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Uroczyste otwarcie Centrum Turystyczno- 
-Rehabilitacyjnego w Krzyżewie odbyło się  
15 września 2016 r. Centrum prowadzone jest 

WSZYSTKO JEST WAŻNE, ALE NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

Rok 2016 jest rokiem Jubileuszu 150-lecia 
umiejscowienia w Wysokiem Mazowieckiem 
siedziby powiatu. Dzięki takiej decyzji władz 
carskich miasto Wysokie Mazowieckie po raz 
pierwszy stało się istotnym i liczącym się ośrod-
kiem administracyjnym. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku 
Wysokie Mazowieckie ponownie zostało siedzi-
bą rządowego powiatu. Również dwie kolejne 
reformy administracyjne z 1944 r. i 1999 r. obie-
rały nasze miasto jako siedzibę władz powiato-
wych. Na przestrzeni tych 150 lat powiat zmienił 
swoje granice, strukturę społeczną, kulturową 

NADANIE SZTANDARU ORAZ JUBILEUSZ 150-LECIA 
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

i gospodarczą. Jedno jednak pozostawało nie-
zmienne – kod kulturowy znaczącej większo-
ści mieszkańców tych ziem. Są to potomkowie 
drobnej szlachty, gdzie hasło BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA widniejące od 4 września na na-
szym sztandarze nie ma wymiaru sloganu, lecz 
realnego drogowskazu kierującego pokolenia 
mieszkańców naszego powiatu.

Relację z jubileuszowych obchodów znajdą 
nasi Czytelnicy na stronie 10 bieżącego wydania, 
zaś fotorelację na stronach 11 i 12. 

Zapraszamy.

w formie Zakładu Aktywności Zawodowej i po-
wstało w odrestaurowanym stuletnim budynku, 
w którym mieściła się pierwsza szkoła rolnicza 
na tym terenie. Zagospodarowanie budynków, 
które w chwili obecnej nie były wykorzystane na 
rzecz szkoły, kosztowało samorząd powiatu po-
nad 11 mln zł, z czego 8 mln to dofinansowanie 
unijne w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego.

Dzięki tej inwestycji powstał pensjonat dla 
gości na 46 miejsc, hotel, sale do ćwiczeń i re-
habilitacji, gabinet masażu, sauna, grota solna, 
siłownia, stajnie dla koni. Zakład Aktywności za-
wodowej zatrudnia 28 osób niepełnosprawnych  
i 12 instruktorów pracy.

Dokończenie na stronie 7.

Prezentacja wieńców dożynkowych, uro-
czyste nabożeństwo pod przewodnictwem Ks. 
Bp Janusza Stepnowskiego i festyn dożynkowy –  
11 września w gminie Kobylin-Borzymy w Po-
wiecie Wysokomazowieckim odbyły się dożynki 
Diecezji Łomżyńskiej. W uroczystościach dzięk-
czynienia za plony wzięli udział mieszkańcy  
i delegacje rolników z całej gminy, przedsta-
wiciele duchowieństwa, lokalne władze samo-
rządowe, a także przedstawiciele samorządu 
województwa – Marszałek Województwa Pod-

W PODZIĘKOWANIU ZA DARY ZIEMI 
- DOŻYNKI DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

laskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski. 
Uroczystości dożynkowe Diecezji Łomżyńskiej 
rozpoczęły się w południe mszą św. pod prze-
wodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ks. Bp Ja-
nusza Stepnowskiego.

Dokończenie na stronie 8.

https://wrotapodlasia.pl/
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
24 sierpnia 2016 roku pod przewodnic-

twem Bogdana Zielińskiego odbyło się 54 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego  
V kadencji. Zarząd powiatu podjął uchwały  
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zali-
czenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 
gminnych na wniosek wójta Gminy Kobylin 
Borzymy; wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 
z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 
81/2 położonej w obrębie Krzyżewo, gmina 
Sokoły, stanowiącej własność Powiatu Wysoko-
mazowieckiego; zaopiniowania budowy i prze-
budowy ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w miejsco-
wości Sokoły wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, na wniosek Wójta Gminy Sokoły.

Zarząd powiatu opracował i rozpatrzył 
projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego w sprawie: ustanowienia sztandaru 
Powiatu Wysokomazowieckiego; przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Po-
licji; zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

30 sierpnia 2016 roku pod przewodnic-
twem Bogdana Zielińskiego odbyło się 55 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie-
go V kadencji. Zarząd powiatu podjął uchwały  
w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektoro-
wi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem; zmian  
w budżecie powiatu na 2016 rok; zaopiniowania 
rozbudowy drogi powiatowej Nr 2038B Czy- 
żew – gr. woj. (Andrzejewo) od km 0+000,00 do 
km 2+810,00, położonej na terenie gminy Czy-
żew; zaopiniowania rozbudowy drogi powia-
towej Nr 2040B Czyżew – gr. woj. (Helenowo), 
położonej na terenie gminy Czyżew; udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.

Zarząd powiatu opracował i rozpatrzył 
projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego w sprawie: skargi na Starostę Wyso-
komazowieckiego; wyrażenia woli przystąpienia 
do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa dróg 
powiatowych Nr 2062B w lok.: i Nr 2064B”; 
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji in-
westycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 
Nr 2012B, Nr 2041B i Nr 2052B – skrzyżowanie  
w m. Kulesze Kościelne”; wyrażenia woli udzie-
lenia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowych Miastu Wysokie Mazowieckie; wy-
rażenia woli udzielenia pomocy finansowej na 
realizację inwestycji drogowej gminie Czyżew; 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 
na realizację inwestycji drogowych gminie Cie-
chanowiec; wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej na realizację inwestycji drogowych 
gminie Wysokie Mazowieckie; wyrażenia woli 
udzielenia pomocy finansowej na realizację in-
westycji drogowych gminie Kobylin Borzymy; 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 
na realizację inwestycji drogowej gminie Kulesze 

11 sierpnia 2016 roku pod przewodnic-
twem Bogdana Zielińskiego odbyło się 53 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego  
V kadencji. Zarząd powiatu podjął uchwały  
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej użycze-
nia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego 
o wartości księgowej brutto poniżej 3 500,00 
złotych, stanowiącego własność lub będącego 
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem; przyjęcia informacji o przebie-
gu wykonania planu finansowego Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze 
półrocze 2016 roku; przyjęcia informacji o prze-
biegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokoma-
zowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze 
półrocze 2016 roku.

Zarząd powiatu opracował i rozpatrzył pro-
jekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej 
użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, 
o wartości księgowej brutto powyżej 3 500.00 
złotych, stanowiącego własność lub będącego  
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem; wyrażenia opinii dotyczącej za-
kupu sprzętu i aparatury medycznej; ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie 
pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowa-
nych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu.

Zarząd powiatu postanowił o przyznaniu 
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wysoko-
mazowieckiego i Poradni Psychologiczno Peda-
gogicznej w Wysokiem Mazowieckiem na okres 
od 1 września 2016 roku do 31 stycznia 2017 
roku oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
ZSOiZ w Czyżewie i dyrektora ZSR w Krzyże- 
wie w związku z przedłużeniem powierzenia  
stanowiska dyrektora szkoły.

Zarząd powiatu zapoznał się z: informacją 
o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazo-
wieckiego na koniec II kwartału 2016 roku; z sy-
tuacją i podjął odpowiednie działania w związku 
z wystąpieniem na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego wirusa afrykańskiego pomoru świń 
(ASF).

Kościelne; wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej na realizację inwestycji drogowych 
gminie Szepietowo; wyrażenia woli udzielenia 
pomocy finansowej na realizację inwestycji dro-
gowej gminie Klukowo; wyrażenia woli udziele-
nia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowej gminie Sokoły; wyrażenia woli udzie-
lenia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowych gminie Nowe Piekuty.

Zarząd powiatu zatwierdził zaktualizownay 
wykaz dróg powiatowych Powiatu Wysokoma-
zowieckiego z podziałem na klasy przedłożony 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem.

24 sierpnia br. Komisja Rozwoju, Promocji 
i Finansów zapoznała się z informacją zarządu 
powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za pierw-
sze półrocze 2016 roku oraz projektami uchwał 
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: 
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i prze-
chowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów 
spowodowanych wydaniem dyspozycji usunię-
cia pojazdu; darowizny na rzecz Województwa 
Podlaskiego, położonej na terenie miasta Wy-
sokie Mazowieckie przy ulicy 1 Maja 7D; zmian 
w budżecie powiatu na 2016 rok; przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Po-
licji; wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych 
Nr 2062B w i Nr 2064B”; wyrażenia woli przy-
stąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudo-
wa dróg powiatowych Nr 2012B, Nr 2041B i Nr 
2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne”; 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 
na realizację inwestycji drogowych Miastu Wy-
sokie Mazowieckiem; wyrażenia woli udzielenia 
pomocy finansowej na realizację inwestycji dro-
gowej gminie Czyżew; wyrażenia woli udziele-
nia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowych gminie Ciechanowiec; wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej na realiza-
cję inwestycji drogowych gminie Wysokie Ma-
zowieckie; wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej na realizację inwestycji drogowych 
gminie Kobylin Borzymy; wyrażenia woli udzie-
lenia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowej gminie Kulesze Kościelne; wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej na realizację 
inwestycji drogowych gminie Szepietowo; wy-
rażenia woli udzielenia pomocy finansowej na 
realizację inwestycji drogowej gminie Klukowo; 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 
na realizację inwestycji drogowej gminie Sokoły; 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 
na realizację inwestycji drogowych gminie Nowe 
Piekuty.

Ciąg dalszy na stronie 6.
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ZDANIEM STAROSTY...

STYPENDIA STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO

Szanowni Państwo! 

Za nami okres wielu uroczystości na terenie 
naszego pięknego powiatu. To przede wszystkim 
czas dożynek odbywających się w prawie każ-
dej gminie. W roku bieżącym w Kobylinie Bo-
rzymach odbyły się nawet dożynki diecezjalne. 
Wszystkim rolnikom jeszcze raz wielkie podzię-
kowania za ich trud i znój. W ostatni weekend 
sierpnia jak zwykle sukcesem zakończyła się Bie-

siada Miodowa w Kurowie. Ale z mojego punktu 
widzenia najważniejszą imprezą było nadanie 
sztandaru dla Powiatu Wysokomazowieckiego 
połączone z jubileuszem 150-lecia powstania  
w Wysokiem Mazowieckiem siedziby powiatu,  
obchodzone pod honorowym patronatem Pre- 
zydenta RP Andrzeja Dudy. Część oficjalna  
obchodów rozpoczęła msza święta koncelebro- 
wana przez ks. Biskupa Łomżyńskiego Janusza  
Stepnowskiego. Następnie na uroczystej sesji  
Rady Powiatu w obecności wielu znamienitych  
gości, takich jak: ks. Biskupa Drohiczyńskiego  
Tadeusza Pikusa, duchowieństwa, ministrów, se- 
natorów i posłów oraz wielu, wielu zacnych osób  
nadano naszemu powiatowi sztandar – znak na-
szej powiatowej tożsamości. Na sztandarze tym 
dumnie widnieje napis BÓG HONOR OJCZY-
ZNA, będący dla naszych mieszkańców i władz 
drogowskazem postępowania w życiu osobistym  
i społecznym.

Obchody oficjalne, choć ważne, to jednak 
do porywających dla szerszych rzesz nie należą. 
Dlatego też zorganizowaliśmy imprezę plenero-
wą dla naszych mieszkańców i ich gości. Oprócz 

Tegoroczne wręczenie Stypendium Starosty 
Wysokomazowieckiego odbyło się 4 września 
2016 r. podczas imprezy plenerowej pod nazwą 
„150 lat Powiatu Wysokomazowieckiego”, na Sta-
dionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem. 

Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokoma-
zowiecki osobiście wręczył uczniom decyzje  
o przyznaniu stypendium a rodzicom listy gra-
tulacyjne. 

Stypendia otrzymali uczniowie szkół pro-
wadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki, 
którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali 
wysokie wyniki w nauce jak również ci, którzy 
osiągnęli wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, 
o których mowa w Lokalnym Programie Wspie-
rania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzie-
ży, przyjętym przez Radę Powiatu Wysokomazo-
wieckiego w 2013 roku. 

Tegorocznymi Stypendystami zostali: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policeal-
nych w Wysokiem Mazowieckiem:

Anna Dmochowska, Zuzanna Piekutowska, 
Aneta Diana Brzozowska, Michał Dołęgowski,  

Martyna Lidia Żebrowska, Dagmara Maria Ko-
lińska, Oliwia Kozłowska, Ewa Milewska, Ju-
styna Żurowska, Kacper Zakrzewski, Wioleta 
Pogorzelska, Aleksandra Bielińska, Anna Stec-
kiewicz, Kamila Wnorowska, Marcin Choiński, 
Weronika Ciecierska, Karolina Dąbrowska, Juli-
ta Klaudia Gmitrzuk, Wiktor Szeląg, Dominika 
Dąbrowska, Katarzyna Krakówko, Ewelina Ku-
lesza, Michalina Mormol, Andżelika Piekarska, 
Magdalena Stypułkowska, Aleksandra Szepie-
towska, Anna Zaremba.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Sta-
szica w Wysokiem Mazowieckiem:

Patrycja Kryńska, Andżelika Szepietowska, 
Adam Szepietowski, Marcin Milewski, Sylwia 
Boratyńska, Katarzyna Żur, Dorota Agata Kra-
sowska, Bartłomiej Pęski, Małgorzata Kulesza, 
Konrad Jamiołkowski, Ewelina Wyszyńska, 
Klaudia Koszykowska, Grzegorz Perkowski, 
Olga Maria Walendziuk.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem:

Adam Wnorowski, Andrzej Zaremba, Pauli-
na Dąbrowska, Małgorzata Buczyńska

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu:

Anna Susoł, Gabriela Wysocka, Weronika 
Bachorek, Urszula Pełszyk, Aleksandra Piętka, 
Natalia Aleksandra Ziółkowska, Jakub Wakuluk, 
Robert Bachorek, Przemysław Susoł, Marta Kry-
sińska, Marta Pełszyk, Martyna Zdunek, Emilia 
Ewa Jabłońska, Kewin Mateusz Niewiarowski, 
Bogumiła Tokarska, Karolina Kamila Dąbrow-
ska, Paulina Niemyjska, Aleksandra Susoł, Kata-

rzyna Weronika Szymaniak, Kacper Maroński, 
Szymon Kamiński, Karol Nadolny, Krzysztof 
Radziszewski, Remigiusz Truszkowski, Karoli-
na Czarnecka, Katarzyna Bogucka, Natalia Go-
dlewska, Olga Chomicz, Monika Piętka, Edyta 
Wińska, Sylwia Bogucka, Katarzyna Łuniewska, 
Sylwia Uszyńska, Emilia Wojtkowska, Anna  
Obniska.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Czyżewie:

Klaudia Szulborska, Rafał Adamczyk, Ma- 
teusz Wawrzeńczuk.

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpo-
wicz w Krzyżewie:

Łukasz Łuniewski.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom i ich 
Rodzicom!

J.K.

niezwykle zdolnej młodzieży naszych szkół za-
prezentowały się zespoły Diadem oraz gwiazda 
wieczoru Beata i Bajm. Cieszę się że nasza im-
preza przyciągnęła rzesze naszych mieszkańców 
oraz gości.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do sukcesu tego dużego 
przedsięwzięcia. Od naszych gości odbierałem 
słowa uznania i podziękowania za taką organiza-
cję. Zabrakłoby miejsca abym wymienił wszyst-
kich, ale chcę podziękować w sposób szczególny 
radnym rady powiatu na czele z Panią Dorotą 
Łapiak, wydziałowi organizacyjnemu starostwa 
powiatowego, w tym Pani Joannie i Pani Sylwii, 
parafii św. Ap. Piotra i Pawła, chórowi Kantata 
z Ciechanowca, Orkiestrze Dętej z Szepietowa, 
GRH im. Brygady ,,Plis”, mażoretkom, młodzie-
ży z naszych szkół oraz ich opiekunom, naszym 
gościom oraz wielu, wielu innym, którzy pra-
cowali na nasz wspólny sukces. Wszystkim za 
wszystko DZIĘKUJĘ.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

W sierpniu 2016 r. na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano 277 zdarzeń, 
w których uczestniczyło 418 załóg – 1148 stra-
żaków z Państwowej i Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zosta-
ło 8 osób, odnotowano dwie ofiary śmiertelne. 
Straty oszacowano na ok. 600 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia w sierpniu 2016 r.
11 sierpnia o godz. 0103 Dyżurny Powia- 

towego Stanowiska Kierowania otrzymał infor-
mację o pożarze budynku gospodarczego z gara-
żem w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Na 
miejsce zdarzenia zadysponowane zostały 3 za-
stępy JRG Wysokie Mazowieckie i 2 z OSP KSRG 
Wysokie Mazowieckie. Na miejscu stwierdzono, 
że budynek gospodarczy pali się wewnątrz na  
całej powierzchni – łącznie z konstrukcją dachu.  
W momencie pożaru w budynku nie było żad-
nych osób. Garaż w którym powstał pożar przy-
legał do sąsiedniego dłuższym bokiem, stojąc  
na granicy posesji. Działania polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, w pierwszej fazie 
podano dwa prądy wody z zewnątrz. Następnie 
wprowadzono drugi prąd wody w natarciu do 
garażu, w którym powstał pożar, jednocześnie 
wprowadzono dwóch ratowników w ODO do 
środka budynku na poddasze. Po ugaszeniu po-
żaru przystąpiono do przewietrzania budynku 
wentylatorem oddymiającym, a kamerą termo-
wizyjną wykrywano zarzewia ognia i kolejno je 
likwidowano. Po działaniach gaśniczych przy 
użyciu kamery termowizyjnej przeprowadzono 
inspekcję temperaturową pomieszczeń objętych 
pożarem oraz pomieszczeń. Spaleniu uległo: 
drewniana konstrukcja dachu i blacha na całej 

powierzchni budynku i zadaszeniu, motocykle, 
motorowery, quady, kosiarka do trawy, wypo-
sażenie budynku – spawarka, podnośniki do 
motocykli i quadów, koła, piły spalinowe do 
drewna, rowery, laptop, komputer stacjonarny, 
drukarka fiskalna, sprężarka, prostownik, szaf-
ka narzędziowa, części zamienne do motocykli, 
elektronarzędzia i inne wyposażenie. W budyn-
ku sąsiednim nadpaleniu uległa drewniana kon-
strukcja dachu oraz blacha na budynku. Straty 
oszacowano na około 67 tys. zł. 

16 sierpnia o godz. 0534 Dyżurny PSK  
przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miej- 
scowości Sikory-Wojciechowięta, gmina Ko-
bylin Borzymy. Do zdarzenia zadysponowano  
2 zastępy JRG Wysokie Mazowieckie, 2 – z JRG 
Białystok i po jednym z: OSP KSRG Kobylin  
Borzymy, OSP Jeżewo Stare, OSP Zawady. Na 
miejscu JOP stwierdzono, że na prostym od-
cinku drogi krajowej nr 8 doszło do zderzenia 
czołowego dwóch samochodów ciężarowych 
(ciągniki siodłowe z naczepami: chłodnia i plan-
deka). Pojazdy stały na kołach blokując całą 
szerokość jezdni, tył naczepy chłodni zatrzy-
mał się na wysokości kabiny drugiego ciągnika  
(w bliskiej odległości od niej). Na miejscu zda- 
rzenia był ZRM i patrol Policji. Pojazdami po- 
dróżowali sami kierowcy. Pojazd jadący w kie-
runku Warszawy przewoził tarcicę sosnową 
(około 26 metrów sześciennych), której część 
wypadła przez przednią część naczepy, a po-
jazd jadący w kierunku Białegostoku przewoził 
puste palety i artykuły spożywcze na paletach 
(około 10 ton). W kabinie ciężarówki jadącej 
w kierunku Białegostoku znajdował się ranny 
przytomny kierowca z uwięzionymi nogami. 
W kabinie drugiego pojazdu ciężarowego znaj-
dował się uwięziony kierowca z widocznymi 
znacznymi obrażeniami ciała. Lekarz po zba-
daniu poszkodowanego stwierdził zgon. Dzia-
łania JOP polegały na: zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojaz-
dach i agregacie chłodniczym przy chłodni, jed-
nocześnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych 
uwolniono rannego kierowcę, ewakuowano go 
z pojazdu na noszach i przekazano dla ZRM 

będącego na miejscu. Po czynnościach policji 
właściciel uszkodzonej chłodni podstawił inny  
ciągnik siodłowy z naczepą i przeładował to-
war. Po przeładowaniu towaru z chłodni po-
moc drogowa przystąpiła do demontażu kabiny  
z rozbitego ciągnika i agregatu chłodniczego  
z naczepy, następnie odciągnięto podwozie cią-
gnika. Te działania umożliwiły przystąpienie do 
wydobycia ofiary śmiertelnej ze zmiażdżonego 
ciągnika, którą wydobyto po przeprowadzeniu 
czasochłonnych i skomplikowanych operacji  
z użyciem dostępnego sprzętu. Właściciel pod-
stawił inny ciągnik celem przeładowania towa- 
ru, a pomoc drogowa przystąpiła do całkowitego 
demontażu kabiny. Po tych działaniach uprząt-
nięto pozostałości powypadkowe oraz zne- 
utralizowano płyny eksploatacyjne na jezdni.  
Podczas działań ruch drogowy był całkowicie 
zablokowany i odbywał się po równoległej jezd-
ni przy trasie K-8. Straty oszacowano na ok.  
400 tys. zł

18 sierpnia o godz. 0853 Dyżurny PSK 
przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do 
którego doszło w miejscowości Ciechanowczyk, 
gmina Ciechanowiec. Do zdarzenia zadyspo- 
nowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie  
oraz 2 zastępy z OSP KSRG Ciechanowiec. Po 
dotarciu na miejsce pierwszej JOP OSP KSRG 
Ciechanowiec stwierdzono, że na prostym od-
cinku drogi doszło do czołowego zderzenia 
samochodu ciężarowego DAF z samochodem 
osobowym Fiat Uno. Na miejscu był patrol Po-
licji i ZRM. Pojazdami podróżowali sami kie-
rowcy. Kierowca samochodu ciężarowego nie 
odniósł żadnych obrażeń i sam opuścił pojazd 
natomiast kierowca Fiata został ewakuowany 
z pojazdu przez ZRM – lekarz stwierdził jego 
zgon. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworu gazu LPG 
w samochodzie osobowym, odłączeniu akumu- 
latorów w pojazdach. Z jezdni sprzątnięto reszt-
ki powypadkowe i płyny eksploatacyjne. Droga 
na czas trwania akcji była nieprzejezdna. Zo-
stał zorganizowany objazd przez pobliską drogę 
gruntową. Straty oszacowano na około 40 tys. zł.

TS

KRONIKA POLICYJNA 

 

W sierpniu 2016 roku w powiecie wyso-
komazowieckim doszło do 5 wypadków dro-
gowych i 32 kolizji drogowych. Policjanci na 
drogach naszego powiatu zatrzymali 17 nie-
trzeźwych kierowców.

– 16 sierpnia br. około godziny 5.35 dyżur-
ny wysokomazowieckiej jednostki Policji otrzy-
mał informację o zderzeniu na krajowej ósem-
ce (w rejonie miejscowości Sikory Pawłowięta) 

dwóch samochodów ciężarowych. Na miejsce 
natychmiast skierowani zostali policjanci. Tam 
wstępnie ustalili, że na prostym odcinku drogi 
jadący w stronę Białegostoku ciężarowym re-
nault 22-letni mężczyzna nagle zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z tirem 
jadącym w przeciwnym kierunku, w stronę 
Warszawy. Niestety kierowca jadący swoim pa-
sem ruchu zginął na miejscu, z kolei 22-latek  
z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Wysokomazowieccy policjanci zatrzymali 
49-latka podejrzanego o zabójstwo żony. Męż-
czyzna usłyszał już zarzut i decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

– 19 sierpnia, po południu dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazo-

wieckiem otrzymał informację, że w jednym  
z mieszkań na terenie Czyżewa ujawniono zwło-
ki 44-letniej kobiety. We wskazane miejsce na- 
tychmiast skierowani zostali policjanci. Mundu-
rowi szczegółowo badając okoliczności sprawy 
zatrzymali 49-letniego męża nieżyjącej kobiety. 
Mężczyzna został już doprowadzony do Proku-
ratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem, 
gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, do którego się 
częściowo przyznał. Natomiast 22 sierpnia sąd  
w Wysokiem Mazowieckiem zadecydował o tym- 
czasowym aresztowaniu 49-latka na okres 3 mie-
sięcy. Za zabójstwo mężczyźnie może grozić kara 
nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

AB
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Posterunek Policji w Czyżewie został przy- 
wrócony i otwarty dla mieszkańców. Placówka  
umożliwi stały kontakt obywateli z Policją.  
Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy Czy- 
żew uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość  
kontaktu z własnym dzielnicowym.

Rozkazem Organizacyjnym Komendanta 
Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowiec- 
kiem z dniem 15 września 2016 roku przywró- 
cono funkcjonowanie Posterunku Policji w Czy- 
żewie. Ciężar finansowy rewitalizacji i wyposa- 
żenia budynku spoczywał na władzach miejskich  
Czyżewa. Służbę w nim pełnić będzie pięciu  
policjantów, w tym jeden dzielnicowy, do któ- 
rego każdy mieszkaniec miasta i gminy Czyżew  
może zgłosić się ze swoim problemem lub po- 
informować o zdarzeniu, wymagającym inter- 
wencji Policji.

15 września br. nastąpiło Uroczyste otwar-
cie placówki, w którym udział wzięli Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – Jarosław Zieliński, Zastępca 
Komendanta Głównego Policji – nadinspek-
tor Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji 
w Białymstoku – nadinspektor Daniel Kołnie-
rowicz, przedstawiciele samorządu z powiatu  
wysokomazowieckiego, duchowieństwo, a także  
komendanci miejscy i powiatowi Policji woje-
wództwa podlaskiego, przedstawiciele proku- 
ratury, Państwowej Straży Pożarnej, inni za-
proszeni goście, przedstawiciele mediów oraz 
mieszkańcy Czyżewa. Uroczystość uświetni-
ły sztandary Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Czyżewie 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie. 
Sztandarom towarzyszył pododdział honorowy 
z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Na wstępie dowódca uroczystości złożył  
meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jaro- 
sławowi Zielińskiemu. Po przyjęciu meldunku 
zgromadzonych powitał pełniący obowiązki  
Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem  
Mazowieckiem – nadkomisarz Krzysztof Woź-
niewski.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński.  
Wiceminister przypomniał historię Posterunku  
Policji w Czyżewie. Wskazał, że będzie on dzia- 
łał na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta  
i gminy.

Z kolei Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
W swoim wystąpieniu stwierdził, że przywróce-
nie Posterunku Policji w Czyżewie przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa w mieście i gminie.

Następnie zgromadzonych powitał Zastęp-
ca Komendanta Głównego Policji nadinspektor 
Jan Lach, który podkreślił, że Policji zależy na 
tym, aby wszyscy Polacy mogli czuć się bez-
piecznie oraz na tym, aby polska Policja była 
bliżej społeczeństwa, bliżej mieszkańców. Prosił, 
aby mieszkańcy mówili policjantom o swoich 
oczekiwaniach, dając w ten sposób szansę na 
ich spełnienie. Zastępca Komendanta Głównego  
Policji podziękował przybyłym, że to dzięki ich 
staraniom i społeczności lokalnej Posterunek  
Policji w Czyżewie mógł wznowić swoją dzia- 
łalność.

Komendant Wojewódzki Policji w Bia-
łymstoku – nadinspektor Daniel Kołnierowicz  
zwracając się do obecnych gości podkreślił,  
że bardzo się cieszy, że inicjatywa reaktywacji  
posterunku wypłynęła od lokalnej społeczno- 
ści. Zadeklarował też wsparcie, aby policjanci  
z Posterunku Policji w Czyżewie, jak najlepiej  
służyli mieszkańcom.

W dalszej kolejności głos zabierali zapro- 
szeni goście oraz gospodarz miasta Anna Bo- 
gucka – Burmistrz Miasta Czyżewa.

Następnie zaproszeni goście oraz Komen-
dant Powiatowy i Policji w Wysokiem Mazo-
wieckiem dokonali przecięcia symbolicznej 
wstęgi, na znak uroczystego otwarcia siedziby 
Posterunku Policji w Czyżewie, a Kapelani Po-
licji i ksiądz kanonik Eugeniusz Sochacki – pro-
boszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Czyżewie 
odmówili modlitwę i wyświęci budynek.

Uroczystość była również okazją do wyróż-
nienia dwóch funkcjonariuszy z Komendy Miej-
skiej Policji w Białymstoku, za ich osiągnięcia  
w XVI Finale Kynologicznych Mistrzostw Po-
licji. Starszy aspirant Marek Mancewicz zdobył 
tam tytuł najlepszego przewodnika psa patro-
lowo – tropiącego, zaś wspólnie ze starszym 
aspirantem Krystianem Chim, w klasyfikacji 
drużynowej, wymienieni policjanci wywalczyli 
II lokatę. Listy gratulacyjne oraz nagrody mo-
tywacyjne funkcjonariuszom wręczyli Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji – Jarosław Zieliński, Zastępca  
Komendanta Głównego Policji – nadinspektor 
Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji  
w Białymstoku – nadinspektor Daniel Kołnie- 
rowicz.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Pana 
Cezarego Witkowskiego oraz Zespół Tanecz-
ny z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
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Dokończenie ze strony 2.
24 sierpnia br. Komisja Rolnictwa, Rozwo- 

ju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego  
zapoznała się z informacją zarządu powiatu  
o wykonaniu budżetu powiatu za pierwsze pół-
rocze 2016 roku. 

24 sierpnia br. Komisja Oświaty, Kultury  
i Sportu zapoznała się z informacją zarządu po-
wiatu z wykonania budżetu powiatu za pierw- 
sze półrocze 2016 roku oraz projektem uchwały 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-
wego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz w sprawie określenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w szko-
łach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Wysokomazowiecki. 

25 sierpnia br. Komisja Rewizyjna dokona- 
ła kontroli zarządu powiatu w zakresie wykona-
nia budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016  
roku oraz rozpatrzyła skargi złożone na Starostę 
Wysokomazowieckiego. 

26 sierpnia br. Komisja Ochrony Zdrowia 
i Spraw Społecznych zapoznała się ze sprawoz-
daniem z realizacji planu finansowego Szpita-
la Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 
pierwsze półrocze 2016 roku, informacją zarzą-
du powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za  
I półrocze 2016 roku oraz projektami uchwał 
rady powiatu w sprawie: wyrażenia opinii do-
tyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej; 
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia 

ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej 
brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego 
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. 

30 sierpnia br. odbyła się XVI Sesja Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego. Porządek sesji 
obejmował: informację Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na 
temat wystąpienia przypadku ASF na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego, sprawozdanie  
Starosty z wykonania uchwał i działalności Za-
rządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie prze-
wodniczących komisji z działalności komisji 
pomiędzy sesjami, informację Zarządu Powiatu  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wy-
sokomazowieckiego oraz informację o kształto- 
waniu się wieloletniej prognozy finansowej za  
pierwsze półrocze 2016 roku, informację o prze- 
biegu wykonania planu finansowego Szpitala  
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za pierw- 
sze półrocze 2016 roku. Ponadto rozpatrzono  
projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie:  
wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu  
i aparatury medycznej; wyrażenia opinii doty- 
czącej użyczenia mienia ruchomego i wypo- 
sażenia, o wartości księgowej brutto powy-
żej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub 
będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem; zasad udzielania  
i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, któ-
rym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczy-
cieli, obowiązujących w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Wy-
sokomazowiecki; ustalenia wysokości opłat 
za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz 
wysokości kosztów spowodowanych wydaniem 
dyspozycji usunięcia pojazdu; darowizny na 
rzecz Województwa Podlaskiego, położonej na 
terenie miasta Wysokie Mazowieckie przy ulicy 

1 Maja 7D; zmian w budżecie powiatu na 2016 
rok; przekazania środków finansowych na Fun-
dusz Wsparcia Policji; wyrażenia woli przystą-
pienia do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa 
dróg powiatowych Nr 2062B w lok.0+000-1+456 
i Nr 2064B w lok. 0+000-4+267”; wyrażenia 
woli przystąpienia do realizacji inwestycji pn. 
„Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B, Nr 
2041B i Nr 2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze 
Kościelne”; wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej na realizację inwestycji drogowych 
Miastu Wysokie Mazowieckiem; wyrażenia woli 
udzielenia pomocy finansowej na realizację in-
westycji drogowej gminie Czyżew; wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej na realizację 
inwestycji drogowych gminie Ciechanowiec; 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finanso-
wej na realizację inwestycji drogowych gminie 
Wysokie Mazowieckie; wyrażenia woli udziele-
nia pomocy finansowej na realizację inwestycji 
drogowych gminie Kobylin Borzymy; wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej na realizację 
inwestycji drogowej gminie Kulesze Kościelne; 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 
na realizację inwestycji drogowych gminie Sze-
pietowo; wyrażenia woli udzielenia pomocy finan-
sowej na realizację inwestycji drogowej gminie 
Klukowo; wyrażenia woli udzielenia pomocy  
finansowej na realizację inwestycji drogowej 
gminie Sokoły; wyrażenia woli udzielenia po-
mocy finansowej na realizację inwestycji drogo-
wych gminie Nowe Piekuty; skargi na Starostę 
Wysokomazowieckiego; skargi na Starostę Wy-
sokomazowieckiego. 

4 września br. odbyła się uroczysta XVII  
Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. Po- 
rządek sesji obejmował: przedstawienie pro-
jektu uchwały i przyjęcie uchwały w sprawie 
ustanowienia sztandaru Powiatu Wysokomazo-
wieckiego oraz uroczysty akt nadania sztandaru 
Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

SG

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 2016
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazo-

wieckiem informuje, że Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Białymstoku we współpracy z Politechniką 
Białostocką i Gazetą Współczesną organizuje 
kolejną edycję konkursu „Organizacja ucząca 
się 2016” w ramach promocji Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promowanie praco-
dawców z województwa podlaskiego, którzy 
inwestują w rozwój kompetencji pracowników, 
są zorientowani na zarządzanie wiedzą i kompe-
tencjami pracowników i wyróżniają się między 
innymi elastyczną strukturą organizacyjną, stra-
tegią personalną, kulturą organizacyjną stymulu- 
jącą zachowania prorozwojowe, realizujących dzia- 
łania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Założeniem konkursu jest wybór najlep-
szych pracodawców stosujących zasady „orga-
nizacyjnego uczenia się” w oparciu o złożone  
i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze 
zgłoszeniowe, a przez to zachęcenie pracodaw-
ców do inwestycji w rozwój ich pracowników  
i firm.

W ramach konkursu zostano wyłonieni lau-
reaci w trzech kategoriach pracodawców:
• „Mikro i Małe przedsiębiorstwa” (zatrud-
nienie do 49 pracowników) – zwycięzca zosta-
nie wyłoniony w każdym powiecie ziemskim  
i grodzkim woj. podlaskiego,
• „Średni i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrud-
nienie od 50 pracowników) – zwycięzca zostanie 
wyłoniony w województwie podlaskim,

• „Sektor publiczny” – zwycięzca zostanie  
wyłoniony w województwie podlaskim.
Termin naboru formularzy zgłoszenio-
wych od pracodawców założono w okresie 
01.09.2016 r. – 31.10.2016 r., a ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 
odbędzie się podczas uroczystej Gali w stycz-
niu 2017 roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają: 
statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem 
„Organizacji uczącej się 2016” przez okres jed-
nego roku od dnia wręczenia nagród. 

Szczegółowe informacje o konkursie zawar-
te są na http://wupbiałystok.praca.gov.pl w za-
kładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2016”.
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Otwarcia uroczystości dokonał Piotr Kon-
czewski prezes fundacji „Praca dla Niewido-
mych”, która jest operatorem Centrum wyło-
nionym w otwartym konkursie przez Powiat 
Wysokomazowiecki, oraz prowadzi Zakład Ak-
tywności Zawodowej. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili  
m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zie-
liński, poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski 
członek Zarządu Województwa Podlaskiego 
Stefan Krajewski, Starosta Wysokomazowiecki 
Bogdan Zieliński, Wicestarosta Leszek Gruchała, 

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego na czele  
z Przewodniczącą Rady Dorotą Łapiak, Wójt 
Gminy Sokoły Józef Zajkowski wraz z radnymi 
Rady Gminy, Zastępca Komendanta Głównego 
Policji w Warszawie nadinspektor Jana Lach, 
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku 
nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Dyrektor  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Białymstoku Ja-
nina Mironowicz, Dyrektor Podlaskiego Od-
działu PFRON Adam Wiński oraz wielu innych. 
Następnie głos zabrał Bogdan Zieliński Starosta 
Wysokomazowiecki, który ze swej strony po-
dziękował wszystkim, a w sposób szczególny 
radzie powiatu wysokomazowieckiego, którzy 
przyczynili się i dołożyli wszelkich starań by 
powstała ta inwestycja i ta instytucja. Moment 
ten jednocześnie staje się początkiem nowego  
rozdziału w historii tego miejsca. Historia  
ta pisana będzie działalnością Centrum Tury- 
styczno-Rehabilitacyjnego, zadowoleniem jego  
pensjonariuszy, zaangażowaniem pracowników,  
a także miejmy nadzieję satysfakcją i dumą 
mieszkańców Krzyżewa i całego Powiatu Wyso-
komazowieckiego. Wszystko jest ważne, ale naj-
ważniejszy jest człowiek, szczególnie ten, który 
potrzebuje pomocy. Swoje wystąpienie wygłosił 

również sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliń-
ski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 
Stefan Krajewski oraz Wójt Gminy Sokoły Józef 
Zajkowski.

W dalszej części spotkania dokonano ofi-
cjalnego przecięcia wstęgi i poświęcenia Cen-
trum oraz zwiedzania tego wyjątkowego miejsca.

WSZYSTKO JEST WAŻNE, ALE NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

JAK CO ROKU W KOZARZACH

XXI Przegląd Zespołów Artystycznych Osób 
Niepełnosprawnych, podczas którego dokonano 
uroczystego otwarcia i poświęcenia nowo wy-
budowanej windy, odbył się 13 września 2016 
roku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 
Impreza ta wpisała się już na stałe w tradycję 
naszej placówki. W Przeglądzie uczestniczyło 
trzynaście zaprzyjaźnionych Domów Pomocy 
Społecznej z: Łomży, Białegostoku, Tykocina, 
Czerewek, Kownat, Brańska, Jałówki, Komo-
rowa, Grajewa, Garbar, Ostrołęki, Mocieszy  
i Kozarzy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Drohiczyń-
skiej Tadeusz Pikus, Jerzy Leszczyński – Marsza-
łek Województwa Podlaskiego, Dorota Łapiak 
– Przewodnicząca Rady i radni Powiatu Wyso-
komazowieckiego, Bogdan Zieliński – Starosta 
Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała – Wice-
starosta Wysokomazowiecki, Ks. Andrzej Pola- 
kowski – Proboszcz Parafii Najświętszej Marii 
Panny z Fatimy w Ciechanowcu, Ks. Tadeusz 
Kryński – Proboszcz Parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Ciechanowcu, Adam Wiński – Dy-
rektor Oddziału PFRON w Białymstoku, Elż-

bieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor ROPS 
w Białymstoku, Anna Milewska – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Ma-
zowieckiem, Iwona Kalinowska – Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyso-
kiem Mazowieckiem oraz Dyrektorzy Domów 
Pomocy Społecznej i instytucji współpracują-
cych z naszym Domem. 

Tegoroczna impreza miała wyjątkowy cha-
rakter. Przegląd rozpoczął się Mszą Świętą, któ-
rą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Tadeusz Pikus. Po odprawieniu Mszy Świętej 
wszyscy zebrani goście przeszli do budynku 
głównego, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie  
i poświęcenie nowo wybudowanej windy. Prze-
cięcia wstęgi dokonali Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Tadeusz Pikus, Przewodnicząca Rady 
Powiatu Dorota Łapiak i Starosta Wysokoma- 
zowiecki Bogdan Zieliński. Inwestycja została  
zrealizowana dzięki przychylności Zarządu Po-
wiatu Wysokomazowieckiego, który wyraził 
zgodę na zabezpieczenie w planie finansowym 
DPS w Kozarzach środków finansowych na 
przebudowę szybu windowego wraz z monta-
żem windy. Zadanie było współfinansowane 
przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział Podlaski w Bia-
łymstoku. Koszt inwestycji wyniósł 146 427 zł, 
z czego wartość dofinansowania z PFRON to  
70 000 zł. 

 Dalsza część uroczystości odbyła się w pięk-
nej scenerii amfiteatru Domu, gdzie Dyrektor 
Marek Karolewski powitał przybyłych gości  
i dokonał uroczystego otwarcia XXI Przeglą-

du Zespołów Artystycznych Osób Niepełno-
sprawnych. Głos zabrał Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Tadeusz Pikus oraz Bogdan Zieliński –  
Starosta Wysokomazowiecki, którzy skierowali 
do uczestników Przeglądu ciepłe słowa powi-
tania oraz życzyli udanej zabawy. Przegląd roz-
począł występ zespołu folklorystycznego „Ce-
giełki” z Lewkowa Starego. W dalszej kolejności 
podopieczni ze wszystkich Domów Pomocy 
Społecznej na scenie amfiteatru przedstawiali  
ballady, piosenki oraz skecze o różnorodnej 
tematyce. Uczestnicy za udział w Przeglądzie 
otrzymali piękne statuetki, dyplomy i atrak-
cyjne upominki. Nagrody wręczał Marszałek 
Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyń-
ski, Wicestarosta Wysokomazowiecki – Leszek 
Gruchała i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
w Kozarzach – Marek Karolewski. 

Po prezentacji zespołów odbyła się wspól-
na zabawa połączona z biesiadą przy grillu. Na 
organizację imprezy otrzymaliśmy wsparcie  
z: Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej, Ban-
ku Spółdzielczego w Ciechanowcu i w Wy- 
sokiem Mazowieckiem, Apteki „Centrum”  
i Apteki im. Prof. Strażewicza w Ciechanowcu,  
Sklepu „U Jana” oraz Towarzystwa Ubezpieczeń  
Compensa.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo  
i wspólną zabawę, która sprawia ogromną satys-
fakcję i radość Mieszkańcom Naszego Domu. 

Dom Pomocy Społecznej 
w Kozarzach
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– Cieszę się, że to właśnie w Kobylinie-Bo-
rzymy, w tej części województwa podlaskiego 
odbywają się diecezjalne podziękowania za plo-
ny – mówił podczas uroczystości Marszałek 
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński 
– Podczas nabożeństwa dziękowaliśmy Bogu za 
dobiegające końca żniwa, ale pragnę też podzię-
kować z całego serca rolnikom, hodowcom za ten 
trud, który wkładacie w waszą codzienną, tak 
trudną pracę. Rolnictwo jest szalenie ważne, to 
nasze bezpieczeństwo żywnościowe – dodał Jerzy 
Leszczyński.

Jerzy Leszczyński wskazywał na ogromny 
postęp w rozwoju rolnictwa, jaki dokonał się  
na przestrzeni ostatnich lat. Podkreślał też, że 
nasz region jest przede wszystkim regionem  
rolniczym. 

– To dzięki rozwojowi tej gałęzi gospodarki, 
w województwie powstają zakłady przetwórstwa 
spożywczego, przemysłu okołorolniczego dające 
zatrudnienie wielu ludziom.

Marszałek podkreślał też rolę społeczną 
mieszkańców wsi:

– Polscy rolnicy charakteryzują się ogromną 
pracowitością i wytrwałością, ale też przywią- 
zaniem do tradycji.

Do tradycji nawiązywał też w swoim prze-
mówieniu wójt gminy Kobylin Borzymy Woj-
ciech Mojkowski:

– Ziemia, jak co roku wydała plony, dała 
nam chleb, owoc ciężkiej pracy rolnika – mówił 
Wojciech Mojkowski witając gości. – Dzisiaj  
żyjemy w kraju, w którym żywności nie brakuje, 
a nie zawsze tak było. Ten dostatek powoduje, że 
wielu z nas traci szacunek dla pożywienia, choć 
na świecie jest wiele miejsc, gdzie ludzie umierają 
z głodu. 

Warto przypomnieć sobie, że jeszcze nasze 
mamy i babcie wyciągając pierwszy bochenek 
chleba z pieca całowały go, a przed pierwszym 
krojeniem stawiały na nim znak krzyża – dając 
tym samym wyraz szacunku dla pokarmu i trudu 
pracy jaką trzeba włożyć aby ten chleb pozyskać.

Wójt gminy Kobylin Borzymy przytoczył 
też słowa Jana Pawła II:

„Oddaję hołd spracowanym rękom rolnika, 
tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wy-
dobywały chleb dla kraju, a w chwili zagrożenia 
były gotowe tego kraju bronić”

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć pre-
zentacji wieńców. Tradycyjnie składano dary 
ołtarza.

Po nabożeństwie mieszkańcy gminy i przy-
byli goście wzięli udział w festynie dożynkowym.

Gospodarzami uroczystości byli Wójt gmi-
ny Kobylin-Borzymy Wojciech Mojkowski, 
proboszcz parafii ks. Marek Dembiński i Sta-
rosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan 
Zieliński

Fot. Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia

https://wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samo-
rzad/w-podziekowaniu-za-dary-ziemi---
dozynki-diecezji-lomzynskiej.html

W PODZIĘKOWANIU ZA DARY ZIEMI - DOŻYNKI DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

ZA TEN WSPANIAŁY DAR WASZYCH RĄK…
Kolejny festyn Świętego Bartłomieja w Ku-

leszach Kościelnych połączony z gminnymi do-
żynkami odbył się 16 sierpnia 2016 r. Dożynki 
rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez 
Księdza Proboszcza Bogdana Malinowskiego, 
który poświęcił owoce tej Ziemi i produkty z niej 
wytworzone. Gospodarzami dożynek była wieś 
Tybory Uszyńskie.

Po uroczystej Mszy Świętej mieszkańcy gmi-
ny oraz zaproszeni goście, na czele z gospoda-
rzami dożynek niosącymi wieniec dożynkowy, 
udali się na plac kościelny. Tam nastąpiło oficjal-

ne otwarcie festynu. Starostowie dożynek – Pań-
stwo Grabowscy przekazali pachnący bochen 
chleba Wójtowi Gminy, który po ucałowaniu 
chleba, podzielił się ze wszystkimi zebranymi.

Wójt w swoim przemówieniu podziękował 
rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Powiedział: 
„Za ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce 
Waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej w imie-
niu własnym, Rady Gminy składam słowa naj-
wyższego uznania. Dziękuję również wszystkim 
tym, którzy rolnika wspierają przetwarzając  
surowiec na produkty.”

Wójt Gminy podziękował wszystkim tym, 
którzy pomogli festyn przygotować oraz sponso-
rom. Następnie powitał wszystkich przybyłych 
gości oraz mieszkańców gminy na festyn i życzył 
dobrej zabawy.

Do licznie zgromadzonych przemawiali rów- 
nież: Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński oraz 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Jacek Bogucki, Prezes Spółdzielni 
Mleczarskiej „MLEKOWITA” – Dariusz Sapiń-
ski oraz Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan 
Zieliński. Swoją obecnością festyn zaszczycili 
również przedstawiciele lokalnej władzy sąsied-
nich gmin oraz przedstawiciele różnych urzę-
dów i instytucji.

W programie festynu był m.in. blok ani-
macyjny dla całych rodzin, wręczenie nagród  
z Ligi Gminno–Parafialnej w piłce nożnej,  
parada motocyklistów. Panie z Koła Gospodyń 
„KULESIANKI” przygotowały różnorodne słod- 
kości i przekąski. Dzieci cieszyły się z bezpłat-
nych atrakcji. Na scenie wystąpiła MIRELLA, 
zespół ROKIETNICA oraz młode talenty z Cen-
trum Kulturalno-Edukacyjnego w Kuleszach 
Kościelnych oraz Kabaret BABECZKI PODLA-
SKIE. Gwiazdą wieczoru był BOGDAN TRO-
JANEK i TERNE ROMA oraz EXTAZY.

O godz. 22.00 odbył się pokaz pirotech- 
niczny „Ogniste niebo”.
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Wakacje to nie tylko czas wypoczynku i re-
laksu – przekonali się o tym uczestnicy projektu 
POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015854 o tytule 
'Otwieramy się na współpracę międzynarodo-
wą". Kurs językowy dla pracowników Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem. Projekt był współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny

Grupa trzynastu nauczycieli Centrum Kształ- 
cenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 
szkoły – przez dwa tygodnie od 31. lipca do 14. 
sierpnia 2016 roku, uczestniczyła w kursie języ-
ka angielskiego i metodycznym prowadzonym 
przez doświadczonych językowców w stolicy Ir-
landii – Dublinie w szkole ULearn. Przy realiza- 
cji mobilności nauczyciele otrzymali wsparcie  
logistyczne, językowe oraz kulturowe. 

Program szkolenia był intensywny, ale nie- 
zwykle interesujący, zadowolił każdego uczest- 
nika. W zajęciach uczestniczyły osoby z rożnych  
krajów (Hiszpania, Włochy, Arabia Saudyjska,  
Brazylia, Polska). Zajęcia miały na celu doskona- 

lenie umiejętności prowadzenia rozmów, nauki  
wymowy, nauczania gramatyki, kładły jedno- 
cześnie nacisk na praktyczne wykorzystanie  
języka angielskiego. Mocną stroną kursu był  
sposób prowadzenia zajęć przez wykładow- 
ców, różnorodność materiałów szkoleniowych,  
a także otwartość i życzliwość w stosunku do 
uczestników kursu. Czynniki te zapewniły miłą, 
przyjazną atmosferę, sprzyjającą pracy zespołowej 
i integracji międzynarodowej. Podczas różnych 
codziennych sytuacji spotkaliśmy się z życzliwo-
ścią ze strony mieszkańców Dublina. 

Mobilność ta jest ściśle powiązana z Planem 
Rozwoju Szkoły i realizowana była w oparciu  
o potrzeby naszej placówki. Wśród najważniej-
szych celów projektu wymienić należy podnie-
sienie umiejętności i kwalifikacji poprzez udział 
w kursie językowym, obserwacja jak wygląda 
praca nauczycieli języka angielskiego w szkole 
językowej, motywowanie uczestników kursu do 
dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności ję-
zykowych po powrocie z mobilności oraz wzrost 
świadomości na temat złożoności i wielokultu- 
rowości wielu krajów.

Sierpniowa pogoda nie zawiodła w Irlandii 
po zajęciach uczestnicy projektu mieli możliwość 
zwiedzania Dublina z anglojęzycznym przewod-
nikiem po mieście, co umożliwiło nam, nie tyl-
ko dalsze konwersacje w języku angielskim, ale 
także pozwoliło na zapoznanie się z architekturą, 
historią i kulturą Irlandii. Poznaliśmy wielu nie-
zwykle urokliwych miejsc, znanych z przewod-
ników turystycznych. Oprócz miejscowych za-
bytków organizowane były wycieczki do Galway 
i Howth. Mieliśmy możliwość zobaczenia wspa-
niałych klifów Cliffs of Moher na zachodnim wy-
brzeżu Irlandii nad Oceanem Atlantyckim oraz 

OTWIERAJĄ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ
Groblę Olbrzyma, oryginalną formację skalną 
na wybrzeżu Irlandii Północnej (składająca się  
z ciasno ułożonych kolumn bazaltowych) oraz 
niezapomniane widoki z mostu linowego Car-
rick-a-Rede, które zapierały dech w piersiach. 
Wyjazdy miały charakter integracyjny i sprzy-
jały nawiązaniu kontaktów międzynarodowych. 
Nasza wizyta w Dublinie była pełnym „zanu-
rzeniem w język”, gdyż mieszkaliśmy u rodzin 
irlandzkich. Dzięki temu mogłyśmy doświad- 
czyć jak wyglądają realia życia codziennego  
w Irlandii.

Doświadczenia zdobyte za granicą posłuży 
zapewne nie tylko profesjonalnemu rozwojowi 
osób uczestniczących w tej formie szkoleniowej 
podnosząc w znaczący sposób ich kompetencje 
językowe i merytoryczne. Stały się także szansą 
dla szkoły na angażowanie się we współpracę 
międzynarodową, uatrakcyjnienie oferty eduka-
cyjnej poprzez realizację różnorodnych projek-
tów, czy wypróbowanie nowych, innowacyjnych 
metod nauczania. Projekt zapewnił również 
wzrost autorytetu nauczyciela i prestiżu szkoły  
w środowisku lokalnym. 

Kurs zakończył się otrzymaniem certyfikatu 
wystawionego przez organizatora oraz doku-
mentu Europass Mobilność.

Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Od trzech lat Podlaska Izba Rolnicza wie-
lokrotnie interweniowała w sprawie podjęcia 
zdecydowanych działań mających na celu łago- 
dzenie skutków wystąpienia wirusa ASF w wo-
jewództwie podlaskim. Problem ten dotyka już 
nie tylko Podlasia, ale także sąsiadujących wo-
jewództw, więc należy go potraktować tak jak 
apelował samorząd rolniczy, jako zagrożenie 
krajowej produkcji trzody chlewnej. Rozprze-
strzenianie wirusa wiąże się nie tylko z ogrom-
nymi kosztami likwidacji zarażonych stad, ale 
także problemami ze zbytem mięsa, czy zboża 
paszowego.

W związku z wykryciem kolejnych ognisk 
ASF w województwie podlaskim, Podlaska Izba 
Rolnicza zwróciła się do Rządy RP o natych-
miastowe podjęcie działań mających na celu: 
zorganizowanie skupu trzody ze strefy z ogra-
niczeniami; zapewnienie wsparcia producentom 
trzody chlewnej w likwidacji skutków wystą-

pienia wirusa ASF, uruchomienie państwowego 
zakładu przetwórczego do celów przerobu mięsa 
pochodzącego z terenów objętych ogranicze-
niami; wprowadzenie zakazu handlu żywymi 
zwierzętami na wszystkich targowiskach w Pol-
sce; zwiększenie kontroli związanej z obrotem 
zwierząt, nie tylko ukierunkowanej na rolnika, 
ale także wśród pośredników, służb weteryna-
ryjnych, itp.; depopulacja dzików, szczególnie na 
terenach objętych ochroną, które stały się ostoją 
tych zwierząt; wprowadzenie systemów długofa-
lowych działań mających na celu wsparcie pro-
dukcji związanej z trzodą chlewną; rozważenie 
możliwości budowy ogrodzeń wzdłuż granicy  
z Białorusią, tak aby migracja zwierząt była ob-
jęta monitoringiem; wydłużenie terminu na do-
stosowanie gospodarstw do wymogów bioase-
kuracji, lub na zgłoszenie do lekarza weterynarii 
oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wy-
magań określonych w programie bioasekuracji; 
obiektywnej wyceny ubijanych zwierząt – oprócz 
wartości rzeźnej należy uwzględniać wartość  
hodowlaną, stan pokrycia lochy oraz aktualną 

cenę tuczników, prosiąt i warchlaków; powoły-
wania rzeczoznawców uprawnionych do osza-
cowania wartości rynkowej zwierząt – w każdej 
komisji powinien się znajdować lekarz wete-
rynarii z danego powiatu oraz dwóch rzeczo-
znawców – przedstawicieli hodowców z gminy; 
zmiany metodologii wyliczania stanu średnio-
rocznego zwierząt do ustalenia rekompensaty,  
które powinny być wyliczane na podstawie 
rocznej sprzedaży lub faktur.

Ponadto Rada Powiatowa PIR w Wysokiem 
Mazowieckiem wystąpiła z wnioskiem do Za-
rządu PIR w związku z wykryciem wirusa ASF,  
o zaostrzenie przepisów związanych z wyłapy- 
waniem bezpańskich psów na terenach wiej-
skich. Psy biegające wolno są dużym zagro-
żeniem dla ludzi, a także poprzez kontakt  
z dzikimi zwierzętami, które są wektorem prze-
noszenia wirusa ASF mogą stanowić zagrożenie 
dla gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody.

Więcej informacji o działalności Podlaskiej 
Izby Rolniczej na stronie www.pirol.pl
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Dokończenie ze strony 1.

Uroczystość 150-lecia Powiatu Wysokoma-
zowieckiego połączona z nadaniem sztandaru 
odbyła się w niedzielę 4 września 2016 roku. 
Honorowy patronat nad imprezą objął Prezy-
dent RP Pan Andrzej Duda natomiast patronat 
medialny objęły: Polskie Radio Białystok oraz 
TVP 3 Białystok. Dostojne święto rozpoczęła 
Msza Święta w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Paw-
ła w Wysokiem Mazowieckiem, koncelebrowa-
na przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Janusza 
Stepnowskiego ordynariusza łomżyńskiego, na 
której ks. Biskup poświęcił sztandar Powiatu 
Wysokomazowieckiego.

Po nabożeństwie w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Policealnych odbyła się uroczy-
sta sesja Rady Powiatu połączona z nadaniem 
sztandaru. Zaszczycili nas swoją obecnością:  
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński, Prezes Rządowego Centrum 
Legislacji Jolanta Rusiniak, parlamentarzyści: 
Jan Dobrzyński senator RP, Kazimierz Gwiaz-
dowski poseł na sejm RP, Bernadeta Krynicka 
poseł na sejm RP, Dariusz Piontkowski – poseł 
na sejm RP, wojewoda podlaski Bohdan Pasz-
kowski, marszałek województwa podlaskiego 
Jerzy Leszczyński, przedstawiciele samorządów 
z terenu województwa podlaskiego, dyrektorzy  
i kierownicy jednostek na szczeblu wojewódz- 
kim jak również powiatowym, księża parafii  
z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dy-
rektorzy, prezesi, kierownicy instytucji i firm  
z terenu powiatu wysokomazowieckiego, prezesi  
i komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu powiatu wysokomazowieckiego oraz 
kierownicy Starostwa Powiatowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w spra- 
wie ustanowienia sztandaru Powiatu Wyso-
komazowieckiego. Następnie dokonano aktu 
nadania sztandaru Powiatowi Wysokomazo-
wieckiemu. W trakcie przekazania sztandaru na 
ręce Starosty Wysokomazowieckiego starosta 
podkreśli, iż „Sztandar powiatu jest symbolem, 
który buduje ducha wspólnoty powiatowej i inte-
gruje ją. Posiadanie sztandaru to dla nas wielki 
honor. Pragnę aby ten sztandar, który dziś Powia- 
towi Wysokomazowieckiemu jest nadawany był 
nie tylko symbolem, ale i wyrazem naszej jedno-
ści, byśmy umieli pod tym sztandarem jednoczyć 
się we wszystkich tych sprawach, które wymagają 
współdziałania i zgody”. W kolejnym punkcie 
porządku obrad okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Bogdan Zieliński – Starosta Wy-
sokomazowiecki. Ze swej strony podziękował 
ludziom, którzy włożyli swój wysiłek w rozwój 
naszego powiatu. Są to m.in. radni pięciu ka-
dencji na czele z Panią przewodniczącą Dorotą 
Łapiak i pierwszym przewodniczącym Stefa-
nem Brzozowskim, pierwszy starosta naszego 
powiatu – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Pan Jacek Bogucki, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych powiatu, wójtowie  
i burmistrzowie z terenu powiatu, księża biskupi 
oraz księża proboszczowie z naszego powiatu, 
parlamentarzyści na czele z Panem ministrem 
Jarosławem Zielińskim, Pan Wojewoda Podlaski 
Bohdan Paszkowski, Pan Marszalek Wojewódz-
twa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, profesorzy 
wywodzący się z naszego powiatu lub na jego 
rzecz pracujący a także osoby, które nie mogły 
przybyć z rożnych względów na tę uroczystość  
a są przyjaciółmi naszego powiatu.

W dalszej części uroczystości wręczone zo-
stały następujące wyróżnienia i odznaczenia:  
medal brązowy za długoletnia służbę przyznawa-
ny przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
na wniosek Wojewody Podlaskiego otrzymała 

Pani Magdalena Wojno-Średnicka, pracownik 
starostwa, Odznaki Honorowe za zasługi dla 
samorządu terytorialnego przyznawane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
otrzymali: Dorota Łapiak i Kazimierz Jan Wy-
socki, Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rol-
nictwa”, przyznawane przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi otrzymali: Stefan Brzozowski, 
Waldemar Stanisław Kikolski, Andrzej Lubo-
wicki, Leszek Mężyński, Stanisław Olędzki,  
Zbigniew Piszczatowski oraz Odznakę „Za Za-
sługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych” otrzymał Bogdan Zie-
liński. Starosta Wysokomazowiecki również 
wręczył nagrodę Powiatu Wysokomazowiec-
kiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki. 
Otrzymały ją osoby szczególnie zasłużone dla 
rozwoju i promocji powiatu w skali powiatu, 
województwa i kraju: księża biskupi: ks. Biskup 
Janusz Stepnowski ordynariusz łomżyński oraz 
ks. Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz 
Pikus, parlamentarzyści, Prezes Rządowego 
Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak, wojewoda 
podlaski, marszałek województwa podlaskie-
go, wszyscy burmistrzowie i wójtowie z terenu 
powiatu, radni Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego – Stefan Brzozowski, Dorota Łapiak, 
Leszek Gruchała, Stanisław Bielski – dyrektor 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowiec-
kiem, lek. med. Włodzimierz Kruszewski oraz 
profesorowie Czesław Waszkiewicz i Władysław 
Skarżyński. Na zakończenie uroczystości głos 
zabrali zaproszeni goście. 

Jednocześnie od godz. 16.00 na Stadionie 
Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem z tej oka-
zji odbywała się impreza plenerowa zorganizo-
wana dla mieszkańców miasta i powiatu. 

W programie było między innymi: rozstrzy-
gnięcie konkursu „Zasłużony dla edukacji eko-
nomicznej” organizowanego przez Bank Spół-
dzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, wręczenie 
stypendium Starosty Wysokomazowieckiego za 
osiągnięcia w nauce i sporcie uzyskane przez 
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wy-
sokomazowiecki w roku szkolnym 2015/2016 
a także podsumowanie wyników współzawod-
nictwa sportowego Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów za rok szkolny 20015/2016. Na scenie 
zaprezentować się mogły szkoły ponadgimna-
zjalne z terenu naszego powiatu. Publiczność 
porwał zespół DIADEM oraz gwiazda wieczoru 
– zespół BEATA i BAJM.

SG

NADANIE SZTANDARU ORAZ JUBILEUSZ 150-LECIA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
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