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Uroczyste rozstrzygnięcie XI Edycji Kon- 
kursu „ Samorządowiec – Spółdzielca” odbyło się  
25 marca w Galerii Porczyńskich w Warszawie.  
To prestiżowe wyróżnienie otrzymało do tej  
pory w sumie ponad 500 przedstawicieli samo- 
rządów terytorialnych różnego szczebla: radnych,  
wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów  
miast. Wszystkich łączy jedno – życzliwość dla  
spółdzielczości w swoich regionach i udzielanie 
jej wsparcia. W tym roku to zaszczytne wyróż- 
nienie spośród 38 laureatów z całej Polski otrzy-
mał Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazo-
wiecki. Podczas uroczystości zebrani z uwagą 
wysłuchali wystąpienia Alfreda Domagalskiego 

prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej 
oraz Eugeniusza Grzeszczaka, wicemarszałka 
Sejmu RP, który otrzymując tę nagrodę przed 
laty, jako starosta do dzisiaj jest wierny idei 
współpracy samorządowców ze spółdzielcami, 
gdyż uważa, że dobrze służy ona mieszkańcom. 
Głos zabrali także Romuald Ajchler, Poseł na 
Sejm RP i wiceprzewodniczący sejmowej Komi-
sji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia ustaw 
spółdzielczych a także Stanisław Rakoczy – wi-
ceminister spraw wewnętrznych i patron ho- 
norowy konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca”.

Reorganizacja sądów rejonowych na prze-
łomie 2012 i 2013 roku spowodowała, że 79 
najmniejszych sądów – w tym Sąd Rejonowy  
w Wysokiem Mazowieckiem – zostało wydzia-
łami zamiejscowych innych sądów rejonowych. 
Resort sprawiedliwości argumentował zmianę 
m.in. oszczędnościami. Podkreślano, iż reor-
ganizacja poprawi efektywność oraz strukturę 
organizacyjną tych sądów – wobec nierówno-
miernego ich obciążenia w skali kraju. Refor-
ma wywołała jednak protesty samorządów, 
które podkreślały wagę i rolę małych sądów 
w lokalnych społecznościach. 31 marca 2014 
roku Prezydent Bronisław Komorowski pod-
pisał nowelę Prawa o ustroju sądów, która do 

końca tego roku przywróci 41 małych sądów 
rejonowych zreorganizowanych wskutek tzw. 
reformy Gowina. Według ustawy, sąd rejo-
nowy ma być powoływany dla obszaru jednej 
lub większej liczby gmin zamieszkanych przez  
50 tys. osób - tam, gdzie rocznie wpływa mini-
mum 5 tys. spraw. Sąd w Wysokiem Mazowiec-
kiem spełnia założenia projektu Prezydenckiej 
ustawy gdyż powiat wysokomazowiecki liczy 60 
000 mieszkańców, a w 2012 roku rozpoznano  
5 333 spraw (cywilnych, karnych oraz rodzin-
nych i nieletnich).

Batalia o sądy trwała bardzo długo, nie po-
magały protesty samorządów, sędziów, analizy. 
15 marca 2012 roku w Sochaczewie powstało 

Stowarzyszenie Amici Curiae broniące małych  
sądów, którego celem było podejmowanie działań  
zmierzających do ułatwienia obywatelom do- 
stępu do wymiaru sprawiedliwości. W pracach  
niniejszego stowarzyszenia aktywnie uczestni- 
czyli Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazo- 
wiecki oraz Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta 
Wysokie Mazowieckie.

Podziękowania należą się wszystkim miesz-
kańcom naszego powiatu a także: wójtom,  
burmistrzom, radnym i instytucjom z terenu 
powiatu wysokomazowieckiego, które włączały 
się aktywnie w akcję protestacyjną w Warszawie.

Dorota Łapiak                                                                                          Bogdan Zieliński                        

Przewodniczący Rady Powiatu                                                                          Starosta Wysokomazowiecki         

Święta Wielkanocne to symbol odradzającego się życia, 
czas zadumy i radości. 

Życzymy by Świąteczne dni 
były odpoczynkiem od codziennej gonitwy, 

by miłość i szczęście, przyjaźń i zrozumienie, 
optymizm i wiara w dobro zagościły w naszych domach.  

 Leszek Gruchała

Wicestarosta Wysokomazowiecki

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI LAUREATEM 
W KONKURSIE SAMORZĄDOWIEC – SPÓŁDZIELCA 2013

SĄD REJONOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZYWRÓCONY
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Szanowni Państwo!

W tym numerze Głosu Wysokomazowiec-
kiego przedstawiamy ofertę szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez po-
wiat. Jest to oferta bardzo bogata i różnorodna. 
Pragnę serdecznie zachęcić zarówno rodziców 
jak i młodzież 3 klas gimnazjum do zapoznania 
się z naszymi propozycjami. Wierzę, iż wybie-
rzecie Państwo szkoły zlokalizowane w naszym 

powiecie i prowadzone przez samorząd powia-
towy, albowiem to one zapewniają odpowiedni 
poziom nauczania oraz bezpieczeństwo uczącej 
się młodzieży.

Z nieskrywaną radością pragnę Państwa po-
informować, iż przyjęta została ustawa o zmianie 
ustawy o ustroju sądów powszechnych, na mocy 
której ponownie powraca Sąd Rejonowy w Wy-
sokiem Mazowieckiem, jako samodzielna jed-
nostka. Szacuję, iż nastąpi to najpóźniej 1 stycz-
nia 2015 r. W tym miejscu dziękuję wszystkim: 
mieszkańcom naszego powiatu, burmistrzom  
i wójtom, pracownikom sądu oraz wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy nas wspierali w tym 
pięknym dziele. To zwycięstwo było niezwykle 
trudne, albowiem wymagało wiele trudu i za-
biegów. Wspomnieć tu wypada powstanie Sto-
warzyszenia Amici Curiae na czele z mecenasem 
Wojciechem Błaszczakiem z Warszawy. W tych 
pracach tego stowarzyszenia brał czynny udział 
Pan Jarosław Siekierko Burmistrz Wysokiego  
Mazowieckiego oraz moja skromna osoba. To 
dzięki temu stowarzyszeniu udało się zebrać  
130 tys. podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy przywracającej małe sądy rejonowe. Pro-
jekt obywatelski został uchwalony przez sejm  
z poparciem wszystkich partii tam zasiadających 
z wyjątkiem Platformy Obywatelskiej, lecz zo- 
stał zawetowany przez Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego. Po fali krytyki, jaka spłynęła 
na głowę państwa po tej decyzji, Prezydent zre-
flektował się i złożył swój projekt ustawy zakła-
dający przywrócenie niektórych małych sądów.  
W komisji Sprawiedliwości, gdzie projekt ten  
trafił, nastąpiło porozumienie ponad podziałami,  
w wyniku którego mamy przywrócone niektóre 
małe sądy w tym Sąd Rejonowy w Wysokiem 
Mazowieckiem. Nasza determinacja w walce  
o przywrócenie sądu wynikała nie tylko z prze-
świadczenia o zasadności jego funkcjonowania, 
ale także z tego, iż Powiat Wysokomazowiecki 
jest dużym i silnym samorządem. Pod względem 
ludności jesteśmy na 3 miejscu wśród powia- 
tów ziemskich naszego województwa. Odebranie  
nam sądu to była decyzja polityczna, aby „uka-
rać” mieszkańców i władze za ich przekonania  
i poglądy. Na szczęście te plany się nie ziściły.  
W przygotowaniu była jeszcze reorganizacja  
prokuratury rejonowej, a także innych jednostek 
reprezentujących Państwo Polskie na szczeblu 
lokalnym. Jest to wynik polityki „zwijania” Pań-
stwa z Polski powiatowej. Mam nadzieję, iż te 
plany nigdy nie wejdą w życie, a przykład sądu 
będzie dla nas inspiracją w dalszych naszych 
działaniach.

Z poważaniem
Bogdan Zieliński

ZDANIEM STAROSTY…

NASZ CZŁOWIEK DO EUROPARLAMENTU!

Rozmowa „Głosu Wysokomazowieckiego” 
z mieszkańcem naszego powiatu, Radnym Wo-
jewództwa Podlaskiego – Łukaszem Siekierko, 
kandydatem do Parlamentu Europejskiego.

– Jak wiemy zadania samorządu wojewódzkie-
go są bardzo szerokie. Proszę powiedzieć ja-
kim kwestiom poświęca pan najwięcej uwagi?
– Pełniąc funkcję Radnego Województwa Pod-
laskiego pracuję w trzech komisjach jest to ko-
misja: Rolnictwa, Infrastruktury oraz Rodziny  
i Polityki Społecznej. W związku z czym tym ob- 
szarom poświęcam najwięcej czasu. Każda z tych  
komisji porusza zupełnie inne problemy. Po-
dejmowane tematy dotyczą również oczywiście 
powiatu wysokomazowieckiego. Jest to między 
innymi szeroko rozumiane rolnictwo, które jest 
podstawą funkcjonowania naszego powiatu, ale 
także infrastruktura czy szpitale wojewódzkie,  
z których korzystają także nasi mieszkańcy.

– Czy mógłby pan wskazać co konkretnie uda-
ło się zrobić dla naszego powiatu? 
- Panie redaktorze rozumiem, że chodzi panu  
o konkretne inwestycje, jakie zostały zrealizowa-
ne w naszym powiecie przy wsparciu środków 
finansowych z Samorządu Wojewódzkiego. Za-
cznę może o tej najnowszej inwestycji, jaką jest 
zalew na rzece Brok w gminie Czyżew, który  
ma zostać niebawem otwarty. Ponadto na prze-
łomie roku została oddana także do użytku hala 
sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych w Ciechanowcu. W latach 
poprzednich w Szepietowie i Klukowie udało się  
zakupić samochody strażackie. W Wysokiem  
Mazowieckiem przy Centrum Kształcenia Zawo- 
dowego wybudowano najnowocześniejszą sta- 
cję kontroli pojazdów w województwie. Każda 
z gmin uzyskała mniejsze lub większe pieniądze 
czy to ze środków własnych Sejmiku czy środ-
ków unijnych. Przypomina mi się jeszcze otwar-
cie ścieżki edukacyjnej w gminie Sokoły czy 
przebudowa Stadionu Miejskiego w Wysokiem 
Mazowieckiem. Liczne środki uzyskali także 
przedsiębiorcy z naszego powiatu np. na spec- 
jalistyczne maszyny i wiele innych urządzeń.
– A jak pan uważa czy nie można było uzyskać 
więcej środków dla naszego powiatu?
– Zawsze można więcej, pamiętajmy, że lista 
potrzeb jest bardzo długa. Jednak przy obecnej 
koalicji rządzącej (przypomnę obecnie PO+PSL) 
bardzo trudno jest wywalczyć jakiekolwiek  

środki dla powiatu wysokomazowieckiego. Na-
wet część radnych z naszego okręgu była prze-
ciwna ważnym inwestycjom, jakie mogły być wy- 
konane na terenie powiatu. Potrzeby są ogromne 
szczególnie, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie  
w naszym powiecie. Ostatnio udało się co prawda  
poprawić nawierzchnię w Dąbrówce Kościelnej, 
ale takich potrzeb jest dużo dużo więcej.
– A jaka według pana jest najpotrzebniejsza  
inwestycja dla powiatu wysokomazowieckiego?
- Czynnikiem, który pozwala się dzisiaj szybko 
rozwijać jest komunikacja. W niedalekiej per-
spektywie powinniśmy mieć bardzo dobre po- 
łączenie drogowe ze stolicą tj. drogę ekspresową 
z Zambrowa do Warszawy. Ponadto przebudo-
wane ma zostać połączenie kolejowe Warszawa 
– Białystok, co dzięki stacji PKP w Szepietowie 
pozwoli mieszkańcom skrócić podróż i do sto-
licy kraju i do stolicy województwa. W związku  
z czym brakuje nam tylko jeszcze porządnej  
drogi, która połączy nas z Białymstokiem. Obec-
na droga jest z roku na rok w coraz gorszym 
stanie a natężenie ruchu ciągle wzrasta. Dlatego 
też tę inwestycje uważam za kluczową. Stolica 
naszego powiatu nie ma innego połączenia dro-
gowego z Białymstokiem, dlatego ta droga jest 
tak istotna. 

Dokończenie na stronie 10
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 4 marca odbył 
1 posiedzenie, na którym rozpatrzył i przyjął 
uchwały w sprawie: a) wyrażenia opinii doty-
czącej przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Podlaskiego, b) udzielenia wsparcia 
finansowego na realizację w 2014 roku zadań 
publicznych należących do powiatu wysoko-
mazowieckiego w sferze kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) 
udzielenia wsparcia finansowego na realizację  
w 2014 roku zadań publicznych należących do 
powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspie-

rania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  
d) udzielenia wsparcia finansowego na realizację 
w 2014 roku zadań publicznych należących do 
powiatu wysokomazowieckiego w sferze pomo-
cy społecznej, e) udzielenia wsparcia finansowe-
go na realizację w 2014 roku zadań publicznych 
należących do powiatu wysokomazowieckiego 
w sferze działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych, f) wyrażenia zgody na dysponowa-
nie nieruchomością na cele budowlane, g) zmian 
w budżecie powiatu na 2014 rok. 

JB

„To niesamowite, że z wielką ufnością Papież 
powierzył młodzieży polskiej odpowiedzialność za 
obecność Chrystusa w dzisiejszym świecie… Od 
Chrystusa mamy uczyć się żyć. Z Nim powinni-
śmy rozwiązywać wszystkie nasze ludzkie proble-
my. Tak naprawdę tylko Chrystus jest kluczem do 
zrozumienia dziejów człowieka. Bez Chrystusa, 
jak mówił Jan Paweł II podczas pierwszej wizy-
ty w ojczyźnie, nie możemy zrozumieć, kim jest 
człowiek, jaka jest jego godność i ostateczne po-
wołanie.”

ojciec Jan Góra 

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisła-
wa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 4 kwiet-
nia 2014 roku miała miejsce konferencja z ojcem 
Janem Górą „Przed kanonizacją Jana Pawła II”. 
Spotkanie swą obecnością zaszczycili Jego Eks-
celencja ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ksiądz 
dziekan Ryszard Niwiński, Starosta Wysokoma-
zowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Miasta Ja-
rosław Siekierko, Przewodniczący Rady Miasta  
i dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  
im. Armii Krajowej Józef Sokolik, dyrektor Szko- 
ły Podstawowej Małgorzata Koc oraz nauczy-
ciele katecheci ze szkół powiatu wysokomazo-
wieckiego. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą 
prowadzoną przez księdza biskupa ordynariusza 
diecezji. Na początku dyrektor Andrzej Jamioł-
kowski z wicedyrektor Marią Gąsowską i przed-
stawiciele młodzieży uroczyście powitali księdza 
biskupa, ojca Jana oraz złożyli serdeczne życze-
nia z okazji imienin księdzu dziekanowi. 

Następnie uczestnicy konferencji z uwagą 
wysłuchali słów charyzmatycznego dominikani-

na o pontyfikacie i cudach błogosławionego Jana 
Pawła II, których doświadczył, o spotkaniach  
z papieżem, a także o konieczności odnalezienia 
nowego sposobu przekazywania wiary. Ojciec 
odpowiadał bardzo szczerze i spontanicznie na 
pytania uczniów dotyczące zakupu ziemi i po-
czątków organizacji Ogólnopolskich Spotkań 
Młodzieży Lednica 2000 nad Jeziorem Lednic-
kim koło Gniezna oraz Lednicy seniora, Mu-
zeum historii Lednicy w Poznaniu oraz domu 
Jana Pawła II na Polach Lednickich, propagowa-
nia idei Małych Ojczyzn, współpracy z pismami  
i wydawnictwami katolickimi oraz kulturalny-
mi. Pani profesor Mariola Kurpiewska i mło-
dzież zadawała między innymi pytania:, „Jaka 
jest rola i wartość kobiet we współczesnym świe-
cie?”, „Jak w codziennym życiu realizować zasa-
dy wiary płynące z nauczania błogosławionego 
Jana Pawła II?”, „Jak żyć miłością?”, „Co ojciec 
uważa za swój największy sukces?”.

Ojciec Jan Góra był bardzo wdzięczny Księ-
dzu Biskupowi, przedstawicielom władzy samo-
rządowej oraz dyrektorom szkół za obecność 
na tym spotkaniu, dyrekcji ZSZ w Wysokiem 
Mazowieckiem za zaproszenie i podkreślił, że 
jego wizyta to zasługa wytrwałości oraz daru 
przekonywania wicedyrektor Marii Gąsowskiej. 
Dominikanin zachęcał serdecznie wszystkich 
do uczestnictwa w czerwcowych spotkaniach  
w Lednicy i w naukach, które będzie prowadził 
w wakacje.

Jego Ekscelencja ksiądz biskup nawiązał  
w swej wypowiedzi do słów kierowanych z wa-
tykańskiego okna i do ostatnich chwil błogosła-
wionego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał 
i cenił ludzi młodych oraz zachęcił do modlitw  
i refleksji nad pontyfikatem naszego papieża tuż 
przed niezwykłym zdarzeniem, jakim będzie  
kanonizacja 27 kwietnia 2014 roku.

Młodzież podziękowała ojcu Janowi Górze 
za przekazane treści oraz złożyła symboliczne 
dary: drzewko do posadzenia i ziemię do roz-
sypania na Polach Lednickich. Wszyscy zebra-
ni mogli wspólnie z ojcem Janem zaśpiewać, 
wysłuchać koncertu muzycznego w wykonaniu 
uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. 
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

przygotowanych przez panią Annę Grabowską, 
wpisać się do Księgi Pamiątkowej oraz kupić 
książki ojca Jana pt. „W świetle pontyfikatu Jana 
Pawła II oraz „Znaczy ksiądz Jan W. Góra OP 
odpowiada na pytania Joanny Kubaszczyk”.

Ta konferencja dostarczyła wielu wzruszeń 
oraz była okazją do refleksji nad osobą bł. Jana 
Pawła II i własnym życiem, które powinno wy-
dać owoce i prowadzić nas do Chrystusa.

Monika Godlewska

PS. Jan Wojciech Góra OP, urodzony 8 lutego  
1948 roku w Prudniku koło Opola, dominikanin  
(Zakon braci Kaznodziejów), doktor teologii, 
duszpasterz akademicki w Poznaniu, rekolek-
cjonista, prozaik, twórca i animator ośrodków 
duszpasterskich na Jamnej, w Hermanicach i nad  
Lednicą, organizator corocznych spotkań mło-
dych Lednica 2000, pod Bramą - Rybą (Bramą 
III Tysiąclecia), twórca Domu Jana Pawła II nad 
Lednicą.

PRZED KANONIZACJĄ JANA PAWŁA II
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W marcu 2014 roku w Komendzie Powiatowej 
Policji w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto  

57 postępowań przygotowawczych. W miesiącu tym  
policjanci zatrzymali  18 nietrzeźwych kierowców.  
Na drogach powiatu wysokomazowieckiego doszło  
do  1 wypadku i  31 kolizji  drogowych.

  

STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W marcu 2014 r. na terenie powiatu wysoko-
mazowieckiego odnotowano 42 zdarzenia, w któ- 
rych uczestniczyło 59 załóg - 266 strażaków z Pań-
stwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku  
zdarzeń ranne zostały 2 osoby,   odnotowano 1 ofiarę  
śmiertelną. Straty oszacowano na ok. 70 tys. zł. 

07 marca o godz. 11⁰⁵ Dyżurny Stanowiska 
Kierowania KP PSP otrzymał informację o wypad-
ku drogowym w miejscowości Brulino Piwki. Do 
zdarzenia zadysponowano łącznie 2 zastępy straży,  
w tym GBA-Rt z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 1 
zastęp z OSP KSRG Czyżew. Po przybyciu na miejsce  
JOP (jednostki ochrony przeciwpożarowej) stwierdzo-
no, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego  
z osobowym. Naczepa samochodu ciężarowego znaj- 
dowała się na jezdni natomiast ciągnik siodłowy i sa-
mochód osobowy w rowie. Pojazdami podróżowali 
tylko kierowcy. Kierowca samochodu ciężarowego 
wydostał się z pojazdu o własnych siłach bez obra-
żeń, natomiast w samochodzie osobowym znajdował 
się uwięziony nieprzytomny kierujący z widoczny-
mi obrażeniami głowy. Dostęp do poszkodowanego 
był niemożliwy ze względu na uszkodzenia pojazdu  
i umiejscowienie (lewym bokiem dotykał naczepy po-
jazdu ciężarowego, a z drugiej strony dostęp do pojaz- 
du blokowało ogrodzenie posesji). Działania JOP po-
legały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu 
dopływu prądu z akumulatorów i wykonania dostępu 
do poszkodowanego w pojeździe za pomocą narzędzi 
hydraulicznych. Następnie wydobyto go z pojazdu 
przy pomocy deski i przekazano ZRM, które dojechało 
na miejsce akcji w trakcie wykonywania dostępu do 
uwięzionego. W składzie drugiego przybyłego ZRM 
znajdował się lekarz, który stwierdził zgon kierowcy 
samochodu osobowego. Miejsce zdarzenia posprząta-
no z resztek powypadkowych. Przez cały czas trwania 
akcji droga była nieprzejezdna w obu kierunkach. 

12 marca o godz. 17⁰¹ Dyżurny Stanowiska Kie-
rowania KP PSP otrzymał informację o pożarze samo-
chodu w miejscowości Kaczyn Stary. Do zdarzenia 
zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazo-
wieckie oraz jeden zastęp z OSP Rosochate Kościel-
ne. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się  
samochód osobowy znajdujący się w murowanym 
garażu. Samochodem na chwilę przed pożarem przy-
jechała żona właściciela. Ogień zajmował przestrzeń 
komory silnikowej. Działania JOP polegały na podania 

jednego prądu piany ciężkiej na palący się samochód. 
Drugi prąd wody podano na część sufitową (strop 
żelbetowy) garażu, w którym znajdował się pojazd. 
Garaż znajdował się w zabudowie szeregowej muro-
wanej, gdzie garaże posiadały drewniane konstrukcje 
więźby dachowej. Strop budynku ocieplony był troci-
nami nasypanymi na grubości ok. 10 cm.  Z chwilą, 
gdy płomienie przestały wydostawać się z pod maski 
samochodu (lokalizacja pożaru), przystąpiono do 
wyciągnięcia samochodu z garażu i pożar dogaszono. 
Następnie część budynku znajdującą się nad stropem, 
a także drewnianą więźbę dachową sprawdzono przy 
pomocy kamery termowizyjnej. Nie stwierdzono żad-
nych nowych zarzewi ognia. Po tych działaniach akcję 
zakończono. Przez cały czas strażacy pracowali w apa-
ratach ODO (ochrony dróg oddechowych).

13 marca o godz. 15⁴⁴ Dyżurny Stanowiska Kie-
rowania KP PSP otrzymał informację o pożarze domu 
jednorodzinnego w miejscowości Kruszewo Brodowo. 
Do zdarzenie zadysponowano trzy zastępy z JRG Wy-
sokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Sokoły  
i jeden zastęp z OSP Bruszewo. Po dojeździe na miej-
sce stwierdzono, że pożar ma miejsce w pomieszczeniu 
kotłowni znajdującej się w piwnicy budynku. Domow-
nicy przebywający w domu sami wyszli na zewnątrz 
budynku. Pierwsze próby gaszenia podjął sąsiad kil-
koma wiadrami z wodą (nieskuteczne), drugi sąsiad 
odłączył prąd w pomieszczeniach przed przyjazdem  
sił straży. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia i podaniu prądu wody w natarciu przez rotę 
ratowników w aparatach ODO, po przygaszeniu po-
żaru przystąpiono do oddymiania budynku i dokład- 
nego przeszukiwania pogorzeliska. Po skończonych 
działaniach gaśniczych sprawdzono pomieszczenia na 
ewentualną obecność tlenku węgla.

Nad naszym powiatem w dniu 15 marca  prze-
toczył się gwałtowny front atmosferyczny, w którego 
wyniku zanotowano połamane drzewa i uszkodzone 
dachy. Straż pożarna interweniowała w 19 zgłoszonych 
przypadkach, usuwając skutki nawałnicy. 

TS

KRONIKA POLICYJNA 

Zginął w wypadku 
 Do wypadku doszło 7 marca br., około godziny 

11.00 w miejscowości Brulino Piwki w gminie Czyżew. 
Powiadomieni o zdarzeniu wysokomazowieccy poli-
cjanci natychmiast pojechali na miejsce. Tam wstępnie 
ustalili, że 56-letni kierowca mercedesa, w pewnym 
momencie na prostym odcinku drogi, z nieustalonych 
przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył 
się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka ciężarowym 
volvo. Na skutek uderzenia kierujący osobówką męż-
czyzna zginął na miejscu. Badanie alkomatem wykaza-
ło, że siedzący za kierownicą tira 61-latek był trzeźwy. 

Peugeot dachował 
17 marca br., dyżurny wysokomazowieckiej Po-

licji otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło na drodze relacji Wysokie Mazo-
wieckie – Białystok, w pobliżu miejscowości Mazury. 
Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. 
Tam wstępnie ustalili, że 43-letni kierowca peugeota  
w trakcie manewru wyprzedzania, najprawdopodob-
niej nie dostosował prędkości do warunków panują- 
cych na drodze, wpadł w poślizg i zjechał do rowu.  

Następnie auto odbiło się od  karpy i dachowało. Ba- 
danie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy.  
Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Teraz szcze- 
gółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają 
wysokomazowieccy policjanci.

Jechał ciągnikiem – miał blisko 3,5 promila 
– 29 marca br., po południu policjanci wysoko-

mazowieckiej drogówki patrolując gminę Kobylin Bo- 
rzymy zauważyli kierowcę ursusa, który jechał od  
jednej krawędzi drogi do drugiej. Jednak, gdy funkcjo-
nariusze zatrzymywali kierowcę ciągnika do kontroli, 
ten zignorował ich polecenie, odwrócił głowę w drugą 
stronę i przyspieszył zajeżdżając policjantom drogę. 
Mundurowi ruszyli za nim i chwilę później zatrzyma-
li mężczyznę siedzącego za kierownica traktora, gdy 
wjechał na jedną z pobliskich posesji. Okazało się, 
że 43-latek był kompletnie pijany. Badanie alkoma-
tem wykazało u niego prawie 3,5 promila alkoholu  
w organizmie. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili,  
że kierujący nie ma prawa jazdy. Teraz postępowaniem 
mężczyzny zajmie się sąd. 

AB

Rok 2014 2013

Ogółem: 104 81

w tym : pożary 29 26

miejscowe zagrożenia 72 55

alarmy fałszywe 3 0

Straty (tys. zł.) 323 831,7

Uratowane mienie (tys. zł.) 2952 5943

Ofiary śmiertelne ogółem: 1 1

w tym ratownicy 0 0

Ranni ogółem: 17 17

w tym ratownicy 0 0
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ZAPRASZAMY DO NASTÊPUJ¥CYCH SZKÓ£:

00 30 30
Sk³adanie dokumentów od 23 kwietnia do 30 maja do godz. 15  w sekretariacie szko³y w godz. 7  - 15

Sk³adanie dokumentów od  do 
Sk³adanie kopii œwiadectw i zaœwiadczeñ z egzaminu gimnazjalnego do 1 lipca 2014
Potwierdzenie woli podjêcia nauki poprzez z³o¿enie orygina³ów do 7 lipca 2014
Og³oszenie ostatecznych list przyjêtych 10 lipca 2014

23 kwietnia 30 maja

30 kwietnia 2014 r.
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POLITECHNICZNY

HUMANISTYCZNO-PRAWNY

MEDYCZNY

LINGWISTYCZNY (NOWOŒÆ)

PROFILE:
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TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK EKONOMISTA (NOWOŒÆ)

TECHNIK ¯YWIENIA 
I US£UG GASTRONOMICZNYCH

WÊDLINIARZ
FRYZJER
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW
i MASZYN ROLNICZYCH
KUCHARZ
PIEKARZ
STOLARZ
CUKIERNIK
SPRZEDAWCA
ROLNIK
 TAPICER (NOWOŒÆ)

ZAWODY:ZAWODY:

Podanie o przyjêcie do szko³y

Dwie fotografie

Œwiadectwo ukoñczenia szko³y ni¿szego stopnia

Zaœwiadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego 
(dotyczy szkó³ ponadgimnazjalnych)

Zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ 
zdrowotnych do kszta³cenia w okreœlonym zawodzie 
(dotyczy kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie 
do szko³y prowadz¹cej kszta³cenie zawodowe)

Umowê o praktyczn¹ naukê zawodu lub 
zaœwiadczenie pracodawcy o woli zawarcia takiej 
umowy z uczniem (dotyczy wy³¹cznie kandydatów 
do klasy wielozawodowej w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej)
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WYMAGANE DOKUMENTY
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IMPREZY KULTURALNE

III regionalny Konkurs Literacki 
„Wiersz na Wielkanoc” pod patronatem 

honorowym Burmistrza Czyżewa oraz Dziekana
Dekanatu Czyżewskiego – kwiecień 2014 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   

Impreza integracyjno-ekologiczna 
„Nasza Ziemia”  – 16 kwietnia 2014 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

X Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce 
ekologicznej (podsumowanie konkursu) 

– 16  kwietnia 2014.Organizator i miejsce reali-
zacji:  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

59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
– Eliminacje Wojewódzkie – 26 kwietnia 2014 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

 
I Podlaski Rajd Kpt. Kazimierza Kamieńskiego 

„Huzara” – 25 kwietnia 2014 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Stowarzyszenie 
Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolek-

cjonerów Militariów „Grupa Wschód”,  
ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok,  
e-mail: stowarzyszenie@grupawschod.pl  

strona internetowa: www.grupawschod.pl; 
Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 

Nowe Piekuty, tel.: (086) 476 15 20,  
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl  strona internetowa:  
www.nowepiekuty.pl; Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-

637 Białystok, tel. 85 664 57 01 
e-mail: oddzial.bialystok@ipn.gov.pl, 

Strona internetowa: www.ipn.gov.pl/kontakty/od-
dzialy-ipn-i-oddzialowe-kszpnp/bialystok

XII Edycja Konkursu Historycznego „Epoka 
Prymasa Tysiąclecia” – kwiecień - maj 2014 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, 

strona internetowa: www.zsoiz-czyzew.pl 

„3 Maja” – 3 maj 2014r. Organizator: 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, miejsce realizacji: Uroczysto-
ści w kościele, przy pomniku w Czyżewie

XI Edycja Konkursu Powiatowego o życiu 
i nauczaniu Jana Pawła II – 20 maja 2014 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, 

strona internetowa: www.zszwysmaz.podlasie.pl

XIV Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów 
– 27 maja 2014 r. Organizator i miejsce realiza-

cji: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, 
ul. Sienkiewicza 52 18-210 Szepietowo, 

tel: 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl,  
strona internetowa: www.szepietowo.pl

Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów – 
22-23 maja 2014 r. Organizator i miejsce 

realizacji:  Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych 
Piekutach, ul. Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty, 

tel. 86 476 50 45,  e-mail: zsnp@wp.pl  
strona internetowa: www.szkola.nowepiekuty.pl; 

Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Hodyszewie, ul. Ppłk. Platonoffa 40, Hodyszewo, 

18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 18 40, e-mail: 
poczta@hodyszewo.vayjex.prv.pl, strona interneto-

wa: www.vayjex.fm.interia.pl/hodyszewo/; 
Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 

18-212 Nowe Piekuty, tel.: (086) 476 15 20,  
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl, strona internetowa:  

www.nowepiekuty.pl

Festyn Rodzinny 3 Maja i Gminne Obchody 
Dnia Strażaka – 3 maja 2014 r. Organizator 

i miejsce realizacji:  Gmina Nowe Piekuty, 
ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, 

tel.: (086) 476 15 20,  e-mail: urzad@nowepiekuty.pl  
strona internetowa:  www.nowepiekuty.pl: 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej
ul. Mazowiecka 1, Jabłoń Kościelna, 18-212 Nowe 
Piekuty, tel. 86 476 12 81, e-mail: sjablon@wp.pl , 

strona internetowa: www.szkolajablon.pl

Powiatowe obchody ,,Dni ochrony przeciwpo-
żarowej’’ – maj 2014 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

XV Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecz-
nych „Wesoły Pląs” – 18 maja 2014 r.

Organizator i miejsce realizacji:  Gminny Ośro-
dek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 

18-220 Czyżew, tel.: (086) 275 52 69,  
e-mail: kulczyzew@op.pl, 

strona internetowa: www.gokczyzew.pl

Święto Dziecka i Rodziny– maj-czerwiec 2014 r. 
Miejsce realizacji: Wysokie Mazowieckie

Festyn Integracyjny „Święto Rodziny” 
– 1 czerwca 2014 r. Organizator: Gminny Ośro-

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

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

miejsce realizacji: Stadion Miejski w Czyżewie

IMPREZY SPORTOWE

IV Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar 
Burmistrza Czyżewa – kwiecień 2014 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,  

strona internetowa: www.zsoiz-czyzew.pl

III Turniej Motoryzacyjny o Puchar Dyrektora 
ZSOiZ w Czyżewie – kwiecień 2014 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,    

strona internetowa: www.zsoiz-czyzew.pl 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o 
Puchar Starosty Wysokomazowieckiego 

– 18 kwietnia 2014 r. Organizator i miejsce re-
alizacji: 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 
strona internetowa: www.zszwysmaz.podlasie.pl

Wyścig kolarski - Memorial im. Bogusława 
Skocznia – 24 maja 2014 r. Organizator: UKS 

„Wiktoria” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 

OPZKol – Białystok, miejsce realizacji: 
Miasto i Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina 

Kulesze Kościelne, tel: 086 275 22 35, 
e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl

Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół 
Ponadgimnazjalnych – VII edycja-czerwiec 2014 r. 

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-

go w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 
18-220 Czyżew, miejsce realizacji: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, 
e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl 

strona internetowa:  www.zsoiz-czyzew.pl

Gminne Zawody Pożarnicze – 22 czerwca 2014 
roku. Organizator: Gmina Nowe Piekuty, 

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, miejsce reali-
zacji: Kostry Noski, tel: 086 476 15 20, 

e-mail: urząd@nowepiekuty.pl 
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
 KWIECIEŃ – MAJ 2014r.
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NASZ CZŁOWIEK DO EUROPARLAMENTU! 

Rozmowa „Głosu Wysokomazowieckiego” z miesz- 
kańcem naszego powiatu, Radnym Województwa 
Podlaskiego – Łukaszem Siekierko, kandydatem 
do Parlamentu Europejskiego.
Ciąg dalszy ze strony 2

– Wiemy, że w najbliższych wyborach kandyduje 
pan do Europarlamentu. Może, jako europoseł 
będzie pan miał większy wpływ na realizację tej 
inwestycji?
– Tak, w związku z tym, że otrzymałem dobry wynik 
w wyborach samorządowych otrzymałem propozy-
cję kandydowania z listy Prawa i Sprawiedliwości 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które 
odbędą się 25 maja. Europoseł nie ma bezpośred-
niego wpływu na takie inwestycje, ponieważ o ta-
kich kwestiach decyduje właściciel drogi a jest nim 
Samorząd Województwa. Jednak moim zdaniem 

Podlasie potrzebuje europosła stąd, który tu się 
urodził i tu mieszka, i co najważniejsze zna proble- 
my mieszkańców. Wtedy mając taką wiedzę jest 
on w stanie swoimi działaniami wpływać między 
innymi na stanowienie prawa, co powinno mieć 
pozytywny wydźwięk szczególnie tu na Podlasiu. 
Ponieważ w dalszym ciągu jesteśmy jednym z naj-
biedniejszych obszarów Unii Europejskiej, powin-
niśmy walczyć o swoje.
– „Startuje” pan z listy Prawa i Sprawiedliwości  
z 8 pozycji. Czy wszystkie osoby na liście mają  
takie same szanse?
– Na liście jest 10 osób, i jesteśmy kandydatami  
z Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazur-
skiego. Ordynacja wyborcza jest tak ułożona, że 
każdy z kandydatów ma takie same szanse zarówno 
osoba pierwsza, jak i ósma. Decyduje tutaj liczba 
głosów oddana na kandydata.
– Z informacji, jakie posiadamy wynika, że jest 
pan jedynym kandydatem reprezentującym po-
wiat wysokomazowiecki. W związku z tym czy 
mógłby pan powiedzieć coś więcej o sobie?
– Urodziłem się i mieszkam w Wysokiem Mazo-
wieckiem. Tutaj skończyłem gimnazjum, a później 
liceum ogólnokształcace. Nastepnie ukończyłem 
Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie 
jak mówiłem wcześniej, jestem radnym wojewódz-
twa podlaskiego i aplikantem radcowskim II roku. 
To są chyba najistotniejsze kwestie, jeżeli chodzi  
o mnie.

– A co chciałby Pan zmienić w funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej?
– Elementem, który mi się najbardziej nie podoba 
jest ciągłe dzielenie państw członkowskich na tzw. 
starych i nowych członków. Widać to szczególnie  
przy kwestiach finansowych np. przy dopłatach  
bezpośrednich, gdzie nasi rolnicy są mocno poszko- 
dowani w stosunku np. do rolników z państw tzw. 
starej piętnastki. Drugim przykładem może być 
tutaj zakaz udzielenia pomocy publicznej polskim 
stoczniom, gdzie Komisja Europejska zgodziła się 
na pomoc stoczniom Niemieckim. Następnym ele- 
mentem jest stanowienie prawa, które działa po 
prostu przeciwko ludziom np. zakaz wędzenia dy- 
mem. Przepis ten uderza szczególnie w małych 
przedsiębiorców, ale także i w polską tradycję.
– Co chciałby Pan jeszcze powiedzieć naszym 
mieszkańcom przed zbliżającymi się wyborami? 
– Chciałbym szczególnie zachęcić do udziału w wy- 
borach majowych, ponieważ prawo wyboru to 
istota demokracji. Frekwencja przy wyborach do 
Parlamentu Europejskiego jest zawsze najniższa, 
ponieważ nie doceniamy jeszcze istoty tego organu,  
a to w Unii Europejskiej jest tworzona znaczna 
część obowiązujących u nas przepisów prawnych.  
Dlatego jeszcze raz apeluję o udział w wyborach  
i wybranie według Państwa najodpowiedniejsze-
go kandydata lub kandydatki. Proszę pamiętać, że  
liczą się ludzie a nie numery na liście. 
- Dziękujemy za rozmowę.

Podział kościelny 1818-1925
30 czerwca 1818 r. papież Pius VII bullą „Ex im-

posita Nobis” erygował diecezję augustowską, czyli 
sejneńską, która weszła w skład metropolii warszaw-
skiej. Jej terytorium pokrywało się z wojewódz-
twem augustowskim. Biskup od 1837 r. rezydował 
w Sejnach. Diecezja sejneńska przetrwała do 1925 r.  
Władze cywilne zadecydowały, że granice dekana-
tu miały się pokrywać z granicami powiatu. Teren 
powiatu mazowieckiego pokrywał się z granica- 
mi dwóch dekanatów: tykocińskiego i wysockiego.  
W skład dekanatu tykocińskiego wchodziły para-
fie: Jabłoń, Kobylin, Pietkowo, Płonka, Poświętne, 
Rutki, Sokoły, Tykocin, Waniewo, Zawady. W skład 
dekanatu wysockiego weszły: Dąbrowa Wielka, Dą-
browka, Jabłonka, Kołaki, Kuczyn, Kulesze, Piekuty, 
Szumowo, Wysokie Mazowieckie, Wyszonki. Nowy 
podział administracyjny Królestwa Polskiego doko- 
nany w 1866 r. doprowadził do sytuacji, w której  
w obrębie jednego powiatu znajdował się tylko jeden 
dekanat. Połączono więc parafie dekanatów wysoc-
kiego i tykocińskiego w jeden dekanat mazowiecki. 
W latach 1866-1925 dekanat mazowiecki obejmo-
wał parafie: Dąbrowa Wielka, Dąbrówka, Jabłonka, 
Jabłoń, Kobylin, Kuczyn, Kulesze, Łapy, Piekuty, 
Pietkowo, Płonka, Poświętne, Sokoły, Tykocin, Wa-
niewo, Wysokie Mazowieckie, Wyszonki. Odpadły 
parafie: Szumowo, Rutki i Zawady, które odtąd na- 
leżały do dekanatu łomżyńskiego.

W 1867 biskup sejneński zniósł dekanat tyko-
ciński, a jego obszar włączył do dekanatu mazo- 
wieckiego, do którego należy po dzień dzisiejszy.

Budowa kościołów 1857-1915
W latach 1857-1864 kosztem Stefana Ciecier-

skiego (1821-1888), dziedzica dóbr Pobikry, został  

w Pobikrach zbudowany neogotycki kościół pa-
rafialny św. Stanisława Biskupa, według projektu  
warszawskiego architekta Ernesta Baumanna.

11 sierpnia 1866 r. wielki pożar strawił świąty-
nię w Jabłoni Kościelnej. Spłonęło prawie wszystko. 
Ocalała jedynie część naczyń i szat liturgicznych.  
W latach 1867-1868 według projektu architekta Ka-
rola Majewskiego, budowniczego powiatu łomżyń-
skiego, wybudowano tam obecny kościół pod we-
zwaniem Świętych Piotra i Pawła. Pracę nadzorował 
ks. Franciszek Kruszewski, przy pomocy finansowej 
Ignacego Jeleńskiego – właściciela majątku Mazury. 
Świątynia była murowana z cegły i kamienia, tynko-
wania. Zbudowano ją na planie prostokąta. W elewa-
cji frontowej umieszczono czworoboczną o ściętych  
u gory narożach wieżę. Zakomponowano trójnawo- 
we, bazylikowe wnętrze, podzielone filarami. Przy 
prezbiterium od strony północnej usytuowano ka-
plicę św. Judy Tadeusza, a od strony południowej 
zakrystię. W kościele wybudowano klasycystyczne 
ołtarze, wykonane po 1872 r. Umieszczono w nich 
obrazy fundacji I. Jeleńskiego, namalowane przez 
Rafała Hadziewicza w 1868 r. W ołtarzu głównym 
umieszczono Pasję Chrystusa, a w trzech bocznych 
obrazy świętych Piotra i Pawła, Matki Boskiej Szka-
plerznej, św. Judy Tadeusza.

W parafii Jabłoń proboszczami byli księża: 
1849-1872 Franciszek Kruszewski, 1872-1892 Woj-
ciech Świętoszkowski, 1892-1894 Franciszek Lendo, 
1894-1902 Andrzej Gołaszewski, 1902-1909 Michał 
Wilamowicz, 1909-1912 Maciej Hollak, 1912-1919 
Antoni Moczydłowski, 1919-1970 Adolf Kruszew-
ski, 1970-1991 Leopold Rogowski, od 1991 r. Kazi-
mierz Chaberek.

W 1870 r. wydelegowano powiatowego archi-
tekta dla wykonania planu nowego (zachowanego 
do dziś) kościoła w Waniewie. Nowej świątyni mu-
rowanej wybudowanej w latach 1870-1877 z cegły 
nadano charakter neoromański.

W latach 1875-1881 wybudowano nowy, ek- 
lektyczny kościół parafialny w Wysokiem Mazo-
wieckiem, według projektu architekta powiatowego 
Stefana Kucharzewskiego. W kościele umieszczono 
nowe obrazy, namalowane przez renomowanych 
malarzy: Syn Boży Dźwigający Krzyż na Golgotę  
i Św. Stanisław Wskrzeszający Piotrawina – Jana  
Styki (1890 r.), Św. Anna – Miłosza Kotarbińskiego 
(1907 r.).

W 1876 r. zaprojektowano drewniany kościo-
łek we wsi Jabłonce. Obecny murowany kościół 
parafialny wzniesiono tam w latach 1898-1905 we-
dług projektu architekta Franciszka Przecławskiego.  
Nowej świątyni murowanej z cegły nadano charakter 
neoromański.

W 1879 r. architekci Józef Pius Dziekoński  
(1844-1927) i Stefan Kucharzewski sporządzili pro- 
jekt kościoła parafialnego św. Stanisława w Dą-
browie Wielkiej. Budowę finansowała okoliczna  
drobna szlachta.

Józef Pius Dziekoński w 1901 r. zaprojektował  
świątynię parafialną Przemieniania Pańskiego w Po- 
świętnem, którą wzniesiono w latach 1903-1906₁₅₉.  
W latach 1883-1889 realizowano budowę.

Ten sam projektant w 1911 r. opracował pro- 
jekt budowy kościoła parafialnego św. Bartłomieja  
w Kuleszach Kościelnych. Projekt zatwierdzono,  
ale budowlę ukończono dopiero w 1925 r.
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