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Rogi Pasterskie były instrumentami 11 doro-
słych uczestników i 4 dzieci, a na innych instru-
mentach pasterskich koncertowało 32 dorosłych 
uczestników i 16 dzieci, w tym jeden zespół.

Konkursowe prezentacje oceniało sześcio-
osobowe jury, złożone z wybitnych znawców 
muzyki i etnografii.

Relację i ilustrację fotograficzną z tego wy-
darzenie znajdą Państwo na stronach 10 i 11 bie-
żącego wydania Głosu Wysokomazowieckiego.

Instrumentaliści, grający na instrumentach 
pasterskich rywalizowali podczas XXXIV Kon-
kursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Ka-
zimierza Uszyńskiego, który odbył się w Ciecha-
nowcu w pierwszy weekend grudnia, na terenie 
Muzeum Rolnictwa im. Ks Krzysztofa Kluka. 

W kategorii ligawki – dorośli do Konkursu 
zapisało się 41 uczestników – 14 dzieci od 11 do 
16 lat i 12 uczestników, dzieci do lat 10. W kate- 
gorii bazuny udział wzięło 6 dorosłych i 3 dzieci. 
Na trombitach zagrało 19 dorosłych i 5 dzieci. 

W dniu 16 listopada 2014 roku odbyły się wybory samorządowe. Dla wyboru Rady Powiatu Wysokomazowieckiego utwo-
rzono 5 okręgów wyborczych w których łącznie wybierano 17 radnych. Kandydatów do rady powiatu zarejestrowały 3 komitety 
wyborcze, które podczas wyborów otrzymały następującą ilość głosów: lista nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość – 13 453, lista  
nr 13 – Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Adsum - 2 516, lista nr 14 – KWW Nasz Powiat.

Podział mandatów do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego przedstawiamy na stronie 3. 

Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,
odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,

radości w smutku dzięki ludzkiej miłości
i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.

Bądźmy i my świadkami nadziei w noc Narodzenia Pańskiego, 
w radosne dni świąt Bożego Narodzenia i w każdy dzień naszego życia. 

Szczęśliwych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym w Nowym 2015 Roku.    

… W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. 
Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi …

          
Jan Paweł II 

          Dorota Łapiak                                    Leszek Gruchała   Bogdan Zieliński 

Przewodniczący Rady Powiatu        Wicestarosta Wysokomazowiecki        Starosta Wysokomazowiecki 

TRZYDZIESTE CZWARTE CIECHANOWIECKIE LIGAWKI
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kracji oraz za głosy oddane na wszystkich kan-
dydatów, w tym przede wszystkim kandydatów 
KW Prawo i Sprawiedliwość i mnie osobiście.  
W wyniku Państwa decyzji została wyłoniona  
m. in. nowa Rada Powiatu Wysokomazowiec- 
kiego na V kadencję 2014–2018. Na swym pierw- 
szym posiedzeniu w dniu 27 listopada, Rada 
wybrała nowe władze, powierzając mi po raz 
4 zaszczytną funkcję Starosty Wysokomazo- 
wieckiego. To olbrzymi zaszczyt i honor być 
reprezentantem tak wspaniałych ludzi zamiesz-
kujących nasz powiat, ale także nie mniejsze 
zobowiązanie i motywacja do służby wobec 
tych mieszkańców. Już dziś pragnę Państwa 
zapewnić, iż dołożę wszystkich sił, aby na ile to  
możliwe, kontynuować kurs dalszego szybkiego  
rozwoju naszego powiatu. Do tego potrzebna  
jest mądra i odpowiedzialna Rada Powiatu,  
która działa tylko i wyłącznie dla dobra miesz-
kańców całego powiatu, a nie tylko okręgu z któ- 

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!

Wybory, wybory i po wyborach… Pragnę 
najserdeczniej jak tylko potrafię podziękować 
Państwu, którzy wzięliście udział w wyborach 
samorządowych 16 listopada 2014 r., za Wasz  
czynny udział w tym lokalnym święcie demo-

rego radni zostali wybrani. Dlatego też zaprosi-
łem wszystkich, bez wyjątku, radnych powiato-
wych do pracy na rzecz naszych mieszkańców 
i ta oferta została przyjęta. Cieszę się, iż uda-
ło się nam doprowadzić do zgody w Radzie, 
co bez wątpienia wróży dobrze na przyszłość. 
Nie będziemy skupiać się na jałowych sporach 
lecz na rozwiązywaniu konkretnych proble-
mów ludzi. To jest wartość nie do przecenienia.

W przededniu zbliżających się Świąt Bo- 
żego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniej-
sze i najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia  
i radości, wielu wewnętrznych przeżyć oraz  
błogosławieństwa nowo narodzonego Dzieciątka  
w każdym nowym dniu nadchodzącego 2015 
roku. Szczęść Boże!   

Z wyrazami szacunku
   Bogdan Zieliński
  Starosta Wysokomazowiecki

I SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO V KADENCJI
sarza Wyborczego w Łomży. Radni mimo, że  
zostali wybrani 16 listopada, swój mandat spra- 
wują od momentu złożenia ślubowania.

Sesję inauguracyjną V kadencji, otworzył  
i do momentu wyboru przewodniczącego, pro- 
wadził radny senior Pan Stefan Brzozowski. 
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej  
w Wysokiem Mazowieckiem Sędzia Janusz  
Wyszyński, po przedstawieniu sprawozdania  
z działalności komisji, wręczył każdemu nowo 
wybranemu radnemu zaświadczenie o wyborze 
na radnego. Następnie nowo zaprzysiężeni radni  
dokonali wyboru: przewodniczącego i wiceprze- 
wodniczącego radny powiatu, Starosty Wyso- 
komazowieckiego, Wicestarosty Wysokoma- 
zowieckiego oraz członków Zarządu Powiatu  
Wysokomazowieckiego. W obecnej V kadencji  
zaszczytne funkcje sprawują: – Pan Bogdan  
Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, – Pan  
Leszek Gruchała – Wicestarosta Wysokoma- 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie 
wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskie-
go, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, 
wspólnoty samorządowej powiatu i dobra oby-
wateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.  

Sława te wypowiedzieli w dniu 27 listo-
pada 2014 roku, nowo wybrani radni Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji ze- 
brani na pierwszej sesji, zwołanej przez Komi- 

zowiecki, – Pani Dorota Łapiak – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu, – Pan Kazimierz Jan Wysocki 
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Członkowie Zarządu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego: 
– Pan Leszek Mężyński, 
– Pan Jerzy Pakieła, 
– Pan Zbigniew Piszczatowski.   

STAROSTWO BEZ TAJEMNIC
Odwiedziny dzieci z grupy II w budynku 

władz powiatowych stały się małą uroczysto-
ścią. Przystrojony odświętnie w kolorowe balo- 
niki budynek, otwarty był nie tylko na potrzeby  
petentów, lecz przede wszystkim na głodne 
wiedzy dzieci. Pan Starosta, Bogdan Zieliński  
z ogromną życzliwością przyjął grupę przed-
szkolna w swojej placówce. Długo i ciekawie 
opowiadał o swojej pracy i systemie wyborczym  
na szczeblu samorządowym. Dzieci obejrzały  
wszystkie wydziały Starostwa, a ich ciekawość, 
dotyczącą pracy poszczególnych referatów za-
spokajali pracujący tam urzędnicy. 

Pan Starosta zaprosił najmłodszych peten-
tów do swojego gabinetu. Zaprezentował swoje  
umiejętności aktorskie, bowiem bardzo sugestyw- 
nie i z wielkim wyczuciem przeczytał dzie- 
ciom bajkę, włączając się przy tym w akcję 

Poznawanie swojego miasta jest dla pod-
opiecznych Przedszkola Miejskiego Nr 2 waż-
nym doświadczeniem. Kontekst wyborów władz  
samorządowych był wspaniałą okazją do za-
poznania najmłodszych z ich strukturą. Po, 
obfitującej w liczne wrażenia wycieczce do 
miejskiego ratusza przyszła kolej na poznanie 
Starostwa Powiatowego.

Cała Polska Czyta Dzieciom. Nie mogło oczywi- 
ście zabraknąć słodkiej biesiady, która była dla  
dzieci miłą niespodzianką w sali konferencyjnej.

Odwiedziny w najważniejszych budynkach 
władz samorządowych to ważny krok w kształ-
towaniu świadomych obywateli. Dzieci poznały 
wagę i potrzebę uczestnictwa w wyborach, do 
których zachęcały po powrocie do domu swoich 
rodziców.

M. Doroszkiewicz
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PRACOWNICY DPS ODZNACZENI PRZEZ PREZYDENTA RP
Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę 

odznaczeni zostali: Balwicka Izabela, Jakubow-
ska Marianna Anna, Krysiak Renata, Ratyńska 
Marta.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej aktu dekoracji dokonał Wojewoda Pod-
laski Pan Maciej Żywno, który pogratulował 
odznaczonym wyróżnień oraz życzył wszystkim 
pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zarzach kolejnych, równie podniosłych jubile-
uszy. Przekazał również słowa uznania za trud 
pracy i życzył dalszych sukcesów zarówno w pra- 
cy zawodowej, jak i życiu prywatnym. Wszyscy  
odznaczeni otrzymali gratulacje od Starosty  
Wysokomazowieckiego, Przewodniczącej Rady 
Powiatu i Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Kozarzach. 

Pan Dyrektor Marek Karolewski podkreślił, 
iż odznaczenia otrzymali pracownicy, którzy po-
siadają nie tylko długoletni staż pracy, ale także 
wzorowo wykonują swoje obowiązki, oraz że 
przyznane odznaczenia są wielkim zaszczytem  
i wyróżnieniem. 

Poza odznaczeniami pracownicy Domu zo-
stali uhonorowani nagrodami Starosty Wysoko-
mazowieckiego oraz Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Kozarzach. Nagrody były formą 
podziękowania za trud codziennej pracy, za tro-
skę i opiekę nad mieszkańcami, za życzliwość 
i wyrozumiałość, a także za zaangażowanie, ini- 
cjatywę i wszelkie działania mające na celu stałe  
podnoszenie standardów funkcjonowania Domu. 

Pracownicy Domu usłyszeli wiele podzięko-
wań, gratulacji, ciepłych słów oraz życzeń z oka- 
zji Dnia Pracownika Socjalnego ze strony władz 
samorządowych - Przewodniczącej Rady Powia-
tu Wysokomazowieckiego Pani Doroty Łapiak, 
Starosty Wysokomazowieckiego Pana Bogdana 
Zielińskiego oraz Proboszcza Parafii Najświęt-
szej Maryi Panny z Fatimy w Ciechanowcu Księ-
dza Andrzeja Polakowskiego.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 
odbyła się 22 października 2014 r. odbyła się  
uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią 
Służbę pracownikom placówki, która była połą- 
czona z Dniem Pracownika Socjalnego. W uro-
czystości uczestniczyli Maciej Żywno – Wojewo- 
da Podlaski, Dorota Łapiak – Przewodnicząca 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Bogdan  
Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Leszek 
Gruchała – Wicestarosta Wysokomazowiecki, 
Ksiądz Andrzej Polakowski – Proboszcz Para-
fii Najświętszej Maryi Panny z Fatimy w Cie-
chanowcu oraz pracownicy. Po raz pierwszy 
w historii Domu na wniosek Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz Starosty 
Wysokomazowieckiego piętnastu pracowników  
placówki zostało odznaczonych Medalem za 
Długoletnią Służbę. Odznaczenia nadał Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Ko-
morowski. Medal za Długoletnią Służbę jest 
nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wy- 
konywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej. 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę  
odznaczeni zostali: Ciuchnicka Grażyna Hali-
na, Olędzka Alicja, Pieniek Małgorzata, Sitarska  
Halina.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę 
odznaczeni zostali: Karolewski Marek, Andrzej-
czuk Małgorzata, Budnicka Małgorzata Urszula, 
Łopuska Monika, Łuba Maria, Tenderenda Bar-
bara, Tomkiel Katarzyna.

Kończąc uroczystość Dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej w Kozarzach serdecznie po-
dziękował Panu Wojewodzie, Pani Przewodni-
czącej Rady Powiatu, Panu Staroście oraz Panu 
Wicestaroście za przybycie, które nadało rangę 
uroczystości. Podkreślił, iż pracownicy oraz 
mieszkańcy Domu na pomoc i wsparcie ze stro-
ny władz samorządowych mogą liczyć zawsze,  
a nie tylko w tym wyjątkowym dla nich dniu. 
Uroczystość uprzyjemnił występ zespołu mu-
zycznego At-once.

Wszystkim gościom, którzy uczestniczyli 
w naszej uroczystości serdecznie dziękujemy za 
udział i mamy nadzieję, że dalsza dobra współ-
praca przyczyni się do rozwoju naszego Domu.

DPS Kozarze
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– ŁOPUSKI Grzegorz – KW Prawo i Sprawie-
dliwość – 369,
– ŁAPIAK Dorota – KWW Nasz Powiat – 548.

Okręg Nr 3 Miasto i gmina Czyżew i Gmina 
Klukowo:
– PAKIEŁA Jerzy – KW Prawo i Sprawiedli- 
wość – 1014,
– NIEMYJSKA Mariola Joanna – KW Prawo  
i Sprawiedliwość -  482
– LUBOWICKI Andrzej – KWW Nasz Po- 
wiat – 374

Okręg Nr 4 – Miasto i gmina Szepietowo  
i Gmina Nowe Piekuty:
– PISZCZATOWSKI Zbigniew – KW Prawo  
i Sprawiedliwość – 610,

Głosy Wyborców, oddane na kandydatów 
do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w po-
szczególnych zdecydowały o ostatecznym po-
dziale mandatów w następujący sposób:
Okręg Nr 1 – Miasto Wysokie Mazowieckie:
– WYSOCKI Kazimierz Jan – KW Prawo  
i Sprawiedliwość – 464,
– KOC Małgorzata – KW Prawo i Sprawie- 
dliwość – 364,
– SKARŻYŃSKI Marek – KWW Nasz Po- 
wiat – 300.   
    
Okręg Nr 2 Miasto i gmina Ciechanowiec:
– PEŁSZYK Krzysztof – KW Prawo i Sprawie-
dliwość – 596,

– BRZOZOWSKI Stefan – KW Prawo i Spra- 
wiedliwość – 545,
– OLĘDZKI Stanisław – KWW Nasz Po- 
wiat – 451.

Okręg Nr 5 – Gmina Kulesze Kościelne, Gmi- 
na Kobylin Borzymy, Gmina Sokoły i Gmina 
Wysokie Mazowieckie:
– ZIELIŃSKI Bogdan – KW Prawo i Sprawie- 
dliwość – 1543,
– MĘŻYŃSKI Leszek – KW Prawo i Sprawie- 
dliwość – 710,
– ŚLIWOWSKI Paweł – KW Prawo i Sprawie- 
dliwość – 490,
– GRUCHAŁA Leszek – KWW Nasz Powiat – 550,
– KIKOLSKI Waldemar Stanisław – KWW  
Nasz Powiat – 844.
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Tegoroczna akcja „Znicz 2014”, była jak 
co roku czasem wytężonej pracy dla wielu poli-
cjantów. Wysokomazowieccy policjanci również 
podczas długiego weekendu czuwali nad bez-
pieczeństwem wszystkich osób odwiedzających 
cmentarze, zarówno udających się samochodami 
jak i pieszo na groby swoich bliskich.  

Od piątku 31 października wysokomazowiec-
cy policjanci w ramach akcji „Znicz 2014” prowa-
dzili zintensyfikowane działania na drogach oraz 
rejonie cmentarzy powiatu wysokomazowieckiego. 
W czasie kontroli zwracali szczególną uwagę na 
prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, sprawdzali 
ich trzeźwość, stan techniczny pojazdów i sposób 
przewożenia dzieci.  

Dzięki zaangażowaniu policjantów świąteczny 
weekend na drogach powiatu wysokomazowiec-
kiego był wyjątkowo spokojny. Było mniej zdarzeń 
drogowych niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. Podczas trwania akcji nie odnotowano wy-

STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 
 
 
 
 
 
 

W listopadzie na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego odnotowano 33 zdarzenia, w których 
uczestniczyło 69 załóg – 301 strażaków z Państwo-
wej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku 
zdarzeń rannych zostało 10 osób, ofiar śmiertel-
nych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 
67,1 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia z listopada 2014 r.
1 listopada o godz. 223⁷Dyżurny Stanowiska 

Kierowania KP PSP otrzymał informację o pożarze 
garażu w budynku mieszkalnym, do którego doszło 
w  miejscowości Jamiołki-Piotrowięta. Na miejsce  
zdarzenia zadysponowano jeden zastęp z JRG Wy-
sokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG i  za-
stęp z OSP. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, 
że z budynku mieszkalnego murowanego krytego 
eternitem wydostaje się dym. Mieszkańcy w mo-
mencie przyjazdu na miejsce JOP znajdowali się na 

zewnątrz budynku (kobieta lat 30, mężczyzna lat 32 
i ich córka lat 6). Po przeprowadzonym rozpozna-
niu ustalono, że w części garażowej domu (garaż 
znajdujący się w podpiwniczeniu) doszło do zapa- 
lenia się szmat zgromadzonych przy drzwiczkach 
rewizyjnych przewodu kominowego. Właściciel  
wyłączył zasilanie elektryczne w całym budynku. 
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia, wejściu w aparatach ODO do zadymionego 
pomieszczenia w części piwnicznej, gdzie przy uży- 
ciu jednego prądu wody w natarciu ugaszono pożar 
i przystąpiono do wynoszenia nadpalonych rzeczy, 
jednocześnie przeszukiwano pozostałe pomiesz-
czenia w części mieszkalnej. Następnie przy po-
mocy wentylatora oddymiono budynek, po czym 
sprawdzono wszystkie pomieszczenia miernika- 
mi wielogazowymi (brak jakichkolwiek wskazań).  
W czasie prowadzenia działań właściciel zgłosił 
„złe samopoczucie”, w tym momencie udzielono 
poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy w postaci: wsparcia psychicznego i tlenoterapii 
100% tlenem. Zespół Ratownictwa Medycznego 
przybyły na miejsce zabrał poszkodowanego do 
szpitala, a kobietę z córką dodatkowo przebadał na 
miejscu.

14 listopada o godz. 20⁴⁴ Dyżurny Stano-
wiska Kierowania KP PSP otrzymał informację  
o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości  
Szepietowo-Wawrzyńce. Na miejsce zadysponowa-
no dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, oraz 
trzy zastępy z OSP KSRG. Po przybyciu na teren  

akcji stwierdzono, że z domu jednorodzinnego, 
drewnianego, krytego blachą przez otwarte drzwi 
oraz z części kalenicy wydostaje się dym. Z chwilą 
przybycia pierwszych JOP nie zauważono otwar- 
tego ognia. Dwóch dorosłych mężczyzn (zachowa-
nie ich wskazywało, iż prawdopodobnie byli pod 
wpływem alkoholu) usuwało z budynku żarzące 
się ubrania zgromadzone przy schodach prowadzą-
cych na jego strych. Na miejsce zdarzenia dotarła 
Policja, która podjęła działania zgodnie ze swoimi 
procedurami. Działania JOP polegały na zabez- 
pieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu dwóch ratow-
ników w aparatach ODO i podaniu prądu wody 
w natarciu na żarzącą się stertę materiałów tek-
stylnych. Jednocześnie do budynku wprowadzono 
kolejną rotę w aparatach ODO i wyposażonych 
w kamerę termowizyjną w celu przeszukania po-
mieszczeń i czy nie znajdują się tam jeszcze inne 
osoby. Otwarto okna we wszystkich pomieszcze-
niach i przy użyciu wentylatora oddymiono budy-
nek. Po dokładnym przeszukaniu nie stwierdzono 
obecności innych osób. Następnie usunięto tlące  
i żarzące się materiały na zewnątrz budynku gdzie 
zostały dogaszone. W trakcie działań JOP pogo-
towie energetyczne odcięło dopływ prądu do pa-
lącego się domu. Przybyły na miejsce ZRM zabrał 
dwóch mężczyzn (nie odnieśli oni widocznych 
obrażeń) w celu dokładnego badania szpitalnego –
podejrzenie zatrucia wziewnego.

KRONIKA POLICYJNA 
padków drogowych, odnotowano jedynie 5 kolizji 
drogowych oraz ukarano 49 kierowców m.in. za 
przekroczenie prędkości, nieprawidłowe przewo-
żenie dzieci oraz inne wykroczenia w ruchu dro-
gowym. 

Ponadto mundurowi pełniący służbę przy 
cmentarzach informowali o zasadach bezpieczeń-
stwa wybierających się pieszo na groby bliskich. 
Rozdawali elementy odblaskowe, zachęcając jed-
nocześnie do korzystania z odblasku nie tylko na 
niezabudowanym obszarze ale wszędzie tam, gdzie 
drogi i przejścia dla pieszych są słabo oświetlone. 
Była to też również doskonała okazja, aby wręczać 
osobom starszym materiały informacyjne opraco-
wane przez Wydział Prewencji z ostrzeżeniami jak 
nie dać się oszukać metodą „na wnuczka”.  

W działaniach brali również udział policjanci 
Wydziału Kryminalnego, którzy po cywilnemu pa-
trolowali cmentarze oraz przyległe parkingi, zwra- 
cając uwagę na „amatorów cudzej własności”.  

4. listopada wysokomazowieccy policjanci 
zostali wezwani do zdarzenia drogowego, do któ-
rego doszło w miejscowości Chojane – Pawłowięta. 
51-latek kierujący BMW na prostym odcinku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego 
wpadł w poślizg i zjechał do przydrożnego rowu, 
gdzie uderzył bokiem w drzewo. 

Przedwczoraj około godz. 21:05 oficer dyżur- 
ny wysokomazowieckiej policji został poinformo-
wany, że doszło do zdarzenia drogowego w miejsco-
wości Chojane Pawłowięta. Ze wstępnych ustaleń  
policjantów wynika, że mężczyzna kierujący bmw 
na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad 
pojazdem, w wyniku czego wpadł w poślizg i zje-
chał do przydrożnego rowu, gdzie uderzył bokiem 
w drzewo. Jadący z 51-latkiem pasażer, z powodu 
odniesionych obrażeń został zabrany przez pogoto-
wie ratunkowe do Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem. Szczegółowe okoliczności i przy-
czyny tego tragicznego wypadku wyjaśniają teraz 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

PSz
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SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW OSP

W drugim i trzecim kwartale br. w Komen- 
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowano część 
praktyczną szkolenia podstawowego strażaków ra- 
towników Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to  
kontynuacja szkolenia, gdyż część teoretyczna zo-
stała przeprowadzona w I kwartale br. w formie  
e-learingu (nauczanie na odległość z wykorzysta-
niem technik komputerowych i internetu) i zakoń-
czyła się egzaminem sprawdzającym pozyskane 
wiadomości, zorganizowanym w tut. Komendzie. 

Kurs zorganizowano na bazie Jednostki Ra- 
towniczo – Gaśniczej PSP, wykorzystując jako wy-
kładowców kadrę zawodowych ratowników, a tak-
że pojazdy, sprzęt i wyposażenie jakimi dysponuje 
PSP. Integralną częścią szkolenia, poza wykładami 
prowadzonymi w formie multimedialnej, były róż-
nego rodzaju ćwiczenia praktyczne prowadzone  
w terenie. Słuchacze uczestniczyli między innymi 
w testach na komorze dymowej w Ośrodku Szko-
lenia PSP w Łapach, czy działaniach praktycznych 
ratownictwa drogowego na złomowisku samocho-
dowym w miejscowości Osipy Lepertowizna. 

Celem szkolenia było przygotowanie strażaka 
ratownika do sprawnego i bezpiecznego wykony-
wania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym naby-
cie umiejętności do wykonywania podstawowych 
czynności w ramach zastępu podczas akcji ratow-
niczo-gaśniczych. Kurs zakończył się egzaminem 
praktycznym przeprowadzonym w formie ćwiczeń 
sprawdzających wiedzę i umiejętności ratowników. 
Manewry odbyły się okolicach miejscowości Wa-

niewo gm. Sokoły w  Narwiańskim Parku Narodo-
wym na kładce edukacyjnej Waniewo-Śliwno. 

Szkolenie rozpoczęło 38 strażaków, a ukończy-
ło 33. Udział w nim wzięli strażacy z następujących 
jednostek OSP: Bruszewo, Ciechanowiec, Czyżew, 
Dabrowa Dzięciel, Dabrowa Moczydły, Klukowo,  
Kobylin Borzymy, Kuczyn, Kulesze Kościelne, No- 
we Piekuty, Pszczółczyn, Radziszewo Króle, Sokoły, 
Szepietowo, Wysokie Mazowieckie. 

TS

GIMNAZJALIŚCI RYWALIZOWALI PO RAZ ÓSMY

VIII Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów 
„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” przeprowa- 
dzony został 28 listopada 2014 r. w siedzibie Pu-
blicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Szepietowie.

Celem konkursu jest nabywanie oraz dosko-
nalenie umiejętności udzielania pierwszej po- 
mocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu poko-
nywanie bariery nieśmiałości oraz przyjmowanie 
aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdro-
wia lub życia drugiego człowieka.

Organizatorami VIII Powiatowego Kon-
kursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” byli: 
Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Szepietowie, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Od-
dział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem. 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia kon-
kursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek 
zostały ufundowane przez: Spółdzielczy Bank 
Rozwoju w Szepietowie, Starostwo Powiatowe  
w Wysokiem Mazowieckiem, Radę Rodziców 
Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Szepietowie oraz nagrodę pocieszenia, pluszaka – 
ratownika, Komendę Powiatową PSP. 

W konkursie wzięło udział 10 trzyosobowych 
zespołów z gimnazjów powiatu wysokomazo- 
wieckiego. Konkurs składał się z dwóch czę-
ści: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną 
(test składający się z zadań zamkniętych) uczest-
nicy pisali indywidualnie. Suma punktów zdobyta 
przez drużynę była dzielona przez 3, a otrzymana 
średnia była wynikiem drużyny z testu (maksymal-
nie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Zadania  

w części praktycznej wykonywane były przez całą 
drużynę. W części tej maksymalnie można było 
zdobyć 28 punktów. W sumie z obu części można 
było uzyskać 53 punkty.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opra- 
cowała i oceniała komisja w składzie: Tomasz Sień-
czuk – z-ca komendanta powiatowego 
PSP, opiekun konkursu, ratownik kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy, Marcin 
Stachurski – ratownik medyczny, ko-
ordynator powiatowy ratownictwa me-
dycznego, Sylwester Dąbrowski – ratow-
nik kwalifikowanej pierwszej pomocy 
(przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wyso-
kiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – 
ratownik medyczny, Jacek Pawlukowiec 
– ratownik kwalifikowanej pierwszej po-
mocy (przedstawiciele Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem). 

Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród 
odbywały się w obecności kibicujących uczniów 
gimnazjum, opiekunów drużyn i zaproszonych gości.

Liczbę punktów zdobytych przez drużyny  
w poszczególnych konkurencjach oraz końcową 
klasyfikację przedstawia tabela:

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania: mło-
dzieży za przygotowanie i udział w konkursie, jednocześnie gratulują 
wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy w nagłych wypadkach, Opiekunom za przygotowanie 
młodzieży do konkursu, Sponsorom za ufundowanie nagród oraz po- 
częstunku dla uczestników konkursu. 

Do zobaczenia za rok!

Historia konkursu

IV edycja 14. 12. 2010 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Nowe Piekuty

I edycja 28. 11. 2007 r.

I m – Szepietowo

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Czyżew

V edycja 18. 11. 2011 r.          

I m – Szepietowo      

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Sokoły

II edycja 19. 11. 2008 r.

I m – Szepietowo 

II m – Klukowo

III m – Rosochate Kościelne

II edycja 27. 11. 2009 r.
I m – Ciechanowiec
II m – Sokoły
III m – Szepietowo

VI edycja 30. 11. 2012 r.

I m – Kulesze Kościelne 

II m – Klukowo

III m – Kobylin Borzymy

VII edycja 26. 11. 2013 r.

I m – Wysokie Mazowieckie 

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo
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chanizował uprawę. Po uwłaszczeniu majątek 
przynosił przeciętnie 12 000 rubli rocznie.

Po reformie uwłaszczeniowej w historii wsi  
najistotniejsze były dwa procesy: parcelacja fol- 
warków i komasacja gruntów. W parcelacji  
uczestniczyła głównie drobna szlachta. Koma- 
sacja wpłynęła na rozluźnienie więzi sąsiedzkiej  
między chłopami. We wsiach dawnego typu wie- 
le prac wykonywała cała wieś, w jednym miejscu. 
Zacieśniały się więzi sąsiedzkie. Praca była za- 
razem płaszczyzną życia towarzyskiego. Zwycza- 
jowo przy pracy wspólnej śpiewano, przeko- 
marzano się, popisywano się zręcznością przy  
zwózce. Komasacja dostarczyła konkretnych ko-
rzyści ekonomicznych, ale zrywała więzi przy 
pracy i radość z jej wykonywania. Zanikały zwy-
czaje pomocy sąsiedzkiej.

W wielu aspektach nie było istotnych róż-
nic między szlachtą zagrodową a chłopstwem. 
Gospodarstwa szlacheckie były średnio nieco 
większe od chłopskich, nie na tyle jednak, aby 
można było mówić o różnorodnym typie wła-
sności. Niekiedy we wsiach mieszanych chłopi 
byli bogatsi od szlacheckich sąsiadów. Powoli, 
aż do II wojny światowej, następowały procesy 
degradacji drobnej szlachty i rozwarstwiania wsi 
i prowadziły do niwelacji różnic pomiędzy tymi 
dwiema grupami. Szlachcic zagrodowy praco- 
wał w polu tak samo jak chłop, niewiele częściej 
zatrudniał parobków i dziewki. Szlachcianki 
pracowały nie mniej ciężko niż chłopki. Roz-
powszechnianie się ubrań fabrycznych zacie-
rało odmienności w kroju i kolorze surdutów. 
Szlachta zagrodowa doceniała wyżej od chłop-
stwa kwestię wykształcenia, choć uważa się, że 
powstrzymywała ją przed posyłaniem dzieci do 
szkół obawa, by nie siedziały razem z dziećmi 
chłopskimi. Najzdolniejsza młodzież kierowała 
się na księży, inna na urzędników, znaczna część 
musiała powrócić na wieś.

Elżbieta Kaczyńska, zajmująca się badania-
mi społeczeństwa Polski północno-wschodniej, 

pisała: Jeśli szlachta zagrodowa i jej siedziby róż-
niły się od chłopów i zagród chłopskich, to – jak 
zgodnie podkreśla się we wszystkich opisach – na 
niekorzyść tych pierwszych. Gospodarstwa drob-
noszlacheckie były bardziej zaniedbane, w obej-
ściach panował nieporządek, drogi we wsiach 
szlacheckich były szczególnie źle utrzymane, brak 
było rowów, ścieków i mostków. Podwórka były 
zabłocone, domy – nie bielone, okiennice – nie 
malowane i nie myte okna. Równie powszechnie 
panował pogląd, że i higiena osobista drobnej 
szlachty stała niżej od chłopskiej. Chłopki nazy-
wały szlachcianki „flejami” i uważały, że są one 
niezwykle niezaradne w gospodarstwie. Zasie- 
działość rodzin szlacheckich podkreślały stare 
drzewa rosnące przy domach. Prawie każde gospo- 
darstwo miało mały sadek, ogródek, sadzaw- 
kę. Typowymi szczegółami architektury drob- 
noszlacheckiej był ganeczek, większa liczba szyb  
w oknach, nieco większe rozmiary domów, inne  
rozplanowanie wnętrz... Szlachcic zagrodowy ce-
chował się dużą zarozumiałością, uważał się za 
największego znawcę rozmaitych dziedzin życia. 
Stwierdzono też, że był bardziej przesądny niż 
chłop. Inne cechy własne – to zuchwalstwo i buta, 
fantazja i niesłychane pieniactwo jako wynik  
tych pierwszych cech. Mimo zarozumiałości i zu- 
chwałości w towarzystwie szlachcic zagrodowy 
zachowywał się nieufnie, łatwo zaperzał się i ob-
rażał. Nieustanne, choć może nie zawsze uświa-
domione poczucie zagrożenia (perspektywa de-
klasacji) sprawiało, że wszędzie dopatrywał się 
on ataku na własną godność lub chęci ubliżenia. 
Nie zasklepiano się jednak we własnym gronie 
rodzinnym i starano się wieść aktywne życie to-
warzyskie. Chrzciny i wesela były huczniejsze  
od chłopskich, pogrzeby – kosztowniejsze, jeżdżo-
no w odwiedziny nieraz w dość odległe strony.  
W czasie przyjęć i spotkań urządzano zabawy  
i gry towarzyskie, wspólne śpiewy i tańce.

W 1554 r. miała miejsce fundacja szpitala dla 
ubogich w Wysokiem Mazowieckiem, dokonana 
przez króla Zygmunta Augusta213. Ubodzy po-
siadali swoje uposażenie gruntowe aż do 1843 r.,  
gdy właściciel majątku Wysokie Mazowieckie 
zamienił je na inne grunty. W 1849 r. dokonano 
ich pomiaru i okazało się, że do przytułku nale- 
żało 89 morg, 45 prętów, czyli ok. 50 ha. W 1875 r.  
sprzedano na rozbiórkę stary, zrujnowany bu-
dynek szpitala. W 1900 r. władze przystąpiły do 
budowy szkoły na placu należącym ongiś do szpi-
tala. Obdzielono wówczas biednych częściowymi 
kwotami jałmużny, jako ekwiwalent za utracony 
plac. Zachowała się lista ubogich z Wysokiego, 
którym rozdzielono pieniądze: Feliks Modzelew-
ski, Łukasz Saraj, Petronela Modzelewska, Alek-
sander Kobyliński, Paweł Jarmuszewski, Józef 
Jarmuszewski, Bronisław Szwarc, Józef Jabłoński, 
Aleksandra Mendleńska, Franciszek Ostaszew-
ski, Emilia Tarańska, Marianna Ostrowska, Anna 
Markowska Grabowska, Franciszek Decewicz, 
Jozef Gołżelewski, Karolina Gryc Szarpiewska, 
Anna Zarembska Zdrodowska.

Szpital-przytułek przy kościele tykocińskim 
ufundowała w 1645 r. starościna tykocińska Alek-
sandra Wiesiołowska. Utrzymywał się on nadto  
z darów mieszczan.

W 1750 r. zbudowano w narożu rynku bu-
dynek szpitala. 8 IX 1755 r. właściciel miasta  
i hrabstwa tykocińskiego J.K. Branicki dał słyn- 
ną Ordynację dla siedmiu dziadów i sześciu bab. 
13 pensjonariuszy ubranych w charakterystyczne 
jednakowe zielone ubiory, z czerwonymi krzy-
żami, mężczyźni w żupany, a kobiety w jubki  
i spódnice, dla których przeznaczono dożywot- 
nią ordynarię z folwarku stelmachowskiego, wy-
raźnie wyróżniało się w społeczności miasta.  
Fundacja ta funkcjonowała jeszcze w 1928 r.

W Tykocinie też od 5 X 1767 do 6 VI 1869 r.  
działało Bractwo Miłosierdzia Trójcy Przenaj-
świętszej, dla poratowania ubogich chorych. Jesz-
cze 28 IV 1863 r. ks. Mateusz Perkowski sporzą-
dził legat na rzecz biednych w Poświętnem. 

Uwłaszczenie 1864 r. i parcelacja folwarków
Na podstawie ukazu o sposobie wprowadzenia 

w wykonanie nowych ustaw o włościanach utwo-
rzono w Królestwie Polskim specjalny aparat 
urzędniczy do realizacji reformy uwłaszczenio-
wej. 23-27 maja 1864 r. wspólnie z naczelnikami 
wojennymi rejonów Tykocin, Sokoły, Wysokie 
Mazowieckie i Wojny Szuby komisarz powiatu 
łomżyńskiego Romeński przeprowadził wybory 
władz gminnych.

Obok wielkich dóbr wzorowe gospodarstwa 
rolne prowadziły także małe majątki. Jednym  
z nich był folwark Czyżewo Kościelne, przed  
1867 r. położony w powiecie ostrołęckim, który 
powstał w 1840 r. w rezultacie połączenia kilku 
części szlacheckich w jedną całość, obejmujący 
870 morg dworskich. Właściciel – Leopold So- 
kołowski – uregulował grunty, przeprowadził  
meliorację, zastosował system bezugorowy i zme-

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE – Opieka społeczna do 1915 r.

Powiat wysokomazowiecki. Przed 1939 r. Wiatrak. Fot. W. Piotrowski.
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W latach 1868–1869 na terenie pow. mazo-
wieckiego wprowadzono w życie zakaz posługi- 
wania się wydanym w 1862 r. elementarzem dla 
dzieci polskich. W 1887 r. już nazajutrz po przy-
byciu do Klukowa nowego nauczyciela Antoniego  
Piętki (s. Wojciecha) zaczęli zwracać się do niego  
rodzice w sprawie nauczania ich dzieci w języku  
polskim. Wśród proszących był mieszkaniec wsi  
Piętki Gręzki Tomasz Piętka. Ten przed Bożym  
Narodzeniem zwrócił się, by jego 5-letni syn Wa- 
lenty, który nie zna rosyjskiego, wpierw nauczył się  
pisać po polsku, a dopiero później po rosyjsku.

W 1794 r. proboszcz tykociński ks. Andrzej  
Cykanowski zbudował w Tykocinie nową szkołę  
parafialną. Szkoła parafialna tykocińska w 1819 r.  
została uznana za szkołę średnią i przemiano- 
wana na szkołę podwydziałową publiczną, pro-
wadzoną aż do 1832 r. przez księży misjonarzy.  
Szkoła elementarna w Tykocinie mieściła się  
początkowo na miejscu dawnej szkoły podwydzia- 
łowej tykocińskiej, mieszczącej się w budynku  
zwanym „Gubernia”. Uznano go za zbyt obszerny 
na szkołę elementarną, władze rządowe przeka-
zały go na własność miastu Tykocin. Magistrat 
Tykocina przeniósł szkołę elementarną do budyn-
ku drewnianego dawnej szkoły parafialnej, a dom 
murowany, w którym mieściło się gimnazjum 
tykocińskie, około 1836 r. wydzierżawił razem  
z przyległym do niego ogrodem właścicielce miasta 
Potockiej na 9 lat, a po wygaśnięciu tego kontrak-
tu na dalsze 9 lat. W tym domu, dawnej „Guber-
ni”, w latach 1836–1854 miał pomieszczenie sąd 
pokoju, mieszkała w nim emerytka pani Chle-
bińska. W domu tym były 3 pokoje zastrzeżone  
przez władze rządowe na cerkiew pułkową.  
Nauczyciel szkoły elementarnej Judycki w 1854 r.  
prosił o umożliwienie powrotu do „Guberni”, bo 
dom dawnej szkoły parafialnej był za ciasny.

W 1852 r. w szkole tykocińskiej było 79 dzieci 
(chłopców katolików 43, dziewcząt katolickich 14, 
chłopców żydowskich 22).  

Seminarium duchowne tykocińskie było czyn- 
ne od 30 X 1771 do 19 VII 1863, a więc 92 lata.  
193 alumnów po ukończeniu tego seminarium  
zostało kapłanami, 75 alumnów bądź usunięto,  
bądź sami zrezygnowali z kapłaństwa, o 107 brak  
jest wiadomości. Do wybitniejszych wychowanków  
seminarium należeli: Bonawentura Butkiewicz,  
administrator diecezji sejneńskiej 1851–1856, ks.  

Jakub Choiński (ur. w 1799 r. w Dąbrowce), admi- 
nistrator diecezji w latach 1851–1863, ks. Paweł 
Andruszkiewicz, administrator diecezji sejneńskiej  
1869–1872, ks. bp ordynariusz sejneński Piotr 
Wierzbowski 1872–1893.

24 X (5 XI) 1865 r. w celu urządzenia szkół-
ki w gm. Stelmachowo przybył JW. Dyrektor szkół  
i w obecności W. naczelnika ucząstku tykocińskiego  
i zebrawszy z całej gminy i z każdej wioski sołtysów  
i po 4 gospodarzy i na zapytanie tegoż JW. inspek- 
tora: Czyli gmina sobie życzy przyłączenia się do 
szkoły do Tykocina, z postąpieniem składek po  
15 rubli srebrem? Którzy jednogłośnie oświadczyli 
i na to przystają. Jakową składkę podług rozkładu 
uczynionego obowiązują się opłacać corocznie i na 
co dowód czego własnemi podpisami stwierdzamy. 
Następują podpisy 39 osób.

W latach 1883–1902 funkcjonowały polskie 
szkoły tajne. W Brykach prowadził nauczanie  
Bolesław Średnicki. 8 I 1883 r. przy obchodzie 
swego rewiru młodsi strażnicy policji Bartło-
miej Zacharczuk i Paweł Pierienikin „odkryli”  
w domu Stefana Świetlickiego we wsi Mojsiki  
w gminie Kowalewszczyzna nielegalną szkołę,  
której nauczycielem był Michał Nawrocki, s. Józe- 
fa, ze wsi Jeńki, nauczający po polsku 17 dzieci  
z dwóch wsi: Mojsiki i Chomice. 20 II 1883 r.  
wójt gminy Kowalewszczyzna stwierdził, że na-
uczyciel Nawrocki nie posiadał żadnego majątku. 
Zobowiązał się on, że więcej nie będzie nauczał 
dzieci. 19 I 1883 r. żandarmi Arystarch Koleśni-
kow i Iwan Giedorow o godz. 12°° we wsi Wnory 
Pażochy, gm. Piszczaty, w domu Stanisława Si-
korskiego odkryli tajną szkołę, w której uczyło się  
w języku polskim i rosyjskim 8 chłopców i 2  
dziewczynki (ze wsi Wnory Pażochy i Jabłoń  
Samsony), których nauczycielem był Kajetan  
Wnorowski ze wsi Wnory Stare. Zarekwirowali  
uczniom 10 „grebnikow” i 15 zeszytow. Nauczy- 
ciel twierdził, że szkołę otworzył 1 XI 1883 r.  
Nałożono na niego karę 22 rubli 50 kopiejek.  
5 III 1883 r. nałożono karę na nauczyciela Jana  
Nejmana, mieszkańca wsi Wilkowo, w gminie  
Poświętne, który prowadził tajną szkołę we wsi 
Ołtarze Gołacze koło miasteczka Nur. 2 III 1888 
r. żandarmi odkryli w domu Jana Jaroszewskiego 
prywatną szkołę. Okazało się, że to syn gospodarza 
– Izydor nauczał swoich braci.

cdn

Przed powstaniem styczniowym w szkołach  
katolickich językiem nauczania był język polski. Już  
w 1869 r. Zacharow, naczelnik dyrekcji łomżyń-
skiej, po zwizytowaniu 30 szkół nakazał, aby cały 
kierunek nauczania skierowany był na język rosyj-
ski, temu też miała służyć nauka języka polskiego.

W 1872 r. czynne były szkoły w: Mazowiecku  
(katolicka, dwuklasowa) – 183 uczniów, Poświęt-
nem (katolicka) – 66 uczniów, Czyżewie (katolicka)  
– 64 uczniów, Płonce (katolicka) – 63 uczniów,  
Kobylinie (katolicka) – 48 uczniów, Jabłoni (kato- 
licka) – 48 uczniów, Tykocinie (katolicka) – 43  
uczniów, Ciechanowcu (katolicka) – 42 uczniów,  
Waniewie (katolicka) – 29 uczniów, Piętkach (ka- 
tolicka) – 27 uczniów, Bogutach (katolicka) – 
27 uczniów, Lubowiczu (katolicka) – 11 uczniów,  
Łapach (ewangelicka) – 61 uczniów, Tykocinie  
(żydowska) – 1 uczeń, Mazowiecku (żeńska, pry-
watna) – 15 dziewcząt.

W 1866 r. w lewobrzeżnym Ciechanowcu,  
w guberni grodzieńskiej, wybudowano wyższą 
szkołę początkową.

W 1900 r. władze przystąpiły do budowy szko-
ły początkowej w Mazowiecku. Wymierzono plac  
pod jej budowę (3121,4 sążni2 – 14 200 m²), na 
miejscu, gdzie znajdował się niegdyś kościelny 
szpital dla ubogich, który w 1875 r. rozebrano  
z powodu starości. 7 X 1901 r. dzieci z miasta obsa- 
dziły w ramach „Dnia Sadzenia Drzew” plac  
drzewami ozdobnymi. W 1906 r. przystąpiono do 
wznoszenia budynku murowanej szkoły.

W 1914 r. funkcjonowały szkoły: w Tykocinie  
– początkowe: męska i żeńska, żydowska; w gmi- 
nie Klukowo: Wyszonki, Klukowo, Kuczyn, Cie-
chanowiec; w gminie Kowalewszczyzna: Waniewo,

Płonka; w gminie Mazowieck: Święck Wielki, 
Kulesze, Mazowieck (prowadzona przez Julię i Je-
rzego Balcewiczów), Jabłonka; w gminie Piekuty: 
Wyliny Ruś, Hodyszewo, Piekuty, Jabłoń; w gminie 
Piszczaty: Kobylin (2 szkoły); w gminie Poświęt-
ne: Poświętne, Łapy – męska 2-klasowa i żeńska 
– 1-klasowa; w gminie Sokoły: Sokoły; w gminie  
Szepietowo: Bryki, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka 
Kościelna; w gminie Stelmachowo: Broniszewo, 
Rzędziany.

W 1865 r. została założona szkółka para- 
fialna w Piekutach, a pierwszym jej nauczycielem  
był bernardyn z Tykocina o. Dąbrowski. W 1868 r.  
rząd skonfiskował ziemię kościelną.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE - Oświata przed 1915 r.

UDANY WYSTĘP UCZNIÓW JAGIELLOŃCZYKA
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem 
Mazowieckiem: Bartłomiej Dąbrowski oraz Bar-
tłomiej Zaremba.  

Po wylosowaniu i odczytaniu pytania finali-
ści mieli 5 minut na przygotowanie odpowiedzi. 
Uczestnicy olimpiady musieli się wykazać wie-
dzą na temat bohaterów powstań narodowych, 
największych bitew stroczonych na terenach 
Podlasia oraz musieli umieć wyjaśnić proble-
matykę niektórych wydarzeń. Walka o pierwsze 
miejsce była zażarta i komisja miała naprawdę 
trudne zadanie do wykonania. Gdy wszyscy ze 
zniecierpliwieniem czekali na wyniki, znany 
historyk, profesor Daniel Boćkowski wygłosił  
wykład pod tytułem „Podziemie antykomuni-
styczne wobec sowieckiej okupacji Białostocczy-

Na Uniwersytecie Białostockim 5. grudnia 
przeprowadzono „rozgrywki” finałowe olim-
piady historycznej „Tradycje powstań narodo-
wowyzwoleńczych na Podlasiu 1794–1945”. Do 
tego etapu zakwalifikowało się czworo uczniów 
z wysokomazowieckiego „Jagiellończyka”. 

Pierwsza część finału składała się z 20-mi-
nutowego testu pisemnego. Finaliści musieli się 
zmierzyć z trudnymi zadaniami zamkniętymi, 
wielokrotnego wyboru. Gdy uczniowie napisali 
test, na auli uniwersyteckiej, odbyło się przy- 
witanie gości oraz uczestników olimpiady.

Następnie została odczytana lista, z osoba-
mi zakwalifikowanymi do drugiej, ustnej części 
konkursu. W gronie dziesięciu szczęśliwców, 
znalazło się dwóch uczniów Zespołu Szkół 

zny”. Następnie, członkowie grupy rekonstruk-
cyjnej Ulvborg Hild, przedstawili publiczności 
prezentacje dotyczącą życia Normanów. Ubrani  
w historyczne stroje, doskonale umilili czas,  
czekającym na wyniki, młodym historykom. 
Wkrótce ogłoszono zwycięzców olimpiady. Wy- 
sokie noty otrzymali Bartłomiej Dąbrowski,  
który zajął II miejsce i Bartłomiej Zaremba, 
zajmując VI miejsce. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy konkursu dostali ciekawe nagrody 
książkowe. Opiekę nad uczniami sprawowali: 
Agnieszka Roszkowska-Bogucka i Wojciech 
Wyszomirski.

ZSOiP
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Ogólnopolski Tydzień Kariery to corocz-
na akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych  
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mają- 
ca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokal- 
nych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz 
rozwoju poradnictwa zawodowego. OTK włą- 
czono na stałe do kanonu działań polskiego po-
radnictwa zawodowego 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 wszyst- 
kich osób bezrobotnych. Patronat nad przedsię- 
wzięciem sprawują Minister Pracy i Polityki Spo- 
łecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Ma- 
zowieckiem już po raz szósty włączył się w or- 
ganizację OTK, tym razem przy współudziale  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyso- 
kiem Mazowieckiem.

Tegoroczne motto „Jak zaprzyjaźnić się  
z rynkiem pracy” – to doskonała okazja poświę-
cenia chwili czasu na sprawdzenie „co słychać”,  
co się zmienia w naszym obszarze zainteresowań, 
co warto poznać. Rynek pracy bowiem rozwija się 
tak szybko i dynamicznie, że trudno być zawsze 
na bieżąco. Ale choć przyjaźń to niełatwa i cza-
sem nawet bardzo trudna, zdecydowanie warto ją 
rozwijać.

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem 
Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem 
Mazowieckiem w dniach 20-24 października 
2014 r. zainspirował szereg działań kierowanych 
do osób bezrobotnych i poszukujących pracy  
oraz  innych zainteresowanych. Doradcy zawo-
dowi i pośrednicy pracy zorganizowali spotkania 
dotyczące szeroko rozumianej tematyki rynku 
pracy. Celem promocji usług doradczych było  
dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.  

W zależności od uczestników i ich potrzeb poru-
szano różnorodne zagadnienia związane z ryn-
kiem pracy. Spotkania odbywały się w siedzibie 
urzędu w formie grupowej lub konsultacji indy-
widualnych.
Podczas trwania OTK 2014 przeprowadzono 
następujące działania.:

Dni otwarte doradztwa zawodowego – in-
dywidualne konsultacje z doradcami zawodowy- 
mi. Tematyka spotkań była różnorodna. Z jednej 
strony prowadzono rozmowy z osobami doty- 
czące ich planów, działań, systemu wartości,  
celów, motywacji czy zainteresowań. Z drugiej – 
informowano  o  sytuacji na rynku pracy, podaży 
ofert pracy oraz  usługach i instrumentach rynku 
pracy.
Grupowe panele informacyjne:
1. EURES jako system wspierania mobilności za-
wodowej. Celem spotkania było przybliżenie za-
interesowanym osobom  systemu międzynarodo-
wej wymiany ofert pracy, który świadczy usługi 
na rzecz pracowników i pracodawców, a także 
wszystkich innych obywateli pragnących skorzy-
stać ze swobodnego przepływu osób w EOG.
2. Znajomość siebie szansą na skuteczne działanie 
na rynku pracy – wsparcie psychologiczne. Warsz-
tat dotyczący pogłębionej analizy poznania siebie 
miał na celu rozpoznanie przez bezrobotnych  
i poszukujących pracy, poprzez ćwiczenia swoich 
prawdziwych umiejętności, preferencji i obsza-
rów aktywności zawodowej. Prowadzący spot- 
kanie psycholog pomagał osobom bezrobotnym  
w lepszym poznaniu siebie, co niewątpliwie prze-
kłada się na skuteczniejsze działanie na rynku 
pracy. Zajęcia prowadzone były przez psychologa 
– pracownika Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Nowe formy wspierania zatrudnienia. Celem 
kolejnego spotkania było przybliżenie osobom 
działalności urzędu pracy, świadczonych usług 
i instrumentów rynku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych form pomocy wprowa-
dzonych zmianą ustawą o promocji zatrudnie- 
nia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje 
od 27.05.2014 r.
4. Nowoczesne metody poszukiwania pracy. Celem 
panelu było przybliżenie uczestnikom  nowocze-
snych metod i technik poszukiwania pracy oraz 
zapoznanie ich z podstawowymi prawami pra-
cownika. Zajęcia współprowadził radca prawny.
5. Jak pokazać się pracodawcy na rynku pracy.  
Głównym mottem panelu była sentencja Dicka  

Larthopa „Pamiętaj – pracę dostają nie Ci, którzy 
najwięcej wiedzą o pracy, lecz Ci, którzy najwię- 
cej wiedzą o tym, jak dostaje się pracę”. Dlatego  
też zorganizowane spotkanie miało na celu zwró- 
cenie uwagi osób szukających zatrudnienia na  
autoprezentacje, na to – jak zrobić dobre wraże- 
nie i co zrobić, by inni ludzie dobrze nas ocenili.
6. Współczesny rynek pracy a rynek pracownika. 
Celem panelu było zapoznanie osób z lokalnym 
rynkiem pracy, z możliwościami pomocy PUP,  
z radzeniem sobie na rynku pracy. Zwrócono 
zainteresowanym uwagę na usługi rynku pracy,  
w szczególności podkreślono rolę poradnictwa 
zawodowego w dzisiejszym życiu, w dokonywa-
niu  wyborów, podejmowaniu decyzji czy plano-
waniu rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Spotkania grupowe prowadzone były z wy- 
korzystaniem testów, ćwiczeń oraz prezentacji mul-
timedialnych.  

W tegorocznym „tygodniu kariery” zapla-
nowano również możliwość uzyskania pomocy 
doradczej w formie on-line. Pomimo szerokiej  
informatyzacji i komputeryzacji życia niewiele 
osób z niej skorzystało. 

Łącznie z usług doradczych w trakcie OTK  
w 2014 roku skorzystało około 150 osób.

Podjęta inicjatywa cieszyła się sporym za- 
interesowaniem, a do rezultatów z wiązanych  
z OTK można zaliczyć m.in. na zwrócenie uwagi 
na potrzebę lepszego poznania siebie i umiejęt-
ność prezentacji własnych mocnych stron; po-
głębienie wiedzy o prawach rządzących rynkiem 
pracy, o sytuacji na lokalnym i europejskim rynku 
pracy; poznanie nowoczesnych, często niestan-
dardowych metod i technik poszukiwania pracy; 
popularyzowanie działań urzędu pracy i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

opracowała:
Joanna Wójciak

INFORMACJA  Z  PRZEBIEGU  OGÓLNOPOLSKIEGO  TYGODNIA KARIERY
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
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W ramach projektu „Leonardo da Vinci – 
Uczenie się przez całe życie” druga grupa uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Sta-
szica w Wysokiem Mazowieckiem odbyła prak-
tyki zawodowe w Niemczech. Miejscem odby-
wania praktyk był malowniczo położony region 
w Niemczech,  jakim jest Turyngia.

Praktyki w ramach projektu realizowały  
klasy technikum żywienia i usług gastronomicz- 
nych oraz technikum hotelarskiego. Praktyki  
odbywały się w wysokiej klasy hotelach oraz 
ośrodkach wypoczynkowych. 

Głównym celem wyjazdu było rozwijanie 
oraz nabywanie przez uczniów kompetencji klu-
czowych dla danego zawodu. Uczniowie mieli 
możliwość zweryfikowania własnych wiadomo-
ści oraz umiejętności, które nabyli podczas na- 
uki w szkole. Nie należy jednak zapominać, iż 
oprócz tych zadań wyjazd jest znakomitą oka- 
zją do doskonalenia umiejętności językowych. 
Z uwagi na fakt, iż Turyngia jest chętnie od-

wiedzana przez gości z całej Europy, uczniowie 
komunikują się w różnych językach, tj. niemiec-
kim, angielskim oraz rosyjskim. Wpływa to wy-
datnie na znajomość tych języków co przedkłada 
się potem na wyniki  nauczania w szkole. 

Ze względu na międzynarodowy charakter 
projektu na takich wyjazdach jest także możli-
wość zawierania nowych znajomości z rówieśni-
kami z innych części Europy, np. Węgrami czy  
Niemcami. Takie znajomości przeradzają się 
często w przyjaźnie. 

Oprócz zajęć programowych młodzież mia-
ła także możliwość wyjazdów krajoznawczych. 
Poznawała ciekawe miejsca, miasta oraz kulturę 
regionu. Między innymi zwiedzili Erfurt, Eise-
nach i Weimar, a także miejsce pamięci drugiej 
wojny światowej – Buchenwald.

Podsumowaniem takich wyjazdów jest otrzy- 
manie przez uczestników dokumentu Europass. 
Jest to świadectwo wydawane w języku polskim, 
angielskim oraz niemieckim poświadczające na-
byte umiejętności. Europass jest dokumentem 
uznawanym przez wszystkich członków UE. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie po raz 
kolejny zorganizował obchody Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Honorowy patronat nad projektem 
„Wędrówka do źródeł” objęła Pani Anna Boguc-
ka, Burmistrz Czyżewa. Natomiast patronat me-
dialny objął Tygodnik Podlaski „KONTAKTY”.

Dotację na wyjazdy edukacyjne oraz wy- 
druk pamiątkowego folderka pozyskało Stowa-
rzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej, również  
dzięki któremu publiczność mogła podziwiać 
wystawę w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, podsu-
mowującą obchody EDD 2014 w Gminie Czy-
żew. Zadanie pt. „Wędrówka do źródeł” zostało 
zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy 
edukacyjne śladami dziedzictwa wielokulturo-
wego Podlasia: do meczetu w Bohonikach, sy-
nagogi w Tykocinie i Muzeum Ikon w Supraślu. 
Podczas „wędrówek do źródeł” uczniowie mieli 
za zadanie poznać znaczenie wody dla religii 

Podlasia, a także przypomnieć mieszkańcom 
Ziemi Czyżewskiej o tym, iż kiedyś jej miesz- 
kańcami byli wyznawcy judaizmu.

Przy realizacji projektu organizatorzy współ- 
pracowali z Narodowym Instytutem Dziedzic-
twa w Białymstoku, „Studio Video Mix – Orłow-
ski” w Czyżewie, Hurtownią „Rolwit” w Czyże-
wie oraz wszystkimi szkołami z terenu Gminy 
Czyżew: Zespół Szkół w Rosochatem Kościel-
nem (Iwona Sienicka), Zespół Szkół w Czyżewie 
(Małgorzata Godlewska), Szkoła Podstawowa  
w Dąbrowie Wielkiej (Danuta Włostowska) oraz  
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Czyżewie (Aneta Grądzka). Dzięki zaanga- 
żowaniu i pomocy nauczycielek w wyjazdach 
edukacyjnych wzięły udział dzieci od IV klasy  
szkoły podstawowej do drugiej klasy szkoły śred- 
niej. Koordynatorem projektu, a jednocześnie 
osobą odpowiedzialną za integrację jego uczest-
ników, była Anna Kazimierczuk – starszy in-
struktor GOK w Czyżewie.

Realizacja zadania, szczególnie wyjazdy, po-
zostawiły w dorosłych uczestnikach, ale przede 
wszystkim w dzieciach i młodzieży wyjątkowe 
wspomnienia, które na długo pozostaną w ich 
pamięci. Szczególnie, że poza zaplanowanymi 
wizytami spróbowaliśmy tatarskich potraw Eu-
genii Radkiewicz w Bohonikach, odwiedziliśmy 
kościół w Sokolanach, kościół św. Antoniego 
Padewskiego w Sokółce, Sanktuarium w Świętej 
Wodzie k. Białegostoku, Cerkiew Zwiastowania 
NMP w Supraślu oraz wspaniałą restaurację 
„Tejsza” w Tykocinie.

Tegoroczne podsumowanie obchodów EDD  
2014 pt. „Dziedzictwo źródło tożsamości” w Gmi- 
nie Czyżew miało wyjątkowy charakter. Ucznio-
wie wszystkich szkół z terenu gminy, którzy 
wzięli udział w projekcie, ich opiekunki oraz 
dyrektorzy placówek zostali nagrodzeni pamiąt- 
kowymi dyplomami oraz folderkami, które wrę-
czyła im Pani Anna Bogucka, Burmistrz Czy- 
żewa. Na początku spotkania, słowa wyjaśnienia 
nt. idei tegorocznych Europejskich Dni Dzie- 
dzictwa, skierowała do obecnych p. Ania Ka- 
zimierczuk z GOK-u. Opowiedziała również  
o wyjazdach edukacyjnych śladami dziedzictwa 
wielokulturowego Podlasia, które zostały zorga-
nizowane dzięki dofinansowaniu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na-
stępnie Pani Burmistrz podziękowała wszystkim 
za współpracę i zaangażowanie oraz wyraziła 
uznanie dla faktu, iż tak liczna grupa uczniów 
wzięła udział w „wędrówkach do źródeł”. Pani 
Burmistrz zaprezentowała również Muzeum 
Ziemi Czyżewskiej, opisując kolejne jego sale  
i ekspozycje. Na zakończenie zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcie przed siedzibą muzeum, a także 
zwiedziliśmy – już indywidualnie – sale oraz 
wagon – Pomnik Zesłańców Sybiru. Na zakoń-
czenie można było podziwiać wystawę pięknych 
fotografii z podróży po Podlasiu oraz wpisać się 
do kroniki pamiątkowej.

Dziękujemy wszystkim osobom, a także or-
ganizacjom i instytucjom za pomoc w realizacji 
projektu „Wędrówki do źródeł”.

GOK w Czyżewie

„WĘDRÓWKI DO ŹRÓDEŁ” W GMINIE CZYŻEW
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TRZYDZIESTE CZWARTE CIECHANOWIECKIE LIGAWKI

W dniach 6-7 grudnia w Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu miał 
miejsce XXXIV Konkurs Gry na Instrumen-
tach Pasterskich  im. Kazimierza Uszyńskiego. 
Współorganizatorami byli Starostwo Wysokoma-
zowieckie oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Ciechanowcu. Patronat nad imprezą objęli 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa 
Podlaskiego. 

Gra na instrumentach pasterskich jest dla 
uczestników formą aktywnego uczestnictwa w kul- 
turze, przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
angażując do udziału całe rodziny, co wpisało się 
już na stałe w życie kulturalne regionu. Między-
narodowy zasięg Konkursu podnosi jego rangę  
i pozwala rok rocznie zapraszać kolejnych instru-
mentalistów z różnych części Europy. 

 To największe wydarzenie tego typu w Pol- 
sce oraz Europie, które w tym roku zgromadzi-
ło 163 uczestników z Podlasia w tym z terenów 
pogranicza białoruskiego i litewskiego, Ma- 
zowsza, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Beskidu 
Śląskiego, Podhala, Kaszub oraz z zagranicy –  
z Białorusi, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Węgier. 

Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do instrumentalistów kultywujących tradycyjną  
muzykę pasterską. W jednym miejscu i czasie 
gromadzi różnych instrumentalistów, mówiących 
różnymi językami i gwarami, a pielęgnujących 
jedną dziedzinę kultury ludowej. 

Jest to wydarzenie nie tylko dla specjalistów 
z dziedziny etnologii, etnomuzykologii, muzyki,  
muzykologii, folklorystyki, ale również dla wi-
dzów zainteresowanych tradycyjną muzyką pa-
sterską, kulturą ludową i folklorem. W czasie dwu 
dni trwania imprezy stworzyliśmy w Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu doskonałą okazję 
bezpośredniego kontaktu z tradycyjną muzyką  
i instrumentami pasterskimi z różnych regionów 
Polski i Europy.

Weszło już do zwyczaju, że Konkurs każdego 
roku odbywa się w Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu w pierwszą niedzielę grudnia. Można 
wtedy zobaczyć i usłyszeć dawne instrumenty 
pasterskie i tradycyjne melodie. Jest to jedna  
z nielicznych imprez kulturalnych w naszym kra-
ju pielęgnująca stare tradycje polskiego ludu  
i polskiego chrześcijaństwa, zachowana w nie-
skażonej postaci. Trzydzieści cztery lata istnienia 
Konkursu uratowało od zapomnienia muzykę 
pasterską oraz unikatowe instrumenty.

W XXXIV Konkursie Gry na Instrumen-
tach Pasterskich wzięli udział instrumentaliści 
grający na mazowiecko-podlaskich ligawkach, 
góralskich trombitach, kaszubskich bazunach, 
rogach oraz innych instrumentach pasterskich. 
W tym roku znów mogliśmy usłyszeć dźwięk 
surmy poleskiej z Białorusi, a po raz pierwszy 
dźwięk dud węgierskich  i cytry. Niezwykłą atrak-
cją był występ górala z Pienin, grającego na listku 
oraz dudziarza  z Wielkopolski grającego na pięk-
nym koźle weselnym. 

W jury tegorocznego Konkursu zasiedli: 
Krzysztof Braun – etnograf z Instytutu Etno- 
logii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Warszawskiego, Piotr Dorosz – muzykolog z In- 
stytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie, dr Artur Gaweł – etnograf, Kierownik 
Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach Od-
działu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, prof. 
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – 
muzykolog z Instytutu Muzykologii Uniwersy- 
tetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Jerzy 
Przerembski – muzykolog, Kierownik Zakładu 
Muzykologii Systematycznej w Katedrze Muzy- 
kologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Antoni  
Mosiewicz – historyk, Kierownik Działu Etnogra-
ficznego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Przesłuchania rozpoczęły występy najmłod-
szych dzieci grających na ligawkach, po nich 
dzieci starsze do 16 lat oraz dorośli. Kolejne 
kategorie odbyły się w dwóch grupach wieko- 
wych – dzieci i dorosłych w kolejności: ligawki, 
trombity, bazuny, rogi pasterskie oraz pełna  
wirtuozerii kategoria innych instrumentów pa- 
sterskich. 

Drugi dzień imprezy rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w Kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Ciechanowcu, którą koncelebrował 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Dro-
hiczyńskiej Tadeusz Pikus. Po Mszy Dyrektor 
Muzeum Dorota Łapiak dokonała otwarcia pod- 
sumowania XXXIV Konkursu Gry na Instru- 
mentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. 
Najważniejszym punktem tego dnia było ogło-
szenie wyników Konkursu. Laureaci I-go, II-go 
i III-go miejsca z każdej kategorii zaprezentowali 
swoje umiejętności w koncercie laureatów oraz 
otrzymali dyplomy z rąk najważniejszych gości. 

Wśród widowni zasiedli goście honorowi: J.E. 
Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, Proboszcz Para-
fii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu 
Tadeusz Kryński, Posłowie na Sejm PR Jacek 
Bogucki i Dariusz Piątkowski, Członek Sejmiku 
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, 
Wice Starosta Wysokomazowiecki Leszek Gru-
chała, Radni Powiatu, Starosta Siemiatycki Jan 
Zalewski, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, 
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanowiec Eu-
geniusz Święcki, Członkowie i Przewodniczący 
Rady Muzeum prof. Czesław Waszkiewicz. 

Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Jerzy Leszczyński wręczył 
puchar Andrzejowi Klejzerowiczowi z Ciecha-
nowca za podtrzymywanie i rozpowszechnianie 
gry na ligawce, wykonywanie tradycyjnych in-
strumentów oraz wieloletni udział w Konkursie 
Gry na Instrumentach Pasterskich. Uroczystość 
uświetniły porywające koncerty zespołów: Pie- 
niny z Krościenka nad Dunajcem, Pleskota  
z Chmielna, Karpatska Taystra z Ukrainy, Be- 
tyar Banda z Węgier, Na Taku z Białorusi. 

Impreza cieszy się coraz większym zaintere- 
sowaniem mediów, a co za tym idzie jest coraz 
bardziej znana w Polsce oraz za jej granicami. 

XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pa-
sterskich został dofinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Sponsorami imprezy byli: Bank Spółdzielczy 
w Ciechanowcu, Polski Koncern Mięsny Duda 
S.A. Zakład w Ciechanowcu, Spółdzielnia Rol-
niczo-Spożywcza „Jedność” w Ciechanowcu, 
Apteka Im. Prof. Strażewicza w Ciechanowcu, 
Młyn w Ciechanowcu – Jachimczuk I Stanisław-
ski, Zbigniew Radziszewski z Ciechanowca, Bank 
Spółdzielczy w Czyżewie, Firma „Trans-Rol”  
z Kruszewa Wypych, Firma „Samasz” Z Białe- 
gostoku, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazo-
wieckiem, Zakład Mięsny „Netter” z Czyżewa,  
Zakład Mięsny „Jadów”, Nagrody rzeczowe w Kon- 
kursie ufundowali: Marian Leszczyński Z Cie-
chanowca, Firma „Unia” Z Białegostoku, F.P.H.U 
„Sławeusz” Z Ciechanowca.

Anna Uszyńska
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18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl
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RADA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO V KADENCJI

Bogdan Zieliński                                        
Starosta                            

Wysokomazowiecki

Leszek Gruchała            
Wicestarosta                            

Wysokomazowiecki            

Dorota Łapiak          
Przewodniczący                           

Rady Powiatu            

Kazimierz Jan Wysocki          
Wiceprzewodniczący                           

Rady Powiatu            

Leszek Mężyński
Członek Zarządu

Jerzy Pakieła
Członek Zarządu

Zbigniew Piszczatowski
Członek Zarządu

Stefan Brzozowski
Radny

Waldemar Stanisław Kikolski
Radny

Małgorzata Koc
Radny

Krzysztof Pełszyk
Radny

Andrzej Lubowicki
Radny

Grzegorz Łopuski
Radny

Mariola Joanna Niemyjska
Radny

Marek Skarżyński
Radny

Stanisław Olędzki
Radny

Paweł Śliwowski
Radny


