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AWANSE I ODZNACZENIA NA STRAŻACKIE ŚWIĘTO
Uroczystości z okazji Powiatowego Dnia 

Strażaka 2016 w Wysokiem Mazowieckiem od-
były się 9 maja. Główną ich część poprzedziła 
msza święta w intencji strażaków, odprawiona 
w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła celebrowa-
na przez ks. Radosława Kubła – Diecezjalnego 
Kapelana Strażaków w asyście ks. Wojciecha 
Ejsmonta – Wojewódzkiego Kapelan Strażaków, 
który wygłosił homilię oraz ks. kan. Edwarda 
Łapińskiego – proboszcza parafii. Uczestniczył 
w niej także ks. ihumen Sergiusz – Krajowy Ka-
pelan Straży Pożarnej wyznania prawosławnego. 

Po mszy świętej nastąpił przemarsz podod-
działu z towarzyszącymi pocztami sztandaro-
wymi w asyście orkiestry dętej na główny plac 
uroczystości.

Po złożeniu meldunku, przeglądzie pod-
oddziałów i podniesieniu flagi państwowej,  
gospodarz uroczystości st. bryg. Andrzej Koc  
– komendant powiatowy Państwowej Straży  
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem powitał 
gości honorowych.

Dokończenie na stronie 11.

NOWY SPRZĘT – BEZPIECZNIEJSZE ZABIEGI

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 
zakupił za kwotę 459.905 zł. najnowocześniejszy 

i obecnie jedyny w Polsce laparoskop z torem wi-
zyjnym 4K firmy OLYMPUS wraz z narzędziami 
do małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

Laparoskop ten zapewnia: obraz o rozdziel-
czości czterokrotnie wyższej od systemu Full 
HD – standardowo stosowanego w laparosko-
pii; uzyskanie efektu głębi obrazu poprzez lep-
sze uwidocznienie struktur i detali tkankowych  
oraz cieni bez konieczności stosowania okula-
rów polaryzacyjnych; natychmiastowe ustawie-
nie najwyższej ostrości w wybranym punkcie 
obrazu; gamę kolorów większą niż ITU BT.709; 
poszerzenie pola widzenia oraz obserwację pola 
operacyjnego z bliskiej odległości optyki od 
tkanki i operatora od dużego (min.30”) ekranu 
bez efektu pikselizacji.

Dokończenie na stronie 3.

Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja poczty sztandarowe, władze samo-
rządowe, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich i pozarządowych, młodzież szkolna 
harcerze oraz mieszkańcy miasta o godz. 9.00 
zebrali się przy obelisku Armii Krajowej, by  
oddać hołd żołnierzom polskim poległym w la- 
tach 1941-1944 i ofiarom terroru stalinowskiego.  
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Józef 
Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wysokie 
Mazowieckie. Następnie złożono wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego 
HUZARA i jego żołnierzy. 

W tym szczególnym dniu o godz. 10.00  
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem 
Mazowieckiem sprawowana była Msza Św. za 
Ojczyznę. 

3-MAJOWE ŚWIĘTOWANIE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Dalsza część uroczystości 3-majowych od-

bywała się przy pomniku Polskiej Organizacji 
Wojskowej na Rynku Piłsudskiego. Po złożeniu 
wieńców i wiązanek kwiatów, okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: Starosta Wysokoma- 
zowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz  
Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko.  
Oprawę artystyczną zapewniły: zespół mażore- 
tek prowadzących orszak, Grupa Rekonstruk- 
cji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Orkiestra  
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem. 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z uro-
czystości na stronie 12.
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
sokiem Mazowieckiem za 2015 r.; zatwierdzenia 
podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2015 r.; zatwierdzenia planu 
finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem na 2016 r.; darowizny na rzecz 
Gminy Wysokie Mazowieckie nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie Wólka Duża  
i Mała oraz Miodusy Stok, gmina Wysokie Ma-
zowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wyso-
komazowieckiego.

Zarząd powiatu rozpatrzył: wniosek Dy-
rektora Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Wysokiem Mazowieckiem, w sprawie wyra-
żenia zgody na zezłomowanie 2 sztuk pojazdów 
FSO 1500 „Polonez”, które służyły jako pomoc 
dydaktyczna dla uczniów, oraz do przeprowa-
dzania egzaminów potwierdzających kwalifi- 
kacje zawodowe; pismo z Biura Realizacji In-
westycji z siedzibą w Warszawie realizującej na 
zlecenie PKP PLK S.A. projekt pn. „Opracowa-
nie dokumentacji projektowej dla projektu pn. 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku 
Łapy – Śniadowo – gr. województwa, rewitaliza- 
cja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo –
Łomża”, w sprawie współuczestniczenia powiatu 
w finansowaniu połączeń kolejowych na moder-
nizowanych liniach kolejowych; wnioski Wójta 
Gminy Grodzisk oraz mieszkańców miejscowo- 
ści Stare Sypnie, Sypnie Nowe, Krynki Borowe 
z gminy Grodzisk, w sprawie przebudowy drogi  
powiatowej Nr 1725B, na odcinku Pobikry – Kryn-
ki Jarki do granicy powiatu, oraz przebudowy  
drogi powiatowej Nr 1710B na odcinku Pobi-
kry – Sypnie Nowe do granicy powiatu; wnioski  

15 kwietnia br. pod przewodnictwem Bog-
dana Zielińskiego – przewodniczącego zarzą-
du odbyło się 45 posiedzenie Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów 
trwałych oraz mienia ruchomego o wartości 
księgowej brutto poniżej 3 500,00 złotych, sta-
nowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem; udzielenia upoważnienia 
dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 
do organizacji robót publicznych w imieniu po-
wiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesię-
cy dla jednej osoby bezrobotnej w ZSZ; zmian 
w budżecie powiatu na 2016 rok; przyznania  
nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie 
zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego w sprawie: wyrażenia 
opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego 
i wyposażenia, o wartości księgowej brutto po-
wyżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność 
lub będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia opinii 
dotyczącej przyjęcia darowizny nowej apara-
tury i sprzętu medycznego; wyrażenia opinii 
dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycz-
nej; zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wy- 
konania planu finansowego w tym planu in-
westycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2015 r.; zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wy-

o udzielenie dofinansowania na organizację  
imprez kulturalnych i sportowych organizowa-
nych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

27 kwietnia br. pod przewodnictwem 
Bogdana Zielińskiego odbyło się 46 posiedze- 
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: 
przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowiec-
kiego sprawozdania finansowego za 2015 rok; 
zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd powiatu przyjął projekty uchwał 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w spra-
wie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  
za 2015 rok; udzielenia absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się: ze sprawoz-
daniem ze sposobu wykorzystania środków 
przyznanych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w 2015 roku w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez powiat 
wysokomazowiecki; z raportem Podlaskiego 
Kuratora Oświaty z przeprowadzonej ewaluacji 
zewnętrznej problemowej Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawo-
dowego w Wysokiem Mazowieckiem; ze spra-
wozdaniem z działalności kulturalnej i sporto- 
wej, na terenie powiatu wysokomazowieckiego  
w 2015 roku; z informacją o działalności spółek 
wodnych na terenie powiatu wysokomazowiec-
kiego w 2015 roku.

JB

Pięć podlaskich samorządów – Powiat Wy-
sokomazowiecki, Miasto Wysokie Mazowieckie, 
Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Sokoły 
z jednej strony, oraz Województwo Podlaskie 
z drugiej, podpisały  22. kwietnia w Starostwie 
Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem umo-
wy w sprawie partycypacji w kosztach wspólne-
go opracowania dokumentacji projektowej, na 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 678, na od-
cinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie.

W spotkaniu uczestniczyły władze wo-
jewództwa podlaskiego: Jerzy Leszczyński – 
Marszałek Województwa Podlaskiego, Stefan 
Krajewski – Członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego, władze powiatu wysokomazowiec-
kiego Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazo- 

POROZUMIENIE WS DROGI DO STOLICY WOJEWÓDZTWA
wiecki i Leszek Gruchała – Wicestarosta Wyso-
komazowiecki, oraz Jarosław Siekierko – Bur-
mistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Krzysztof 
Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie  
i Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły. W spot- 
kaniu wzięli udział również Radni Sejmiku  
Województwa Podlaskiego – Daria Sapińska  
i Łukasz Siekierko.

Droga ta dla mieszkańców powiatu jest klu-
czową arterią, łączącą stolicę powiatu ze stolicą 
województwa, o którą lokalne samorządy ubie-
gały się bezskutecznie od wielu lat.

Przedsięwzięcie to, ma na celu dostosowanie 
istniejącej infrastruktury drogowej, do obowią-
zujących dla klasy G standardów technicznych 
i użytkowych, wymagań w zakresie ochrony 
środowiska, oraz oczekiwań społecznych doty-

czących wyprowadzenia ruchu poza centra ob-
szarów zabudowanych, tj. budowa obejść miej-
scowości Mazury i Brok.

Koszt dokumentacji szacuje się na kwotę  
ok. 1,2 mln zł. Powiat, miasto i gminy zade- 
klarowały po 50 tys. zł każdy. Pozostałą kwotę  
opracowania dokumentacji pokryje Wojewódz-
two Podlaskie. Koszt ewentualnej inwestycji to 
kolejne 90 mln zł, które mają pochodzić z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dzisiejszy dzień to symboliczne „poczęcie”, 
tak bardzo oczekiwanej inwestycji. Mam nadzieję, 
że doprowadzi to do szczęśliwych narodzin w po-
staci nowej drogi do stolicy naszego województwa 
– powiedział Bogdan Zieliński Starosta Wysoko-
mazowiecki.
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ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo! 

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
i nasz powiat,  do końca czerwca każdego roku 
rozliczają swe organy wykonawcze z realiza-
cji budżetu za rok poprzedni. Nie inaczej jest  
i w roku bieżącym w naszym powiecie. Po-
zwólcie Państwo, że przedstawię Wam pokrótce 

swoje sprawozdanie za rok 2015 jeszcze przed 
oficjalnym skwitowaniem przez Radę Powia-
tu Wysokomazowieckiego, które ma odbyć się  
25 maja 2016 r. Wyników tych obrad nikt nie 
jest w stanie przewidzieć ale biorąc pod uwagę 
przebieg dyskusji na poszczególnych komisjach 
jestem w tym względzie pełen optymizmu.

Realizując budżet Zarząd Powiatu Wysoko-
mazowieckiego kierował się przede wszystkim 
zasadą racjonalnej gospodarki oraz osiągania 
najlepszych możliwych rezultatów, przy moż-
liwie najniższych kosztach. Te działania miały 
służyć jak najpełniejszemu zaspokajaniu po-
trzeb mieszkańców naszego powiatu.

W 2015 r. wśród dochodów (łącznie  
69 412 518 zł) oczywiście dominowały sub- 
wencje i dotacje, jednakże w tej kwocie powiat 
pozyskał 9 311 622 zł z funduszy europejskich. 
To kwota znacząca, o którą przecież należało 
zabiegać, gdyż konkurencja jest bardzo silna. 
Pozyskiwaliśmy też fundusze na inwestycje  
z innych źródeł tj. np. na drogi z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i re- 
zerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W wydatkach na kwotę 65 962 166 zł  
20 105 787 zł tj. 30,5% stanowiły wydatki in-
westycyjne. To bardzo dobry wynik, gdyż już 

Z dniem 28 kwietnia br. Uchwałą Zarzą- 
du Powiatu Wysokomazowieckiego 42/193/2016  
z dnia 9 marca 2016 roku na stanowisko Dyrek-
tora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wysokiem Mazowieckiem została powołana 
Pani Iwona Kalinowska wyłoniona w drodze 
konkursu. 

PCPR W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM MA NOWEGO DYREKTORA
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskie-

go Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych  
i Resocjalizacji, gdzie ukończyła studia magi- 
sterskie na kierunku politologia w zakresie pro-
filaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjal- 
nością wychowawczą. Ukończyła także Szkołę  
Policealną Pracowników Służb Społecznych  
w Olsztynie oraz podyplomowe studia w za- 
kresie administracji i zarządzania dla kadry  
kierowniczej w administracji publicznej. Po- 
nadto uczestniczyła w wielu specjalistycznych 
kursach i szkoleniach podwyższających kwali- 
fikacje zawodowe.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy 
zawodowej w zakresie zarządzania, kierowania 
i organizacji pracy w zespole, motywowania 
i oceniania pracowników, a także we współ- 
pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Jest 
mieszkanką powiatu wysokomazowieckiego.

W latach 1996–2016 pełniła funkcję kierow-
nika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach. 
Dodatkowo pełni funkcję kuratora społecznego 
przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie. 
– Mój zawód predysponuje mnie do niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi i natychmiastowego 
podejmowania decyzji w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych – mówi o sobie Iwona 
Kalinowska. – Dzięki sumiennemu wykonywaniu 
powierzonych mi obowiązków wypracowałam 
odpowiednie umiejętności komunikacyjne, które 
pomagają mi w wypełnianiu obowiązków służ-
bowych. Jestem osobą odpowiedzialną, dokładną 
i wrażliwą na ludzkie problemy. 

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawo- 
dowe będę wykorzystywać w powierzonych mi  
nowych zadaniach na stanowisku Dyrektora Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

star

poziom 25% wydatków majątkowych w budże-
cie przyjmowany jest jako wysoki. Nam udało 
się go znacznie przekroczyć z czego jesteśmy 
dumni. W co zainwestowaliśmy? Otóż na inwe-
stycje w drogi powiatowe wydaliśmy 9 845 746 zł  
(przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazo-
wieckiem, most w m. Jamiołki Godzieby wraz 
z dojazdami, droga do m. Wojtkowice Dady,  
ul. Drohicka w Ciechanowcu, w m. Kobylin  
Kuleszki oraz dokumentacje projektowe).  
Inwestycje na drogach gminnych to kwota  
3 042 293 zł. W Krzyżewie zakończona zosta-
ła inwestycja w obiekty do turystyki (w 2015 r. 
wydaliśmy 2 365 480 zł). Projekt informatycz-
ny w ramach RPO WP kosztował 1 192 192 zł.  
W oświacie zrealizowaliśmy projekt z wy- 
korzystaniem odnawialnych źródeł energii  
w ZSOiZ w Ciechanowcu i Czyżewie za kwotę 
2 671 105 zł. Ponadto drobniejsze inwestycje 
zrealizowano w DPS Kozarze, ZSR Krzyżewo  
i Starostwie Powiatowym.

Te wszystkie starania przyniosły bardzo 
dobre efekty, które dają nadzieję na polepszenie 
warunków życia naszych mieszkańców.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

NOWY SPRZĘT – BEZPIECZNIEJSZE ZABIEGI
Dokończenie ze strony 1.

Zakup najwyższej klasy laparoskopu stwa-
rza warunki do dalszego rozwoju wysokomazo-
wieckiej chirurgii i umożliwi wdrażanie nowych 
małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych, jak 
również gwarantuje bezpieczniejsze i profesjo-
nalne wykonywanie zabiegów operacyjnych 
obecnie realizowanych w wysokomazowieckim 
szpitalu, co daje niezmierne korzyści dla ope- 
rowanych przez nas pacjentów.

Pierwszą operację z wykorzystaniem no-
wego laparoskopu przeprowadzono w wysoko-
mazowieckim szpitalu 29 kwietnia 2016 roku. 
Zabieg operacyjny wykonywali nasi lekarze:  
dr Grzegorz Pogorzelski i dr Jacek Pierko pod 
nadzorem ordynatora oddziału dr. n. med. Jaro-
sława Szymczuka. 

Na dołączonych zdjęciach przedstawiamy 
nowy laparoskop z trem wizyjnym 4K i przepro-
wadzony zabieg operacyjny.

Stanisław Bielski 
Dyrektor Szpitala
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

W kwietniu 2016 r. na terenie powiatu  
wysokomazowieckiego odnotowano 40 zda-
rzeń, w których uczestniczyło 86 załogi – 389 
strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zosta-
ło 6 osób, 1 osoba poniosła śmierć. Straty osza- 
cowano na ok. 335,1 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
16 kwietnia o godz. 1517 Dyżurny Powia-

towego Stanowiska Kierowania otrzymał infor-
mację o pożarze budynku mieszkalnego w miej-
scowości Dąbrowa Michałki w gminie Czyżew.  
Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG Wy-
sokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Czyżew, 
zastęp z OSP Dąbrowa Wielka i zastęp z OSP  
Dąbrowa Łazy. Po przybyciu na miejsce stwier-
dzono, że pali się drewniany dom mieszkalny 
kryty eternitem. Z chwilą przybycia pierwszych 
zastępów pożarem objęty był cały dach budynku 
(popękany i trzaskający eternit, paląca się więź-
ba dachowa, duże zadymienie na całej posesji).  
W chwili pożaru w domu znajdowało się tro-
je mieszkańców – opuścili jednak budynek  
w pierwszej fazie pożaru, a czwarty niespełna  
stuletni mężczyzna znajdował się na zewnątrz 
poza palącym się domem. O zaistniałym pożarze 
Państwową Straż Pożarną poinformowali sąsie-
dzi. Działania zastępów JOP polegało na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów 

wody na palący się dach budynku. Wprowadzono 
dwóch ratowników w aparatach ODO do we-
wnątrz palącego się budynku celem sprawdze- 
nia i zarazem wykluczenia osób postronnych. 
Przy pomocy drabiny przystawnej wprowadzono 
w części strychowej kolejny prąd wody na strop 
i dach, co skutkowało szybką lokalizacją pożaru. 
Następnie pożar dogaszono i przystąpiono do 
rozebrania nadpalonej więźby dachowej i usu- 
nięcia ocieplenia stropu. Pomieszczenia na par-
terze nie uległy spaleniu, lecz częściowemu  
zalaniu wodą. Następnie wprowadzono ratow- 
ników do wewnątrz budynku celem ewakuacji 
mienia z ocalałych przed pożarem pomieszczeń. 
Po zakończonych działaniach budynek przeka- 
zano właścicielce.

20 kwietnia o godz. 1313 Dyżurny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie 
o pożarze budynku mieszkalnego, w miejscowo-
ści Czyżew w gminie Czyżew. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie i zastęp z OSP KSRG Czyżew. Po 
przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się na 
poddaszu budynku mieszkalnego, murowanego, 
krytego blachą. W chwili przybycia pierwszej  
JOP ogień obejmował część nieużytkowego pod-
dasza wydostając się na dach i niewielki kawa-
łek ocieplenia ściany zewnętrznej. W budynku  
w chwili powstania zagrożenia w domu znajdo-
wał się właściciel oraz ekipa remontowa, którzy 
opuścili go przed przybyciem pierwszej JOP. 
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca, 
sprawdzeniu obecności prądu, wejściu dwóch 
ratowników w aparatach ODO i podaniu prądu 
wody na palące się poddasze. W tej samej chwili 
dwóch następnych ratowników podawało prąd 

wody na palącą się na zewnątrz elewację i dach 
budynku. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono 
do rozbiórki części pokrycia dachu (około 5m2) 
w celu dotarcia do źródła ognia. Następnie ca-
łość pogorzeliska sprawdzono za pomocą kamery 
termowizyjnej, która nie wskazała żadnych pozo-
stawionych zarzewi ognia, część dachu, z którego 
usunięto blachę przykryto plandeką pozyskaną 
od właściciela w celu zabezpieczenia przed desz-
czem. Całość budynku została również przewie-
trzona. Część mieszkalna nie uległa zniszczeniu, 
a właściciel zdecydował o pozostaniu w budynku.

28 kwietnia o godz. 1915 Dyżurny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie 
o wypadku samochodu osobowego na DW-671 
niedaleko miejscowości Kobylin-Pogorzałki. Na  
miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy  
z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP 
KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce stwier- 
dzono, że samochód osobowy Suzuki SX7 zje-
chał na przeciwległy pas jezdni przejeżdżając  
rów, uderzył w drzewo, a następnie dachował 
na pobliskiej łące i opadł na koła. Samochodem 
podróżował sam kierowca (80-letni mężczyzna), 
którym zajmował się zespół ZRM. Na miejsce  
zdarzenia lekarz ZRM-u zadysponował LPR. 
Podczas działań ratowniczo-reanimacyjnych 
przez zespoły lekarskie niestety nie udało się 
przywrócić się funkcji życiowych poszkodowane-
mu kierowcy i lekarz stwierdził zgon. Działania 
zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odłączeniu prądu z akumulatora 
pojazdu oraz wyznaczeniu i zabezpieczeniu lą- 
dowiska podczas lądowania i startu LPR-u. Pod-
czas trwania akcji ruch na DW-671 odbywał się 
wahadłowo. 

 
 
 
 
 

W kwietniu 2016 roku w powiecie wysoko-
mazowieckim doszło do 4 wypadków drogowych 
i 29 kolizji drogowych. Policjanci na drogach  
naszego powiatu zatrzymali 14 nietrzeźwych 
kierowców.

10 kwietnia br., po godzinie 10.00 w miej-
scowości Miodusy Stok doszło do obywatelskie-
go zatrzymania kierowcy, zagrażającego innym 
użytkownikom drogi. Drogą relacji Wysokie Ma-
zowieckie – Skarzyn jechała grupa rowerzystów. 
W pewnym momencie jadący z naprzeciwka 
osobowy ford wykonując manewr mijania ze-
pchnął dwóch rowerzystów do rowu i odjechał 
nie udzielając im pomocy. Widząc całą sytuację 
jeden z uczestników wyprawy rowerowej, miesz-
kaniec Wysokiego Mazowieckiego ruszył za nim 
w pościg. Po przejechaniu około 100 metrów, na 
najbliższym skrzyżowaniu dróg w miejscowości 

KRONIKA POLICYJNA 
Miodusy Stok zajechał fokusowi drogę, zatrzymał 
go, zabrał kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę 
kierowcy. Następnie powiadomił patrol Policji. 
Przybyli na miejsce funkcjonariusze zbadali stan 
trzeźwości kierującego fordem. Okazało się, że 
jest kompletnie pijany. Alkomat wykazał w jego 
organizmie ponad 3 promile alkoholu. Teraz za 
swoje postępowanie 60-letni mężczyzna odpowie 
przed sądem. Grozi mu kara nawet do 2 lat po-
zbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojaz-
dów oraz wysoka grzywna.

Pomimo licznych policyjnych apeli na naszych 
drogach wciąż spotykamy kierowców, których wy-
obraźnia w wielu przypadkach jest na tyle płytka,  
że pomimo faktu wcześniejszego spożywania alko-
holu decydują się wsiąść za kierownicę. Nieodpo-
wiedzialni kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, 
że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie 
może doprowadzić do tragedii.

Policjanci apelują, aby reagować na niebez-
pieczne zachowanie innych uczestników ruchu dro- 
gowego. Zadbajmy nie tylko o bezpieczeństwo wła-
sne, ale i innych. Każdy, nawet anonimowy telefon 
na numer 997 lub 112 może zapobiec tragedii.

28 kwietnia br. około godziny 19.00 w miej-
scowości Kobylin Pogorzałki doszło do tragicz- 
nego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstęp-
nych ustaleń policjantów wynika, że 80-letni 
kierowca suzuki w pewnym momencie z niewy-
jaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas jezdni, 
a następnie przejechał przez rów i pole uderza-
jąc ostatecznie w drzewo. Na skutek zdarzenia, 
pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej, 
mężczyzna zmarł. Teraz przyczyny i dokładne 
okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają 
wysokomazowieccy policjanci.
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SZANOWNI PAŃSTWO!
„udzielenie szybkiej pożyczki" lub uiszczenia 
opłat dzięki pojawiającym się w domu „urzęd-
nikom", „inkasentom" lub „pośrednikom", któ-
rzy okazują się zwykłymi oszustami. Zjawiają się 
oni zwykle w najmniej oczekiwanym momen-
cie. W takich sytuacjach, często zapominamy  
o bezpieczeństwie. Niekiedy przez naszą nie-
uwagę, ufność i nieostrożność możemy fak-
tycznie paść ofiarą oszustów, kieszonkowców  
i innych przestępców. 

Wpuszczanie do mieszkania nieznajomych 
i wiara w opowiadane przez nich historie, 

mogą drogo kosztować.
Apelujemy o kierowanie się ograniczonym 

zaufaniem do obcych!

Pojawiające się wynalazki bezpowrotnie 
zmieniają świat, w którym żyjemy. Ciągle jeste-
śmy zmuszeni do uczenia się nowości i przy-
stosowywania się do nowych warunków. Zda-
rza się, że dokuczają nam różne dolegliwości, 
jesteśmy roztargnieni, a także zaabsorbowani 
problemami swoimi i bliskich nam osób. Cza-
sem czujemy się samotni, chcemy po prostu  
z kimś porozmawiać, pobyć, często nawet z kimś 
obcym, nieznajomym. Niekiedy wydaje nam 
się, że właśnie nadarza się okazja do zrobienia  
„interesu życia", zakupu czegoś po „atrakcyj-
nej cenie", pomocy komuś bliskiemu poprzez 

Szanowni Państwo!

•	 Nigdy nie zgadujmy kto do nas dzwoni, za-
wsze prośmy o przedstawienie się,

•	 Natychmiast zadzwońmy do prawdziwego 
wnuczka, wnuczki czy siostrzeńca aby po-
twierdzić autentyczność rozmówcy,

•	 Nigdy nie powierzajmy swoich pieniędzy 
obcym,

•	 W przypadku jakichkolwiek podejrzeń czy 
wątpliwości  nie  wahajmy się dzwonić pod 
numer  997 lub 112.

Z poważaniem
 insp. lek. wet. Marek Przybyszewski

 Komendant Powiatowy Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ WIEDZY 
O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

talia Gosk, Bartosz Kaczyński, Michał Zaborowski, 
opiekun – Wiesława Sakowicz,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szepietowie  
w składzie: Lena Łozowska, Kinga Załuska, Bar-
tosz Kowalewski, Maksymilian Kostrowski opie-
kun – Jadwiga Grabowska,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu 
w składzie: Oliwia Dudek, Sara Majewska, Hu- 
bert Zakrzewski, Dawid Bachorek opiekun – Jacek 
Dudek.
I miejsce – Gimnazjum w Rosochatem Kościel-
nem w składzie: Jakub Dąbrowski, Krystian Gaw-
rychowski, Bartłomiej Kaczyński opiekun – Wie-
sława Sakowicz,
II miejsce – Gimnazjum w Ciechanowcu w skła-
dzie: Karolina Czarnecka, Sebastian Kietliński, 
Piotr Ponichtera opiekun – Małgorzata Zaremba,
III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Szepietowie 
w składzie: Bartosz Buniowski, Jakub Żochowski, 
Jakub Stawierej  opiekun – Grzegorz Samełko.

Tytuł najlepszego zawodnika zdobyli:
I miejsce – Bartosz Kaczyński Szkoła Podstawowa 
w Rosochatem Kościelnem, opiekun: Wiesława  
Sakowicz,
II miejsce – Bartosz Kowalewski Szkoła Podstawo-
wa w Szepietowie, opiekun: Jadwiga Grabowska,
III miejsce – Julia Piszczatowska Szkoła Podsta-
wowa w Stypułkach Święchach, opiekun: Adam 
Falkowski. 

Eliminacje powiatowego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Dro- 
gowym odbyły się14 kwietnia 2016 roku w Gim- 
nazjum w Szepietowie.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 
20 uczniów szkół podstawowych i 15 uczniów 
szkół gimnazjalnych. Uczestnicy turnieju wyło-
nieni zostali podczas eliminacji szkolnych – na 
zakwalifikowanych do etapu powiatowego czekał 
test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu dro- 
gowego, składający się z  dwóch testów 25 i 10 py-
tań (testy gimnazjalne) i dwóch  testów składają-
cych się z 25 i 10 pytań (testy podstawowe) oraz 
rowerowy tor przeszkód.

Komisja w składzie: Tadeusz Wróblewski 
– Komendant Straży Miejskiej w Wysokiem Ma-
zowieckiem, Barbara Tymińska – przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Joanna Werpachowska – przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Grzegorz Pułaski – przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, 
Lech Jamiołkowski – przedstawiciel Rady Miasta 
Wysokiem Mazowieckiem i Karolina Godlew-
ska – przedstawiciel Urzędu Miasta w Wysokiem 
Mazowieckiem, przyznała następujące miejsca  
w obu kategoriach wiekowych, tj. szkoła podsta- 
wowa i gimnazjum, drużynom:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rosochatem 
Kościelnem w składzie: Weronika Jaźwińska, Na-

I miejsce – Jakub Dąbrowski Gimnazjum w Roso-
chatem Kościelnem, opiekun: Wiesława Sakowicz,
II miejsce – Bartłomiej Kaczyński Gimnazjum  
w Rosochatem Kościelnem, opiekun: Wiesława 
Sakowicz,
III miejsce – Piotr Ponichtera Gimnazjum w Cie-
chanowcu, opiekun: Małgorzata Zaremba.

Wyróżnienia w kategorii testy:
I miejsce – Gabriela Leoniak Szkoła Podstawowa  
w Jabłonce Kościelnej, opiekun: Wioletta Bielska
I miejsce – Jakub Dąbrowski Gimnazjum w Roso-
chatem Kościelnem opiekun: Wiesława Sakowicz,

Wyróżnieni w kategorii rowerowy tor przeszkód:
I miejsce – Bartosz Kaczyński Szkoła Podstawowa 
w Rosochatem Kościelnem, opiekun: Wiesława  
Sakowicz,
I miejsce – Bartłomiej Kaczyński Gimnazjum  
w Rosochatem Kościelnem, opiekun: Wiesława 
Sakowicz.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody  
z rąk Tadeusza Wróblewskiego Komendanta Stra-
ży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem, Marka 
Przybyszewskiego Komendanta Powiatowego Po-
licji w Wysokiem Mazowieckiem oraz Michała  
Gąsowskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Sze- 
pietowo.

Organizatorami tegorocznego turnieju byli: 
Polski Związek Motorowy, Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Łomży, Gimnazjum  
w Szepietowie, Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem, Straż Miejska w Wysokiem Ma- 
zowieckiem.

Sponsorami turnieju i fundatorami nagród 
byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Łomży, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Ma-
zowieckiem i Grupa Biznes Polska w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Zwycięzcy etapu powiatowego rywalizowali 
podczas Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Tur- 
nieju BRD w Białymstoku: 10 maja– szkoły pod-
stawowe i 12 maja – szkoły gimnazjalne.
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PODWÓJNE ŚWIĘTOWANIE W DĄBRÓWCE
nej Konstytucją 3. Maja. W dalszej części  dzie-
ci z oddziału przedszkolnego  w  uroczym stylu 
zaprezentowały tańce narodowe tj. poloneza, 
krakowiaka i zbójnickiego.

Między tańcami były wplecione krótkie 
utwory o patriotycznej i regionalnej tematyce. 
Dyrektor szkoły Zbigniew Piszczatowski zapro- 
sił wszystkich do wzięcia udziału w pochodzie 
do Pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej  
(Orła Białego), znajdującego się w pobliżu  
kościoła. Na czele pochodu szli uczniowie  
z pocztu flagowego, a za nimi uczestnicy prze-
marszu, trzymający chorągiewki. Po raz pierw-
szy taki pochód odbywał się ulicą pod opieką 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce.

Przy Pomniku Polskiej Organizacji Woj-
skowej proboszcz ks. kan. Grzegorz Śniadach 
wygłosił krótką przemowę i wspólnie odmówi-
liśmy modlitwę poświęconą poległym żołnie-
rzom i bojownikom za niepodległość Ojczyzny.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej 
5 maja radośnie obchodziła Święto Konstytucji 
3. Maja i Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wśród zaproszonych gości byli obecni: Kazi-
mierz Wysocki wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu, proboszcz ks. kan. Grzegorz Śniadach, 
wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. 
W uroczystej akademii jako pierwsi w wystąpili 
uczniowie z klas III-VI, którzy przedstawili  
scenę z obrad Sejmu Czteroletniego, podczas 
której posłowie uchwalili akt konstytucji zwa- 

Z DZIECIŃSTWA MOICH RODZICÓW
kich osób biorących udział w konkursie doko-
nała Komisja w składzie: nauczyciel języka pol-
skiego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem 
Mazowieckiem – Bożena Aleksandrowicz, eme-
rytowany nauczyciel języka polskiego z Gim- 
nazjum – Alicja Chmielewska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury – Małgorzata Sałęga, 
Sekretarz Powiatu – Jolanta Wyszyńska.

Usłyszeliśmy wiersze w wykonaniu 48  
dzieci 3, 4, 5,6 letnich, z 9 placówek.  Dzieci  
prezentowały bardzo wysoki poziom umiejęt- 
ności. Po zakończeniu prezentacji, podczas  
obrad komisji wszyscy uczestnicy oraz nauczy-
ciele zostali zaproszeni na skromny poczęstu- 
nek. Była to okazja by w cieplej milej atmosferze 
nawiązać bliższą współpracę między placówka-
mi i integrację dzieci.

Po słodkim poczęstunku, przewodnicząca 
komisji – Bożena Aleksandrowicz odczytała  
werdykt jury.

Po odczytaniu protokołu dyrektor przed-
szkola podziękowała przedstawicielom placó-
wek za udział w konkursie i wręczyła puchary. 
W dalszej kolejności wszystkim wręczono dy-
plomy książeczki oraz małe upominki, najlepsi 
otrzymali puchary książki i nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wy-
sokiem Mazowieckiem. 

Eliminacje powiatowego Ogólnopolskiego  
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu 
DroVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla 
Przedszkolaków, pod hasłem „Ulubione wier-
sze dzieci – Wiersze z dzieciństwa moich rodzi-
ców”, został przeprowadzony 28 kwietnia 2016 r. 
w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Ma-
zowieckiem. Konkurs rozpoczął się wierszem  
o zdrowiu pt.: ,,Chory Kotek” w wykonaniu 
przewodniczącej jury Bożeny Aleksandrowicz. 
Nagrody na konkurs ufundowało Starostwo Po-
wiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Celem konkursu było, dostarczanie przed-
szkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych,  
wypływających z piękna utworów literackich, 
zachęcenie do wspólnego czytania literatury 
polskiej, w tym poezji dla dzieci, uświadomienie 
dzieciom jaką piękną dziedziną sztuki i formą 
ekspresji jest recytacja.

Gospodarzem spotkania była dyrektor 
przedszkola – Iwona Mojkowska. Oceny wszyst-

I miejsce zajęli: Radosław Uszyński – 3 la-
tek; Lidia Stypułkowska – 4 latek; Magdalena 
Olędzka – 5 latek; Wiktor Szepietowski – 6 la-
tek; II – Oliwia Łapińska – 3 latek; Magdalena 
Choińska – 4 latek; Alan Kaczyński – 5 latek; 
Wiktoria Mościcka – 6 latek, a III – Marysia 
Wiśniewska – 3 latek; Stanisław Gołaszewski –  
4 latek; Zuzanna Uszyńska – 5 latek; Antoni  
Doroszkiewicz – 6 latek.

Wyróżnienia uzyskali: Aleksandra Czar-
kowska, Rafał Niemyski, Kamil Kalinowski,  Ali-
cja Stańczuk, Maria Samełko, Milena Perkow-
ska, Maria Kulesza, Paweł Krystosiak, Gabrysia 
Deszczyńska, Mateusz Mioduszewski, Wiktoria 
Czaja, Jan Paweł Jabłoński, Marcin Walczuk, 
Izabela Kalinowska, Mateusz Dąbrowski, Maja 
Wojtkowska, Zuzanna Kulesza,  Julia Kobosko, 
Franciszek Góralczyk, Błażej Próżanin, Błażej 
Sienicki, Antonina Fronczuk, Jan Ołdakowski, 
Oliwia Lapińska, Ola Skałdanowska, Mateusz 
Kadłubowski, Maja Radgowska, Mieszko Mazur, 
Michał Grochowski, Wiktor Wiśniewski, Wero-
nika Choińska, Adam Bagiński, Paweł Kaczyński 

Dziękujemy zatem Panu Staroście za przy-
dzielenie dotacji na  konkurs. Wszystkim na-
uczycielom przygotowującym do konkursu,  
a także członkom komisji konkursowej.

  Małgorzata Niemyjska
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„…NIE POZWÓLMY, BY JEGO SŁOWA MIAŁY TYLKO WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ….”
Sfinalizowaniem olimpijskich zmagań było 

uroczyste podsumowanie oraz wręczenie na-
gród   i wyróżnień.

Zwycięzcami VIII edycji Ogólnopolskiej 
Olimpiady Myśli Jana Pawła II zostali: 
W kategorii gimnazjów: Karolina Czarnecka  
z  Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Cie-
chanowcu, Julia Truszkowska z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II  w Kolnie i Aleksandra Oleksiuk  
z Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddzia- 
łami Integracyjnymi  w Siemiatyczach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Alek-
sandra Wiśniewska z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Drohiczynie oraz Anna Szuflicka  
i Wiktoria Milewska – obie z I Licem Ogólno-
kształcącego A. Mickiewicza w Białymstoku.

Wszyscy laureaci etapu wojewódzkiego 
otrzymali atrakcyjne nagrody: laptopy, tablety, 
aparaty fotograficzne, grawertony, plecaki, ga-
dżety, książki. Wyróżnieni finaliści od IV do X 
miejsca z radością odbierali upominki w postaci  
radia CD, gier edukacyjnych, albumów, ksią-
żek. Pozostałym finalistom wręczono dyplomy 
pamiątkowe oraz książki. Podziękowania w po- 
staci dyplomów zostały przekazane również  
szkołom oraz opiekunom za wkład włożony  
w przygotowanie uczniów, za czas poświęcony 
na krzewienie cennych wartości chrześcijańskich. 

W uroczystej gali wręczenia nagród udział 
wzięli znamienici i niezwykli goście: Jego Eks-
celencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus z Diecezji 
Drohiczyńskiej, Ksiądz dr Krzysztof Mielnicki 
– Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 
Ks. Kan. Tadeusz Kryński – Proboszcz Parafii 
p.w. Świętej Trójcy w Ciechanowcu, Ks. An-
drzej Polakowski – Proboszcz Parafii p.w. NMP 
z Fatimy w Ciechanowcu, Bożena Dzitkowska 
– Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty  
w Białymstoku, Dorota Szymonowicz – Dyrek-
tor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku, Franciszek Górski – Dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kurato- 
rium Oświaty w Białymstoku, Burmistrz Cie-
chanowca – Mirosław Reczko, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Ciechanowcu – Eugeniusz 
Święcki, radni oraz pracownicy Urzędu Miej-
skiego, dyrektorzy, nauczyciele, księża, siostry 
zakonne, katecheci, sponsorzy.

Miłym elementem uroczystości były listy 
z podziękowaniem za zaproszenie oraz słowa 
uznania za organizację przedsięwzięcia prze- 
słane z rąk Ministra Edukacji Narodowej,  
Biskupa Diecezji Ełckiej, Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego, którym wcześniej zaplano-
wane obowiązki służbowe i duszpasterskie, nie 
pozwoliły na osobisty udział w gali finałowej 
Olimpiady. Niezmierną radość sprawiło zgro-
madzonym specjalne błogosławieństwo i rycina  
z wizerunkiem Św. Papieża Jana Pawła II, prze-
słane na ręce dyrektora szkoły od Jego Eksce-
lencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza 
– Metropolity Krakowskiego.

Mottem VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpia-
dy „Myśli Jana Pawła II” są słowa  Ojca Świętego 
skierowane do rodzin „Wśród tych wielu dróg  
rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów 
najważniejszą”. „Głoście wartość rodziny” to ha-
sło, które przyświecało tegorocznej olimpiadzie.

Rokrocznie trójstopniowa Olimpiada cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem.  Świadczą 
o tym licznie zgromadzeni, na wszystkich eta-
pach, uczestnicy. Do udziału w VIII Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Myśli Jana Pawła II zgłosiło 
się 129 szkół z 14 województw.

W etapie szkolnym, który odbył się 17 gru- 
dnia 2015 roku udział wzięło 1185 uczniów  
z całej Polski, w samym województwie pod-
laskim w eliminacjach szkolnych olimpiady 
uczestniczyło 668 uczniów z 44 szkół. Do dru-
giego etapu (wojewódzkiego) 22 kwietnia 2016 
roku w Polsce przystąpiło 306 uczniów.

W tym roku etap wojewódzki VIII Ogólno-
polskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II dla wo-
jewództwa podlaskiego odbył się w Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. 

Koordynatorem wszystkich działań orga- 
nizacyjnych związanych z przebiegiem wo-
jewódzkiego etapu Olimpiady był Dyrektor 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Cie-
chanowcu, zaś pieczę nad stroną merytorycz-
ną sprawował Ksiądz dr Krzysztof Mielnicki- 
-Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. 

Organizatorami tegorocznej edycji byli: 
Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku, Dy-
rektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Ka-
tolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 
Starosta Wysokomazowiecki, Burmistrz Cie-
chanowca, Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu 
oraz Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Ciechanowcu.  

Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: 
Metropolita Białostocki, Biskup Diecezji Drohi-
czyńskiej, Biskup Diecezji Łomżyńskiej, Biskup 
Diecezji Ełckiej, Minister Edukacji Narodowej, 
Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewo-
da Podlaski.

Do pracy z arkuszem konkursowym  
22 kwietnia 2016 roku przystąpiło 108 uczniów 
z województwa podlaskiego, w tym 68 gimna-
zjalistów i 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjal- 
nych. Na zasadach współzawodnictwa i zdro- 
wej rywalizacji uczestnicy olimpiady przystąpili 
do rozwiązywania testu. 

Emocjonującym i bardzo ciekawym eta-
pem gali finałowej był nowoczesny, pełen eks-
presji spektakl pt. „W drodze” w wykonaniu 
Szkolnej Grupy Teatralnej prowadzonej przez 
nauczyciela historii sztuki i zajęć artystycznych 
Jolanty Drewnowskiej-Koziarskiej.

Po uroczystym wręczeniu nagród i dyplo-
mów głos zabrali honorowi goście: Ks. Biskup 
Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus, Wi-
cekurator Oświaty Bożena Dzitkowska i Bur- 
mistrz Mirosław Reczko. Złożyli gratulacje lau- 
reatom, życząc sukcesów w kolejnym etapie oraz 
wszystkim uczestnikom nieustającego zapału  
i pasji w poszukiwaniu wiedzy i duchowego 
umocnienia.

Akcentem kończącym uroczystość były 
słowa Dyrektor Elżbiety Trzeszczkowskiej, która  
zamykając drugi etap VIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Myśli Jana Pawła II  powiedziała: 
,,…realizujmy przesłania Ojca Świętego, nie  
pozwólmy, by Jego słowa miały tylko wartość  
historyczną….”

Laureaci będą reprezentować wojewódz-
two podlaskie podczas etapu ogólnopolskiego, 
który odbędzie w dniach 10-11 czerwca 2016 
r., w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawo- 
dowych im. J. Iwaszkiewicza   w Ciechanowcu.

Więcej informacji na temat olimpiady znaj-
duje się na stronie: www.gimciechanowiec.pl 
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Z CZYŻEWA NA SYCYLIĘ PO NOWE UMIEJETNOŚCI
ny staż został zorganizowany przy współpracy 
szkoły z organizacją Eproject Consult. Projekt, 
w którym wzięła udział młodzież, jest współ-
finansowany przez Unię Europejską w ramach 
Programu Erasmus+ i nosi nazwę „ZSOiZ  
w Czyżewie ku zjednoczonej Europie" .

Uczniowie technikum w zawodzie technik 
informatyk i technik agrobiznesu mieli okazję 
zdobyć doświadczenie w swoich zawodach. Dla 
wszystkich uczestników wyjazdu była to mo- 
żliwość poznania nowych technologii, a także 
kultury oraz ciekawych ludzi. Organizatorzy 
stażu zapewnili uczniom wycieczki, w czasie 
których można było zobaczyć ciekawe obiek-
ty znajdujące się na wyspie. Uczestnicy mogli 
zwiedzać między innymi zabytkowe miasta 
Taormina, Costroreale, Sovoca. Uczniowie  

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Czyżewie w dniach  
28 lutego – 26 marca uczestniczyli w międzyna-
rodowych praktykach we Włoszech, w mieście 
Barcellona Pozzo di Gotto na Sycylii. Zagranicz-

w zawodzie technik agrobiznesu odbywali prak-
tyki w Jalari Park położonym w górach, gdzie 
do ich zadań należało prowadzenie prac po-
rządkowych i konserwacyjnych. Informatycy 
natomiast zajmowali się projektowaniem stron 
internetowych w biurze firmy. Wszyscy ucznio-
wie z pewnością dobrze wykorzystali ten czas  
i bogatsi o nowe doświadczenia wrócili do  
kraju.

Udział w projekcie przyczynił się do roz- 
woju kompetencji zawodowych i językowych 
uczestników. Młodzież uczyła się też posta-
wy tolerancji i otwartości na inne kultury oraz 
poznawała dziedzictwo historyczno-kulturowe 
Włoch. 

Dominik Rutkowski, kl III T

MINISTER BOGUCKI W KRZYŻEWIE
W Zespole Szkół Rolniczych im. Stefa-

nii Karpowicz w Krzyżewie odbyło się 1. maja  
spotkanie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – Jacka Boguckiego z rolnikami z terenu 
powiatu wysokomazowieckiego. Organizatora-
mi byli: Wiesław Wnorowski – Przewodniczący  
Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej  
w powiecie wysokomazowieckim oraz Wioletta 
Gierłachowska – Dyrektor Zespołu Szkół Rol-
niczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.  
W spotkaniu, które poprzedziła Msza św.  
w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Soko-
łach, wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Pod-

laski – Jan Zabielski, Starosta Wysokomazo-
wiecki – Bogdan Zieliński oraz burmistrzowie 
i wójtowie z terenu powiatu. Minister Jacek  
Bogucki przedstawił najistotniejsze działania 
ministerstwa, dotyczące poprawy sytuacji w rol- 
nictwie, oraz aktualne problemy, z którymi 
zmaga się resort. W trakcie dyskusji poruszono 
również kwestie: opłacalności produkcji mleka 
i żywca wieprzowego, problemy szkód łowiec-
kich, zwalczania chorób zakaźnych, melioracji, 
oraz barier administracyjnych, z którymi styka- 
ją się rolnicy. Spotkanie przebiegło w rzeczowej  
i merytorycznej atmosferze.

ZDOBYWAJĄ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
W EUROPIE

nia i usług gastronomicznych, technik hotelar-
stwa oraz technik technologii żywności miała 
okazję nabyć umiejętności praktyczne, a także 
pogłębić wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydak-
tycznych w szkole. Uczestnicy odbywali swoją 
4-tygodniową praktykę zawodową w Rimini  
we Włoszech i w Bradze w Portugalii. To już 
czwarty projekt realizowany w ZSZ obejmują-
cy wyjazdy uczniów na zagraniczne praktyki. 
Wcześniej szkoła współpracowała z partnerami 
z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Do tej 
pory dzięki projektom UE wyjechało z naszej 
szkoły około 300 osób. Celem działań naszej 
placówki jest angażowanie jak największej licz-
by uczniów, szczególnie tych z klas pierwszych, 
by zachęcić ich do rozwijania umiejętności  
językowych, większej samodzielności, otwarto- 
ści i przedsiębiorczości. Praktyki zagraniczne to 
inwestycja w ich przyszłość zawodową. Bene- 
ficjenci uzyskują międzynarodowe certyfikaty 
Europass Mobilność i certyfikaty dokumentu-
jące ich doświadczenie zawodowe, które zwięk-
szają ich szanse na europejskim rynku pracy. 
Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności 
zawodowe i językowe. Realizacja każdego pro-

W Zespole Szkół Zawodowych w Wyso-
kiem Mazowieckiem od czerwca 2015 roku  
w ramach programu Erasmus+ realizowany jest 
projekt „Mobilność młodzieży – fundamentem 
sukcesu zawodowego”. Dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli Agnieszki Bielonko i Moniki Felczuk  
nawiązano współpracę z parterami z Włoch  
i Portugalii. Głównym celem projektu jest pod-
niesienie poziomu kompetencji zawodowych 
wśród 60 uczniów ZSZ. Młodzież kształcąca się 
w zawodach technik informatyk, technik żywie-

jektu wzbogaca i polepsza ofertę edukacyjną 
szkoły. Współpraca z zagranicznymi instytucja-
mi umożliwia też doskonalenie warsztatu pracy 
nauczycieli i kadry zarządzającej.

Realizacja projektu trwa nadal, kolejny  
wyjazd uczniów naszej szkoły planowany jest  
na październik 2016 r. Tym razem stażyści  
odwiedzą Portugalię. Dokonujemy ewaluacji  
i rozpowszechniamy rezultaty poszczególnych 
wyjazdów, co będzie uwzględniane podczas  
realizacji kolejnych projektów szkolnych.

W najnowszym projekcie Erasmus+, dzięki 
wsparciu Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój (POWER) 90 uczniów ZSZ będzie 
miała okazję wyjechać na praktyki do Wielkiej 
Brytanii i Hiszpanii.

Poprzez zrealizowane mobilności zagra-
niczne i udział w projektach, w opinii środowi-
ska lokalnego, utrwalił się obraz naszej szkoły 
jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się in-
stytucji oświatowej. Staramy się być otwarci na 
świat, doskonalić metody nauczania, poszerzać 
zakres środków dydaktycznych zwiększających 
motywację uczniów.
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1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI
towali rodzice uczniów Zespołu Szkół w Roso-
chatem Kościelnem.

W spotkaniu integracyjnym wzięli udział 
reprezentanci następujących organizacji i grup: 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem 
Mazowieckiem, Stowarzyszenia Absolwentów 
Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Ma-
zowieckiem, Stowarzyszenia „Razem" w Ciecha-
nowcu, Stowarzyszenia „ADSUM" w Wysokiem 
Mazowieckiem, Klubu Seniora z Kulesz Ko- 
ścielnych, Fundacji „Centrum Obsługi Biznesu" 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Stowarzysze-
nia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej.

Tego dnia gościliśmy również w muzeum 
przedstawicieli czyżewskiego Samorządu, jak 
też dyrektorów, nauczycieli i instruktorów pla-
cówek oświaty i kultury Gminy Czyżew oraz 
gimnazjalistów z Czyżewa i Rosochatego.

Zastępca Burmistrza Czyżewa – Andrzej 
Molenda, w imieniu Burmistrz Anny Boguckiej, 
powitał zgromadzonych licznie gości, jak też 
wyraził uznanie dla inicjatywy i organizatorów 
spotkania. Zaprosił gości do odwiedzania mu-
zeum oraz zachęcił do promowania jego zaso-
bów i atrakcji. Wśród nich zapewne znajdą się 
zapowiedzi pociągów na żywo, które „na weso-
ło” uatrakcyjniały pobyt gościom i młodzieży.

Uroczysta inauguracja projektu „Powiato-
we Obchody Roku Chrztu Polski – Europejskie 
Dni Dziedzictwa 2016" odbyła się 24. kwiet- 
nia w Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Projekt  
Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżew-
skiej dofinansował Powiat Wysokomazowiecki.

Realizatorami spotkania był Gminny Ośro-
dek Kultury w Czyżewie, Zespół Szkół w Ro- 
sochatem Kościelnem oraz Stowarzyszenie  
Kulturalne Ziemi Czyżewskiej.

Z inicjatywą obdarowania gości oryginal- 
nymi upominkami wystąpiła „nienaDĘTA 
MŁODZIEŻ" z projektu „Równać Szanse” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Pol-
skiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Natomiast 
wspaniały słodki poczęstunek gościom przygo-

W programie spotkania w muzeum znalazły 
się: lekcja historii w formie referatu nt. Chrztu 
Polski w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół  
w Rosochatem Kościelnem ze słowem wstęp-
nym Elżbiety Szulborskiej, wręczenie dyplo-
mów i upominków, słodki poczęstunek oraz 
zwiedzanie Muzeum Ziemi Czyżewskiej.

Zarówno młodzi, jak i dorośli uczestnicy 
spotkania z żalem i satysfakcją opuszczali tego 
dnia Czyżew. Przeżycia i doświadczenia wy-
jątkowej okazji do integracji dorosłych z mło-
dzieżą wokół tematyki Chrztu Polski na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich uczestników. 
Dziękujemy!

Anna Kazimierczuk
Iwona Sienicka

JARMARK ŚW. WOJCIECHA
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Ciechanowcu, pod kierunkiem 
Doroty Koc i Hanny Kordulskiej, zaprezento- 
wali interesujący pokaz mody ekologicznej.

Dużym zainteresowaniem widzów cieszył 
się konkurs „Drzewo Mądrości", przygotowany  
przez pracowników Nadleśnictwa Rudka, w któ- 
rym uczestnicy mogli liczyć na atrakcyjne  
nagrody.

Członkowie Stowarzyszenia Strzelców Kur-
piowskich przygotowali opowieści o bartnic-
twie, w trakcie których zaprezentowali m.in. 
leziwo czyli podwójny sznur spleciony z ko- 
nopi i łyka, z dowiązaną deseczką do siedzenia, 
służący bartnikowi do wchodzenia na drzewo.

Gromkie brawa za pokaz tańców ludowych 
otrzymały dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni 
i Tańca działającego przy Ciechanowieckim 
Ośrodku Kultury i Sportu pod kierunkiem  
Mirosława Szymańskiego.

Dużym aplauzem zgromadzonej publicz- 
ności cieszył się przygotowany przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciecha-
nowcu pokaz musztry paradnej, fryzur ślubnych 
oraz przepiękny pokaz naszego narodowego 
tańca – poloneza. Licealna młodzież w trakcie 
ponad półgodzinnego koncertu zaprezentowała 
również swój talent wokalny.

Jarmarkowi Świętego Wojciecha towarzy-
szyły liczne pokazy rzemiosł i prac, m.in. kowal-
stwo, bartnictwo, tkactwo, praca na tokarce czy 

W niedzielę 24 kwietnia 2016 r. na terenie 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu odbyła się pierwsza w tym  
roku impreza plenerowa czyli Jarmark Świę- 
tego Wojciecha.

Na gości, którzy odwiedzili w tym dniu 
nasze Muzeum, czekały liczne stoiska ogrodni-
cze, rękodzielnicze oraz z przysmakami kuchni  
podlaskiej.

Przez cały czas trwania imprezy odbywały 
się występy zespołów ludowych, folklorystycz-
nych oraz dziecięcych i młodzieżowych. Na 
scenie przed pałacem wystąpiła Kapela KŁOSY 
z okolic Ciechanowca, Chór z Klubu Seniora 
JESIEŃ, działający przy Siemiatyckim Ośrodku 
Kultury oraz śpiewak ludowy Henryk Kulesza, 
znany ze swojej miłości do Kurpiowszczyzny.

żarnach ręcznych. Można było zapoznać się  
z techniką wykonywania łodzi dłubanki oraz 
metodami artystycznego wypalania w drewnie. 
Nie zabrakło również pokazu pszczelarstwa, 
które obecnie przeżywa swój swoisty renesans.

Bogatą ofertę edukacyjną, artystyczną  
i kulinarną na swoich stoiskach przygotowali 
uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu oraz Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Krzysztofa Kluka w Rudce.

Była to pierwsza z tegorocznych imprez 
plenerowych organizowanych przez nasze mu- 
zeum. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  
w kolejnych festynach, które odbędą się w pięk- 
nej scenerii naszego skansenu.

Eryk Kotkowicz
Iwona Sienicka
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TŁUMY NA WIOSENNYCH TARGACH OGRODNICZYCH
Hitem targów została truskawka pnąca  

doceniona za walory smakowe i ozdobne, pre-
zentowana na stoisku Elżbiety Żerek z miejsco-
wości Zawady koło Tomaszowa Mazowieckiego. 
Truskawka wymaga stanowiska nasłonecznio-
nego, wówczas owoce są bardzo słodkie i rów-
nomiernie dojrzewają. Tradycyjnie nagrodzono 
najlepszych wystawców. W kategorii „Najatrak-
cyjniejsze stoisko” wyróżniono Roberta Że-
browskiego z miejscowości Osipy Lepertowizna. 
Wyróżnienie „Najbogatsza oferta” przyznano 
szkółce Bylin Ogród Urszuli Dyrek z Niskowa 
koło Nowego Sącza za szeroką gamę bylin raba-
towych, skalniakowych i funkie.

 

Nie tylko do ogrodu
Na szepietowskich targach furorę robiły  

również regionalne przysmaki. Zwiedzający mo- 
gli zaopatrzyć się w chleb na zakwasie, swojską 
wędlinę, ser koryciński, a także oscypki. Na deser 
były mrowiska i sękacze, a do popicia kwas chle-
bowy, podpiwek i domowe nalewki.

Targi Pszczelarskie przyciągnęły pszczelarzy 
i firmy oferujące bogaty wybór miodów. Hitem 
wśród produktów pszczelich został miód z płat- 
kami dzikiej róży z Pasieki Rodzinnej Orda  
z miejscowości Miklasie. Miód wyróżnia się in-
tensywnym smakiem i walorami estetycznymi.

Wystawa królików i drobiu ozdobnego
 W ramach Wystawy Królików Rasowych 

i Drobiu Ozdobnego zaprezentowano ponad 
200 królików, w różnym wieku: dorosłe, mło-
de oraz maluchy. Ulubieńcem dzieci był królik 
mały z rasy Teddy, dorośli interesowali się rasą 

To było ogrodnicze szaleństwo, Szepietowo 
przeżywało istne oblężenie. Miłośnicy sadów 
i ogrodów wybierali wśród bogatego asorty-
mentu szkółkarskiego ozdobnego i owocowe-
go. Regionalne specjały cieszyły podniebienia 
smakoszy z całego województwa. Swoją ofertę 
zaprezentowało prawie 220 wystawców z całego 
kraju. Piękna pogoda sprawiła, że na Wiosenne 
Targi Ogrodnicze przyjechało około 20 tysięcy 
zwiedzających.

Targi po raz dwudziesty zorganizował Pod- 
laski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie – 16 i 17 kwietnia 2016 r. Dla zwie-
dzających przygotowano wiele atrakcji m.in.: 
wystawy, pokazy, konkursy i bogatą ofertę wy-
stawienniczą. Wiosenne Targi Ogrodnicze to 
największa tego typu impreza w województwie 
podlaskim.

 

Targi Ogrodnicze
Kupujący byli konkretni, szukali „perełek” 

ogrodniczych, których w Szepietowie z pewno-
ścią nie zabrakło. Amatorzy krzewów i iglaków 
przebierali w setkach propozycji tych nasadzeń. 
W tym sezonie szczególnie popularne są sosny, 
świerki i modrzewie prowadzone na pniu. Chęt-
nie kupowano byliny, szczególnie te tradycyjne: 
prymulki, sasanki, rozchodniki, czy rojniki.

Dużą popularnością cieszyły się zioła. Po-
lecano lipię cytrynową i ziele Azteków zamiast 
cukru. Często kupowano mięty smakowe: tru-
skawkowe, pomarańczowe, pieprzowe, szcze-
gólnie chwalono cytrynowe.

 

Wśród materiału owocowego niezmiennie 
od kilku lat królują stare odmiany jabłoni tj.  
szara i złota reneta, kosztela, papierówka, czy 
malinówka. Chętnie kupowano czereśnie, od-
mianę Burlat, Regina i Vega. Interesowano się 
również nowościami takimi jak wiśnio-czere-
śnia, czy śliwo-czereśnia, te jednak mają większe 
wymagania. Było wiele amatorów poziomek.

Kalifornijską i Holenderską. Wszyscy zainte-
resowani mogli zakupić prezentowane króliki  
i drób ozdobny. Przy okazji wystawy hodowcy 
z całej Polski wzięli udział w szkoleniu na temat 
hodowli i oceny fenotypu królików rasowych.

Edukacja i dobra zabawa
Przygotowaliśmy ciekawe wykłady, można 

było dowiedzieć się, jakimi zasadami kierować 
się przy estetycznym zagospodarowaniu przy-
domowych ogrodów. Była okazja do skorzy-
stania z fachowego doradztwa – swoje stoiska 
miały instytucje i organizacje działające na rzecz 
rolnictwa. Licznie przybyły szkoły, które zapre-
zentowały swoją ofertę edukacyjną.

Była okazja zapoznać się z działaniami  
prewencyjnymi prowadzonymi przez Policję  
i Straż Pożarną. Odbył się kontrolowany pokaz 
gaszenia słomy. Zorganizowana akcja gaśnicza 
miała za zadanie uświadomić rolników o ko-
nieczności bezpiecznego składowania płodów 
rolnych. Cały pokaz został zorganizowany pod 
kontrolą Wojewódzkiej Komendy PSP w Bia-
łymstoku we współpracy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem i Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Szepietowie.

Nie brakowało konkursów, w namiocie 
PODR w Szepietowie można było sprawdzić 
swoją wiedzę nt. znajomości nasadzeń, najlep-
si otrzymali drzewka. Poznaliśmy zwycięzców 
konkursu internetowego na „Ogrodowe inspi-
racje".

Pomyślano również o najmłodszych. Dzieci 
bawiły się na zjeżdżalniach i karuzelach. Na-
tomiast ogródki grillowe były wypełnione po 
brzegi.

Marlena Zaremba
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AWANSE I ODZNACZENIA NA STRAŻACKIE ŚWIĘTO
Bogucka – burmistrz Czyżewa, Mirosław Recz-
ko – burmistrz Ciechanowca, Robert Lucjan 
Wyszyński – burmistrz Szepietowa, Krzysztof 
Krajewski – wójt gminy Wysokie Mazowieckie, 
Piotr Uszyński – wójt gminy Klukowo, Wojciech 
Mojkowski – wójt gminy Kobylin – Borzymy, 
Józef Grochowski – wójt gminy Kulesze Kościel-
ne, Marek Kaczyński – wójt gminy Nowe Pie- 
kuty, Józef Zajkowski – wójt gminy Sokoły,  
insp. Marek Przybyszewski – komendant po- 
wiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, 
Grzegorz Godlewski – nadleśniczy Nadle-
śnictwa Rudka, z leśniczym Wiesławem Sta-
nisławskim, Grzegorz Mikołajczyk – dyrektor 
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie wraz zastępcą Markiem Skarżyń-
skim, Sławomir Wołejko – powiatowy lekarz 
weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, Mar-
cin Korcz – dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Wysokiem Mazowieckiem, kpt. Jerzy 
Kardasz – przedstawiciel Wojskowego Ośrodka 
Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, władze  
i członkowie oddziału powiatowego ZOSP RP,  
a także strażackie poczty sztandarowe ze wszyst-
kich gmin powiatu.

Obchody były okazją do podziękowania za 
ciężką strażacką służbę zarówno dla funkcjo-
nariuszy PSP z poszczególnych jednostek, ale 
także dla druhów ochotników w sposób istotny 
wspierających codzienną działalność ratow-
niczą. Za pomoc w uratowaniu trójki dzieci  
z zagrożonego budynku odznaczono także  
osobę cywilną – Huberta Olędzkiego, któremu 
okolicznościową pamiątkę ufundował i prze- 
kazał Jarosław Siekierko – burmistrz miasta 
Wysokie Mazowieckie.

Podczas uroczystości Jarosław Zieliński –  
wiceminister spraw wewnętrznych i admini-
stracji, w asyście nadbryg. Leszka Suskiego 
– komendanta głównego Państwowej Straży 
Pożarnej i innych władz wręczył zasłużonym 
strażakom Odznaki „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej": złotą – st. bryg. Tomasz 
Sieńczuk; brązowe – dh Anna Bogucka, Hubert 
Olędzki, st. asp. Dariusz Kosowicz, st. asp. Zbi-
gniew Pietraszko; dyplom komendanta głów-
nego PSP – kpt. Jarosław Maczewski; nagrodę 
podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP 

Dokończenie ze strony 1.

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Wy-
sokiem Mazowieckie bez przesady można uznać 
za historyczny moment w dziejach powiatu  
oraz wysokomazowieckiej straży, bowiem nigdy  
jeszcze nie zaszczycili nas razem tak znamienici 
goście. Mieliśmy okazję gościć: Jarosława Zie-
lińskiego – wiceministra spraw wewnętrznych 
i administracji; Jacka Boguckiego – wicemini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi, a zarazem prezesa 
zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP; nad-
bryg. Leszka Suskiego – komendanta głównego 
PSP; Jerzego Leszczyńskiego – marszałka woje-
wództwa podlaskiego; st. bryg. Jarosława Wen-
dta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego 
PSP i Bogdana Zielińskiego – starostę wysoko-
mazowieckiego. 

Na strażackim święcie nie zabrakło także 
przedstawicieli lokalnych władz samorządo-
wych, służb mundurowych oraz podmiotów 
i instytucji współpracujących na co dzień ze 
strażą pożarną: Leszek Gruchała – wicestarosta 
wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko – bur-
mistrz miasta Wysokie Mazowieckie, Anna 

– st. sekc. Łukasz Antoniak; „Srebrne Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa" nadawane przez 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP – ogn. 
Zbigniew Prużanin i ogn. Adrian Skłodowski.

Awanse na wyższe stopnie otrzymali: młod-
szego brygadiera – starsi kapitanowie Adam 
Frankowski i Grzegorz Kulesza; starszego ka-
pitana – kapitan Jarosław Maczewski, kapitana 
– młodszy kapitan Piotr Pruszyński; aspiranta –
młodsi aspiranci Radosław Maciuszko i Tadeusz 
Porowski; ogniomistrza – młodsi ogniomistrzo-
wie Zbigniew Prużanin, Krzysztof Roszkowski 
i Adrian Skłodowski, młodszego ogniomistrza 
- starszy sekcyjny Marcin Stachurski; starszego 
sekcyjnego – sekcyjni Patryk Wojtczuk, Bar- 
tłomiej Ilczuk i Daniel Skłodowski.

Uroczystość prowadził st. bryg. Tomasz 
Sieńczuk – zastępca komendanta powiatowego 
PSP w Wysokiem Mazowieckiem, a uświetnił  
ją występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gmin- 
nego Ośrodka Kultury w Szepietowie pod batu-
tą Tomasza Paducha.

Serdecznie dziękujemy!
TS
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