
Przypadające w tym roku jubileusze: 15-le-
cia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża „Kropelka” w Wysokiem 
Mazowieckiem, 55-lecia Ruchu Honorowego 
Krwiodawstwa PCK oraz 150-lecia Ruchu Czer-
wonego Krzyża na świecie stały się okazją do 
kolejnego spotkania krwiodawców i przyjaciół 
PCK z powiatów wysokomazowieckiego i za-
mbrowskiego. Impreza odbyła się 15 listopada  
w gościnnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Wysokiem Mazowieckiem.

listopad 2013

Wysokomazowiekie uroczystości jubileu- 
szowe stały się okazją do uhonorowania zarówno  
dawców, jak i osób wspierających rozwój hono- 
rowego krwiodawstwa i upowszechnianie idei  
czerwonokrzyskiej w powiatach: wysokomazo- 
wieckim i zambrowskim, tworzących wspólny 
Oddział Rejonowy PCK w Zambrowie.

Dokończenie na stronie 11

HONORY DLA HONOROWYCH DAWCÓW I NIE TYLKO

MLEKOVITA – Lider Polskiego Mleczar-
stwa – obchodzi w tym roku jubileusz swojego 
istnienia. W stolicy polskiego mleczarstwa, ma-
lowniczym podlaskim miasteczku Wysokiem 
Mazowieckiem 14 listopada odbyła się uroczysta 
gala 85-lecia firmy.

NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZGROMADZENIE PATRIOTYCZNE

slk, fot Radosław Kaczyński

Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 
12:00 Mszą świętą w kościele pw. św. Piotra  
i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, a następ- 
nie przeniosło się do sali kina Miejskiego Oś- 
rodka Kultury na część oficjalną. Otwarcie gali 
swoją obecnością uświetnili Radca-Minister 
Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce Yury  
Pilipson wraz z Radcą tejże Ambasady - Taura- 
sem Shpokyavichyusem oraz Główny Lekarz  
Weterynarii Janusz Związek. Obecność przed- 
stawicieli rosyjskiej ambasady na jubileuszu  
podkreśla, jak ważne dla Firmy jest partner-
stwo z rynkiem rosyjskim. MLEKOVITA jest  
współwłaścicielem spółki „TD MLEKOVITA”  
zarejestrowanej w Kaliningradzie i zajmującej  
się sprzedażą hurtową i detaliczną oraz pro- 
dukcją sera Mozzarella. Ponadto posiada sieć 

Mieszkańcy miasta i powiatu Wysokomazo-
wieckiego wykazują duże przywiązanie do tra- 
dycji i wartości patriotycznych. Uroczystości  
z okazji świąt narodowych odbywają się pod po-
mnikami upamiętniającymi walczących o wolną 
Polskę. Gromadzą przedstawicieli wszystkich 
pokoleń, instytucji i organizacji. W tym roku 
obchody Święta niepodległości wzbogacił udział 
„Marszałka Piłsudskiego” z orszakiem ułanów.

W dniu Święta Niepodległości przy ul. Mic-
kiewicza, przed pomnikiem Armii Krajowej 
już przed godziną dziewiątą zaczęli gromadzić 
się mieszkańcy miasta, przybyły poczty sztan-
darowe szkół, jednostek strażackich, instytucji  
i organizacji. Ich przedstawiciele złożyli wiązan- 
ki kwiatów, a potem zgromadzeni wysłuchali  
wystąpienia Przewodniczącego Rady Miasta  
- Józefa Sokolika. Uczestnicy uroczystości wraz  
z władzami samorządowymi, weteranami, sztan-
darami przemaszerowali pod pomnik kpt. Ka- 
zimierza Kamieńskiego ps. ”Huzar”.

Prowadzeni przez 10 Pułku Ułanów Litew-
skich, któremu towarzyszyła  grupa rekonstruk-
cji historycznej Związku Piłsudczyków RP oraz 
grupa Vintage Ladies – kobieca Grupa Rekon-
strukcji Historycznych z Białegostoku, uczest-
nicy uroczystości niepodległościowych zło- 
żyli również wiązanki kwiatów przy pomniku 
kpt. Kamieńskiego, wzięli udział w mszy św.  
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, a następ- 
nie przeszli pod Pomnik Polskiej Organizacji  
Wojskowej na Rynku  Józefa Piłsudskiego. Pod 
pomnikiem złożono kwiaty i wysłuchano wy- 
stąpień okolicznościowych, natomiast goście  
z Białegostoku odczytali inwokację Pana Tade-
usza.

Przejazd paradny 10 Pułku Ułanów Li- 
tewskich zakończył zgromadzenie patriotyczne  
w Wysokiem Mazowieckiem z okazji obcho- 
dów 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.

sprzedaży detalicznej w Kaliningradzie i Mo-
skwie. Na terenie Rosji MLEKOVITA jest pra- 
codawcą dla ponad 100 osób. 

Dokończenie na stronie 2

UROCZYSTY JUBILEUSZ 85-LECIA MLEKOVITY



2

Dokończenie ze strony 1

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
również: Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyń-
skiej Tadeusz Bronakowski, Doradca Ministra 
Gospodarki Józef Zalewski, Zastępca Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa Cezary Szeliga, Doradca Prezesa Agencji 
Rezerw Materiałowych Jan Sobiecki, Dyrektor 
Biura Współpracy Międzynarodowej Agencji 
Rynku Rolnego Agnieszka Rembisz i Główny 
Analityk Biura Zarządzania Kapitałem Ludz-
kim Agencji Rynku Rolnego Beata Stefanowicz, 
Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgow-
ski, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
Krzysztof Pilawa, spółdzielnie i firmy mleczar-
skie oraz przedstawiciele organizacji związa-
nych z branżą mleczarską, przedstawiciele firm 
współpracujących z MLEKOVITĄ w dziedzi-
nach: handlu, produkcji oraz procesów tech- 

nologicznych, firmy – partnerzy biznesowi 
MLEKOVITY z rynku krajowego i zagranicz- 
nego oraz rolnicy – dostawcy mleka.

Podczas oficjalnej części programu wręczo- 
no pamiątki jubileuszowe osobom i firmom  
w szczególny sposób związanym z MLEKOVI- 
TĄ: Stiepanowi Mhitarianowi i Vladimirowi  
Sigarevowi reprezentującym firmę Torgovyj 
Dom Gogol Mogol z Kaliningradu, firmom  
CBC GROUP, C. OLSEN TRADING Sp. z o.o., 
Jeronimo Martins Polska S.A., NETTO Sp. z o.o., 
Tesco Polska Sp. z o.o., MAKRO Cash&Carry,  
Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mle- 
czarskiego, Ryszardowi Petru, Januszowi Myst-
kowskiemu, Kazimierzowi Przeździeckiemu, 
Krzysztofowi Pogorzelskiemu, Henrykowi Ko-
stro, Tadeuszowi Dmochowskiemu, Tomaszowi 
Kraszewskiemu, Waldemarowi Kosińskiemu,  
Antoniemu Kogutowi, Janowi Jacyniewiczowi, 
Edwardowi Szafrankowskiemu, Staroście Wy-
sokomazowieckiemu Bogdanowi Zielińskie-
mu oraz Zarządowi i Sejmikowi Województwa 
Podlaskiego, reprezentowanym przez: Wice- 
marszałka Województwa Podlaskiego Walente- 
go Koryckiego, Wiceprzewodniczących Sejmiku  
Województwa Jana Syczewskiego i Marka Ma-
salskiego oraz radnych Darię Krystynę Sapińską 
i Marka Adama Komorowskiego. 

W tym dniu za wzorowe, wyjątkowo sumien- 
ne wykonywanie obowiązków wynikających  
z pracy zawodowej postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej złoty medal odebrała 

Dorota Michalska, zaś odznaką Zasłużony Dla  
Spółdzielczości Mleczarskiej przyznawaną przez  
Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczar- 
skich Związek Rewizyjny w Warszawie odzna- 
czeni zostali: Ewa Raciborska Burdak, Justyna  
Rosicka, Anna Konarzewska, Hanna Zarzecka,  
Tadeusz Gwardiak, Tadeusz Sasinowski, An-
drzej Fiedorczuk, Marek Kuropatwa i Janusz 
Kruszewski.

Galę Jubileuszową uświetniały występy: ar- 
tystki światowych scen operowych i operet- 
kowych Niny Nowak, dziecięcego Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIA oraz Kapeli 
BTL-a i Babeczek Podlaskich.

SM MLEKOVITA 

UROCZYSTY JUBILEUSZ 85-LECIA MLEKOVITY

Szanowni Państwo!

W dniu 13 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu 
Wysokomazowieckiego przyjął projekt budżetu 
na 2014 r. Projektem tym zajmą się teraz rad-
ni Rady Powiatu. Pragnę pokrótce przedstawić 
Państwu główne założenia. Otóż po stronie do-
chodowej otrzymamy mniej z budżetu państwa 

subwencji ogólnej o ok. 750 tys. zł. Jest to suma 
znacząca dla naszego budżetu, albowiem o taką 
wysokość musimy ograniczyć inwestycje. Co 
roku samorządom budżet centralny przyznaje 
coraz mniej pieniędzy, natomiast potrzeby lokal-
nej społeczności są większe. Pomimo tego nasz 
powiat, jak co roku ma niezwykle ambitny plan 
inwestycyjny. Łącznie na inwestycje przewidu- 
jemy ok. 35% całego budżetu. Jest to bardzo am-
bitny plan albowiem żaden z powiatów takich 
środków nie przeznacza na inwestycje ( w % ca-
łości budżetu). Co więcej miasto, które czerpie 
całymi garściami z kasy unijnej takie jak Biały-
stok przeznaczy w przyszłym roku tylko ponad 
15% swego budżetu na inwestycje.

 Największe środki skierowane zostaną na 
inwestycje drogowe. Łączna suma tych środków 
to ponad 14,2 mln zł. Środki na ten cel pocho-
dzić będą z Narodowego Programu Przebudo- 
wy Dróg, rezerwy subwencji ogólnej, budżetów 
gmin oraz środków powiatowych. Drugim zada- 
niem będzie inwestycja polegająca na częściowej  
zmianie funkcji ZSR w Krzyżewie z edukacyj-
nej na turystyczną. Zaplanowaliśmy na ten cel 
kwotę 6,665 mln zł, z czego 85% pochodzić ma  
z budżetu unijnego w ramach RPO WP. Kolej- 
nym przedsięwzięciem będzie zakończenie roz-
budowy szpitala. Tu dotacja powiatu wynosić 

ma 2,5 mln zł. Kolejnym zadaniem będzie in-
formatyzacja samorządu w ramach unijnego 
programu e-administracja. W przyszłym roku 
planujemy tu kwotę ok. 1,36 mln zł. Ponadto 
chcemy zainwestować, jak co roku w oświatę, 
m.in. wyremontować część ZSZ w Wysokiem
Mazowieckiem i stołówkę w Liceum w Wyso-
kiem Mazowieckiem, zainstalować ( o ile otrzy-
mamy dotację z kasy unijnej na ten cel) w szko-
łach w Ciechanowcu i Czyżewie pompy ciepła 
i kolektory słoneczne, aby zrezygnować z oleju 
opałowego i tym samym ograniczyć koszty stałe 
w tych jednostkach.

Te wszystkie zamierzenia są realne. Potrzeb-
na jest determinacja i łut szczęścia, aby pozyskać 
dodatkowe środki do swoich powiatowych. Bo  
powiat nie ma żadnych dochodów bezpośrednio 
od mieszkańców w formie nałożonych podat- 
ków. Pomimo to udało się nam tak skonstruować 
budżet, że wygląda on bardzo dobrze i zapewnia 
rozwój powiatu. 

Z poważaniem
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY…
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 16 paździer- 
nika do 13 listopada odbył 4 posiedzenia, na  
których rozpatrzył i podjął uchwały zarządu po- 
wiatu w sprawie: wyrażenia zgody na umiesz-
czenie herbu powiatu, - udzielenia pełnomoc-
nictwa do realizacji projektu partnerskiego pt. 
„PRACA TO MÓJ CEL” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. 
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspar- 
cie aktywności zawodowej w regionie, Poddzia- 
łanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez  
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, - upo- 
ważnienia kierowników jednostek organizacyj-
nych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytu- 
łu umów, których realizacja w 2014 roku i latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia cią-
głości działania jednostki i termin zapłaty upły-
wa w 2014 roku, - zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 
będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem podmiotom wy- 
konującym działalność leczniczą w celu udziela-
nia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych na rzecz pacjentów 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, 
- zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na użyczenie mienia ruchomego o wartości 
księgowej brutto poniżej 3500,00 zł stanowią-
cego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem podmiotom wykonującym dzia-
łalność leczniczą w celu udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych na rzecz pacjentów Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem, - zaopinio-
wania budowy odcinka ul. Słonecznej w miej-
scowości Nowe Piekuty w lokalizacji roboczej 
0+000-0+091, - ogłoszenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkal-
nych stanowiących własność Powiatu Wysoko-
mazowieckiego, -zmian w budżecie powiatu na 

2013 rok, - projektu uchwały budżetowej wraz  
z objaśnieniami na 2014 rok. 

25 października 2013 roku Komisja Rolnic-
twa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku 
Publicznego dokonała oceny służb drogowych 
z działalności w sezonie zimowym 2012/2013, 
zapoznała się z informacją o przygotowaniu do 
sezonu zimowego 2013/2014 oraz projektem 
uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu  
Wysokomazowieckiego do roku 2015 z per- 
spektywą 2016-2019. 

25 października 2013 Komisja Oświaty,  
Kultury i Sportu zapoznała się z informacją  
z: przebiegu rekrutacji do szkół publicznych 
prowadzonych przez powiat, analizą wyników 
matur egzaminu zawodowego w szkołach pro-
wadzonych przez powiat, informacją o stanie 
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2012/2013 oraz informacją o pracy Poradni Psy- 
chologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Ma- 
zowieckiem. 

28 października 2013 Komisja Ochrony  
Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się  
z projektami uchwał rady powiatu w sprawie: 
wyrażenia zgody Szpitalowi Ogólnemu w Wy-
sokiem Mazowieckiem na najem pomieszczeń 
w budynku szpitala z przeznaczeniem na pro- 
wadzenie działalności usługowo-handlowej, - wy- 
rażenia zgody na użyczenie mienia ruchomego, 
o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 zł
stanowiącej własność Szpitala Ogólnego w Wy-
sokiem Mazowieckiem podmiotom wykonu-
jącym działalność leczniczą w celu udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych na rzecz pacjentów Szpi-
tala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, 
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  
zadań, na które przeznacza się środki Państwo- 

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na 2013 rok, - wyrażenia zgody na 
powierzenie zadań z zakresu administracji rzą-
dowej polegającego na objęciu mieszkańców  
powiatu wysokomazowieckiego opieką i usłu- 
gami przez powiat łomżyński

28 października 2013 roku Komisja Roz- 
woju, Promocji i Finansów zapoznała się z in- 
formacją o przygotowaniu służb drogowych do 
sezonu zimowego 2013/2014 oraz projektami 
uchwał rady powiatu w sprawie: zaciągnięcia 
kredytów długoterminowych oraz w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. 

29 października odbyła się XXVII Sesja Ra- 
dy Powiatu Wysokomazowieckiego. Porządek 
sesji obejmował: - sprawozdanie Starosty z wy-
konania uchwał i działalności Zarządu pomię-
dzy sesjami, - sprawozdanie przewodniczących 
komisji z działalności komisji pomiędzy se-
sjami, informację o stanie realizacji inwestycji 
drogowych i remontów dróg oraz informację 
o przygotowaniu do sezonu zimowego, infor-
mację o stanie realizacji zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2012/2013, informację do-
tyczącą analizy oświadczeń majątkowych. Po- 
nadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto 
uchwały w sprawie: a) wyrażenia zgody Szpita-
lowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na 
najem pomieszczeń w budynku szpitala z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności usłu- 
gowo-handlowej, b) wyrażenia zgody na użycze- 
nie mienia ruchomego, o wartości księgowej 
brutto powyżej 3 500,00 zł stanowiącego wła-
sność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazo- 
wieckiem podmiotom wykonującym działal-
ność leczniczą w celu udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych na rzecz pacjentów Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem, c) zmienia- 
jąca uchwałę w sprawie określenia zadań, na  
które przeznacza się środki Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na 2013 rok, d) wyrażenia zgody na powierze- 
nie zadań z zakresu administracji rządowej po-
legającego na objęciu mieszkańców powiatu 
wysokomazowieckiego opieką i usługami przez 
powiat łomżyński, e) uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowiec- 
kiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019,  
f) rocznego programu współpracy powiatu wy- 
sokomazowieckiego z organizacjami pozarzą- 
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicz- 
nego i o wolontariacie w 2014 roku, g) zacią-
gnięcia kredytów długoterminowych, h) zmian 
w budżecie powiatu na 2013 rok. 

JB
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W październiku, w Komendzie Powiatowej 

Policji w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 75 
postępowań przygotowawczych. W miesiącu tym 
policjanci zatrzymali 18 nietrzeźwych kierow-
ców. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego 
doszło do 5 wypadków i 36 kolizji drogowych.   

- 10 października Dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Wysokiem Mazowieckiem otrzy-
mał sygnał o potrąceniu pieszych na przejściu przy 
ul. Ludowej. Natychmiast zostali skierowani tam 
policjanci. Z ich ustaleń wynika, że kierujący cię-
żarówką kamaz 53-letni mężczyzna na przejściu 
dla pieszych potrącił 26-letnią kobietę z 5-letnim 
dzieckiem. Pokrzywdzeni z obrażeniami ciała zo-
stali odwiezieni do szpitala. Chłopczyk z urazem 
głowy, zaś jego matka z urazami głowy, kolana  
i wstrząśnieniem mózgu. Przebieg zdarzenia zareje-

STRAŻ INTERWENIOWAŁA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W październiku na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano 21 zdarzeń,  
w których uczestniczyło 46 załóg - 202 straża-
ków z Państwowej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 8 
osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty 
oszacowano na ok. 205 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia

11 października o godz. 13¹⁸  Powiatowe Sta-
nowisko Kierowania otrzymało informację o wy-
padku drogowym z udziałem czterech pojazdów  
w miejscowości Mazury. Do działań zadyspono- 
wano 2 zastępy z JRG w Wysokiem Mazowieckiem. 
Po przybyciu na miejsce JOP stwierdzono, że na 
pasie jezdni w kierunku Wysokiego Mazowiec-
kiego znajdują się trzy uszkodzone samochody 
osobowe oraz na pasie jezdni w drugim kierunku 
stoi samochód ciężarowy. W wyniku zdarzenia po- 

szkodowana została kierująca Chevroletem Lacet-
ti, która w momencie dojazdu JOP znajdowała się 
pod opieką ZRM i po zbadaniu została zabrana do 
Szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili 
pojazdy o własnych siłach przed przyjazdem JOP. 
Do zdarzenia doszło w skutek wysunięcia się lewej 
podpory HDS (dźwigu) z jadącego samochodu cię-
żarowego, która uszkodziła dwa samochody oso- 
bowe, a trzeci, próbując uniknąć zderzenia, wjechał 
do rowu uszkadzając prawy bok pojazdu. Droga 
była zablokowana przez okres 40 min. Działania 
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych 
pojazdach, zakręceniu zaworu butli instalacji LPG  
w Nissanie Micra, usunięciu z jezdni za pomocą 
sorbentu płynów eksploatacyjnych i resztek powy-
padkowych oraz pomocy Policji w kierowaniu ru-
chem. Straty oszacowano na około 13 tys. zł.

16 października o godz. 20⁵³ Dyżurny PSK 
otrzymał zgłoszenie o pożarze budynków gospo-
darczych w miejscowości Zalesie Łabędzkie. Na 
miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG Wyso-
kie Mazowieckie i 6 zastępów z OSP. Na miejscu  
stwierdzono, że pali się dach na budynku stodoło-
-obory, budynek na 1/3 powierzchni był sklepiony 
z zagospodarowaną częścią inwentarską, w której 
znajdowały się zwierzęta, a na sklepieniu składo- 
wane były bele siana i słomy.  Zagrożone pożarem  
były inne budynki. Po dojeździe na miejsce pierw-
szej JOP podano jeden prąd wody w obronie  
i ewakuowano 15 sztuk bydła (część już była na 

zewnątrz budynku, wyprowadzona przez gospo-
darza), następnie wraz z przyjazdem innych jedno- 
stek wprowadzano następne prądy wody w ataku  
i obronie drugiego budynku. Po lokalizacji po-
żaru przystąpiono do rozbiórki mocno nadpa-
lonej konstrukcji dachowej i wywożenia resztek  
popożarowych: słomy i siana ze stodoły oraz 
sklepienia nad pomieszczeniem inwentarskim  
– bele ze sklepienia ściągane były liną za pomo-
cą ciągnika na klepisko. Podczas wywożenia w/w 
resztek na odległość około 200 m od budynków 
jeden z zastępów przelewał je wodą w celu do-
kładniejszego dogaszenia. W działaniach wodę 
do celów gaśniczych pobierano z hydrantów  
i z uwagi na niskie ciśnienie w sieci hydrantowej, 
także z oddalonego o około 300 m naturalnego 
zbiornika wodnego. W trakcie działań zadyspo-
nowano na miejsce ZRM do właściciela posesji 
celem przebadania, po tych czynnościach pozostał 
w domu. W działaniach do wywożenia płodów 
rolnych używano dwóch ciągników rolniczych  
z przyczepami i dwóch ciągników z ładowaczami 
czołowymi „TUR”. Uratowano przyległy bezpo-
średnio budynek garażowo-gospodarczy o wy-
miarach 25x6x5 m i drugi budynek gospodarczy  
o wymiarach 20x8x5 m, odległy od budynku ob- 
jętego pożarem o około 5 m. Straty oszacowano  
na około 150 tys. zł.

TS

KRONIKA POLICYJNA 

strowała pobliska kamera monitoringu. Na szczę-
ście okazało się, że obrażenia poszkodowanych nie  
są tak drastyczne jak zarejestrowany przebieg zaj-
ścia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i najpraw- 
dopodobniej dojeżdżając do oznakowanego przej-
ścia dla pieszych nie zauważył kobiety z dzieckiem. 
Policjanci zatrzymali 53-latkowi prawo jazdy.  

- 11 października wysokomazowieccy poli-
cjanci weszli do dwóch domów w gminie Ciecha-
nowiec, gdzie według ustaleń kryminalnych mo- 
gła znajdować się nielegalna broń używana do  
kłusownictwa. Informacje mundurowych się po-
twierdziły. W stodole 62-letniego rolnika zabez-
pieczyli ukrytą w słomie dubeltówkę oraz 48 sztuk 
różnej amunicji. Ponadto policjanci znaleźli tuszę 
dzika. Natomiast u 34-letniego mieszkańca tej sa- 
mej miejscowość, w pomieszczeniu gospodar- 
czym, odnaleźli własnej roboty dubeltówkę oraz 3 
sztuki amunicji. Obaj mężczyźni zostali zatrzyma-
ni i trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty  
nielegalnego posiadania broni oraz kłusownic- 
twa, do których się przyznali. Teraz ich sprawą  
zajmie się sąd. Za nielegalne posiadanie broni  
i kłusownictwo grozi kara nawet do 8 lat pozba- 
wienia wolności.

- 23 października drodze krajowej nr 66,  
w miejscowości Dąbrówka Kościelna doszło do 
zderzenia dwóch samochodów. Policjanci na miej- 
scu ustalili, że 79-letni kierowca opla jadąc w kie-

runku Brańska, skręcając w lewo najprawdopo- 
dobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla 
nadjeżdżającego z przeciwka fiata. W wyniku zde-
rzenia ranny 43-letni kierowca seicento ze złama- 
ną nogą trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali 
79-latkowi prawo jazdy.

- 26 października, przed godziną 11:00 na jed-
nym z pól w gminie Sokoły 21-latek ciągnikiem  
z podczepioną kosiarką rotacyjną kosił trawę.  
W pewnym momencie mężczyzna zatrzymał trak-
tor, wyłączył przekaźnik i najprawdopodobniej 
chcąc całkowicie zatrzymać obracający się jeszcze 
wałek przekaźnikowy chwycił za niego. Wtedy  
fragment rękawa jego bluzy zahaczył o obracający 
się element, w wyniku czego maszyna wciągnęła 
rękę mężczyzny. Na skutek tego zdarzenia 21-latek 
stracił rękę. Został przetransportowany do szpitala. 

Funkcjonariusze apelują także, aby podczas 
wykonywanych prac polowych stosować się do 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy  
o bezpieczeństwie własnym oraz innych osób, któ-
re nam pomagają. Takim i podobnym zdarzeniom 
można zapobiegać zachowując należytą ostrożność 
i rozsądek. Dbajmy o to, aby używany sprzęt był 
sprawny, a jego niebezpieczne elementy posiadały 
odpowiednie zabezpieczenia i osłony.

AB
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DZIAŁANIA „DYSKOTEKA” W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

- W nocy z 5/6 października br., od godzi-
ny 20.00 do 4.00 nad ranem wysokomazowiec-
cy policjanci prowadzili działania „Dyskoteka”. 
Celem akcji było ograniczenie liczby zdarzeń 
drogowych i ich ofiar, ujawnianie i eliminowanie 
z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających. Mundurowi sprawdzali 
także, czy w kontrolowanych pojazdach nie są 
przewożone narkotyki. Akcja skierowana była 
również na ujawnianie i zatrzymywanie spraw-
ców przestępstw i wykroczeń popełnianych pod-
czas nocnych zabaw. Od godziny 20.00 wysoko-
mazowieccy policjanci kontrolowali kierowców 
w okolicach dyskoteki we Wnorach Wiechach 
i na drogach dojazdowych. Szczególną uwagę 
zwracali na trzeźwość kierujących oraz czy nie 
jeżdżą oni zbyt szybko, przypadki zakłócania 
porządku, posiadania i handlu narkotykami 
oraz spożywania alkoholu w miejscach publicz-
nych. Podczas działań policjanci skontrolowali 
ponad 160 pojazdów oraz zbadali trzeźwość kie-
rowców. Niestety, również i tym razem okazało 
się, że wciąż zdarzają się osoby, które decydują 
się usiąść za kierownicą po spożyciu alkoholu. 
W trakcie prowadzonych działań, około godzi-
ny 23.30, funkcjonariusze wysokomazowieckiej 
drogówki chcieli zatrzymać do kontroli jadąca  
od strony miejscowości Wnory Wiechy skodę. 
Jednak jej kierowca lekceważąc sygnały naka- 
zujące zatrzymanie gwałtownie przyspieszył i za- 
czął uciekać. Mundurowi natychmiast za nim 
ruszyli. Pościg zakończył się w miejscowości 
Stypułki Giemzino, gdzie kierujący fabią męż-
czyzna, na łuku drogi, stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 
Następnie samochód odbił się przemieszczając 
na przeciwległą stronę drogi. Uderzenie było na 
tyle silne, że z auta wyrwany został silnik, który 
funkcjonariusze znaleźli w odległości około 20 
metrów od miejsca zdarzenia. Okazało się, że  
siedzący za kierownicą skody 29-latek był pijany. 
Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.  
W takim stanie przewoził trzech pasażerów. 
Dwaj z nich, w wieku 17 i 19 lat, ranni trafili 
do szpitala. Natomiast kierujący po badaniu le-
karskim zastał zatrzymany w policyjnym aresz-
cie. Ponadto wyszło na jaw, że kierujący nie ma 
uprawnień do kierowania pojazdem, gdyż już 
wcześniej stracił je za jazdę w stanie nietrzeźwości. 

                 Apel do kierowców i pieszych

Okres jesienny to czas szczególnie trudny 
dla pieszych. Zachowanie ostrożności, korzy-
stanie z wyznaczonych przejść dla pieszych, 
chodzenie przy lewej krawędzi jezdni, gdy nie 
ma chodnika lub pobocza i ustępowanie miej-
sca zbliżającym się pojazdom – to zachowania 
łatwe do spełnienia i dające szansę uniknięcia 
tragicznych konsekwencji wypadków drogo-
wych. 

W ostatnim okresie na drogach powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano wzrost ilości 
zaistniałych wypadków drogowych z udziałem 
pieszych. Piesi pojawiają się na drogach prawie 
tak często jak samochody - różnica polega na 
tym, że wobec rozpędzonych maszyn są całko-
wicie bezbronni. Wypadki z ich udziałem stały 
się obecnie niezwykle poważnym problemem. 
Nie zawsze dostatecznie oświetlone drogi, brak 
miejsc wyznaczonych do bezpiecznego poru-
szania się – zwłaszcza poza obszarem zabudo-
wanym oraz często niewłaściwy sposób korzy-
stania z drogi przez samych pieszych sprawia, 
że dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń 
z udziałem osób pieszych – potrąceń. Należy 
zwrócić uwagę, że właśnie zaczął się dla pieszych 
najgorszy okres - jesień i zima to czas szczegól-
nie niebezpieczny. Szybko zapadający zmrok, 
mgły, deszcz i silny wiatr sprzyjają powstawaniu 
na drodze niezwykle groźnych sytuacji. Apelu-
jemy, więc do wszystkich: kierowców i pieszych: 
„Przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego”. 
Nawet w terenie zabudowanym i przy świetle 
lamp, człowiek poruszający się wzdłuż drogi czy 
nawet przechodzący przez jezdnie jest o wiele 
słabiej widoczny dla kierowcy niż wtedy, gdyby 
miał odblaski. Bardzo często pieszym wydaje 
się, że tak samo jak oni widzą samochód nadjeż-
dżający z naprzeciwka, tak kierowca widzi ich. 
Nic bardziej mylnego. Pieszy, który porusza się 
w warunkach ograniczonej widoczności bez od-
blasków, tak naprawdę jest niewidoczny. Pieszy 
bez odblasku widoczny jest dopiero z 20–30 m, 
natomiast, jeśli pieszy ma elementy odblaskowe 
kierowca widzi go już z ponad 150 m. Dlatego 
tak ważne jest, aby dla własnego dobra wszyscy 
piesi – zarówno dzieci jak i dorośli, korzystając 
z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne 
dla innych uczestników ruchu elementy odbla-
skowe! 

Prawidłowo noszone odblaski powinny być 
zauważalne dla kierujących nadjeżdżających  
z obu kierunków i umieszczone w takim miej-
scu, aby znalazły się w polu działania świateł sa-
mochodowych. Zapewnienie właściwej widocz-
ności na drodze jest niezwykle ważne. Prawo  
o ruchu drogowym stanowi, że dziecko w wie- 
ku do 15 lat, poruszające się po drodze, po 
zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest 

zobowiązane używać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych uczestników  
ruchu. 

Dlatego zwracamy się do pieszych z apelem 
o przestrzeganie kilku podstawowych zasad: 
- przechodzimy przez jezdnię w miejscach do 
tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, 
szczególnie poza miastem zachowujemy szcze-
gólną ostrożność, nigdy też nie wbiegamy rap-
townie na jezdnię, 
- warto zaopatrzyć się w elementy odblaskowe 
lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy 
widoczność jest gorsza, a ciemne kolory ubra-
nia powodują, że pieszy zauważany jest przez 
kierowcę dopiero w ostatnim momencie. Oso-
ba piesza wyposażona w element odblaskowy 
dla kierowcy pojazdu widoczna jest ze znacznie 
większej odległości co pozwala na wcześniejszą 
reakcję, 
- by widzieć nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd 
poza terenem zabudowanym chodzimy tylko 
lewą stroną drogi. 

Nie tylko piesi powinni przestrzegać dro-
gowych norm. To samo dotyczy kierowców, 
którzy w tym trudnym okresie powinni za- 
chować szczególną ostrożności: 
- zwalniać i zatrzymywać się przed przejściem 
dla pieszych, w momencie, kiedy pieszy sygna-
lizuje zamiar przejścia, 
- nie wyprzedzać innych pojazdów na przej-
ściach, gdzie może łatwo dojść do potrącenia, 
- jeździć z dozwoloną prędkością, by móc w sy-
tuacji kryzysowej odpowiednio wcześnie zare-
agować. 

Wysokomazowiecka Policja zwraca się  
z apelem do wszystkich uczestników ruchu 
drogowego o zachowanie szczególnej ostroż-
ności i stosowanie się do obowiązujących 
przepisów, bo kiedy zaczyna brakować nam 
wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi 
do przykrych, a niejednokrotnie tragicznych  
zdarzeń.

AB
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W 1866 r. ks. Paweł Krzypkowski  
(1832-1900), profesor seminarium diece- 
zjalnego w Tykocinie, w jednym ze swych  
kazań niesłusznie powstawał przeciw ów- 
czesnym szkołom, mówiąc, że nie mają  
one mocnej podstawy moralnej, nie wy- 
chowują w związku z tym dobrze, a tego  
przykładem jest szkoła w Tykocinie. Tenże 
ksiądz profesor, gdy wyszło rosyjskie woj-
sko z Tykocina, wyśmiewał tych obywateli, 
którzy przyjmowali w swych domach ofi-
cerów, zapytując ich: Cóż, dobrze odpro-
wadzaliście moskali? Udzielił ślubu swej 
parafiance Babińskiej z przestępcą politycz- 
nym, mieszkańcem guberni grodzieńskiej 
Kazimierzem Płońskim, za co gubernator 
łomżyński nałożył na niego karę 15 ru-
bli. Zarząd Powiatu Wysokie Mazowieckie  
w 1886 r. skazał ks. P. Krzypkowskiego, 
wówczas proboszcza parafii Waniewo, na 
6 rubli kary za to, że udzielił w swym domu  
gościny greko-unicie włościaninowi Cza- 
chorowskiemu i pozwolił mu korzystać z ob- 
rządków rzymskokatolickich.

Jedną z form represji za powstanie stycz-
niowe było odebranie i upaństwowienie  
w 1865 r. ziemi kościelnej. Pleban z Ku-
lesz Kościelnych utracił wówczas 156 mórg 
gruntu (87,4 ha). W 1866 r. w powiecie 
mazowieckim podano wykaz ziemi w po-
szczególnych parafiach: Dąbrowa Wielka 
– 155 morg miary nowopolskiej, Dąbrówka
– 120, Jabłonka – 78 morg 160 prętów, Ja-
błoń – 123, Kobylin – 72 morg i 108 prętów, 
Kuczyn – 90, Piekuty – 50 mórg 292 pręty, 
Pietkowo – 145 mórg, Płonka – 238 mórg, 
Poświętne – 228 mórg, Sokoły – 247 mórg, 
Waniewo – 309 mórg, Wyszonki – 118 
mórg, Hodyszewo (unicka) – 46 mórg 76 
prętów, Wysokie Mazowieckie (unicka) – 46 
mórg 147 prętów.

W 1866 r. państwowe władze skarbowe 
przejęły majątki poduchowne. W powie-
cie łomżyńskim było takich majątków 15. 
Część z nich oddano w krótkoterminową 
3-letnią dzierżawę (m.in. Jabłonka, Kobylin, 
Piekuty, Pietkowo, Wysokie Mazowieckie).

25 VII 1866 r. w Poświętnem odbył się 
bez zezwolenia rządowego karygodny zjazd 
16 księży z celem wrogim dla państwa (de-
kanalna konferencja księży). W zjeździe 
uczestniczyli: ks. Stanisław Kossakowski 
(1833-1897), proboszcz parafii Pietkowo, 
ks. Kalikst Kruszewski (1821-1890), pro-

boszcz parafii Tykocin, ks. Bartłomiej Pie-
karski (1817-1885), dziekan i proboszcz 
parafii Waniewo, ks. Wojciech Święszkow-
ski (1838-1900), wikariusz parafii Kulesze, 
ks. Franciszek Tomkiewicz (1840-1910), 
wikariusz parafii Płonka, ks. Stanisław Ja-
miołkowski (1834-1885), wikariusz parafii 
Sokoły.

Uczestników ukarano karą po 25 rubli,  
a ks. Piekarskiego 50 rubli.

W 1896 r. policjant gminny raportował 
naczelnikowi powiatu mazowieckiego, że 
podczas obchodu zauważył na polu pod  
wsią Płonka Kościelna zgromadzenie wie-
lu osób. Dowiedział się, że miesiąc wcześ- 
niej kobieta i kilkoro dzieci widziały w stu- 
dzience obraz Matki Boskiej. Naczelnik  
powiatu powiadomił gubernatora, zakaza- 
no przychodzić do źródełka. W lipcu 1896 r. 
przeprowadzono przesłuchania. Ludzie po- 
twierdzali widzenia, policjant notował da-
lej liczbę osób przybywających do cudow-
nego źródła. Podawał nazwiska i miejsce 
zamieszkania. Na widok policjanta ludzie 
rozchodzili się. Nakazano usunięcie po- 
stawionego tam krzyża. Ludzie oparli się 
nakazowi. Właściciel pola twierdził, że usu-
nie krzyż, gdy otrzyma nakaz z Petersburga. 
    Trzech księży z Płonki zesłanych było  
na Syberię. Proboszcz Andrzej Roszkow- 
ski od 1833 r. przebywał w Irkucku na  
zesłaniu przez 24 lata. Na trzy lata byli  
zesłani proboszcz ks. W. Dłużniewski i wi- 
kariusz ks. Szepietowski. W 1892 r. ks.  
Wincenty Wojczun za odprawianie nabo-
żeństwa przed cudownym obrazem odwo-
łany został z urzędu proboszcza, zakazano  
też mu prawa wstępu na teren parafii płon- 
kowskiej. Kościół był dwukrotnie bezczesz-
czony i rabowany przez żołnierzy carskich.

Wikariusz parafii w Tykocinie w latach 
1909-1914 ks. Stanisław Pardo (zm. 1939) 
podczas kilkukrotnych wyborów poselskich  
do Dumy nakłonił miejscowe społeczeń-
stwo, by głosowało na Narodową Demo- 
krację. Ks. Pardo założył w Tykocinie osz- 
czędnościową Kasę Stefczyka. Po wyjeździe  
z Tykocina ks. Pardy prezesem tej kasy zo-
stał ks. proboszcz B. Sadowski. Pod jego 
opieką dobrze się rozwijała i jej oszczęd- 
ności przed 1915 r. wynosiły poł miliona  
rubli. Ta kasa zbudowała w Tykocinie Dom 
Parafialny i nakryła stojący przy placu 
Czarnieckiego stary dom murowany.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
Powiat mazowiecki 1866-1915. 

Prześladowania religijne i narodowe 1861-1915 c.d.
Ks. Pardo w 1913 r. z ambony zaata- 

kował prawosławie i nie czekając na areszt, 
uciekł za granicę, dostał się do Rzymu i tam 
po studiach uzyskał doktorat z prawa ka- 
nonicznego. Po wyjeździe z Tykocina ks. 
Pardy prezesem klubu Stronnictwa Naro- 
dowego w Tykocinie był ks. Bolesław Sa-
dowski.

W 1912 r. powstała nowa parafia – w Ła- 
pach. W 1913-1914 r. trwały prace nad  
budową nowego kościoła w Łapach. Miesz-
kańcy, pragnąc uzyskać zezwolenie, moty-
wowali prośbę chęcią uczczenia 300-lecia 
dynastii Romanowów. W imieniu miesz-
kańców podpisali prośbę Antoni Łapiński, 
s. Józefa i Walenty Łapiński, s. Wincentego
z Łap Dębowiny. 14 II 1914 r. parafianie 
podarowali ziemię pod mającą budować się 
świątynię.

W 1899 r. Józef Piłsudski, działacz Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, ps. „Wiktor”,  
aby moc wziąć ślub z rozwódką Marią  
z Koplewskich Juszkiewiczową po prze- 
kroczeniu granicy w Łapach wpisał się do  
ksiąg ludności niestałej w gminie Poświęt-
ne w pow. wysokomazowieckim. 24 V  
w Łomży Piłsudski przeszedł na wyznanie  
luterańskie, 15 VII 1899 r. w kościele  
ewangelicko-augsburskim w Paproci Du- 
żej w pow. ostrowskim młodzi zawarli ślub. 
Do wyznania rzymskokatolickiego powró- 
cił w 1916 r.
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Sezon zimowego ogrzewania w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych to okres zwiększonej ilości pożarów. 
Analiza zaistniałych na terenie woj. podla-
skiego przypadków wskazuje, iż najczęstszą  
przyczyną pożarów jest: niedrożność przewo-
dów kominowych, wady urządzeń i instalacji 
elektrycznych, nieprawidłowa ich eksploatacja, 
wady elektrycznych urządzeń grzewczych, po-
rzucenie niewygaszonych papierosów i zapałek  
w otoczeniu materiałów palnych.

Uwaga na czad - tlenek węgla!

Tlenek węgla zwany czadem jest gazem bez-
barwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym 
i toksycznym. Jest nieco lżejszy od powietrza  
i tworzy z nim mieszaniny wybuchowe. W ży- 
ciu codziennym z tlenkiem węgla (czadem)  
możemy się spotkać podczas eksploatacji urzą- 
dzeń grzewczych zasilanych gazem, olejem  
opałowym lub paliwem stałym, w których  
w niesprzyjających warunkach odbywa się pro- 
ces spalania przy zbyt małej ilości powietrza  
lub gdy wystąpi niezupełne spalanie. Powstać 
wówczas może trujący tlenek węgla (czad). Na 
skutek niewłaściwego odprowadzania spalin  
i dymu z urządzeń grzewczych czad może być 
szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, a nawet 
życia ludzi.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla: nie 
zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów na-
wiewowych, co najmniej raz w roku zleć firmie 
kominiarskej kontrolę przewodów komino- 
wych, zamontuj czujnik wykrywający tlenek  
węgla w pomieszczeniu, nie dokonuj podłą- 
czenia urządzeń grzewczych do przewodów ko- 
minowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,  
kontroluj stan techniczny urządzeń grzew- 
czych, dokonuj okresowych czyszczeń przewo- 
dów kominowych, a także usuwaj sadzę z pie- 
ców węglowych zgromadzoną w osadniku. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej apeluje o zwrócenie uwagi i zapa- 
miętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa  
pożarowego, podczas dogrzewania pomiesz-
czeń. 

STRAŻACY PRZESTRZEGAJĄ!

Eksploatacja urządzeń elektrycznych: nie 
należy stosować naprawianych "watowanych" 
bezpieczników topikowych oraz bezpieczników 
o większej mocy niż wskazane, należy używać
tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego 
na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, ze 
względu na to, że nadmierne obciążenie insta-
lacji powoduje przegrzewanie się kabli i prze-
wodów oraz wypalanie styków w gniazdkach  
i puszkach rozgałęźnych, nie wolno wykony- 
wać prowizorycznych podłączeń elektrycznych  
i przerabiać stałych instalacji oraz przedłuża- 
czy elektrycznych, nie należy ustawiać elek-
trycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio 
na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów 
łatwo zapalnych (mebli, firanek itp) - zachowaj 
odległość minimum 0,5 m; należy tak ustawiać 
elektryczne urządzenia grzewcze, aby przed- 
mioty palne nie mogły się z nimi zetknąć; nale- 
ży chronić palne podłożę przed zapaleniem  
(np.: stosować niepalne podkładki pod gorącymi 
urządzeniami) podczas włączania lub wyłącza- 
nia z sieci elektrycznych urządzeń grzewczych 
należy upewnić się czy została włożona lub wy-
jęta właściwa wtyczka. 

Eksploatacja instalacji i urządzeń gazo-
wych: użytkownicy zobowiązani są do utrzy- 
mywania instalacji gazowej w dobrym stanie 
technicznym, gazomierz znajdujący się poza  
lokalem odbiorcy powinien być przez niego  
zabezpieczony przed osobami niepowołanymi,  
wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzy- 
mane w czystości i dobrym stanie technicznym,  
odbiorniki gazu powinno się eksploatować  
zgodnie z instrukcją producenta, włączone  
odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kon- 
trolowane, właściciel budynku mieszkalnego  
lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym  
co najmniej raz w roku powinien wykonać  
przegląd techniczny i badanie szczelności insta- 
lacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewo- 
dów kominowych - czynności te mogą wykonać  
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,  
zabronione jest dokonywanie samowolnie we  
własnym zakresie przeróbek, napraw instalacji  
i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodat- 
kowych odbiorników gazu, nie wolno pobierać 
gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, 
naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać 
otworów wentylacyjnych i nawiewnych, do 
zasilania urządzeń gazowych może być stoso-
wany gaz płynny w butlach, pod warunkiem 
instalowania w jednym mieszkaniu, w war- 
sztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż 
dwóch butli, przyłączonych do urządzeń ga-
zowych, o zawartości gazu do 11 kg każda, 
butle powinny być umieszczone w odległości 
co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniują-
cych ciepło, z wyłączeniem zestawów kuchni 
gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych 

i konwekcyjnych z szafkami na butle, butle na- 
leży umieszczać z dala od urządzeń powodują-
cych iskrzenie, należy je instalować w pozycji 
pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, 
przewróceniem lub przypadkowym przemiesz-
czeniem, temperatura pomieszczeń, w których 
instaluje się butle nie może przekroczyć 35 st. C.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa instalacji 
ogrzewczych: nie należy eksploatować uszko-
dzonych instalacji i urządzeń grzewczych za-
równo elektrycznych i gazowych, jak również 
na paliwo stałe; należy zlecać okresowe czysz-
czenie kanałów kominowych i wentylacyjnych;  
w obiektach, w których odbywa się proces spa- 
lania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego 
należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów  
dymowych i spalinowych oraz przewodów wen- 
tylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowied-
niej drożności jak również zapobieżenia zapala- 
niu zalegających tam zanieczyszczeń - wymaga  
się w ciągu roku co najmniej czterokrotnego 
czyszczenia kominów w przypadku stosowa-
nia paliw stałych lub co najmniej dwukrotnego 
czyszczenia kominów w przypadku spalania 
paliw gazowych lub oleju opałowego. Piec z ka- 
mienia, cegły, kafli i podobnych materiałów 
niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe  
powinny być oddalone od łatwo zapalnych,  
nieosłoniętych części konstrukcyjnych budyn- 
ku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych tynkiem 
- co najmniej 0,15 m, podłoga przed drzwiczka-
mi palenisk powinna być zabezpieczona pasem 
materiału niepalnego o szerokości co najmniej 
0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co 
najmniej po 0.3 m; przewody spalinowe i dy-
mowe powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych; należy używać tylko tych urządzeń 
ogrzewczych elektrycznych i gazowych, które  
posiadają krajowe atesty i dopuszczenia; w przy- 
padku używania urządzeń sprowadzonych z za- 
granicy, należy bezwzględnie przestrzegać in-
strukcji producenta. 

Mamy nadzieję, że dzięki w porę napły-
wającym informacjom oraz wspólnie podej-
mowanym działaniom kontrolnym i profi-
laktycznym przyczynimy się do zapobieżenia 
wielu tragicznym w skutkach zdarzeniom,  
a w konsekwencji do wzrostu poziomu bez-
pieczeństwa na terenie powiatu wysokomazo-
wieckiego.

TS
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INFORMACJA Z PRZEBIEGU OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 
w powiecie wysokomazowieckim

wały się zarówno w siedzibie urzędu, jak rów- 
nież w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego. W zależności 
od potrzeb uczestników zajęć, poruszano róż-
norodne zagadnienia związane z planowaniem 
ścieżki kształcenia, budowaniem kariery zawo-
dowej i samorozwojem. Spotkania odbywały się 
w formie grupowej lub indywidualnej, w zależ-
ności od oczekiwań grupy docelowej udzielano 
informacji, prowadzono warsztaty, pogadanki, 
wykłady.

Podczas trwania OTK 2013, przeprowa-
dzono następujące działania:

Dni otwarte  doradztwa zawodowego – in-
dywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. 
Tematyką spotkań było lepsze zrozumieniu sy-
tuacji i problemów zgłaszających się osób, pla-
nowanie działań, rozmowy na temat systemu 
wartości, celów życiowych, motywacji, zaintere-
sowań oraz planów zawodowych. Podczas spo-
tkań indywidualnych z klientami, doradcy nie 
tylko przekazali wiedzę, ale przede wszystkim 
pomogli w kształtowaniu umiejętności obiek-
tywnego oceniania i poznawania samego siebie 
oraz realnego planowania. 

Grupowe informacje zawodowe „Rola 
urzędu pracy w planowaniu kariery zawo-
dowej. W tych dniach doradcy zawodowi od-
wiedzili uczniów klas maturalnych ze szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu wysokomazo-
wieckiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 
Zespól Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie 
oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Głów-
nym celem spotkań była promocja poradnictwa 
zawodowego oraz podkreślenie jego znaczenia  
w odkrywaniu swoich talentów i w planowaniu 
indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.  
W spotkaniach z doradcą zawodowym PUP 
uczestniczyło ponad 200 uczniów.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to corocz- 
na akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych  
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej ma- 
jąca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokal-
nych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz 
rozwoju poradnictwa zawodowego. OTK zorga-
nizowano po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 
roku.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK 
są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wspar-
cia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pra-
cy czy też kariery. Inicjatywa ta skierowana jest 
zarówno do zainteresowanych uczniów, studen-
tów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym 
założenia całożyciowego poradnictwa zawodo-
wego. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują 
Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz  Mini-
ster  Edukacji  Narodowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Ma-
zowieckiem już po raz piąty włączył się w or-
ganizację OTK, w tym roku organizowanym 
pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka”. 
Celem tegorocznego przedsięwzięcia było przy-
bliżenie zagadnień ułatwiających identyfikowa-
nie potencjału osób stojących przed wyborami 
edukacyjno – zawodowymi. Określanie drze-
miących możliwości, wydobywanie na światło 
dzienne mocnych stron to przecież pierwszy 
krok w długiej wędrówce do upragnionej kar- 
iery zawodowej. Inicjatywa kierowana jest nie 
tylko do osób bezrobotnych i młodzieży, ale do 
szerszego grona mieszkańców powiatu.

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem 
Kariery, Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem 
Mazowieckiem, w dniach 14–18.10.2013 r. za-
inicjował szereg działań kierowanych zarówno 
do młodzieży, osób bezrobotnych, poszukują-
cych pracy i innych zainteresowanych usługą 
poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi 
PUP zorganizowali spotkania dotyczące szeroko 
pojętej tematyki rynku pracy i edukacji.  Celem 
promocji usługi doradczej było dotarcie do jak 
najszerszego grona odbiorców, spotkania odby-

Warsztaty „ Motywacja w procesie poszu-
kiwania pracy”, których celem było wzbudzenie 
refleksji nad własną motywacją w dążeniu do 
osiągania wyznaczonych celów, zainspirowanie 
uczestników, by aktywniej podchodzili do swo-
jej przyszłości na rynku pracy oraz warsztaty 
„Rozpoznanie zainteresowań zawodowych 
– predyspozycje, preferencje, kompetencje”,
których założeniem było określenie preferencji/ 
zainteresowań zawodowych osób bezrobotnych 
uczestniczących w poradzie grupowej, określe-
nie kierunku dalszego kształcenia lub szkolenia 
oraz poznanie przyczyn dotychczasowych nie-
powodzeń zawodowych.

Podjęta inicjatywa cieszyła się dużym za-
interesowaniem, a do rezultatów związanych  
z tegorocznym Ogólnopolskim Tygodniem  
Kariery można zaliczyć m.in.: zwrócenie uwagi 
na świadome planowanie dalszej drogi eduka- 
cyjnej oraz zawodowej poprzez inwestowanie  
w siebie, rozwój własnych talentów – wiedzy,  
zdolności, zainteresowań; zainicjowanie po- 
trzeby poszukiwań własnej ścieżki kariery; po- 
głębienie wiedzy o prawach rządzących rynkiem 
pracy, o sytuacji na lokalnym i krajowym rynku 
pracy a także popularyzowanie działań urzę-
du pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Łącznie  
z usług doradców zawodowych w trakcie OTK  
w 2013 roku skorzystało ponad 250 osób.

Sylwia Żukowska

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 

NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2013 ROKU
XII Powiatowy Konkurs Plastyczny  

„Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego” 
– 28 listopada 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: 
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, 

ul. Sienkiewicza 52 , 18-210 Szepietowo, 
tel: (86) 4760102, 

e-mail: gok@szepietowo.pl, 
 strona internetowa: www.szepietowo.pl.

VIII Regionalne Spotkania Teatralne 
w Czyżewie - listopad 2013 r. 

Organizator i miejsce realizacji: 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, 

ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 
tel.: (086) 275 52 69,  

e-mail: kulczyzew@op.pl,  
strona internetowa: www.gokczyzew.pl.

Konkurs plastyczny o tematyce  
pożarniczej ,,Zapobiegajmy Pożarom’’ 

- grudzień 2013 r. 
Organizator: Komenda Powiatowa PSP 

w Wysokiem Mazowieckiem, 
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6, 

tel. (086) 2758101, fax (086) 2758109,  
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl, 

miejsce realizacji: Wysokie Mazowieckie 
– świetlica Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej.

XIII Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy 
- grudzień 2013 r. 

Organizator i miejsce realizacji:  
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, 
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, tel.: 

(086) 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, 
strona internetowa: www.gokczyzew.pl.
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Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Da-
riusz Sapiński odebrał z rąk Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Krzyż Komandorski Or- 
deru Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji  Bro-

nisław Komorowski dokonał podczas uroczy-
stości z okazji obchodów Święta Niepodległości  
w dniu 11 listopada 2013 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Broni- 
sław Komorowski wręczył odznaczenia pań-
stwowe osobom zasłużonym w służbie państwu 
i społeczeństwu. Podczas uroczystości w Pała-
cu Prezydenckim Prezes Zarządu Grupy MLE-
KOVITA Dariusz Sapiński został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju przemysłu mleczarskiego w Polsce  
oraz za działalność społeczną i charytatywną. 
Order Odrodzenia Polski to jedno z najwyż- 
szych polskich państwowych odznaczeń cywil-
nych, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu 
oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodar- 
ki, obronności kraju, działalności społecznej, 
służby państwowej oraz rozwijania dobrych  
stosunków z innymi krajami.

Dariusz Sapiński, absolwent Wydziału Tech-
nologii Żywności Akademii Rolniczo-Tech- 
nicznej w Olsztynie, swoją karierę w wysoko- 
mazowieckiej spółdzielni rozpoczął w 1979 r.,  
a już w 1986 r. został wybrany Prezesem Za- 
rządu. W 1992 r. nadał spółdzielni nazwę MLE-
KOVITA i opracował logo firmy. Dzięki jego 

skutecznemu zarządzaniu MLEKOVITA stała 
się największą grupą mleczarską w Polsce, którą 
tworzy 13 zakładów produkcyjnych i 23 własne 
centra dystrybucyjne, i niekwestionowanym li-
derem branży. Efektywność zarządzania i osią-
gane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe 
bezpośrednio przekładają  się na systematyczny 
wzrost wartości marki, która według rankingu 
dziennika Rzeczpospolita jest obecnie najcen-
niejszą marką w produkcyjnym sektorze polskiej 
gospodarki.

Dariusz Sapiński jest laureatem wielu kon-
kursów i zdobywcą licznych, prestiżowych na-
gród i tytułów, w tym państwowych (np. Złoty 
Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski) oraz biz-
nesowych (Wawrzyn Doskonałości Biznesowej, 
Businessmen Roku, Najbardziej Szanowany Szef  
Firm Produkcyjnych w Polsce, Indywidualność 
Roku, Eurolider, Mister Eksportu Produktów 
Żywnościowych, Srebrny Inżynier Roku, Agro-
biznesmen Roku).  Pytany o hobby odpowiada 
bez zastanowienia: MLEKOVITA.

SM MLEKOVITA

Krzyż komandorski orderu odrodzenia polski dla Dariusza Sapińskiego

MLEKOVITA 10-krotnym liderem targów MLEKO-EXPO 2013!

Podczas odbywających się w dniach 6-8 listo- 
pada 2013 w Pałacu Kultury i Nauki w Warsza-
wie XXII Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO  
MLEKOVITA aż 10-krotnie odbierała najwyż- 
sze laury dla marki i jej produktów. Zajęła m.in.  
pierwsze miejsca w rankingach Najlepszych 
i Największych Spółdzielni Mleczarskich oraz 
Największych Spółdzielczych Eksporterów Pro- 
duktów Mleczarskich, w których triumfuje nie- 
przerwanie od 21 lat. W konkursach jakości  
produktów Krajowego Związku Spółdzielni Mle- 
czarskich Związku Rewizyjnego odebrała zaś 
nagrody dla aż czterech kategorii produktów. 

Targi MLEKO-EXPO to jedna z najważ-
niejszych imprez w branży mleczarskiej. Celem 
tego wydarzenia, podczas którego spółdzielnie 
mleczarskie i firmy pracujące na rzecz mleczar-
stwa wystawiają swoje produkty, jest promocja 
najlepszych wyrobów mlecznych oraz ich pro-
ducentów. MLEKOVITA regularnie uczestniczy  
w tych targach, wspierając w ten sposób profe-

sjonalny wizerunek marki, a jednocześnie zy-
skując okazję do bezpośrednich spotkań z obec-
nymi i potencjalnymi partnerami handlowymi.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń targów 
MLEKO-EXPO jest ogłoszenie wyników najważ-
niejszych dla rynku mleczarskiego rankingów 
Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczar-
skich oraz Największych Spółdzielczych Eks- 
porterów Produktów Mleczarskich. MLEKOVI- 
TA okazała się najlepsza w obu, a ponadto od- 
bierała najwyższe laury w innych kategoriach:
- zajęła 1. miejsce, otrzymując Nagrodę Spe-
cjalną Związku Pracodawców i Importerów 
Produktów Mleczarskich za wyniki w eksporcie  
w 2012 roku;
- otrzymała Puchar Prezesa Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego  
– Lider Galanterii Mlecznej;
- otrzymała Puchar Prezesa Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- otrzymała Puchar Prezesa Agencji Rynku Rol-
nego.

Podczas XXII Targów Mleczarskich MLE-
KO-EXPO MLEKOVITA odebrała również na-
grody dla czterech kategorii swoich produktów 
w konkursach na wyróżniającą, wysoką i naj-
wyższą jakość produktów Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjne-
go. Uznanie zyskały: ser Mini Rolada Ustrzycka 
z linii Zakopiańskie Specjały, mleko w proszku 
odtłuszczone instant, nowość – asortyment 
owsianek: jabłkowa, truskawkowa i bananowa 
oraz zestaw twarogów klinek: chudy, półtłusty  

i tłusty. Wyróżnienia są znakomitym potwier-
dzeniem doskonałej jakości wyrobów marki 
MLEKOVITA.

Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO zorga-
nizowane zostały przez Krajowy Związek Spół-
dzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny pod 
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

SM MLEKOVITA
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Finał VI Międzyszkolnego Konkursu Wie-
dzy o Patronie „Jesteście światłem świata – Świa-
towe Dni Młodzieży w Rzymie, Częstochowie  
i Toronto” odbył się 5 listopada w Zespole Szkół  
w Sokołach. Organizatorem było Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach. Honoro- 
wy patronat nad konkursem objęli: J.E.Ks. Bi- 
skup Janusz Stepnowski, Podlaski Kurator Oś- 
wiaty Jerzy Kiszkiel, Starosta Wysokomazowiec- 
ki Bogdan Zieliński, ks. Kanonik Czesław Małż 
– Proboszcz Parafii Sokoły i Wójt Gminy Sokoły 
Józef Zajkowski. Udział w konkursie zgłosiły 24 
szkoły. W bieżącej edycji zasięgiem przekroczył 
on granice województwa, bo zgłosiły się druży-
ny z Gimnazjum nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej  
i Szkoły Podstawowej w Czerwinie.

Konkurs przebiegał wielowątkowo. Przez 
październik uczniowie w swoich szkołach wyko-
nywali prace plastyczne ilustrujące hasło prze-
wodnie konkursu. Pocztą elektroniczną przesy- 
łali do organizatorów zdjęcia wykonanych prac, 
a oryginały dostarczali bezpośrednio do naszej 
szkoły. Wpłynęło 68 prac. 30 października ko-
misja, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół  
w Sokołach, przyznała po dwie nagrody w każ-
dej z trzech grup wiekowych. Poprzez głosowa-
nie elektroniczne internauci przyznali po jednej 
nagrodzie w każdej kategorii. Przyznano rów- 
nież trzy wyróżnienia. Rozdanie nagród nastą-
piło 5 listopada 2013 r. podczas finału części  
wiedzowej. W konkursie plastycznym wzięły 
udział następujące szkoły: Gimnazjum w Rut-
kach-Kossakach, Szkoła Podstawowa w Rut- 
kach-Kossakach, Szkoła Podstawowa w Bru-

szewie, Szkoła Podstawowa w Przytułach, Gim- 
nazjum w Przytułach, Gimnazjum nr 1 w Ostro-
wi Mazowieckiej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edu- 
kacyjno-Wychowawczy w Perkach Karpiach,  
Gimnazjum w Kobylinie Borzymach, Szkoła 
Podstawowa w Kobylinie Borzymach, Szkoła 
Podstawowa. w Wiźnie, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoła Podstawo-
wa w Sokołach, Gimnazjum w Sokołach, Gimna-
zjum w Wysokiem Mazowieckiem, Gimnazjum 
w Wyszkach, Gimnazjum w Jabłonce Kościel-
nej, Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej, 
Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych, 
Gimnazjum w Czerwinie, Szkoła Podstawowa  
w Osowcu, Przedszkole w Supraślu.

W kategorii klas O-III szkół podstawowych 
nagrodzeni zostali: I miejsce - Dominika Fedo-
rowska SP nr 1w Wysokiem Mazowieckiem, II 
miejsce - Izabela Wileńska SP nr 1 w Wysokiem 
Mazowieckiem. Nagrodę internautów otrzymała 
Sarah Sofia Nowak SP w Osowcu, zaś wyróżnie-
nie - Wiktoria Bańkowska z tej samej Szkoły.      

W kategorii klas IV–VI szkół podstawo-
wych: I miejsce zdobyła Marta Drągowska SP  
w Sokołach, a II miejsce - Wioleta Rząca z Oś- 
rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Perkach Karpiach. Nagroda internau-
tów przypadła w udziale Mariuszowi Gosk SP  
w Kołakach Kościelnych, a wyróżnienie otrzy-
mał Mateusz Milewski SP w Bruszewie.

W kategorii gimnazjów I miejsce uzyskała 
Oliwia Kozłowska z Gimnazjum w Wysokiem 
Mazowieckiem, a II - Roksana Mirek z tego sa-
mego Gimnazjum. Nagroda internautów trafiła 
do rąk Marty Mościckiej z Gimnazjum w So- 
kołach, a jej szkolna koleżanka - Weronika Śnie-
cińska otrzymała wyróżnienie.

W części wiedzowej konkursu udział bra-
ło 9 gimnazjów. Po części pisemnej wyłoniono 
trzech laureatów w kategorii indywidualnej  
oraz 5 drużyn, których członkowie zgromadzili 
największą sumę punktów.  Laureatami w ka-
tegorii indywidualnej zostali: I miejsce – We-
ronika Kossakowska – Gimnazjum w Rutkach-
-Kossakach; II miejsce – Kacper Buczyński 
– Gimnazjum w Rutkach-Kossakach, III miej- 

sce – Magdalena Wesołowska – Gimnazjum  
w Wysokiem Mazowieckiem.

Zwycięskie drużyny przystąpiły do kolejne-
go etapu. Konkurencje dla drużyn były różnego 
typu: należało odpowiedzieć na wybrane losowo 
pytania dotyczące życia i nauczania Jana Pawła 
II, ułożyć rozsypankę w pełne zdanie wypowie-
dziane przez Jana Pawła II, zaznaczyć na mapie 
wskazane miejsca i obiekty, odgadnąć logo - któ-
rego spotkania młodzieży z Papieżem przedsta- 
wia stopniowo odsłaniana ilustracja oraz odgad- 
nąć tytuły zaprezentowanych hymnów ŚDM. 
Zmagania obserwowała i oceniała komisja po-
wołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w So-
kołach. Laureatami zostały drużyny z Rutek  
– opiekun B. Grodzka, Sokół – opiekun T. Czer-
wińska i Wysokiego Mazowieckiego - opiekun 
A. Jamiołkowska. Pozostałe drużyny: Szepie-
towo, Kołaki Kościelne, Czyżew, Łapy, Kobylin  
Borzymy, Ostrów Mazowiecka otrzymały pa- 
miątkowe dyplomy i podziękowania. Laureaci 
otrzymali atrakcyjne nagrody dzięki sponso-
rom – Staroście Wysokomazowieckiemu, księ-
żom miejscowej Parafii, Wójtowi Gminy Sokoły 
oraz Radzie Rodziców, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni i dziękujemy. Do grona gości i spon-
sorów dołączył Poseł na Sejm RP Jarosław Zie-
liński. Skierował ciepłe słowo do uczestników  
i organizatorów konkursu oraz wręczył nagrody. 

Uczniowie wykazali się wielkimi talentami 
plastycznymi oraz rozległą wiedzą dotyczącą Pa-
trona - bł. Jana Pawła II. 

Wystawa prac dostępna jest na szkolnej stro-
nie www.gimsok.republika.pl.

Hanna Grabowska

MŁODZIEŻ O JANIE PAWLE II

MŁODZIEŻ CKZ – tym, którzy odeszli
Uczniowie z klasy III i IV technikum  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyso-
kiem Mazowieckiem 19 października uporząd-
kowali teren cmentarza żydowskiego przy ul. 
Żwirki i Wigury. W ramach prac skoszono trawę 
i wycięto większe krzewy zasłaniające nagrob-
ki. Porządkowanie i sprzątanie kirkutu to akcja 
symboliczna prowadzona już o sześciu lat. Jej 
inicjatorem jest nauczyciel historii CKZ Karol 
Głębocki.

Pamięć o naszych przodkach to rzecz wy-
jątkowo niebagatelna. Historia to m.in. przeka-
zywanie z pokolenia na pokolenie wiedzy o naj-
istotniejszych zdarzeniach z przeszłości. 

Naród, który nie zna swojej historii… umiera.

W przededniu Wszystkich Świętych mło-
dzież z klasy IV technikum w Centrum Kształ- 
cenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  
wraz z nauczycielem historii Karolem Głę-
bockim zapaliła znicze na mogiłach żołnierzy, 
którzy polegli w walkach za Ojczyznę w latach: 
1863, 1920 i 1939. Wizyta na cmentarzu para-
fialnym w Wysokiem Mazowieckiem wzboga-
cona została prelekcją na temat walk  w rejonie 
Wysokiego Mazowieckiego w latach 1863-1939.

Karol Głębocki
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HONORY DLA HONOROWYCH DAWCÓW I NIE TYLKO

Dokończenie ze strony 1

Na spotkanie z krwiodawcami przybyli  
przedstawiciele krajowych i okręgowych władz 
Polskiego Czerwonego Krzyża i Ruchu HDK 
PCK: Sławomir L. Kaczyński – członek Zarzą-
du Głównego PCK i jednocześnie przewodni-
czący Krajowej Rady HDK PCK oraz Zbigniew 
Misiejuk – prezes Podlaskiego Oddziału Okrę-
gowego PCK w Białymstoku. Obecni byli tak- 
że przedstawiciele samorządów obu powiatów: 
Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliń-
ski, Starosta Zambrowski – Stanisław Krajewski, 
Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego - Jarosław 
Siekierko wraz ze swym zastępcą Ewą Kona-
rzewską, przedstawiciel Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymsto-
ku – Dariusz Średziński, a także reprezentanci 
instytucji i organizacji współpracujących oraz 
firm wspierających działalność Klubu Kropel- 
ka i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Gospodarzami spotkania byli wysokoma-
zowieccy krwiodawcy, pełniący odpowiedzialne 
funkcje w czerwonokrzyskim Stowarzyszeniu: 
prezes Klubu HDK PCK Kropelka – Tadeusz 
Wróblewski, jednocześnie sprawujący funkcję 
prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Zambro-
wie oraz wiceprezes Klubu Kropelka - Waldemar 
Gołas, będący również wiceprezesem Podlaskie-
go Oddziału Okręgowego PCK w Białymstoku  
i przewodniczącym Podlaskiej Okręgowej Rady 
HDK PCK, a także członkiem Krajowej Rady 
HDK PCK.

Istniejący od 15 lat Klub HDK PCK Kro-
pelka aktywnie promuje i organizuje honorowe 
krwiodawstwo zarówno w mieście, jak i całym 
oddziale rejonowym. Efektem tej działalności 
jest pozyskanie przez publiczną służbę krwi po-
nad 1.700 litrów tego bezcennego leku w ciągu 
całej historii klubu. Tylko w ostatnim roku na te-
renie miasta odbyło się 9 otwartych akcji poboru 
krwi, a na terenie powiatu wysokomazowieckie- 
go kolejnych 15 (5 w Czyżewie, 4 w Ciechanow-
cu oraz po 2 w Nowych Piekutach, Szepietowie  
i Wyszonkach Kościelnych). Jeśli doliczyć do 
tego wyniku 6 akcji w powiecie i mieście Za-
mbrów, daje to 30! akcji poboru krwi, a co za 
tym idzie dziesiątki litrów płynnej tkanki, nie-
zbędnej do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

- Wypracowanie takich efektów nie byłoby  
możliwe bez aktywnego wsparcia ze strony Sa- 
morządów obu miast i powiatów, dyrekcji szkół 
ponadgimnazjalnych i naszych przyjaciół-spon- 
sorów – przedsiębiorców z całego terenu – stwier- 
dził prezes Tadeusz Wróblewski. – Za tę nieoce-
niona pomoc chcemy dziś podziękować chociaż 
niektórym spośród nich.

Dowodem czerwonokrzyskiej wdzięczności 
było przyznanie przez Kapitułę Odznaki Ho- 
norowej Polskiego Czerwonego Krzyża tych 
zaszczytnych Odznak III stopnia szefom wyso-
komazowieckich i zambrowskich Samorządów: 
Kazimierzowi Dąbrowskiemu, Stanisławowi 
Krajewskiemu, Jarosławowi Siekierko i Bogda-
nowi Zielińskiemu. W imieniu Kapituły i Pre-
zesa Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisława 
Kracika aktu dekoracji odznaczonych dokonali 
Sławomir Kaczyński i Zbigniew Misiejuk. Bur-
mistrz Zambrowa nie mógł przybyć na uroczy-
stość – Odznaka zostanie wręczona w innym 
terminie.

Zarząd Podlaskiego Oddziału Okręgowe-
go PCK przyznał odznaki honorowe Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi: po oddaniu 18 litrów 
krwi – Andrzejowi Gajdzińskiemu i Bogdano-
wi Matwiejszynowi, po oddaniu 12 litrów krwi  
– Zbigniewowi Dołęgowskiemu, po oddaniu 6 
litrów krwi – Piotrowi Szulborskiemu oraz po 
oddaniu 5 litrów krwi – Katarzynie Kossakow-
skiej.

Obchody Jubileuszu 55-lecia Ruchu HDK 
PCK odbywają się pod hasłem „Kobiety dla ho-
norowego krwiodawstwa”. Na wniosek oddzia-
łów okręgowych Zarząd Główny PCK i Prezy-
dium Krajowej Rady HDK PCK nadają Medale 
55-lecia HDK PCK, Kobietom-krwiodawcom, 
Paniom wspierającym Ruch HDK PCK, Mat-
kom szczególnie zasłużonych honorowych daw-
ców krwi. Podczas wysokomazowieckiej uroczy- 
stości Przewodniczący Sławomir L. Kaczyński 
wręczył Medale wraz z Aktami Nadania Paniom: 
Barbarze Gołaś, Bożenie Kossakowskiej, Kata-
rzynie Maleszko i Agnieszce Perkowskiej.

Kolejnymi wyróżnieniami były statuetki 
wręczone w imieniu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białym- 
stoku przez doktora Dariusza Średzińskiego.  
Otrzymali je: Krzysztof Wnorowski, Zygmunt 
Wszeborowski, Krzysztof Targoński, Dariusz 
Sobol, Arkadiusz Kućmierowski, Wiesław Zału-
ska i Tadeusz Wojtkowski. Wszyscy wymienieni 
od lat aktywnie wspierają organizację honoro-
wego krwiodawstwa i działania Klubu Kropelka. 
Wiele osób otrzymało także Listy Gratulacyjne, 
dyplomy i podziękowania od PCK i RCKiK.

Dar krwi, który każdy dorosły zdrowy czło-
wiek może przekazać innym dla ratowania ich 
zdrowia i życia jest darem absolutnie wyjąt-
kowym i bezcennym – do dzisiaj (mimo wielu 
badań i doświadczeń) naukowcy nie są w stanie 
stworzyć pełnowartościowego, sztucznego środ- 
ka zastępczego. Krew ludzka jest także w wielu 
przypadkach jedynym „surowcem” do wytwa-

rzania niektórych leków. Wśród wysokoma-
zowieckich krwiodawców nie brakuje i takich, 
którzy dzieląc się „cząsteczką siebie” przez wiele 
lat przekazali na potrzeby lecznictwa nawet kil-
kadziesiąt litrów bezcennego leku. Prezydenci 
RP. Minister Zdrowia, Polski Czerwony Krzyż 
wielokrotnie nagradzali ich za tę humanitarna, 
bezinteresowną działalność zaszczytnymi od-
znaczeniami. Goście piątkowej uroczystości nie 
żałowali Im za to słów uznania i deklarowali  
dalsza pomoc i wsparcie.

slk, fot Radosław Kaczyński
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