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40-LECIE NADANIA IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ ROLNICZYCH W KRZYŻEWIE

24 czerwca 1981 roku Zespołowi Szkół Rolniczych w Krzyżewie nadano imię patronki oraz
wręczono sztandar szkoły. Od tego dnia szkoła
nosi imię swojej fundatorki i założycielki Stefanii Karpowicz. 4 lipca społeczność szkolna
obchodziła 40. rocznicę tego wydarzenia. W uroczystości oprócz władz samorządowych i szkolnych udział wzięli także dawni nauczyciele
i dyrektorzy, a także absolwenci rocznika 1981.
Ciąg dalszy na str. 11.
Galeria zdjęć z wydarzenia na str. 12.

OTWARCIE ODDZIAŁU PEDIATRII W SZPITALU OGÓLNYM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

28 czerwca w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oficjalnie oddano do użytku
zmodernizowany Oddział Pediatrii, w którym
diagnozuje się i leczy większość chorób wieku
dziecięcego. Oddział zyskał nowoczesną aranżację, uwzględniającą m.in. łazienki w salach,
kuchnię ze wszystkimi udogodnieniami oraz
barwny wystrój pomieszczeń i mebli. Jest to
kolejny zamknięty etap trwającej modernizacji całego budynku szpitala, której łączny koszt
to ponad 22 mln złotych – połowa tej kwoty to
pieniądze z rezerwy budżetu państwa.
Ciąg dalszy na str. 5.

ZARZĄD POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO Z ABSOLUTORIUM
I WOTUM ZAUFANIA

Podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 29 czerwca Radni Rady
Powiatu VI kadencji jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Podczas sesji Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu oraz Raport o Stanie Powiatu, który zawiera podsumowanie działalności Zarządu w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
powiatu i budżetu obywatelskiego. Jak podkreślił Starosta, w roku 2020 powiat wysokomazowiecki przeznaczył na swoje inwestycje łącznie
około 40 mln złotych.
Ciąg dalszy str. 3.

Z PRACY ZARZĄDU
h) powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem,
i) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu,
j) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

29 czerwca 2021 roku odbyło się 80. posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
b) ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o nr. ew. 24
położoną w obrębie Nowe Gierałty w gminie
Szepietowo,
d) miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego części miasta Szepietowo w rejonie
ulicy Białostockiej,
e) miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru obejmującego część działki
o nr. ew. 1057/1 położonej w obrębie Szepietowo
w gminie Szepietowo,
f) miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru położonego w obrębach
ewidencyjnych Wojny – Pogorzel oraz Nowe –
Zalecie w gminie Szepietowo,
g) miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego część działki o nr. ew.
169/2 położonej w obrębie Wojny – Pogorzel
w gminie Szepietowo,

7 lipca 2021 roku odbyło się 81. posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania budowy drogi między ulica
Ludowa i Stadionową (24KDD, część 22KDD),
b) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
c) ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok
2022.

gminnej Nr 107649B od drogi powiatowej Nr
2065B do m. Jabłoń Dobki w km. rob. 0+0000+523
c) powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektorów
zespołów szkół prowadzonych przez powiat
wysokomazowiecki,
d) udzielenia upoważnienia dyrektorowi ZSOiZ
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
e) ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Powiatu Wysokomazowieckiego,
f) podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.

16 lipca 2021 roku odbyło się 82. posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
b) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
drogi kategorii drogi gminnej,
c) zaopiniowania budowy drogi gminnej Nr
151262B (Nr działki 86) początek opracowania
od działki nr 83/2 do działki nr 87 na odcinku
ok. 230 mb. We wsi Stara Litwa.
28 lipca 2021 roku odbyło się 83. posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Centrum Obsługi
Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
b) zaopiniowania rozbudowy, przebudowy drogi

XXIV SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

29 czerwca odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał
i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z przewodniczących komisji
z działalności komisji pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok.
8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2020.
10. Rozpatrzenie raportu zarządu powiatu o sta-
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nie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2020 rok
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum
zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020
rok: przedstawienie przez zarząd sprawozdania
finansowego za 2020 rok, przedstawienie przez
zarząd sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2020 rok oraz
informacji o stanie mienia za 2020 rok, przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdaniu
z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
powiatu za 2020 rok i wniosek o udzielenie absolutorium z tego tytułu, przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjna
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego wniosku
o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2020

rok, przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2020 rok, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie
uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki PFRON
w 2021 roku,
b) przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok,
c) zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok,
d) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
e) odwołania Skarbnika Powiatu,
f) powołania Skarbnika Powiatu.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Z ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

Przed przystąpieniem do głosowania Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
przedstawił Raport o Stanie Powiatu. Jak podkreślił Starosta, ze względu na wybuch pandemii
ubiegły rok postawił przed wszystkimi samorządami szereg wyzwań i trudności, które miały
znaczący wpływ m.in. na obszar gospodarki.
– To dotknęło również nas, nasz powiat i naszych mieszkańców. Nie ominęło nas to, by stosować się do restrykcji, nowych wymogów. Ta choroba
przerosła oczekiwania każdego z nas. (…) Rok
2020 stał pod znakiem tego właśnie zagrożenia.
Starosta skierował podziękowania za szczególny wysiłek w trakcie pandemii do dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych,
pracowników Starostwa, Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem oraz mieszkańców
powiatu, którzy licznymi oddolnymi inicjatywami okazywali wsparcie potrzebującym, m.in.
przekazując środki ochrony osobistej dla szpitala i jednostek pomocy społecznej.
– Ta pandemia mimo swoich trudności pokazała, że potrafimy dalej być ludźmi. Potrafimy
współczuć, pomóc innym. Taka postawa naszych
mieszkańców na pewno zasługuje na szczególną
uwagę i docenienie i za tę postawę bardzo serdecznie dziękuję. (...) Jednostki oświatowe ze wzglę-

du na obostrzenia, naukę zdalną, też sprawdziły
się w swoim działaniu. Mieliśmy do czynienia
z wprowadzeniem nowego systemu nauki. Wyniki uczniów są nawet lepsze niż w roku niepandemicznym. Wymagało to z pewnością wielkiego
poświęcenia kadry pedagogicznej oraz wielkiego
wysiłku młodych ludzi, by zmusić się do nauki
i pobierać ją w sposób odpowiedzialny.
Starosta podkreślił ważną rolę rządowej
Tarczy Antykryzysowej dla samorządów w minimalizowaniu wpływu pandemii na inwestycje
w powiecie.
– Pomoc rządu RP dla jednostek samorządu
terytorialnego była czymś bardzo znaczącym.
(…) Tych inwestycji w roku ubiegłym mieliśmy
naprawdę dużo. To jest kolejny rok, w którym
powiat wysokomazowiecki jak rozpędzona lokomotywa pokonuje kolejne rekordy związane z inwestowaniem. (..) Dzięki bardzo dobrej współpracy z Rządem RP w osobie pana Wojewody
otrzymaliśmy duży zastrzyk środków na inwestycje. (...) Powiat wysokomazowiecki przeznaczył
na swoje inwestycje w roku 2020 łącznie około
40 mln złotych. (…) Dzięki dobrej współpracy
z samorządami gminnymi udało się nam zrobić to, co w wielu latach poprzednich było zapomniane albo odkładane.
Jedną z ważniejszych inwestycji w roku
ubiegłym był też rozpoczęty całkowity remont
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
którego koszt w 50% współfinansowany jest z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
– Dzięki tarczy antykryzysowej dla samorządów udało się nam jako samorządowi (oprócz
5 mln złotych z pierwszej transzy) pozyskać także 8 mln złotych w dwóch następnych transzach
na remont i modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu. Nasze marzenie
z początku tej kadencji dotyczące modernizacji
Szpitala Ogólnego jako całości będzie w 100% wykonane w tej kadencji.
Jako samorząd powiat pozyskuje również
środki europejskie, przeznaczane przede wszystkim na projekty realizowane w szkołach, Po-

wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy. Łącznie w roku 2020
zrealizowano lub rozpoczęto realizację ponad
30 projektów na łączną kwotę prawie 4,5 mln
złotych.
– Podsumowując rok 2020 chciałbym serdecznie podziękować Pani Przewodniczącej oraz
Radzie za to, że dajecie Zarządowi Powiatu duże
pole manewru i dużą swobodę w staraniu się
o różnego rodzaju środki. To zgodna współpraca jest podstawą sukcesu tego powiatu. (…) Nie
skupiamy się na tym, żeby ze sobą walczyć, tylko
na tym co jeszcze zrobić. (...) Chciałbym podziękować swoim dyrektorom i kierownikom, komendantom, za pracę, którą wkładacie każdego dnia,
którą włożyliście w roku 2020. (...) Chcę podziękować również waszym pracownikom.
Radni jednogłośnie udzielili Zarządowi
Powiatu wotum zaufania.
Przedstawiając sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2020 rok Starosta podkreślił, że pomimo trwającej pandemii powiat uniknął zaciągania pożyczek, jednocześnie nie rezygnując
z inwestycji. Na inwestycje drogowe w roku
2020 powiat przeznaczył ponad 30 mln złotych.
Podsumowując rok 2020 Starosta wskazał
również na największe wyzwania, stojące przed
samorządem powiatu w kolejnych latach, a jednym z nich jest postępujące wyludnianie się
powiatu, przede wszystkim terenów wiejskich.
– Nas jest jako mieszkańców coraz mniej
w tym powiecie i powinniśmy zrobić wszystko,
aby tych mieszkańców było więcej. To jest wyzwanie dla nas obecnie funkcjonujących, ale też
wyzwanie dla przyszłych pokoleń. (…)
Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
powiatu za 2020 r. Przedstawiono również pozytywne opinie o wykonaniu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu.
Rada Powiat jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

22 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i
Sportu, na którym zapoznano się: ze sprawozdaniem z wykonania zadań i gospodarowania
środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok, sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
za 2020 rok, sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020
rok, raportem Zarządu Powiatu o stanie powiatu
za 2020 ok, sprawozdaniem zarządu powiatu z
wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz
projektem uchwały zmieniającą uchwałę w
sprawie określenia zadań na które przeznacza

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2021 rok.
22 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego, na którym dokonano oceny
służb drogowych z działalności e sezonie zimowym 2020/2021, zapoznano się z raportem zarządu powiatu o stanie powiatu za 2020 rok oraz
sprawozdaniem zarządu powiatu z wykonania
budżetu powiatu za 2020 rok. Ponadto zaopiniowano projektu uchwał w sprawie: a) przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za
2020 rok, b) zatwierdzenia planu finansowego, w

tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w
Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok.
28 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów, na
którym rozpatrzono raport o stanie powiatu za
2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego za 2020 rok
oraz informację o stanie mienia za 2020 rok
oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. W
dalszej części posiedzenia komisja udała się do
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
w celu zapoznania się ze stanem inwestycji oraz
dokonanymi zakupami inwestycyjnymi.
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PARK MIEJSKI W CZYŻEWIE Z IMIENIEM PROF. MARIANA SOKOŁOWSKIEGO

8 sierpnia Park Miejski w Czyżewie oficjalnie otrzymał imię pochodzącego z Czyżewa prof. Mariana Sokołowskiego. W uroczystym odsłonięciu tablicy z nazwą parku
udział wzięli m.in. Senator RP Jacek Bogucki,
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Marek Malinowski, Członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Jarzy Pakieła,
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie Witold Sienicki. Wcześniej Rada Miejska w Czyżewie podczas uroczystej sesji przyjęła przez
aklamację uchwałę o nadaniu imienia profesora Sokołowskiego Parkowi Miejskiemu.
Tego dnia społeczność miasta i gminy Czyżew świętowała też dziesięciolecie odzyskania
przez Czyżew praw miejskich. Podczas jubileuszu na Stadionie Miejskim nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych, koncertów, stoisk z lokalnymi potrawami oraz konkursów z nagrodami.
Wydarzenie było również okazją do ogłoszenia
wyników plebiscytu ,,Najlepsi w Gminie” oraz
wręczenia statuetek laureatom.

• Zespół dworsko-ogrodowy w Czyżewie powstał w latach 40. XIX wieku, kiedy Leopold Sokołowski, właściciel Czyżewa, zakupił Czyżewo
Kościelne. W majątku obejmującym
dwór z zabudowaniami gospodarczymi, ogrody i rozległy park urodził się 9 stycznia 1839 roku Marian
Seweryn Wilhelm Sokołowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
historyk sztuki, konserwator zabytków i muzeolog, twórca pierwszej
na ziemiach polskich katedry sztuki.
• W okresie międzywojennym właścicielem obiektu był syn profesora Sokołowskiego – Tadeusz Sokołowski. We wrześniu 1939 roku
do Czyżewa wkroczyły wojska sowieckie i na terenie majątku powstała Stacja Maszynowo-Traktorowa, która miała pełnić funkcję gospodarstwa
typu kołchoz.
• Od 1941 roku do wyzwolenia w roku 1944 majątek był zajęty przez Niemców i rządzony przez
Wschodniopruskie Towarzystwo Rolnicze.
• W czasach PRL nastąpiła częściowa parcelacja
majątku. Znaczna część zespołu dworsko-ogrodowego przeznaczona została pod rozbudowę
miasta i Państwowy Ośrodek Maszynowy.
• W 1985 r. park został wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Łomży Ldz. KL.W KZ-5340/20/85 z dnia
16 grudnia 1985 roku.
• W dniu 16 kwietnia 2010 roku na mocy uchwały XXXVI/190/10 Rady Gminy Czyżew-Osada
Park podworski w Czyżewie stał się formą ochrony przyrody – zespołem przyrodniczo-krajobrazowym pod nazwą ,,Park krajobrazowy w Czyżewie".

• W 2017 roku rozpoczęto realizację zadania pod
nazwą ,,Zagospodarowanie Parku podworskiego
w Czyżewie”, inwestycja została zakończona
w roku 2019.
• W roku 2021 parkowi nadane zostało imię profesora Mariana Sokołowskiego.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

10 sierpnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład.
W spotkaniu udział wzięli Senator RP Jacek
Bogucki oraz samorządowcy z terenu powiatu wysokomazowieckiego, w tym Wicestarosta
Wysokomazowiecki Waldemar Kikolski, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław
Siekierko, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka,
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki,
Burmistrz Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysz-
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tof Krajewski, Wójt Gminy Sokoły
Józef Zajkowski, Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki,
Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński oraz Członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek
Dąbrowski.
Podczas spotkania Senator RP
Jacek Bogucki omawiał m.in. założenia Rządowego Funduszu Polski
Ład, zasady składania wniosków

oraz odpowiadał na pytania przedstawicieli
samorządów.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie
skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez
JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania
jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program
realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne
udzielane przez BGK.

OTWARCIE ODDZIAŁU PEDIATRII W SZPITALU OGÓLNYM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Środki,
|które są tutaj inwestowane przyczynią się na
pewno do tego, by podnieść poziom komfortu
pobytu w szpitalu. Ten oddział jest oddziałem
szczególnym, ma służyć tym najmłodszym, którzy są przyszłością narodu. (…) Chcę serdecznie
podziękować całej kadrze, szczególnie kadrze
pielęgniarskiej. Rozumiecie i dbacie o dobre imię
tego szpitala i jego pracowników. A ważne jest,
by w odczuciu społecznym przekazywać taką informację, że szpital w Wysokiem Mazowieckiem
jest bardzo dobrą jednostką opieki zdrowotnej,
a będzie jeszcze lepszą. Temu służą trwające tu
prace – powiedział Starosta.
Zaproszeni goście wspólnie dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz mieli możliwość obejrzenia nowo wyremontowanych sal
szpitalnych.

W uroczystym otwarciu oddziału udział
wzięli m.in. Senator RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Radni Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego, przedstawiciele
lokalnych samorządów, a także pracownicy szpitala. Wszystkich obecnych przywitała Dyrektor
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
Bożena Grotowicz, która podsumowała efekty
trwającej kilka ostatnich miesięcy modernizacji
oraz zaprezentowała nowo zakupiony sprzęt do
dezynfekcji pomieszczeń.
Na nowo otwartym oddziale wydzielono części dla dzieci młodszych i starszych. Zgodnie
z nową aranżacją pokoje zyskały łazienki, co
znacząco podniesie komfort pobytu najmłodszych pacjentów i ich opiekunów. Do dyspozycji
rodziców przeznaczona jest również kuchnia ze
wszelkimi potrzebnymi udogodnieniami. Przeszklone ściany pomiędzy pokojami dla najmłod-

szych, a dyżurką pielęgniarek zapewniają stałą
obserwację i zwiększają bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. Barwny wystrój sal – kolorowe łóżka, fotele, szafki i ściany – to wszystko
sprawi, że dzieciom, które będą leczone w Naszym Oddziale przyjemniej upłynie czas powrotu do zdrowia. Dzięki zatrudnionej na Oddziale
profesjonalnej kadrze medycznej i miłej atmosferze, najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu,
będą szybko wracać do zdrowia otoczeni najwyższej jakości opieką.
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński serdecznie podziękował za wsparcie w uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa m.in.
Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu i Senatorowi RP Jackowi Boguckiemu,
a także Radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
– Dzisiejsze spotkanie jest zwieńczeniem jednego z etapów całkowitej modernizacji Szpitala
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RYNEK PRACY POWIATU W OKRESIE 6 MIESIĘCY 2021 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI AKTYWNYCH PROGRAMÓW
RYNKU PRACY
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec czerwca 2021 roku wynosiła 1475 osób i była niższa od liczby osób
zarejestrowanych w analogicznym okresie roku
ubiegłego o 150 osób.
Stopa bezrobocia w powiecie na koniec maja
2021 roku, liczona jako procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności zawodowo czynnej, kształtowała się na poziomie 5,5%
i była jedną z czterech najniższych w województwie podlaskim (powiat bielski – 4,5%, powiat
suwalski – 4,4% oraz powiat łomżyński 5,5%).
Bezrobotni zarejestrowani w Polsce i w województwie podlaskim stanowili odpowiednio
6,1% oraz 7,7% ludności czynnej zawodowo.
Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych
gminach powiatu przedstawiała się
następująco:

Stan bezrobocia w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.
1623

1623

1617

1595
1559

1655

1647

1567

1585
1524

1475
VII/20

VIII/20

IX/20

X/20

XI/20

XII/20

•

259 osób do 25 roku życia (17,6% ogółu
bezrobotnych, rok 2020 – 18,3%),
• 497 osób do 30 roku życia (33,7% ogółu
bezrobotnych, rok 2020 – 36,9%),
• 331 osób po 50 roku życia (22,4% ogółu
bezrobotnych, rok 2020 – 22,6%),
• 894 osoby długotrwale bezrobotne (60,6%
ogółu bezrobotnych, rok 2020 – 56,5%).
W okresie 6 miesięcy br.:
• w urzędzie zarejestrowało się 735 osób bezrobotnych (rok 2020 – 729),
• z ewidencji wyłączono 855 osób (rok 2020 –
649), w tym z powodu podjęcia pracy straciło status 577 osób (rok 2020 - 423).
• do urzędu zgłoszono 555 wolnych miejsc
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (rok
2020 – 516), w tym 31,5% stanowiły oferty
współfinansowane przez urząd pracy.
Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce
aktywizacji zawodowej w powiecie przypadało
średnio 16 bezrobotnych (rok 2020 - 19).

I/21

II/21

III/21

IV/21
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V/21

VI/21

W roku 2021 aktywnymi programami rynku pracy objęto 217 osób bezrobotnych (rok
2020 –134), w tym:		
• w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 66 osób;
• w ramach robót publicznych podjęły pracę
22 osoby;
• stażami objęto 53 osoby;
• w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 26 osób;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej otrzymały 34 osoby;
• studia podyplomowe 1 osoba,
• przeszkolono 12 osób;
• bon na zasiedlenie otrzymały 3 osoby.
Na aktywizację osób bezrobotnych ogółem
wydatkowano kwotę 2.057.435,35 zł, w tym na
realizację programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.056.393,76 zł.

Wydatki na aktywne programy rynku pracy z Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego na dzień 30.06.2021 r. /zł/

W stosunku do czerwca roku ubiegłego
wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce tylko
w gminie Sokoły – o 1,2%. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w gminie Nowe Piekuty –
o 22,5%, w gminie Klukowo – o 13,7%, w mieście Wysokie Mazowieckie – o 12,9%, w mieście
i gminie Szepietowo – o 11,0%, gminie Kobylin
Borzymy – o 10,7%, gminie Kulesze Kościelne –
o 8,1%, mieście i gminie Ciechanowiec – o 7,8%,
mieście i gminie Czyżew o – 3,6% oraz gminie
Wysokie Mazowieckie – o 1,5%.
Według stanu na koniec czerwca 2021 roku
w ewidencji urzędu figurowało:
• 118 osób z prawem do zasiłku (8,0% ogółu
bezrobotnych, rok 2020 – 9,5%),
• 615 kobiet (41,7% ogółu bezrobotnych, rok
2020 – 42,4%),
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Ponadto na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego zaangażowano środki w wysokości 204.387,00 zł.
Zawarto 35 umów w zakresie kształcenia ustawicznego 146 pracowników i pracodawców.
W I półroczu 2021 r. kontynuowano realizację wsparcia pracodawców w ramach „Tarczy Antykryzysowej” wprowadzonej w związku
z pandemią koronawirusa.
Na finansowanie form stabilizacji gospodarki
otrzymano środki w wysokości 2.927.001,75 zł.
Do końca czerwca 2021 r. do urzędu wpłynęły 553 wnioski na łączną kwotę dofinansowania – 3.017.053,52 zł. Pozytywnie rozpatrzono
477 wniosków o wartości wsparcia na kwotę
2.669.009,49 zł. Wg stanu na koniec czerwca
br. wypłacono środki finansowe w wysokości
2.680.868,16 zł.
Bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy zamieszczane są na stronie internetowej urzędu: https://wysokiemazowieckie.praca.
gov.pl.
Opracowała:
Anna Grądzka

Lp.

Forma wsparcia

Limity

Wydatki

1.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu
Pracy dla mikroprzedsiębiorców i organizacji
pozarządowych

76.005,00

2.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców

302.100,30

3.

Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników dla organizacji
pozarządowych

4.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych

5.

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy
i małego przedsiębiorcy

Ogółem

627.001,75
4.622,86

2.055.000,00

2.300.000,00

785.000,00

2.927.001,75

2.680.868,16

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem realizuje kolejną
edycję Programu Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany
jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w roku 2021 Powiat
Wysokomazowiecki otrzymał środki w wysokości 159 558,05 zł, co stanowi całkowitą wartość zadania.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.
Program ma także zapewnić:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu
w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności
oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do
podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu
na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez
asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia
niepełnosprawnych uczniów, także w innych
wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji;
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,
z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do
wyżej wymienionych.
Usługi asystenckie w ramach Programu są
bezpłatne.
Czas trwania usług Asystenta:
1) usługi asystenta mogą być realizowane przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
2) limit godzin usług asystenta przypadających
na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej
niż 60 godzin miesięcznie;
3) limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem
niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby
spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy)
wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;

4) limit godzin usług asystenta przypadających
na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko
niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta
w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich
programów/projektów nie może wynosić więcej
niż 60 godzin miesięcznie.
Podstawowy zakres usług Asystenta obejmuje:
1) wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane
przez uczestnika Programu miejsca (np. dom,
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne,
gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia
kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe);
2) pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
4) pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy
z różnego rodzaju organizacjami;
5) korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum,
teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6) pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może
być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy
szkoła nie zapewnia tej usługi).
Informacje na temat realizacji Programu na
obszarze powiatu wysokomazowieckiego można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem lub pod
numerami telefonu 86 306 72 08, 502 153 040.

7

I FESTYN ,,SAMORZĄDOWE PRZYGODY Z NAUKĄ”
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

24 czerwca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem odbył się I festyn naukowy
pod nazwą ,,SamoRządowe Przygody z Nauką”. Spotkanie finansowane było przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki”.
Partnerem pikniku był powiat wysokomazowiecki, Łomżyńskie Forum Samorządowe i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
Ideą projektu „SamoRządowe Przygody z Nauką” jest przedstawianie współczesnej nauki
społeczeństwu, udostępnianie informacji oraz
wiedzy w celu uzyskania i zwiększania poparcia społeczności lokalnych dla dalszego rozwoju
szkolnictwa wyższego i nauki w regionie i Polsce, popularyzacja wiedzy na temat polskiej
myśli naukowej, promocja nauki polskiej, szkół

ponadpodstawowych, szkół wyższych województwa podlaskiego, popularyzacja wiedzy
na temat polskich naukowców ich innowacji,
odkryć i dokonań wśród mieszkańców województwa podlaskiego oraz w powiecie wysokomazowieckim.
Oficjalnego otwarcia festynu dokonał Starosta Wysokomazowiecki, Bgodan Zieliński, który
serdecznie podziękował za obecność przedstawicielom szkół i przedszkoli z terenu powiatu
oraz życzył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Festyn był doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, których stoiska dostępne były
dla odwiedzających przez cały dzień. Na scenie
wystąpili uczniowie poszczególnych placówek,
prezentując m.in. umiejętności wokalne i taneczne, a z myślą o najmłodszych przygotowany
został kącik zabaw, pokazy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem oraz 1 Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej. Młodzież mogła
również uczestniczyć w wykładach, pokazach
i prelekcjach przygotowanych przez wykładow-

ców Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Na
uczniów czekał też poczęstunek, przygotowany
przez klasy gastronomiczne oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
Starosta Wysokomazowiecki pragnie serdecznie podziękować uczniom i nauczycielom szkół
i przedszkoli za obecność i aktywne uczestnictwo w festynie, przedstawicielom Wyższej Szkoły
Agrobiznesu w Łomży, Łomżyńskiego Forum
Samorządowego i 1 Podlaskiej Brygady Obrony
Terytorialnej za przygotowanie stoisk tematycznych, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji za pomoc przy obsłudze i organizacji oraz Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem
Mazowieckiem za zabezpieczenie medyczne.

ŚWIĘTO DZIECKA I RODZINY 2021

1 lipca w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Mścichowianka” odbył się Dzień Dziecka i Rodziny dla wszystkich rodzin zastępczych z powiatu wysokomazowieckiego. Organizatorem imprezy było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem we współpracy z Komendą Powiatową
Policji w Wysokiem Mazowieckiem, a patronat nad wydarzeniem objął Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem Iwona
Kalinowska serdecznie przywitała wszystkich
przybyłych gości, w tym funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, pracowników PCPR oraz przede
wszystkim uczestników imprezy – rodziców
zastępczych z powiatu wysokomazowieckiego
oraz wychowanków pieczy zastępczej.
– W imieniu własnym i wszystkich pracowników PCPR chciałabym złożyć najserdeczniejsze
życzenia dzieciom i młodzieży, udanych, przede
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wszystkim bezpiecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń, dużo odpoczynku, uśmiechu i radości. Rodzicom zastępczym chciałam serdecznie
podziękować za sumienną i rzetelną pracę. Bycie
rodzicem zastępczym to bardzo ważna i bardzo
trudna misja. Dziękujemy za wasze wielkie serca,
za to że jesteście, za to że my i wychowankowie zawsze możemy liczyć na waszą pomoc. Dla
nas to ogromna radość patrzeć, jak wspaniale
dzieci są przez was zaopiekowane. Życzymy wam
dużo zdrowia, przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości i satysfakcji z sukcesów.
Następnie głos zabrała funkcjonariuszka
Policji Anna Zaremba, która wyróżniła Piotra
Stypułkowskiego, wychowanka pieczy zastępczej za zajęcie I miejsca w województwie podlaskim w konkursie pt. „Bieg po bezpieczne
wakacje”, na dystansie 800 metrów w kategorii
wiekowej 13-15 lat, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz
Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
O dobrą zabawę dzieci i młodzieży zadbały
animatorki z firmy Bajkoland Mobilny. Uczestnicy imprezy mogli również odwiedzić stoisko
profilaktyczne Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem, obejrzeć od środka policyjny radiowóz i motocykl.
Spotkanie było też okazją do przekazania
informacji dotyczącej przemocy w rodzinie, jak
również do upowszechnienia ulotek na temat
Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem.

Święto Dziecka i Rodziny było jednym
z pierwszych od wielu miesięcy plenerowych
wydarzeń dla rodzin zastępczych z powiatu wysokomazowieckiego. Z uwagi na trwającą pandemię odbyć się nie mogły wspólne szkolenia
czy też tradycyjne spotkanie opłatkowe. Po 2 letniej przerwie rodziny zastępcze ponownie miały
okazję spotkać się na wspólnym pikniku, który
był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń
między rodzicami zastępczymi oraz integracji
dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Wydarzenie zostało sfinansowane przez
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
Wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję,
że wspomnienia z tego spotkania na długo pozostaną w pamięci.

77. ROCZNICA MORDU W SKŁODACH BOROWYCH

11 sierpnia społeczność gminy Nowe Piekuty uczciła pamięć 21 osób zamordowanych
przez żołnierzy Wehrmachtu w 1944 roku
w miejscowości Skłody Borowe. W imieniu
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz
Rady Powiatu wiązanki pod pomnikiem upamiętniającym ofiary mordu złożyli radni Stanisław Olędzki i Leszek Dąbrowski.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
w Kościele p.w. św. Kazimierza w Nowych Piekutach, a następnie przeniosły się do miejscowości Skłody Borowe, gdzie złożono wiązanki
i znicze pod pomnikiem poświęconym zamor-

dowanym. Za udział w uroczystości oraz kultywowanie pamięci
o ofiarach wszystkim przybyłym
serdecznie podziękowali Zastępca
Wójta Gminy Nowe Piekuty Ewa
Pruszyńska, Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko oraz przedstawiciele rodzin zamordowanych
mieszkańców wsi.
11 sierpnia 1944 roku żołnierze niemieccy dokonali mordu
mieszkańców wsi Skłody Borowe. Za pretekst
służył fakt, że część ludności pozostała we wsi,
mimo uprzedniego rozkazu wysiedlenia. Krytycznego dnia żołnierze urządzili obławę i zatrzymywali każdego, kogo napotkali. Ujęli kilkadziesiąt osób, które przez kilka godzin przetrzymywali w piwnicy. Następnie oddzielili
mężczyzn od kobiet i dzieci, po czym tym ostatnim polecili odejść do pobliskiej Dąbrówki.
Podpalili część zabudowań. Spalili również po
części sąsiednie miejscowości – Pułazie i Krasowo Wielkie. Schwytanych podczas obławy
mężczyzn zaprowadzili na podwórko Bolesławy

Wojno, gdzie znajdowała się zburzona piwnica, tworząc w pewnym miejscu dość głęboką
jamę. Żołnierze dali łopaty pięciu mężczyznom, każąc im kopać dół. Mężczyźni ci, wiedząc, co ich czeka, rzucili się do ucieczki.
Dwóch spośród uciekających zostało zabitych,
a trzech uciekło. Wówczas Niemcy ustawili
wszystkich mężczyzn przed wspomnianą piwnicą, a następnie rozstrzelali z broni maszynowej. Po egzekucji dobili rannych. Łącznie
zginęło 21 osób w tym mieszkańcy okolicznych wsi.

78. ROCZNICA PACYFIKACJI WSI KRASOWO-CZĘSTKI

17 lipca odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę pacyfikacji wsi Krasowo-Częstki. Jak co roku społeczność Gminy
Nowe Piekuty zgromadziła się przy kaplicy-mauzoleum, wzniesionej w miejscu masowej
egzekucji, by uczcić pamięć zamordowanych
1943 roku mieszkańców wsi.
Mszę Świętą w intencji zamordowanych
sprawował ks. bp. Tadeusz Bronakowski. W imieniu samorządu powiat u wysokomazowieckiego kwiaty na grobach ofiar złożyli Wicestarosta
Wysokomazowiecki Waldemar Kikolski oraz
radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
Leszek Dąbrowski, Stanisław Olędzki i Mariola
Niemyska.
Pacyfikacja wsi Krasowo-Częstki była
zemstą za śmierć 8 żandarmów niemieckich,
którzy zginęli w potyczce z oddziałem partyzanckim Armii Krajowej dowodzonym przez
Tadeusza Westwala, ps. „Ostroga”, „Karaś”.
Wydarzenie to miało miejsce 11 lipca 1943
roku. Kilka godzin później w gabinecie szefa
gestapo na Białostocczyźnie odbyło się spotkanie, na którym została podjęta decyzja
o zagładzie Krasowa-Częstek – wieś ta została

wybrana ze względu na to, że była największa
w okolicy. Przed świtem 17 lipca 1943 roku
oddziały żandarmerii SS i wermachtu po otoczeniu podwójnym pierścieniem wkroczyły
do wsi spędzając jej mieszkańców do stodoły
Państwa Jankowskich. W międzyczasie przeprowadzono całkowitą grabież mienia, które
wywożono wozami. Następnie wymordowano wszystkich schwytanych mieszkańców: 97
dzieci, 89 kobiet i 71 mężczyzn. W zbrodni
łącznie zginęło 257 osób. Ocalało 24 mieszkańców Krasowa-Częstek, którym udało się
uciec bądź przebywali poza wsią. Po dokonanym rabunku i masakrze wieś została spalona.
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W JABŁONCE KOŚCIELNEJ ODSŁONIĘTO POMNIK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ

12 sierpnia w Jabłonce Kościelnej dokonano uroczystego odsłonięcia oraz poświęcenia pomnika upamiętniającego 100-lecie
Bitwy Warszawskiej. Pomnik poświęcony jest
równocześnie wszystkim poległym w bitwach
toczonych w dniach 2-4 sierpnia w okolicy
Jabłonki Kościelnej w trakcie II ofensywy
frontu zachodniego w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, gminnych
i powiatowych w tym Wiceminister Edukacji
i Nauki Dariusz Piontkowski, Posłanka na Sejm
RP Aleksandra Szczudło, Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Senator RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Członek
Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Starosta
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wicesta-
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rosta Waldemar Kikolski, a także przedstawiciele
lokalnych samorządów, duchowieństwa, służb
oraz mieszkańcy gminy Wysokie Mazowieckie.
Po odsłonięciu pomnika przez Wójta Gminy
Wysokie Mazowieckie Krzysztofa Krajewskiego
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wysokie
Mazowieckie Sławomira Misiewicza przybyli
goście oddali hołd poległym w walce o ojczyznę, składając pod pomnikiem kwiaty, wiązanki
i znicze.
Pomnik w Jabłonce Kościelnej powstał z inicjatywy wójta Krzysztofa Krajewskiego oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Misiewicza. Jego koncepcję przygotował architekt
Dariusz Kraszewski, który sprawował też nadzór
autorski. Za projekt budowlany odpowiedzialna
była Adela Lisiewicz, głównym wykonawcą była
firma Zakład Kamieniarski Zygmunta Świątkowskiego. Grafikę wykonał Stanisław Szcześniak, a rzeźbę orła ks. Michał Jerzy Dłutowski.

40-LECIE NADANIA IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ ROLNICZYCH W KRZYŻEWIE

24 czerwca 1981 roku Zespołowi Szkół
Rolniczych w Krzyżewie nadano imię patronki oraz wręczono sztandar szkoły. Od tego
dnia szkoła nosi imię swojej fundatorki i założycielki Stefanii Karpowicz. 4 lipca społeczność szkolna obchodziła 40. rocznicę tego
wydarzenia.
Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań wszystkim przyjaciołom szkoły, którzy
na przestrzeni lat tworzyli ją, wspierali i budowali jej wizerunek, a także do podzielenia się
wspomnieniami związanymi ze szkołą przez
absolwentów, dawnych nauczycieli i pracowników szkoły. W honorowym sztandarze w dniu
uroczystości stanęli absolwenci rocznika 1981,
którzy dokonali symbolicznego przekazania
sztandaru obecnym uczniom.

Jak podkreśliła dyrektor szkoły Magda Ożarowska, Krzyżewska
dziedziczka, jak nazywano Stefanię Karpowicz, to postać niezwykle ważna w historii placówki. To
ona ją założyła i ufundowała.
– Pani Stefania osobiście jeździła po okolicznych wsiach, werbując pierwszych uczniów. W 1913
roku z własnych środków założyła
szkolę rolniczą w Krzyżewie. Była
to pierwsza tego typu placówka
na północno-wschodnich ziemiach
polski, nadzorowana przez Centralne Towarzystwo Rolnicze z nowoczesnym
programem kształcenia praktycznego. Ówcześnie
szkoła spełniała rolę nie tylko miejsca nauczania
rolnictwa, ale także wychowania patriotycznego –
z dala od władz rosyjskiego zaborcy nauczyciele
starali się poszerzać wiedzę uczniów o znajomość
polskiej literatury i historii. Życie, praca i dokonania Nadnarwiańskiej Siłaczki stanowią dla
nas do dziś prawdziwy drogowskaz. (...) Ta szkoła nigdy nie była jedynie instytucją publiczną,
ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów,
nauczycieli i pracowników.
Wicestarosta Wysokomazowiecki Waldemar Kikolski zwrócił uwagę na ponad stuletnią
historię placówki i rolę, jaką odgrywała w kształceniu nowego pokolenia rolników na terenie
obecnego powiatu wysokomazowieckiego.

– Jest to w województwie podlaskim najstarsza, a w Polsce jedna z najstarszych szkół tego
typu, które kształciły młodzież bazując na tym
co praktyczne i teoretyczne. Pani Stefania Karpowicz założycielka tej szkoły przywiązywała
wagę do tego, żeby wykształcić młodzież po to,
aby w przyszłości ci młodzi uczniowie, absolwenci
tej szkoły mogli przejąć gospodarstwa od rodziców i rozwijać je dla dobra przyszłej Polski.
Gratulacje oraz życzenia z okazji jubileuszu
na ręce dyrektor Magdy Ożarowskiej złożyli
m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, a także lokalnych samorządów i społeczności szkolnej.
Galeria zdjęć z wydarzenia na stronie 12.

PIKNIK MILITARNY I BIEG TROPEM WILCZYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego oraz
rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920
roku, przez ulice Wysokiego Mazowieckiego
przebiegli uczestnicy XI edycji Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych „TROPEM WILCZYM”.
Bieg organizowany był przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie wspólnie z Fundacją
Wolność i Demokracja pod patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepod-

ległości. Na trasie rywalizowało ponad stu zawodników.
Przed rozpoczęciem biegu Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko w towarzystwie Senatora RP Marka Komorowskiego
i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych złożył wiązankę pod pomnikiem mjr Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy.
Biegowi towarzyszył Piknik Militarny, zorganizowany we współpracy z WKU Bielsk Podlaski.
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