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POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI DRUGI W POLSCE!

WOJEWODA PODLASKI PRZEKAZAŁ CZEKI NA INWESTYCJE DROGOWE  
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

6 października w miejscowości Dąbrowa 
Moczydły Wojewoda Podlaski, Bohdan Pasz-
kowski przekazał na ręce beneficjentów Fundu-
szu Dróg Samorządowych symboliczne czeki 
na realizację kolejnych inwestycji na drogach 
powiatowych i gminnych na lata 2019–2021. Sta-
rosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński ode-
brał czeki na dofinansowanie wszystkich zadań 
z powiatu wysokomazowieckiego w wysokości 
ponad 67 mln złotych oraz na dofinansowanie 
dla powiatu wysokomazowieckiego w wysokości 

W SOKOŁACH OFICJALNIE OTWORZONO NOWĄ SIEDZIBĘ POSTERUNKU POLICJI
30 września w Sokołach ofi-

cjalnie oddano do użytku nowy  
budynek posterunku policji.  
W uroczystym otwarciu siedziby 
oraz symbolicznym przekazaniu 
kluczy kierownikowi posterunku 
wzięli udział m.in. Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Jarosław Zieliński, Staro-
sta Wysokomazowiecki, Bogdan 
Zieliński oraz Komendant Wo-
jewódzki Policji w Białymstoku, 
nadinspektor Daniel Kołnierowicz. 
Budowa nowej siedziby posterunku 

została zrealizowana ze środków „Programu mo-
dernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 
na lata 2017–2020”. Dawny budynek posterunku 
znajdował się w tym samym miejscu. Mimo, iż 
był częściowo remontowany to jego wieloletnia 
eksploatacja spowodowała wiele uciążliwości,  
a warunki nie spełniały oczekiwań mieszkańców. 
Nowy budynek został zaprojektowany zgodnie  
z wszystkimi współczesnymi standardami. Sie-
dziba Posterunku Policji w Sokołach znajduje się 
przy ulicy Nowy Świat.

Ciąg dalszy str. 4.

ponad 46 mln zł. Czeki otrzymali 
również burmistrzowie i wójto- 
wie 9 gmin naszego powiatu. 
Okazją do wręczenia czeków było 
uroczyste otwarcie odcinka drogi 
powiatowej Dąbrowa Moczydły –  
Dąbrowa Łazy, remontowanego  
w ramach inwestycji dofinanso-
wanej z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

Ciąg dalszy str. 6.

Powiat Wysokomazowiecki po raz kolejny 
został laureatem rankingu Pisma Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólnota”. W rankingu „Wydatki 

inwestycyjne samorządów” podsumowującym 
lata 2016–2018 w kategorii Powiaty, nasz po-
wiat zajął II miejsce w Polsce. Wyniki rankingów 

zostały ogłoszone podczas Gali Inwestorów Sa-
morządowych, która odbyła się 2 października 
2019 r. w ramach XVII Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów w Katowicach.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez 
prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukom- 
ską z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na  
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uni- 
wersytetu Warszawskiego zestawienia wszyst- 
kich samorządów, analizowanych na podstawie  
obiektywnych danych z Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego, Ministerstwa Finansów oraz spra- 
wozdań finansowych JST, dodatkowo uzupeł- 
nionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo 
„Wspólnota”.

To już kolejne wyróżnienie naszego powiatu 
w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
Wspólnota. Jest ono tym bardziej cenne ponie-
waż dotyczy aktywności samorządu powiatowe-
go w poprawie warunków życiowych naszych 
mieszkańców.
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na okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu 
pracy.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Dy-
rektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku w sprwie zgłaszania kandyda- 
tów do XI edycji Nagrody Honorowej „Świadek 
Historii”. 

17 października 2019 roku odbyło się  
29 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokoma-
zowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwał w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  
zadań, na które przeznacza się środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2019 roku,
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych na terenie Powiatu Wysokoma- 
zowieckiego na 2020 rok.
c) Zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją 
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2018/2019. 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

27 września 2019 roku odbyło się 28 posie- 
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia konsultacji projektu rocznego pro-
gramu współpracy powiatu wysokomazowiec-
kiego z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
b) przyznania nauczycielom nagród z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej ze specjalnego fun- 
duszu nagród,
c) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ze-
społu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 
w Krzyżewie do organizacji prac interwencyj-
nych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego 
dla trzech osób bezrobotnych w Zespole Szkół 
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 

o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokoma- 
zowieckiego na koniec sierpnia 2019 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją  
z działalności Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zarzach za 2019 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie- 
lenie dofinansowania na organizację imprez kul-
turalnych organizowanych na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego. Złożyli je następujący 
wnioskodawcy:
– Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie na 
dofinansowanie XVIII Powiatowego Konkursu 
Plastycznego Pejzaże Powiatu Wysokomazo-
wieckiego. 
– Szkoła Podstawowa w Szepietowie na dofinan-
sowanie XIII edycji powiatowego konkursu 
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”. 
– Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” 
w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowa- 
nie spotkania z okazji Światowego Dnia Hono- 
rowego Dawstwa Krwi. 

02 października 2019 roku odbyło się trze- 
cie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Pe- 
tycji. Komisja rozpatrzyła skargę na działalność 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wy-
sokiem Mazowieckiem oraz petycję dotyczącą 
wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów. 

Kacper Dąbrowski i Michał Żochowski 
to uczniowie pierwszej klasy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka w Wysokiem Mazowieckiem, uczą się  
w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, ale 
ich prawdziwą pasją nie jest ani matematyka ani  
fizyka lecz kolarstwo szosowe. Chłopcy są pod-
opiecznymi pana Aleksandra Pomojnickiego –  
wieloletniego trenera kolarskiego, nauczyciela 
liceum. Pierwszy kontakt chłopców z kolar-
stwem to wczesne lata szkolne a przede wszyst-
kim konkursy rowerowe organizowane z okazji 
Dnia Dziecka na licealnym orliku. Mama Kac-
pra wspomina pierwszy, jeszcze przedszkolny 
wyścig i to, jak bardzo nie chciała, żeby Kacper 
brał w nim udział ze względu na zły stan tech-
niczny jego roweru. Jednak Kacper wtedy nie 
tylko wystartował, ale też wygrał (i kilka następ-
nych wyścigów również). Prawdziwe kolarskie 
treningi zaczęły się jednak dopiero w później-
szych klasach szkoły podstawowej.

Chcąc przybliżyć osobom niezwiązanym  
z tematem kolarstwa szosowego specyfikę tej 
dyscypliny, zadaliśmy kilka pytań Kacprowi, Mi- 
chałowi i ich rodzicom. Chłopcy bardzo chętnie 
opowiadają nam o swoim hobby. Dowiedzieli-
śmy się, że na przykład na górskich zawodach 
można jadąc na rowerze osiągnąć prędkość  
nawet do 80 km/h, że w czasie wyścigu należy 
uzupełniać energię specjalnymi żelami i bato-
nami, że codzienna dieta kolarza powinna za-

wierać dużo węglowodanów a tłuszcze powinny  
zostać zredukowane do minimum. Sezon kolar-
ski trwa od kwietnia do września – wtedy (bez  
względu na pogodę) chłopcy trenują około  
20 godzin tygodniowo a zawody odbywają się  
praktycznie co tydzień. Trening zimowy polega  
głównie na pracy na siłowni, bieganiu oraz jeż- 
dżeniu na tak zwanym trenażerze. Ale starty na 
wyścigach to nie tylko przyjemność z zajmowa-
nych miejsc, to również stres rodziców i chwile 
zwątpienia. W jednym z wyścigów Mistrzostw 
Polski, 2 km przed metą Kacper miał wypadek. 
Wrócił poobijany, ze zszytą powieką. Przerażo-
nej mamie powiedział wtedy, żeby się nie mar-
twiła, bo to nie pierwszy i nie ostatni raz i, że 
na pewno nie porzuci z tego powodu kolarstwa. 
Chłopcy są bardzo dobrymi uczniami i nie mają 
problemów z łączeniem sportu z obowiązkiem 
szkolnym, twierdzą, że wszystko to tylko kwestia 
dobrego planowania i organizacji. Swoją przy-
szłość chcieliby zdecydowanie wiązać z kolar-
stwem, dołączyć do profesjonalnej kadry i ścigać 
się w światowym peletonie.

W ubiegłym sezonie chłopcy, niezrzesze-
ni w żadnym klubie kolarskim, odnieśli wiele 
sukcesów w zawodach rozgrywanych na terenie  
całej Polski – od Zamościa po Sokółkę. Brali  
udział w jeździe na czas oraz startach wspól- 
nych. Do najważniejszych imprez można zaliczyć 
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży, Puchar Polski, Mistrzostwa Polski, Między-

narodowy Wyścig Kolarski oraz wiele turniejów 
i wyścigów otwartych. Bardzo ciepło chłopcy 
wypowiadają się o swoim trenerze, panu Alek-
sandrze Pomojnickim, mają z nim bardzo dobry 
kontakt, cenią za konsekwencję, punktualność, 
umiejętność zobowiązania wychowanków do 
dyscypliny, jest dla nich autorytetem, przecież 
sam też jest kolarzem.

Pan Aleksander ma obecnie pod swoją opie- 
ką 30 dzieci z całego powiatu. Trener podkre-
śla, że przez wiele lat opracował system szkoleń, 
który nareszcie przynosi rezultaty. Jest dumny 
z chłopców i ich sukcesów, cieszy się, że sport 
został dostrzeżony również w lokalnym środo-
wisku. Docenia współpracę i wsparcie ze strony 
dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Wyso-
kiem Mazowieckiem, pani Aldony Dołubizno  
i dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 2, pani 
Iwony Mojkowskiej. Głównymi sponsorami ko- 
larzy są na chwilę obecną Bank Spółdzielczy, 
Starostwo Powiatowe, Wójt Gminy Wysokie Ma- 
zowieckie a od przyszłego roku chłopcy repre-
zentować będą barwy klubu BDC Development 
Team Nowy Dwór Mazowiecki.

Trenerowi i jego podopiecznym życzymy  
wiele sił w dążeniu do upragnionych celów, wielu  
sukcesów w nadchodzącym sezonie, a chętnych 
do uprawiania kolarstwa szosowego zapraszamy 
do zainteresowania się ofertą liceum ogólno-
kształcącego dotyczącą tej dziedziny sportu.

  Joanna Piekutowska

O KOLARSTWIE SZOSOWYM CZYLI PIERWSZY TAK DOBRY SEZON  
WYSOKOMAZOWIECKICH KOLARZY
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13 października odbyły się wybory do 
Sejmu i Senatu RP, w których Polacy wybie-
rali 460 posłów oraz 100 senatorów, mają-
cych sprawować władzę przez następne 4 lata.  
Frekwencja w powiecie wysokomazowieckim 
wyniosła 58,55%. Najwięcej, bo ponad 64% 
uprawnionych do głosowania poszło do urn  
w gminie Kulesze Kościelne.

W wyborach do Sejmu na wszystkie listy 
kandydatów na posłów oddano łącznie 18 678 457 
ważnych głosów. Na PiS zagłosowało ponad  
8 mln osób (43,59%). Na Koalicję Obywatelską 
oddano ponad 5 mln głosów (27,40%). Komitet 
wyborczy SLD skupiający również Wiosnę i Le-
wicę Razem zdobył 2 319 946 głosów, (12,56%). 
Na komitet wyborczy PSL oddano 1 578  523 
głosy, (8,55%). Piąte miejsce zajęła Konfedera-
cja, na którą oddano 1 256 953 głosy (6,81%). 

Wyniki poszczególnych komitetów w powie-
cie wysokomazowieckim:
KW Prawo i Sprawiedliwość – 72,57%
KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 10,66%
KKW Koalicja Obywatelska PO N. IPL Zie- 
loni – 6,59%
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 5,53%
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3,62%
KWW Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy – 
0,59%
KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca – 0,23%
KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów 
– 0,22%

W najbliższej kadencji powiat wysokoma- 
zowiecki będzie miał swoją reprezentację w Sej-
mie i Senacie RP. 6. miejsce na liście PiS zdo- 
była Aleksandra Szczudło z Ciechanowca (12222 
głosów). Tym samym uzyskała mandat. W wy-
borach do Senatu w okręgu nr 61 w wojewódz-
twie podlaskim ponad 56 proc. głosów (48 257 
głosów) zdobył Jacek Bogucki z PiS.

Posłowie z województwa podlaskiego
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości:
1. Dariusz Piontkowski – 63878 głosów
2. Jarosław Zieliński – 40092

3. Adam Andruszkiewicz – 29829
4. Lech Antoni Kołakowski – 16138
5. Kazimierz Gwiazdowski – 14101
6. Aleksandra Szczudło – 12222
7. Jacek Żalek – 12141
8. Mieczysław Kazimierz Baszko – 11060

Posłowie Koalicji Obywatelskiej:
1. Krzysztof Truskolaski – 37273 głosów
2. Robert Tyszkiewicz – 17185
3. Eugeniusz Czykwin – 14083

Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej:
1. Paweł Krutul – 13455

Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego:
1. Stefan Krajewski – 13439 głosów

Posłowie Konfederacji:
1. Robert Winnicki – 22639 głosów

W Senacie PiS zdobyło 48 mandatów, KO 
– 43, 3 mandaty otrzymało PSL, 2 SLD. Po jed-
nym mandacie otrzymały: KWW Demokracja 
Obywatelska, KWW Wadim Tyszkiewicz, KWW 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i KWW Lidia Sta-
roń– Zawsze po stronie ludzi. 

Na senatorów w województwie podlaskim 
wybrani zostali Mariusz Gromko, Jacek Bo-
gucki i Marek Komorowski z komitetu Prawa 
 i Sprawiedliwości.

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Szanowni Państwo!

Za nami emocje związane z wyborami 
parlamentarnymi 2019 r. Pragnę serdecznie 
podziękować naszym mieszkańcom, że poszli  
głosować. Wynik 58,55% jest trzeci po Białym- 
stoku i powiecie białostockim. Zawsze może  
być lepiej i mam nadzieję, że tak będzie już  
w przyszłym roku, gdy wybierać będziemy Pre-
zydenta RP. 

Jęzeli chodzi o partie to zdecydowanie zwy- 
ciężyło Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 72,52%  
poparcia. Jest to najwyższe poparcie w naszym 
województwie i jedno z najwyższych w kraju.

Dzięki Państwa głosom z naszego powiatu 
zostało wybranych dwoje parlamentarzysów: 

posłem została Aleksandra Szczudło a senato-
rem Jacek Bogucki. Serdecznie gratuluję i liczę 
na dobrą współpracę.

Wybory się skończyły, ale dobrych wieści 
jest więcej: otrzymaliśmy ponad 46 mln zł na  
17 odcinków dróg powiatowych z Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz 12 mln zł na prace  
remontowe w szpitalu na lata 2019–2022. O szcze- 
gółach poinformuję w następnym numerze.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY...

źródło: wybory.gov.pl
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i chronili, żeby znali problemy obywateli i na nie 
reagowali. Inwestycja w Sokołach trwała niecały  
rok, mamy nowy budynek, nowy posterunek, 
który na pewno będzie służył długo policjantom  
i zwłaszcza mieszkańcom gminy, by miejsce to 
było bazą logistyczną, bazą stacjonowania poli-
cjantów, którym łatwiej będzie zapewnić bezpie-
czeństwo mieszkańcom. 

 Komendant Wojewódzki Policji w Białym-
stoku, nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Poseł na 
Sejm RP Jacek Bogucki oraz Starosta Wysoko-
mazowiecki, Bogdan Zieliński serdecznie po-
gratulowali funkcjonariuszom nowej siedziby 
oraz na ręce Wiceministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosława Zielińskiego złożyli 
podziękowania za aktywne wspieranie realizacji 
inwestycji.

– Bierzemy dziś udział w święcie bardzo do-
niosłym dla całego tego terenu – powiedział sta-
rosta. – Nie tak dawno temu wmurowywaliśmy 
wraz z panem ministrem kamień węgielny przy 
tym budynku oraz podpisaliśmy akt erekcyjny. 
Mamy tu przykład, że można, jeśli się chce i jeśli 
ma się po swojej stronie dobrych adwokatów oraz 
sprzymierzeńców dla swojej sprawy. Jako starosta  
i jako mieszkaniec tego terenu chcę podzięko- 
wać panu ministrowi, bez którego decyzji oraz 
osobistego zaangażowania nie byłoby tej nowej 
siedziby. 

W Posterunku Policji w Sokołach podleg- 
łym Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem  
Mazowieckiem służbę pełni sześciu funkcjona-
riuszy – Kierownik Posterunku Policji, trzech 
dzielnicowych oraz dwóch funkcjonariuszy 
służby patrolowo-interwencyjnej. Dawny budy-
nek posterunku znajdował się w tym samym 

Dokończenie ze str. 1.
W uroczystym otwarciu siedziby oraz sym-

bolicznym przekazaniu kluczy kierownikowi 
posterunku wzięli udział m.in. Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jaro-
sław Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki, 
Bogdan Zieliński, Komendant Wojewódzki 
Policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel 
Kołnierowicz, Poseł na Sejm RP, Jacek Bo-
gucki, Wójt Gminy Sokoły, Józef Zajkowski, 
Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem, mł. insp. Krzysztof Woźniew-
ski, Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, mł. 
bryg. Adam Frankowski, a także radni, funk-
cjonariusze policji, duchowni oraz mieszkańcy 
Gminy Sokoły.

Budowa nowej siedziby posterunku została 
zrealizowana ze środków „Programu moderni-
zacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata  
2017–2020”. Podczas uroczystości Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław 
Zieliński wraz z Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Białymstoku nadinspektorem Danie-
lem Kołnierowiczem, Komendantem Powiato-
wym Policji w Wysokiem Mazowieckiem młod-
szym inspektorem Krzysztofem Woźniewskim 
oraz Wójtem Gminy Sokoły, Józefem Zajkow-
skim przekazali klucz symbolizujący otwarcie 
Posterunku Policji w Sokołach młodszemu aspi-
rantowi Kamilowi Ksepce.

– Policja powinna być bliżej ludzi i dla ludzi –  
zaznaczył Wiceminister Jarosław Zieliński. – Jed-
nym z wymiarów tej dewizy jest to, by policjanci 
byli opiekunami uczciwych ludzi, by pomagali  

miejscu. Mimo, iż był częściowo remontowany 
to jego wieloletnia eksploatacja spowodowała  
wiele uciążliwości, a warunki nie spełniały ocze- 
kiwań mieszkańców. Nowy budynek został za-
projektowany zgodnie z wszystkimi współcze-
snymi standardami. Siedziba Posterunku Policji 
w Sokołach przy ulicy Nowy Świat znajduje się 
na działce o powierzchni 1027 metrów kwa-
dratowych. Powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 171,36 metrów kwadratowych. W strefie 
ogólnodostępnej znajduje się poczekalnia, do-
stępna ze strefy wejściowej. W jednostce znaj-
dują się również pomieszczenia magazynowe, 
szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pokój 
socjalny i kotłownia, a także pomieszczenia,  
w których pracować będą funkcjonariusze. 
Działkę pod budowę nowej siedziby Posterunku 
Policji w Sokołach oraz środki na przygotowa-
nie projektu inwestycji zostały przekazane przez  
Wójta Gminy Sokoły Pana Józefa Zajkowskiego. 

OCHOTNICY Z OSP WYSZONKI KOŚCIELNE ODEBRALI NOWY SAMOCHÓD

30 września Wiceminister Spraw Wewnętrz- 
nych i Administracji, Jarosław Zieliński wziął 
udział w przekazaniu jednostce OSP Wyszon- 
ki Kościelne nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, o którego zakup od 
kilku lat starali się zarówno strażacy-ochot-
nicy jak i władze samorządowe Gminy Klu-
kowo. W uroczystości uczestniczyli również  
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliń-
ski, Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki, Wójt 
Gminy Klukowo, Piotr Uszyński, Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego OSP, st. bryg. Andrzej 
Koc, Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem, mł. bryg. Adam Frankowski,  
Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódz- 

kiego PSP, st. bryg. Piotr Pietraszko, a także 
druhowie i druhny z terenu Gminy Klukowo, 
młodzieżowe drużyny pożarnicze, duchowni  
i mieszkańcy miejscowości.

 Nowy pojazd bojowy kosztował 840 tysięcy  
złotych i aż 430 tys. zł przekazano na ten cel  
z budżetu Gminy Klukowo. Resztę kosztów po-
kryto m.in. z pieniędzy z Funduszu Ochrony 
Środowiska, MSWiA oraz Banku Spółdzielcze-
go w Ciechanowcu. Jak podkreślił Wójt Gminy, 
Piotr Uszyński, strażacy z OSP Wyszonki Ko-
ścielne zasłużyli na nowy pojazd swoją pracą, 
oddaniem, aktywnością i osiągnięciami. Wice-
minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Jarosław Zieliński dokonał symbolicznego prze- 
kazania kluczy strażakom i podziękował wła-
dzom gminy Klukowo za wysoki wkład finan- 
sowy w zakup samochodu.

– To świadczy o tym, że doceniają strażaków, 
a doceniać ich powinniśmy wszyscy – zaznaczył. 
– Nie dość, że ratujecie życie ludzi, to jeszcze  
sami staracie się sobie zapewniać odpowiednie 
narzędzia. A działacie nieodpłatnie, społecznie 
według pięknej dewizy ,,Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek”.

– Jeżeli jakiejś jednostce ten samochód się na- 
leżał, to tą jednostką z terenu naszego powiatu 
jest z pewnością jednostka OSP Wyszonki Kościel- 
ne – dodał Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan 
Zieliński. – To dzięki swojej codziennej służbie, 
determinacji, uporowi macie ten wóz. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszonkach 
Kościelnych, która w 2017 roku świętowała  
90-lecie istnienia jednostki, otrzymała nowy  
średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
Mercedes-Benz Atego 1630 4x4. 

W SOKOŁACH OFICJALNIE OTWORZONO NOWĄ SIEDZIBĘ POSTERUNKU POLICJI
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28 września w Jabłoni-Jankowcach miała 
miejsce podwójna strażacka uroczystość – no-
minację odebrał nowy Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, młodszy bry-
gadier Adam Frankowski, zaś trzy jednostki 
OSP z terenu gminy Nowe Piekuty otrzymały 
nowe pojazdy. W uroczystości udział wzięli  
m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Jarosław Zieliński, Podlaski 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej, nadbryg. Jarosław Wendt, Starosta 
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Poseł 
na Sejm RP, Jacek Bogucki, Radny Sejmiku 
Województwa Podlaskiego, Łukasz Siekierko, 
Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, 
a także radni gminnego i powiatowego szcze-
bla, przedstawiciele lokalnych samorządów, 
duchowieństwa, służb mundurowych i przede 
wszystkim druhny i druhowie z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Mł. bryg. Adam Frankowski, dotychczaso-
wy p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Wyso-
kiem Mazowieckiem, odebrał nominację z rąk 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
nadbryg. Jarosława Wendta oraz Wiceministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosława 
Zielińskiego. 

– Decyzja pana komendanta wojewódzkiego 
jest wyrazem uznania dla pana dotychczasowej 
pracy, służby, postawy i dla pana zasług – powie-
dział Wiceminister Jarosław Zieliński. – Proszę 
przyjąć tę decyzję, jako decyzję z moją akceptacją, 
ponieważ też pana obserwuję, tak jak wszystkich 
komendantów, gdzie mamy sytuacje przejściowe. 
Serdecznie panu gratuluję i jestem przekonany, że 
świetnie pan będzie kierował Państwową Strażą 
Pożarną w Wysokiem Mazowieckiem, a standardy  

są tu wysokie. Objął pan tę funkcję po wielolet-
nim komendancie, którego wszyscy znamy i ceni-
my, panu Andrzeju Kocu. Wierzę, że pan sprosta 
temu zadaniu i będzie to jednostka nadal tak zna- 
komicie prowadzona.

Podczas uroczystości dokonano także po-
święcenia oraz przekazania nowego średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce 
OSP Jabłoń Jankowce, zakupionego ze środków 
gminy Nowe Piekuty, Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, MSWiA i samorządu województwa 
podlaskiego. Wójt gminy Nowe Piekuty, Marek 
Kaczyński przekazał również ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy jednostce OSP Skłody Bo-
rowe oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
jednostce OSP Kostry Noski. 

Serdeczne gratulacje nowemu Komendan-
towi Powiatowemu PSP oraz strażakom zło-
żyli Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki, Podlaski 
Komendant Wojewódzki PSP, nabryg. Jarosław 
Wendt oraz w imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego, radny sejmiku województwa 
podlaskiego, Łukasz Siekierko. Podziękowanie za  
wspieranie jednostek OSP oraz podlaskich sa-
morządów złożył Wiceministrowi Jarosławowi 
Zielińskiemu Starosta Wysokomazowiecki, Bog-
dan Zieliński.

– Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność 
Rządowi RP i panu ministrowi za to, że tutaj 
na nasze piękne Podlasie trafia coraz więcej no-
wego sprzętu, środków finansowych na drogi, na 
inne zadania – powiedział starosta. – To głęboko  
przemyślana i dobrze realizowana polityka wspie- 
rania tych niewielkich ośrodków, ściany wschod-
niej, gdzie my mieszkamy. Dla nas samorządowców  
jest to niezwykle ważne. Wszystkim ochotnikom 
chciałbym życzyć pomyślnej służby, byście zawsze 

POWOŁANIE KOMENDANTA PSP I PRZEKAZANIE SAMOCHODÓW  
JEDNOSTKOM OSP W JABŁONI-JANKOWCACH

wierzyli w to, co robicie. W imieniu samorządu 
powiatu wysokomazowieckiego chciałbym po-
dziękować panu Komendantowi Wojewódzkiemu, 
Jarosławowi Wendtowi za powołanie nowego  
komendanta PSP w Wysokiem Mazowieckiem. 
Pan generał, jak sam zaznaczył, obserwuje pana 
komendanta od dwóch miesięcy, ja mam możli- 
wość obserwowania go trochę dłużej i zapewniam,  
tak jak znalazło się to w mojej opinii, że jest to  
trafny wybór. Panie komendancie powiatowy,  
życzę na tej nowej drodze zawodowej samych 
sukcesów i zapewniam o dobrej współpracy samo- 
rządu powiatu wysokomazowieckiego z Komendą 
Powiatową PSP. 



6

11 października społeczność Zespołu  
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Cie- 
chanowcu uroczyście obchodziła Dzień Edu-
kacji Narodowej. To ważne i radosne święto 
upłynęło tradycyjnie pod znakiem życzeń, 
które swoim nauczycielom składali wdzięczni 
uczniowie.

W uroczystości oprócz nauczycieli, obsługi 
i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych w Ciechanowcu wzięli także udział 
zaproszeni goście, m.in. Bogdan Zieliński, Staro-
sta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała, Wice-
starosta Wysokomazowiecki, Eugeniusz Święcki, 
Burmistrz Ciechanowca praz Marek Karolewski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu. 
Pan Dyrektor szczególnie ciepło powitał także 
dyrektorów, kierowników, nauczycieli i pracow-
ników szkoły, będących już na emeryturze.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym pol- 

skim tańcem narodowym – polonezem. Zapre-
zentowała go młodzież, pracująca pod kierun-
kiem Pani Magdaleny Kujawskiej. Następnie 
głos zabrał Pan Dyrektor Łukasz Godlewski. 
W jego wystąpieniu nie zabrakło życzeń, złożo-
nych pod adresem nauczycieli i pracowników 
szkoły. Serdeczne słowa podziękowania skie-
rował też pod adresem przedstawicieli władz 
samorządowych, wspierających szkołę i blisko 
z nią współpracujących: Pana Starosty Bogda-
na Zielińskiego i Pana Burmistrza Eugeniusz 
Święckiego. 

Z rąk Starosty Bogdana Zielińskiego Na-
grody Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie-
go otrzymało czterech nauczycieli szkoły: Pani 
Jolanta Drewnowska-Koziarska, Pani Cecylia 
Szmurło, Pan Tomasz Chomicz i Pan Arka-
diusz Kendzierski. Kolejnym punktem uro-
czystości było wręczenie Nagród Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu. Otrzymali je wyróżnieni 
nauczyciele i pracownicy szkoły.

Życzenia swoim nauczycielom złożyli tak-
że uczniowie. Pojawiły się one w wystąpieniu  
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 
Uczniowie pod kierunkiem Pani Jolanty Drew-
nowskiej-Koziarskiej przygotowali okoliczno-
ściowy program artystyczny. 

Op. I fot. ZSOiZ w Ciechanowcu

OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ W DĄBROWIE MOCZYDŁACH I PRZEKAZANIE 
CZEKÓW NA INWESTYCJE DROGOWE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Dokończenie ze str. 1.
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zie-

liński serdecznie powitał na uroczystości Wo-
jewodę Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego, 
Posła na Sejm RP Jacka Boguckiego, Wiceprze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Podla-
skiego, Łukasza Siekierko, Burmistrz Czyżewa, 
Annę Bogucką, Burmistrza Ciechanowca, Euge-
niusza Święckiego, Burmistrza Miasta Wysokie 
Mazowieckie, Jarosława Siekierko, Burmistrza 
Szepietowa, Roberta Wyszyńskiego, Wójta Gmi-
ny Wysokie Mazowieckie, Krzysztofa Krajew-
skiego, Wójta Gminy Nowe Piekuty, Marka 
Kaczyńskiego, Wójta Gminy Kobylin-Borzymy, 
Dariusza Sikorskiego, Wójta Gminy Kulesze Ko-
ścielne, Stefana Grodzkiego, duchownych, rad-
nych, a w szczególności tłumnie zgromadzonych 
mieszkańców miejscowości Dąbrowa Moczydły.

Otworzony odcinek drogi powiatowej o dłu- 
gości ponad 3 kilometrów kosztował ponad  
6 mln złotych i dofinansowany został z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

– Spotykamy się tutaj przede wszystkim po 
to, aby otworzyć oficjalnie jedną z inwestycji, 
która została zrealizowana w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych – powiedział starosta. – 
Tych inwestycji z FDS jest na terenie naszego po-
wiatu realizowanych niemało, aż siedemnaście. 
Powstał fundusz, który na terenie całego naszego 
województwa dał środki niebotyczne, nigdy jesz-
cze nienotowane, ponad 400 mln złotych. (…).  
W ramach FDS będziemy mogli przebudować 
tę drogę do samej Dąbrowy Wielkiej. Ta inwe-
stycja będzie realizowana w kolejnych latach 
dzięki temu wsparciu. Z całego serca dziękuję 
panu wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu.

Po uroczystym przecięciu wstęgi oraz otwar- 
ciu i poświęceniu wyremontowanego odcinka 
drogi powiatowej Wojewoda Podlaski, Bohdan 
Paszkowski przekazał staroście oraz wójtom  
i burmistrzom z terenu powiatu wysokoma-
zowieckiego symboliczne czeki na realizację  
kolejnych inwestycji drogowych, dofinansowa- 
nych z Funduszu Dróg Samorządowych na lata  
2019-2021.

– Dzisiejsze spotkanie chciałbym wykorzy-

stać, by sfinalizować pewien etap naszej wspólnej 
pracy w ramach procedowania wniosków doty-
czących inwestycji drogowych lokalnych, powiato-
wych i gminnych – powiedział wojewoda. –  Jak 
pan starosta podkreślił, mamy w tym roku szcze-
gólny urodzaj na dofinansowanie inwestycji lokal-
nych. Jest rzeczą wartą podkreślenia, że powiat 
wysokomazowiecki i jego gminy są liderami  
w zakresie inwestycji na drogach powiatowych  
i gminnych w województwie. 

Wojewoda przekazał Staroście Wysokoma-
zowieckiemu symboliczny czek na dofinanso-
wanie wszystkich zadań z powiatu wysokoma-
zowieckiego w wysokości 67 020 790,47 zł oraz 
na dofinansowanie dla powiatu wysokomazo-
wieckiego w wysokości 46 476 315,81 zł. Czeki 
otrzymali również burmistrzowie i wójtowie  
9 gmin naszego powiatu na dofinansowanie  
w wysokości:
• Gmina Ciechanowiec – 2 783 874,33 zł
• Gmina Kobylin-Borzymy –1 271 589,51 zł
• Gmina Czyżew – 3 657 349 , 21 zł
• Gmina Kulesze Kościelne – 776 918, 41
• Gmina Sokoły –  4 374 961,17 zł
• Miasto Wysokie Mazowieckie – 4 423 058,66 zł
• Gmina Wysokie Mazowieckie – 1 192 439,10 zł
• Gmina Szepietowo – 1 334 997,72 zł
• Gmina Nowe Piekuty – 729 286,00 zł
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Za nami realizacja projektu „Polsko-ukra-
ińskie spotkania młodzieży”, sfinansowanego 
w wysokości 27.182,40 zł przez FRSE Polsko-
-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Projekt  
dotyczył wymiany młodzieży z ZSOiZ w Ciecha-
nowcu oraz Gymnasium w Luboml na Ukrainie.

W projekcie udział wzięła 20-osobowa gru-
pa uczniów, której towarzyszyło 4 opiekunów. 
Głównym jego celem było odkrywanie wspól-
nej przeszłości i dziedzictwa kulturowego oraz 
wspieranie inicjatyw młodzieży z terenów wiej-
skich i małych miast. 

Pierwszego dnia spotkania odbyła się pre-
zentacja obu grup, bliższe poznanie regionów,  
z których pochodzimy oraz historii Ciechanow-
ca. Spotkanie z Sybirakami było inspiracją do 
dyskusji na temat losów zesłańców na Syberię 

obu narodów: polskiego i ukraińskiego. 
Kolejne trzy dni projektu to wyjazd „Wspól-

ną ścieżką historyczną” na Lubelszczyznę. Naszą 
projektową przygodę zaczęliśmy od poznawa-
nia historii rodów arystokratycznych ,,Śladami 
przeszłości” w przepięknym Pałacu Zamoyskich 
w Kozłówce. W drodze do Zamościa w Muze- 
um na Majdanku oddaliśmy hołd pamięci ofiar  
zagłady. Wizyta w byłym obozie zagłady była 
zarówno dla młodzieży polskiej jak i ukraiń- 
skiej bardzo wartościową lekcją, którą dobrze 
podsumowują słowa widniejącego tam napisu 
„Los nasz dla was przestrogą”.

Drugiego dnia szlakiem historycznym zwią- 
zanym z osobą kanclerza Jana Zamoyskiego, po-
dążaliśmy szańcem okalającym miasto Zamość. 
Następnie udaliśmy się do symbolicznej stolicy 
języka polskiego – Szczebrzeszyna. Wędrując 
ścieżkami wśród pięknej roztoczańskiej przy-
rody prowadziliśmy dyskusje z przewodnikiem  
na temat wielokulturowej historii tego regionu. 
Popołudnie spędziliśmy na warsztatach histo-
rycznych w Muzeum Zamoyskich i na XVI-
-wiecznym Rynku Wielkim w  Zamościu. 

Kolejnego dnia warsztatów projektowych 
wyruszyliśmy do Muzeum Historycznego In-
spektoratu Armii Krajowej w Bondyrzu. Debata 

„POLSKO-UKRAIŃSKIE SPOTKANIA MŁODZIEŻY” 30.09-06.10.2019 R.
z kustoszem muzeum, synem Prezesa Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz pro-
jekcja filmu ,,Wszystko dla Polski – Powstanie  
Zamojskie” przybliżyły nam oraz naszym kole-
gom z Ukrainy, jak wyglądała wspólna ścieżka 
naszych narodów do niepodległości. W drodze 
do Chełma wstąpiliśmy do Rezerwatu Przyrody  
Czartowe Pole. 

Kolejne trzy dni zajęć projektowych spę-
dziliśmy w ciechanowieckim Muzeum Rolnic-
twa oraz w naszej szkole. Wspólne warsztaty  
kulinarne, taneczne, muzyczne, rywalizacja spor- 
towa oraz wymiana doświadczeń pozwalały  
nam na odkrywanie tradycji regionalnych oraz  
budowanie przyjaznych relacji z kolegami  
z Ukrainy. Nie zabrakło też wspólnych planów 
na przyszły  rok. Nowo zawarte przyjaźnie za-
owocowały zapowiedzią częstych kontaktów  
w mediach społecznościowych oraz za pomocą 
poczty elektronicznej. Mamy nadzieję, że projekt 
będzie realizowany w dalszym ciągu, a w przy-
szłym roku spotkamy się u naszych przyjaciół  
na Ukrainie w szkole w Luboml.

Koordynator projektu – Cecylia Szmurło

CIECHANOWIEC PO RAZ CZWARTY GOŚCIŁ MŁODZIEŻ  
ZE SZKOŁY W KHASHURI W GRUZJI

Gmina Ciechanowiec przy współpracy 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Ciechanowcu i Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Ciechanowcu reali-
zowała Projekt wymiany młodzieży w ramach 
konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
pt. ,,Polsko-Gruzińska wymiana młodzieży 
kluczem do przyjaźni narodów, poszerzenia 
wiedzy historycznej, kształtowania postaw pa- 
triotycznych i budowania postaw tolerancyj-
nych”. Na jego realizację przyznano kwotę 
57704,00 zł zaś 11800,00 zł to koszty własne – 
łącznie 69504,00 zł.

W dniach 03-12 wrzesień 2019 gościliśmy 
w Ciechanowcu gruzińską młodzież z LELP 
Khashuri Public School 8 wraz z opiekunami 
oraz 17-26 wrzesień 2019 to czas naszej rewizy-
ty w Gruzji. Poznaliśmy nasze stolice: Warszawę  
i Tbilisi oraz regionalne centra naszych „Małych 
Ojczyzn”. Urzekała nas warszawska Starówka, 

klimat Starego Miasta w Lublinie i o wieki star- 
sze Tbilisi i Batumi. Mieliśmy okazję zwiedzić  
i poznać funkcjonowanie Sejmu polskiego,  
a także uczestniczyć w obradach parlamentu 
gruzińskiego. Tradycje narodowo wyzwoleńcze 
obydwu narodów napawały nas dumą i wzrusze-
niem. Do refleksji pobudzały nas wizyta w Mu- 
zeum Walki i Męczeństwa w Treblince i nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego Majdanek, 
a w Gruzji powstałe już XII wieku skalne miasto 
Vardzia, gdzie Gruzini wykorzystywali lokalne  
warunki do obrony przed wrogami, Zamek Ra- 
bati znajdujący się w Akhalchike – miejsce 
wyjątkowe, bo prezentuje wiele stylów archi-
tektonicznych rozwijanych przez kilka państw.  
W Polsce kontynuowaliśmy historyczny szlak 
rodzin arystokratycznych: Zamoyskich w Ko-
złówce czy Czartoryskich w Puławach. Rejs stat-
kiem po Wiśle, spacer na górę Trzech Krzyży, 
czy unikatowymi wąwozami lessowymi to uroki 
miasta założonego przez Kazimiera Wielkiego –  
Kazimierz nad Wisłą. Zaś w Gruzji Canion 
Okatse, przepiękna trasa widokowa wiszącym 
mostem oraz spływ rzeką leżącą w kanionie 
Martvili to niezapomniane chwile na łonie gru-
zińskiej przyrody. Wszystkie odwiedzane przez 
nas miejsca, zarówno te w naszej ojczyźnie, 
jak też w kraju naszych gruzińskich przyjaciół  

pobudzały nas do historyczno-patriotycznej  
refleksji. Wyrazem autentycznie rozwijanych  
postaw patriotycznych były warsztaty historycz-
ne i taneczne, których zwieńczeniem okazały się 
prezentacje artystyczne w wykonaniu polskiej  
i gruzińskiej młodzieży – wyraz miłości obydwu 
nacji do swojej Ojczyzny, jej tradycji i kultury, 
a w konsekwencji pragnienia dzielenia się tym, 
co dla nas ważne i cenne. Doświadczyliśmy też 
prawdy, że nic tak nie jednoczy jak wspólny 
posiłek, biorąc udział w degustacjach wspólnie  
przygotowywanych potraw poprzedzonych war- 
sztatami kulinarnymi. Z przyjemnością zgłębia- 
liśmy tajemnice polskiej i gruzińskiej kuchni.

Realizowany przez nas projekt miał ogromne  
znaczenie dla wzmocnienia relacji pomiędzy 
Polską a Gruzją. Jest żywym dowodem na to,  
iż przyjaźń nie ma granic. Wizyty w ramach pro- 
jektu oraz dialog kulturowy wzbudziły w naszych  
uczniach miłość i szacunek do Polski, Gruzji  
a także naszych kultur oraz historii. Młodzież 
poznała również pełniej historię i kulturę swoich 
ojczyzn.

Za nami i w nas wiele wspomnień, do-
świadczeń, zdobytej wiedzy. Przed nami na-
dzieje na kontynuację w następnych edycjach.

Koordynatorzy projektu: Eugeniusz Święcki, 
Łukasz Godlewski, Cecylia Szmurło



8

II m-ce – Karolina Tymińska – SP w Łuniewie 
Małym
III m-ce – Kamila Żochowska – SP w Dąbrówce 
Kościelnej

 
Mistrzem XV Powiatowego Turnieju Sza-

chowego – Szepietowo 2019 – został Tomasz 
Wyszyński.

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje Panu 
Grzegorzowi Samełko za pomoc w organizacji  
i sprawnym przeprowadzeniu rozgrywek sza- 
chowych oraz Starostwu Powiatowemu w Wyso- 
kiem Mazowieckiem za dofinansowanie turnieju.

22 września, w ostatni dzień kalendarzo- 
wego lata Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka  
w Ciechanowcu zaprosiło na rodzinny festyn 
etnograficzny ,,Jesień w polu i w zagrodzie”. 
Jednym z głównych punktów programu pik-
niku rodzinnego, nawiązującego do prac polo-
wych i gospodarskich na dawnej wsi podlaskiej 

był jak co roku pokaz kopania ziemniaków 
motykami oraz kopaczką konną i „tłoka”, czyli 
zbieranie ziemniaków za kopaczką z udzia- 
łem widzów.

Pokazy w skansenowskiej scenerii wiej-
skiej mają na celu prezentację, przypomnienie  
i utrwalenie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów 
związanych z kopaniem ziemniaków i pracami 
gospodarskimi oraz domowymi w okresie je-
siennym. Udział w tym wydarzeniu jest nieco-
dzienną lekcją historii, podczas której poprzez 
interakcję turysta spotyka się z tradycją podla-
skiej wsi. Oprócz wspólnego kopania ziemnia-
ków odbyły się również pokazy tradycyjnego 
szatkowania i kiszenia kapusty w wykonaniu 
zespołu „Polne maki”. Na terenie skansenu 
odwiedzić można było stoiska gastronomiczne  

JESIEŃ W POLU I W ZAGRODZIE
z tradycyjną kuchnią regionalną, przygotowaną 
przez koła gospodyń wiejskich z powiatu wyso-
komazowieckiego i okolic. Festynowi towarzy-
szyły pokazy zanikających dziś zawodów i prac 
domowych: plecionkarstwa, kowalstwa, obróbki 
lnu, tkania na krosnach, przędzenia na koło-
wrotku, obróbki ziarna w stępie i na żarnach, 
strzyżenia owiec, piłowania drewna, ciosania 
bali, pracy na tokarce, skubania gęsi, darcia 
pierza, ręcznego wyrobu masła i śmietany oraz  
serów i wiele innych.

„Jesień w polu i zagrodzie” to ostatni  
w roku plenerowy festyn w ciechanowieckim 
Muzeum Rolnictwa. Cały rok imprez zakończą 
„Ligawki”, czyli Konkurs Gry na Instrumentach 
Pasterskich, którego 39. edycja odbędzie się  
30 listopada. 

XVI POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY W SZEPIETOWIE
W dniu 6 października 2019 r. Gminny 

Ośrodek Kultury w Szepietowie przy wsparciu 
finansowym Zarządu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego zorganizował i przeprowadził XVI 
Powiatowy Turniej Szachowy.

W tegorocznej edycji udział wzięło 28 zawod- 
ników. Turniej odbył się w Gminnym Ośrodku  
Kultury w Szepietowie i został przeprowadzony 
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 
15 minut na zawodnika w pięciu kategoriach: 
mężczyzn, kobiet, chłopców do lat 18, chłopców 
do lat 13, dziewcząt do lat 13. Sędzią turnieju  
był pan Grzegorz Samełko.

Turniej szachowy umożliwił bezpośredni 
kontakt miłośników gry w szachy, wymianę do-
świadczeń oraz doskonalenie umiejętności gry 
poprzez logiczne myślenie i spójność działania. 
Wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach oraz mistrza turnieju, którym wręczono 
dyplomy oraz statuetki. Nagrodę otrzymał rów-
nież najstarszy i najmłodszy uczestnik zmagań 
szachowych.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

W kategorii mężczyzn:
I m-ce – Tomasz Wyszyński – Wysokie Mazowieckie
II m-ce – Andrzej Choiński – Ciechanowiec
III m-ce – Damian Niemyjski – Nowe Warele

W kategorii kobiet:
I m-ce – Emilia Busma – SP w Dąbrówce Ko-
ścielnej
II m-ce – Ewa Tymińska – SP w Łuniewie Małym

W kategorii chłopców do lat 18:
I m-ce - Kamil Tymiński – CKR w Rudce
II m-ce – Patryk Adamczuk – CKZ w Wysokiem 
Mazowieckiem
III m-ce –Konrad Wyszyński – ZSOiP w Wyso-
kiem Mazowieckiem

W kategorii chłopców do lat 13:
I m-ce – Jakub Pietruszewski – GOK w Czyżewie
II m-ce – Tomasz Grucel – SP w Ciechanowcu
III m-ce – Mateusz Wiśniewski – GOK w Czyżewie
W kategorii dziewcząt do lat 13:
I m-ce – Maria Samełko – SP w Szepietowie

XII BIESIADA RODZIN MUZYKUJĄCYCH W SZEPIETOWIE

29 września w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Szepietowie odbyła się XII Biesiada 
Rodzin Muzykujących, w której udział wzięło 
dziewięć zespołów rodzinnych z terenu powia-

tu wysokomazowieckiego i okolic. Impreza 
dofinansowana była ze środków powiatu wy-
sokomazowieckiego.

 We wspólnym, rodzinnym biesiadowaniu 
udział wzięły rodziny Berbachowskich, Brzóska, 
Doroszkiewiczów, Fiedorczuków, Gąsowskich, 
Krajewskich, Mężyńskich, Pacholskich i Rybic-
kich. Biesiadę jak co roku otworzyła wspólna 
piosenka w wykonaniu uczestników oraz Dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie, 
Tomasza Paducha. W repertuarze wykonawców 
znalazły się znane utwory muzyki biesiadnej i 
ludowej, a także piosenki popularne. Talenty 
wokalne i instrumentalne na szepietowskiej sce-
nie zaprezentowały zarówno dzieci jak i dorośli. 
Po występach każda rodzina otrzymała pamiąt-
kowy dyplom oraz nagrodę w postaci kosza wi-
klinowego wypełnionego słodkościami.
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26 września Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zapro-
siło rodziny zastępcze z terenu powiatu wyso-
komazowieckiego na szkolenie z zakresu wy-
palenia zawodowego oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Pierwszą część spotkania „Wypalenie ro-
dzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdzia-
łanie” poprowadziła pani Żaneta Rola-Szcze-

śniak, psycholog PCPR, która poruszyła ważny 
problem konieczności dbania o własne zdrowie 
psychiczne i emocjonalne przez rodziców za-
stępczych w celu zapewnienia lepszej, bardziej 
skutecznej opieki i pomocy swoim podopiecz-
nym. Jak podkreśliła pani psycholog, ryzyko 
wystąpienia wypalenia zawodowego pojawia się 
szczególnie w zawodach, w jakie angażujemy się 
z pasji i potrzeby serca, a takim z pewnością jest 

O WYPALENIU ZAWODOWYM I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ  
Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

bycie rodziną zastępczą. Rodzice niebiologiczni 
często wkładają całą uwagę, siły i energię w swoje  
obowiązki, są przepełnieni entuzjazmem i ochotą 
do pracy, lecz w obliczu napotykanych proble-
mów, ograniczeń i niepowodzeń istnieje ryzyko 
utraty przez opiekunów motywacji do dalszych 
starań i satysfakcji z własnych osiągnięć. Pod-
czas szkolenia wskazano na pierwsze objawy 
wypalenia zawodowego oraz w jaki sposób re-
agować w przypadku ich zaobserwowania. Jak 
podkreślono, konsekwencje wypalenia zawo-
dowego opiekunów najczęściej przekładają się 
na jakość życia podopiecznych, ich samoocenę, 
poczucie bezpieczeństwa a także relacje między 
opiekunami i dziećmi. Dlatego tak ważne jest,  
by dbać o siebie, nie stawiać sobie wygórowa-
nych, niemożliwych do realizacji celów, a także 
być wobec siebie wyrozumiałym, znaleźć czas 
na rozrywkę, odpoczynek oraz wyciszenie.

W drugiej części spotkania pan Paweł Kryń- 
ski, ratownik medyczny z Ośrodka Rehabilita- 
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kostrach  
Noskach przeprowadził szkolenie ,,Pierwsza 
pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach 
zagrażających życiu”. Uczestnicy szkolenia mieli 
okazję obejrzeć pokaz resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej oraz samodzielnie przetestować 
zdobytą wiedzę na manekinie, zapoznać się  
z działaniem automatycznego defibrylatora  
zewnętrznego (AED) oraz dowiedzieć się o spo- 
sobach udzielania pomocy w przypadkach za- 
krztuszenia i zadławienia, omdlenia, podejrzenia 
zawału, udaru czy też wystąpienia złamań. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór uczestników do projektu pn.  
„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

Lider projektu: Miasto Łomża
Partner: Powiat Wysokomazowiecki
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Wyso-
kiem Mazowieckiem
Okres realizacji projektu: 
01.04.2019 – 31.03.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 r.  
o zatrudnieniu socjalnym) pozostająca bez za-
trudnienia w tym m.in. osoba długotrwale bez-
robotna, niepełnosprawna, kwalifikująca się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 
01.09.2019 r. i prowadzona będzie  

w sposób ciągły w latach 2020–2021

Uczestnikom projektu oferujemy:
 ▶ spotkania z psychologiem, terapeutą, soc- 

joterapeutą,
 ▶ warsztaty rozwoju osobistego,
 ▶ szkolenie zawodowe zakończone egzaminem 

zewnętrznym, 
 ▶ kurs przedsiębiorczości,
 ▶ spotkania z doradcą zawodowym oraz po-

średnikiem pracy,
 ▶ wyjazdy/wizyty w ramach działań środowi-

skowych np. wyjścia do kina, warsztaty, itp.

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie 
dla uczestników Centrum Integracji Społecznej 
w Wysokiem Mazowieckiem): świadczenie in-
tegracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobot-
nych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek 
dziennie przez okres pobytu w CIS, materiały 

szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, 
ubrania ochronne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:  
w siedzibie PUP Wysokie Mazowieckie, CIS Wy-
sokie Mazowieckie (ul. 1 Maja 8, 18-200 Wyso-
kie Mazowieckie) oraz na stronie internetowej: 
www.pup-wysokiemazowieckie.pl

Dokumenty należy złożyć za pośrednic-
twem poczty lub osobiście w siedzibie PUP 
Wysokie Mazowieckie pod adresem: Powiatowy 
Urząd Pracy, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Ma-
zowieckie.

Skontaktuj się z nami:
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem 

Mazowieckiem
tel. 86 275 86 20, 86 275 86 21

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18
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STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI NAGRODZIŁ MŁODYCH SPORTOWCÓW

10 października w Sali Konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem odbyło się uroczyste podsumowania 
współzawodnictwa sportowego Igrzysk Dzieci 
i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkol- 
nym 2018/2019. Podczas spotkania Starosta  
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński oraz  
Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związ- 
ku Sportowego, Bogusław Bieliński wręczyli 
nagrody i statuetki medalistom oraz ich tre- 
nerom i dyrektorom szkół. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy współ- 
działał w realizacji zadań sportu szkolnego ze 
Starostwem Powiatowym otrzymując na co dzień  
wsparcie, dzięki któremu udało się przeprowa-
dzić wszystkie zawody sportowe zaplanowane  
w roku szkolnym 2018/2019 na szczeblu powia-
tu. Ponadto PSZS był organizatorem zawodów  
grupy wschodniej i finałów wojewódzkich.

Starosta Wysokomazowiecki oraz Przewod-
niczący PSZS serdecznie pogratulowali wszyst-
kim medalistom i finalistom województwa pod-
laskiego, którzy godnie reprezentowali powiat 
wysokomazowiecki oraz złożyli podziękowania 
nauczycielom wychowania fizycznego, którzy 
przyczynili się do tych sukcesów, angażując się 
w pracę z młodzieżą. Podziękowania skierowano 
również do dyrektorów szkół, którzy umożliwili 
nauczycielom realizację zajęć ze sportowcami 
poprzez tworzenie sekcji sportowych i dbanie  
o dowóz na zawody sportowe.

 W imieniu Zarządu Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego, przewodniczący związku, 
pan Bogdan Bieliński serdecznie podziękował 
Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowiec- 
kiem za współpracę i umożliwienie przeprowa-
dzenia zawodów sportowych.

 
Wyniki współzawodnictwa sportowego 

szkół podstawowych

Klasyfikacja szkół w Igrzyskach Dzieci w roku 
szkolnym 2018/19:
1. Jabłoń Kościelna (670 pkt)
2. SP 1 w Wysokiem Mazowieckiem (590,5 pkt)
3. SP w Czyżewie (544 pkt)
4. SP w Sokołach (520 pkt)
5. SP w Kuleszach Kościelnych (442 pkt)
6. SP w Nowych Piekutach (410 pkt)
7. SP w Kobylinie Borzymach (399,5 pkt)
8. MZS w Wysokiem Mazowieckiem (348 pkt)
9. SP w Rosochatem Kościelnem (338 pkt)
10. SP w Szepietowie (328 pkt)

 Klasyfikacja szkół w Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019:
1. SP w Nowych Piekutach (722,5 pkt)
2. SP w Jabłoni Kościelnej (626,5 pkt)
3. SP w Sokołach (622 pkt)
4. SP w Szepietowie (531 pkt)
5. MZS w Wysokiem Mazowieckiem (491,5 pkt)
6. SP w Czyżewie (427,25 pkt)
7. SP w Bruszewie (385 pkt)
8. SP 1 w Wysokiem Mazowieckiem (366,5 pkt)
9. SP w Kobylinie Borzymach (358,5 pkt)
10. SP w Ciechanowcu (336,5 pkt)

 
MEDALIŚCI IGRZYSK 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
 

Miejski Zespół Szkół 
w Wysokiem Mazowieckiem

Piotr Michalski – złoty medalista Igrzysk Młodzie- 
ży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym
Grzegorz Ostrowski – trener złotego medalisty 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnym 
tenisie stołowym

Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach
Złoci medaliści Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w piłce ręcznej: Jakub Bajkowski, Piotr Brzozow-
ski, Damian Ciborowski, Mateusz Gierałtowski, 
Jakub Konopka, Jakub Kruszewski, Rafał Kunic-
ki, Jakub Łapiński, Kamil Łapiński, Arkadiusz 
Markowski, Jakub Markowski, Michał Markow-
ski, Piotr Markowski, Sebastian Okonowicz, 
Kacper Przeździecki, Maciej Saniewski. Trener 
złotych medalistów IMS w piłce ręcznej chłop-
ców – Grzgorz Grabowski.
 
Złote medalistki Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w piłce ręcznej: Natalia Brzozowska, Aleksandra 
Dąbrowska, Sylwia Domańska, Żaneta Domań-
ska, Julia Dworakowska, Weronika Gierałtowska, 
Aleksandra Gołębiewska, Julia Gołębiewska, 
Natalia Gołębiewska, Ewelina Kozłowska, Ga-
briela Kruszewska, Katarzyna Mioduszewska, 
Marta Popławska, Julita Saniewska, Julia Tymiń-
ska Martyna Żochowska. Trener złotych medali-
stek w piłce ręcznej – Iwona Ciborowska.

 
Szkoła Podstawowa w Bruszewie

Złoci medaliści Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w biegu na orientację: Patryk Kruszewski, Jakub 
Jamiołkowski, Piotr Faszczewski, Rafał Jamioł-
kowski. Trener – Andrzej Niwiński.

 
Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Paulina Łagoda – złota medalistka Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w rzucie oszczepem
Natalia Wrzesińska – złota medalistka Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w rzucie dyskiem
Cezary Koziarski – trener złotych medalistek
 

Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej
Srebrne medalistki Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w piłce ręcznej: Gabriela Buks, Weronika Cibo-
rowska, Kamila Dąbrowska, Magdalena Grodzka,  

Olga Grodzka, Paulina Jabłońska, Gabriela Rosz- 
kowska, Aleksandra Staszewska, Martyna Sta-
wierej, Gabriela Szymborska. Trener – Tomasz 
Gosk.

 
Szkoła Podstawowa w Szepietowie

Dawid Konopka – srebrny medalista Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w skoku w dal; Arkadiusz 
Konstańczuk – trener.
Karol Czartoszewski – brązowy medalista Igrzysk 
Młodziezy Szkolnej w chodzie na 5 km
Gabriela Plichta – brązowa medalistka Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej plażowej
Agnieszka Wnorowska – brązowa medalistka 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 
plażowej
Elżbieta Pieszko – brązowa medalistka Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej plażowej

 
Szkoła Podstawowa w Sokołach

Agnieszka Perkowska – brązowa medalistka IMS 
w rzucie oszczepem. Janusz Grabowski – trener.
Piotr Jamiołkowski – srebrny medalista Igrzysk 
Młodziezy Szkolnej w rzucie młotem
 
Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach

Piotr Dąbrowski – złoty medalista Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w biegu na 300 m, srebrny me-
dalista w biegu na 100 m

 
Szkoła Podstawowa w Klukowie

Srebrne medalistki Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w drużynowym tenisie stołowym: Klaudia 
Kostro, Monika Krawczyńska, Aleksandra Pła-
skocińska, Natalia Protaziuk. Trener – Mariusz 
Gregorczuk.

 
MEDALIŚCI IGRZYSK DZIECI

 
Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej

Złoci medaliści Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej – 
Krystian Dzieniszewski, Dawid Gardocki, Mate-
usz Grodzki, Miłosz Idźkowski, Oskar Jabłoński, 
Rafał Jabłoński, Mateusz Konopka, Błażej Kulesza, 
Karol Kulesza, Krzysztof Kulesza, Jakub Rząca, 
Jan Rząca, Oskar Staszewski, Rafał Śliwowski, 
Bartek zalewski. Trener – Jacek Drągowski.

 
Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

Fabian Mioduszewski – srebrny medalista Igrzysk 
Dzieci finału wojewódzkiego w biegu na orientację
Szymon Krajewski – srebrny medalista Igrzysk 
Dzieci finału wojewódzkiego w biegu na orien-
tację, złoty medalista w biegu na 600 m
Bartosz Dmochowski – srebrny medalista Igrzysk 
Dzieci finału wojewódzkiego w biegu na orien-
tację, brązowy medalista w biegu na 600 m
Marcin Plewik – trener srebrnych medalistów 
Igrzysk Dzieci finału wojewódzkiego w biegu na 
orientację
Filip Stypułkowski – brązowy medalista Igrzysk 
Dzieci finału wojewódzkiego w biegu na 1000 m
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W WANIEWIE UPAMIĘTNIONO MAŁŻEŃSTWO KRYSIEWICZÓW

6 października w Waniewie dokonano 
uroczystego odsłonięcia tablicy, upamiętnia-
jącej zamordowanych przez Niemców Wła-
dysławę i Stanisława Krysiewiczów, którzy  
w trakcie niemieckiej okupacji przez prawie 
rok ukrywali w swoim domu znajome rodzi-
ny żydowskie. W uroczystości upamiętnienia 
polskiego małżeństwa wzięli udział: Minister 
Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, 
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Magdalena Gawin, rodziny państwa 
Krysiewiczów, w tym ich dwoje najmłodszych 
dzieci, a także władze samorządowe, m.in. Sta-
rosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński 
oraz Wójt Gminy Sokoły, Józef Zajkowski.

W czasie niemieckiej okupacji małżeństwo 
Krysiewiczów przez blisko rok ukrywało w swo- 
im gospodarstwie w Waniewie znajome rodziny  
żydowskie – ośmioro uciekinierów z getta w po- 
bliskich Sokołach. Ukrywali ich w specjalnie 
przygotowanych kryjówkach pod budynkiem 
stodoły.

We wrześniu 1943 roku żandarmeria nie-
miecka otoczyła posesję. Dom i zabudowania 
gospodarcze zostały przeszukane. Stanisław Kry- 
siewicz został zastrzelony na miejscu i pocho-

wany razem z Żydami, których wraz z żoną 
ukrywał. Władysławę zamordowano kilka dni 
później w areszcie w Tykocinie, gdzie została 
zabrana przez żandarmów. Małżonkowie osie-
rocili pięcioro dzieci, które trafiły do sierociń-
ców. Dwoje najmłodszych adoptowała rodzina  
zastępcza. Dzieci przybrały inne nazwisko.  
Z resztą rodzeństwa odnaleźli się dopiero po 
wielu latach.

W 1993 roku Władysława i Stanisław 
Krysiewiczowie zostali uhonorowani tytułem 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez 
Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Tablica w Waniewie została odsłonięta w ra- 
mach projektu „Zawołani po imieniu”, reali-
zowanego przez Instytut Pileckiego. Akcja ma 
przybliżać historie Polaków, którzy stracili życie 
za pomoc Żydom. Inicjatorką projektu jest Wi-
ceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Magdalena Gawin, która serdecznie podzię-
kowała pracownikom Instytutu Pileckiego za 
zaangażowanie w upublicznienie historii Kry-
siewiczów, a także władzom samorządowym  
i lokalnej społeczności za kultywowanie pamięci 
o bohaterstwie zamordowanych Polaków. Wi-
ceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zaapelowała też do mieszkańców Waniewa, by 
pamiętali o Narodowym Dniu Pamięci Pola-
ków ratujących Żydów pod okupacją niemiec- 
ką, który przypada 24 marca oraz by do jego  
obchodów zachęcać zwłaszcza dzieci i młodzież. 
Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piont-
kowski odczytał list przekazany przez Premiera  
Mateusza Morawieckiego, w którym Prezes Rady  
Ministrów zwrócił się w szczególności do ro- 
dziny państwa Krysiewiczów, podkreślając roz-
miar poświęcenia Polaków, ukrywających Żydów. 

Pod pamiątkową tablicą kwiaty, wiązanki  
i znicze złożyli m.in. Minister Edukacji Narodo-
wej, Dariusz Piontkowski, Wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin, 
rodzina państwa Krysiewiczów, w tym dwoje 
ich dzieci, Pani Teresa Grochowska oraz Pan 
Henryk Wołoszynowicz, Starosta Wysokoma-
zowiecki, Bogdan Zieliński, Poseł na Sejm RP, 
Jacek Bogucki, Radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego, Łukasz Siekierko oraz w imieniu 
mieszkańców gminy Sokoły, Wójt Gminy, Józef 
Zajkowski.

20 września na Stadionie Miejskim w Wy- 
sokiem Mazowieckiem odbył się I Turniej Piłki  
Nożnej o Puchar Starosty Wysokomazowiec-
kiego i Komendanta Powiatowego Policji. Tur-
niej zorganizowany został w ramach obchodów 
100-lecia powstania Policji Państwowej.

 Celem rywalizacji była również popula-
ryzacja aktywnego trybu życia oraz integracja 

środowisk mundurowych i pozamundurowych. 
Otwarcia turnieju dokonał zastępca Komendanta  
Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowiec- 
kiem młodszy inspektor Adam Mojsa. Do rywali- 
zacji przystąpiło 7 zespołów: drużyna Komendy  
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowiec- 
kiem, drużyna 183. Kompanii Radiotechnicznej  
w Plewkach, drużyna policyjnych emerytów,  

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
I KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

drużyna przedstawicieli Urzędu Gminy w Ku- 
leszach Kościelnych, drużyna Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciecha-
nowcu, drużyna Zespołu Szkół Zawodowych  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz drużyna Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
w Wysokiem Mazowieckiem.

Zwyciężyli zawodnicy ze 183. Kompanii 
Radiotechnicznej w Plewkach. Drugie miejsce 
zajęła drużyna Urzędu Gminy w Kuleszach Ko-
ścielnych, a trzecie LO w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Wszystkie zespoły odebrały pamiątkowe 
statuetki i dyplomy, a zwycięzcy puchary z rąk 
Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem, mł. insp. Krzysztofa Woźniew-
skiego oraz Wicestarosty Wysokomazowieckie-
go, Leszka Gruchały. Wicestarosta serdecznie 
pogratulował uczestnikom oraz podziękował 
wszystkim osobom, zaangażowanym w organi-
zację turnieju, a także wyraził nadzieję, że wyda-
rzenie to na stałe wpisze się w kalendarz imprez 
sportowych w powiecie wysokomazowieckim.
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