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PRZED ZIMĄ NOWE KILOMETRY DRÓG

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2013 r. 
w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu miał miejsce XXXIII Konkurs 
Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazi-
mierza Uszyńskiego. Współorganizatorami im-
prezy było Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem oraz Parafia pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Ciechanowcu. Patronat nad imprezą 
sprawowali Minister Kultury i Dziedzictwa Na-

PIECZEŃSTWO-DOSTEPNOŚĆ-ROZWÓJ” 
- tzw. „Schetynówka” dofinansowano przebudo- 
wę drogi powiatowej nr 2064B Jabłoń Marko- 
więta - Jabłoń Piotrowce przez Jabłoń Kościelną  
i drogi powiatowej nr 2065B Jabłoń Kościelna 
-Jabłoń Spały. Długość całkowita dróg wynio- 
sła 4,638 km, powierzchnia chodników i zjaz- 
dów - 7.815 m2. Koszt całkowity robót wyniósł 
3.043.010,54 zł. Powiat Wysokomazowiecki wy- 
łożył na ten cel 786.469,75 zł, gmina Nowe  
Piekuty - 786.469,76zł,  a budżet państwa - Wo- 
jewoda Podlaski - 1.470.071,03zł.

W ramach inwestycji z rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa Finansów zrealizowana zo- 
stała przebudowa mostu w miejscowości Krzy- 
żewo wraz z przebudową dojazdów - tj. drogi  

powiatowej nr 2059B - Sokoły - Krzyżewo,  
i drogi powiatowej nr 1859B - Roszki Wodźki 
- Jabłonowo Kąty oraz przebudowa przepustu  
w Kruszewie Erodowie. Długość całkowita dróg 
wyniosła 2,896 km, w tym: - Sokoły - Krzyżewo  
- Roszki Wodźki - Jabłonowo Kąty - 2,734 km,  
Kruszewo Brodowo - 0,162 km. Koszt całkowity  
robót wyniósł 3.467.400,18 zł. Powiat Wysoko- 
mazowiecki i Gmina Sokoły poniosły koszty po  
899.900,09 zł, budżet państwa - 1.667.600,00 zł.  
Koszt robót w Krzyżewie ogółem - 3.045.116,22 zł,  
a w Kruszewie Brodowie - 422.283,96 zł.

Pieniądze wielkie, ale wydać je było warto, 
bo efekty służą wszystkim mieszkańcom.

rodowego, Wojewoda Podlaski oraz Marszałek 
Województwa Podlaskiego. Patronatem ducho-
wym Konkurs objął Ordynariusz Diecezji Dro-
hiczyńskiej Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz.

Relację z tegorocznych zmagań muzyków 
znajdą nasi Czytelnicy na stronie 2. 

Zapraszamy także do fotogalerii na stronę 12.

W powiecie wysokomazowieckim zakoń-
czono realizację kolejnych inwestycji w poprawę 
stanu dróg. Ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II „BEZ-

Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta 
niosą wszystkim betlejemski blask.

Leszek Gruchała Dorota Łapiak Bogdan Zieliński

Wicestarosta
Wysokomazowiecki

Przewodnicząca 
Rady Powiatu

Starosta 
Wysokomazowiecki
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Dokończenie ze strony 1

Gra na instrumentach pasterskich jest dla 
uczestników formą aktywnego udziału w kul-
turze, angażującą do uczestnictwa całe rodziny. 
Międzynarodowy zasięg Konkursu podnosi jego 
rangę i pozwala rok rocznie zapraszać kolejnych 
instrumentalistów z różnych części świata.

Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich  
jest największym tego typu wydarzeniem w Pol- 
sce oraz Europie, które w tym roku zgromadziło 
153 uczestników z Podlasia, Mazowsza, Wielko- 
polski, Lubelszczyzny, Beskidu Śląskiego, Podhala,  
Małopolski, Kaszub oraz z zagranicy - z Biało- 
rusi, Słowacji i Ukrainy.

Konkurs adresowany jest do instrumentali-
stów kultywujących tradycyjną muzyką paster-
ską. Weszło już do zwyczaju, że odbywa się on  
w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w pierw-
szą niedzielę Adwentu. Można wtedy zobaczyć 
dawne instrumenty pasterskie i usłyszeć trady-
cyjne melodie. Jest to jedna z nielicznych imprez 
kulturalnych w naszym kraju pielęgnująca stare 
tradycje polskiego ludu i polskiego chrześcijań-
stwa, zachowana w nieskażonej formie.

W XXXIII Konkursie Gry na Instrumentach 
Pasterskich udział wzięli instrumentaliści grający 
na mazowiecko-podlaskich ligawkach, góral-
skich trombitach, kaszubskich bazunach, rogach 
oraz innych instrumentach pasterskich. W tym 
roku po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć dźwięk 
surmy poleskiej z Białorusi. W jury tegoroczne-
go Konkursu zasiedli: Krzysztof Braun - etnograf 
z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Dorosz  
- muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie, dr Artur Gaweł - et-
nograf, kierownik Białostockiego Muzeum Wsi  
w Osowiczach, dr hab. Ewa Anna Gruszczyń-
ska-Ziółkowska - muzykolog z Instytutu Mu-
zykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek 
Jackowski (przewodniczący jury) - muzykolog  
z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk  

w Warszawie. Przesłuchania odbyły się w dwóch 
kategoriach wiekowych - dzieci i dorosłych  
w kolejności: ligawki, trombity, bazuny, rogi  
pasterskie oraz pełnej niezwykłej wirtuozerii  
kategorii inne instrumenty pasterskie.

Drugi dzień imprezy rozpoczął się uroczy- 
stą Mszą Świętą w kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Ciechanowcu, po której dyrektor 
Muzeum Dorota Łapiak dokonała otwarcia 
podsumowania XXXIII Konkursu Gry na In-
strumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyń-
skiego. Najważniejszym punktem tego dnia było 
ogłoszenie wyników Konkursu. Laureaci I-go,  
II-go i III-go miejsca w każdej kategorii za-
prezentowali swoje umiejętności w koncercie  
laureatów oraz otrzymali dyplomy z rąk Wice-
marszałka Województwa Podlaskiego Walente-
go Koryckiego. Zastępca Dyrektora Podlaskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa Jerzy Leszczyński 
wręczył puchar Krzysztofowi Skowerze z Tro-
janówka za wieloletni udział w Konkursie oraz 
podtrzymywanie i rozpowszechnianie gry na  
ligawce. Uroczystość zwieńczyły porywające  
koncerty zespołów: Karpatska Taystra z Ukra-
iny, Pieniny z Krościenka nad Dunajcem, Sta-
roje Siało z Białorusi, Pleskota z Chmielna. Na  
zakończenie dwudniowego Konkursu Gry na  
Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyń- 
skiego w zabytkowym kościele w skansenie wy-
stąpiła Kapela Drewutnia z Lublina.

XXXIII Konkurs Gry na Instrumentach 
Pasterskich został dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Starostwa Powiatowego w Wysokiem 
Mazowieckiem. Sponsorami imprezy byli: Bank 

Spółdzielczy w Ciechanowcu, Spółdzielczy Bank 
Rozwoju w Szepietowie, Polski Koncern Mięsny 
„DUDA S.A.”, Bank Spółdzielczy w Czyżewie, 
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, 
Andrzej Remisiewicz TRANS-ROL Kruszewo 
Wypychy gm. Sokoły, Apteka „Chochlew” w Cie- 
chanowcu, Firma „Karen” Krzeczkowo Mianow- 
skie gm. Czyżew, Stanisław Kuźmiński PHU 
Hydro bud w Klukowie, Firma PHPU „Unia”  
z Białegostoku ,”Młyn” w Ciechanowcu, Marian 
Leszczyński z Ciechanowca, Zakład Mięsny  
Eksport-Import „Jadów”, Zakłady Mięsne „Net-
ter” oraz Zakłady Mięsne „Sokołów S.A.”.

http://www.muzeumrolnictwa.pl/
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 13 listopada 
do 4 grudnia odbył 2 posiedzenia, na których 
rozpatrzył i podjął uchwały zarządu powiatu 
w sprawie: powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Powiatu Wysokomazo-
wieckiego; zmian w budżecie powiatu na 2013 
rok; wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieru-
chomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1995/5  
o pow. 4.4139 ha, położonej w obrębie miasta 
Wysokie Mazowieckie stanowiącej własności Po- 
wiatu Wysokomazowieckiego; wyrażenia zgody 
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Ma- 
zowieckiem na przystąpienie do partnerstwa; 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powia-
towego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowiec-
kiem do realizacji projektu; realizacji projektu 
systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa szan- 
są dla osób korzystających z pomocy społecz-
nej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja  

integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji” Pod-
działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez powiatowe centra po- 
mocy rodzinie” w ramach Planu Działania na 
lata 2014-2015. 

25 listopada 2013 roku Komisja Ochrony 
Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się  
z projektami uchwał rady powiatu wysokoma-
zowieckiego w sprawie: a) wyrażenia zgody na 
zakup sprzętu medycznego i środków trwałych, 
b) wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycz-
nego sfinansowanego pożyczką inwestycyjną 
zaciągniętą przez Szpital Ogólny w Wysokiem 
Mazowieckiem, c) wyrażenia opinii dotyczącej  
zaciągnięcia pożyczki przez Szpital Ogólny  
w Wysokiem Mazowieckiem na zakup sprzętu 
medycznego w latach 2013-2014, d) wyrażenia 
opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu banko- 
wego, e) wyrażenia zgody na użyczenie nieru- 
chomości będących w użytkowaniu Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem pod-
miotom lub osobom wykonującym działalność 
leczniczą w celu udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych na rzecz pacjentów Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem. 

26 listopada 2013 roku Komisja Rozwoju, 
Promocji i Finansów zapoznała się z projekta- 
mi uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego 
w sprawie: a) zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Powiatu na lata 2013-2016, c) zmian  
w budżecie powiatu na 2013 rok. 

27 listopada odbyła się XXVIII Sesja rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego IV kadencji. 
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie staro-
sty z wykonania uchwał i działalności zarządu 
pomiędzy sesjami, sprawozdania przewodniczą- 
cych komisji z działalności komisji pomiędzy 
sesjami oraz przedstawienie projektu budżetu 
powiatu na 2014 rok. Ponadto rozpatrzono pro-
jekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a) 
wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego  
i środków trwałych, b) wyrażenia zgody na za-
kup sprzętu medycznego sfinansowanego po-
życzką inwestycyjną zaciągniętą przez Szpital 
Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, c) wyra-
żenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki 
przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowiec-
kiem na zakup sprzętu medycznego w latach 
2013-2014, d) wyrażenia opinii dotyczącej za-
ciągnięcia kredytu bankowego, e) wyrażenia 
zgody na użyczenie nieruchomości będących 
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem podmiotom lub osobom wyko-
nującym działalność leczniczą w celu udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych na rzecz pacjentów  
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, g) 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu na lata 2013-2016, h) zmian w budżecie 
powiatu na 2013 rok. 

JB

SAMORZĄDOWCY I POLICJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
W Zespole Szkół w Rosochatem Kościel-

nem 26 listopada odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Policji i władz samorządowych 
z nauczycielami, uczniami oraz rodzicami 
promujące bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym. Było ono powiązane z projektem KIK 
76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,  
który realizowany jest przez Komendę Głów- 
ną Policji. Najważniejszym celem polsko-
-szwajcarskiego programu jest poprawa bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym z naciskiem 
na najbardziej zagrożone grupy uczestników 
ruchu drogowego, czyli rowerzystów i pie-
szych. W ramach tego projektu w rejonie 
Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem zo- 
stała oddana nowa inwestycja drogowa pole-
gająca na stworzeniu nowych przejść dla pie-
szych, ich doświetleniu oraz zainstalowaniu  
w rejonie skrzyżowania barier ochronnych.  
W ramach tego przedsięwzięcia w paździer-
niku br. ogłoszono w szkole w Rosochatem 
Kościelnem konkurs plastyczny pod hasłem  
„Co zmieniło się w twojej drodze do szkoły”.  
Zgłoszono do niego 34 prace plastyczne.  

Jego uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce  
w dniu 16 listopada br. Zwycięzcom wrę- 
czono nagrody ufundowane przez starostwo  
wysokomazowieckie. Natomiast pozostałym  
dzieciom wręczono elementy odblaskowe  
pozyskane w ramach programu KIK 76.  
Dzieci podczas spotkania przygotowały in- 
scenizację promującą poruszanie się pieszych  
i rowerzystów po drogach z elementami  
odblaskowymi. Na zakończenie spotkania  
wszyscy jego uczestnicy mieli okazję przema- 
szerować po nowym przejściu dla pieszych.

Projekt jest realizowany na terenie całego 
kraju ze szczególnym uwzględnieniem dwóch  
województw podlaskiego i lubuskiego, a do- 
datkowo w ramach tych województw wyty- 
powano 6 powiatów, po 3 z każdego woje-
wództwa, w których były lub są realizowane 
inwestycje z zakresu infrastruktury poprawia- 
jącej bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  
W województwie podlaskim są to następu- 
jące powiaty: suwalski, siemiatycki i wysoko-
mazowiecki. 

Wskazane w projekcie województwa pro-
jekcie zostały wytypowane w oparciu o dwa 
różne kryteria. Województwo podlaskie zo-
stało wytypowane na podstawie wskaźnika: 
„liczba zabitych na 100 wypadków drogo- 
wych” wg. analizy statystycznej zawartej w op- 
racowaniu Komendy Głównej Policji pt.  
„Wypadki drogowe w Polsce w 2010 r. War-
szawa 2011” - miało w stosunku do innych 
województw w 2010 r. najwyższy wskaźnik 
zabitych na 100 wypadków drogowych wy- 
noszący 17,2.

Listopadowe spotkanie w Rosochatem  
Kościelne rozpoczęło cykl podobnych „lekcji 
bezpieczeństwa” w szeregu placówek oświa-
towych na terenie powiatu wysokomazowiec- 
kiego. Realizacja programu KIK 76 w powiecie  
wysokomazowiecki potrwa przez prawie cały  
grudzień. W styczniowym numerze Głosu  
Wysokomazowieckiego dokonamy podsumo- 
wania wspólnych działań lokalnych samo- 
rządów i Policji.

AB
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W listopadzie w Komendzie Powiatowej Po-

licji w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 66 
postępowań przygotowawczych. W miesiącu tym 
policjanci zatrzymali 27 nietrzeźwych kierow-
ców. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego 
doszło do 5 wypadków i 32 kolizji drogowych.    

- 10 listopada około godziny 16.30 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji został powiadomiony 
o potrąceniu rowerzysty w miejscowości Antonin  
w gminie Ciechanowiec. Na miejscu policjanci 
ustalili, że 26-letni kierowca citroena, jadąc od stro-
ny Ciechanowca, podczas wyprzedzania rowerzysty 
potrącił go. W wyniku zderzenia 58-letni kierujący 
jednośladem z obrażeniami wewnętrznymi i ura-
zem głowy trafił do szpitala. Badanie alkomatem 
wykazało, że kierowca samochodu był trzeźwy.  

- 15 listopada, po południu wysokomazowiec-
cy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestęp-
czości gospodarczej wspólnie z funkcjonariuszami 

STRAŻ INTERWENIOWAŁA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W listopadzie na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego odnotowano 25 zdarzeń, w których 
uczestniczyło 47 załóg - 188 strażaków z Państwo-
wej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku 
zdarzeń rannych zostało 11 osób. Straty oszacowa-
no na ok. 192,6 tys. 

Wybrane zdarzenia
18 listopada o godz. 2130 do Powiatowego 

Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o po-
żarze, do którego doszło w miejscowości Kropiew-
nica - Gajki, gmina Kobylin Borzymy. Do działań 
zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowiec-
kie oraz zastępy z OSP KSRG Kobylin Borzymy, 
OSP KSRG Pszczółczyn i dwa zastępy OSP KSRG 
Sokoły. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono pożar sterty belowanej słomy (około 300 
bel) w całości objętą ogniem. Działania polegały na 

zabezpieczeniu miejsca i podaniu dwóch prądów  
wody w natarciu na palącą się stertę. Przybyły wła-
ściciel oborał pługami pas ziemi wokół palącej się 
sterty w calu zapobiegnięcia rozprzestrzenienia się 
pożaru na las znajdujący się w odległości około 60 
m od palącej się słomy. Następnie podjęto decyzję 
o kontrolowanym dopaleniu się sterty. Po spaleniu 
się słomy pogorzelisko przelano wodą oraz powtór-
nie oborano. Straty ogólne oszacowano na kwotę 
ok. 12 tys. zł

26 listopada o godz. 2013 Dyżurny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania otrzymał informację 
o pożarze, do którego doszło w miejscowości Bu-
jenka gmina Ciechanowiec. Do działań zadyspo-
nowano zastęp z JRG w Wysokiem Mazowieckiem, 
OSP Bujenka, OSP KSRG Kuczyn oraz 2 zastępy z 
OSP KSRG Ciechanowiec. Po przybyciu na miejsce 
stwierdzono, że pali się budynek mieszkalny, mu-
rowany, kryty eternitem. Pożarem objęta była cała 
więźba dachowa. Działania polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów 
wody w natarciu na palący się budynek mieszkalny 
oraz jednego celem obrony pobliskich budynków 
gospodarczych, w których znajdowało się około  
stu dwudziestu zwierząt (Alpak). Z informacji 
uzyskanych od pracowników w domu nie było 
żadnych osób. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono 
do rozbiórki konstrukcji dachowej, która groziła 
zawaleniem, a także jednego ze szczytów budynku. 
Podczas trwania akcji w budynku nie było prądu, 

gdyż odłączyło go pogotowie energetyczne przyby-
łe na miejsce zdarzenia. Cały obiekt został przeszu- 
kany (w środku nie znaleziono nikogo), a następnie 
przekazany użytkownikowi. Straty ogólne oszaco-
wano na kwotę ok. 80 tys. zł.

Akcje interwencyjne od 01.11.2013 r. do 
30.11.2013 r. w porównaniu z analogicznym okre-
sem ubiegłego roku:

KRONIKA POLICYJNA 

Urzędu Celnego w Łomży zapukali do drzwi jedne-
go z domów na terenie miasta. Z informacji mun-
durowych wynikało, że mieszkająca tam 54-latka 
posiada nielegalne papierosy. Funkcjonariusze 
znaleźli blisko 600 paczek papierosów bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. Łączne straty, na jakie 
narażony został Skarb Państwa, to około 10 tysięcy 
złotych. Kobieta usłyszy teraz zarzut nielegalnego 
posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. Grozi jej grzywna oraz 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

- 21 listopada, kilka minut przed północą poli-
cjanci z Posterunku Policji w Ciechanowcu patrolu-
jąc miasto zauważyli na ulicy Plac 3 Maja jadącego 
„pod prąd” peugeota. Jego kierowca nie zareagował 
jednak na sygnały mundurowych nakazujące za-
trzymanie, gwałtownie przyspieszył i zaczął ucie-
kać. Funkcjonariusze natychmiast za nim ruszyli. 
Uciekinier skierował się na trasę w kierunku Perle-
jewa. Po przejechaniu kilku kilometrów w pobliżu 
miejscowości Gaj widząc, że nie uda mu się zgu-
bić ścigających go policjantów, porzucił samochód  
i zaczął dalej uciekać pieszo. Chwilę później został 
zatrzymany przez mundurowych. Okazało się, że 
był pijany. Badanie alkomatem wykazało u 26-latka 
ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Teraz 
mężczyzna za swoje postępowanie odpowie przed 
sądem.

- O zderzeniu dwóch pojazdów dyżurny wy-
sokomazowieckiej Policji został powiadomiony 25 
listopada, kilka minut po godzinie 12:00. Do wy-

padku doszło na drodze relacji Sokoły - Białystok, 
w pobliżu miejscowości Kruszewo Brodowo. Poli-
cjanci na miejscu ustalili, że kierujący audi 25-let-
ni mężczyzna jechał w kierunku Białegostoku.  
W pewnym momencie najprawdopodobniej roz-
począł wyprzedzanie skręcającego w lewo forda.  
Na skutek tego manewru audi uderzyło w bok fie-
sty. W wyniku wypadku 17-letni kierowca forda, 
nieposiadający uprawnień do kierowania pojaz-
dem, z urazem głowy trafił do szpitala. Badanie al-
komatem wykazało, że kierujący byli trzeźwi.  

- 30 listopada, około godziny 20:00 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji został powiadomio-
ny o potrąceniu dwóch pieszych w miejscowości 
Skłody Borowe w gminie Nowe Piekuty. Na miejsce 
zdarzenia natychmiast pojechali policjanci. Z ich 
ustaleń wynika, że 25-letni mężczyzna kierujący 
tico, jadąc od strony miejscowości Krasowo Częst-
ki, potrącił dwóch mężczyzn idących prawą stroną 
jezdni. Na skutek zderzenia 73-latek zginął na miej- 
scu, a jego o 4 lata starszy towarzysz, po udzieleniu 
pomocy lekarskiej, został odwieziony do domu. 
Badanie alkomatem wykazało, że kierujący znajdo-
wał się w stanie po użyciu alkoholu. Miał 0,3 pro-
mila alkoholu w organizmie. Dodatkowo wyszło 
na jaw, że nie ma prawa jazdy, gdyż już wcześniej 
zostało mu ono zatrzymane za jazdę po alkoholu. 
Jak doszło do wypadku i jakie były jego dokładne 
okoliczności wyjaśniają teraz wysokomazowieccy 
policjanci.

AB

Rok 2013 2012

Ogółem:

w tym: pożary

alarmy fałszywe

Straty (tys. zł.):

Uratowane mienie (tys. zł.)

Ofiary śmiertelne ogółem:

w tym ratownicy

Ranni ogółem:

w tym ratownicy

594

110

475

9

2

4191,1

20355

0

87

miejscowe zagrożenia

3

701

172

520

8

10

3138,5

15371

130

0

0
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OSTRZEŻENIA PRZEDŚWIĄTECZNE

Rozpoczął się „gorący” przedświąteczny 
okres. Czas świątecznych porządków i zakupów. 
Niestety czas ten wykorzystują również zło- 
dzieje, włamywacze i rabusie.

Aby Święta Bożego Narodzenia były dla 
wszystkich spokojne i bezpieczne warto skorzy-
stać z porad wysokomazowieckich policjantów:

Złodzieje nie świętują

Zachowaj szczególną ostrożność w miej-
scach zatłoczonych, takich jak dworce, przy-
stanki, sklepy, targi. Jesteś narażony na kradzież  
w momencie, gdy jesteś zajęty - gdy płacisz w ka- 
sie lub wchodzisz do autobusu.

Aby nie stać się ofiarą kieszonkowca, w miej-
scach niebezpiecznych pamiętaj:
• trzymaj swoją torebkę z przodu, zamknięciem 
do siebie 
• nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu, roz-
dziel je i umieść w różnych miejscach 
• klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż 
dokumenty z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie 
taki komplet może okraść Twoje mieszkanie za-
nim zdążysz zareagować 
• jeśli masz przy sobie większą ilość pieniędzy 
- unikaj zatłoczonych pojazdów; lepiej pocze-
kać kilka minut na następny autobus, niż zostać 
okradzionym 
• nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych 
kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach 
kurtek, w bocznych kieszeniach toreb 
• płacąc za zakupy nie pokazuj całej zawarto-
ści portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną 
kwotę pieniędzy 
• podczas mierzenia ubrań, pakowania zakupów, 
płacenia w sklepie nie odstawiaj torebki na pod-
łogę lub ladę - złodziejowi wystarczy nawet taki 
krótki moment 
• zwracaj uwagę na „sztuczny tłok” i zamieszanie 
wokół Ciebie w sklepie, autobusie czy hali tar-
gowej 

• zwiększ czujność, jeśli na przystanku autobu-
sowym zauważysz grupę młodych ludzi z rekla-
mówkami lub odzieżą przewieszoną przez rękę, 
służy to maskowaniu momentu penetracji, być 
może właśnie Twoich kieszeni 
• gdy wychodzisz z samochodu zawsze go za-
mknij i jeśli to możliwe włącz alarm, nie pozo-
stawiaj w aucie cennych rzeczy ani pieniędzy,  
a jeżeli już musisz coś zostawić nie zostawiaj 
tego w widocznym miejscu. 

Podróże

Korzystając ze środków komunikacji pu-
blicznej:
• zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, 
gdzie występuje duży tłok: na przystankach,  
w środkach komunikacji publicznej, na dwor-
cach kolejowych, autobusowych itp. 
• bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wy-
siadaniu z zatłoczonego autobusu czy pociągu 
• w czasie podróży staraj się nie pozostawiać  
bagażu bez opieki 
• w środkach komunikacji publicznej siadaj  
blisko kierowcy lub grupy ludzi 
• bądź czujny, podróżując staraj się nie spać 
• w pociągach unikaj pustych przedziałów oraz 
towarzystwa osób, których wygląd lub zachowa-
nie wzbudza w Tobie obawy 
• w podróży miej przy sobie tylko niezbędną 
kwotę pieniędzy, jeśli masz przy sobie większą 
kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miej-
scu, zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej 
gotówki 
• jeśli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty 
płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, 
aby jak najszybciej zgłosić ten fakt do najbliższej 
jednostki Policji. 

Kierując pojazdem:

• przed wyjazdem sprawdź: stan techniczny 
pojazdu (działanie świateł, sprawność układu 
hamulcowego i jezdnego), wyposażenie samo-
chodu (trójkąt, gaśnicę), potrzebne dokumenty 
(prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz dowód 
rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym 
pojazdu 
• przed podróżą nie spożywaj alkoholu, bądź 
wypoczęty i wyspany 
• zaplanuj sobie trasę podróży oraz bezpieczne 

miejsca do odpoczynku 
• w czasie jazdy korzystaj z pasów bezpieczeń-
stwa oraz fotelików ochronnych, gdy podróżu-
jesz z dziećmi 
• dostosuj prędkość jazdy do aktualnie panują-
cych warunków atmosferycznych i drogowych 
• zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzające-
go pojazdu 
• pamiętaj o zastosowaniu zasady „ograniczone-
go zaufania”, szczególnie wobec pieszych 
• wyraźnie i odpowiednio wcześniej, w sposób 
widoczny i zrozumiały dla innych uczestników 
ruchu sygnalizuj swoje zamiary na drodze (takie 
jak manewry wyprzedzania i omijania, zmiany 
kierunku lub pasa ruchu oraz zatrzymanie i po-
stój). 

Mieszkanie

• najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest 
życzliwy sąsiad, Ty również nim bądź na zasa-
dzie wzajemności 
• przed wyjazdem poproś osoby, do których 
masz zaufanie - zaprzyjaźnionego sąsiada lub 
członków rodziny, aby zaopiekowali się Twoim 
mieszkaniem i stwarzali pozory pobytu właści-
ciela np. wietrząc mieszkanie, włączając światło 
wieczorem; poproś, aby zabierali z wycieraczki 
gazetki reklamowe oraz listy ze skrzynki pocz-
towej, gdyż może to być znak, że w mieszkaniu 
nikogo nie ma 
• zabezpiecz mieszkanie, przede wszystkim za-
mknij drzwi i okna, a w budynkach wolno sto-
jących pamiętaj o zamknięciu okien dachowych  
i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych 
pomieszczeń gospodarczych, przez które zło-
dziej może łatwo dostać się do domu 
• staraj się podczas swojej nieobecności nie po-
zostawiać w mieszkaniu wartościowych przed-
miotów lub znacznej gotówki 
• pamiętaj o tym by zakręcić zawory z wodą  
i gazem 
• gdyby po powrocie okazało się, że dokonano 
włamania do Twojego mieszkania - niczego nie 
ruszaj i natychmiast powiadom Policję. 

W sytuacji zagrożenia należy jak najszybciej po-
wiadomić najbliższy patrol Policji lub zadzwonić 
na numer alarmowy 997 lub 112.
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Komunikacja
W latach 1850-1862 zbudowano kolej 

warszawsko-petersburską, która przecięła 
teren powiatu mazowieckiego. Nie miała 
żadnych punktów stycznych z życiem kra-
ju, przez który przebiegała, jednak zmieni-
ła znacznie krajobraz, sieć komunikacyjną, 
krajobraz kulturowy, strukturę osadnictwa, 
demografię. Gubernator augustowski 27 III 
(8 IV) 1850 r. informował naczelnika po-
wiatu łomżyńskiego: Najjaśniejszy Pan roz-
kazać raczył wybudować drogę żelazną od St 
Petersburga do Warszawy, nadając jej kieru-
nek przez Gatczyn, Ługę, Psków, Ostrów, Ro-
życę, Dyneburg, Wilno, Grodno, Białystok, 
pod nazwą Sankt Petersbursko-Warszaw-
skiej Drogi Żelaznej. W 1851 roku zostały 
opracowane plany budowy linii kolejowej 
Warszawa – Petersburg. Wojna krymska 
1853-1856 przerwała na kilka lat realizację 
inwestycji.

Od 1852 r. wójtowie gmin: Mazury – Oża- 
rowski, Wiśniówek – Dąbrowski, Średnica  
– Łuniewski, rozpoczęli organizowanie ze- 
brań wiejskich i przygotowania do przeka-
zania gruntów pod budowę drogi żelaznej.  
W 1852 r. wójt gminy Mazury zwracał się  
o Aleksandra Kierznowskiego, dziedzica  
dóbr Szepietowo Wawrzyńce i Szepietowo  
Janówka, o odstąpienie gruntów pod tę bu-
dowę. W pobliżu wsi Szepietowo Janówka, 
pod lasem, ulokowano bazę budowlaną, 
gdzie zamieszkiwać mieli specjaliści i robot-
nicy budowlani. Wznieśli oni tam w 1862 r. 
murowaną z cegieł słupową kapliczkę. Bu-
dowa kolei trwała w latach 1854-1859.

Kolej na odcinku Warszawa – Białystok  
została uruchomiona w maju 1862 roku. 
Jednak oficjalne otwarcie nastąpiło 15 gru- 
dnia tego roku. Na trasie linii kolejowej  
powstały stacje w Łapach, Szepietowie i Czy- 
żewie. Stacja kolejowa Łapy powstała na 
gruntach wsi Łapy Barwiki, stacja Szepie-
towo na gruntach majątku ziemskiego Sze-
pietowo Wawrzyńce, a Czyżew na gruntach 
majątku Czyżew Siedliska. Zachował się 
plan stacji kolejowej w Łapach. Stację ko-
lejową, oddaloną o 116 wiorst od Warszawy, 
w 1890 r. nazwano Szepietówką, a osadę jej 
towarzyszącą nazwano Nowe Szepietowo. 
Wzniesiono tam murowany budynek sta-
cyjny, 3 inne budynki drewniane, wodocią-
gową wieżę ciśnień, rampy wyładunkowe  
i magazyny. Pierwszy pociąg ze stacji Sze-
pietowo do stacji Warszawa Wileńska odje- 
chał w 1860 r. Pod nazwą „Nowe Szepietowo”  
w 1862 r. określano stację w źródłach ko-
ścioła w Dąbrowce. W pobliżu stacji zbudo-
wano koszary dla wojska carskiego. 16 III 
1881 r. koleją północno-zachodnią (warszaw- 
sko-petersburską) miał przejeżdżać sam car  

Aleksander II, a całą linię szczelnie obsta-
wić miano stróżami osoby monarchy23. 
Władca nie skorzystał z tego, gdyż 13 III 
1881 r. zginął w Petersburgu w zamachu 
bombowym.

W latach 1891-1893 trwała budowa 
Kolei Nadnarwiańskiej, stanowiącej część 
Kolei Nadwiślańskiej. Jej uroczyste otwar-
cie miało miejsce 27 XI 1893 r. Punktem 
wyjściowym były Łapy, dalej przez Sokoły, 
Śniadowo wiodła do Ostrołęki. Przystanki 
w obrębie powiatu wysokomazowieckiego 
w 1912 r. mieściły się w Łapach i we Wno-
rach. Naczelnikami stacji w 1914 r. byli:  
w Łapach Włodzimierz Zujew, w Szepie-
towie Trofim Pyłajew, we Wnorach Michał 
Charłampowicz.

Za główne drogi bite na terenie powia-
tu, podlegające Zarządowi Powiatowemu 
Mazowieckiemu, uważano 3 trakty: z Ty-
kocina do Sokół, z Mazowiecka do Sokół  
i z Szepietowa do Mazowiecka.

W 1888 r. miało miejsce zamknięcie 
konnej stacji pocztowej w Tykocinie27.  
W 1888 r. naczelnik stacji pocztowej w Cie-
chanowcu, ze względu na liczny przewóz 
pasażerów z Ciechanowca do stacji kolei 
żelaznej w Czyżewie, zwracał się z prośbą 
o zezwolenie na uruchomienie na tej trasie 
komunikacji omnibusami, krytymi wielo-
miejscowymi pojazdami konnymi, służący- 
mi do komunikacji publicznej28. W 1914 r.  
poczty funkcjonowały w: Mazowiecku (na- 
czelnik Michał Gonczaruk, s. Piotra), Ła-
pach (naczelnik Maksym Trocewicz, s. Mar-
cina), Tykocinie (naczelnik Mikołaj Kławsyn, 
s. Antoniego), Szepietowie (naczelnik Kon-
stanty Kondrusik, s. Mikołaja) i Sokołach 
(naczelnik Adam Ciszewski, s. Tomasza).

Miasta
Na terenie historycznego obszaru po-

wiatu mazowieckiego egzystowały miasta: 
Wysokie Mazowieckie (1492-1870, ponow-
nie od 1919 r.), Tykocin (1424-1950, po-
nownie od 2002), Waniewo (1510–1676), 
Sokoły (1827–1867), Czyżew (1738–1870), 
Łapy (od 1925), Ciechanowiec (do 1870  
i od 1915 r.). Każde z nich miało swoją od-
mienną historię.

W 1866 r. w momencie powstania po-
wiatu mazowieckiego egzystowały miasta: 
Ciechanowiec, Mazowieck, Sokoły, Tykocin  
i Czyżew. Stolica powiatu – Wysokie Mazo-
wieckie, w 1858 r. liczyła 1809 mieszkań-
ców (739 Polaków, 1070 Żydów), 6 domów 
murowanych, 156 domów drewnianych.

Represyjny ukaz cara Aleksandra II  
z dnia 1 VI 1869 roku, wprowadzony w życie  
przez Komitet Urządzający w Królestwie 
Polskim dekretem z dnia 30 I (11 II) 1870 
r., zdeprecjonował 4 miasta do rzędu osad: 

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866-1915
Mazowieck, Sokoły, Czyżew i prawobrzeżny 
Ciechanowiec, a prawa miejskie pozosta-
wiono jedynie Tykocinowi30. Władze po-
wiatowe urzędowały w osadzie Mazowieck 
(wcześniej Wysokie Mazowieckie). W 1915 r.  
Niemcy zgodzili się na przywrócenie praw 
miejskich prawobrzeżnemu Ciechanowcowi.

W 1897 r. do kategorii osad zaliczono 
Ciechanowiec (prawobrzeżny), Łapy, Soko-
ły i Wysokie Mazowieckie.

Tykocin
W 1424 r. Janusz I ustanowił wójtostwo w 

Tykocinie. Wójtem został Piotr z Gumowa. 
W rok później tenże książę nadał mieszkań-
com Tykocina prawa i wolności, jakie przy-
sługiwały mieszczanom miast leżących na 
jego ziemiach, zwłaszcza lokowanej na pra-
wie chełmińskim Łomży. W końcu 1425 r.  
Tykocin był już w posiadaniu litewskiego 
księcia Witolda, który zatwierdził dotych-
czasowego wojta. W bliżej nieznanym cza-
sie miasto zamiast prawa chełmińskiego 
zyskało prawo magdeburskie. Centrum ów-
czesnego Tykocina skupiało się wokół Ryn-
ku (dziś plac Czarnieckiego).

10 marca 1522 r., na Kaczorowie, w miej- 
scu pogorzeliska po spalonym zamku Tyko-
cin, ówczesny właściciel Olbracht Gasztołd 
zezwolił na założenie miasta żydowskiego. 
Osiadło tam 9 rodzin żydowskich z Grodna.  
Gasztołd dał teren pod domy, szkołę, cmen-
tarz, kramnice pod ratuszem, zezwolił po-
sługiwać się prawem żydowskim, takim, ja- 
kim sądzą się Żydzi w Grodnie i Brześciu 
Litewskim. Dokument brzmiał: Ja Olbracht 
Marcinowicz Gasztołd, wojewoda trocki, sta- 
rosta mozyrski. Temi czasy przyjęliśmy Żydów 
grodzieńskich w miasto nasze Tykocińskie,  
na imię Smoyła Mazeiewicza, Amortchaja 
Dawidowicza, Ancypha Dawidowicza, Amo-
scheja Oltronowicza, Aarona Moschejowicza 
[Bosko]34, Areszczaka Ilrudycza, Aosszeyla 
Smoylowicza, Amoska Ilchicza, Abochnischa 
Hohenowicza. I daliśmy im miejsce na ulicy, 
na Kaczorowie, za mostem. Gdzie mają domy 
sobie pospołu, jeden wedle drugiego, posiedlić 
i pobudować. Też daliśmy im ostrów na Ka-

Tykocin. Bożnica z 1642 r. Fotografia z ok. 1960 r.
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czorowie, gdzie był staw. I na tym ostrowiu 
mają sobie postawić szkołę żydowską. A je-
żeliby komuś z nimi sprawa jaka była, albo 
się wszczęła, tedy mają ich sądzić wedle pra-
wa ich żydowskiego, jako sądzą w Grodnie  
i w Brześciu według przywileju hospodar-
skiego, a hospodar wszystkim Żydom dał. 
Tak też, jeśliby kto ich pozwał do prawa, 
przed urzędnika naszego tykocińskiego, a oni  
by nie wdawając się, ani wstępując w prawo  
z urzędnikiem naszym odezwali się do nas, 
tedy urzędnik nasz w tym im krzywdy nie 
ma czynić. Też jeśliby którzy insi Żydowie 
chcieli do nas się udać i przystać, tedy my 
mamy je z wiadomością przyjąć, byle nie 
zdrajcy byli. 1Też dozwoliliśmy im w mieście 
naszym Tykocinie około ratusza kramnice, 
gdzie mają targować czym ich będzie wola 
i solą, jeśli ogółem zechcą przedać – becz-
kami albo łasztem. A jeśliby kto z ich chciał 
solą szynkować, tedy ma przyjąć bractwo, 
straż solami solnemi [ss]. Miejsce też kła-
dzenia się, gdzie martwe chować mają, da-
liśmy im, za ogrody miejskimi, wjeżdżając  
w bór, pierwszą górę nad rzeką. A woli da-
liśmy im na trzy lata, w które trzy lata nie 
mają nam żadnych popłatków dawać, a sko-
ro te trzy lata wytrzymają, tedy oni nam 
mają dawać z siedliska po czerwonemu zło-
temu. A jeśliby który z nich chciał od nas 
przecz iść, tedy jako dobrowolnie przyszedł, 
tak też dobrowolnie precz iść może. A na lep-
sze świadectwo tego i pieczęć naszą do tego 
naszego listu kazaliśmy [przycisnąć]. Pisan 
w Grodnie. Lata Bożego 1522 dnia 10 marca 
i godziny 1035.
Tykocińskie Nowe Miasto powstało w 1559 r.  
w czasie tzw. pomiary włócznej. W jego cen- 
trum dawniej znajdował się Rynek Nowo- 
miejski z drewnianym kościołem św. Marka  
i klasztorem bernardynów. W pobliżu usy-
tuowano cerkiew św. Mikołaja. Ta dzielnica 
miasta zajęła wschodnią część układu urba-
nistycznego.

20 października 1620 r. burmistrz, ław-
nicy i cały „urząd” królewskiego miasta 
Tykocina zatwierdzili statut cechu ślusarzy,  
kowali, stolarzy, rymarzy, czapników, szkla-
rzy, kotlarzy, stelmachów i szychtarzy, co 10 
XII 1620 r. zyskało aprobatę króla Zygmunta 
III36. 29 V 1659 r. król Jan Kazimierz po-
twierdził i odnowił dawne prawa tykociń-
skiego cechu szewcow37. Inwentarz spisa-
ny po śmierci Jana Klemensa Branickiego  
w 1772 r. wyszczególnia w Tykocinie cechy: 
rzeźnicki i piekarski, młynarski, rybacki, 
krawiecki, wspólny szmuklerzy, czapników 
i kuśnierzy, wspólny kotlarski, ślusarski, 
mosiężniczy i stolarski, wspólny furmański 
i kupiecki, także wspólny szewski, garbar-
ski i rymarski.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 1866-1915

W 1799 r. Tykocin posiadał 7 ulic, 463 
dymy – 41 domów krytych dachówką, 
272 krytych gontami, 150 pustych placów. 
Mieszkało tam 2905 mężczyzn i kobiet (726 
gospodarzy, 685 gospodyń, 614 synów, 570 
córek, 29 czeladników, 76 parobków, 59 
chłopaków, 146 dziewek). Wśród nich było 
1652 Żydów, 33 duchownych, 1 zakonnica, 
56 kupców, 5 urzędników magistrackich,  
1 policyjny. 269 rzemieślników to: 3 bal- 
wierzy, 12 piekarzy z 1 czeladnikiem, 1 bed- 
narz, 13 piwowarów, 2 introligatorów z 2  
uczniami, 1 rusznikarz z 1 czeladnikiem,  
2 tokarzy z 1 czeladnikiem i 1 uczniem, 5 
farbiarzy z 2 uczniami, 7 rybaków, 10 rzeź-
ników, 1 ogrodnik, 3 szklarzy, 1 złotnik, 2  
rękawiczników z 1 czeladnikiem, 1 blacharz  
z 1 czeladnikiem, 10 kuśnierzy z 4 czelad-
nikami i 6 uczniami, 1 garbarz z 1 czelad-
nikiem i 1 uczniem, 8 murarzy, 1 młynarz, 
1 kominiarz, 13 szewców z 5 czeladnikami  
i 7 uczniami, 1 ostrogarz z 1 czeladnikiem  
i 2 uczniami, 1 kołodziej, 8 stolarzy z 2 cze-
ladnikami, 2 garncarzy, 1 strycharz, 6 cieśli.  
Kupcy tykocińscy to: 31 „materialistów”, 5 
handlarzy jedwabiem, 4 handlarzy płótnem, 
5 handlarzy żelazem, 3 handlarzy winem.  
W mieście stacjonował szwadron przybocz-
ny regimentu bośniaków von Gunthera liczą-
cy 230 osób.

25 II 1642 r. Władysław IV odnowił 
3 jarmarki tykocińskie w terminach: św. 
Franciszka (4 października), św. Trojcy  
i św. Marcina (11 listopada). W 1701 r. za-
notowano, że w Tykocinie targi odbywały 
się trzy razy w tygodniu: w niedziele, wtor-
ki i piątki, a jarmarki w niedzielę św. Trójcy 

(tego dnia również odpust w kościele far-
nym), a drugi na św. Franciszka (odpust  
w kościele bernardyńskim). Żydzi tyko-
cińscy prosili króla: Obywatele miasta Ty-
kocina, wierni poddani Waszej Królewskiej 
Mości Pana Naszego Miłościwego, jako naj-
pokorniej domawiamy się o prawo nadawsz-
cze [s] na dwuniedzielne dwa jarmarki  
w roku, w mieście Tykocinie, tj. pierwszy 
Najświętszej Panny

Zielnej w miesiącu sierpniu, drugi na 
święto Najświętszej Panny Gromnicznej, 
przypadające w miesiącu lutym, dnia dru-
giego, przez względy zrujnowanego wynisz-
czonego miasta, spodziewając się przez to ja-
kiegożkolwiek wsparcia, o które miłosierdzia 
i wzgląd Najjaśniejszego Pana Miłościwego 
żebrząc oraz wyglądając w żądaniu łatwo-
ści zostajemy, wyznając na siebie nieśmier-
telną cały nasz naród błagać majestat boski 
za czerstwe zdrowie i długoletnie pożycie  
i panowanie. Najjaśniejszego Pana Miłości-
wego niegodne podnóżki42. W odpowiedzi 
król Stanisław August 30 XII 1776 r. zezwolił 
tylko na jeden dwuniedzielny jarmark za-
czynający się w święto Matki Boskiej Gro- 
mnicznej (2 lutego). 30 IX 1790 r. król Sta-
nisław August na prośbę Izabeli Branickiej 
potwierdził nadane 30 XII 1774 jarmarki  
i dodał trzy nowe: na św. Wincentego a Paulo  
(19 lipca), św. Tomasza (21 grudnia), św. 
Benedykta (21 marca).

25 II 1642 r. po „spaleniu się skrzynki 
z przywilejami” miejskimi król Władysław 
IV dał miastu Tykocin prawo odbywania 
się jednego targu w tygodniu, w dowol-
nym dniu. Był to niewątpliwie wtorek, ter-
min obowiązujący tam pewnie od 1425 r.  
W takim terminie odbywały się w 1771 r.,  
a także w 1935 r. W 1738 r. sprzedawano 
tam surową wełnę, a w 1765 r. handlo- 
wano tam skórami cielęcymi, kozłowymi.   
W 1840 r. przedmiotem handlu było zboże, 
konie i woły. Poza wtorkami wówczas targi 
odbywały się w Tykocinie jeszcze w nie-
dziele i piątki.

W 1775 r. miasto liczyło 293 domów. 
W 1799 r. było ich 463, a mieszkało w 
nich 2905 osób. W 1827 r. podawano licz-
bę mieszkańców – 3300 (1800 Żydów), w 
1890 – 5300 (73% Żydów), 1896 – 6229, a w 
1906 – 5400, w 1914 – 6100 (60% Żydów).  
W 1892 r. w Tykocinie było 23 rzemieśl-
ników- majstrów z 7 uczniami. W 1885 r. 
było 5 spichrzów zbożowych, 4 wiatraki,  
4 młyny wodne, 4 młyny konne, browar,  
47 kramów, 225 rzemieślników. Na prze-
łomie XIX i XX w. czynna była garbarnia  
z 17 robotnikami, wytwórnia szczotek i grze- 
bieni z 40 robotnikami. 

Tykocin. Klasztor bernardynów. Pasja Chrystusa 
z ok. 1479 r. Fot. Z. Minko.
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Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród 
i upominków, ufundowanych przez Spółdzielczy 
Bank Rozwoju w Szepietowie, Starostwo Wysoko-
mazowieckie oraz Radę Rodziców, odbywały się  
w obecności kibicujących uczniów gimnazjum, 
opiekunów drużyn i zaproszonych gości, którymi 
byli m.in. Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc i Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Szepietowie Witold Moczy-
dłowski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom napraw-
dę dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach, która to z każdym 
rokiem jest wyższa, a także opiekunom za solidne 
przygotowanie coraz szerszej rzeszy młodzieży do 
konkursu.

bryg. Tomasz Sieńczuk
 (foto Tomasz Sieńczuk)

XX-LECIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO STRAŻAKÓW FLORIAN
Adama Grykę – przewodniczącego Zarządu Okrę-
gowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników  
Więziennictwa wraz zastępcą Piotrem Kazimier-
czakiem, przewodniczących Zarządów Wojewódz-
kich ZZS Florian: Dariusza Łazarczyka (mazowiec-
kie), Andrzeja Kowalika (warmińsko-mazurskie), 
Piotra Pyszko (lubelskie), Jakuba Koprowskiego 
(kujawsko-pomorskie), a także byłych przewodni-
czących wojewódzkich związku z terenu podlasia 
– Sławomira Skrzypkowskiego i Antoniego Le-
wandowskiego oraz przewodniczacych zarządów 
terenowych i pozostałych członków „Floriana”. 
Uroczystość prowadził Grzegorz Kulesza – członek 
koła terenowego zwiazku.

Jak przystało na jubileusz, Sławomir Skrzyp-
kowski, pierwszy przewodniczący Związku, przed-
stawił jego genezę i historię rozwoju na naszym 
terenie.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie 
odznaczeń i wyróżnień osobom związanym ze 
związkiem i najbardziej zasłużonym dla jego dzia-
łalności w minionym dwudziestoleciu. Dyplomem 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej wyróżnieni zostali: Kazimierz Anzulewicz, 
Janusz Baczewski, Stanisław Leśniewski i Marek 
Perkowski.

Decyzją Prezydium Zarządu Krajowego Związ-
ku Zawodowego Strażaków FLORIAN „Medalem 
Honorowym Związku” odznaczeni zostali: Miro-
sław Jasionowski, Grzegorz Kulesza, Piotr Rybak  
i Krzysztof Zdrojkowski. Decyzją Prezydium Za-
rządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków 
FLORIAN „Medalem Za Zasługi dla Związku Za-
wodowego Strażaków FLORIAN” odznaczeni zo-

Odegraniem hynmu państwowego 22 listopada 
rozpoczęły się w dworku „Pan Tadeusz” w Kuczynie 
uroczystości XX-lecia powstania podlaskich woje-
wódzkich struktur Związku Zawodowego Straża-
ków FLORIAN. Na wstępie głos zabrał przewod-
niczący Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS 
FLORIAN Leszek Kostro, witając przybyłych gości: 
st. bryg. Antoniego Ostrowskiego – Podlaskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP wraz z zastępcą 
bryg. Andrzejem Sobolewskim, gospodarza terenu 
st. bryg. Andrzeja Koca – Komendanta Powiatowego 
PSP wraz z zastępcą bryg. Tomaszem Sieńczukiem, 
Krzysztofa Oleksaka – przewodniczącego Zarządu 
Krajowego ZZS FLORIAN, Antoniego Poźniaka 
– przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ, 
Krzysztofa Wierzbickiego – przewodniczącego Wo- 
jewódzkiego NSZZ Policjantów wraz z wiceprze-
wodniczącym Wojciechem Chociejem, Piotra 
Bazyluka – przewodniczacego Zarządu Oddzia-
łowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej 
wraz wiceprzewodniczącym Piotrem Baraniczem, 

stali: Arkadiusz Buchowski, Jarosław Czarnowski, 
Krzysztof Klim, Arkadiusz Obrycki i Jerzy Oksen-
towicz. Decyzją Prezydium Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN „Me-
dalem XX-lecia Związku Zawodowego Strażaków 
FLORIAN” odznaczeni zostali: Mirosław Chro-
mański, Sylwester Dąbrowski, Adam Duda, Ma-
riusz Jabłoński, Aleksander Skorbiłowicz, Sławomir 
Skrzypkowski, Wojciech Sokołowski i Sławomir 
Łukasz Wasilewski.

Zostały także przekazane pamiątkowe upo-
minki władzom wojewódzkim i powiatowym PSP, 
a wszystkim gościom spoza naszego województwa  
i ze służb zaprzyjaźnionych wręczono komplety 
materiałów traktujących o powiecie i Ziemi Wyso-
komazowieckiej.

Na zakończenie zabrali głos wszyscy zaprosze-
ni goście i z okazji obchodzonego jubileuszu prze-
kazali na ręce Leszka Kostro - gospodarza uroczy-
stości - życzenia i przywiezione pamiątki.

GIMNAZJALISTA TEŻ UMIE POMÓC
i praktycznej. Część teoretyczną – test - uczestnicy 
pisali indywidualnie. Średnia arytmetyczna zdoby-
tych przez drużynę punktów była jej wynikiem. Za-
dania w podzielonej na III etapy części praktycznej 
wykonywane były przez całą drużynę. Pierwszy - to 
udzielenie pierwszej pomocy trzem poszkodowa-
nym – każda drużyna miała inny zestaw urazów do 
zaopatrzenia. W drugim - wykonywała pokazy re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fan- 
tomów w zastanej, trudnej sytuacji, zaś trzeci - to 
tor przeszkód z zadaniami ratowniczymi – z dodat-
kową gratyfikacją za uzyskany czas.

Zadania do konkursu przygotowała, a także 
oceniała komisja w składzie: bryg. Tomasz Sień-
czuk (przewodniczący i opiekun konkursu), st. ogn.  
Sylwester Dąbrowski, sekc. Marcin Stachurski (ra- 
townicy, przedstawiciele KP PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem), Małgorzata Fiedorczuk, Marcin 
Załuska (ratownicy medyczni Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem).

Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim, 
wyrównanym poziomie, co w efekcie końcowym 
przełożyło się na minimalne różnice punktowe 
między drużynami. Jedną z atrakcji tegorocznego 
finału był widowiskowy pokaz resuscytacji dwóch 
osób w zaaranżowanej scenie rodzajowej.

W tegorocznej edycji konkursu I miejsce zajęła 
drużyna Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem 
(41,6 pkt); II – Gimnazjum w Ciechanowcu (41,3 
pkt); III - Gimnazjum w Szepietowie (39,0).

VII Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów “Pierw- 
sza Pomoc Przedmedyczna - Ja też umiem Ci  
pomóc” odbył się 26 listopada w Publicznym Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie. 
Jego organizatorami były: Publiczne Gimnazjum  
w Szepietowie, ze szczególnym zaangażowaniem 
pani Ewy Niemyjskiej, która już corocznie jest „spi-
ritus movens” konkursu, Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowiec-
kiem i Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.

Celem konkursu było nabycie oraz doskona-
lenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy  
w nagłych wypadkach, a także pokonywanie barier 
i przyjmowanie aktywnej postawy w przypadku za-
grożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. 

W szranki stanęło 10 trzyosobowych zespo-
łów z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. 
Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej  
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Remigiusz Truszkowski z klasy III Ogólno-
kształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Anna Maria 
Rogucka z klasy III B Liceum Ogólnokształcą-
cego w Ciechanowcu 21 listopada uczestniczyli 
w uroczystości wręczenia zaświadczeń potwier- 
dzających uzyskanie Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.  
Przyznawane są one wyróżniającym się uczniom 
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkol-
nym 2012/2013.  

Tegoroczne spotkanie odbyło się w budynku 
Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, 
zaś stypendystom z Ciechanowca towarzyszyli: 
Dyrektor Eugeniusz Święcki oraz Artur Bojar.  

Wśród doborowej kompanii najlepszych 
znalazł się uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policeal-
nych w Wysokiem Mazowieckiem - Andrzej 
Mystkowski - uczeń klasy trzeciej  o profilu bio-
logiczno-chemicznym. W klasie drugiej uzyskał  
średnią ocen 5,38 oraz wzorowe zachowanie,   
ponadto zdobył tytuł finalisty Ogólnopolskiej 
Olimpiady Ekologicznej. Stypendyście z Jagiel-
lończyka  towarzyszył  dyrektor szkoły  Ryszard 
Łukasz Flanc.

Również Zespół Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica ma swojego stypendystę pre-
miera. Jest nim Grzegorz Perkowski, ucz. klasy 
II technikum ekonomicznego. Klasę pierwszą 
ukończył z najwyższą średnią ocen w szkole  
- 5.10. Na uroczystą galę do Białegostoku poje-
chał z dyrektorem Andrzejem Jamiołkowskim.

Podczas uroczystej gali w Białymstoku Sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 
2013/2014 odebrał także Daniel Mioduszewski 
- uczeń klasy IV technikum mechatronicznego 
z najwyższą średnią w Centrum Kształcenia Za-
wodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Galę poprowadzili uczniowie z III Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego  
w Białymstoku. Pierwszym punktem programu 
był koncert w orkiestry Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Ignacego Paderewskiego w Białymsto-
ku pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego. 

Następnie głos zabrali: Pan Wojciech Dzierz-
gowski - Wicewojewoda Podlaski oraz Pan Jerzy 
Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty.  Po wystą-
pieniach nadszedł czas na najważniejszą część 
uroczystości - wręczenie dyplomów stu dwudzie- 
stu siedmiu stypendystom z województwa pod-
laskiego. Byli to uczniowie, którzy otrzymali 
promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą  
w szkole średnią ocen. Mogli nimi zostać też ci, 
którzy wykazali szczególne uzdolnienia w mini-
mum jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych 
wyniki co najmniej dobre. 

  Na zakończenie spotkania Wicewojewoda 
Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty gratulo-
wali tegorocznym stypendystom, jako „najlep-
szym z najlepszych”,  życząc im wielu osiągnięć  
i dalszych sukcesów.

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

PANI DYREKTOR „ŚWIECI” PRZYKŁADEM
Pomimo olbrzymiego postępu medycyny  

i biotechnologii z nią związanych nic nie jest  
w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach 
krwi. Jest ona ciągle bezcennym darem życia. 
Jednocześnie można ją łatwo pobierać od daw-
ców, dzięki czemu jest niezastąpionym lekiem 
w terapii różnych schorzeń. Krew i pochodne  
z niej preparaty są niezbędne np. w czasie poważ-
nych operacji chirurgicznych oraz pomocy po-
szkodowanym w wypadkach. Jedynym źródłem 
ludzkiej krwi, która może być kiedyś każdemu  
z nas potrzebna, są dawcy. Może ją oddawać 
każdy dorosły człowiek, jeśli jest zdrowy tzn. nie 
chorował na wirusowe zapalenie wątroby nieza-
leżnie od typu, na kiłę, gruźlicę w ciągu ostatnich 
5 lat, malarię lub AIDS. Kobieta może oddać 
krew cztery razy w roku, a mężczyzna sześć razy. 
Przed każdym pobraniem osoba chętna do od-
dania krwi wypełnia bardzo szczegółową ankie-
tę kandydata na dawcę, potem jest badana przez 
lekarza, który na podstawie wywiadu, badania 
osłuchowego i pomiaru ciśnienia krwi stwierdza,  

czy nie ma przeciwwskazań do pobrania tej płyn- 
nej tkanki oraz sprawdzana jest morfologia krwi. 
Po oddaniu krwi dawca otrzymuje posiłek rege-
neracyjny oraz zwolnienie z zajęć lekcyjnych 
(pracy) za ten dzień. 

We wtorek 10 grudnia akcja honorowego  
krwiodawstwa odbyła się w Zespole Szkół Ogól- 
nokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego w Czyżewie. Krew pobierała  
ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białystoku – Oddział Tere- 
nowy w Łomży. Spośród wielu uczniów chętnych  
do oddania krwi, do donacji zakwalifikowano 
43 osoby, które łącznie oddały 19350 ml, czyli 
prawie 20 litrów krwi. Wśród krwiodawców byli 
uczniowie, nauczyciele na czele z dyrektor Alicją 
Bańkowską, która bierze udział w każdej akcji, 
dając uczniom pozytywny przykład. 

Szczególny wydźwięk tej młodzieżowej ak-
cji nadaje z pewnością fakt, że odbyła się ona  
w ostatnich dniach jubileuszowego roku 55-le- 
cia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego  

Czerwonego Krzyża. Uczniom czyżewskiej szko- 
ły ponadgimnazjalnej nieobce są humanitarne 
idee czerwonokrzyskie. Od lat w ZSOiZ odby-
wają się otwarte akcje poboru krwi. Duże za- 
angażowanie młodzieży jest świadectwem jej 
wrażliwości na potrzeby innych. Koordynatorem  
akcji krwiodawstwa w szkole są Panie Justyna 
Rudnik i Dorota Gierałtowska.

ZSOIZ CZYŻEW
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Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowiec-
kiem od 1 stycznia 2014 roku rozpoczyna realizację 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego pt.:

„AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” 
w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

Celem projektu, kierowanego do grupy 85 bezro-
botnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, jest 
reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.
Uczestnicy będą mogli korzystać z następujących 

bezpłatnych form wsparcia: 
▶ poradnictwo zawodowe;
▶ pośrednictwo pracy;
▶ szkolenia zawodowe;
▶ staże.

Elementem innowacyjnym projektu jest powoła-
nie przy współpracy z partnerami projektu tj. Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazo- 
wieckiem i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciecha- 
nowcu stałego zespołu interdyscyplinarnego, którego 
zadaniem będzie indywidualna opieka społeczno-zawo-

dowa nad uczestnikami w celu udzielania im pomocy  
przy rozwiązywaniu dotykających ich problemów za-
wodowych i społecznych.

Realizacja projektu potrwa do 30.04.2015 r. Jego 
całkowita wartość wyniesie 991 942,59 zł, w tym 100% 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego i budże-
tu państwa.

Szczegółowe informacje można będzie uzyskać 
w siedzibach partnerów i na stronie internetowej 
http://www.pup-wysokiemazowieckie.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach w ra-
mach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami II” obszaru D przygotował projekt na 
zakup samochodu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu Wysoko- 
mazowieckiego wyraził zgodę na zabezpieczenie 
w planie finansowym DPS w Kozarzach środków 
finansowych na zakup samochodu. Projekt został 
złożony przez Zarząd Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział Podlaski w Białymsto-
ku w lutym br. Projekt został oceniony pozytywnie 
i 8 października  2013 r. została podpisana umowa  
o dofinansowanie w wysokości do 60 % kosztów
realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonego  
postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego 
zakupiono fabrycznie nowy samochód Renault Tra-
fic Grand Passenger Pack Clim za kwotę 105.999 zł.  

Jest to 9-osobowy mikrobus przystosowany do  
przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony 
między innymi w najazdy wprowadzające wózek do  
pojazdu z powierzchnią antypoślizgową, mocowa- 
nie dla wózków inwalidzkich oraz pasy zabez- 
pieczające osoby na wózkach. Samochód posia-
da zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od we-
wnątrz oraz antypoślizgowe progi przy stopniach 
wejściowych. 

Dzięki dofinansowaniu przez PFRON kwoty 
63.599,40 złotych, Dom Pomocy Społecznej w Ko-
zarzach zakupił potrzebny samochód przy wyłoże-
niu z własnego budżetu kwoty 42.399,60 złotych.

Nowy pojazd w pełni zabezpieczy potrzeby 
przewozowe mieszkańców Domu oraz poprawi 
bezpieczeństwo, komfort i wygodę podczas prze- 
wozów mieszkańców do placówek medycznych i na  
turnusy rehabilitacyjne. Umożliwi im również więk- 

szy udział w życiu społecznym, poprzez wyjazdy 
na wycieczki, spotkania integracyjne, festyny i inne 
imprezy kulturalno-oświatowe.

POMÓGŁ ZARZĄD POWIATU I PFRON

Jubileusz „Teatru Marzeń”
Historia „Teatru Marzeń” w Gminnym Ośrod-

ku Kultury rozpoczęła się 10 lat temu. Pracowni-
kiem instytucji została wtedy pani Ania Kazimier-
czuk, która jest opiekunką koła teatralnego od 
samego początku do dnia dzisiejszego. Dziesięć lat 
temu koło liczyło ośmioro dzieci, dziś w czterech 
grupach wiekowych na zajęcia uczęszcza prawie 60 
osób! W ciągu dziesięciu lat teatr przygotował aż 70 
spektakli i inscenizacji. 

W dniach 15 i 16 listopada Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie świętował 10-lecie powstania 
„Teatru Marzeń”. W ramach obchodów odbyły się 
„VIII Regionalne Spotkania Teatralne”, sponsoro-

wane od samego początku przez „SOKOŁÓW” S.A.  
Oddział w Czyżewie oraz Panią Elżbietę Kazimier-
czuk z Bostonu (USA). Podczas imprezy zaprezen-
towały się grupy teatralne z następujących insty-
tucji oświaty i kultury: GOK w Czyżewie (Teatr 
Marzeń - cztery grupy wiekowe), SP w Dąbrowie 
Moczydłach (dwie grupy wiekowe), SP w Wojnach 
Krupach (dwie grupy wiekowe), SP w Święcku 
Wielkim, SOSW w Zuzeli, OREW w Perkach Kar-
piach, ZS w Rosochatem Kościelnem i ZSZ w Wy-
sokiem Mazowieckiem. 

Natomiast w sobotę miało miejsce „spotkanie 
po latach”, podczas którego dwie najstarsze grupy 

zaprezentowały swoje spektakle. Dzięki firmie „Vi-
deo- Mix Orłowski” z Czyżewa obejrzeliśmy „stare” 
filmiki z występów i prób oraz wystawę pięknych 
zdjęć. Rodzice dzieci i młodzieży zatroszczyli się  
o wspaniały słodki poczęstunek. Wszyscy otrzyma-
li pamiątkowe folderki podsumowujące działalność 
„Teatru Marzeń”, natomiast osoby „z najdłuższym 
stażem” upominki i dyplomy podpisane przez Bur-
mistrza Czyżewa, Panią Annę Bogucką. Patronat 
medialny nad obchodami 10-lecia objął Tygodnik 
Podlaski „KONTAKTY”.

Biuro doradczo-szkoleniowe APLIKON Marcin 
Drewnowski i Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem 
Mazowieckiem od 1 stycznia 2014 roku rozpoczynają 
realizację projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pt.:

„PRACA TO MÓJ CEL” 
w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

Celem projektu jest zwiększenie szans na znale- 
zienie zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Reali-
zowane działania będą skierowane do grupy 85 osób  
bezrobotnych w wieku do 30 roku życia i powyżej 50 
roku życia z terenów powiatu bielskiego, hajnowskie-
go, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego (po mini-
mum 15% uczestników z każdego powiatu). 

Uczestnicy będą mogli korzystać z następujących 
bezpłatnych form wsparcia: 
▶ poradnictwo zawodowe;
▶ pośrednictwo pracy;

▶ szkolenia zawodowe;
▶ staże.
Realizacja projektu przewidziana jest  do 28.02.2015 r. 
Jego całkowita wartość wyniesie 983 317,51 zł, w tym 
100% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i bu-
dżetu państwa.

Szczegółowe informacje można będzie uzyskać  
w siedzibach realizatorów i na stronach internetowych 
www.aplikon.com i www.pup-wysokiemazowieckie.pl
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POŻEGNANIE MAMY BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Dnia 19 listopada 2013r. w wieku 93 lat ode-
szła do Pana Marianna Popiełuszko mama bł. ks. 
Jerzego Popiełuszko. W Jej ostatniej ziemskiej 
drodze uczestniczyły rzesze wiernych. Euchary-
stii pogrzebowej przewodniczył metropolita bia-
łostocki ks. abp. Edward Ozorowski, w koncele-
brze z ks. abp. Sławomirem Leszkiem Głódziem 
metropolią gdańskim, ks. Kard. Kazimierzem 
Nyczem metropolitą warszawskim, wielu innymi  
biskupami i kapłanami. Byli obecni przedstawi-
ciele władz samorządowych wszystkich szczebli 
z różnych województw.

Sejm z dużą grupą posłów reprezentował 
Wicemarszałek Marek Kuchciński. Najliczniej-
szą grupą byli przedstawiciele NSZZ Solidarność 
z całej Polski. Powiat wysokomazowiecki był re-
prezentowany przez poczet sztandarowy NSZZ 
Solidarność z Przewodniczącym Kazimierzem 
Waszczukiem, jako Chorążym.

W czasie pogrzebu odczytano telegram od 
Ojca Świętego Franciszka. Przesłane kondolencje  
Prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka, ks. 
Kard. Stanisława Dziwisza z Krakowa, Prze-
wodniczącego Komisji Episkopatu Polski ks. 
abp. Józefa Michalika, ks. bp. Wiesława Meringa  
z Wrocławia, biskupów Janusza Stępniewskiego, 
Andrzeja Dziuby, Jana Tyrowa i Jerzego Mazura.

Na stronie internetowej Episkopatu kondo-
lencje złożyli również przewodniczący KEP abp 
Józef Michalik oraz sekretarz generalny KEP 
bp Wojciech Polak. „W związku z odejściem do 
wieczności Pani Marianny Popiełuszko, Matki Bło- 
gosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, pra- 
gniemy przekazać wyrazy solidarności oraz modli-
tewnej i braterskiej jedności” - czytamy na stronie  
Episkopatu. „Odchodzi z tego świata „ikona” Mat-
ki (...) kobieta, która przez pryzmat wiary odczy-
tywała życie i w samym Bogu upatrywała cel swo-
jej cichej i prostej ziemskiej pielgrzymki. Zawsze 
wspierała modlitwą i aprobowała duszpasterską 

i społeczną działalność Syna, choć przeczuwała, 
że za swoją postawę i przekonania może zapłacić 
najwyższą cenę” - głosi tekst kondolencji.

Delegacje 186 pocztów sztandarowych NSZZ  
Solidarność z całej Polski ustawiły się w dwóch 
kolumnach po obu stronach drogi na cmentarz, 
gdzie złożono trumnę z ciałem śp. Marianny Po-
piełuszko.

Na pogrzeb przyjechała Kompania Honoro-
wa Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa z Warszawy, 
która z orkiestrą przewodniczyła przemarszowi 
konduktu pogrzebowego. W czasie pogrzebu 
szczególne podziękowanie śp. Mariannie Popie-
łuszko w imieniu NSZZ Solidarność wszystkich 
dotychczasowych Przewodniczących wyraził Piotr 
Duda. Mówił: - To Ty Droga Mamo kontynu-
owałaś testament swojego syna, będąc na piel-
grzymkach ludzi ciężkiej pracy, którym dzisiaj 
żyje się tak trudno.

Przypominał również rozmowę z panią 
Marianną podczas ostatniej pielgrzymki na 
Jasną Górę we wrześniu br. „Powiedziałaś mi 
wtedy po cichu. Niech żyje Solidarność. Mamo 
Marianno Solidarność żyje i TY będziesz żyła  
w sercach Solidarności na zawsze.” W bardzo 
długim kondukcie z kościoła na miejsce pochów- 
ku szły wszystkie pokolenia od małych dzieci  
z rodzicami, młodzież i wielu w podeszłym wie- 
ku. W rozmowach było słychać ciche stwierdze-
nia, że na pewno pani Marianna była bardzo 
mądrą kobietą, zjednywała sobie ludzi wielką 
miłością i niezwykłą skromnością. Ludzie gar-
nęli się do niej, dla każdego miała mądre rady  
i dobre słowo. Nigdy nie narzekała, bóle, kłopoty 
i trudności mówiła, że trzeba wszystko ofiaro-
wać Bogu.

Na cmentarzu odczytano kondolencje prze-
słane przez Prezydenta R.P. Bronisława Komo-
rowskiego i Premiera Rządu R.P. Donalda Tuska.

Przed złożeniem ciała do grobu, gdzie spo-
czywa mąż zostały wykonane dwie pieśni” Pod 
krzyżem stała” i „ Księże Jerzy”, które wykonał 
organista z parafii Św. St. Kostki na Warszaw-
skim Żoliborzu. Słowa tych pieśni niosło bardzo 
daleko echo pobliskiego lasu. Po zakończeniu 
tych pieśni u wielu obecnych pokazały się łzy 
na policzkach, wróciły wspomnienia z pogrzebu 
w 1984 roku zamordowanego - dzisiaj już bło-
gosławionego - Ks. Jerzego Popiełuszki. Tak jak 
stwierdził przewodniczący K.E.P. Ks. abp. Józef 
Michalik odeszła z tego świata „Ikona” Matka, 
kobieta, która przez pryzmat wiary odczytywa-
ła życie, w samym Bogu upatrywała cel swojej 
cichej, prostej, ziemskiej pielgrzymki. Żegnali-
śmy wszyscy osobę świętą, bo na pewno jest już  
w Niebie z bł. Ks. Jerzym.

Kazimierz Waszczuk

P.S.
Marianna Popiełuszko - według niektórych źró-
deł urodziła się w 1920 roku. W akcie urodzenia 
i dowodzie osobistym podany jest jednak rok 
1910. W 2010 roku uroczyście obchodzono jej 

setne urodziny. Ks. Jerzy Popiełuszko był jednym 
z jej pięciorga dzieci. Matka ks. Jerzego miesz-
kała w Okopach z rodziną jednego z synów.  
W 2006 r. została odznaczona przez prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian  
demokratycznych w Polsce, osiągnięcia w pracy  
zawodowej i społecznej. Marianna Popiełuszko  
była w 2011 r. Człowiekiem Roku „Tygodnika  
Solidarność” za „trwanie na straży pamięci o księ- 
dzu Jerzym, który oddał życie za głoszenie 
prawdy”. W 2012 r. Krajowy Zjazd Delegatów 
obradujący w Kielcach nadał jej tytuł „Zasłużo-
ny dla NSZZ „Solidarność”. W czerwcu 2013 r. 
Marianna Popiełuszko odebrała w Toruniu tytuł 
honorowego obywatela województwa kujawsko-
-pomorskiego - regionu związanego z miejscem 
męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki.
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