe-
tencjami młodych są: umiejętność współpracy, 
rozwiązywania problemów, właściwej komuni-
kacji. Dlatego też projekt kładzie nacisk na roz-
wój osobisty w kontekście kompetencji między-
kulturowych poprzez przygotowanie kulturowo 
– pedagogiczne, obejmujące między innymi: 
spotkanie integracyjne polskich uczestników 
z uczniami szkoły przyjmującej, zwiedzanie i po-
znawanie historii i kultury krajów goszczących.

Projekt pozwoli na poznanie środowiska za-
wodów, organizacji i kultury pracy w innych 
krajach, a tym samym umożliwi doskonalenie 
zdolności adaptacyjnych w podejmowaniu pracy 
na rynku europejskim.
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Dokończenie ze strony 1.
Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ 

Solidarność Józef Modzelewski zebranym w świą-
tyni przypomniał okres 35-letniej działalności 
NSZZ Solidarność. Bardzo gorąco powitano Pana 
Lasockiego Tadeusza i Waldemara Kruszewskie-
go to oni w 1980 r budowali pierwsze struktury 
NSZZ Solidarności w rejonie Wysokiego Mazo-
wieckiego.

Homilię wygłosił Dziekan Stanisław Szym-
borski, który czytał kazanie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki wygłoszone w 1984 r. na mszy za Ojczyznę 
w kościele St. Kostki. Stwierdził, iż wypowiedzia-
ne przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę słowa o za-
grożeniach nie straciły na ważności i są aktualne 
dla dzisiejszej sytuacji w naszej Ojczyźnie.

Po zakończeniu Mszy Świętej delegacje roz-
poczęły składanie wiązanek kwiatów pod epita-
fi um bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pod pomnikiem 
Świętego Jana Pawła II oraz tablicą upamiętnia-
jącą tragiczną śmierć Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Pierwsze wiązanki złożyły: delegacja NSZZ So-
lidarność w składnie Józef Modzelewski, Euge-
niusz Tormejster, Kazimierz Waszczuk, Rada 
Miasta i Gminy Szepietowa z Burmistrzem Ro-
bertem Wyszyńskim oraz posłowie Rzeczpospo-
litej Polskiej. W imieniu Starostwa Powiatowego 

wiązankę złożył Starosta Zieliński Bogdan z Za-
rządem, od miasta Wysokie Mazowieckie wią-
zanki – Burmistrz Jarosław Siekierko, z Ciecha-
nowca – Burmistrz Mirosław Reczko. Gminę 
Nowe Piekuty reprezentował Wójt Marek Ka-
czyński i Dyrektor Gimnazjum Maria Wyszyń-
ska. Były też wiązanki od: Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Komisji Zakładowych NZSS Soli-
darności i osób prywatnych. Po zakończeniu 
drugiego etapu uroczystości wystąpił Przewodni-
czący oddziału NSZZ Solidarność w Wysokiem 
Mazowieckiem Kazimierz Waszczuk. Podzięko-
wał wszystkim którzy uczestniczyli w uroczy-
stościach 35-lecia powstania struktur NSZZ
Solidarności w powiecie wysokomazowieckim. 
W sposób szczególny Burmistrzowi miasta i gmi-
ny Szepietowo Robertowi Wyszyńskiemu za po-
moc i przychylność w zorganizowaniu uroczy-
stości oraz księdzu Dziekanowi Stanisławowi 
Szymborskiemu. Posłom, pocztom sztandaro-
wym, obsłudze liturgicznej, orkiestrze. W paru 
zdaniach podziękował władzom powiatu i bur-
mistrzowi miasta Wysokie Mazowieckie za dobrą 
współpracę z NSZZ Solidarność w rozwiązaniu 
ludzkich problemów i propagowaniu patriotycz-
nych zachowań. Na zakończenie zaprosił wszyst-
kich gości na skromny obiad do Restauracji 

Słowiańska. Zebrani z orkiestrą dętą odśpiewali 
pieśń „Rotę". Podczas posiłku nastąpiły kolejne 
wystąpienia. Pierwsi zabrali głos parlamenta-
rzyści, po nich wystąpił Dziekan Wydziału Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku 
Henryk Wnorowski oraz Wójt Marek Kaczyń-
ski i Burmistrz Jarosław Siekierko. We wszyst-
kich wystąpieniach odnoszono się do powstania 
NSZZ Solidarności 1980 r., było wiele słów troski 
o naszą Ojczyznę. Co zrobić aby ludziom żyło się 
lepiej. Jak wytępić patologię i zadbać o prawdę 
historyczną w Polsce. 

OBCHODY JUBILEUSZU SOLIDARNOŚCI

POSIEDZENIA RADY POWIATOWEJ PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

ków którzy przekroczyli indywidualne kwoty 
mleczne przysługujące dostawcom. Poruszano 
także temat afrykańskiego pomoru świń, szkód 
wyrządzanych przez zwierzynę łowną oraz Do-
żynek Wojewódzkich w Sokółce.

Rada powiatowa wyszła także z inicjatywą, 
aby wyrazić sprzeciw wobec rozporządzenia 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski 
Wodnej w Warszawie dotyczącego projektu roz-
porządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie 
określenia wód powierzchniowych wrażliwych 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażo-
nych, z których odpływ azotu ze źródeł rolni-
czych do tych wód należy ograniczyć na terenie 
województwa podlaskiego. Rozporządzenie na-
kłada kolejne obszary OSN między innymi na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego.

W okresie od 1 czerwca do 31 października 
br. rada powiatowa PIR powiatu wysokomazo-
wieckiego odbyła dwa posiedzenia: 23 lipca br. 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz 2 września br. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach.

Głównymi tematami poruszanymi podczas 
posiedzeń były m.in. prace komisji szacujących 
straty spowodowane suszą oraz kary dla rolni-

Ponadto złożono wnioski do Zarządu Pod-
laskiej Izby Rolniczej dotyczące:
– wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi o zabezpieczenie środków w budżecie 
państwa na zwrot kosztów lub wynagrodzenie 
dla członków komisji z ramienia Izb Rolniczych 
szacujących szkody spowodowane warunkami 
atmosferycznymi.
– wystąpienia do Ministra Finansów o rekom-
pensaty dla Urzędów Gmin/Miast z tytułu 
umorzenie podatku rolnego.
– wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o przyspieszenie wypłacania płatności ob-
szarowych, ze względu na panującą suszę oraz  
kary za przekroczenie limitu kwot mlecznych.   

Więcej informacji dotyczącej działalności 
Podlaskiej Izby Rolniczej na stronie: 

www.pirol.pl.
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