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„A SŁOWO TWOJE NIECH BĘDZIE DLA NAS WSPARCIEM I ŚWIATŁEM…”
Tradycją stało się coroczne, kolędowe spotkanie społeczności oświatowej Dekanatu Wysokomazowieckiego z Jego
Ekscelencją Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim.
Uroczystości rozpoczęła msza św. celebrowana przez ks. biskupa a zaszczyt goszczenia tak zacnych osobistości przypadł
w udziale Liceum Ogólnokształcącemu im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka. Słowo wstępne wygłosiła wicedyrektor szkoły
Aldona Dołubizno, zwracając szczególną uwagę na rolę przewodnictwa biskupiego w Kościele Katolickim. W spotkaniu
ze znamienitym gościem udział wzięli szefowie i członkowie
wysokomazowieckich samorządów – powiatowego, miejskiego
i gminnego.
Dokończenie na stronie 9.

WCHODZIMY W ROK JUBILEUSZU 150-LECIA POWIATU
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Szanowni Państwo, spora część naszych czytelników – zwłaszcza młodego
pokolenia – kojarzy Powiat Wysokomazowiecki, jako jednostkę administracyjna
naszego kraju z kilkunastoletnim stażem. Jest to o tyle zrozumiałe, że rzeczywiście
sporo było w tym zakresie zmian na przestrzeni dziejów.
Uważni czytelnicy Głosu Wysokomazowieckiego z pewnością pamiętają –
choćby z lektury Dziejów Powiatu Wysokie Mazowieckie – że historia naszego
powiatu jest o wiele dłuższa i sięga drugiej połowy XIX wieku.
W grudniu 1866 roku Car Aleksander II podpisał ustawę o zarządzie gubernialnym i powiatowym. W guberni łomżyńskiej powołano 8 powiatów. Obok powiatu mazowieckiego (taka nazwa wówczas obowiązywała) znalazły się również:
kolneński, łomżyński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i szczuczyński.
Stąd też w pełni zasadne jest datowanie początków naszego powiatu na rok
wydania carskiej ustawy.
Rok bieżący upłynie nam pod znakami tego Jubileuszu – wkrótce opublikujemy program jego obchodów, a od obecnego wydania GW towarzyszyć będzie
okolicznościowy „STEMPEL Jubileuszowy”.
SLK

SAMORZĄDOWA WIGILIA 2015
Tradycyjne coroczne spotkanie opłatkowe władz i pracowników Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się po zakończeniu obrad Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji (22 grudnia 2015 r.). Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
ks. Ryszard Niwiński proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem,
ks. Edward Łapiński proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa
Podlaskiego, Dariusz Sapiński Prezes SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i innych jednostek oraz zakładów pracy funkcjonujących na terenie powiatu oraz
radni powiatu.
Uroczystość przebiegająca w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia była okazją nie tylko do wspólnego przełamania się opłatkiem, ale również podziękowania za zaangażowanie i pracę.
red

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Niedawno żegnaliśmy 2015 r. Jaki on
był? To rok przełomu i wielkich nadziei. Rok
sukcesów i porażek. Dla powiatu wysokomazowieckiego to był dobry rok. W zestawieniach i rankingach realizowanych przez
niezależnych fachowców z ogólnopolskiego
pisma samorządowego ,,Wspólnota” wypadamy bardzo dobrze. Nie jesteśmy powiatem
bogatym, gdyż zajmujemy 112 pozycję w kraju jeśli chodzi o wielkość dochodu powiatu.
Jednak potrafimy je dobrze i gospodarnie
wydawać. Jeśli chodzi o kategorię najniższe
wydatki na administrację to zajmujemy 10
miejsce w kraju, zaś nakłady na inwestycje

infrastrukturalne – 12 miejsce w Polsce. Takie
niezależne zestawienia dają nam poczucie
dobrze wypełnianego obowiązku.
Rozpoczęliśmy 2016 rok. To rok szczególny, ponieważ jest to rok jubileuszu 150-lecia
powstania Powiatu Wysokomazowieckiego.
Chcemy ten rok uczcić m. in. nadając naszej
jednostce administracyjnej sztandar. Przewidujemy główne uroczystości z tym związane w miesiącach letnich. O szczegółach będziemy Państwa informować w późniejszym
terminie.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Wysokomazowiecki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej.
W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta
Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy
prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie
udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą, tj.:
1. w Wysokiem Mazowieckiem – w budynku
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, pokój nr 11,
2. w Ciechanowcu – w budynku internatu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Kościelna 12, pokój nr 14.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w ww. punktach, w okresie od 1 stycznia
2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w wymiarze 5 dni
w tygodniu przez 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od
9.00 do 13.00 ,
2) we wtorki i czwartki w godzinach od 11.30
do 1530.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
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i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna
przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą
uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie
wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego, o których

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.
Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba
uprawniona, o której mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej
Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej
legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Starosta Wysokomazowiecki serdecznie zaprasza osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

11 grudnia 2015 r. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego odbyło się 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, autopoprawek do projektów: uchwały budżetowej na
2016 rok oraz uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2021.
Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: darowizny na rzecz
Województwa Podlaskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Ruś, stanowiącej
własność Powiatu Wysokomazowieckiego, zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok, zmiany uchwały
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2016, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2016 rok, zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji rady na 2016 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się: z informacją
Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2014 rok; ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego
w 2015 roku; z informacją o pracy administracji
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-

kiem; pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu przygotowany do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Białymstoku
o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia –
technik budownictwa.
22 grudnia pod przewodnictwem Bogdana
Zielińskiego odbyło się 35 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem, zaopiniowania budowy przepustu przez rz. Ślina w m. Stara Ruś
wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 678,
zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr
108078B we wsi Piętki – Szeligi, przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2015 rok.
22 grudnia 2015 roku odbyła się XI Sesja
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie
Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy
sesjami, informację Podlaskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego
za 2014 rok, informację o pracy administracji
Starostwa Powiatowego w 2015 roku oraz sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2015. Ponadto rozpatrzono projekty
uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: darowizny
na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ruś Stara,
gmina Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego; wyboru
biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego

w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok; zmiany
uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki; zmian w budżecie powiatu na 2015 rok;
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2016 rok; zatwierdzenia planów
pracy stałych komisji rady na 2016 rok; zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2016; uchwalenia
budżetu powiatu na 2016 rok; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata
2016-2021.
30 grudnia pod przewodnictwem Bogdana
Zielińskiego odbyło się 36 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu: podjął uchwały w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem, udzielenia upoważnienia dyrektorowi CKZ w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych
w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na
okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej,
zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Zarząd
powiatu przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego i dyrektora Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem, rozpatrzył pismo Dyrektora CKZ
w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego z tytułu wykonywania zadań koordynatora projektu „EDUTRONIX
– Interactive Education Module for Mechatronics” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu ERASMUS, zapoznał się
z odpowiedzią Marszałka Województwa Mazowieckiego na pismo wystosowane przez starostę
w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 694
Nur – Ciechanowiec na terenie województwa mazowieckiego.
JB

PODWÓJNY SUKCES UCZNIA CKZ
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem już od kilku lat uczestniczą w programie
edukacyjnym Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości ,,Moje finanse”, który wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami. Głównym
celem programu jest rozbudzenie aktywności poznawczej i wyposażenia uczniów w praktyczną
wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora
finansowego oraz kształtowanie umiejętności,
które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program realizowany
jest na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych
w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych.

Program ten oferuje wiele konkursów, z których wielu uczniów może znaleźć coś dla siebie,
przygotowują one młodzież do wejścia na rynek
pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się
w świecie finansów. Ucząc poprzez działanie, oferują wiele możliwości praktycznego sprawdzenia
wiedzy.
W tym roku szkolnym nasi uczniowie podobnie jak w latach ubiegłych zgłosili się do
udziału w ogólnopolskim konkursie: Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczości – ,,Moje finanse”.
Do konkursu zgłosiło się 19 osób z różnych klas
naszej szkoły. Zmagania uczniów polegały na przystąpieniu na przełomie października i grudnia
2015 r. do 4 konkursów o tematyce ekonomicznej.
Do udziału w tegorocznych zmaganiach
ogólnopolskich zgłosiło się łącznie 4655 osób
z całej Polski. Do jednego z konkursów nr 2 –
zgłosiło się 3010 osób z całej Polski. W tym konkursie uczeń naszej szkoły Andrzej Zaremba

z klasy III A, jako jedyny z naszego województwa
zakwalifikował się do finału uzyskując 8 miejsce jako wyróżniony w finalista.
Do konkursu nr 3 – zgłosiło się 3895 osób
z całej Polski, uczeń naszej szkoły po raz kolejny
Andrzej Zaremba z klasy III A, również jako
jedyny z naszego województwa zakwalifikował
się do finału uzyskując 7 miejsce jako wyróżniony finalista.
Na uroczystym apelu z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, z rąk Pana Dyrektora Józefa Sokolika uczeń otrzymał dwa dyplomy wyróżniające
i dwie nagrody rzeczowe. Z racji tego, iż konkurs
miał zasięg ogólnopolski, i dużą liczbę uczestników osiągnięcia Andrzeja możemy zaliczyć jako
duży sukces samego ucznia i naszej szkoły. Gratulujemy Andrzejowi i wszystkim uczestnikom,
oraz życzymy sukcesów w kolejnych edycjach
konkursu.
Beata Roszkowska-Kopańska
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W grudniu 2015 roku na terenie powiatu
wysokomazowieckiego odnotowano 42 zdarzenia, w których uczestniczyło 88 załóg – 379 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 14
osób, jedna osoba poniosła śmierć. Straty oszacowano na ok. 404,8 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
5 grudnia o godz. 0219 Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego, do którego doszło w miejscowości Wojny Izdebnik (gmina Szepietowo). Na miejsce zdarzenia zadysponowano pięć zastępów: dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Wysokie
Mazowieckie, dwa zastępy z Ochotniczej Straży
Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Szepietowo i zastęp z OSP Wojny Szuby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki
ochrony przeciwpożarowej (JOP) stwierdzono,
że pali się na strychu i w jednym z pomieszczeń
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym drewnianym krytym blachą. W budynku w czasie powstania pożaru przebywał sam właściciel, który
wyszedł o własnych siłach (bez obrażeń) przed
przybyciem JOP. Przed przystąpieniem do działań gaśniczych wyłączono dopływ energii elektrycznej do budynku. W późniejszej fazie działań
Zakład Energetyczny wyłączył zdalnie napięcie

elektryczne w całej miejscowości, a po dojechaniu
Pogotowia Energetycznego na miejsce zdarzenia
odłączono przyłącze do budynku. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu do
środka budynku. Przy użyciu kamery termowizyjnej zlokalizowano źródło ognia w pomieszczeniu
kuchennym, które ugaszono, a następnie wyniesiono z niego butlę z gazem propan butan. Jednocześnie przeszukano wszystkie pomieszczenia nie
stwierdzając zarzewi ognia i innych osób w budynku. Następnie z drabin przystawnych podano
prądy wody na strych objęty w całości pożarem,
wycięto otwór w dachu celem oddymienia i podania prądu gaśniczego. Po zlokalizowaniu pożaru
na strychu przystąpiono do usunięcia jednego ze
szczytów, który zagrażał bezpieczeństwu ratowników. Przez rozebrany szczyt usunięto na zewnątrz
budynku pozostałości popożarowe znajdujące się
na strychu. Na strychu znaleziono kolejną butlę
z gazem propan butan, którą po schłodzeniu zniesiono ze strychu w bezpieczne miejsce. Nocleg
dla poszkodowanej osoby zaoferowali sąsiedzi.
W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja
dachu, drewniany strop, część ścian w jednym
z pomieszczeń. Ponadto zalaniu uległy meble w pomieszczeniach na parterze. Straty oszacowano na
kwotę około 50 tys. zł.
22 grudnia o godz. 2011 do Stanowiska Kierowania KP PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze
drewnianego dworku w miejscowości Stokowisko
(gmina Nowe Piekuty). Natychmiast do zdarzenia
zadysponowano 6 zastępów: zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp OSP KSRG Nowe Piekuty, zastęp OSP KSRG Sokoły, zastęp OSP Jabłoń
Jankowce, zastęp OSP Łopienie Jeże, oraz samochód operacyjny z Oficerem Operacyjnym Powiatu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-

dzono, że pali się w środku narożna część drewnianego zabytkowego dworku, a ogień zaczyna
przedostawać się na poddasze i w budynku występuje duże zadymienie. Ze zgłoszenia wynikało, że budynek zamieszkiwał jeden mężczyzna.
Do budynku nie było doprowadzone zasilanie
energetyczne. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów
wody w natarciu na palącą się część narożną budynku i poddasze, oraz prądu wody w obronie
do środka budynku. W tym samym czasie dwóch
ratowników weszło w aparatach ochrony dróg
oddechowych z napełnioną linią wężową do
środka dworku w celu przeszukania go. W trakcie przeszukiwania znaleziono leżącego na podłodze nieprzytomnego mężczyznę, który znajdował się na środku pomieszczenia kuchennego, po
czym natychmiast ewakuowano go przez otwór
okienny. Następnie mężczyznę (63 lata) przekazano dla Zespołu Ratownictwa Medycznego
będącego na miejscu zdarzenia, który od razu
przystąpił do reanimacji. Po długiej reanimacji
ratownik medyczny odstąpił od dalszych działań,
a następnie przybyły na miejsce lekarz stwierdził
zgon mężczyzny. O zdarzeniu Policja powiadomiła prokuratora. Od razu po ewakuacji poszkodowanego ratownicy w aparatach ODO nadal
przeszukiwali cały budynek – nie znaleziono
więcej osób poszkodowanych. Po zlokalizowaniu ognia całość budynku dokładnie przewietrzono, sprawdzono występowanie zarzewi ognia
za pomocą kamery termowizyjnej. Spalone meble i rzeczy wyniesiono z budynku na zewnątrz.
Działania zakończono, a teren akcji przekazano
Policji.
KP PSP Wysokie Mazowieckie

KRONIKA POLICYJNA

W grudniu 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 64 postępowań przygotowawczych, w tym 13
przeciwko nietrzeźwym kierującym pojazdami.
Pozostałe dotyczyły różnorodnych przestępstw.
Na drogach powiatu wysokomazowieckiego doszło do 37 kolizji drogowych oraz 4 wypadków
drogowych.
– 17 grudnia 2015 r. po godzinie 12.00
dyżurny wysokomazowieckiej Policji powiadomiony został o wypadku drogowym, do którego
doszło w pobliżu Dąbrówki Kościelnej w gminie Szepietowo. Na miejsce natychmiast udali się
policjanci. Tam wstępnie ustalili, że 33-letni mężczyzna jechał nissanem od miejscowości Wojny
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Szuby w kierunku Dąbrówki Kościelnej. Wjeżdżając na skrzyżowanie z drogą krajową nr 66,
najprawdopodobniej nie zachował należytej
ostrożności i wjechał bezpośrednio pod jadącego z pierwszeństwem przejazdu opla. W wyniku zderzenia pojazdów do szpitala ranna trafiła 67-letnia pasażerka opla. Badanie alkomatem
wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Teraz dokładne okoliczności i przyczyny wypadku ustalają wysokomazowieccy policjanci.
– 26 grudnia 2015 r. około godziny 01.20
dyżurny wysokomazowieckiej Policji poinformowany został o wypadku drogowym, do którego doszło w obrębie miejscowości Jamiołki
Godzieby (gmina Sokoły). Ze wstępnych ustaleń
policjantów, którzy natychmiast zostali skierowani na miejsce wynika, że 19-letnia kobieta jechała samochodem osobowym marki BMW od
strony miejscowości Kulesze Kościelne w kierunku miejscowości Sokoły. W pewnym momencie
kierująca BMW na wniesieniu drogi straciła
panowanie nad prowadzonym pojazdem w wyniku czego najprawdopodobniej wpadła w poślizg

a następnie wpadając do rowu uderzyła przodem pojazdu idącego poboczem 32-letniego mężczyznę. Na skutek wypadku 32-letni pieszy został przetransportowany do szpitala. Kierująca
pojazdem BMW była trzeźwa. Teraz dokładne
okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyny ustalają wysokomazowieccy policjanci.
– 31 grudnia 2015 r. około godziny 9.20
dyżurny wysokomazowieckiej Policji poinformowany został o wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na drodze relacji Brzóski Brzezińskie – Wysokie Mazowieckie. Ze wstępnych
ustaleń policjantów, którzy natychmiast pojechali na miejsce wynika, że 42-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Daewoo
Matiz na prostym odcinku drogi najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem,
w wyniku czego wjechała do przydrożnego rowu.
Na skutek zderzenia dwoje pasażerów z obrażeniami trafiło do szpitala. Teraz dokładne okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyny ustalają
wysokomazowieccy policjanci.
PSz.

KONKURS PLASTYCZNY ZAPOBIEGAJMY POŻAROM – ROZSTRZYGNIĘTY
W Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem
Mazowieckiem 18. Grudnia oficjalnie rozstrzygnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej szczebla
powiatowego. Oceny prac dokonała Komisja
w składzie: Malwina Roszkowska, Wioletta Szcześniak, Grzegorz Kulesza oraz Tomasz Sieńczuk
(przewodniczący).
Na konkurs wpłynęło ogółem 127 prac wyłonionych z eliminacji miejskich i gminnych:
Ciechanowiec, gm. Czyżew, gm. Klukowo, gm.
Nowe Piekuty, gm. Szepietowo, Wysokie Mazowieckie i gm. Wysokie Mazowieckie.
Ze względu na wysoki i wyrównany poziom
przesłanych prac, szczególnie tych czołowych,
wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych było wyjątkowo trudne.
W ocenie Komisji na najwyższe uznanie
zasłużyły prace plastyczne następujących autorów: I grupa wiekowa – przedszkola: Szymon
Kaczyński – Przedszkole Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem i Katarzyna Godlewska – Gminne
Przedszkole w Czyżewie uzyskali miejsca I i II,
a wyróżnienia otrzymali: Mateusz Dąbrowski –
Przedszkole Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,
Wojciech Krasowski – Gminne Przedszkole
w Czyżewie, Aleksandra Bogucka – Gminne
Przedszkole w Czyżewie i Jakub Wojtkowski
– COKiS w Ciechanowcu. II grupa wiekowa –
szkoła podstawowa klasy I – III: I miejsce – Bartosz Grosfeld – Szkoła Podstawowa w Jabłonce
Kościelnej, II: Marta Sylwestrzuk – Szkoła Pod-

stawowa w Kuczynie, III: – Lilianna Grzeszczuk
– Szkoła Podstawowa w Czyżewie, wyróżnienia:
Piotr Sienicki – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Wielkiej, Amelia Porzezińska – Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem, Natalia
Augustyniak – GOK w Szepietowie i Eliza Aronowicz – GOK w Czyżewie. III grupa wiekowa
– Szkoła podstawowa klasy IV – VI: I miejsce –
Gabriela Kaczyńska – Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem, II – Amelia Wdziekońska – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej,
III – Julia Tomczuk – GOK w Szepietowie, wyróżnienia: Jakub Stańczuk – Szkoła Podstawowa
w Wyszonkach Kościelnych, Anita Wyszyńska
– Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych, Karol Milewski – Szkoła Podstawowa
w Wysokiem Mazowieckiem, Dawid Kulesza
– Szkoła Podstawowa w Czyżewie i Anna Moczulska – GOK w Szepietowie. IV grupa wiekowa – gimnazjum: I miejsce – Kinga Figlerowicz – Gimnazjum w Szepietowie, II miejsca
równorzędnie – Natalia Sokołowska – MOK
w Wysokiem Mazowieckiem i Natalia Stańczuk
– Gimnazjum w Klukowie, III równorzędne
miejsca – Aleksandra Dąbrowska – Gimnazjum
w Rosochatem Kościelnem i Paulina Rozwadowska – Gimnazjum w Szepietowie, wyróżnienia: Aleksandra Sokołowska – Gimnazjum
w Szepietowie, Karolina Fiedorczuk – Gimnazjum w Klukowie, Magda Klepacka – Gimnazjum w Ciechanowcu (OSSP), Agata Busma
– Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem, Na-

talia Aleksandra Ziółkowska – Gimnazjum
w Ciechanowcu (OSSP) i Aleksandra Dołęgowska – Gimnazjum w Szepietowie. V grupa wiekowa – Szkoły Ponadgimnazjalne: I miejsce –
Oliwia Kozłowska – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, II – Marta Kalinowska – ZSOiP
w Wysokiem Mazowieckiem, III – Ewa Milewska – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.
VI grupa wiekowa – dorośli: I miejsca równorzędnie – Hanna Borys – GOK w Szepietowie,
Anna Brulińska – GOK w Szepietowie i Iwona
Kaczyńska – Gimnazjum w Szepietowie, II miejsce – Jadwiga Puchalska – Klub Seniora w Kuczynie.
Uroczystego ogłoszenia wyników konkursu
dokonano w sali konferencyjnej naszej Komendy. Atrakcyjne nagrody w postaci albumów
książkowych, ufundowanych przez Starostwo
Powiatowe, laureatom przekazał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Tomasz
Sieńczuk. Jedną z atrakcji spotkania było zwiedzanie strażnicy połączone z pogadanką na temat
zawodu strażaka i pokazy sprzętu ratowniczego.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace
zostały przekazane do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, celem dalszego udziału na
szczeblu województwa, a być może i kraju. Będziemy trzymać kciuki.
Do obejrzenia zdjęć najlepszych prac zapraszamy do fotogalerii na stronie 11 bieżącego
wydania Głosu i na stronę internetową KP PSP
Wysokie Mazowieckie.

WYSOKOMAZOWIECKA POLICJA RADZI JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ FERIE
Rozpoczynają się ferie zimowe, dlatego by
zapewnić bezpieczny wypoczynek dzieciom
i młodzieży wysokomazowieccy policjanci
będą prowadzili szereg działań. Natomiast do
kierowców, rodziców, ale przede wszystkim
dzieci i młodzieży apelują o ostrożność podczas
zimowej laby.
Porady na ferie:
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne formy aktywności
na śniegu mogą sprawić wiele radości. Pamiętaj
jednak, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek
i ostrożność.
• do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic,
skrzyżowań
• pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga
hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną
ostrożność będąc w pobliżu jezdni
• nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż
takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub
wypadku drogowego
• nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się
to skończyć tragicznie
• korzystaj z wyznaczonych lodowisk – bezwzględnie unikaj wchodzenia na zamarznięte rzeki, czy
stawy
• w razie potrzeby, np. w przypadku zabłądzenia,
o drogę najlepiej pytaj policjanta lub inną osobę
w mundurze, np. żołnierza, strażnika miejskiego

lub osobę z odpowiednim oznaczeniem, np. przewodnika turystycznego
• Wieczorem używaj elementów odblaskowych,
aby być widocznym dla kierowców
• Klucze do mieszkania noś zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawaj nikomu
adresu zamieszkania
• Nie otwieraj drzwi osobom nieznajomym

i w jaki sposób z niej korzysta. Policjanci chcą
również zwrócić szczególną uwagę na potencjał
sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno
w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Okres zimowy to czas kiedy temperatura na
zewnątrz gwałtownie spada. Szczególnie w tym
czasie nie zapomnijmy, że są w naszym otoczeniu osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna
i potrzebować pomocy. W trosce o ich bezpieczeństwo wysokomazowieccy policjanci odwiedzili w 60 osób starszych i samotnych. Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami socjalnymi
sprawdzali czy nie potrzebują one pomocy. Podczas patroli szczególną uwagę zwracali na osoby
starsze, bezdomne i nietrzeźwe przebywające na
dworze. Wobec osób zagrożonych zamarznięciem
policjanci prowadzili działania interwencyjne odwożąc je do domu, bądź do placówek służby
zdrowia. Poza działaniami podejmowanymi wspólnie z innymi służbami przez Policję, ważna jest
również wrażliwość społeczności. Dlatego zwracamy się z prośbą o alarmowanie Policji o każdej
potencjalnej ofierze. Pamiętajmy „Jeden telefon
może uratować komuś życie”.
PSz

„Lepszy internet zależy od Ciebie!" – to hasło
tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu.
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony
jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004
roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany
jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. W 2016
Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić
9 lutego. Wszystkie działania podejmowane będą
realizowane pod hasłem "Lepszy internet zależy
od Ciebie!".
Podczas obchodów Wysokomazowieccy policjanci chcą podkreślić to, że każdy internauta
może przyczynić się do tego, że Internet będzie
miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas
ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci

DZIAŁANIA „NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI”
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– Powiat wysokomazowiecki w niepodległej Polsce 1919-1939
Na imieninach prezydenta Ignacego Mościckiego, gdzie była obecna przyjaciółka Mościckich Elżbieta z hrabiów Komarow Krasicka
(1874-1943) z Pietkowa, podjęto temat, gdzie
winien być przechowywany cudowny obraz
Matki Boskiej Hodyszewskiej. Ówczesny prymas ks. Aleksander kardynał Kakowski wyraził
opinię, by obraz pozostał tam, gdzie go rewindykowano, czyli w cerkwi św. Cyryla i Metodego w Warszawie. Hrabinę Krasicką, która
dobrze znała podlaskie sanktuarium, oburzyła
opinia prymasa. Wpłynęła na fakt, że już po
kilku tygodniach obraz gościł w apartamentach prezydenckich, a prezydentowa Mościcka ufundowała brakujące ramy do wizerunku.
Sprawą zwrotu obrazu katolikom zajął się bp
łomżyński ks. Stanisław Łukomski i z poparciem prezydenta RP Ignacego Mościckiego odzyskano obraz. Za ofiarę złożoną przez prezydentową został odnowiony i oprawiony przez
prof. Rutkowskiego w nowe ramy. Obraz przez
3 dni gościł na warszawskim Zamku Królewskim. Następnie 24 V 1928 roku w wagonie
salonowym prezydenta został przewieziony
z Warszawy do Szepietowa. Wraz z obrazem
zwrócono 124 zabytkowe wota. Dnia 24 maja,
we czwartek o godz. 4 po południu, specjalnym
wagonem wyrusza delegacja hodyszewska z Cudownym Obrazem z Warszawy. Na wieść o tem,
iż wraca Matka Boża, poczynając od Czyżewa
wybiega lud wierny z wiosek, otacza tor kolejowy, czeka na przejazd pociągu, by powitać
swą Matkę. W tem pociąg nadbiega, lud klęka
szpalerem, z piersi wyrywa się łkanie, a z roztrzęsionych ust – modlitwa-głos – o Matko nasza! Zdumieni pasażerowie cisną się do okien
wagonów, jeden pyta drugiego – co jest, co się
tu robi?... Godzina 7.30 pociąg zatrzymuje się
w Szepietowie, tu zbiegły się 10-tysięczne rzesze
z okolicznych parafji pod wodzą swych duszpasterzy, stanęły liczne stowarzyszenia młodzieży
pod sztandarami... Królowę nieba i ziemi powitał w słowach gorących, pełnych synowskiej
miłości ks. kanonik J. Rogiński, poczem ruszył
pochód-procesja przy dźwiękach „Serdeczna
Matko” orkiestry z Łap, do pobliskiej Dąbrówki. Szły tłumy gromadne, zasłuchane w tony
orkiestry, zapatrzone w Obraz, rozmodlone,
rozśpiewane, a gorejące pochodnie rozświetlały
mroki nocy, rzucały snopy światła na ten pochód dzieci za swą Bożą Matką... W Dąbrówce
Obraz umieszczono w kościele, tu przemówił
serdecznie i rzewnie ks. proboszcz K. Ostrowski,
poczem przybyłe rzesze poczęły rozchodzić się
do domów, by wrócić tu jeszcze w sobotę i wziąć
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udział w uroczystem wprowadzeniu cudownego
Obrazu do Hodyszewa... O godz. 10 rano rusza
z Dąbrówki olbrzymi pochód religijny, zda się
nieprzeliczone tłumy ciągną się za Obrazem,
tysiące kroczą już to ze śpiewem na ustach, już
też przy dźwiękach orkiestry 10 pułku ułanów
z Białegostoku, czy Straży Ogniowej z Zambrowa.
Ludzie idą i idą, początek pochodu dawno już
minął, a końca oko nie dojrzy... Z chat wybiegają na spotkanie Matki Najświętszej ci wszyscy,
co zmuszeni byli pozostać w domu, padają na
kolana przed Cudownym Obrazem i w pokorze
a wielkiej miłości składają hołd Najśliczniejszej Pani, Najukochańszej Matce... Na granicy
parafii Hodyszewskiej, przy wspaniałej bramie,
wzniesionej u wylotu lasu, zebrała się już na powitanie swej Matki parafia Hodyszewska z swym
ks. proboszczem A. Szwalukiem na czele, przybyli liczni pielgrzymi, wśród których kraśnieją
stroje księży prałatów i kanoników. Chwila oczekiwania, rozglądania się wokoło, wszędzie ciżba
ludu, a na drzewach przydrożnych, na gałęziach osadowiło się wielu z młodzieży... Cudowny Obraz umieszczono w pięknie bzami spowitym ołtarzu na cmentarzu, lud otoczył ołtarz ze
wszystkich stron, a szept modlitewny unosił się
w powietrzu. Straż przy Obrazie obejmuje wojskowe przysposobienie Stowarzyszeń Młodzieży.
Po nabożeństwie majowem, kazanie owiane
nutą serdeczności z niezwykłą mocą i namaszczeniem wygłosił ks. prałat Bogacki, witając
Matkę Najświętszą w Jej Hodyszewie i w imieniu Dostojnego Pasterza i wszystkich wiernych...
Po przybyciu Pasterza – o godz. 10 odprawia
się msza św. uroczysta na cmentarzu, celebruje
ks. prałat Bogacki, a w czasie mszy św. kazanie
głosi ks. A. Roszkowski z Łomży. W przemówieniu swem kaznodzieja wychodzi ze słów
Chrystusa, skierowanych do św. Jana „Synu, oto
Matka twoja”, następnie mówi rzeszom o tych
szczęśliwych czasach, kiedy Matka Boska Hodyszewska obsypywała lud wierny licznemi cudami i łaskami, lecz to się skończyło, gdy wróg
wiary i narodu polskiego ogarnął kościół katolicki, a wraz z kościołem i Obraz Cudowny...
Po sumie wszedł na ambonę Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Łukomski i przemówiłdo
swych diecezjan i ukochanego ludu Hodyszewskiego. Dostojny Pasterz mówił o rozgłośnej sławie Obrazu Matki Boskiej Hodyszewskiej, o cierpieniach, jakie zadawał wrógwiary tutejszemu
ludowi. Żaden jednak ucisk nie złamał Hodyszewskiego ludu, żadna siła nie zdołała narzucić
fałszywej wiary temu ludowi, wytrwali przy wierze świętej rzymsko-katolickiej... Podziękowa-

niem – Panu Prezydentowi za poparcie przy odzyskaniu Cudownego Obrazu oraz tym wszystkim, co przyczynili się do uświetnienia uroczystości zakończył Pasterz swą doniosłą mowę.
W pietkowskim założeniu pałacowo-ogrodowym
hrabiów Krasickich stacjonował X Pułk Ułanów
Litewskich. To właśnie ów pułk towarzyszył później wędrówce obrazu z Dąbrówki Kościelnej do
Hodyszewa. Parafianie hodyszewscy 8 V 1928 r.
skierowali do prezydenta Mościckiego wyrazy
wdzięczności: Panie Prezydencie! Oto my, parafianie Hodyszewa z ukochanym proboszczem
naszym na czele, stajemy dziś, jak jeden mąż,
złączeni myślą i duchem przed Twoją Dostojnością. Stajemy na tle naszego Kościoła Hodyszewskiego, któremu nie był obcy żaden ból
Matki-Polski i który dotąd nosi stygmata niewoli. Długo wyglądaliśmy w łzach i smutku –
ale zawsze ożywieni nadzieją, że wróci do nas
ten kościół, wrogą ręką zabrany. I doczekaliśmy
się! Tak Bóg dał! Jeszcze dłużej tęskniliśmy całą
głębią zbiorowej duszy do Cudownego Obrazu
Najświętszej Panny, uwiezionego w daleką, wrogą stronę. Tego Obrazu, przed którym upadali
na twarz dziadowie i pradziadowie nasi, a odchodzili pokrzepieni, uzdrowieni, odnowieni
mocą miejsc cudownych, mocą, która zawiesza
i w proch obraca prawa materji, by ludziom
przypomnieć, że Królem ich jest Bóg-Duch. I tego
powrotu dożyliśmy – a Tyś to sprawił, Dostojny
Panie! Więc ilu nas jest z głębi serca wołamy do
Ciebie: Żeś, historycznym prawzorom wierny,
uczynił nam jako prawdziwy Ojciec Narodu –
bądź błogosławiony! Żeś, prawom wielkości
wierny, nietylko skarb nam odzyskał, lecz Go
hojną dłonią przyozdobił – bądź błogosławiony!
Żeś ojcom i dzieciom wrócił dziadów i pradziadów radość, zdrowie, ducha pokrzepienie – bądź
błogosławiony! Bogu i Matce Naszej Cudownej
oddajemy Ciebie, Dostojny Panie!
Liczne pielgrzymki odwiedzające sanktuarium w Hodyszewie sprawiły, że w 1931 r.
przystąpiono do budowy nowego kościoła.
Projekt (1932 r.) wykonał znakomity architekt
Oskar Sosnowski, profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Architektury
Polskiej. Znany był w tych stronach z dwóch
innych nowych świątyń – w Goniądzu i Białymstoku (św. Rocha) oraz odbudowy po zniszczeniach I wojny światowej wraz z regotycyzacją kościoła w Rosochatem Kościelnem. Prace
budowlane w Hodyszewie przerwano w 1939 r.
Zdążono wznieść mury świątyni i żelazną konstrukcję kopuły.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– Oświata 1919-1939
DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– LISTOPAD 2015
Uprzejmie informujemy, że uważny Czytelnik Głosu Wysokomazowieckiego zgłosił
zastrzeżenie do fragmentu monografii naszego Powiatu, publikowanego w listopadzie 2015
roku. W ostatnim akapicie, na stronie 6 znalazło się m.in. zdanie: „Projekt pomnika wykonał
inż. architekt Wojciech Woźniacki, a prace wykonali m.in. Jan Krynek i Bronisław Puciło”.
Wg naszego Czytelnika zamiast nazwiska „Jan Krynek” winno tu być podane nazwisko „Jan
Krysiuk”. Dziękujemy za sygnał w tej sprawie i informujemy, ze wystąpiliśmy do Autora monografii „Dzieje Powiatu Wysokie Mazowieckie” o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Mamy nadzieję, ze już w kolejnym wydaniu Głosu będziemy mogli Państwa z nim zapoznać.
Z poważaniem Redakcja GW

W 1938 r. w powiecie Wysokie Mazowieckie
funkcjonowało 79 szkół, w 18 z nich były aparaty radiowe, 61 szkół radioodbiorników nie posiadało 33. Powiatowymi inspektorami szkolnymi
byli: Marian Lubelski (1919-1921 r.), Walenty
Falkowski (1921, 1924-1929), Karol Sztrumf (od
7 X 1921), Józef Mroczkowski (95 XII - 1 X 1933),
Bolesław Hartwig (IX 1938).
W 1933 r. Towarzystwo Przyjaciół Wysokiego Mazowieckiego założyło Koedukacyjną
Średnią Szkołę Handlową, najpierw 3-letnią, potem 4-letnią. W roku szkolnym 1936/1937 utworzono Gimnazjum Kupieckie, należące do tegoż
towarzystwa.
12 V 1939 r. gimnazjum otrzymało prawa
szkoły państwowej. W 1937 r. uczyło się w nim
96 chłopców i 94 dziewczęta, a w 1938 r. 100
chłopców i 93 dziewczęta. Uczyło wówczas 12
nauczycieli.
W roku szkolnym 1930/1931 Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet przeprowadził 10-miesięczny kurs tkactwa.
Nadal funkcjonowała 2-letnia Ludowa Szkoła Rolnicza w Krzyżewie Stefanii Karoliny Karpowiczówny. Nauka trwała 11 miesięcy, a rok
szkolny rozpoczynał się 15 stycznia. Rodzice
uczniów mieli posiadać samodzielne, możliwie
skomasowane gospodarstwo rolne, na które uczeń
powróci po odbyciu nauki. Uczniowie musieli
mieć ukończoną szkołę powszechną (4 oddziały), wiek od 16 do 24 lat. W roku szkolnym
1930/1931 uczyło się 41 chłopców, mieszkających
w internacie. Nauczycieli było czworo. W 1926 r.
kierownikiem szkoły był B. Kostro. W 1937 r.
placówka otrzymała nazwę: Prywatna Szkoła
Przysposobienia Rolniczego Stefanii Karpowiczówny.
W roku szkolnym 1938/39 zmieniono nazwę na: Prywatna Męska Roczna Szkoła Rolnicza w Krzyżewie. Od 12 V 1939 r. szkoła otrzymała uprawnienia szkół państwowych. Nauka
była bezpłatna, a koszty za internat wynosiły
25 zł miesięcznie.
1 stycznia 1937 r. Szkołę Rolniczą Żeńską
w Jeżewie przekształcono w Publiczną Szkołę
Przysposobienia Gospodyń Wiejskich. 1 stycznia 1939 r. nadano jej imię Jadwigi Dziubińskiej (1874–1937), działaczki społeczno-oświatowej, współzałożycielki i kierowniczki szkół
rolniczych, autorki nowatorskich programów
pedagogicznych.

29 sierpnia 1937 r. we wsi Średnica odbyły
się dożynki powiatowe. Przybył na nie starosta
wysokomazowiecki. Szczególną atrakcją były występy dzieci wiejskich, które przygotowała do
imprezy instruktorka Eugenia Osipówna. Wcześniej kolonię dziecięcą wizytował wicestarosta
Roth i proboszcz z Dąbrówki Kościelnej.
Rolnictwo 1919-1939
Powiat wysokomazowiecki był obszarem
typowo rolniczym. Rolnictwo stanowiło podstawowy dział produkcji materialnej i zatrudniało
większość mieszkańców. W 1921 r. w powiecie
było jedynie 2065, a w 1931 r. 3147 robotników.
W powiecie wysokomazowieckim było prawie
tyle samo gospodarstw małorolnych, co i w całym ówczesnym województwie białostockim.
Zdecydowanie lepiej niż w pozostałych regionach Białostocczyzny przedstawiała się liczba
gospodarstw pozwalających na własne utrzymanie i gospodarstw towarowych. Dominowały
wówczas gospodarstwa średniej wielkości, od 5
do 20 ha, które stanowiły 55,3%. Do 5 ha było ich
37%. Od 20 do 100 ha – 7,3%, a powyżej 100 ha
było tylko 0,4%. Na tle województwa białostockiego powiat wysokomazowiecki był najbardziej
wydajny, jeśli chodzi o produkcję rolną z jednego hektara.
Rolnicy wysokomazowieccy mieli wysokie
wyniki w hodowli zwierząt. Produkcja żywca
wystarczała w zupełności na potrzeby miejscowe, a nadwyżki były eksportowane poza teren
powiatu. Wiadomo, że w 1929 r. wyekspediowano 1952 sztuki bydła i trzody chlewnej, zaś
w roku 1938 pogłowie zwierząt wynosiło około
37 tysięcy sztuk bydła, 30 tysięcy sztuk trzody
chlewnej oraz 4,5 tys. owiec. Jak wysoko stała
kultura rolna oraz rozwinięta hodowla w powiecie, świadczy dynamicznie rozwijający się tu
w okresie międzywojennym przemysł mleczarski. Funkcjonowały tu 74 mleczarnie, w większości we wsiach, tylko 3 w miastach. W 1933 r.
największa z mleczarń w miejscowości Poświętne przeszła na napęd parowy. Ważną rolę odegrał
w tym względzie aktywnie działający Związek
Producentów Mleka, ziemian powiatów Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, Białystok
i Sokołka37. Mleko z majątku Dąbrowa Bybytki
w latach 1924-1935 odstawiane było koleją do
Warszawy, gdzie odbierał je kupiec żydowski Dawid Szafran zamieszkały przy ul. Targowej 29.

Inny przemysł związany z hodowlą zwierząt to przemysł mięsny. Funkcjonowało tu wiele
niedużych rzeźni i punkty ubojowe zwierząt.
W 1935 r. istniało na terenie powiatu 19 rzeźni
i wędliniarni. Większość z nich powiązana była
z ludnością żydowską, co było oczywiste, zważywszy na wymogi religijne i specyfikę tradycji
judaistycznych. Przedstawiciel powiatu zasiadał
w Białostockiej Izbie Rolnej. 14 VI 1938 r. minister rolnictwa i reform rolnych mianował takim
przedstawicielem Bohdana Kiełczewskiego, właściciela majątku Zawrocie.
W latach 1930-1932 placówkę weterynaryjną w Tykocinie prowadził Stanisław Wiszowaty
(1891-1942). Na terenie omawianego powiatu
istniały zakłady przetwórstwa rolniczego: octownia w Wysokiem Mazowieckiem, browar w Jeżewie, gorzelnia w Pietkowie.
W okresie międzywojennym intensywnie
prowadzono akcję scalania gruntów. W gminie
Stelmachowo prowadzono akcję scalania w 1934
w Babinie i Złotorii, 1935 w Pajewie i Sierkach,
w 1937 r. w Dąbrowie Kitach, Kobylinie Pogorzałkach, Kobylinie Pieniążkach, Milewie Zabielnym, Jeżewie, Wiechach Nowych, Wnorach
Pażochach, Roszkach Ziemakach, Dzierzkach
Ząbkach i Dąbrowie Kaskach42, a w 1938 r.
w Rzędzianach, Sanikach, Sierkach i mieście
Tykocin43. Łącznie scalenia objęły aż 243 miejscowości:
Gmina Dmochy Glinki
Czyżewo Chrapki, Czyżewo Kościelne, Daćbogi,
Dmochy Glinki, Dmochy Wypychy, Dmochy
Sadły, Jasiochy (?), Jaźwiny, Krzeczkowo Bieńki,
Krzeczkowo Bieńki Nowe, Krzeczkowo Gromadzyn, Krzeczkowo Wybranowo, Michałowo
Wielkie, Rosochate Kościelne, Rosochate Zalesie, Siennica Karasie, Siennica Klawy, Siennica
Lipusy, Siennica Świechy, Stokowo Szerszenie,
Stokowo Złotko, Zaręby Stare.
Gmina Klukowo
Kostry Podsędkowięta, Żebry Wielkie.
Gmina Kowalewszczyzna
Bokiny, Chomiec, Jabłonowo Kąty, Jabłonowo
Wypychy, Jeńki, Kowalewszczyzna, Kropiewnica
Gajki, Kropiewnica Kiernozki, Kropiewnica Racibory, Krzyżewo, Kurowo, Łubianka Nowa, Łubianka Stara, Mojsiki, Płonka Kościelna, Płonka
Strumianka, Pszczółczyn, Roszki Ziemaki, Waniewo, Wolka Waniewska.
Gmina Piekuty
Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Doki, Jabłoń Jankowce,
Jabłoń Kościelna, Jabłoń Markowięta, Jabłoń
Piotrowce, Jabłoń Rykacze, Jabłoń Spały, Jabłoń
Uszyńskie, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Zarzeckie, Koboski, Krasowo Wielkie, Łopienie Jeże,
Łopienie Pamięczaki, Łopienie Ruś, Łopienie
Szelągi, Piekuty Urbany, Pruszanka Marzec, Racibory Nowe, Wyliny Ruś, Zyski.
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GRUDNIOWE SPOTKANIA W PIR

III Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby
Rolniczej odbyło się 14 grudnia 2015 r. w Sali
Konferencyjnej hotelu 3Trio. W spotkaniu wzięli
udział delegaci oraz zaproszeni goście: Bohdan
Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego,
Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Wojciech Kasjanowicz – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Andrzej Pleszuk
– Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Bożena Jelska-Jaroś – Prezes Związku Hodowców
Trzody Chlewnej.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty projekt budżetu Podlaskiej Izby Rolniczej na 2016rok. Z przybyłymi gośćmi zostały

poruszone sprawy bieżące, nurtujące podlaskich
rolników, w tym min. tegoroczna susza i jej skutki oraz plany działań w przypadku gdyby taka
sytuacja pojawiła się w przyszłym roku; kary za
przekroczenie w roku 2014/2015 kwoty mlecznej; ASF i odstrzał dzików; szkody wyrządzane
przez bobry.
Prezes Grzegorz Leszczyński na zakończenie
obrad wręczył wojewodzie podlaskiemu pismo,
w którym szczegółowo zostały przedstawione
główne problemy dotyczące rolnictwa w województwie podlaskim.
Po oficjalnym zakończeniu obrad III Walnego
Zgromadzenia odbyło się spotkanie opłatkowe
na które przybyło wielu zaproszonych gości. Prezes PIR Grzegorz Leszczyński złożył wszystkim
przybyłym na spotkanie opłatkowe delegatom,
zaproszonym gościom oraz pracownikom Izby
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych
pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie.
Do wszystkich osób przybyłych na opłatek
życzenia błogosławionych oraz rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia skierowali również Andrzej
Gniedziejko – Duszpasterz Rolników oraz Jan
Troc – Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia N.M.P.
Spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Krzysztofem Jurgielem, które zostało zorganizowane przez Zarząd KRIR na wniosek izb
rolniczych odbyło się 30 grudnia. W spotkaniu
z Ministrem uczestniczył także Podsekretarz
Stanu w MRiRW – Jacek Bogucki oraz ok. 50
przedstawicieli izb z całego kraju.
Dyskutowano m.in. na temat priorytetów
prac resortu rolnictwa na lata 2015-2019, a także sytuacji na rynku wieprzowiny i rynku mleka. Przedstawiciele izb rolniczych przedstawili
Ministrowi uwagi do propozycji wsparcia tych
dwóch sektorów, a także odnieśli się do wielu
innych problematycznych tematów, m.in. problemu szacowania strat spowodowanych przez
tegoroczną suszę, ograniczeń w sprzedaży bezpośredniej, czy obrotu ziemią. Podniesiono także temat agencji nasiennej, zwracając uwagę, że
jest to prywatny podmiot, nad którym nikt nie
ma kontroli, a który zbiera dane osobowe rolników i nęka ich wypełnianiem druków.
Przedstawiciele izb zwrócili również uwagę
na brak informacji w zakresie prac legislacyjnych dot. realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. orzekającym,
iż przepisy niektórych artykułów ustawy Prawo
łowieckie są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
PIR

NOWA FORMA WSPIERAJĄCA ZATRUDNIENIE OSÓB MŁODYCH
W wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od
1 stycznia br. zafunkcjonowała w urzędach pracy
nowa forma wsparcia polegająca na refundacji
pracodawcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
Podstawą uzyskania refundacji jest pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez
pracodawcę wraz z wymaganymi załącznikami,
a następnie zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki refundacji.
Wysokość refundacji wynika z zawartej umowy, nie może ona jednak przekroczyć kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek
na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdą osobę zatrudnioną
w ramach umowy. Refundacja przysługuje przez
okres 12 miesięcy.
Zgodnie z umową pracodawca ma obowiązek zatrudnić skierowane osoby bezrobotne
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 12
miesięcy refundacji oraz przez kolejne minimum 12 miesięcy po jej zakończeniu. W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania
zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest do
zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano za-
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trudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania
refundacji za pierwszy miesiąc w terminie 30
dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku,
gdy skierowany bezrobotny sam rozwiąże umowę o pracę lub zostanie ona z nim rozwiązana
na podstawie art. 52 kodeksu pracy lub stosunek
pracy wygaśnie w okresie objętym refundacją
albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, PUP kieruje na zwolnione
stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku odmowy przyjęcia na zwolnione stanowisko pracy innej osoby bezrobotnej pracodawca
jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy
w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym
nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Refundacja nie przysługuje pracodawcom,
u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Zgodnie z definicją określoną w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, jako pracodawcę należy rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli
zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
W ramach przedstawionej formy wsparcia
zatrudnionym może zostać osoba bezrobotna,
zarejestrowana w PUP w Wysokiem Mazowiec-

kiem, która do dnia zawarcia umowy o pracę
nie ukończyła 30 roku życia oraz ma ustalony
II profil pomocy.
W celu podniesienia kwalifikacji lub umiejętności osoby zatrudnionej, pracodawca może
pozyskać środki z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego skierowanej osoby bezrobotnej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem od dnia 04.01.2016 r. prowadzi nabór
wniosków z zadania „Refundacja części kosztów
wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia”.
Przyznany limit środków Funduszu Pracy
na ten cel w roku 2016 dla samorządu powiatu
wysokomazowieckiego wynosi 1 421 900 zł.
Umowy będą zawierane z pracodawcami do
momentu wyczerpania przyznanego limitu.
Refundacja kosztów części wynagrodzenia
oraz składek na ubezpieczenie społeczne jest
udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30
roku życia, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
oraz zgłoszenie krajowej oferty pracy dostępne
są do pobrania na stronie internetowej urzędu:
pup-wysokiemazowieckie.pl.

UCZNIOWIE JAGIELLOŃCZYKA ZNOWU W AKCJI

Młodzież działająca w Samorządzie Uczniowskim Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, pod opieką nauczycieli Eweliny Dąbrowskiej, Krzysztofa
Fedorowskiego, Krzysztofa Grabowskiego oraz
Macieja Kulbabińskiego, 5 grudnia 2015 r. przeprowadziła kolejną już akcję charytatywną.
Działalność dobroczynna, odgrywa dużą
rolę, uczy wrażliwości na potrzeby innych
i kształtuje postawy społeczne, zarazem przynosząc mnóstwo satysfakcji i radości samym dobroczyńcom. Dlatego też Samorząd Uczniowski
naszej szkoły bardzo entuzjastycznie odpowiedział na apel Banku Żywności, by pomóc najuboższym rodzinom na święta, organizując bożonarodzeniową zbiórkę żywności dla polskich
rodzin mieszkających na Litwie.

Członkowie SU zbierali żywność w sklepach
na terenie naszego miasta według ustalonego
wcześniej harmonogramu. Następnie wolontariusze segregowali i pakowali uzyskane produkty.
Dzięki ofiarności mieszkańców miasta i powiatu udało się zebrać ponad pół tony artykułów
spożywczych i środków czystości. To naprawdę
imponujący wynik. Szczególne podziękowania
należą się Prezesowi Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem
Mazowieckiem Andrzejowi Michalskiemu za
pomoc w transporcie towarów z sklepów do
szkoły. Przygotowane artykuły żywnościowe
uzupełnione przez potężny wkład słodyczy ze
szkolnej akcji ,,Słodki upominek od uczniów
Jagiellończyka” zostały przewiezione 10 grudnia
2015 r. do miasteczka Mejszagoła na Litwie.
Grupa uczniów z SU w asyście nauczycieli i dyrektora LO przekazała dary na ręce p. Alfredy
Jankowskiej dyrektora Polskiej Szkoły Średniej
w Mejszagole. Nauczyciele z mejszagolskiej
szkoły zobowiązali się do rozdzielenia darów
dla potrzebujących Polaków zamieszkujących
miasteczko i okoliczne wioski. W ramach wizyty
nasi uczniowie wspierani przez zespół muzyczny Jagiellończyk Band zaprezentowali tamtejszej
społeczności krótki program artystyczny. W ramach zajęć integracyjnych młodzież obu szkół

miała okazję do nawiązania bliższej znajomości.
Po południu pożegnaliśmy naszych przyjaciół
i udaliśmy się na zwiedzanie Starego Miasta
w Wilnie. Humory dopisywały. Po zakończeniu zwiedzania Wilna udaliśmy się do naszego
ukochanego Wysokiego Mazowieckiego. Podziękowania należą się wszystkim uczniom Jagiellończyka, w szczególności wielkie dzięki składamy Samorządowi Uczniowskiemu z Krystianem
Boguszem i Zarządem na czele. Nasi wspaniali
opiekunowie powyższej akcji są gotowi do koordynacji kolejnych działań, wynikających z wrażliwości serca uczniów Liceum.
Wszystkim darczyńcom jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
ZSOiP

„A SŁOWO TWOJE NIECH BĘDZIE DLA NAS WSPARCIEM I ŚWIATŁEM…”

Dokończenie ze strony 1.
Gospodarz spotkania, Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka – Ryszard Łukasz Flanc, powitał przybyłych gości: Jego Ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego,
ks. dr. Zbigniewa Pyskło – Przewodniczącego
Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego
Kurii Łomżyńskiej, ks. dr. Jacka Czaplickiego –
Przewodniczącego Duszpasterstwa Ogólnego,
Księdza Kanonika – Ryszarda Niwińskiego, Księdza Dziekana – Edwarda Łapińskiego, księży
wikarych, Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie – Jarosława Siekierko,
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie – Krzysztofa Krajewskiego, Dyrektor Zespołu Obsługi
Jednostek Oświatowych – Jolantę Kadłubowską,
dyrektorów, wicedyrektorów szkół, nauczycieli,
katechetów, pracowników oświaty i obsługi.

W swym wystąpieniu wyraził wdzięczność i jednocześnie radość z tak szczególnego spotkania, umacniającego wszystkich zgromadzonych
w ich niełatwym posłannictwie.
Ks. dr. Zbigniewa Pyskło podkreślił rolę nauczycieli w kształtowaniu osobowości młodego
człowieka, jej skomplikowanie w trudnych czasach, natomiast ks. dr. Jacek Czaplicki zaprosił
zgromadzonych i młodzież naszego Dekanatu
do udziału w Światowych Dniach Młodzieży,
które odbędą się w tym roku w Krakowie. Głos
zabrali również włodarze powiatu, miasta i gminy. Starosta –p. Bogdan Zieliński dziękując za
zaproszenie, podkreślił wyjątkowość czekających
nas w tym roku jubileuszy i rocznic. Burmistrz
– p. Jarosław Siekierko zaakcentował fakt, iż to
właśnie w naszym mieście ma miejsce tak niezwykła wizyta, w podobnym tonie przemawiał
również Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie –
p. Krzysztof Krajewski. Nie zabrakło także występu młodzieży Liceum – tym razem w blasku
świec i przy akompaniamencie zespołu Jagiellończyk Bend, uczniowie przybliżyli tradycje
bożonarodzeniowe na ziemiach Podlasia. Nad
całością artystycznego przekazu czuwali: p. Joanna Piekutowska, p. Marzanna Kisielewska, p. Ewelina Dąbrowska oraz p. Krzysztof Fedorowski,
sekcję fotograficzną prowadził p. Jacek Gierałtowski. Oprócz strawy artystyczno-duchowej nie
zabrakło również i tej typowo ziemskiej – tradycje naszych ziem w formie regionalnych dań
zagościły na stołach, by cieszyć podniebienia
zaproszonych gości. Jak zawsze ks. biskup prze-

mówił na końcu – by swym słowem umocnić
i zjednoczyć wszystkich pracowników oświaty.
Jego wystąpienie kunsztownie spajające głębię
duchową z poczuciem humoru stanowiło źródło
mocy, dla tych, którzy muszą się zmagać z niełatwym zadaniem kształcenia i wychowywania
młodego pokolenia.
A.D.
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WRÓCILIŚMY NA LISTĘ RANKINGU SZKÓŁ
Po niedługiej przerwie Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie znów
wrócił na rankingową listę najlepszych szkół
w Polsce. Perspektywy corocznie biorą pod uwagę
wyniki prawie 1900 liceów i niemal 1800 techników funkcjonujących w kraju, by po porównaniu osiągniętych wyników dokonać zestawienia
najlepszych placówek.
Chociaż w tym roku Krzyżewo nie znalazło
się w zestawieniu najlepszych szkół ogólnokształcących czy o najwyższych wynikach maturalnych, to nasze osiągnięcia zostały odnotowane
w kategoriach szkół olimpijskich, egzaminów
zawodowych, techników w województwie podlaskim i w obrębie egzaminu danego zawodu.
W rankingu szkół olimpijskich czyli tych,
których uczniowie biorą udział w olimpiadach
przedmiotowych, zmieściliśmy się w wybranej
dwusetce szkół.

Z województwa podlaskiego ogółem do tej
grupy weszło 11 szkół, z czego 8 to licea ogólnokształcące i 3 technika – na 136. miejscu Technikum Mechaniczne z Białegostoku, na 149.
Technikum w ZSEiO w Łomży, a na 189 miejscu Technikum Zespołu Szkół Rolniczych
w Krzyżewie.
W rankingu egzaminów zawodowych sklasyfikowano nas na 135. miejscu (z województwa
podlaskiego znalazło się łącznie 6 szkół w zestawieniu 150. wyróżnionych placówek).
W rankingu wojewódzkim technikum
zostało umieszczone na miejscu 20., a w rankingu zawodu technik rolnik w klasyfikacji ogólnokrajowej zajęliśmy 10. miejsce i 1.
w województwie podlaskim. Poza ZSR w Krzyżewie w tym zestawieniu znalazło się tylko
Technikum nr 2 w ZS Agroprzedsiębiorczości
w Zambrowie, które zajęło nieco niższą lokatę.

Z powyższego wynika, że kształcenie rolnicze w Krzyżewie jest prowadzone najlepiej
spośród szkół o profilu rolniczym w województwie podlaskim, w czym niemałą zasługę
mają wszyscy zaangażowani w edukację rolniczą:
nauczyciele, uczniowie, ich rodzice potrafiący
zaszczepić w swoich dzieciach chęć działania
w branży rolniczej, przejęcia gospodarstwa czy
prowadzenia specjalistycznej produkcji. Osiąganiu wyników sprzyja także atmosfera i wypracowane metody pracy z uczniem w szkole,
współpraca z pozostałymi nauczycielami, a także
środowiskiem lokalnym.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku kolejna grupa uczniów zdających egzaminy maturalne i zawodowe osiągnie równie dobre, a może
nawet lepsze wyniki i znów będziemy mogli szukać dobrego miejsca naszej szkoły w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym.

JEDYNY TAKI BAL

Młodzież sześciu klas czwartych Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica wraz
z osobami towarzyszącymi 16 stycznia bawiła się do białego rana na balu studniówkowym
w dworku Pan Tadeusz w Kuczynie. Tę uroczystość swą obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego – Bogdan Zieliński, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie –
Jarosław Siekierko, Prezes Banku Spółdzielczego
– Tadeusz Nosek, wójt gminy Wysokie Mazowieckie – Krzysztof Krajewski, Przewodniczący
Rady Miasta i Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Armii Krajowej – Józef Sokolik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Kazimierza Jagiellończyka – Ryszard Flanc wraz z małżonkami.
Na początku przedstawiciele młodzieży:
Paulina Zaremba i Hubert Kamiński z klasy
czwartej technikum technologii żywności zaprosili wszystkich do obejrzenia wykonania
tradycyjnego tańca – poloneza, który zachwycił
wszystkich. Następnie para prowadząca podzię-
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kowała serdecznie Dyrektorowi Andrzejowi
Jamiołkowskiemu, Dyrektor Marii Gąsowskiej,
wychowawcom i rodzicom za trud, opiekę oraz
cierpliwość, profesor Anecie Nienałtowskiej za
przygotowanie poloneza i Panu Staroście za finansowe wsparcie podczas czterech lat nauki
w szkole średniej. Wyrazem wdzięczności były
wiązanki kwiatów. Później głos zabrał Pan Dyrektor, który powitał zebranych gości, przedstawił wychowawców klas czwartych oraz życzył
wyjątkowej zabawy i wysokich wyników na
egzaminie maturalnym i zawodowym. Do tych
życzeń dołączyli się również w swoich wypowiedziach Pan Starosta i Pan Burmistrz. Następnie gospodarze studniówki: Marzena Zaremba
i Stanisław Dąbrowski zaprosili wszystkich do
wspólnej zabawy i biesiadowania.
Młodzież zaprezentowała bardzo pomysłowy program artystyczny: Galę Oskarową. Nagrody w tej kategorii otrzymali między innymi
Pan Dyrektor – Wizjoner Szkoły, Pan Starosta
– Niezawodny Przyjaciel, Pani Dyrektor Ma-

ria Gąsowska – Człowiek z sercem na dłoni.
Uczniowie zaśpiewali również piękne utwory
muzyczne, zatańczyli walca, a także układ taneczny Słowianki. Występujący i opiekunowie:
Agnieszka Góralczyk, Ewa Dziedzicka – Twardowska, Małgorzata Pruszyńska i Ewa Kościelska zebrali gromkie brawa za przygotowany
występ.
Wyśmienita zabawa trwała do białego rana
i pozostawiła w pamięci piękne wspomnienia.
Maturzyści ZSZ

KONKURS PLASTYCZNY ZAPOBIEGAJMY POŻAROM
– NAGRODZONE PRACE
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