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Andrzej Sebastian Duda otrzymał 14511 głosów, co stanowi 62.58% liczby  
głosów ważnych. Na Bronisława Marię Komorowskiego głosowało 3522  
wyborców (15,19%). Paweł Piotr Kukiz zgromadził 3147 głosów (13,57%).  
Janusz Ryszard Korwin-Mikke zdobył głosy 572 wyborców (2,47%), Adam  
Sebastian Jarubas uzyskał 443 głosy (1,91%), a Magdalena Agnieszka Ogó- 
rek – 407 głosów (1,76%). Pozostała piątka kandydatów do fotela prezy- 
denckiego zgromadziła niewielką pozostałość ważnych głosów z wynikami  
poniżej 1%.

Do urn wyborczych 10 maja poszła blisko połowa uprawnionych do  
głosowania. Ostateczne rozstrzygnięcie, kto sprawować będzie najwyższy  
w Polsce urząd nastąpi w II turze wyborów – 24 maja. Zachęcamy do aktyw-
nego udziału.

ganizacji Wojskowej na Rynku Piłsudskiego. 
Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów, oko-
licznościowe przemówienia wygłosili: poseł na 
Sejm RP Jacek Bogucki, Starosta Wysokoma-
zowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Miasta 
Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko oraz 
przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Mikołaj 
Mantur. Oprawę artystyczną zapewniły Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Ka-
walerii PLIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wysokiem Mazowieckiem. 

Zapraszamy do fotogalerii obchodów Świę- 
ta Konstytucji 3-Maja na stronie 12.

przedstawiciele organizacji kombatanckich i po- 
zarządowych, młodzież szkolna oraz mieszkań- 
cy miasta rozpoczęli o godz. 9.00. Zebrani przy 
obelisku AK oddali hołd żołnierzom polskim, 
poległym w latach 1941-1944 i ofiarom terroru 
stalinowskiego. Przemówienie wygłosił Józef  
Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wyso-
kie Mazowieckie. Następnie złożono wiązanki  
kwiatów pod pomnikiem Kazimierza Kamień-
skiego HUZARA i jego żołnierzy. W tym szcze-
gólnym dniu o godz. 10.00, w kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela sprawowana była Msza Św. za 
Ojczyznę. Dalsza część uroczystości 3-majo- 
wych odbywała się przy pomniku Polskiej Or-

Tegoroczne obchody 224 rocznicy uchwa- 
lenia Konstytucji 3 Maja w Wysokiem Mazowiec- 
kiem poczty sztandarowe, władze samorządowe,  

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 2015 

TAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
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Szanowni Państwo!
 
Pragnę bardzo serdecznie podziękować  

mieszkańcom naszego Powiatu za udział w I tu- 
rze wyborów prezydenckich, które odbyły się 
10 maja 2015 r. W Powiecie Wysokomazo-
wieckim zdecydowanie zwyciężył Pan Doktor 
Andrzej Duda uzyskując 62,58% wszystkich 
głosów, Bronisław Komorowski 15,19%, Paweł 
Kukiz 13,57%. Jest to drugi wynik w Polsce, 
jeżeli chodzi o wysokość poparcia dla kan- 
dydata PiS i zjednoczonej prawicy. Lepszym 
pod tym względem okazał się powiat janowski  
w województwie lubelskim. Najwyższe poparcie  
w naszym powiecie zwycięzca I tury uzyskał  
w gminach: Kulesze Kościelne 78,57%, Kobylin 

ZDANIEM STAROSTY...
Borzymy 78,25%, Klukowo 74,07%, Nowe Pie-
kuty 72,51%, Sokoły 67%, gmina Wysokie Ma-
zowieckie 62,54%, Szepietowo 60,11%, Czyżew 
59,84%, Ciechanowiec 55,35%, Miasto Wysokie 
Mazowieckie 48,36%. Wynik wyborczy w Ku-
leszach Kościelnych jest najwyższym wynikiem 
Pana A. Dudy w całej Polsce. Frekwencja wy-
borcza w powiecie wyniosła 49,33%, w woje-
wództwie podlaskim 46,88%, w kraju 48,96%.

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w dru- 
giej turze wyborów, aby dać świadectwo swo-
ich postaw i przekonań. Idźmy jak najliczniej  
i wybierzmy przyszłego Prezydenta RP.

Łączę wyrazy szacunku
Bogdan Zieliński

da w kategorii „Trwały Sukces” przyznawana  
jest zaledwie od roku – została ustanowiona  
z inicjatywy Prezydenta RP na 25-lecie Święta  
Wolności – i przewidziano ją dla przedsię-
biorstw, które od dziesięcioleci sukcesywnie 
rozwijają się, będąc najlepszymi przykładami 
wolnorynkowej aktywności i sukcesu polskiej 
gospodarki. Najważniejszym kryterium jest 
ścieżka rozwoju podmiotu gospodarczego przez 
cały okres działania na rynku polskim i zagra-
nicznym. Kandydaci do Nagrody Prezydenta 
RP w tej kategorii powinni spełniać następujące 
warunki: funkcjonować na polskim rynku od  
co najmniej 20 lat; osiągać ekonomiczne sukce- 
sy, ze szczególnym uwzględnieniem zdobytych 
nagród, certyfikatów; wpływać na środowisko 
lokalne, krajowe i międzynarodowe w okresie  
co najmniej ostatnich 20 lat i być przykładem 
dla innych firm, także jako wizytówka regionu  
i kraju; wykorzystywać innowacyjne rozwiąza-
nia w skali całego kraju.

Do XIII edycji Nagrody Gospodarczej Pre-
zydenta RP zgłoszono łącznie 106 najlepszych 

Podczas uroczystej gali, która odbyła się  
6 maja 2015 r. w Poznaniu, MLEKOVITA zo- 
stała uhonorowana prestiżową Nagrodą Gospo- 
darczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

MLEKOVITA – Lider Polskiego Mleczar-
stwa, Lider Jakości Żywności, Lider Innowa-
cyjności – została doceniona przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w XIII edycji Nagrody 
Gospodarczej w kategorii „Trwały Sukces” za 
konsekwentną pracę wkładaną w trwały wzrost 
oraz zrównoważony rozwój firmy, całej branży 
mleczarskiej i polskiej gospodarki. To wyróż- 
nienie to znakomite potwierdzenie właściwej 
strategii i efektywności zarządzania, dzięki któ-
rym skutecznie umacnia się pozycja MLEKO-
VITY oraz systematycznie wzrasta siła i renoma 
marki, obecnie najcenniejszej w produkcyjnym 
sektorze polskiej gospodarki. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP zo-
stała ustanowiona w 1998 r. przez Aleksandra 
Kwaśniewskiego i była przyznawana do 2005 r. 
Decyzję o kontynuacji przyznawania nagrody 
podjął w 2011 r. Bronisław Komorowski, uzasad-
niając ją chęcią utrwalenia przesłania, że nie ma 
dobrej wolności bez przedsiębiorczości. Przy-
znawana jest przedsiębiorstwom, instytutom  
naukowo-badawczym i wynalazcom w Polsce, 
którzy wnoszą znaczący wkład w innowacyj- 
ność i rozwój gospodarki, odnoszą sukcesy na 
rynku globalnym, budują pozytywny wizerunek 
polskiej ekonomii w kraju i za granicą. Nagro- 

firm i instytutów naukowo-badawczych, wyty-
powanych przez urzędy marszałkowskie oraz 
instytucje biznesowe, fundacje, stowarzyszenia 
i redakcje czasopism branżowych. Spośród tych 
wniosków Kapituła Nagrody złożona z wybit-
nych polskich przedsiębiorców, ekonomistów, 
naukowców i przedstawicieli mediów wybrała 
16. nominowanych, spośród których 5 finalnych 
laureatów w 5 kategoriach wskazał Prezydent  
RP Bronisław Komorowski.

SM MLEKOVITA 

HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO: NAGRODA GOSPODARCZA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA MLEKOVITY
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
rowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wy- 
sokiem Mazowieckiem, f) powołania dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazo-
wieckiem, g) przekazania Radzie Powiatu Wyso-
komazowieckiego sprawozdania finansowego za 
2014 rok, h) udzielenia upoważnienia do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bie-
żącej działalności powiatu, i) udzielenia upoważ-
nienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem, j) udzielenia upo- 
ważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólno- 
kształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkie- 
wicza w Ciechanowcu, k) udzielenia upoważnienia 
dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Wysokiem Mazowieckiem, l) udzielenia upoważ-
nienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiato-
wych w Wysokiem Mazowieckiem do wydawania 
decyzji w imieniu zarządy dróg, m) wyrażenia opi- 
nii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz 
mienia ruchomego o wartości księgowej brutto  
poniżej 3500 złotych, stanowiącego własność Szpi-
tala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, n)  
zaoponowania projektu „Program Ochrony Środo-
wiska Gminy Sokoły na lata 2015-2018 z perspek-
tywa na lata 2019-2022”, o) wyrażenia zgody na 
zawarcie ugody w przedmiocie odszkodowania za 
grunt wydzielony pod drogę publiczną powiatowa 

Pod przewodnictwem Bogdana Zielińskie-
go – przewodniczącego zarządu w okresie od 15 
kwietnia do 15 maja odbyło się 5 posiedzeń Za-
rządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kaden-
cji. Na posiedzeniach podjęto uchwały w sprawie: 
a) zagospodarowania samochodów osobowych,
b) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiato-
wego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświato-
wych w Wysokiem Mazowieckiem, c) odwołania 
dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem z zajmowanego stanowiska, d)  
zaopiniowania rozbudowy z przebudowaną ulicy 
Mogilnej, Polnej i Ralkowej wraz z budową kana-
lizacji deszczowej w ulicy Polnej i Ralkowej w m. 
Ciechanowiec, e) udzielenia upoważnienia dyrekto-

Dostosowanie kształcenia zawodowego do po- 
trzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy  
i wyposażenie absolwentów szkoły w kompetencje 
oczekiwane przez pracodawców to zadanie, które  
od lat realizuje Zespół Szkół Zawodowych im.  
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nauka 
języków obcych, rozwój umiejętności miękkich 
to jedne z wielu korzyści, jakie przynoszą naszym 
uczniom tak licznie realizowane przez szkołę pro-
jekty unijne.

Obecnie czternastoosobowa grupa z klasy III 
technikum ekonomicznego odbywa miesięczną 
praktykę w stolicy Andaluzji i flamenco – Sewilli 
w ramach projektu pt. „Twoja wiedza ekonomiczna 
dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości” 
realizowanego wspólnie z hiszpańskim partnerem, 

W obliczu zmieniającego się rynku pracy na-
uka zawodu to przygotowanie młodych ludzi do 
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-go-
spodarczym kraju. Większe szanse na znalezienie 
pracy będą mieli absolwenci posiadający wysokie 
specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i rozwinięte 
umiejętności społeczne. 

firmą EuroMind w ramach europejskiego progra- 
mu Erasmus+.

W działach administracyjnych andaluzyjskich 
przedsiębiorstw uczniowie nabierają cennego do-
świadczenia komunikując się w języku angielskim 
i hiszpańskim. Po pracy uczestniczą w zajęciach  
z języka hiszpańskiego, zwiedzają piękne i pach- 
nące kwitnącymi drzewami pomarańczy miasto, 
odbywają wycieczki nad Morze Śródziemne, Oce- 
an Atlantycki oraz poznają smaki hiszpańskiego 
tapas.

Staż w Sewilli to dopiero początek przygody 
zawodowej uczniów naszej szkoły, początkiem ko-
lejnego roku szkolnego następna grupa uczniów 
przyjedzie do Hiszpanii.

Marta Pietrzak-Gagov

i przejęty na własność Powiatu Wysokomazowiec-
kiego, p) zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.        

27 kwietnia 2015 r. odbyło się wspólne posie-
dzenie wszystkich stałych komisji rady powiatu. 
Celem posiedzenia było zapoznanie się z projekta-
mi uchwał rady powiatu w sprawie: a) utworzenia 
Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, b) 
przyjęcia Statutu Związku Powiatów Wojewódz-
twa Podlaskiego, c) zasad reprezentacji Powiatu 
Wysokomazowieckiego w Związku Powiatów Wo-
jewództwa Podlaskiego, d) zmian w budżecie po-
wiatu na 2015 rok. 

29 kwietnia 2015 r. odbyła się IV Sesja Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Po-
rządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty  
z wykonania uchwał i działalności zarządu pomię-
dzy sesjami; sprawozdanie przewodniczących ko- 
misji z działalności komisji pomiędzy sesjami  
oraz przyjęto uchwały w sprawie: a) utworzenia 
Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, b) 
przyjęcia Statutu Związku Powiatów Wojewódz-
twa Podlaskiego, c) zasad reprezentacji Powiatu 
Wysokomazowieckiego w Związku Powiatów Wo-
jewództwa Podlaskiego, d) zmian w budżecie po-
wiatu na 2015 rok. 

JB

zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest  
przygotowanie przyszłego absolwenta do mobil- 
ności i elastycznego funkcjonowania na dyna- 
micznie zmieniającym się rynku pracy. Dobremu  
przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek  
pracy, służy prowadzenie kształcenia zawodowe- 
go, a w szczególności kształcenia praktycznego,  
w powiązaniu z pracodawcami. 

Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się 
nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. To dzięki 
praktyce młodzi ludzie mogą zdobywać umiejęt-
ności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowa-
nia w przedsiębiorstwie. Równie ważny jest także  
udział pracodawców w życiu szkoły, między innymi  
poprzez inwestowanie w rozwój bazy dydaktycznej  
szkół czy proces doskonalenia kadry dydaktycznej.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem okazał się 
najlepszy w kraju w konkursie „Szkoła dla praco-
dawców – pracodawcy dla szkoły" w branży ga-
stronomia i produkcja spożywcza. Głównym celem 
konkursu jest wyłonienie i promocja szkół oraz 
pracodawców osiągających wysoką jakość i efek-
tywność współpracy w kształceniu zawodowym  
w wybranych obszarach.

Spośród wielu szkół z całego kraju, które  
przystąpiły do konkursu Zespół Szkół Zawodo-
wych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazo-
wieckiem został nagrodzony w branży „Gastro- 
nomia i produkcja spożywcza".

To dla placówki jest bardzo ważne wyróż- 
nienie, gdyż od dawna szkoła jest świadoma, iż  

Sukces w konkursie jest wynikiem wzorowej 
współpracy z pracodawcami a w szczególności  
z zakładem mleczarskim MLEKOVITA, z którą 
szkoła współpracuje od wielu lat. MLEKOVITA 
czynnie angażuje się w proces nauczania i wycho-
wania szkoły i udziela wszelakiego wsparcia. Jak się 
okazało ta współpraca przynosi wymierne korzyści 
dla obu stron.

Nagroda w konkursie jest także zasługą na- 
uczycieli Zespołu Szkół Zawodowych: Grażyny  
Kajurek i Anny Kaczyńskiej. 

GRATULUJEMY!

Wojciech Mokrzewski

PRESTIŻOWE ZWYCIĘSTWO WYSOKOMAZOWIECKIEJ SZKOŁY

„TWOJA WIEDZA EKONOMICZNA DZIŚ, PODSTAWĄ 
SUKCESU ZAWODOWEGO W PRZYSZŁOŚCI”
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W kwietniu 2015 r. na terenie powiatu wy-
sokomazowieckiego odnotowano 50 zdarzeń,  
w których uczestniczyło 132 załogi – 519 stra-
żaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało  
6 osób, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Stra- 
ty oszacowano na ok. 222,3 tys. zł. 

Akcje interwencyjne od 01.01.2015 r. do 
30.04.2015 r. w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku:

Rok 2015 2014

Ogółem: 173 131

w tym: pożary 86 37

miejscowe 
zagrożenia 85 91

alarmy 
fałszywe 2 3

Straty (tys. zł.) 1164,9 644,2

Uratowane 
mienie (tys.. zł.) 7170 3404

Ofiary śmier-
telne ogółem: 1 1

w tym 
ratownicy 0 0

Ranni ogółem: 56 34

w tym 
ratownicy 0 0

Wybrane zdarzenia w kwietniu 2015 r.
21 kwietnia o godz. 22⁴³ Dyżurny Powia-

towego Stanowiska Kierowania otrzymał infor-
mację o pożarze stodoły w miejscowości Zale- 
sie Stare w gminie Czyżew. Na miejsce zadys- 
ponowano 3 zastępy z jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej PSP Wysokie Mazowieckie, zastęp 
z OSP KSRG Szepietowo, zastęp z OSP KSRG 
Czyżew, zastęp z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel, 
zastęp z OSP Rosochate Kościelne, zastęp z OSP 
Dąbrowa Wielka, zastęp z OSP Dąbrowa Nowa 
Wieś i zastęp z OSP Kaczyn Herbasy. Po przy- 
byciu na miejsce pierwszej JOP (JRG Wysokie 
Mazowieckie) pożarem objęty był już cały dach 
stodoły. Powierzchnia pożaru wynosiła około 
220 m². Do stodoły przylegał budynek gospo-
darczy, który zaczynał obejmować pożar. Obiek-
ty miały kształt litery „L” 1. budynek stodoły 
murowany, kryty eternitem o wym. 20x10x5,  
w budynku znajdowała się słoma, 2. budynek  
gospodarczy murowany, sklepiony, kryty eter- 

nitem o wym. 18x9x5, w budynku na sklepieniu 
znajdowała się słoma. Posesja nie była zamiesz-
kała, bez przyłącza energii elektrycznej. W pa-
lących się budynkach nie było zwierząt, łącznie 
znajdowało się w nich ok. 500 bel słomy. Dzia-
łania polegały na podaniu w aparatach ODO 
prądów gaśniczych na palącą się stodołę oraz 
prądów w obronie na budynek gospodarczy. Po-
nieważ po chwili powstał pożar w miejscowości. 
oddalonej o ok. 2 km. tj. Rosochatem Kościel-
nym (już po lokalizacji opisywanego pożaru) –- 
część sił przegrupowano.  Po lokalizacji pożaru 
przystąpiono do prac rozbiórkowych konstruk-
cji dachu, oddymiania oraz wywożenia przy  
pomocy ciągników rolniczych z przyczepami  
i samoładowaczami spalonych płodów na pobli-
skie pole. Wywożoną słomę i siano na pole na 
bieżąco przelewano wodą. Z uwagi na bliską lo- 
kalizację dwóch pożarów i korzystanie z zaopa-
trzenia wodnego z tej samej sieci hydrantowej 
(co wpływało na niską jej wydajność) popro-
szono o zadysponowanie do działań cysterny  
z sąsiedniego powiatu. Do zaopatrzenia wodne-
go również wykorzystano pobliski staw zloka-
lizowany w odległości ok. 200 metrów, przepom-
powywano z niego wodę do pożaru. Pomimo 
intensywnych działań gaśniczych, trwających 
ponad 13 godzin, spaleniu uległo: cały dach na 
budynku stodoły oraz w 1/3 dachu na budynku 
gospodarczym, około 500 bel słomy i młynek do  
mielenia zboża. Straty oceniono na 100 tys. zł,  
a uratowane mienie na wartość 150 tys. zł.

21 kwietnia o godz. 23⁴³ Dyżurny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie  
o pożarze stert słomy, w miejscowości Rosochate
Kościelne w gminie Czyżew. Na miejsce zda- 
rzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wyso- 
kie Mazowieckie, zastęp z JRG Zambrów oraz  
po 1 zastępie z OSP KSRG Szepietowo, OSP 
KSRG Czyżew, OSP KRG Wysokie Mazowieckie, 
OSP Rosochate Kościelne, OSP KSRG Dąbrowa 
Dzięciel, OSP Dąbrowa Wielka i OSP Dąbro-
wa Nowa Wieś. Na miejsce zdarzenia przybyła, 
jako pierwsza OSP Dąbrowa Nowa Wieś, która 
zauważyła pożar podczas dyspozycji do zdarze- 
nia w miejscowości Zalesie Stare. Z chwilą do-
jazdu jednostki pożarem objęta była już znaczna 
cześć sterty słomy o wymiarach 13x10x8. Ster-
ta znajdowała się na polu z dala od budynków.  
W stercie znajdowało się około 700 bel słomy. 
Działania pierwszej JOP polegały na podaniu 
prądu wody w natarciu na palącą się słomę.  
Dojeżdżające jednostki podawały również prądy 
wody w natarciu. Z uwagi na bliską lokalizację 
dwóch pożarów i korzystanie z zaopatrzenia 
wodnego z tej samej sieci hydrantowej popro-
szono o zadysponowanie do działań cysterny  
z sąsiedniego powiatu. Do zaopatrzenia wodne- 
go również wykorzystano pobliską rzekę odda-
loną około 80 m od pożaru, z której przepom-
powywano wodę. Właściciel sterty nie chciał 
udostępnić sprzętu rolniczego oraz pola do wy-
wożenia słomy dlatego też działania JOP ograni-

czały się do długotrwałego przelewania sterty.  
Po zlokalizowaniu ognia całość dokładnie przela- 
no dużą ilością wody, po czym akcję zakończono.

28 kwietnia o godz. 10³¹ Dyżurny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie 
o pożarze nieużytkowanego budynku magazy-
nowego w miejscowości Wysokie Mazowieckie 
na ulicy Przechodniej. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowano 4 zastępy z JRG Wysokie Ma-
zowieckie oraz zastępy z OSP KSRG Szepietowo, 
OSP KRG Wysokie Mazowieckie, OSP KSRG 
Dąbrowa Dzięciel i OSP KSRG Kobylin Borzy-
my. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że 
pali się budynek magazynowy nieeksploatowa-
ny, zlokalizowany ok 3 m. od chodnika jezdni 
odgrodzony płotem metalowym. Na posesję 
prowadziły dwa wjazdy o szerokości ok. 4 m. 
Pożarem objęta był część dachu oraz podbitka 
budynku parterowego murowanego z pusta-
ków żużlowych. Na miejscu przebywał właści-
ciel, który poinformował, że wewnątrz nie ma 
nikogo i budynek jest zamknięty trwale od ze-
wnątrz. Działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, usunięciu z terenu działań 
osób postronnych, podaniu jednego prądu wody 
w obronie na przyległą do budynku szopę oraz 
dwóch prądów w natarciu na podbitkę i dach 
budynku. Po podaniu pierwszych prądów wody 
pożar rozgorzał jeszcze bardziej. Z uwagi na 
drewnianą konstrukcję dachu i pokrycia z papy 
(kilka warstw) pożar bardzo szybko rozprze-
strzenił się na cały dach budynku. Natychmiast 
wezwano dodatkowe siły i środki znajdujące się  
w tym czasie na terenie JRG (kurs OSP ratownic-
twa technicznego) oraz podnośnik. Przybyła na 
miejsce Policja i Straż Miejska wstrzymała ruch 
pojazdów na znacznej części ulicy Przechodniej, 
kierując pojazdy pożarnicze do miejsca zdarze-
nia. Wezwane Pogotowie Energetyczne odcięło 
energię elektryczną na części linii przebiegającej  
w pobliżu palącego się budynku. Dodatkowo 
podano 3 prądy gaśnicze w natarciu w tym jeden 
prąd gaśniczy z SHD. Z uwagi na niesprawne 
hydranty w pobliżu pożaru (na ul. Przechod-
niej), w trakcie działań występowała potrzeba 
zasilania z hydrantu zlokalizowanego na ulicy 
Ogrodowej (w odległości 200 m), ponadto do-
wożono wodę z hydrantów zlokalizowanych na 
innych ulicach. Pożar zlokalizowano. W trakcie 
realizacji dogaszania na samochód pożarniczy 
Star 244 GBA 2,5/16 OSP KSRG Wysokie Mazo-
wieckie stojący na ulicy przy palącym się budyn- 
ku spadł konar z suchego drzewa uszkadzając 
pojazd (zbicie przedniej szyby) wewnątrz kabiny 
nikogo nie było, kierowca obsługiwał autopom-
pę na zewnątrz pojazdu. Budynek dogaszono  
i częściowo rozebrano. Następnie z pomocą SHD 
usunięto konary z dwóch suchych drzew zagra- 
żające użytkownikom jezdni i chodnika. Miej- 
sce zdarzenia przekazano właścicielowi budyn-
ku. Uratowano przyległą do spalonego budynku 
szopę zaadaptowaną na magazynek sprzętowy.

TS
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NOWY ALKOMAT WYSOKOMAZOWIECKICH POLICJANTÓW
każdy będzie mógł skorzystać bez angażowa-
nia funkcjonariuszy, przekazał Komendanto-
wi Powiatowemu Policji – Burmistrz Miasta 
Wysokie Mazowieckie.

Nowy alkomat wraz z kompletem 1000 sztuk 
ustników przekazał Komendantowi Powiatowe-
mu Policji – Burmistrz Miasta Wysokie Mazo-
wieckie na podstawie zawartego porozumienia 
o współpracy w ramach projektu „Bezpieczna
droga – trzeźwy kierowca”. Nowe urządzenie  
o wartości 2000 złotych zainstalowane zostało
w poczekalni komendy przy stanowisku oficera 
dyżurnego. Każda osoba, która nie jest pewna 
swojego stanu trzeźwości, będzie mogła przyjść 
do komendy i zbadać się za pomocą tego alko-
matu, bez angażowania mundurowych. Obsłu-
ga urządzenia jest bardzo prosta. Trzeba wyjąć  

Policjanci z Wysokiego Mazowieckiego 
otrzymali nowy, samoobsługowy alkomat, 
który został zainstalowany w poczekalni ko-
mendy. Ogólnodostępne urządzenie, z którego 

Kurs zorganizowano na bazie Jednostki Ra-  
towniczo-Gaśniczej PSP, wykorzystując jako 
wykładowców kadrę zawodowych ratowników,  
a także pojazdy, sprzęt i wyposażenie jakimi  
dysponuje PSP i OSP. Integralną częścią szko-
lenia, poza wykładami prowadzonymi w for-
mie multimedialnej, były ćwiczenia praktyczne 
prowadzone na placu JRG oraz na złomowisku  
samochodowym w miejscowości Michałki. 

Celem szkolenia było nabycie umiejętności 
przez strażaków ratowników OSP do prowadze-
nia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na 
drogach. Kurs zakończył się egzaminem prak-
tycznym, sprawdzającym wiedzę i umiejętności 
ratowników. 

Szkolenie ukończyło 38 strażaków. Udział 
w nim wzięli strażacy z następujących jedno-
stek OSP: Bruszewo, Ciechanowiec, Czyżew, 

W Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem  
w dniach 26-28 kwietnia 2015 r. odbyło się  
szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 
dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych powiatu wysokomazowieckiego.

Dąbrowa Dzięciel, Klukowo, Kobylin Borzymy, 
Kuczyn, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Pobi-
kry, Pszczółczyn, Sokoły, Stara Ruś, Szepietowo, 
Wysokie Mazowieckie, Wyszonki Kościelne.

Jako ciekawostkę można dodać, że druhowie 
będąc na wspomnianym kursie znacząco wspo-
mogli działania lokalnych jednostek ochrony 
przeciwpożarowej podczas gaszenia pożaru nie-
użytkowanego budynku magazynowego, który 
powstał w Wysokiem Mazowieckiem w dniu  
28 kwietnia br. 

Za pomoc w przeprowadzeniu praktycznej 
części kursu na złomowisku samochodowym 
dziękujemy firmie Handlowo-Usługowej Danuta 
Korszlak z miejscowości Michałki.

TS

z zasobnika ustnik w kształcie słomki, umieścić  
w otworze urządzenia, nacisnąć przycisk z pra-
wej strony alkomatu i postępować dalej zgod-
nie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
Wynik pojawi się na wyświetlaczu. Wysokoma-
zowiecka policja przypomina, że jeśli kierowcy 
mają jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego 
stanu trzeźwości niech nie wsiadają za kierow-
nicę. Niedopuszczalną jest również sytuacja, 
kiedy osoba, która podejrzewa, że może być pod 
wpływem alkoholu, przyjeżdża na badanie kie-
rując pojazdem. Działania Policji skierowane są 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a co za tym 
idzie również na eliminowanie niebezpiecznych 
zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących.

OCHOTNICY PODNOSZĄ SWE KWALIFIKACJE

DEBATA SPOŁECZNA
                                            

Plan debaty:
12:00 – Powitanie gości;
12:10 – Wprowadzenie do debaty 
               przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem;
12:30 – Wystąpienia Wójta Gminy Klukowo;
12:45 – ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Klukowo 
              przez Kierownika Posterunku Policji w Ciechanowcu;
13:15 – Dyskusja;
14:30 – Podsumowanie debaty.

ZAPRASZAMY
 KPP Wysokie Mazowieckie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną  
poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie  powiatu wysokomazowieckiego, 

która odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie 
przy ul. Mazowieckiej 14.

11 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
– Okupacja niemiecka 1915-1918

Powiat Wysokie Mazowieckie od sierpnia 
1915 r. był pod okupacją niemiecką. Na oku- 
powanych przez Niemców terytoriach, nazywa-
nych Gebiet des Oberbefehlshabers Ost (Obszar  
Głownodowodzącego Wschodu), w skrocie 
„Ober-Ost”, utworzono administrację wojskową  
z siedzibą w Kownie. 22 III 1916 r. powiaty  
wysokomazowiecki, kolneński i łomżyński po- 
łączono w jeden powiat łomżyński. Jego na-
czelnikiem został Wilkins, a zastępcą Bismark-
-Osten. Dla tych trzech powiatów drukowano 
gazetę tygodniową „Kreisblatt fur Lomza, Kolno  
und Mazowieck” w językach niemieckim i pol- 
skim. W gazecie publikowano bardzo liczne 
zarządzenia władz okupacyjnych-ekonomiczne 
i sanitarne. 8 XI 1916 r. Wilkins wydał zarzą-
dzenie, aby do kasy powiatowej wnosić podatek 
szkolny, z ilości posiadanych morgów. Kasa 
powiatowa miała wypłacać pensje nauczycie-
lom. Wójtowie poszczególnych gmin powiatu 
mazowieckiego otrzymali rozkaz od naczelnika, 
aby natychmiast pobrali i do kasy powiatowej 
wpłacili podatek szkolny od 1.X do 31.III.1917 r.  
25.I.1917 r. zarządzenie naczelnika powiatu
nakazywało meldować o szkołach pokątnych. 
Powiatowy inspektor szkolny w Mazowiecku 
podał do wiadomości 14 III 1917 r., że w końcu 
czerwca odbywać się będą egzaminy szkolne na 
terenie powiatu i nauczyciele są obowiązani po- 
dać do 1.VI.1917 r. spis dzieci, które z końcem 
roku szkolnego opuszczą szkołę i będą egzami-
nowane, aby otrzymały świadectwa szkolne.

Wysokie Mazowieckie. Ruiny miasta. 
Fotografia 1915 r.

W 1917 r. zorganizowano sejmiki powia- 
towe. 5 maja 1917 r. odbył się sejmik dla trzech 
powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i ma-
zowieckiego w Łomży. Na sejmik ten landrat 
Wilkins zaprosił przedstawicieli ziemian (m.in. 
Stanisław Włodek z Dąbrowy Bybytki przybył, 
Eugeniusz Piętka z Jeżewa – nie przybył, Bole-
sław Hryniewicki z Gąsówki Starej – nie przy-
był), Stanisław Dziekoński z folwarku Dobki 
średniozamożnych rolników (Józef Zalewski  
z Rusi, Józef Mystkowski z Mystek Rzym)  
i przedstawicieli miast13. 21 VII 1917 r. na  
kolejny sejmik w Łomży przybyli z powiatu  
wysokomazowieckiego: naczelnik powiatowy  
Holtz, Stanisław Dziekoński z Dobek, Józef 

Mystkowski, Henryk Łączyński z Mazowiecka,
Kazimierz Gawroński z Wilkowa, Władysław
Dołęgowski z Bryk, Franciszek Morawski z Że-
brów Małych i Edward Rychłowski z Mazo- 
wiecka.

5 listopada 1915 r. proklamacja cesarzy – 
niemieckiego Wilhelma II i austrowęgierskiego  
Franciszka Józefa I zapowiadała utworzenie  
państwa polskiego. Komisarzem werbunkowym 
w powiecie mazowieckim został chorąży Zdzi-
sław Sakowicz.

Niemcy prowadzili na zajętych terenach go-
spodarkę rabunkową. Dotyczyła przymusowych 
dostaw żywności, ale nie tylko. Dokonywali 
rekwizycji i bezprawnych zawłaszczeń. Konty-
nuowali, prowadzoną wcześniej przez Rosjan,  
grabież dzwonów kościelnych. Tak było w Dą-
browie Wielkiej, gdzie wśród zabranych dzwo- 
nów kościelnych jeden pochodził z XVII w. 
Władze Ober-Ostu potraktowały infrastrukturę 
kolejową w Łapach jako ważny punkt strate- 
gicznych w planowanych akcjach na froncie 
wschodnim. W latach 1916-1918 zostały zbu-
dowane dwie hale parowozowe oraz dział me-
chaniczny. Rozbudowana została kotlarnia, co 
umożliwiło realizację głównych napraw paro- 
wozów. Do zakładów napłynęła niemiecka  
kadra techniczna. Do Łap dotarły też nowo- 
czesne maszyny specjalistyczne, zaś „Depo”  
zostało przekształcone w Warsztaty Kolejowe.

W 1918 r. wycofujący się Niemcy wywieźli 
maszyny i dokumentację techniczną, urzą- 
dzenia dworca kolejowego oraz wyposażenie  
kotlarni.

Polska Organizacja Wojskowa 1915-1918
Polska Organizacja Wojskowa, tajna orga- 

nizacja założona z inicjatywy Józefa Piłsudskie- 
go, według tradycji w powiecie mazowieckim 
miała funkcjonować już od 1914 r. 15 XII 1916 r.  
inspektor okręgowy akcji werbunkowej w Łom-
ży por. B. Hubert pisał: w całym inspektoracie 
łomżyńskim pozakładane są organizacje POW,  
a w powiatach: Kolno, Mazowieck, Łomża są  
one nawet silne. Na początku listopada 1918 r.  
łomżyński okręg POW liczył około 1 tysiąca 
członków.

W Mazowiecku funkcjonował sztab obwo- 
du POW. Komendantem obwodu w powie-
cie najpierw był Izydor Galiński ps. „Straża”,  
student politechniki, inżynier, rodowity mazo- 
wiecczanin, a po nim Marian Krasnodębski  
z Warszawy. Zastępcami komendanta byli: Bo- 
lesław Sztyler z Wysokiego Mazowieckiego,  
absolwent Szkoły Handlowej w Łomży, a później 
Mieczysław Biały ze wsi Bryki, major Wojska 
Polskiego. Sztab obwodu organizował szkole-
nia dla około 150-osobowej grupy peowiaków, 
którzy informowali o wydarzeniach na froncie  
i gromadzili broń. Marian Krasnodębski w Wy- 
sokiem Mazowieckiem był komendantem mia-
sta i prowadził agitację w okolicznych wsiach.

Na obronę Lwowa, jeszcze przed 11 XI 1918 r.,  
wyruszyło z Wysokiego Mazowieckiego aż 300 
ochotników. Józef Włodek wspominał, że w li-
czebności ochotników wyprzedzili ich może 
jedynie warszawscy studenci20. Liczba ta świad-
czy o wielkim zaangażowaniu powiatu mazo-
wieckiego w POW. Jeden z współorganizatorów  
POW w Wysokiem Mazowieckiem – Mieczy-
sław Stecewicz, legionista, po odmowie zło- 
żenia przysięgi Niemcom w 1918 r. przeby- 
wał w obozach dla internowanych w Łomży  
i Szczypiornej.

Do Tykocina z Mazowiecka przybył nie- 
jaki Kułakowski, zapewne student, liczący ok. 
20 lat, który zamieszkał przy ul. Kaczorowo. 
Zaciągnął młodych chłopców z Tykocina: Wła-
dysława Maliszewskiego, Józefa i Władysława  
Rakowiczów, Andruszkiewicza, Trypucia, Wy-
sockiego, Kurzynę, Józefa Polaka (ur. 1895)  
z Siekierk. Komendantem został Władysław  
Maliszewski, a zastępcą Jozef Polak. Wobec 
bliskości posterunku żandarmerii niemieckiej  
peowiacy tykocińscy razem ze swym komen- 
dantem zostali ujawnieni, aresztowani i prze-
wiezieni do więzienia w Białymstoku, gdzie 
przebywali od maja do lipca 1917 roku. Po 
aresztowaniach Józef Polak złożył przysięgę na 
ręce komendanta obwodowego z Wysokiego 
Mazowieckiego Mieczysława Białego (miesz-
kańca wsi Bryki). 11 listopada 1918 r. żandarmi 
niemieccy sami opuścili Tykocin, a peowiacy 
rozbroili posterunek niemiecki w Rzędzianach.

13 XI ustawili warty na moście w Żółtkach 
i przy przeprawie promowej w Tykocinie, roz-
broili posterunek niemiecki na moście przez 
Supraśl w Dobrzyniewie, a w Fastach zdobyto  
w taborze niemieckim 34 wozy, 70 koni, 120 
kompletów uzbrojenia i umundurowania. Zdo-
byty tabor komendant Józef Polak przyprowa- 
dził do Tykocina. 14 XI wysłał do Zamku Kny- 
szyn 3 ochotników, którzy zostali tam przez  
Niemców pojmani i osadzeni w więzieniu w Bia-
łymstoku. Józef Polak zbiegł z więzienia i wró- 
cił do rodzinnej wsi Siekierki. Około 1 I 1919 r.  
udał się do Warszawy i wstąpił do I pułku  
szwoleżerow22. Zarówno Dobrzyniewo, Fasty,  
jak i Knyszyn Zamek były położone w powie- 
cie białostockim, poza terenem obwodu ma- 
zowieckiego POW, gdzie niemiecka okupacja  
trwała do 1919 r.

Tykocin. Rynek w 1915 r.
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„ŚWIĘTO ZIEMI” W SZKÓŁCE LEŚNEJ W KORYCINACH

Tegoroczne obchody kwietniowego „Święta 
Ziemi” miały wyjątkowy i uroczysty charakter. 
Na zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza Go-
dlewskiego 24. kwietnia gościliśmy w Szkół-
ce Leśnej Nadleśnictwa Rudka w Korycinach. 
Wśród gości obecni byli JE Ks. Tadeusz Pikus Bi-
skup Drohiczyński, Wicemarszałek Wojewódz- 
twa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Bur-
mistrz Czyżewa Anna Bogucka. Uroczystość 
zorganizowana została z okazji otwarcia i po-
święcenia pięknej wiaty rekreacyjno-eduka- 
cyjnej, na której budowę Nadleśnictwo Rudka  
otrzymało dotację od Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. W imieniu zaproszo-
nych samorządowców udanej i ciekawej wizu- 
alnie inwestycji, gratulowała Panu Nadleśni- 
czemu Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka.

Następnie miał miejsce występ gościnny 
dzieci i młodzieży z Teatru Marzeń Gminne-
go Ośrodka Kultury w Czyżewie, który został 
przyjęty bardzo entuzjastycznie. Podopieczni  
Anny Kazimierczuk zaprezentowali barwny,  
a jednocześnie pouczający spektakl „Mały Ksią-
żę”. Odbyło się również rozstrzygniecie jedena-
stej już edycji regionalnego konkursu plastycz-
no-ekologicznego pt. „Dary lasów, łąk, pól”. 
W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyli 
podopieczni z 47 instytucji oświaty i kultury  
powiatów pogranicza województw: podlaskiego  
i mazowieckiego (prawie 500 osób). Sponso- 
rami nagród w konkursie byli: Firma „Dary  
Natury” w Korycinach, Nadleśnictwo Rudka 
oraz GOK w Czyżewie.

Nagrody oraz dyplomy laureatom wręczył 
Nadleśniczy Grzegorz Godlewski, gospodarz na- 
szego miasta i gminy Burmistrz Anna Bogucka 
oraz Katarzyna Kostro – Dyrektor GOK. Pani 
Burmistrz oraz Pani Dyrektor podziękowały 

Nadleśnictwu Rudka za wieloletnią współpracę 
z Gminą Czyżew. 

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:
Komisja konkursowa w składzie: przewod-

niczący – Robert Sikorski, adiunkt muzealny, 
kierownik działu historii uprawy roślin gospo-
darskich w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu; 
Katarzyna Kostro – dyrektor GOK w Czyżewie, 
absolwent Liceum Plastycznego w Supraślu;  
Bożena Lipińska, absolwent Liceum Plastycz- 
nego w Supraślu; Piotr Kierzkowski, adiunkt 
muzealny Muzeum Rolnictwa w Ciechanow-
cu oraz Anna Kazimierczuk, instruktor GOK  
w Czyżewie, postanowiła przyznać:

Przedszkole i „zerówki”
I MIEJSCE – Eliza Aronowicz – GOK  

w Czyżewie, II MIEJSCE – Aneta Godlewska – 
SP w Wojnach Krupach, III MIEJSCE – Nadia  
Szepietowska – Niepubliczne Przedszkole im.  
Kubusia Puchatka w Szepietowie, WYRÓŻNIE- 
NIA: Ola Składanowska – GP w Czyżewie, 
Maria Wiśniewska – MP nr 2 W Wysokiem 
Mazowieckiem, Gabriela Stypułkowska – Nie-
publiczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka  
w Szepietowie, Juliusz Wyszyński – Niepublicz-
ne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sze- 
pietowie, Aleksandra Koczara – GP w Czyżewie, 
Mateusz Wyszyński – SP w Dąbrowie Wielkiej, 
Weronika Niemyjska – Niepubliczne Przed- 
szkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie,  
Aleksandra Kołota – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Komorowie, Radosław Uszyński – MP 
nr 1 W Wysokiem Mazowieckiem, Olaf Zarę- 
ba – Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia  
Puchatka w Szepietowie

Klasy I-III SP
I MIEJSCE – Dominika Mościcka – SP  

w Dąbrowie Wielkiej, II MIEJSCE – Małgo- 
rzata Łempicka – Siemiatycki Ośrodek Kultury,  
III MIEJSCE – Daria Zalewska – SP w Perleje-
wie, WYRÓŻNIENIA: Klaudia Tyszko – GOK  
w Czyżewie, Emilia Piwko – ZS w Sterdyni,  
Julia Tomczyk – GOK w Szepietowie, Milena 
Rozumnik – ZS w Grodzisku, Juliusz Choiński 
– SP nr w Wysokiem Mazowieckiem, Grzegorz
Kordulski – GOK w Szepietowie, Katarzyna Za- 
łuska – GOK w Szepietowie, Krzysztof Szos- 
tak – Siemiatycki Ośrodek Kultury, Lilianna 
Grzeszczuk – ZS w Czyżewie, Jakub Pabich – 
Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

Klasy IV-VI SP
I MIEJSCE – Julia Sudorowska – COKiS, II 

MIEJSCE – Martyna Eljaszuk – ZS w Jabłonce 
Kościelnej, III MIEJSCE – Julia Piwko – Zespół 
Szkół w Sterdyni, WYRÓŻNIENIA: Natalia  
Sokołowska – MOK w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Dawid Kulesza – ZS w Czyżewie, Wikto- 
ria Sosnowska – SP w Dąbrowie Wielkiej, Se- 
bastian Grosfeld – ZS w Jabłonce Kościelnej,  
Joanna Wojtkowska – SP w Ciechanowcu, Kinga 

Załuska – GOK w Szepietowie, Roksana Elja-
szuk – ZS w Jabłonce Kościelnej, Kamila Dmo-
chowski – SP w Dąbrowie Wielkiej, Krystian 
Zadroga – PSP w Komorowie

Gimnazjum Klasy I-III SP
I MIEJSCE – Patrycja Stokowska – Gim-

nazjum w Szepietowie, II MIEJSCE – Joanna  
Dąbrowska – Gimnazjum w Szepietowie, III 
MIEJSCE – Paulina Rozwadowska – Gimna-
zjum w Szepietowie, WYRÓŻNIENIA: Adam 
Dominik Kamiński – SOSW w Zuzeli, Marta 
Milewska – Publiczne Gimnazjum w Komoro-
wie, Patrycja Moczulska – ZS w Rudce.

Szkoła średnia, dorośli
I MIEJSCE – Agnes Palik – Mierzejewska 

– pracownia plastyczna UTW – MDK Ostrów
Mazowiecka, II MIEJSCE – Anna Kowalczyk 
– pracownia plastyczna UTW – MDK Ostrów
Mazowiecka, III MIEJSCE – Anna Brulińska – 
GOK w Szepietowie, WYRÓŻNIENIA: Magda-
lena Maria Zgiet – ZSCKR w Rudce, Gabriela 
Putkowska – LO w Wysokiem Mazowieckiem, 
Maria Żochowska – pracownia plastyczna UTW 
– MDK Ostrów Mazowiecka.

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie
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Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Czyżewie w niedzielę 26 kwietnia odbyła się 
szesnasta edycja Powiatowych Prezentacji Ta-
necznych „Wesoły Pląs”. Była to rekordowa pod 
względem liczby uczestników oraz ilości pre- 
zentujących się zespołów impreza. Dyrektor 
GOK-u Katarzyna Kostro podziękowała wszyst-
kim za przybycie i zachęciła do dopingowania 
zespołów tanecznych.

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała  
tego dnia taneczne popisy zespołów i grup ta-

necznych w dwóch częściach – w pierwszej  
z nich: Słoneczne Skrzaty – Gminne Przed- 
szkole w Czyżewie, Tygryski – Niepubliczne 
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepieto-
wie, ELFIKI – Gminne Przedszkole w Czyże- 
wie, „4-latki” – Niepubliczne Przedszkole im. 
Kubusia Puchatka w Szepietowie, OGNIK – 
Gminne Przedszkole w Czyżewie, Sówki – Nie-
publiczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka  
w Szepietowie, Tańczące żabki – Gminne Przed-
szkole w Czyżewie, Świetliki – Niepubliczne 
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepie- 
towie, Rechotki – Szkoła Podstawowa w Woj-
nach Krupach, Tęczowa Dwójeczka – Przed-
szkole Miejskie nr 2 Wysokie Mazowieckie, 
Tańczące Iskierki – Przedszkole Miejskie nr 1 
Wysokie Mazowieckie, Pierwszy Krok grupa 
Najmłodsza – GOK Czyżew, C-C Squad Kids – 
COKiS.

Statuetki zespołom wręczyła Dyrektor GOK-u  
Katarzyna Kostro oraz  Pan Andrzej Załuski,  
sekretarz Urzędu Miejskiego w Czyżewie. 

 W drugiej części prezentacji zaprezento-
wały się: Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni  
i Tańca PODLASIE– GOK Szepietowo, Pierw- 
szy Krok grupa średnia – GOK Czyżew, Za- 
plątani – Szkoła Podstawowa Radziszewo Stare,  
Tik-Taki – Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie 
Mazowieckie, Mażoretki EMKO gr. młodsza- 
GOK Czyżew, BAD GIRLS – Szkoła Podsta- 
wowa w Łempicach, Mażoretki EMKO grupa 
starsza – GOK Czyżew, C-C Squad Junior –  
COKiS, Dance Olafa – Szkoła Podstawowa  
Wojny Krupy, Pierwszy Krok grupa najstarsza 
– GOK Czyżew, Smiles – Szkoła Podstawowa
Wojny Krupy, Zespół Tańca Towarzyskiego - 
GOK Czyżew, Zespół Tańców Narodowych – 
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. 

Statuetki zespołom wręczyła Dyrektor GOK-u  
Katarzyna Kostro oraz Bogdan Sienicki, zastęp- 
ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Czyżewie. 

Anna Kazimierczuk

REKORDOWY „WESOŁY PLĄS”

IMPREZY KULTURALNE

41 edycja imprezy „Wianki na Nurcu 2014 ” 
– 21 czerwca 2014 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 

18-230 Ciechanowiec, tel.: 86/2710563 , 
kom. 509 153 742, e-mail: coki@ciechanowiec.pl.

Dzień Łabędzia – 22 czerwca 2014 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek 
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,  

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.: 86 275 23 43,  
strona internetowa:  

http://www.wysokiemazowieckie.pl.

VI Wysokomazowiecki Piknik Seniorów 
– 25 czerwca 2014 r. Organizator: Gminny Ośro-
dek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52 , 

18-210 Szepietowo, tel: 86 4760102, 
e-mail: gok@szepietowo.pl, strona internetowa: 

www.szepietowo.pl, miejsce realizacji: 
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

71 Rocznica Wymordowania Mieszkańców Wsi 
Krasowo-Częstki – 17 lipca 2014 r. 

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

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

Dni Czyżewa – 13 lipca 2014 r. 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czyże-

wie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 
tel.: (086) 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, 

strona internetowa: www.gokczyzew.pl, 
miejsce realizacji: Stadion Miejski w Czyżewie.

XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania” – 1 sierpnia 2014 r. 

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

ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 
tel.: 86 275 23 43, strona internetowa: 
http://www.wysokiemazowieckie.pl. 

IX Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania” – 2 sierpnia 2014 r. 

Organizator i miejsce realizacji: Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 

18-230 Ciechanowiec, tel.: 86/2710563, 
kom. 509 153 742, e-mail: coki@ciechanowiec.pl.

70 Rocznica Wymordowania Mieszkańców Wsi 
Skłody Borowe – 10 sierpnia 2014 r. 

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

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

Dożynki Gminne – 24 sierpnia 2014 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Gmina Nowe 

Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, 
tel.: 86 476 15 20, e-mail: urząd@nowepiekuty.pl, 

strona internetowa: www.nowepiekuty.pl.

Dożynki Gminne – 24 sierpnia 2014 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośro-
dek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 

18-210 Szepietowo, tel.: (086) 476 0102,  
e-mail: gok@szepietowo.pl  

strona internetowa: www.szepietowo.pl.

IV Festyn Rodzinny – 15 sierpnia 2014 r. 
Organizator: Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, 

ul. Mickiewicza, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 
miejsce realizacji: Jabłonka Kościelna, 
tel.: 86 275 26 27, e-mail: gmwm@op.pl, 

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

IMPREZY SPORTOWE

Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół 
Ponadgimnazjalnych – VIII edycja  

– czerwiec 2015 r.
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im.
 Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, 

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

strona internetowa: www.zsoiz-czyzew.pl.

VI Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 
Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty 
Wysokomazowieckiego – czerwiec 2015 rok. 
Organizator i miejsce realizacji: Zespół Szkół 

Rolniczych w Krzyżewie , Krzyżewo 32, 
18-218 Sokoły, tel.: 86 4764242 

e-mail: zsr.krzyzewo@wp.pl, www.zsrkrzyzewo.pl.

VI Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar 
Starosty Wysokomazowieckiego 

– 1 czerwca 2015 rok
Organizator i miejsce realizacji: Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, 
ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazo-

wieckie, tel./fax. 86 2752234/86 2759034, 
e-mail: ckzwmsekr@go2.pl, www.ckzwm.edu.pl.

Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka 
– 31 czerwca 2015 r. Organizator i miejsce reali-
zacji: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, 

ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, 
tel.: 86 271 05 63, e-mail: coki@ciechanowiec.pl.

VII I Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza 
– 15 sierpnia 2015 r. Organizator: Ciechanowiecki

Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 
18-230 Ciechanowiec, tel.: 86 271 05 63,

e-mail: coki@ciechanowiec.pl.

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 
CZERWIEC – SIERPIEŃ 2014 r.
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Wiosenne Targi Ogrodnicze za nami
Kupowano dużo i konkretnie. Miłośnicy przy- 

domowych sadów i ogrodów wybierali wśród  
bogatego asortymentu szkółkarskiego ozdob-
nego i owocowego. Miody i podlaskie specjały 
cieszyły podniebienia smakoszy z całego woje-
wództwa. Z powodzeniem zadebiutowały Targi 
Motoryzacyjne i Podlaski Czempionat Ogierów 
Kryjących. Swoją ofertę zaprezentowało prawie 
180 wystawców. Mimo nie sprzyjającej aury 
przez dwa dni Szepietowo odwiedziło kilkana-
ście tysięcy zwiedzających.

Targi po raz dziewiętnasty zorganizował 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie. Dla zwiedzających przygotowano wiele 
atrakcji m.in.: wystawy, pokazy, konkursy i bo- 
gatą ofertę wystawienniczą.

Targi Ogrodnicze
Kupujący byli konkretni i wymagający, szu-

kali „perełek” ogrodniczych, których w Szepie-
towie z pewnością nie zabrakło. Wiosenne Targi 
Ogrodnicze to największa tego typu impreza w 
województwie podlaskim.

Chętnie kupowano byliny, zarówno te tra- 
dycyjne: prymulki, sasanki, rozchodniki, czy 
rojniki, jak i nowe, oryginalne odmiany tj. cie-
miężyca czarna – roślina przeznaczona na sta-
nowiska zacienione.

Co raz większą popularnością cieszą się  
zioła. Kupujący szukali nowości – mówi Ma-
ria Kowieska ze szkółki „Byliny z Babcinego  
Ogródka” z okolic Piaseczna, wybierali curry,  
ziele oliwne o smaku oliwki, które idealnie pa-
suje do sałatek i kanapek. Pani Maria poleca 
również lipię cytrynową i ziele Azteków zamiast 
cukru, wystarczy jeden listek dodany do her-
baty, trzeba jednak pamiętać, że jest to roślina 
ciepłolubna. Często kupowano mięty smakowe: 
truskawkowe, pomarańczowe, pieprzowe, szcze-
gólnie chwalono cytrynowe. 

Wśród materiału owocowego niezmiennie 
od kilku lat królują stare odmiany jabłoni tj. 
szara i złota reneta, kosztela, papierówka, czy 
malinówka – mówi Robert Morzy, szkółkarz 
z Siemiatycz. Czyli wszystko to co pamiętamy 
z ogródków naszych babć i dziadków – dodaje 
wystawca. Z pośród grusz wybierano odmianę 
klaps i późniejszą, idealną do przechowania – 
lukasówkę.

Tradycyjnie nagrodzono najlepszych wy-
stawców. W kategorii „Najatrakcyjniejsze sto-

isko” nagrodę przyznano Marcinowi Dąbrow-
skim z pod Olsztyna. Szkółka oferuje bardzo 
szeroki asortyment bylin. Umiejętnie wyekspo-
nowane nasadzenia stworzyły kompozycję ko-
lorystyczną, przyciągającą wzrok zwiedzających. 
Zdobywcy "Hitu targów" to Maria i Jan Kowie-
scy z miejscowości Stara Iwiczna koło Piasecz- 
na, właściciele szkółki „Byliny z Babcinego 
Ogródka”. Wystawcy zaoferowali szeroką ofertę 
ziół do domowego ogrodu. Nagrodę „Najbogat-
sza oferta” przyznano firmie ogrodniczej FLO-
RIDA z Wysokiego Mazowieckiego. Wystawca 
Sławomir Porowski zaoferował szeroką gamę 
nasadzeń liściastych, iglastych, formowanych, 
szczepionych, o ozdobnych kwiatach i liściach. 

Nie tylko do ogrodu
Na szepietowskich targach furorę robiły nie 

tylko rośliny, ale również regionalne przysma-
ki. Zwiedzający mogli zaopatrzyć się w chleb na 
zakwasie, swojską wędlinę, ser koryciński, a tak- 
że oscypki. Na deser były mrowiska i sękacze,  
a do popicia kwas chlebowy, podpiwek i domo-
we nalewki. 

Hitem wśród produktów pszczelich została  
pierzga w miodzie akacjowym. Przywiózł ją 
Sławomir Semeniuk właściciel Gospodarstwa 
Pasiecznego „Złota Pszczoła” z miejscowości 
Rozwadówka Folwark. Jest to pyłek kwiatowy 
wzbogacony naturalnie przez pszczoły. Produkt 
doceniono za nieocenione właściwości lecznicze.

Targi motoryzacyjne
Targi AGRO-MOTO przyciągnęły do Sze-

pietowa kilkunastu wystawców z branży moto-
ryzacyjnej. Zaprezentowano najnowsze modele 
topowych producentów. Można było obejrzeć 
wyposażenie aut, sprawdzić ich funkcjonalność 
i wybrać się na jazdę próbną.

Największą popularnością cieszyły się sa-
mochody terenowe, segment suv. Klienci oglą-
dali samochody wyższe, rodzinne z napędem  
na cztery koła – zdradził Paweł Zając z firmy  
Auto-Breczko z Białegostoku.

Spore zainteresowanie wzbudziły również 
skutery i motory firmy Romet, prezentowane 
na stoisku Oscar z Ostrołęki. Po wejściu ustawy, 
która dopuszcza kierowców, z prawem jazdy  
kat. B, do prowadzenia motocykli o maksymal-
nej pojemności 125 cm, zyskaliśmy wielu no-
wych klientów – zauważa wystawca. 

Jako ciekawostkę podamy, że najdroższy  
samochód prezentowany na targach wart był  
477 tyś. zł. to BMW X6. 

Czempionat Ogierów Kryjących
Podlaski Czempionat Ogierów Kryjących 

cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko 
wśród hodowców ale i odwiedzających targi. 
Zaprezentowano 32 ogiery w trzech grupach 
 rasowych.
Czempionaty zdobyli:
• Jerzy Giedrojć z Czerwonki za ogiera IKAR – 
rasa polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim,

• Andrzej Ślepowroński z Łomży za ogiera
BAYARD DE MAIRY – rasa ardeńska,
• Jan Kozłowski z Bakałarzewa za ogiera SZREK 
– rasa ogier polski zimnokrwisty – zdobył su- 
perczempionat.

Wystawa królików i drobiu ozdobnego
W ramach Wystawy Królików Rasowych  

i Drobiu Ozdobnego zaprezentowano ponad  
200 królików, w różnym wieku: dorosłe, młode 
oraz maluchy. W sumie przyjechało 29 hodow-
ców z województwa podlaskiego. Ulubieńcem 
dzieci był królik mały z rasy Teddy, dorośli in- 
teresowali się rasą Kalifornijską i Holenderską. 
Wszyscy zainteresowani mogli zakupić prezen-
towane króliki i drób ozdobny. 

Zapraszamy do Szepietowa na kolejne tar-
gi – już 30 i 31 maja Zielona Gala i Podlaskie 
Targi Budownictwa Wiejskiego.

PODR

WIOSENNE TARGI OGRODNICZE 
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Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Tur- 
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Dro-
gowym odbyły się 15. Kwietnia w Gimnazjum  
w Szepietowie. Wzięło w nich udział 20 uczniów 
szkół podstawowych i 18 uczniów szkół gimna-
zjalnych. Uczestnicy turnieju wyłonieni zostali 
podczas eliminacji szkolnych – na zakwalifiko-
wanych do etapu powiatowego czekał test wie-
dzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
składający się z dwóch testów 25 i 10 pytań (te-
sty gimnazjalne) i dwóch testów składających się  
z 20 i 10 pytań (testy podstawowe) oraz rowe- 
rowy tor przeszkód.

Komisja w składzie: Tadeusz Wróblewski – 
Komendant Straży Miejskiej w Wysokiem Ma-
zowieckiem, Barbara Tymińska – przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Agnieszka Perkowska – przedstawiciel 
Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem, 
Lech Jamiołkowski – przedstawiciel Rady Mia-
sta Wysokiem Mazowieckiem, Grzegorz Pułaski 
– przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Wysokiem Mazowieckiem, przyznała nastę-
pujące miejsca w obu kategoriach wiekowych, 
tj.: szkoła podstawowa i gimnazjum. W młodszej 
grupie triumfowały drużyny: I miejsce – Szko- 
ła Podstawowa w Stypułkach Święchach w skła-
dzie: Zuzanna Roszkowska, Barbara Rutkowska, 
Adam Kruszewski, Łukasz Piszczatowski, opie-
kun: Adam Falkowski; II miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Ciechanowcu w składzie: Julia Rusi-
niak, Oliwia Dudek, Hubert Zakrzewski, Dawid 
Bachorek, opiekun: Jacek Dudek; III miejsce 
– Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowiec-
kiem w składzie: Maria Przychodzeń, Patrycja 
Tworkowska, Jakub Płoński, Mateusz Ługowski, 
opiekun: Łukasz Fiedorczuk.

W gronie starszych uczestników na „pod- 
ium” znalazły się drużyny: I miejsce – Gim-
nazjum w Ciechanowcu w składzie: Karolina 
Czarnecka, Sebastian Kietliński, Piotr Ponich-
tera opiekun: Małgorzata Zaremba; II miejsce – 
Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem w skła-
dzie: Mateusz Mioduszewski, Daniel Dominik 
Wojtkowski, Kamil Kaczyński opiekun: Iwona 
Gołaszewska; III miejsce – Zespół Szkół Gim-
nazjum w Rosochatem Kościelnym w składzie: 
Krystian Gawrychowski, Michał Szulborski, Ja-
kub Dąbrowski opiekun: Wiesława Sakowicz.

Spośród uczniów „podstawówek” tytuł 
najlepszego zawodnika zdobyli: I miejsce 
– Adam Kruszewski Szkoła Podstawowa w Sty- 
pułkach Święchach, opiekun: Adam Falkowski; 
II miejsce – Bartosz Kaczyński Szkoła Podsta-
wowa w Rosochatem Kościelnym, opiekun: Wie-
sława Sakowicz; III miejsce – Mateusz Ługowski 
Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowiec-
kiem, opiekun: Łukasz Fiedorczuk. Wśród ich 
starszych kolegów ten zaszczytny tytuł uzyskali: 
I miejsce – Karolina Czarnecka Gimnazjum  
w Ciechanowcu, opiekun: Małgorzata Zarem- 
ba; II miejsce – Jakub Dąbrowski Gimnazjum  

w Kuleszach Kościelnych, opiekun: Małgorzata 
Monika Choińska; III miejsce – Mateusz Mio-
duszewski Gimnazjum w Wysokiem Mazowiec-
kiem, opiekun: Iwona Gołaszewska.

Komisja konkursowa nie pożałowała także 
wyróżnień. Otrzymali je – w kategorii testy: Ja- 
kub Płoński – Szkoła Podstawowa w Wysokiem  
Mazowieckiem, opiekun: Łukasz Fiedorczuk  
i Karolina Czarnecka – Gimnazjum w Ciecha-
nowcu opiekun: Małgorzata Zaremba; w katego- 
rii rowerowy tor przeszkód: Adam Kruszewski 
Szkoła Podstawowa w Stypułkach Święchach, 
opiekun: Adam Falkowski i Karolina Czarnecka 
Gimnazjum w Ciechanowcu, opiekun: Małgo-
rzata Zaremba.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody 
z rąk Tadeusza Wróblewskiego – Komendanta 
Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem, 
Rafała Niemyjskiego – przedstawiciela Komendy  
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem 
oraz Grzegorza Puławskiego – przedstawiciela 
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Ma-
zowieckiem.

Organizatorami tegorocznego turnieju byli: 
Polski Związek Motorowy, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Łomży, Gimnazjum w Sze-
pietowie, Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem, Straż Miejska w Wysokiem Ma-
zowieckiem.

Sponsorami turnieju i fundatorami nagród 
byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Łomży, Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem, Master – E. Borys Spółka Jawna 
Wysokie Mazowieckie.

Zwycięzcy etapu powiatowego rywalizować 
będą podczas wojewódzkiego Turnieju BRD  
w Białymstoku: 5 maja 2015 r. – szkoły pod- 
stawowe, 7 maja 2015 r. – szkoły gimnazjalne.

SPRAWDZIAN WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE

XLI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczar-
stwie odbyła się w dniach 16–18 kwietnia w Ze- 
spole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcą- 

cych w Łomży. W eliminacjach wzięły udział 
szkoły z Kutna, Łowicza, Lublina, Bydgoszczy, 
Włoszczowa, Rypina, Chorzeli, Kadzidła, Łomży  
oraz z Wysokiego Mazowieckiego. Zespół Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wyso-
kiem Mazowieckiem reprezentowała 4 osobowa  
drużyna uczniów czwartej klasy technikum tech- 
nologii żywności w składzie: Kamil Kruszewski, 
Robert Pawłowicz, Dawid Mętecki i Kamil Czaj-
kowski.

Olimpiada składa się z 4 etapów: test 30 za- 
dań zamkniętych dotyczących mleczarstwa, test  
70 zadań zamkniętych dotyczących ogólnej tech- 
nologii żywności i podstaw przedsiębiorczości,  
6 zadań otwartych – w tym roku młodzież  
projektowała i rozwiązywała zadania związane  
z produkcją koncentratów mlecznych: mleka za- 
gęszczonego słodzonego i niesłodzonego, mleka  
w proszku i kierunków przetwarzania serwatki, 
odpowiedzi ustne – 3 pytania losowo wybrane 

dotyczące surowców i bhp, technologii mleczar-
stwa oraz maszyn i urządzeń przemysłu mle-
czarskiego. 

Emocje sięgnęły zenitu po ustnych odpo- 
wiedziach (można osiągnąć max. 90 punktów), 
rozkodowano prace i odczytano wyniki z prac 
pisemnych. W punktacji indywidualnej i dru-
żynowej następowały przegrupowania. Kamil 
Kruszewski (IV miejsce) i Robert Pawłowicz (VI 
miejsce) zostali laureatami olimpiady, Dawid 
Mętecki finalistą. Wszyscy są zwolnieni z części 
pisemnej egzaminu z przygotowania zawodo- 
wego z wynikiem 100 punktów. Gratulacje!

Drużynowo zdobyliśmy I miejsce z ilością 
punktów – 656 i otrzymaliśmy puchar Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, II – uczniowie  
z Włoszczowa, a III - z Chorzeli.

Grażyna Kajurek

TRIUMFATORZY Z WYSOKOMAZOWIECKIEGO ZSZ



11

Uroczystość odbyła się 8. maja 2015 r., tym  
razem na placu przed Komendą Powiatową Pań- 
stwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowiec-
kiem, gdzie po złożeniu meldunku najwyższemu 
przełożonemu, podniesieniu Flagi Państwowej na  
maszt i odegraniu Hymnu Państwowego, nastą-
piła dalsza część obchodów strażackiego święta, 
którą prowadził st. bryg. Tomasz Sieńczuk.

Na wstępie Komendant Powiatowy Pań- 
stwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Koc  
powitał przybyłych gości: st. bryg. Antoniego  
Ostrowskiego – Podlaskiego Komendanta Woje- 
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Bogdana  
Zielińskiego – Starostę Wysokomazowieckiego, 
ks. Radosława Kubła – Diecezjalnego Kapela-
na Strażaków, przedstawicieli instytucji i służb 
współdziałających, Burmistrzów i Wójtów z na- 
szego powiatu, poczty sztandarowe reprezentu- 
jące wszystkie Zarządy Miejsko-Gminne i Gmin- 
ne powiatu, członków Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP, strażaków PSP i OSP, wetera-
nów służby pożarniczej oraz pozostałych gości  
i sympatyków służby pożarniczej.

Nadesłane życzenia odczytał st. kpt. Grze-
gorz Kulesza, po czym wręczono odznaczenia.

Minister Spraw Wewnętrznych postanowie- 
niem Nr 2/OP/2015 nadał Srebrną Odznakę  
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” za 
długoletnią ofiarną służbę lub pracę zawodową 
oraz działalność społeczną na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej dh Bogdanowi Zielińskiemu 
oraz st. ogn. Stanisławowi Leśniewskiemu. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej Złotym Medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” po raz drugi odznaczony 
został st. kpt. Adam Frankowski 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnymi Medalami 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
Wioletta Szcześniak, mł. asp. Radosław Maciusz-
ko, ogn. Paweł Jabłoński, ogn. Sławomir Łapiń-
ski, mł. ogn. Dariusz Jamiołkowski – Brązowym 
Medalem “Za zasługi dla Pożarnictwa” – st. sekc. 
Artur Biały. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Srebrną Odznaką Ho-

norową „Podlaski Krzyż Floriański” odznaczony 
został dh Dariusz Sienicki.

Na uroczystości awanse na wyższe stopnie 
służbowe wręczono strażakom w korpusie aspi-
ranckim i podoficerskim:

Komendant Główny Państwowej Straży Po-
żarnej nadał z dniem 4 maja 2015:
– stopień starszego aspiranta – asp. Dariuszowi
Kosowiczowi i asp. Zbigniewowi Pietraszce, 
– stopień aspiranta – mł. asp. Sylwestrowi Dą-
browskiemu.
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej nadał stopnie: 
– ogniomistrza – mł. ogn. Stefanowi Jabłońskiemu,
– młodszego ogniomistrza – st. sekc. Malwinie
Roszkowskiej, st. sekc. Adamowi Choińskiemu, 
st. sekc. Dariuszowi Jamiołkowskiemu, 
– starszego sekcyjnego – sekc. Łukaszowi Anto-
niakowi, sekc. Arturowi Białemu, sekc. Michało-
wi Chojakowi. 

Na zakończenie uroczystego apelu zabrali  
głos, składając strażakom życzenia, również 
przedstawiciele władz i goście honorowi. Spotka- 
nie to było także okazją do podziękowania wła-
dzom samorządowym oraz instytucjom współ-
działającym za wspieranie rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu.

TS
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