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i Rękodzieło w Warszawie, która poprzez orga-
nizację takich wystaw pragnie popularyzować 
bogactwo folkloru i rękodzieła krajów świata 
i Polski. Kuratorem wystawy jest pani Anna 
Filipowicz-Mróz, pracownik merytoryczny 
Fundacji.

Ekspozycję podzielono na dwie części 
- pierwsza z nich przedstawia 273 lalki w pol-
skich strojach regionalnych i historycznych, 
druga natomiast, 175 lalek z dwudziestu krajów 
świata, które zostały o� arowane Fundacji przez 
uczestników dziesięciu edycji Międzynarodo-
wego Biennale Lalek Regionalnych organizo-
wanego w latach 1974 - 2000.

Na wernisażu wystawy obecny był prezes 
Fundacji Cepelia - Jan Włostowski, starosta 
wysokomazowiecki - Bogdan Zieliński, wice-
starosta - Leszek Gruchała, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego, członek Rady Muzeum 
- Marek Komorowski, dyrektorzy i pracownicy 

instytucji kultury oraz młodzież szkolna z na-
uczycielami.

Wystawę można oglądać do 13 maja br.

Anna Wiśniewska

LALKI FUNDACJI „CEPELIA” Z WIZYTĄ W CIECHANOWCU

Kolejną już w tym roku wystawę pt. Lalki 
Polskie - Lalki Świata otwarto w Muzeum Rol-
nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanow-
cu 5 marca. Prezentowane na ekspozycji lalki 
wykonano z niebywałą precyzją i dbałością 
o najdrobniejszy szczegół stroju. Wszystkie po-
siadają niezwykle dekoracyjny charakter. Lalki 
są własnością Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka 
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„Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, 
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. 

Nadchodzą Święta Wielkanocne, które zawsze niosą 
przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, 

życia nad śmiercią i nadzieję, która zawieść nie może. 
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy przeżycia tych Świąt w atmosferze 

szczególnej radości i pokoju, zgody i pojednania, 
otwarcia na potrzeby innych, miłości wzajemnej w rodzinach, 

życzliwości przyjaciół i znajomych, a także zdolności 
do przebaczenia, która jest drogą do pokoju.

                                 

Starosta Wysokomazowiecki

                                   Dorota Łapiak                        Bogdan Zieliński                      Leszek Gruchała

           Przewodniczący Rady Powiatu 

                                   Dorota Łapiak                        Bogdan Zieliński                      Leszek Gruchała

Wicestarosta Wysokomazowiecki 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE



2

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Czyżewie od listopada 2012 roku realizowany 
jest projekt „Nowoczesne Technikum - modernizacja 
kształcenia zawodowego gwarancją lepszego startu  
w przyszłość”. Wsparcie w kwocie ponad 900 000 skie-
rowane będzie do 150 osób z technikum w zawodach 
technik informatyk, technik organizacji usług gastro-
nomicznych i technik agrobiznesu. 

Głównym celem projektu jest podniesienie atrak-
cyjności kształcenia zawodowego i jego moderniza-
cja. Dzięki funduszom unijnym w najnowszy sprzęt 
audiowizualny zostanie wyposażona m. in. pracow-
nia językowa, co podwyższy innowacyjność prowa-
dzonych zajęć. Laboratorium językowe wyposażone  
w laptopy uczniowskie będzie współpracować z od-
twarzaczami CD/DVD, rejestratorami audio, kom-
puterem, tunerem telewizyjnym oraz z tablicą inte-
raktywną, umożliwi również naukę on - line. Nauka  

w laboratorium językowym i pracowni informatycz-
nej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu będzie 
ciekawsza i efektywniejsza. 

W ramach realizacji projektu zorganizowane już 
zostały zajęcia z wykładowcą Zakładu Wyżywienia 
Ludności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie - dr hab. Krystyną Rejman. Wykład oraz 
ćwiczenia produkcyjne z herbatą i kawą w roli głów-
nej ukazały nowe możliwości zastosowań tych najpo-
pularniejszych używek. 

Innymi ciekawymi zajęciami okazały się prowa-
dzone w czasie ferii przez szefa kuchni Pomorskiej 
Akademii Kulinarnej kursy sporządzania potraw  
z frutti di mare. 

W czasie ferii zimowych uczniowie ZSOiZ  
w Czyżewie mieli również możliwość doskonale-
nia umiejętności zawodowych w kursie kelnerskim,  
potwierdzonych certy�katami w języku polskim i an-
gielskim. Kurs prowadził Prezes Akademii Kelnerskiej  
i Krajowego Stowarzyszenia Kelnerów oraz organiza-
tor Mistrzostw Polski Kelnerów. 

Na co dzień uczestnicy kursu biorą udział  
w zajęciach pozalekcyjnych podwyższających kompe-
tencje z matematyki, języków obcych i przedmiotów 
przyrodniczych. Już 15 uczniów ukończyło bezpłatne  
kursy na prawo jazdy kat. B, a następnych 30 zdobę-
dzie uprawnienia w czasie trwania projektu. Ucznio-
wie zdobędą również dodatkowe kwali�kacje upraw-
niające mi in. do prowadzenia wózków widłowych, 

obsługi kombajnu i stosowania oprysków na polach. 
Przed nimi jeszcze wyjazdy edukacyjne, m. in. na tar-
gi teleinformacyjne do Hannoveru, a podczas wakacji 
odbędą staże w zakładach pracy, w tym także w Niem-
czech. Wszystkie te różnorodne formy podwyższania 
umiejętności zawodowych sprawiają, że szkoła za-
wodowa w Czyżewie – to rzeczywiście „Nowoczesne 
Technikum”. 

 ZSOIZ

NOWOCZESNE TECHNIKUM

Już od jedenastu lat redakcja „Wieści Podla-
skich” wspólnie z Podlaskim Oddziałem Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska-Wschód organizu-
je Prezentacje Edukacyjno-Doradcze , w których 
udział biorą uczelnie prezentujące uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych oferty edukacyjne. 
Na prośbę organizatorów, których reprezen-
towali   redaktor Wiesław Pietuch oraz Wie-
sław Sokołowski spotkanie odbyło się 5 marca  
w Liceum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.  
Patronat honorowy objęli : Starosta Wysokoma-
zowiecki - Bogdan Zieliński jak również Bur-
mistrz Miasta Wysokie Mazowieckie - Jarosław 
Siekierko, którzy ufundowali puchary i dyplomy  
w konkursie uczelni na najciekawsze stanowi-
sko wystawiennicze i najbogatszą ofertę eduka-
cyjną.  Nasza młodzież jak również zaproszeni 
goście z Centrum Kształcenia Zawodowego oraz 
Zespołu Szkół Zawodowych mieli okazję zapo-
znać się z ofertą następujących szkół wyższych: 

Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Biało-
stocka, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 
w Białymstoku, Niepubliczna Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Białymstoku, Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Agrobiznesu 
w Łomży, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i In-
formatyki w Łomży i Społeczna Akademia Nauk 
w Warszawie,

Za najbogatszą ofertę edukacyjną  komisja 
konkursowa nagrodziła Wyższą Szkołę Przedsię-
biorczości i Informatyki w Łomży, natomiast za 
najciekawsze stanowisko wystawiennicze puchar 
zdobyła Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku. Każda z uczelni przygotowała 
prezentację, foldery, informatory jak również 
gadżety i upominki dla zainteresowanych ofertą 
uczniów. Niemalże każdy mógł znaleźć dla sie-
bie coś interesującego , zarówno „umysły ścisłe” 
jak i humaniści . Wśród uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego dużym zainteresowaniem cie-
szyła się Politechnika Białostocka, jak również 
Uniwersytet w Białymstoku, jednak i pozostałe 
uczelnie znalazły swoich zwolenników.  

Dziękujemy organizatorom za wyróżnienie 
naszego Liceum, zawsze otwartego na współpracę , 
czekamy na kolejne spotkania.

A.M.

PREZENTACJE EDUKACYJO – DORADCZE – „ UCZELNIE W POWIECIE”
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XI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
„Mama, Tata i Ja” -  marzec 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  ,  www.gokczyzew.pl   

Powiatowy Konkurs plastyczny ,, Autoportret ” 
-  Marzec- kwiecień 2013r.

Organizator i miejsce realizacji:  
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 
18-230 Ciechanowiec ul. 11 Listopada 5a 

86/2710563  , kom. 509 153 742
e-mail:  cokis@ciechanowiec.pl 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
,,Młodzież Zapobiega Pożarom” – �nał powiatowy 

- marzec 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: 

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

Eliminacje powiatowe 58. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego - 20 marca 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: 
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,

 ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 
tel: 86 275 23 43, 

strona internetowa: http://www.wysokiemazowieckie.pl

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Gimnazjalistów - 20 marca 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: 
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

Eliminacje powiatowe XXVI Małego Konkursu 
Recytatorskiego „Baje.Bajki.Bajeczki…”

-17 kwietnia 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: 

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
 ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

 tel: 86 275 23 43,  
strona internetowa: http://www.wysokiemazowieckie.pl

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków ,, 
Mama, Tata i Ja „ - kwiecień 2013
Organizator i miejsce realizacji:  

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 
18-230 Ciechanowiec ul. 11 Listopada 5a 

tel. 86/2710563  , kom. 509 153 742
e-mail:  cokis@ciechanowiec.pl 

Impreza integracyjno-ekologiczna „NaszaZiemia” 
-  druga połowa kwietnia 2013 

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  ,  www.gokczyzew.pl

 IX Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce 
ekologicznej - druga połowa kwietnia 2013 

(podsumowanie konkursu)
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  ,  www.gokczyzew.pl

XIV Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecnych
 „Wesoły Pląs” -  28 kwietnia 2013
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  ,  www.gokczyzew.pl

XI Edycja Konkursu Powiatowego o życiu 
i nauczaniu  Jana Pawła II – 12 kwietnia 2013 r. 

Organizator i miejsce realizacji: 
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Wysokiem Mazowieckiem
18- 200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4

e-mail: zesp-szk-zaw@o2.pl  tel. 86 275-25-88  
www.zszwysmaz.podlasie.pl

XI Edycja Konkursu Historycznego 
„Epoka Prymasa Tysiąclecia” - kwiecień - maj 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl 

 www: zsoiz-czyzew.pl

KALENDARZ IMPREZ MARZEC - KWIECIEŃ 2013 r.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd powiatu w okresie od 20 lutego 
odbył 2 posiedzenia i podjął uchwały w spra-
wie: - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wy-
sokiem Mazowieckiem; - powołania komisji kon-
kursowej opiniującej oferty na realizację zadań 
publicznych powiatu wysokomazowieckiego  

w 2013 roku; - zaopiniowania rozbudowy dro-
gi powiatowej Nr 2043B w miejscowości Koby-
lin Kuleszki w lokalizacji roboczej 0+000,00-
0+550,00; - wyrażenia zgody na ustalenie 
pro�lów kształcenia ogólnozawodowego i za-
wodów oraz ustalenia liczby oddziałów i liczby 
uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, 
a także miejsc w internatach w szkołach pro-
wadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki; 
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 
2013-2016; - zmian w budżecie powiatu na 2013 
rok; - udzielenia wsparcia �nansowego na reali-
zację w 2013 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego w sferze  
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego; - udzielenia wsparcia �nanso-

wego na realizację w 2013 roku zadań publicznych 
należących do powiatu wysokomazowieckiego 
w sferze wspierania i upowszechniania kultury 
�zycznej i sportu; - udzielenia wsparcia �nanso-
wego na realizację w 2013 roku zadań publicz-
nych należących do powiatu wysokomazowiec-
kiego w sferze pomocy społecznej; - wyrażenia 
zgody na korzystanie ze sprzętu medycznego  
i technicznego, wyposażenia, drobnego sprzętu 
medycznego oraz innych środków medycznych 
i leków będących własnością Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem w celu udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej �nansowanych ze 
środków publicznych zlecanych przez Szpital 
podwykonawcom; - wyrażenia zgody na likwi-
dację środka trwałego. 

VIII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
i Chłopców o Puchar Starosty Wysokomazowiec-

kiego  - Kwiecień 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: 

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, 
18-210 Szepietowo, ul. 1 Maja 2, tel. (086) 4762 449,

e-mail: gimszep@poczta.onet.pl ,  
www.gimszep.republika.pl 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 
o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego

- 19 kwietnia 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji: 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Wysokiem Mazowieckiem

18- 200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4
e-mail: zesp-szk-zaw@o2.pl, tel: 510 435 995  

www.zsp wys maz.podlasie.pl

Wyścig Kolarski  Memoriał Bogusława Skoczenia
- Mistrzostwa Okręgu w Kolarstwie Szosowym 

w kat. junior, junior młodszy, młodzik, żak. 
- Druga dekada kwietnia 2013r.
Organizator i miejsce realizacji: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
w Wysokiem Mazowieckiem                          

ul. 1000 lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie,                                                                        
e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl

II Turniej Motoryzacyjny o Puchar Dyrektora 
ZSOiZ w Czyżewie - kwiecień 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl    

www.zsoiz-czyzew.pl 

III Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar 
Burmistrza Czyżewa- kwiecień 2013 r.

Organizator i miejsce realizacji: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl      

www.zsoiz-czyzew.pl

IMPREZY KULTURALNE IMPREZY SPORTOWE
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KRONIKA POLICYJNA 

 
 
 
 
 
 
 
 

W lutym 2013 roku w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem 
wszczęto 62 postępowania przygotowawcze. W 
miesiącu tym policjanci zatrzymali 10 nietrzeź-
wych kierowców. Na drogach powiatu wysoko-
mazowieckiego doszło do 1 wypadku i 38 kolizji 
drogowych.

Wysokomazowieccy policjanci szukają 
świadków śmiertelnego potrącenia 34-letniego 
pieszego oraz sprawcy tego wypadku, który od-
jechał z miejsca zdarzenia. 

4 lutego br. około godz.4.20 o�cer dyżur-
ny wysokomazowieckiej Policji otrzymał tele-
foniczne zgłoszenie o śmiertelnym potrąceniu 
mężczyzny na drodze relacji Bruszewo - Jamioł-
ki Świetliki, w rejonie miejscowości Jamiołki 
Piotrowięta, gmina Sokoły. Tam nieustalony 
samochód, prawdopodobnie koloru ciemne-
go potrącił 34-letniego mężczyznę. Kierowca 
tego samochodu nie zatrzymał się i odjechał  
z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy o�e-
rze. Leżącego na poboczu mężczyznę zauważył 
przejeżdżający tam przypadkowo inny kierowca. 
Niestety pomimo udzielonej pomocy i reanima-
cji 34-latek zmarł. 

Wysokomazowieccy policjanci proszą 
wszystkie osoby, które były świadkami tego wy-
padku lub mogą udzielić informacji pomocnych 
w tej sprawie, bądź też widziały w okolicach 
miejscowości Jamiołki Piotrowięta uszkodzony 
pojazd, o kontakt z Komendą Powiatową Poli-
cji w Wysokiem Mazowieckiem pod numerem  
telefonu /86/ 275 72 12 lub /86/ 275 72 00, bądź  
z najbliższą jednostką Policji telefon 997, komór-
kowy 112. 

13 lutego br. wysokomazowieccy krymi-
nalni zatrzymali mężczyznę, który na początku 
stycznia tego roku okradł swojego 28-letniego 
kolegę. Łupem złodzieja padło 7500 koron nor-
weskich, tj. około 4200 złotych. Jak się okazało 
31-latek był nie tylko sąsiadem, ale i częstym  
gościem w domu pokrzywdzonego w gminie  
Czyżew. Doskonale wiedział, że jego młodszy ko-
lega ma zaoszczędzone pieniądze i że przechowuje 
je w domu. Na początku stycznia będąc z wi-
zytą u 28-latka wykorzystał fakt, że został sam 
w pokoju i z metalowej puszki, która stała  
na półce regału ukradł 7500 koron norweskich. 
31-latek przyznał się do kradzieży pieniędzy.  
Zobowiązał się również, że zwróci całą skradzio-
ną kwotę.  

14 lutego br. około godziny 15.00 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji otrzymał zgłoszenie 
o kradzieży z włamaniem do jednej z plebanii  
w gminie Czyżew. Sprawca włamał się do wnę-
trza skąd ukradł metalowa kasetkę z zawartością 
około 3 tysięcy złotych oraz telefon komórkowy. 
W wyniku intensywnej pracy wysokomazo-
wieckich kryminalnych zaledwie kilka godzin 
po zgłoszeniu ustalili i zatrzymali sprawcę tego 
przestępstwa. Okazał się nim 31-letni mieszka-
niec tej miejscowości. Mężczyzna za pomocą 
pilnika do metalu wybił szybę w oknie budynku, 
a następnie wszedł do środka i ukradł kasetkę 
z pieniędzmi oraz telefon komórkowy. 31-la-
tek był kompletnie pijany, badanie alkomatem 
wykazało w jego organizmie blisko 3 promile.  
W trakcie przeszukania jego domu funkcjona-
riusze ujawnili i zabezpieczyli część skradzionej 
gotówki oraz telefon. Sprawca włamania tra�ł 
do policyjnego aresztu, gdy tylko wytrzeźwie-
je usłyszy zarzuty dotyczące popełnienia tego  
przestępstwa. Grozi mu kara nawet do10 lat  
pozbawienia wolności.

17 lutego br., około godziny 16.30 w Sze-
pietowie na ulicy Głównej patrol wysokoma-
zowieckiej drogówki postanowił zatrzymać do 
kontroli drogowej golfa, którego kierowca jechał 
„wężykiem”. Mężczyzna siedzący za kierownicą 
volkswagena nie reagował jednak na polecenia 
policjantów, gwałtownie przyspieszył i zaczął 
uciekać. Mundurowi ruszyli za nim. W trakcie 
ucieczki uciekinier łamał przepisy ruchu dro-
gowego, w tym wyprzedzał na skrzyżowaniu, 
nie stosował się do ograniczeń prędkości oraz 
spychał na pobocze pojazdy jadące z przeciw-
ka. Pościg zakończył się w miejscowości Wyli-
ny Ruś. Tam volkswagen po zjechaniu na drogę 
leśną wpadł w poślizg. Następnie auto obróciło 
się tyłem do kierunku jazdy i zatrzymało na  
poboczu. Jak się okazało, 31-latek kierują-
cy golfem mieszkaniec gminy Klukowo, był 
nietrzeźwy. Miał ponad 2,5 promila alkoholu  
w organizmie. Golfem podróżowali jeszcze dwaj 
pasażerowie. Dodatkowo policjanci ustalili, że 
mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami, zostały mu cofnięte przez sąd za 
jazdę w stanie nietrzeźwym (zakaz obowiązuje 
do 2015 roku).  

17 lutego br., tuż po godzinie 21.00 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji został poinformo-
wany o mężczyźnie leżącym na chodniku przy 
ulicy Żwirki i Wigury w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Mundurowi natychmiast pojechali na 
miejsce. Tam funkcjonariusze znaleźli mocno 
zziębniętego 50-letniego mieszkańca miasta. Jak 
się okazało mężczyzna był kompletnie pijany. 
Miał bełkotliwą wymowę i nie mógł utrzymać 
się na nogach. Dodatkowo 50-latek miał roz-
ciętą tylną część głowy. Najprawdopodobniej 
alkohol tak go zmorzył, że nie zdając sobie spra-

wy z zagrożenia położył się na chodniku. Poli-
cjanci natychmiast wezwali karetkę pogotowia, 
która przetransportowała mężczyznę do szpi-
tala. Dzięki informacji przekazanej dyżurnemu  
Policji oraz natychmiastowej interwencji mun-
durowych i tym razem udało się uniknąć trage-
dii.

Natychmiastowa interwencja wysokomazo-
wieckich policjantów  uchroniła nietrzeźwego 
mężczyznę przed zamarznięciem. Mocno wy-
chłodzony 57-latek tra�ł do izby wytrzeźwień.

22 lutego br., po godzinie 18.00 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji został poinformo-
wany, że przy ulicy Jagiellońskiej obok śmiet-
nika leży mężczyzna. Mundurowi natychmiast 
pojechali we wskazane miejsce. Tam znaleźli  
w zaspie śniegu mocno zziębniętego mężczyznę. 
57-letni mieszkaniec miasta był kompletnie pija-
ny. Mężczyzna nie był w stanie o własnych siłach 
utrzymać się na nogach. Najprawdopodobniej 
alkohol tak go zmorzył, że nie zdając sobie spra-
wy z zagrożenia położył się na śniegu i zasnął. 
Mocno wychłodzony 57-latek trafił do izby  
wytrzeźwień.

26 lutego br., po południu dyżurny wysoko-
mazowieckiej komendy został poinformowany 
o zdarzeniu drogowym w miejscowości Plew-
ki. Na miejsce natychmiast skierowany został  
patrol drogówki. Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że kierujący golfem 61-letni męż-
czyzna  wyjeżdżając z drogi podporządkowanej 
najprawdopodobniej nie zatrzymał się przed 
znakiem stop i wjechał wprost pod dostawcze-
go nissana jadącego w kierunku Szepietowa. Siła 
uderzenia była tak duża, że volkswagen obrócił 
się tyłem do kierunku jazdy. W wyniku zdarze-
nia 59-letnia pasażerka golfa tra�ła do szpitala. 
Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierują-
cy byli trzeźwi. Wysokomazowieccy policjanci 
sprawcę kolizji ukarali mandatem karnym.

27 lutego br., po godzinie 17.00 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji został poinformo-
wany, że przy drodze relacji Kulesze Kościelne 
– Chojane Bąki leży mężczyzna. Mundurowi na-
tychmiast pojechali we wskazane miejsce. Tam 
znaleźli w zaspie śnieżnej mocno zziębniętego 
mężczyznę. Jak się okazało 53-letni mieszkaniec 
jednej z pobliskich wsi był kompletnie pijany. 
Mężczyzna nie był w stanie o własnych siłach 
utrzymać się na nogach i nie potra�ł podać swo-
ich danych personalnych. Najprawdopodobniej 
alkohol tak go zmorzył, że nie zdając sobie spra-
wy z zagrożenia położył się na śniegu i zasnął. 
Mocno wychłodzony 53-latek tra�ł do izby wy-
trzeźwień. Gdyby nie telefon przypadkowej oso-
by i natychmiastowa reakcja wysokomazowiec-
kich policjantów doszłoby do tragedii.

 AB
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im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłasza nabór na rok szkolny

2013/2014
na kierunki:

Technik budownictwa
Technik ekonomista
Technik technologii żywności
Technik informatyk
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik logistyk
Technik technologii żywności

� bogate wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych;
� solidne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwali�kacje zawodowe i maturalne;

� nowoczesny blok sportowy, zespół boisk „Orlik”,
funkcjonowanie różnych sekcji sportowych;
� możliwość rozwijania własnych zainteresowań w ramach

kół pozalekcyjnych i realizacji wielu projektów;
� wyjazdy zagraniczne w ramach praktyk

zawodowych oraz projektów realizowanych w
naszej placówce;

� ścisłą współpracę w ośrodkami naukowymi
regionu;

� nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez
praktyki w większych zakładach oraz instytucjach na

terenie powiatu i województwa;
� zdobywanie dodatkowych kwali�kacji dzięki bezpłatnym

kursom i szkoleniom;

Zapewniamy kształcenie na wysokim poziomie poprzez

Dołącz do nas!

O tym, że warto się uczyć ”„Na Staszica

przekonało się już wielu.
Przekonaj się i Ty.

kontakt:
tel.: 86 275 25 88,
e - mail: zesp_szk_zaw@o2.pl
www.zszwysmaz.podlasie.pl
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Kontynuacja

W 1504 r. Bartłomiej Pobikrowski, podsędek 
ziemski drohicki i jego żona Cecylia Kuczyńska 
ufundowali w Pobikrach pierwszy drewniany 
kościół pw. św. św. Anny, Katarzyny, Cecylii  
i Wszystkich Świętych. Nadanie 2 włok gruntu 
dla tego kościoła potwierdził król Zygmunt I. 8 
V 1514 r. biskup Paweł Holszański założył przy 
tym kościele para�ę, wystawiając dokument 
erekcyjny.

Do para�i Pobikry dziś należą: Czaje Bagno, 
Krynki Białokunki, Krynki Borowe, Krynki Jar-
ki, Pobikry, Skorzec, Sypnie, Żery Czubiki, Żery 
Pilaki, Żery Bystre.

31 V 1520 r. Marcin i Aleksander Woynowie 
wraz z braćmi rodzonymi Piotrem oraz Macie-
jem, Jakubem, Abrahamem i Piotrem Szepie-
towskim nadali kościołowi w Dąbrówce 2 wło-
ki ziemi – jedną o�arowali Woynowie, a drugą 
Szepietowscy. Zezwolili plebanowi na budowę 
na tych gruntach karczmy, wykopanie sadzawki 
itd. Pleban miał wybierać dziesięcinę z dworu  
i dwoch wsi Wojny, z trzech wsi Szepietowa,  
Gierałtów, Średnicy Małej, Wojen Piecek, Zale-
sia, Stawierejów, jednego i drugiego Izdebnika. 
Fundacja zyskała zatwierdzenie Konsystorza  
Janowskiego 8 marca 1528 r. Inna informacja 
źródłowa podaje datę 25 marca 1529 r., gdy Piotr 
wraz z braćmi Marcinem, Jakubem i Abraha-
mem Woynowie oraz Piotr Szepietowski z brać-
mi i krewnymi ufundowali kościół św. Anny. 
10 października 1541 r. Piotr Szepietowski już 
nie żył, a pleban z Małej Dąbrówki okazywał  
w konsystorzu biskupim w Janowie akt fundacji. 
Wskazywał Stanisława Szepietowskiego, bra-
ta zmarłego, jako sukcesora Piotra, na którym  
spoczywały obowiązki fundatorskie.

W innej skardze zanoszonej wówczas w kon-
systorzu pleban wymieniał:  Jana syna Piotra, 
Andrzeja syna Stefana, Grzegorza i Jana synów 
Mikołaja i innych Szepietowskich134. W 1676 r. 
spis podatkowy wyszczególniał wsie tej para�i: 

Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki, Wojny Po-
gorzel, Wojny Izdebnik, Wojny Szuby, Wojny 
Króle, Wojny Bakałarze, Wojny Krupy, Wojny 
Piotrasze i Wojny Wawrzyńce, Szepietowo Żaki, 
Szepietowo Janówka, Szepietowo Podleśne, Sze-
pietowo Wawrzyńce, Gierałty Nowe, Pułazie, 
Stawiereje Podleśne, Stawiereje Michałowięta  
i Moczydły. Ten sam rejestr do para�i wysockiej 
zaliczył Średnicę Maćkowięta, Średnicę Jaku-
bowięta, a do para�i Wielka Dąbrowa: Dołęgi, 
Plewki, Włosty i Mystki.

W 1888 r. wsie należące do para�i Dąbrów-
ka zamieszkiwało 1656 katolików (807 mężczyzn  
i 849 kobiet): Dąbrowka 303, Gierałty 120, Iz-
debnik 68, Kierznowizna 19, Moczydły 49, 
Piecki 129, Stawiereje Podleśne 55, Stawiereje 
45, Pogorzel 213, Pułazie 266, Wojny Szuby 339 
osob. W 1511 r. Mikołaj Mikołajewicz Radzi-
wiłł, właściciel dóbr waniewskich, ufundował  
i zbudował „nowy kościół” w swojej majętności,  
pw. Wniebowzięcia NMP, św. Mikołaja, św. 
MarcinaWyznawcy i Wszystkich Świętych, dał 
plebanowi Grzegorzowi 4 włoki w Waniewie, 3 
rączki miodu, dziesięcinę z folwarków i dworów, 
miejsce dla zbudowania karczmy plebańskiej.

W 1888 r. wsie należące do para�i Waniewo, 
której obszar pokrywał się z terytorium gminy 
Kowalewszczyzna, zamieszkiwało 2891 katoli-
ków (1388 mężczyzn i 1503 kobiety): Waniewo 
361, Wolka 350, Bokiny 391, Borzyska 22, Jeńki 
550, Kowalewszczyzna 401, Krzyżewo 86, Kuro-
wo 38, Mojsiki 125, Pszczółczyn 462, Chomisz-
cze 105 osob.

W 1522 r. Mikołaj i Baltazar Pietkowscy 
ufundowali w Pietkowie dla mieszkańców 
swych dóbr ziemskich kościół pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP, św. Anny, św. Mikołaja Bisku-
pa i św. Stanisława Biskupa, św. Walentego i św. 
Zo�i Męczenniczki. Jednak ludność dóbr piet-
kowskich obowiązana była dawać dziesięcinę 
plebanowi w Surażu.

W 1888 r. wsie należące do para�i Pietkowo 
zamieszkiwało 1061 katolików (550 mężczyzn  

i 511 kobiet): dwór Pietkowo 118, wieś Pietkowo 
97, wieś Turek 169, Wołkuny  90, wieś Wilkowo 
272, folw. Wilkowo 67, folw. Marynki 40, folw. 
Chomizna 33, folw. Gabrysin 72, folw. Turek 50, 
kol. Siódmaki 9, kol. Zwierzyniec 6, kol. Lasek 7, 
kol. Stoczek 3, kol. Przemyśl 4, kol. Płonowo Bło-
to 9, kol. Janeczek 8, kol. Osówka osób 7.

W granicach diecezji płockiej, poza grani-
cami historycznego Podlasia, znajdował się ko-
ściół w Czyżewie. Para�a została tam erygowana  
w 1449 r. Zgodnie z wizytacją 1609 r. kościół 
tamtejszy nosił wezwanie św. Jakuba Apostoła  
i św. Anny. Otrzymywał wówczas dziesięcinę ze 
wsi: Siedliska, Michałowo, Gostkowo, Ołdaki  
i Czyżewo.

W 1820 r. u spowiedzi były 2463 osoby,  
a w skład para�i wchodziły trzy gminy: Czyżewo 
Ruś, Brulino Oprawczyki i Czyżewo Kościelne. 
W gminie Czyżewo Ruś znajdowały się: Bru-
lino Koski, Lipskie i Czyżewo Ruś. W gminie 
Brulino Oprawczyki położone były: Brulino 
Oprawczyki, Brulino Piwki, Brulino Starozumy, 
Michały Wielkie, Michały Wróble, Białe Papieże, 
Białe Potęgi, Białe Zieje, Białe Szczepanowice,  
Białe Kwaczory, Białe Chorosze, Białe Figle, Białe  
Gąski, Stokowo Szerszenie, Stokowo Łukasz-
ki, Stokowo Złotki, Stokowo Bućki, Jaźwiny  
Kaczory, Jaźwiny Piertki, Murawskie Czachy, 
Murawskie Miazgi, Zabiele Pikuły, Godlewo Pię-
taki, Siennica Klawy, Siennica Karasie, Siennica  
Boruty, Siennica Otłożki, Siennica Lipiny, Sien-
nica Jasiochy, Siennica Dezerta. W gminie Czy-
żewo Kościelne położone były: Czyżewo część 
szlachecka, Czyżewo Chrapki, Czyżewo Sutki, 
Czyżewo Siedliska, Dmochy Wochy, Dmochy 
Przeczki, Dmochy Kudły, Dmochy Mrozy, Dmo-
chy Sadły Folwark, Dmochy Komburki, Ołdaki 
Wielkie Brok, Ołdaki Mazury, Żelazy Brokowo, 
Pieńki Wielkie, Dmochy Marki, Dmochy Bom-
bole, Dmochy Ozerki, Dmochy Glinki, Dmochy 
Rodzonki, Dmochy Wypychy, Sinnica Pietrusze, 
Sinnica Święckie, Sinnica Paziki, Sinnica Łuka-
sze, Sinnica Szymaki, Sinnica Dadźbogi.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
– POWSTANIE STRUKTURY PARAFIALNEJ

PRACOWNIA DOFINANSOWANA PRZEZ UE

W Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  
w Ciechanowcu została oddana do użytku naj-
nowocześniejsza pracownia gastronomiczna  

w regionie. Dzięki temu, jako jedna z nielicz-
nych szkół w województwie podlaskim posiada 
pracownię dostosowaną do wymogów egzami-
nacyjnych. Teraz ZSOiZ w Ciechanowcu będzie 
swobodnie przeprowadzać praktyczne egzaminy 
zawodowe według wymogów Nowej Podstawy 
Programowej.

Adaptacja pomieszczenia oraz jej wyposa-
żenie było możliwe dzięki uzyskaniu do�nan-
sowania w projekcie „NOWOCZESNA GA-
STRONOMIA” ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na ten cel ciechanowiecka szkoła otrzymała 
ponad 477000 złotych.

Stworzenie takiej pracowni procentuje po-
zytywnym nastawieniem uczniów, którzy su-

miennie przygotowują się do zajęć i kursów 
zawodowych. Każdy uczeń dysponuje komple-
tem narzędzi i urządzeń, które pozwalają na 
swobodną pracę i pełne zaangażowanie podczas 
prowadzonych zajęć. Obecnie w szkole odbywa-
ją się kursy zawodowe specjalistyczne z zakresu 
gastronomii przy wykorzystaniu zakupionego 
sprzętu i wyposażenia.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych  
w szkole J. Iwaszkiewicza są głęboko przekona-
ni, że w przyszłości ich uczniowie i absolwenci 
zostaną Szefami lub Mistrzami Kuchni w najlep-
szych hotelach i ośrodkach gastronomicznych.

Foto: Artur Bojar
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ZGŁOŚ POMOCNEGO POLICJANTA

Ogólnopolskie  
Pogotowie dla O�ar 
Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” 
Instytutu Psychologii 
Zdrowia ma przy-
jemność poinformo-
wać o trwającej VI 
edycji ogólnopol-

skiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi 
pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy 
w szczególny sposób działają na rzecz ochrony o�ar 
przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej 
edycji przyjmowane będą do 31 maja 2013 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komen-
danta Głównego Policji oraz Rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest:
◆ promowanie postaw i umiejętności dobrze słu-

żących ochronie o�ar przemocy w rodzinie; 
◆ podkreślenie roli policjantów w systemie prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie; 
◆ wsparcie policjantów podejmujących wzorowe 

działania i osobiście zaangażowanych w pomoc oso-
bom krzywdzonym; 

◆ zwiększenie motywacji policjantów do podej-

mowania skutecznych działań w tym obszarze. 
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedsta-

wicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgło-
szeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomo-
cą elektronicznego formularza znajdującego się na 
stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.
php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”,  
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane 
kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego 
chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego 
wyboru (można skorzystać z załączonego formularza 
zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane 
po 31 maja 2012 r. zostaną uwzględnione w następnej 
edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszo-
nych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogo-
towia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów 
konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie V edycji 
konkursu nastąpi z końcem czerwca 2013 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Ko-
mendanta Głównego Policji oraz organizatora konkur-
su w lipcu 2013 roku, podczas obchodów Dnia Policji. 

IDEA KONKURSU
Wiemy jakie znaczenie ma reakcja policjantów na 

wezwanie do „awantury domowej” - jeśli jest dobrze 
przeprowadzona, a dalsze działania konsekwentne to 
może być początkiem końca dramatu w rodzinie. Od 
ponad 15 lat przyglądamy się, jako organizacja poza-
rządowa działaniom Policji w tym obszarze i wiemy, że 
coraz częściej osoby pokrzywdzone mówią pozytyw-
nie o pracy policjantów - świetnie wykonujących swo-
je obowiązki i konsekwentnie stosujących procedury 
prawne. Takich policjantów chcemy nagradzać i po-
pularyzować ich postawy w całym środowisku Policji.

Celem konkursu jest: 
- podkreślenie roli policjantów w systemie prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie; 
- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe 

działania i osobiście zaangażowanych w pomoc oso-
bom krzywdzonym; 

- zwiększenie motywacji policjantów do podejmo-
wania skutecznych działań w tym obszarze; 

- promowanie postaw i umiejętności dobrze słu-
żących ochronie o�ar przemocy w rodzinie.

W dniu „Walentynek” bene�cjenci projek-
tu „SZTUKA Wędrowania” gościli w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej z okazji roz-
strzygnięcia II Konkursu Literackiego pt. „Mój 
pomysł na teatr”. Publiczność powitał serdecznie 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wiel-
kiej Lech Krajewski. Następnie Anna Kazimier-
czuk z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, 
która koordynuje projekt „SZTUKA Wędrowa-
nia”, podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz 
uczniom za wspaniałe przyjęcie i współpracę 
oraz omówiła zasady konkursu literackiego  
i działania młodzieży w w/w projekcie.

 Społeczność uczniowska szkoły w Dąbrowie 
Wielkiej zaprezentowała dwa kolorowe i energe-
tyczne układy taneczne oraz spektakl „Kopciu-
szek” w zabawnej wersji współczesnej. Młodzi 
artyści tańczyli i odgrywali swoje role rewela-
cyjnie, dlatego też publiczność nie szczędziła im 
gromkich braw. 

Na zakończenie spotkania nastąpiło uro-
czyste rozstrzygnięcie konkursu. Laureaci z rąk 
koordynatorek projektu: Iwony Sienickiej i Anny 
Kazimierczuk oraz Dyrektora Lecha Krajewskie-

go otrzymali dyplomy oraz nagrody- wymarzone 
książki. Wszyscy uczestnicy konkursu również 
otrzymali pamiątkowe dyplomiki i upominki. 
Pobyt w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wiel-
kiej zakończył się słodkim poczęstunkiem przy-
gotowanym przez Radę Pedagogiczną szkoły.

Konkurs został zorganizowany w ramach 
projektu „SZTUKA Wędrowania” realizowa-
nego przez Grupę nieformalną- Gminny Ośro-
dek Kultury w Czyżewie w programie „Równać 
Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, administrowanym przez Polską Fun-
dację Dzieci i Młodzieży.

Pomoc w realizacji konkursu: Zespół Szkół  
w Rosochatem Kościelnem (współpraca przy 
realizacji projektu „SZTUKA Wędrowania”), 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Ze-
spół Szkół w Czyżewie i Urząd Miejski w Czy-
żewie.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu li-
terackiego.

Do udziału w konkursie zgłoszono prace z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, Ze-
społu Szkół w Rosochatem Kościelnem, Szkoły 

Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej oraz Szkoły 
Podstawowej w Zawistach Dworakach (Gmina 
Boguty - Województwo Mazowieckie). Prace 
zostały ocenione przez publiczność dziecięcą  
z Zespołu Szkół w Czyżewie oraz Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem.

Równorzędne pierwsze miejsca zajęli: Klau-
dia Szulborska – Gminny Ośrodek Kultury  
w Czyżewie, Marta Kot - Gminny Ośrodek Kul-
tury w Czyżewie, Zuzanna Jaźwińska - Zespół 
Szkół w Rosochatem Kościelnem, Joanna Ja-
strzębska - Zespół Szkół w Rosochatem Kościel-
nem.

Miejsca II i III nie przyznano,
Wyróżnienia otrzymali: Monika Gniazdow-

ska – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, 
Klaudia Słowicka – Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżewie, Patrycja Puszko – Gminny Ośro-
dek Kultury w Czyżewie, Magda Dmochowska 
- Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, Anna 
Zaremba - Zespół Szkół w Rosochatem Kościel-
nem, Katarzyna Kempista - Zespół Szkół w Ro-
sochatem Kościelnem.

GOK Czyżew

Wyjątkowe „WALENTYNKI”

18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

Nakład: 1700 egz.
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