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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NAUKI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

WESOŁY PLĄS 2019 ZA NAMI
28 kwietnia w sali widowiskowo-kinowej  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odby-
ła się jubileuszowa, dwudziesta edycja Powiato-
wych Prezentacji Zespołów Tanecznych Wesoły 
Pląs. Organizowana od dwudziestu lat impreza  
z roku na rok zyskuje coraz większą popular-
ność. W tegorocznej edycji na scenie zaprezen-
towało się 28 zespołów tanecznych z 14 placówek  
z powiatu wysokomazowieckiego. Grupy tanecz-
ne prezentowały zróżnicowane style i układy, 
od tańca popularnego, przez taniec towarzyski, 
po taniec ludowy w wykonaniu zespołów pieśni 
i tańca czy taniec paradny, przestawiony przez 
mażoretki. Uzupełnieniem pomysłowych, nie- 

228 LAT KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja w całym powiecie wysokomazo-

wieckim miały miejsce uroczyste obchody 228. 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji, w których 
aktywnie uczestniczyli przedstawiciele lokal-
nych samorządów oraz mieszkańcy. Uchwalo-
na 3 maja 1791 roku ustawa regulowała ustrój 
prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Po-
wszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja 
była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po 
konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowocze-
sną, spisaną konstytucją. Podczas uroczystości,  
upamiętniających powstanie konstytucji oddano  
hołd wszystkim poległym w walce o budowa- 
nie wolnej Polski, zwracano uwagę na znaczenie  
Konstytucji w kształtowaniu tożsamości naro- 
dowej Polaków oraz jej wkład w tworzenie nie-
podległego państwa.

Ciąg dalszy na str. 6.

26 kwietnia odbyły się uroczystości pożeg- 
nania tegorocznych absolwentów szkół średnich. 
Powiat wysokomazowiecki ominęły trudności 
wynikające z ogólnopolskiego strajku nauczy- 
cieli i nasza młodzież bez związanego z tym  
stresu mogła przystąpić do egzaminów matural-
nych. Podczas uroczystości o�cjalnie kończą-
cych rok szkolny maturzyści wyrażali wdzięcz-
ność dla wychowawców, nauczycieli, rodziców, 
a także kolegów i koleżanek za wspólną podróż 
przez trzy ostatnie lata edukacji. Nie zabrakło 
wzruszeń i re�eksji, a także życzeń powodzenia 
na maturze.

Ciąg dalszy na str. 8.

powtarzalnych choreogra�i były starannie wy-
konane stroje. Wszystkim uczestnikom, a także 
opiekunom, przygotowującym dzieci do wystę-
pu i rodzicom serdecznie podziękowała i zło-
żyła gratulacje Burmistrz Czyżewa, pani Anna 
Bogucka, z której rąk młodzi tancerze otrzymali 
pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki. 

Współorganizatorem imprezy było Staro-
stwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

Galeria zdjęć na str. 12
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Zarząd powiatu rozpatrzył wnio- 
ski o udzielenie do�nansowania na  
organizację imprez kulturalnych i spor- 
towych. Złożyli je: Szkoła Podstawo-
wa w Sokołach na dofinansowanie 
XI Międzyszkolnego Konkursu Pa-
pieskiego oraz organizatorzy III Wy-
sokomazowieckiego 24 godzinnego 
Maratonu Rowerowego w sprawie 
s�nansowania Nagrody Starosty dla 
zwycięzcy. 

Zarzad powiatu rozpatrzył wnio- 
sek Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczny w Bia- 
łymstoku w sprawie dofinansowanie zakupu 
dwóch aparatów do krążenia pozaustrojowego 
na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Kar-
diochirurgii. 

14 maja 2019 roku odbyło się 17 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

10 maja 2019 roku odbyło się 16 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
– powołania komisji konkursowej w celu wyło-
nienia kandydata na wolne kierownicze stano-
wisko urzędnicze dyrektora Centrum Obsługi 
Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
kiem,
– zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie 
przyjęcia Raportu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego za 2018 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie:
– udzielenia Zarządowi Powiatu Wysokomazo-
wieckiego wotum zaufania,
– ustalenia planu sieci publicznych szkół ponad-
podstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od 
dnia 1 września 2019 roku,
– wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających o napędzie motorowym na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego
– zatwierdzenia sprawozdania �nansowego za 
2018 rok,
– udzielenia absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok,
– zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

IX EDYCJA KONKURSU POEZJI I PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, 
kontynuując wieloletnią tradycję Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, 
zorganizowała IX Edycję Konkursu Poezji  
i Piosenki Angielskiej. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli Starosta Wysokomazo-
wiecki, Burmistrz Ciechanowca oraz Wydaw-
nictwo Pearson. Bardzo nas cieszy, że kon- 
kurs miał już swoją dziewiątą edycję.

 
Konkurs był imprezą otwartą do które-

go mogli przystąpić uczniowie klas siódmych  
i ósmych oraz klas gimnazjalnych. Po elimina-
cjach na szczeblu szkolnym do �nału zakwali-
�kowało się 35 uczestników z powiatów wyso-
komazowieckiego, siemiatyckiego, ostrowskiego 
z 11 szkół: w Jabłonce Kościelnej, Wysokiem 
Mazowieckiem, Szepietowie, Kuleszach Kościel-
nych, Czyżewie, Grodzisku, Bogutach Piankach, 
Nurze, Wojnach Krupach, Dąbrówce Kościelnej 

oraz Ciechanowcu. Przesłuchania na szczeblu 
rejonowym odbyły się 18 maja 2019 r. o godzi- 
nie 10:00. Konkurs przebiegał w dwóch katego-
riach, w kategorii wiersz i piosenka poetycka. 
Repertuar był bardzo zróżnicowany, od poetów 
klasycznych do współczesnych, od poezji śpie-
wanej do znanych nam wszystkim przebojów. 
Występy młodych artystów były na bardzo wy-
sokim poziomie i wzbudziły podziw i wielki 
aplauz wśród publiczności i jury. Przedsięwzię- 
cie jest znakomitą okazją do nabycia umiejęt-
ności językowych, autoprezentacji i wystąpień 
publicznych.

Po długiej dyskusji niezależne jury przy- 
znało nagrody i wyróżnienia

Kategoria wiersz:
II miejsce – Julia Kaczyńska ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w  Jabłonce Kościelnej
II miejsce – Paweł Zawistowski ze Szkoły Pod-

stawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
III miejsce – Julia Kwiek ze Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Wyróżnienia:
– Michał Zieliński ze Szkoły Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach 
Kościelnych
– Iga Niemyjska ze Szkoły Podstawowej im. Mi- 
kołaja Kopernika w Ciechanowcu
– Marcin Tomaszewski ze Szkoły Podstawowej  
w Wojnach Krupach

Kategoria piosenka:
I miejsce – Amelia Czarnecka ze Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
II miejsce – Aleksandra Stryjek ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze
III miejsce – Michał Wojtkowski ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze

Wyróżnienia:
– Sara Majewska ze Szkoły Podstawowej im.  
Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
– Sebastian Mężyński ze Szkoły Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
– Anna Moczydłowska ze Szkoły Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepie-
towie
– Sylwia Kryńska z Zespołu Szkół w Grodzisku

 
Najlepsi wykonawcy otrzymali wartościo-

we nagrody, ufundowane przez Starostę Wy- 
sokomazowieckiego, Bank Spółdzielczy w Cie- 
chanowcu oraz Wydawnictwo Pearson.

(op. Ewa Polak-Niemyjska, 
Koordynator Konkursu) 
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25 kwietnia w Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepieto-
wie odbył się powiatowy etap XLII Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, organizowany przy współpracy 
Starostwa Powiatowego oraz Straży Miejskiej  
w Wysokiem Mazowieckiem.

Głównymi celami konkursu jest działanie 
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w szczególności poprzez popula- 
ryzowanie przepisów i zasad bezpiecznego po-
ruszania się po drogach, kształtowanie part- 
nerskich zachowań wobec innych uczestników  
ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad 
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, popularyzowanie roweru, jako 
środka transportu, a także rekreacji i sportu  
oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pra-
cy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. W powiatowym etapie turnieju, 
odbywającym się w Szepietowie udział wzięli 
uczniowie, reprezentujący szkoły podstawowe  

z terenu powiatu wysokomazowieckiego: Szko-
łę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wy-
sokiem Mazowieckiem, Miejski Zespół Szkół  
w Wysokiem Mazowieckiem, Szkołę Podsta-
wową w Ciechanowcu, Szkołę Podstawową  
w Rosochatem Kościelnem, Szkołę Podstawową  
w Jabłonce Kościelnej oraz Szkołę Podstawową 
w Szepietowie.

Konkurs został podzielony na dwa etapy:  
test na temat zasad ruchu drogowego oraz część 
praktyczną w postaci rowerowego toru prze-
szkód, przygotowanego przez funkcjonariuszy  
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Ma- 
zowieckiem. Uczestnicy turnieju musieli wyka- 
zać się znajomością przepisów kodeksu dro-
gowego, zasad zachowania, obowiązujących 
uczestników ruchu, jak również właściwą koor-
dynacją ruchową podczas jazdy na rowerze. 
 Wyniki dla klas szkół podstawowych:
Klasy�kacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem
2. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

3. Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowiec-
kiem
 Klasy�kacja indywidualna ogólna:
1. Piotr Cezary Krakówko
2. Bartosz Szulborski
3. Oliwia Kaczyńska
Wyniki dla klas szkół gimnazjalnych i ostatnich 
klas szkół podstawowych
Klasy�kacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem
2. Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowiec-
kiem
3. Szkoła Podstawowa w Szepietowie
Klasy�kacja indywidualna ogólna:
1. Weronika Jaźwińska
2. Jakub Płoński
3. Bartosz Kaczyński

Przyznano także nagrody indywidualne za 
najlepsze wyniki, osiągnięte na teście oraz naj-
lepsze wyniki z części praktycznej. 

POWIATOWY ETAP XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU  
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

24 kwietnia Hala Sportowa 
Miejskiego Zespołu Szkół w Wyso-
kiem Mazowieckiem po raz kolej-
ny na kilka godzin przekształciła 
się w �lharmonię. W szkole z go-
ścinnym koncertem wystąpili mu-
zycy Orkiestry Dętej Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka Chopi-
na �lia w Białymstoku.

Artyści zaprezentowali się przed 
mieszkańcami Wysokiego Mazowiec- 
kiego i okolic w koncercie, podczas 
którego usłyszeć można było utwory 
muzyki poważnej, popularnej i �l-
mowej. Pojawiły się dobrze znane 

słuchaczom motywy z takich �lmów jak ,,Dobry, 
Zły i Brzydki" ,,Grek Zorba" czy ,,Księga Dżun-
gli", a także utwory z repertuaru największych 
kompozytorów w historii, m.in. Mozarta. 

Za muzyczne wrażenie w imieniu własnym, 
samorządu miasta oraz dyrekcji Miejskiego Ze-
społu Szkół serdecznie podziękował Burmistrz 
Wysokiego Mazowieckiego, Jarosław Siekierko, 
który wręczył okolicznościowe upominki dyry-
gentowi, prof. Sylwestrowi Soboli oraz człon-
kowi orkiestry i konferansjerowi, Cezaremu 
Witkowskiemu, na co dzień uczącemu w Samo-
rządowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO 
 IM. FRYDERYKA CHOPINA W MZS W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Szanowni Państwo!
Miło mi poinformować, iż Podlaski Kura-

tor Oświaty zdecydował, iż Wojewódzka Inau-
guracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się  
2 września 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowiec-
kiem. To wielkie wyróżnienie dla naszego po-
wiatu i szkoły. Ten symboliczny gest jest również 
docenieniem osiągnięć naszych uczniów, pracy 
naszych nauczycieli oraz działań organu pro-
wadzącego nakierowanych na rozwój edukacji 
ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Inau-
guracja powiązana będzie z otwarciem nowego 
skrzydła szkoły, dzięki któremu szkoła będzie 
mogła przyjąć wszystkich chętnych uczniów bez 
wprowadzania tak uciążliwej drugiej zmiany. 

Zarząd Powiatu złożył do Wojewody Pod-
laskiego 17 wniosków na kwotę 67 mln zł na 

przebudowę dróg powiatowych. To najwięcej 
spośród wszystkich jednostek samorządowych 
w skali całego województwa. Mam nadzieję, że 
jeżeli nie wszystkie to zdecydowana większość 
wniosków będzie zakwali�kowana do do�nan-
sowania. Mamy już do�nansowanie z innych 
źródeł przebudowy dróg: ul. Ludowa z rondem 
w Wysokiem Mazowieckiem, Dąbrowa Mo-
czydły – Dąbrowa Łazy, Trzaski – Radziszewo 
Sieńczuch, granica powiatu – Jeńki – Waniewo,  
w m. Stare Kalinowo. W ubiegłym roku wydat-
kowaliśmy na drogi ponad 35 mln zł i był to  
rekord w historii powiatu. Ciekawe, czy w bie- 
żącym roku zbliżymy się do tej kwoty.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY...
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z posesji na terenie powiatu wysokomazowiec-
kiego. Na miejsce zdarzenia natychmiast zostali  
skierowani policjanci. Jak ustalili mundurowi, 
osoby weszły do otwartego domu i przemiesz-
czały się po jego pomieszczeniach nie mając 
zgody właściciela. Para tłumaczyła się, że szuka-
ła przedmiotów mosiężnych, które na co dzień  
skupuje. 65-latka oraz 44-latek zostali zatrzy-
mani i usłyszeli już zarzuty. Teraz za swoje nie-
odpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed 
sądem.

W niedzielę, 12.05.2019 r., funkcjonariusze 
ogniwa patrolowo-interwencyjnego Posterunku 
Policji z Czyżewie, zatrzymali nietrzeźwego kie-
rowcę w rejonie miejscowości Czyżew. 37-letni  
mieszkaniec sąsiedniego powiatu, kierował do- 
stawczym renault pomimo wydanej decyzji  
o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazda-
mi. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wy-
kazało, że wsiadł za kierownicę mając blisko  
3 promile alkoholu w organizmie.

Drugiego z nietrzeźwych kierowców funk-
cjonariusze „drogówki” zatrzymali wieczorem 
w jednej z miejscowości gminy Wysokie Mazo-
wieckie. Funkcjonariusze odebrali zgłoszenie, 
że kierowca volkswagena może być nietrzeźwy. 
Dzięki zgłoszeniu i szybkiej reakcji wysokoma-
zowieckich policjantów, już po kilkunastu minu-
tach podejrzewany został zatrzymany. Badanie 
stanu trzeźwości 30-latka wykazało, że miał  
blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz 
nieodpowiedzialni kierowcy za swoje postępo-
wanie odpowiedzą przed Sądem.

W środę, 24.04.2019 r. wysokomazowieccy 
policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca  
powiatu zambrowskiego. Funkcjonariusze po-
dejrzewali, że mężczyzna może przewozić w sa- 
mochodzie środki odurzające. Przypuszczenia 
funkcjonariuszy potwierdziły się. Policjanci za-
bezpieczyli ponad 13 gramów białego proszku 
oraz około 7 gramów zielonego suszu. Wstępne 
badania narkotesterem wykazały, że zabezpie-
czone substancje to amfetamina i marihuana. 
Dodatkowo, badanie stanu trzeźwości kierowcy 
wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Teraz za swoje 
nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed 
sądem.

We wtorek, 7.05. 2019 r., koło południa, dy-
żurny Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem otrzymał zgłoszenie dotyczące 
wtargnięcia mężczyzny oraz kobiety na jedną 

Z KRONIKI POLICYJNEJ
15 maja około godziny 13.50 na ulicy War-

szawskiej w Wysokiem Mazowieckiem 20-letni 
mężczyzna kierujący samochodem osobowym 
marki Audi podczas wyprzedzania, zderzył się 
z rowerzystą. Niestety na skutek tego 65-letni 
rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Kierowca 
samochodu osobowego był trzeźwy. 

ZNÓW PRÓBUJĄ!!!  
NIE DAJMY SIĘ NABRAĆ!!!

Wysokomazowieccy policjanci kolejny raz 
apelują i ostrzegają starszych mieszkańców po-
wiatu przed telefonami od „fałszywego policjan-
ta czy wnuczka”. W Wysokiem Mazowieckiem 
podjęto próby takich właśnie oszustw na po- 
czątku maja. 

Oszuści podczas prowadzonych rozmów te-
lefonicznych grają na emocjach seniorów. Wy-
korzystują litość, strach, lęk – wszystko po to, 
aby zmanipulować potencjalną o�arę, zdobyć 
informacje o posiadanych oszczędnościach oraz  
doprowadzić do przekazania tych pieniędzy 
oszustom. Nie dajmy się nabrać na tego typu 
historie. Pamiętajmy, oszuści wywierając na 
swoich rozmówcach presję upływającego czasu 
instruują jak, gdzie i komu należy przekazać wy-
płacone pieniądze, a potem kontakt się urywa. 
Dlatego bądźmy czujni. Nigdy nie przekazujmy 
pieniędzy nieznajomym. Zawsze sprawdzajmy  
usłyszane informacje u swoich bliskich, a o każ-
dym podejrzanym telefonie powiadamiajmy  
Policję.

Źródło: KPP w Wysokiem Mazowieckiem

FUNKCJONARIUSZE POLICJI Z WIZYTĄ W ZSOiZ W CZYŻEWIE

22 maja funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Policji w Wysokiem Mazowieckiem byli 
jednymi z gości podczas dni otwartych w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czy-
żewie. Wraz z policjantami na boisku Orlik 
zjawił się także czworonożny funkcjonariusz, 
Uzi. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć pro-
fesjonalny pokaz tresury psa, dowiedzieć się  

o szczegółach współpracy funk-
cjonariusza policji ze zwierzęciem  
oraz poznać zadania, stojące za- 
równo przed psem służbowym jak  
i jego przewodnikiem. 

Następnie w szkolnej hali 
sportowej zorganizowany został 
Test Sprawności Fizycznej do 
Policji. Ochotnicy mieli za za-
danie pokonać wymagający tor 
przeszkód, uwzględniający skok 
przez płotki, skok przez kozła, 
rzuty piłką lekarską czy prze-
niesienie manekina. Test miał 
charakter teoretyczno-praktyczny,  
a jego celem było zapoznanie  
osób zainteresowanych służbą  

w Policji z poszczególnymi elementami toru  
sprawnościowego, jego normami czasowymi  
i systemem punktowym. 

Funkcjonariusze, obserwujący zmagania 
uczestników służyli fachową radą i chętnie od-
powiadali na pytania młodych ludzi, widzących 
swoją przyszłość w szeregach policji.
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13 maja 2019 r. mszą świętą w kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazo-
wieckiem rozpoczęły się uroczystości z okazji 
Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2019, 
które były kontynuowane na placu para�al-
nym.

Gospodarz uroczystości st. bryg. Andrzej 
Koc – komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, a zara-
zem prezes oddziału wojewódzkiego ZOSP RP 
w Białymstoku, powitał gości honorowych: Jaro- 
sława Zielińskiego – posła na sejm RP, sekreta-
rza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, gen. bryg. Leszka Suskiego –  
komendanta głównego PSP, Jacka Boguckiego –  
posła na sejm RP, nadbryg. Jarosława Wendta – 
podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, 
ks. Wojciecha Ejsmonta – wojewódzkiego kape-
lana strażaków, ks. ihumena Sergiusza – krajo-
wego kapelana straży pożarnej wyznania prawo-
sławnego, ks. Radosława Kubła – diecezjalnego 
kapelana strażaków, ks. Ryszarda Niwińskie-
go – proboszcza para�i pw. Jana Chrzciciela  
w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Mirosława Or-
łowskiego – proboszcza para�i pw. Najświętszej  
Maryi Panny w Wyszonkach Kościelnych i Bog-
dana Zielińskiego – starostę wysokomazowiec-
kiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego 
ZOSP RP wraz z radnymi Rady Powiatu Wyso-
komazowieckiego.

Na strażackim święcie nie zabrakło także 
przedstawicieli lokalnych władz samorządo-
wych, służb mundurowych oraz podmiotów  
i instytucji współpracujących na co dzień ze 
strażą pożarną.

Podczas uroczystości Jarosław Zieliński –  
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji, w asyście gen. bryg.  
Leszka Suskiego – komendanta głównego PSP 
i innych władz wręczył zasłużonym strażakom:  
brązowe medale „Za Długoletnią Służbę” (młod- 

szy kapitan Radosław Maciuszko, aspirant To-
masz Kruszewski, starszy ogniomistrz Stefan  
Michał Jabłoński), srebrną odznakę „Zasłu-
żony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (starszy 
aspirant Sławomir Konopka), brązową odzna-
kę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
(młodszy aspirant Marcin Stachurski), Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza (dh Jan 
Grabowski), srebrne medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (Krzysztof Krajewski, dh Mar- 
cin Kruszewski, młodszy ogniomistrz Michał 
Chojak i ogniomistrz Artur Sienicki), dyplom 
Komendanta Głównego PSP (kpt. Wojciech 
Sokołowski). Z okazji Dnia Strażaka wręczo-
no również nagrody pieniężne które otrzymali: 

mł. bryg. Grzegorz Kulesza – nagrodę Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, st. bryg. 
Andrzej Koc – nagrodę Komendanta Główne-
go PSP oraz nagrodę Podlaskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP mł. asp. Marcin Stachurski.

Awanse na wyższe stopnie otrzymali: Ko-
mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
z dniem 4 maja 2019 r. nadał stopień starszego 
aspiranta, aspirantowi Dariuszowi Hańczukowi  
i aspirantowi Wojciechowi Mościckiemu, Podla-
ski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży  
Pożarnej z dniem 4 maja 2019 r. nadał stopień 
starszego ogniomistrza ogn. Adrianowi Karolo- 
wi Skłodowskiemu, stopień młodszego ognio-
mistrza otrzymali: starszy sekcyjny Daniel Brzo-
zowski, starszy sekcyjny Karol Gołaszewski, 
starszy sekcyjny Michał Netter, starszy sekcyjny 
Sebastian Witkowski, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 
2019 r. nadał stopień starszego strażaka stra- 
żakowi Michałowi Kordulskiemu i strażakowi  
Michałowi Zarzeckiemu

Uroczystość prowadził st. bryg. Tomasz 
Sieńczuk – zastępca komendanta powiatowego 
PSP w Wysokiem Mazowieckiem, komunika-
ty o odznaczeniach awansach i wyróżnieniach 
odczytał mł. bryg. Grzegorz Kulesza a wspania- 
łą oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z GOK Szepietowo pod batutą  
Tomasza Paducha.

Serdecznie dziękujemy!
 

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Kulesza,  
KP PSP Wysokie Mazowieckie

Zdjęcia: st. asp. Dariusz Kosowicz,  
KP PSP Wysokie Mazowieckie

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
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3 maja w całym powiecie wysokomazo-
wieckim miały miejsce uroczyste obchody 
228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji, w któ-
rych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele 
lokalnych samorządów oraz mieszkańcy.

Obchody 3-majowe w Wysokiem Mazo-
wieckiem rozpoczęły się już 30 kwietnia zło-
żeniem kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy  
AK oraz Pomnikiem Kpt. Kazimierza Kamień-
skiego ,,Huzara”. Hołd poległym oddali m.in. 
przedstawiciele Urzędu Miasta Wysokie Mazo-
wieckie wraz z Burmistrzem, Jarosławem Sie-
kierko oraz Radnymi Rady Miasta, a także pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Wysokiem 
Mazowieckiem, Urzędu Gminy Wysokie Ma-
zowieckie z Wójtem, Krzysztofem Krajewskim, 
pracownicy szkół i zakładów pracy.

3 maja o godz. 9.00 w Ciechanowcu uro-
czystości zapoczątkowała akademia w Sali wido- 
wiskowej z udziałem Burmistrza Ciechanowca, 
Eugeniusza Święckiego, radnych Rady Miejskiej, 
Starosty Wysokomazowieckiego, Bogdana Zie-
lińskiego, mieszkańców i gości. Następnie prze-
maszerowano na mszę św. w intencji ojczyzny 
do Kościoła p.w. Trójcy Św., po której złożono 
kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II.

Również o godz. 9:00 w Bazylice Mniej-
szej p.w. WNMP w Sokołach odprawiono Mszę 
Świętą w intencji Ojczyzny oraz Strażaków.  
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt 
Gminy Sokoły, Józef Zajkowski, który złożył 
również życzenia z okazji Święta Strażaków  
i odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
skierowany do braci strażackiej. Następnie zgro-
madzeni udali się na plac przed Pomnikiem – 
Krzyżem, pod którym złożono wieńce i kwiaty.

W Wysokiem Mazowieckiem, po Mszy 
Świętej o godz. 10, odprawionej w Kościele p.w. 
Św. Jana Chrzciciela, pochód przeszedł uroczy-
stym korowodem pod pomnik POW. Kwiaty 
pod pomnikiem złożyli przedstawiciele samo-
rządów, urzędów, szkół, jednostek organiza-
cyjnych oraz służb mundurowych. W imieniu 
mieszkańców powiatu wiązankę złożył Wice-
starosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała, 
oraz Radny Rady Powiatu, Marek Skarżyński. 
Wicestarosta serdecznie podziękował organi-
zatorom za przygotowanie uroczystości oraz  
podkreślił rolę Konstytucji w kształtowaniu  
polskiej państwowości.

W upamiętnieniu rocznicy uchwalenia Kon- 
stytucji 3 Maja tłumnie wzięła udział także spo-
łeczność Gminy Czyżew, na czele z Burmistrz, 

Anną Bogucką i Przewodniczącym Rady Miej-
skiej, Witoldem Sienickim. W imieniu Zarządu 
Powiatu Wysokomazowieckiego kwiaty pod 
Pomnikiem Niepodległości w Czyżewie złożył 
członek zarządu, Jerzy Pakieła.

Uroczystości 3-majowe w Gminie Kule-
sze Kościelne połączone zostały z Gminnymi  
Obchodami Dnia Strażaka, podczas których 
przyznano nagrody i odznaczenia, a także od-
czytano list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.  
Jednym z gości obchodów był radny Sejmiku 
Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński.

W Jabłoni Kościelnej tego dnia odbył się 
XXII Festyn Rodzinny, który łączył w sobie trzy 
uroczystości: 228 rocznicę Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, uroczystość NMP Królowej Polski 
oraz gminne obchody Dnia Strażaka. Po mszy  
w Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra  
i Pawła odbyła się patriotyczna akademia w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Ja- 
błoni Kościelnej. Dalsze uroczystości odbywały  
się na placu szkolnym, podczas których, m.in 
wręczono lokalne wyróżnienia. Złote Jabłko –  
odznaczenie dla szczególnie zasłużonych dla  
lokalnej społeczności, w tym roku otrzymało 
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowiec-
kiem, nagrodę odebrał Starosta Wysokomazo-
wiecki, Bogdan Zieliński. 

228 LAT KONSTYTUCJI 3 MAJA
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„Nie ma większego bogactwa w narodzie 
od światłych obywateli” – te słowa wielkiego 
Papieża – Polaka były mottem trzynastej edy-
cji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Świętego Jana Pawła II, który odbył się 
10 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 
Wsi w Kuleszach Kościelnych. 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Pod-
stawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Kuleszach Kościelnych, a patronat nad nim 
objęli: Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej Jego 
Ekscelencja ks. Bp Janusz Stepnowski, Starosta 
Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Bogdan 
Zieliński oraz Wójt Gminy Kulesze Kościelne, 
Pan Stefan Grodzki. Celem, który od począt-
ku przyświecał organizatorom, jest zachęcenie 
dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o ży- 
ciu, nauczaniu i działalności wielkiego Polaka,  

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ŚW. JANA PAWŁA II 
a przede wszystkim przybliżenie jego literackiej 
twórczości i strof o Nim.

W tym roku również uczestnicy nie zawie-
dli, bowiem zgłosiło się 29 recytatorów repre-
zentujących 10 szkół z całego powiatu.

Wyniki w kategorii I-III SP
1. Maja Żebrowska
2. Wiktoria Stypułkowska
3. Nikola Patrycja Paluszek

Wyniki w kategorii kl. IV-VI SP
1. Hanna Choińska
2. Marta Murawska
3. Maja Sienicka
Wyróżnienie: Milena Mościcka

Wyniki w kategorii klasy VII-VIII i gimnazja:
1. Luiza Maria Lubowicka i Michał Zieliński
2. Zuzanna Stypułkowska
3. Milena Jaroś.

Dzięki hojności sponsorów, wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział, 
nagrodzonym dodatkowo wręczono nagrody 
książkowe, a zdobywcy pierwszych miejsc otrzy-
mali piękne statuetki.

(op. i fot. Szkoła Podstawowa 
w Kuleszach Kościelnych)

DNI OTWARTE W SZKOŁACH ŚREDNICH

21 i 22 maja uczniowie, dyrekcja i nauczy-
ciele Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazo-
wieckiem oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Czyżewie gościli w swoich murach 
młodszych kolegów z ostatnich klas gimnazjów 
oraz szkół podstawowych, zachęcając do wybo- 
ru swoich szkół na kolejnym etapie edukacji. 

Uczniowie z Wysokiego Mazowieckiego  
zadbali o bogatą część artystyczną, podczas któ-
rej członkowie samorządu uczniowskiego dali 
popis umiejętności wokalnych, tanecznych i ko- 

mediowych. Goście liceum obejrzeli �lm pro-
mocyjny, mogli wygrać ciekawe nagrody w kon-
kursie wiedzy o szkole, zwiedzić klasy lekcyjne 
oraz skosztować przygotowanych przez uczniów 
przekąsek. 

Specjalnym gościem podczas Dnia Otwar-
tego w Czyżewie był pan Marcin Drzewiecki, 
mówca motywacyjny, współpracujący z Tele-
wizją Polsat, który zachęcał młodych ludzi do 
podążania za głosem serca, akceptacji samych 
siebie oraz walki o marzenia. Do wybrania szko-
ły w Czyżewie zachęcali też absolwenci ZSOiZ, 
Mateusz Wawrzeńczuk i Rafał Borowy, którzy 

zgodnie podkreślali, jak wiele możliwości posze-
rzania wiedzy i przygotowania do życia zawo-
dowego dała im nauka w czyżewskiej placówce.  
Na Dniu Otwartym zjawili się także przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem, którzy przeprowadzili pokaz 
tresury psa służbowego oraz Test Sprawności  
Fizycznej do Policji.

Zwiedzający obie szkoły uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placó-
wek, kierunkami kształcenia, a także drogami 
zawodowymi, które obrać mogą po ukończeniu 
szkół. 
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26 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Policealnych w Wyso-
kiem Mazowieckiem trzy lata edukacji podsu-
mowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Uroczy-
stości rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem 
hymnu państwowego przez zgromadzonych 
w szkole uczniów, a także dyrekcję, radę peda-
gogiczną, przedstawicieli rady rodziców oraz 
zaproszonych gości. Dokonano o�cjalnego prze-
kazania pocztu sztandarowego, jak również wrę-
czenia świadectw ukończenia szkoły uczniom,  
którzy poszczycić się mogli wysokimi wynika- 
mi w nauce, sukcesami w konkursach i olimpia-
dach oraz zasługami na polu sportowym i arty-
stycznym.

Za ciężką pracę oraz dumę, jaką przynosili  
swojej placówce, abiturientom podziękował Dy-
rektor ZSOiP, Ryszard Flanc, który rodzicom 
najlepszych uczniów przekazał listy gratulacyjne. 

W Zespole Szkół Zawodowych im. Sta-
nisława Staszica naukę w szkole średniej uro-
czyście zakończyli uczniowie czterech klas 
czwartych. W części oficjalnej uczestniczyli: 
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, 
Proboszcz Para�i pw. św. Jana Chrzciciela, ks. 
Ryszard Niwiński, przedstawiciele rodziców.

W przemówieniu inaugurującym uroczy-
stość Dyrektor Szkoły, Andrzej Jamiołkowski 
pogratulował 101 absolwentom ukończenia na-
uki i życzył im zdania egzaminów na poziomie 
satysfakcjonującym ich samych oraz ich nauczy-
cieli i rodziców. Zapewnił, że na zawsze pozo-
staną „naszymi uczniami” i będą miło witani  
w murach swojej szkoły. 

Do absolwentów zwrócili się również go-
ście. Starosta Bogdan Zieliński w swym wystą-
pieniu wyraził nadzieję, że okres nauki w szkole 
średniej dla wszystkich będzie czasem mile 
wspominanym, życzył sukcesów, wytrwałości 
i dobrych wyborów w dorosłym, często trud-
nym, życiu. Pan Starosta docenił pracę Dyrek-

cji i nauczycieli, podkreślił, że absolwenci tej 
szkoły są bardzo dobrze przygotowani zarów-
no do podjęcia pracy zawodowej jak i studiów.  
Bardzo ważnym momentem było wręczenie 
świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplo-
mów, tym uczniom, którzy osiągnęli sukcesy na 
niwie naukowej, sportowej oraz uzyskali 100% 
frekwencję. Najwyższą średnią w szkole – 5,47 – 
uzyskał Adam Szepietowski z kl. IV TE.

W Ciechanowcu o�cjalna część pożegna-
nia abiturientów odbyła się w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Sta- 
rosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, 
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Jerzy 
Leszczyński, Burmistrz Miasta Ciechanowiec, 
Eugeniusz Święcki, Wiceprezes Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego w Ciechanowcu, Franciszek 
Czarkowski, Radni Powiatu Wysokomazowiec-
kiego: Krzysztof Pełszyk i Cecylia Szmurło.  
W sali zgromadzili się także absolwenci, rodzice, 
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu w spo- 
sób szczególny zwróciła się do głównych boha-
terów uroczystości, tegorocznych absolwentów. 
Życzyła im, aby życiowa podróż, w którą wła-
śnie wyruszają była piękna, bogata w pozytywne  
doświadczenia i szczęśliwa. Głos zabrał także 
Pan Starosta Bogdan Zieliński i Pan Jerzy Lesz-
czyński. Obaj życzyli maturzystom powodzenia  
i sukcesów w dorosłym życiu..

Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki 
w nauce, odebrali świadectwa z wyróżnieniem, 
upominki i nagrody książkowe. Podziękowania 
i listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce 
ich dzieci oraz pełną zaangażowania współpracę 
ze szkołą odebrali również rodzice tegorocz- 
nych maturzystów. Docenieni zostali ponadto ci 
absolwenci, którzy godnie reprezentowali szko-
łę, angażowali się w życie kulturalne, śpiewali  
w chórze szkolnym, odnosili sukcesy w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych, jak i ci, którzy mieli bardzo wy- 
soką frekwencję na zajęciach szkolnych, byli  
członkami szkolnego wolontariatu, czy też ho-
norowymi krwiodawcami. 

Owoc czteroletniej ciężkiej pracy – świa-
dectwa ukończenia szkoły – odebrali uczniowie 
Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Czyżewie. Towarzyszyli im  
w tym dniu nauczyciele, rodzice, przyjaciele  
oraz zaproszeni goście: radny Rady Powiatu Wy-
sokomazowieckiego, Jerzy Pakieła, Burmistrz 
Czyżewa, Anna Bogucka, ksiądz proboszcz Eu-
geniusz Sochacki.

Pani Dyrektor, Alicja Bańkowska życzyła 
wszystkim tegorocznym absolwentom, aby cele 
sobie założone i zamierzenia udało się im zre-
alizować, aby życie dobrze się układało a jeśli 
kiedyś nastąpi spotkanie po latach, żeby można 
było zobaczyć szczęśliwych i zadowolonych ab-
solwentów ZSOiZ w Czyżewie. Podziękowała 

również wychowawcom klas IV za trud i wy- 
siłek włożony w pracę z uczniami, za podej- 
mowane działania wychowawcze i opiekuńcze,  
które będą z całą pewnością owocować wśród 
młodych ludzi w dorosłym życiu. 

Głos zabrali również zaproszeni goście: pan 
Jerzy Pakieła, pani Anna Bogucka oraz ksiądz 
proboszcz Eugeniusz Sochacki, którzy życzyli  
bohaterom dnia sukcesów, połamania piór i dłu- 
gopisów na maturze, dostania się na wyma- 
rzone studia, realizacji własnych przedsięwzięć  
i marzeń, a potem udanych wakacji. Pani Bur-
mistrz również serdecznie podziękowała naszej 
młodzieży za zaangażowanie podczas lokalnych 
uroczystości w Czyżewie. 

Po uroczystym przekazaniu sztandaru młod- 
szym uczniom i złożeniu przez nich uroczystej 
przysięgi dbania o dobre imię szkoły, nastąpiła 
przyjemna chwila nagradzania uczniów za naj-
lepsze wyniki w nauce i zachowaniu, za zaan-
gażowanie na rzecz szkoły, wybitne osiągnięcia 
sportowe, aktywność artystyczną i społeczną, 
pracę na rzecz wolontariatu, HDK. Na szcze- 
gólne wyróżnienie za pracę nad własnym roz- 
wojem i edukacją oraz pracę na rzecz szkoły 
otrzymali Rafał Borowy i Mateusz Wawrzeń-
czuk. 

Czteroletni okres nauki w szkole średniej 
zakończyli również absolwenci Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyże-
wie. Na stronie internetowej szkoły ukazało się 
wzruszające pożegnanie:

Żegnamy drugi dom. 26 kwietnia o�cjalnie 
zakończyliśmy czteroletni okres nauki w szkole  
średniej. Dla nas to nie była tylko szkoła, bo czu-
liśmy się tutaj jak w drugim domu. I taki cha-
rakter miało nasze pożegnanie z Zespołem Szkół  
Rolniczych w Krzyżewie. Dziękujemy za przy-
bycie na naszą uroczystość gości: pana Leszka  
Gruchały, Wicestarosty Powiatu Wysokomazo-
wieckiego i pana Waldemara Kikolskiego, Dyrek-
tora Zespołu Szkól w Sokołach, także absolwenta 
ZSR w Krzyżewie. Dziękujemy całemu Gronu  
Pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły za 
czteroletni trud pracy z nami i cierpliwość dla 
naszych nie zawsze wspaniałych pomysłów. Cie-
szymy się, że za nami kolejny etap młodzieńcze-
go życia i jednocześnie odczuwamy żal, że okres  
beztroski i swobody bezpowrotnie się kończy.

W tym szczególnym dniu zorganizowaliśmy 
„rodzinne” pożegnanie szkoły, które miało wyjąt-
kowy charakter, zarówno ze względu na minione 
cztery lata nauki, jak i ze względu na wydarze-
nia – dobre i radosne, poważne i smutne – w ja-
kich przyszło nam uczestniczyć. Dziękujemy za  
te wszystkie minione chwile.

Wszystkim absolwentom życzymy dobrych 
wyników na egzaminach, spełnienia planów i ma-
rzeń oraz wielu cennych szkolnych wspomnień. 
My Krzyżewo będziemy wspominać jak najlepiej, 
bo tu człowiek czuł się zawsze wśród przyjaciół, 
jak w drugim domu.

Do zobaczenia w dorosłym życiu! 
Absolwenci ZSR w Krzyżewie 2019

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NAUKI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
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V FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ W KLUKOWIE
12 maja w Kościele p.w. NMP Często-

chowskiej w Klukowie odbył się piąty, jubile-
uszowy Festiwal Pieśni Maryjnej w Klukowie, 
zbiegający się w czasie z obchodami 100 lat  
istnienia Para�i w Klukowie.

Festiwal miał charakter otwarty, bez jury  
i lokat. Oprócz występów festiwalowych odbył 
się specjalny koncert Pieśni Maryjnych w inter-
pretacji na trąbkę w wykonaniu jednego z naj-
lepszych trębaczy w kraju, Andrzeja Pietraszko 
przy akompaniamencie Łukasza Kolińskiego na 
organach. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i przypinki, nawią-
zujące do Jubileuszu 100 lat Para�i w Klukowie.

Przed wiernymi zaprezentowali się soliści, 
zespoły i chóry z terenu powiatu wysokomazo-
wieckiego (w tym z Wysokiego Mazowieckiego, 
Kuczyna, Czyżewa, Klukowa i Nowych Piekut) 
i okolic. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Klukowie, Leszek Koliński serdeczne podzię-
kowania za współorganizację wydarzenia skie-
rował do księdza proboszcza, a także do wszyst-
kich artystów, z których wielu bierze udział  
w Festiwalu od pierwszej edycji.

JARMARK ŚW. WOJCIECHA W MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU
28 kwietnia w Muzeum Rolnic-

twa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Cie-
chanowcu odbyła się dwudziesta edy-
cja Jarmarku św. Wojciecha, który co 
roku inauguruje sezon turystyczny. 
Na teren Muzeum Rolnictwa zapro-
szeni zostali twórcy ludowi, kupcy, 
rzemieślnicy i ogrodnicy, prezentu-
jący swoje wyroby, a przez cały dzień 
wystawcom towarzyszyły występy 
zespołów folklorystycznych, kapel 
i muzyków. Podczas tegorocznego  
jarmarku rozstrzygnięto również  
Konkurs ,,Eko-pocztówka z lasu", or-
ganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie i Nadleśnictwo 
Rudka. Prace konkursowe obejrzeć 
można było w kościele na terenie 

skansenu. Do dyspozycji gości pozostawały  
również tereny muzealne, gdzie coraz śmielsze 
oznaki wiosny oraz zwierzęta w zagrodach za-
chęcały do rodzinnych spacerów.

KULESKA MAJÓWKA

12 maja w Kuleszach Kościelnych odbyła 
się I Kuleska Majówka, organizowana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kulesianki", pod 
Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kule-
sze Kościelne, Stefana Grodzkiego.

Pogoda sprzyjała zabawie na świeżym po-
wietrzu, toteż na placu obok Kościoła św. Bar-
tłomieja zgromadziło się wielu mieszkańców 
gminy, by obejrzeć występy zaproszonych zespo-
łów wokalnych (Kulesianki Band, Rokietnica, 
Horyzont NEXX Dance) i tanecznych (Cosmo, 
Magnetic), skosztować regionalnych dań, przy-
gotowanych przez członkinie KGW ,,Kulesianki" 
oraz wziąć udział w dyskotece pod chmurką  
z DJ-em. Wśród atrakcji na gości Majówki cze-
kały także darmowe dmuchańce dla dzieci i wy-
stawa maszyn rolniczych i sprzętu do produkcji 
rolnej. Imprezę zwieńczył pokaz sztucznych 
ogni.
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W środę (8 maja br.) w Operze i Filharmo-
nii Podlaskiej odbyła się trzecia z kolei regio-
nalna konferencja przeprowadzona w ramach  
100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pn. 
„Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki 
urzędów pracy”. Organizatorem konferencji 
był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 
we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pra- 
cy i Polityki Społecznej.

W uroczystej gali uczestniczył Krzysztof 
Michałkiewicz – sekretarz stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Boh- 
dan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Ewa Fla- 
szyńska – dyrektor Departamentu Rynku Pracy 
i Ireneusz Baranowski – dyrektor Departamen- 
tu Funduszy w MRPiPS.

Podczas konferencji zaprezentowano do-
bre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej 
powiatowych urzędów pracy w Nowym Dworze 
Mazowieckim, Bielsku Podlaskim, Kartuzach  
i Iławie. Podsumowano również 20-lecie dzia- 
łalności Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej w Białymstoku i Olsztynie.

Zreferowano bieżącą sytuację na rynku  
pracy zwracając uwagę na rekordowo niski po-
ziom bezrobocia. Stopa bezrobocia w Polsce na 
koniec 2018 r. wynosiła 5,8%, liczba bezrobot-
nych nie przekroczyła miliona osób, a liczba  
pracujących oscylowała wokół 16,6 mln. Naj-
nowsze statystyki w powiecie wysokomazowiec-
kim mówią o liczbie bezrobotnych na poziomie 
1583 osób i 5,8% stopie bezrobocia. 

Konferencja w Białymstoku skierowana była  
do czterech województw: podlaskiego, mazo-
wieckiego, pomorskiego oraz warmińsko-ma- 
zurskiego. Podczas spotkania, Honorową Od-
znaką „Primus in Agendo”, czyli „Pierwszy 
w działaniu”, przyznawaną za szczególne osią-
gnięcia osobom aktywnym, pełnym zaangażo-
wania wyróżniono najlepszych pracowników 
publicznych służb. 

W tym roku nagrodzono w ten sposób re-
kordową liczbę 28 osób. Wśród odbierających 

ministerialne wyróżnienie z rąk Krzysztofa  
Michałkiewicza znalazła się Anna Milewska – 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyso-
kiem Mazowieckiem. 

Wszystkim odznaczonym w imieniu mar-
szałka województwa Artura Kosickiego pogra- 
tulowała Wiesława Burnos.

– Odznaka Honorowa Primus in Agendo 
ustanowiona została Rozporządzeniem Rady  
Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Ho-
norowej Primus in Agendo. ustalenia jej wzoru, 
zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Nada-
wana jest przez ministra właściwego do spraw  
pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny oso-
bom �zycznym, organizacjom oraz instytucjom 
za szczególne działania lub zasługi na rzecz ryn-
ku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Jest ona 
wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaanga- 
żowania i oddania postawy wyróżnionego, naj- 

ciekawszych i najbardziej wartościowych inicja-
tyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych 
projektów, a także rzetelności i o�arności w po- 
dejmowanych działaniach.

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
– DOBRE PRAKTYKI URZĘDÓW PRACY”

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU KANDYDATÓW DO UTWORZENIA  
GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO  

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DO 1 LIPCA 2019 ROKU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż prze-
dłuża  termin naboru kandydatów do utworze-
nia grupy terapeutycznej PROGRAMU KO-
REKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB 
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 
do 1 lipca 2019 roku. Udział w programie daje 
możliwość skorzystania z indywidualnych spo-
tkań oraz grupowych zajęć korekcyjno-edu-
kacyjnych. Program jest skierowany do osób, 
mających problemy z panowaniem nad agresją 
i emocjami, kształtowaniem właściwych relacji 

z bliskimi oraz przede wszystkim do sprawców 
przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pro- 
gramie proszone są o złożenie w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Mic-
kiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój 
nr 1) oświadczenia uczestnika PROGRAMU 
KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

Oświadczenie dostępne jest w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wy-
sokiem Mazowieckiem jak również na stronie 
internetowej: www.pcprwysokiemazowieckie.pl.
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UCZNIOWIE ZSZ W OŚWIĘCIMIU
2 maja w ramach projektu „International 

March of the Living”, zorganizowanego przez 
MEN uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, 
jako jedynej szkoły z województwa podla-
skiego, uczestniczyli w 28. Marszu Żywych  
w Państwowym Muzeum Auschwitz –Birkenau 
w Oświęcimiu. Byli tam również młodzi lu- 
dzie z całego świata. Około 10 tysięcy uczest-
ników przeszło wspólnie „drogą śmierci” mię- 
dzy byłymi obozami: Auschwitz i Auschwitz II –  

Birkenau. W tym roku największą grupę sta-
nowiła młodzież z USA, Argentyny oraz Wę-
gier.

Po przejściu przez bramę „Arbeit macht 
frei” uczniowie wraz z innymi uczestnikami  
marszu przeszli z terenu byłego obozu Au-
schwitz I do Auschwtz II-Birkenau. Główna  
ceremonia odbyła się przy pomniku upamięt-
niającym ofiary obozu położonym w pobliżu 
ruin komór gazowych i krematoriów II i III.

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ  
,,POLSKIE PRZEBOJE – PIOSENKI CZAR”

17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Czyżewie odbyła się siódma edycja Powia-
towego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej ,,Polskie Przeboje – Piosenki Czar". 
Laureaci konkursu wystąpią na scenie pod- 
czas Festynu ,,Święto Rodziny”, który od-
będzie się 2 czerwca na Stadionie Miejskim  
w Czyżewie. 

Konkurs, w którym młodzi artyści prezen-
tują własne interpretacje największych polskich 
przebojów cieszy się ogromną popularnością 
w regionie – w tegorocznej edycji wzięło udział 

aż 65 uczestników z ośrodków kultury i szkół  
z powiatu wysokomazowieckiego. Na scenie za-
prezentowali się soliści oraz zespoły w czterech 
kategoriach wiekowych, a komisja jury ocenia-
ła zarówno umiejętności wokalne, jak i dobór 
repertuaru. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz 
laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i statu-
etki z rąk Burmistrz Czyżewa, Anny Boguckiej, 
która wraz z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Katarzyną Kostro serdecznie pogratulowa-
ła artystom i ich opiekunom.

,,CO KROK TO OBYCZAJ” – POWIATOWY WIECZÓR Z TRADYCJĄ W DĄBROWIE-ŁAZACH

18 maja społeczność miejscowości Dąbro-
wa-Łazy jak co roku aktywnie uczestniczyła  
w kulturowym wydarzeniu ,,Co krok to oby-
czaj” – powiatowy wieczór z tradycją, orga- 
nizowanym przez Stowarzyszenie Wsi Dąbro-
wa-Łazy ,,Pod wiatrakiem”. 

O godzinie 14.00 przez miejscowość prze-
szła uroczysta procesja, połączona ze święce-
niem pól i domów. We wspólnej modlitwie  
o pomyślność plonów, której przewodniczył ks. 
kan. Andrzej Stypułkowski, udział wzięli tłum-
nie zgromadzeni mieszkańcy wsi.

Wydarzenie miało swą kontynuację wie-
czorem, podczas uroczystej Mszy Świętej oraz 
biesiady w Świetlicy Wiejskiej, która sprzyjała 
integracji i bliższemu zapoznaniu się z bogatym 
dziedzictwem kulturowym wsi Dąbrowa-Łazy. 

Mieszkańcy mieli okazję spróbować regio-
nalnych specjałów, obejrzeć wystawę rękodzieła 

i starych domowych sprzętów, 
a także pokaz tradycji lokalnych,  
takich jak przędzenie wełny na  
kołowrotku. Wręczono również  
nagrody zwyciężczyniom kon- 
kursu na najlepsze wypieki. Po- 
mimo szalejącej na zewnątrz  
burzy, biesiadnikom dopisywały 
szampańskie nastroje. 

Wydarzenie ,,Co krok to  
obyczaj”, dofinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Wyso- 
kiem Mazowieckiem, jak co 
roku dało możliwość niezwy- 
kłego obcowania z dziedzictwem 

kulturowym wsi Dąbrowa-Łazy, a także zacie-
śniania więzi członków lokalnej społeczności. 
Stowarzyszenie ,,Pod Wiatrakiem” od 2015 roku 
wspiera kulturalny rozwój miejscowości oraz 
dba o integrację wspólnoty, stwarzając sposob-
ność ciekawego i konstruktywnego spędzania 
czasu, połączonego z poznawaniem historii i tra- 
dycji miejscowości. 
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