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POWIATOWE ŚWIĘTOWANIE

Dzień 2 czerwca dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem był dniem
wyjątkowym, ponieważ po raz pierwszy było
organizatorem imprezy plenerowej pn. „Dzień
z Powiatem Wysokomazowieckim”. Sponsorem głównym imprezy był Bank Spółdzielczy
w Wysokiem Mazowieckiem.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
Następnie mieszkańcy powiatu mogli oglądać
występy zespołów artystycznych z miejskich
i gminnych ośrodków kultury z Wysokiego
Mazowieckiego, Ciechanowca, Czyżewa, Szepietowa, Klukowa, Sokół i Kulesz Kościelnych.
Ponadto licznie zgromadzeni mieszkańcy
powiatu mogli podziwiać przemarsz regimentu
królewskiego w strojach z epoki, pokazy szermierki, scenki z życia szlachty oraz pokazy
konne. Dla dzieci urządzony został plac zabaw
z dmuchanymi zabawkami. W kolejnej odsłonie
imprezę uświetniały występy młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Pomimo niesprzyjającej pogody
wytrwali fani świetnie bawili się przy znanych
i lubianych utworach legendy muzyki rozrywkowej w Polsce - Zenka Martyniuka z zespołem
Akcent oraz gwieździe wieczoru zespołu
BRATHANKI. Warto było również zaczekać
do finału imprezy, ponieważ organizatorzy
zapewnili piękny pokaz sztucznych ogni.

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
Wysokie Mazowieckie ‘2013

Uroczystość odbyła się 17. maja na placu
przed Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie po
złożeniu meldunku najwyższemu przełożonemu, podniesieniu Flagi Państwowej na maszt
i odegraniu Hymnu Państwowego, nastąpiła
dalsza część obchodów strażackiego święta,
którą prowadził bryg. Tomasz Sieńczuk.
Na wstępie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Koc
powitał przybyłych gości: Jacka Boguckiego
- Posła na Sejm RP, a zarazem Prezesa Zarządu

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Wysokiem Mazowieckiem, bryg. Andrzeja Sobolewskiego – Zastępcę
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
nadbryg. Bogdana Kołakowskiego – Wiceprezesa Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP wraz z Dyrektorem Oddziału Dh
Lucyną Golonko, Zbigniewa Misiejuka – Prezesa Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK
w Białymstoku wraz z Wiceprezesem, Bogdana
Zielińskiego i Leszka Gruchałę – Starostę
i Wicestarostę Wysokomazowieckiego, przedstawicieli instytucji i służb współdziałających,
Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu wysokomazowieckiego, poczty sztandarowe, strażaków PSP i OSP, członków Zarządu Powiatowego Zarządu OSP RP, weteranów służby
pożarniczej, pozostałych gości i sympatyków służby pożarniczej, a także Młodzieżową
Orkiestrę Dętą Gminnego Ośrodka Kultury
w Szepietowie wraz z Dyrektorem tej placówki
- Tomaszem Paduchem.
Dokończenie na stronie 5

100 LAT SZKOŁY ROLNICZEJ W KRZYŻEWIE!

W Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 8. czerwca odbyły się jubileuszowe uroczystości stulecia szkoły. Przybyli na nie
przedstawiciele Kościoła, władz państwowych
i samorządowych oraz środowisk naukowych i gospodarczych. Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych
i Rozwoju Wsi Kazimierz Żmuda; poseł, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel, poseł Jarosław Zieliński, ks. biskup
łomżyński Tadeusz Bronakowski, ks. infułat Jan
Sołowianiuk, przedstawiciel Kuratorium Oświaty
w Białymstoku Kazimierz Borawski, Dyrektor Podlaskiej Izby Rolniczej Bogumiła Roszczyk - Parzych,
Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan
Zieliński, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski,
Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem Andrzej Popko oraz wielu innych szacownych gości. Organizatorom niezwykle miło było
powitać przedstawicieli rodziny Wołków, spokrewnionych z Założycielką i Fundatorką Szkoły, dzięki
pomocy których udało się poszerzyć wiedzę o Stefanii Karpowicz.
Szczególną grupę gości tworzyli absolwenci
wielu roczników, a wśród nich Władysław Chilecki
- absolwent z 1938 roku, i Franciszek Mościcki
z 1939 r. Z wielką radością obecnie pracujący nauczyciele witali swoich wychowanków oraz kolegów

i koleżanki, którzy wcześniej odeszli z zawodu,
wśród nich wieloletniego dyrektora Kazimierza
Nahajowskiego i wicedyrektor Jadwigę Pstrągowską.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Bazylice
Mniejszej w Sokołach, której przewodniczył ks. bp
Tadeusz Bronakowski, a koncelebrowali ją księża
– absolwenci szkoły i księża pracujący w ZSR
w Krzyżewie. Po jej zakończeniu delegacje udały się
na cmentarze, złożyć kwiaty na grobie Stefanii
Karpowicz, jej matki, a także na grobach nieżyjących nauczycieli i dyrektora Tadeusza Ossowskiego.
Ważnym momentem jubileuszowych uroczystości było odsłonięcie przed szkołą tablicy pamiątkowej Patronki Szkoły, Stefanii Karpowicz, którego
dokonali: ks. bp Tadeusz Bronakowski, Krzysztof
Jurgiel, Jarosław Zieliński, Bogdan Zieliński, Kazimierz Borawski oraz dyrektor ZSR w Krzyżewie,
Wioletta Gierłachowska.
W części oficjalnej zebrani dzielili się refleksjami
o wartościach, jakie propaguje szkoła, przypominali
sylwetkę Założycielki i Patronki Szkoły, a także
składali gratulacje z okazji tak wspaniałego jubileuszu i życzyli szkole wielu sukcesów i osiągnięć.
Wiele ciepłych słów gospodarze usłyszeli od przybyłych na uroczystość gości.
Stulecie szkoły stało się wspaniałą okazją do
przypomnienia się po latach absolwentom i nauczycielom. Symbolicznym aktem więzi uczniów ze
szkołą był jubileuszowy koncert, przygotowany przez
Barbarę Grabowską, w którym wystąpili absolwenci
- członkowie szkolnych zespołów muzycznych
i obecni uczniowie technikum i liceum ZSR
w Krzyżewie. W czasie uroczystości grupa nauczycieli z długim stażem pracy otrzymała pamiątkowe
grawertony.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu głos zabrał jego przewodniczący
Marcin Kruszewski, który podziękował wszystkim

zacnym gościom, absolwentom, nauczycielom,
pracownikom szkoły i uczniom za przybycie i udział
w uroczystościach oraz zaprosił do dalszej zabawy,
jaką był Bal Absolwentów.
Pozostały czas zebrani wykorzystali na wspomnienia, rozmowy i zabawę do białego rana, którą
zapewnił zespół „Karino”, w skład którego wchodzą
byli uczniowie ZSR w Krzyżewie.
Aby nie zapomnieć o tej tak ważnej uroczystości,
goście otrzymali pamiątki i monografię szkoły „100
lat Krzyżewskiej Alma Mader”.
ZSR

IX PODLASKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE

Już po raz dziewiąty, 29. maja w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem odbył się IX Podlaski Konkurs
Wiedzy o Samorządzie, organizatorem którego był
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
Wszystkich zebranych powitał dyrektor zespołu
Ryszard Łukasz Flanc, który następnie oddał głos
Jackowi Boguckiemu pomysłodawcy konkursu,
byłemu Staroście Wysokomzowieckiemu i jednocześnie posłowi na Sejm RP. Parlamentarzysta, jako
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znakomity znawca i praktyk tematu samorządu terytorialnego różnych szczebli, w krótkim wystąpieniu
przypomniał wszystkim o istocie i potrzebie funkcjonowania poszczególnych struktur samorządów
terytorialnych. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz rozbudzenie aktywności społecznej wśród młodzieży
szkolnej, która poprzez takie współwodnictwa
zdobywa wiedzę z całą pewnością przydatną w ich
dalszym życiu.
Dodatkowym bodźcem do wzięcia udział w tej
rywalizacji były jak zawsze cenne nagrody. Do
współzawodnictwa przystąpiło 18. uczniów z różnych szkół województwa podlaskiego. Konkurs
odbył się w formie testu, gdzie w czasie 55. minut
należało odpowiedzieć na 40 pytań.
Laureatami konkursu zostali: Marcin Miłkowski
z Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem; Paweł Żurowski
z ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem; Aleksander
Papadopulos z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach; Joanna Radomska z ZSOiP w Mońkach;

Marta Balwicka z Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
Pierwsze trzy miejsca zostały ustalone bezpośrednio po części pisemnej, a o rozstrzygnięciu czwartego i piątego miejsca zdecydowała ustna dogrywka.
Wszyscy Uczestnicy wykazali się dobrą wiedzą
o kwestiach samorządowych, co pozwala wychowawcom i osobom zainteresowanym problemami
samorządów pozytywnie myśleć o ich następcach.
Zapraszamy uczniów i ich opiekunów w następnym roku szkolnym na dziesiąty (jubileuszowy)
Podlaski Konkurs Wiedzy o Samorządzie.
ZSOIP

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2016,
f) zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, g) określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd Powiatu w okresie od 14 maja do 29
maja odbył jedno posiedzenie, na którym rozpatrzył
i podjął uchwały w sprawie: a) upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, b) wyrażenia
zgody na wycięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym nr 2340/1 o pow. 0,1152 ha
i 2340/2 o pow. 0,4234 położonej w obrębie
ewidencyjnym miasta Ciechanowiec będącej własnością Powiatu Wysokomazowieckiego.
23 maja 2013 r. Komisja Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych zapoznała się z oceną zasobów
pomocy społecznej oraz rozpatrzyła sprawozdanie
zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za
2012 rok. Ponadto zapoznała się z projektami uchwał
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2012,
b) przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za
2012 rok, c) zatwierdzenia podziału zysku Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2012,
d) zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2013 rok,
e) określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, f) wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu
medycznego, g) zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, h) powołania doraźnej komisji do spraw opracowania
projektu Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego.
24 maja Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
zapoznała się ze sprawozdaniem zarządu powiatu
z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz
projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: a) powołania doraźnej komisji do
spraw opracowania projektu Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego, b) zmieniająca uchwałę w sprawie

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Wysokim Mazowieckiem, c) udzielenia dotacji w 2013 roku z budżetu powiatu wysokomazowieckiego na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
27 maja Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego zapoznała
się z: informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2012 roku, - informacja o stanie bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2012 roku, - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz sprawozdaniem
zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu
za 2012 rok. Ponadto rozpatrzyła projekty uchwał
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem b) powołania doraźnej komisji
do spraw opracowania projektu Statutu Powiatu
Wysokomazowieckiego.
27 maja Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów zapoznała się z informacją zarządu powiatu
z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz
rozpatrzyła projekty uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: a) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego
oraz stanowiących własność powiatowych jednostek
organizacyjnych posiadających osobowość prawną,
b) określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wydzierżawiania
lub wynajmowania nieruchomości wchodzących
w skład zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, d) powołania
doraźnej komisji do spraw opracowania projektu
Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego, e) zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej

29 maja odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego IV kadencji. Porządek sesji
obejmował: - sprawozdanie Starosty z wykonania
uchwał i działalności Zarządu pomiędzy sesjami,
- informację o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2012 roku, - informację o stanie bezpieczeństwa
sanitarno- weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2012 roku, - informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, - ocenę zasobów
pomocy społecznej, - sprawozdanie z wykonania
zadań i gospodarowania środkami Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2012 roku, - sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu
za 2012 rok. Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012
rok, b) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2012, d) przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego, w tym
planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2012 rok, e) zatwierdzenia
podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem za rok 2012, f) zatwierdzenia planu
finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2013 rok, g) określenia zasad zbywania,
oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny
w Wysokiem Mazowieckiem, h) wyrażenia zgody na
zakup aparatury i sprzętu medycznego, i) ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz stanowiących własność powiatowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość
prawną, j) określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem, l) powołania doraźnej
komisji do spraw opracowania projektu Statutu
Powiatu Wysokomazowieckiego, m) udzielenia
dotacji w 2013 roku z budżetu powiatu wysokomazowieckiego na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, n) zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu na lata 2013-2016, o) zmian
w budżecie powiatu na 2013 rok, p) wyrażenia zgody
na zmianę wierzyciela Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, r) wyrażenia zgody na dysponowanie odcinkiem drogi powiatowej nr 2064B
stanowiącej przedmiot własności Powiatu Wysokomazowieckiego.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W maju na terenie powiatu wysokomazowieckiego
odnotowano 52 zdarzenia,
w których uczestniczyło
126 załóg - 533 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 8 osób, nie
odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano na ok. 905,8 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
1 maja o godz. 1623 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze
kurnika, do którego doszło w miejscowości Skłody-Przyrusy. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy
z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 4 zastępy OSP
KSRG i 5 z pozostałych OSP. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się kompleks budynków
murowanych (kurnik). Budynki przylegały do siebie
dłuższymi ze ścian. Pierwszy budynek był murowany
ze sklepieniem, kryty eternitem, drugi murowany
bez sklepienia, kryta blachą. Pożar powstał na poddaszu pierwszej części (zasklepionej), a następnie
rozprzestrzenił się na przylegającą drugą część.
W momencie przybycia na miejsce pierwszych sił
straży na części krytej eternitem ogień wydobywał się
już na zewnątrz budynku, a w drugiej, krytej blachą,
był wewnątrz (w tej części do ocieplania dachu
użyte były płyty pianki poliuretanowej powodujące
szybkie rozprzestrzenianie się ognia i bardzo silne

zadymienie). Pierwsze próby gaszenia pożaru (nieskuteczne) podjęli domownicy. W kurniku w części
objętej pożarem przebywało około 9400 szt. jednodniowych piskląt gęsi. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pierwsza przybyła
jednostka podała dwa prądy wody w natarciu i obronie, następnie wprowadzono dodatkowe trzy prądy
wody w natarciu. Po zlokalizowaniu pożaru prowadzono jednocześnie oddymianie i ewakuacje piskląt
z pierwszej (zasklepionej części) – w wyniku czego
uratowano około 4000 sztuk. Z budynków objętych
pożarem ewakuowano osiem butli z gazem propan- butan wraz z promiennikami ciepła. Podczas
działań dwie roty pracowały w aparatach ODO.
Po przygaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki
konstrukcji dachowej na pierwszej części i wyrzuceniu nadpalonej słomy. Oprócz korzystania z hydrantów przetłaczano też wodę ze zbiornika wodnego
odległego o około 200 metrów. Uratowano: pozostałe
budynki: stodołę murowaną krytą eternitem i przyległy kompleks budynków połączony z kurnikiem,
który był objęty pożarem. W zagrożonych budynkach
znajdowało się między innymi: kombajn zbożowy
Claas, płody rolne, pasze, maszyny rolnicze, ciągniki rolnicze, inne maszyny i urządzenia gospodarcze,
a także około 9000 szt. gęsi 9-cio tygodniowych.
14 maja 2013 r. o godz 21⁰⁷otrzymano zgłoszenie o pożarze budynków inwentarskich w miejscowości Kosiorki gmina Ciechanowiec. Pierwszą jednostką, która dotarła na miejsce zdarzenia była OSP
KSRG Ciechanowiec, gdy pożar objął stodoło-oborę
oraz stodołę. Do walki z żywiołem zadysponowano
łącznie 12 zastępów oraz 37 strażaków z państwowej

i ochotniczej straży pożarnej. Po lokalizacji pożaru
ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych
weszli do środka obory. Znaleziono tam martwych 7
sztuk bydła, które przybyły na miejsce lekarz weterynarii skierował do utylizacji. Dodatkowo 13 zwierząt,
z uwagi na obrażenia, lekarz przeznaczył do uboju.
Następnie przystąpiono do rozbiórki konstrukcji
dachowej i dogaszania słomy, którą za pomocą ciągników i przyczep wywożono na sąsiednie pole właściciela. Wstępne straty oszacowano na 427 tys. zł,
a uratowane mienie wyceniono na 2,5 mln zł. Spaleniu uległo 80 ton zboża, 160 bel słomy, silos na pasze
3,5 t., silnik elektryczny, mieszalnik pasz, dojarka
przewodowa, stodoła z płodami rolnymi oraz częściowo dach nad oborą. Walka z pożarem i działania
ratownicze trwały ponad 12 godzin.
17 maja o godz. 13³⁶ PSK otrzymało informację
o zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Lubowicz Wielki. Do działań zadysponowano 1 zastęp
z JRG w Wysokiem Mazowieckiem oraz zastęp z OSP
KSRG Klukowo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż krowa wpadła do zbiornika podziemnego na
gnojowicę przez źle zabezpieczony otwór, jednak
stan zwierzęcia był dobry (bez widocznych urazów).
Gospodarz przed przybyciem jednostek ochrony
przeciwpożarowej zdążył wypompować część gnojowicy. Działania polegały na wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO do zbiornika i założeniu
zwierzęciu pasów transportowych, następnie krowę
podniesiono do góry za pomocą ładowacza czołowego "TUR-a" i wyciągnięto ze zbiornika.
TS

KRONIKA POLICYJNA
W maju w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
wszczęto 69 postępowań przygotowawczych. W miesiącu
tym policjanci zatrzymali 37 nietrzeźwych kierowców. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego doszło do 4 wypadków i 29 kolizji
drogowych.
Seat i audi
-11 maja, kilka minut po godzinie 14:00 dyżurny wysokomazowieckiej Policji poinformowany został o wypadku drogowym, do którego
doszło w Szepietowie. Na miejsce natychmiast
skierowani zostali policjanci. Z ich wstępnych
ustaleń wynika, że 56-letni mężczyzna jadący
seatem ulicą Lipową najprawdopodobniej nie
zatrzymał się przed znakiem „Stop” i wjechał
na skrzyżowanie. Tam zderzył się z najeżdżającym audi. W wyniku wypadku ranny został
31-letni kierowca audi. Mężczyzna z ogólnymi
potłuczeniami i urazem głowy trafił do szpitala.
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Poszło o miedzę
- 13 maja, około godziny 17.00 dyżurny
wysokomazowieckiej Policji został poinformowany, że w jednej z miejscowości w gminie
Szepietowo pobito 73-letniego mężczyznę.
Natychmiast na miejsce zgłoszenia pojechali
policjanci. Tam mundurowi wstępnie ustalili,
że pokrzywdzony rolnik rozsiewał nawozy na
swoim polu położonym za wsią. W pewnej
chwili - jak twierdził został zaatakowany i pobity
widłami przez 83-letniego sąsiada, jego 48-letnią córkę oraz 22-letnią wnuczkę, którzy wtargnęli na jego pole. W wyniku pobicia 73-latek
z ogólnymi potłuczeniami i rozciętą głową trafił
do szpitala. Natomiast trójka sprawców trafiła
do policyjnego aresztu. Zatrzymani przyznali
się do pobicia. Sprawcom grozi nawet do trzech
lat pozbawienia wolności.
Sprawca zuchwałej kradzieży zatrzymany
- 14 maja policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem zatrzymali mężczyznę, który
dzień wcześniej z jednego z kościołów na terenie miasta ukradł dwie puszki z datkami oraz
aluminiowe naczynie na wodę święconą. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wykorzystu-

jąc moment, gdy w świątyni trwały przygotowania do nabożeństwa pogrzebowego, wszedł
do środka i wyniósł z bocznej nawy puszkę
z pieniędzmi oraz naczynie na wodę święconą.
Potem, w ustronnym miejscu za kościołem,
rozbił puszkę i wyjął z niej gotówkę. Według
szacunków mogło w niej być nawet kilka tysięcy
złotych. Następnie porzucił ją wraz ze skradzionym naczyniem pod parkanem kościoła.
Po chwili ponownie wszedł do świątyni i zabrał
z niej drugą puszkę. Zapakował ją do worka
i próbował odjechać rowerem. Jednak został
zauważony przez kościelnego, który zdołał odebrać złodziejowi utraconą puszkę z datkami.
Ostatecznie sprawca zuchwałej kradzieży
uciekł. W wyniku intensywnej pracy mężczyzna został szybko ustalony i zatrzymany.
Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dodatkowo okazało się, że 33-latek już wcześniej
karany był za kradzieże i włamania. Teraz za
swoje postępowanie odpowie przed sądem.
Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.
AB

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
Wysokie Mazowieckie ‘2013

Dokończenie ze strony 1
Nadesłane z okazji Dnia Strażaka do wysokomazowieckiej jednostki życzenia odczytał st. kpt.
Grzegorz Kulesza, po czym wręczono odznaczenia.
Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża – na wniosek Zarządu Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK - w uznaniu zasług na rzecz
Polskiego Czerwonego Krzyża nadała Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem Odznakę Honorową PCK IV stopnia.
Aktu dekoracji naszego sztandaru dokonał Prezes
Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK w Białymstoku Zbigniew Misiejuk wraz z Wiceprezesem
Waldemarem Gołasiem. To zaszczytne odznaczenie
czerwonokrzyskie zostało przyznane wysokomazo-

wieckiej Komendzie przede wszystkim za aktywny
i efektywny udział w ogólnopolskim programie PCK
ph „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, popularyzację
zasad udzielania pierwszej pomocy w lokalnym środowisku oraz wieloletnia współpracę z miejscowym
Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka”.
„Złotym Znakiem Związku” odznaczony został
dh Tadeusz Perkowski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” odznaczeni zostali: asp. Wojciech Sokołowski, asp. Zbigniew Pietraszko, asp. Piotr Święcki,
st. ogn. Tadeusz Porowski. Brązowym Medalem
„Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh
Krzysztof Krajewski, dh Krzysztof Zubczyński,
st. sekc. Artur Sienick, st. sekc. Malwina Roszkowska.
Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej wyróżniony został bryg. Zbigniew
Zalewski.
Na uroczystości awanse na wyższe stopnie służbowe wręczono strażakom w korpusie aspiranckim,
podoficerskim i szeregowym: na stopień aspiranta
– Piotr Święcki; na stopień młodszego ogniomistrza
– Mariusz Gąsowski, Zbigniew Prużanin; na stopień
starszego sekcyjnego – Malwina Roszkowska, Adam
Choiński i Dariusz Jamiołkowski.
W roku bieżącym awanse na wyższy stopień
wręczano także wcześniej: na uroczystościach woje-

wódzkich Komendant Powiatowy PSP Andrzej Koc
został awansowany do stopnia starszego brygadiera,
a także nominację na pierwszy stopień oficerski otrzymał młodszy kapitan otrzymał Piotr Pruszyński.
Spotkanie było okazją do podziękowania władzom
samorządowym oraz instytucjom współdziałającym za
kolejny rok służby społeczeństwu.
Na zakończenie uroczystego apelu zabrali głos,
składając strażakom życzenia, również przedstawiciele
władz i gości honorowych.
TS

W TROSCE O BEZPIECZNE WAKACJE
Szanowni Państwo!
Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro
dzieci w czasie zbliżających się wakacji przedstawiamy kilka rad,
które mogą ochronić
Państwa dziecko przed
niebezpieczeństwem:
• Przeprowadzajcie z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać
(zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś
szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu,
propozycja przejażdżki samochodem, branie od obcych
słodyczy).
• Dowiedzcie się, z kim dziecko przebywa podczas
zabawy poza domem (wypytujcie o koleżanki, kolegów
- co robią, gdzie mieszkają).
• Nauczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi.
• Zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę w domu
- zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji
gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich
podłączone. Uprzedzajcie o niebezpieczeństwach wynikający z niewłaściwej ich obsługi.
• W domu, obok telefonu, pozostawiajcie informację z odnotowanymi numerami telefonów do pracy:
rodziców lub bliskich członków rodziny (np. dziadków).
Warto również wskazać numery do: Policji, Pogotowia
Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej. Wskażcie jak

należy przeprowadzać rozmowę telefoniczną w sytuacji
zawiadomienia o niebezpieczeństwie (przedstawienie się,
udzielenie informacji o adresie, rodzaju niebezpieczeństwa).
• Wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw.
Nauczcie dzieci ostrożności podczas obecności w pobliżu
wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc
• Nauczcie dziecko bezpiecznego poruszania się po
drodze pieszo czy rowerem.
• Uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeństwem, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol, pamiętając, że wakacje sprzyjają eksperymentowaniu z używkami.
• Odkrywajcie Internet razem z dzieckiem. Nauczcie dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozmawiajcie z dzieckiem o ryzyku umawiania
się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Nauczcie
dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
• Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami
z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć
z pozoru miłe i spokojne mogą być niebezpieczne.
W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych
kąpielisk. Większość utonięć czy też innych tragedii
związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad
wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów, dlatego przekaż swojemu
dziecku następujące informacje:
• Aby kąpało się tylko w miejscach odpowiednio
oznaczonych i pod opieką dorosłych.

• Nie wchodziło do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie, kiedy wywieszona jest czerwona flaga.
• Nie wchodziło do wody bezpośrednio po obfitym
posiłku czy też dłuższym opalaniu się.
• W czasie kąpieli nie krzyczało i dla zabawy nie
wzywało pomocy, jeśli faktycznie nie jest mu potrzebna.
• Przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower
wodny, skuter itp.) bezwzględnie zakładało kapok.
• Nie skakało do płytkiej wody o niezbadanym dnie
– taki skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i często nieodwracalnym kalectwem.
• Jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły
nadzór, również wtedy, gdy potrafią pływać: zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem.
Bezpieczeństwo podczas prac polowych:
• Uczulajcie i pilnujcie najmłodszych, aby nie wchodzili do strefy prac polowych.
• Jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym
upewnijcie się, że maszyny rolnicze są sprawne technicznie i ich użycie nie spowoduje tragedii.
• Nie przewoźcie dzieci na maszynach rolniczych,
nawet na podwórku.
• Nie pozwalajcie na samodzielną obsługę urządzeń
rolniczych przez dzieci.
Pamiętajcie Państwo, że ciekawość i fantazja
dzieci nie znają granic, dlatego trzeba przewidzieć
każde potencjalne zagrożenie w domu oraz w innych
miejscach i temu przeciwdziałać. Badania dowodzą,
że wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko wypadku.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– W Królestwie Polskim 1815-1830
Po kongresie wiedeńskim 1815 r. powołano
do życia Królestwo Polskie. Departament łomżyński nazwany został województwem augustowskim, w 1837 r. województwo przemianowano na gubernię. W 1842 r. obwód łomżyński, który
dotąd składał się z powiatów łomżyńskiego
i tykocińskiego, stał się powiatem łomżyńskim,
natomiast powiat tykociński zlikwidowano.
W 1866 r. z powiatu łomżyńskiego wydzielono
powiat mazowiecki, odpowiadający dawnemu
powiatowi tykocińskiemu. Jego powierzchnia
wynosiła 1418 km². Był podzielony na 9 gmin:
Klukowo, Kowalewszczyzna, Mazowieck, Piekuty, Piszczaty, Poświętne, Sokoły, Stelmachowo
i Szepietowo. W powiecie mazowieckim było 1
miasto i 374 wsie. Siedziba władz powiatowych
mieściła się w Wysokiem Mazowieckiem, którego
nazwę przemianowano na Mazowieck. Wysokie
Mazowieckie utraciło prawa miejskie w 1870
roku i ponownieje odzyskało w 1915 r. W 1897 r.
w powiecie zamieszkiwało 51,1 osób na km²,
a w 1913 już 67,3 osóbna km².

Dobrą opinię społeczności parafii Czyżew wystawił wizytator tamtejszej parafii w 1820 r.:
Mają parafianie zaletę, iż zachowanie miłości
Boga i bliźniego stąd się wnosi, że ich kapłani
dobrze oświecają i jak należy we wszystkim kierują. W godnym widoku czystości i wszelkie ochędóstwo tak w kaplicy, jako i zakrystii, i choć przy
zwyczajnym ubóstwie utrzymują. Rzeczą charakterystyczną dla ówczesnego krajobrazu okolicy
było wysadzanie dróg drzewami topolowymi.
W 1820 r. szkółkę drzew topoli włoskiej założył
w Czyżewie tamtejszy pleban.
W latach 1815-1830 omawiany obszar znajdował się w Królestwie Polskim, w województwie
augustowskim, ze stolicą w Suwałkach, a po
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1842 r. w guberni augustowskiej również ze
stolicą w Suwałkach. Dopiero w 1867 r. doszło
do podziału na gubernię łomżyńską i suwalską.
W 1815 r. powiat tykociński wszedł w skład
województwa augustowskiego i istniał do roku
1842. Następnie został przyłączony do powiatu
łomżyńskiego, a w 1867 r. na nowo zorganizowano powiat mazowiecki, ze stolicą w Mazowiecku
(Wysokiem Mazowieckiem). Od 1814 r. podprefektem powiatu tykocińskiego był na miejscu
Bellefroida L. Laskowski, a Bellefroid awansował
na stanowisko komisarza łomżyńskiego. W latach
1815-1820 burmistrzem miasta Tykocina był
nadal Wawrzyniec Milechowicz, a po 1820 r.
Rakowicz. Od 1834 do 1848 r. burmistrzem tam
był Fryderyk Otto, a do 1852 r. Pogorzelski. Od
1852 do 1861 r. stanowisko to zajmował Ludwik
Antoszewicz.
W 1820 r. w Tykocinie działały cechy: szewski,
kowalski, ślusarski, ciesielski, krawiecki i furmański.
Powstanie listopadowe 1830 r.
W czasie powstania listopadowego w skład
Rady Municypalnej Miast Województwa Augustowskiego 30 grudnia 1830 r. weszli mieszczanie
z Tykocina: Jan Miastkowski, Antoni Rakowicz,
Maciej Piasecki, Stanisław Sokołowicz, Jan Moczarski i Maciej Olszewski, mieszczanie z Sokoł:
Paweł Dworakowski, Jan Murawski i Wawrzyniec Siderko, z Wysokiego Mazowieckiego: Piotr
Wysocki, Jan Kierkiewicz, Mikołaj Bańkowski,
z Ciechanowca: Michał Papliński, Antoni Średziński, Daniel Ozipiński.
21 maja 1831 r. miała miejsce bitwa z Rosjanami pod Tykocinem168. Na początku maja
1831 r. Rząd Narodowy w Warszawie polecił
ówczesnemu wodzowi powstania, generałowi
Janowi Skrzyneckiemu, aby pokonał gwardię rosyjską, stojącą w okolicach Ostrołęki, dowodzoną
przez wielkiego księcia Michała. Gwardia ta była
znacznie oddalona od wojsk rosyjskich generała
Dybicza, stojących pod Siedlcami. Gwardia księcia Michała wymknęła się z okrążenia pod Śniadowem. Rozpoczęła się za nią gonitwa wojsk
polskich. 20 maja 1831 r. doszło pod Rutkami do
krwawej potyczki tylnej straży gwardii z 2. i 12.
pułkami polskiej piechoty. W dworze w Mężeninie, w kwaterze głównego dowództwa wojsk
polskich, 21 maja 1831 r. doszło do kłótni pomiędzy generałami Skrzyneckim i Ignacym Prądzyńskim. Prądzyński zarzucał Skrzyneckiemu
niedołęstwo i brak zdolności do kierowania armią i zrzekł się stanowiska szefa sztabu i głównego kwatermistrza. Skrzynecki obiecał, że zwolni
go z zajmowanego stanowiska, ale dopiero po
ukończeniu „wzmożonych działań”. Prądzyński
obiecał bierne posłuszeństwo. Pościg za rosyjską
armią odbywał się całą polską armią (ok. 40 tys.

żołnierzy), która maszerowała dwiema kolumnami. Przez Tykocin wycofywały się na Białystok wojska (ponad 20 tys. żołnierzy), dowodzone przez wielkiego księcia Michała. Za nimi
postępowało liczniejsze wojsko polskie kierowane przez gen. Jana Skrzyneckiego. 21 maja tylna
straż gwardii składająca się z dwóch batalionów
pułku fińskiego obsadziła mosty na Narwi, łączące Tykocin z drugim brzegiem. Warunki do
obrony w tym miejscu były bardzo dogodne.
Na rzecznych kępach znajdowały się resztki budynków klasztoru bernardynów, a dalej pozostałości wałów obronnych dawnego zamku,
stanowiące znakomitą osłonę. Około godziny
16.00 pod Tykocinem pojawili się pierwsi żołnierze polscy na czele z płk. Jerzym Fryderykiem Langermanem. Wkrótce też rozpoczęło się
zdobywa-nie bronionej przez Rosjan przeprawy.
Pierwsze ataki na pozycje nieprzyjaciela okazały
się nieskuteczne. Rosjanie zasypywali oblegających celnym ogniem z kartaczy. Przybyły do
Tykocina gen. Skrzynecki rozkazał jednak gen.
Prądzyńskiemu zdobycie prawego brzegu Narwi.
Nie udawało się sforsować ostrzeliwanej gęsto
grobli. W nocy Rosjanie sami opuścili zajmowane stanowiska. Można było przystąpić do dalszego pościgu. Gen. Ignacy Skarbek-Kruszewski
wspominał: Zdobycie Tykocina. Kilkadziesiąt
Żydów wyszło naprzeciw nam z Tykocina, witali,
cieszyli się (nie wiem, czy szczerze) i namawiali,
aby zająć miasto, zapewniając, że Moskale już
uciekli, że to bardzo łatwo będzie. Wiedziałem
ze świeżego doświadczenia, że jak mało można
rachować na ogień z karabinów i na spieszoną
jazdę, nie dałem się przeto skusić, zatrzymałem
awangardę. Niedługo przybyła piechota, przybył
gen. Prądzyński i naczelny wódz [gen. J. Skrzynecki]. Płk Langermann dostał rozkaz wejść do
miasta z swą brygadą. Prądzyński przyłączył się
do niego. Ja mu towarzyszyłem. Zbliżamy się,
żadnej oznaki nieprzyjaciela. Ujrzeliśmy tylko, że
most na Narwi i grobla z pomniejszymi mostkami, która się z pół mili za Tykocinem ciągnie, są
obsadzone piechotą. Wjeżdżamy z Prądzyńskim
do miasta. W pierwszej ulicy przyjęci byliśmy
gęstym ogniem tyralierów, ukrytych po domach.
Winszowałem sobie w duszy, żem nie ryzykował
tej sprawy z kawalerią. 1-szy batalion 1-go pułku
strzelców pieszych szedł za nami. Musieli ustępować naszej piechocie Moskale, ale nie bez oporu.
Do mostu prowadzi wąska ulica, w końcu której
płynie poprzecznie Narew. Na tej był most, zamknięty bramą palisadową.
Ciąg dalszy na stronie 7

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
- Powstanie listopadowe 1830 r.
Dokończenie ze strony 6
Moskale zrejterowawszy z miasta, spoza tej kraty
utrzymywali ogień. Langermann na czele kolumny
swego batalionu poszedł na nich do szturmu. O kilka
kroków przed bramą koń jego padł ugodzony kulą.
Batalion nie zatrzymał się. Wyłamał bramę i zdobył
most. Nieprzyjaciel cofał się po belkach. Langermann
stanął znowu pieszo na czele kolumny i pięknie
z wzniesionym pałaszem pędził ich przez całą długość grobli, aż na litewską ziemię... Przez kilka dni
marszałek [Iwan Dybicz] nic nie przedsięwziął. Lecz
gdy się dowiedział o niebezpieczeństwie na jakie
była wystawiona gwardia, przerażony tem doniesieniem, postanowił spieszyć na jej ratunek...
Marszałek Dybicz wiedząc, że pod Nurem korpus [gen. Henryka] Łubieńskiego broni przejścia
Bugu, obrał inną drogę... Udało mu się znowu zwieść
gen. Łubieńskiego, kiedy ten czekał go nad Nurem,
marszałek Dybicz przebył Bug pod Granną, obszedł
przez Ciechanowiec i odciął Łubieńskiego z częścią
jego korpusu na drodze między Nurem a Czyżewem... Marszałek Dybicz podobnież spieszył, aby się
połączyć ze swoją gwardią...
W utarczkach około Nuru poniosłem dotkliwą
stratę, a ojczyzna pozbawioną została dystyngowanego oficera. Przyjaciel mój i dawny kolega z 5-go
pułku strzelców konnych byłej gwardii, kapitan Aleksander Skarszewski zginął szarżując na piechotę.
Tu podobnie, jak pod Długosiodłem, przez wielki
zapał szarża była za wczesna. Skarszewski miał na
sobie burkę, która go odznaczała. I gdy na czele swego szwadronu pędził na Quarre-batalion saperów
moskiewskich, ugodzony 14 razy, padł przed samym
frontem nieprzyjaciela. Był to dawny przyjaciel podpułkownika Krzyżanowskiego, naczelnika sprzysię-

żeń wojskowych z r. 1825, który, jak wiadomo, już
od 5-ciu lat jęczał w okowach. Po zajęciu Tykocina
trzeba było zaraz myśleć o opuszczeniu go niestety!
Skorośmy nie stoczyli bitwy w okolicy Śniadowa, ta
cała pogoń była bez celu, trzeba było śpiesznie powracać lub zmienić front przeciwko marszałkowi
Dybiczowi, stawiając się w niebezpiecznem położeniu. Już 21 maja dywizja Giełguda odebrała rozkaz,
aby maszerowała do Łomży.
Dwie dywizje piechoty i jazda rozłożyły się około Tykocina. Główna kwatera pozostała w mieście.
Dnia 22 maja [w Zielone Świątki], z rana naczelny
wódz posłał krzyż płk. Langermannowi, stojącemu
na litewskiej grobli, za mężne zdobycie tejże grobli
i mostu.
Potem odbyło się nabożeństwo w kościele tykocińskim. Gorzkie to były dzięki, któreśmy Bogu
składali. Należało Go chyba błagać o przebaczenie.
W tem mieście, gdzie pamięć śmiałego Stefana Czarnieckiego obejmie każde serce polskie, jakież smutne
porównanie cisnęło się do myśli – między nim a gen.
Skrzyneckim! Po południu tegoż dnia 22 maja rozpoczęliśmy odwrót tą samą prawie drogą do Ostrołęki.
Naczelny wódz odebrał wiadomość, że marszałek
Dybicz przeszedł Bug pod Granną. Dnia 23 i 24
maja maszerowaliśmy ciągle z pośpiechem wśród
upału, dróg piaszczystych, przy braku żywności i bez
paszy dla koni. Armia upadała pod nadmiarem
trudów i niedostatku, ale moralne dobre usposobienie
utrzymywało się jeszcze...Dnia 25-go maja z rana
naczelny wódz przybył z swym sztabem do Troszyna...
23 V 1831 r. kwatera główna gen. Skrzyneckiego mieściła się w Modzelach Starych, a generała
Łubieńskiego w Czyżewie. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim (za Narwią, na ruinach średniowiecznego klasztoru bernardynów) pochowano

Rosjanina, chorążego Piotra Teslewa, który zginął
w czasie potyczki z powstańcami w Tykocinie.
Do dziś zachował się tam nagrobek z czerwonego
piaskowca w kształcie ostrosłupa ściętego w górze,
z wyrytym na nim w górze krzyżem prawosławnym
i napisem. Pomnik zniszczyli w 1941 r. Niemcy.
Inna bitwa miała miejsce 11(24) maja 1831 r.
przy moście na Narwi pod Żółtkami, gdzie w 1855 r.
zbudowano pomnik, rozebrany w 1928 r. Generał
Wojsk Polskich Dezydery Chłapowski z oddziałem
700 żołnierzy przez Śniadowo, Andrzejewo, Czyżew
21 maja 1831 r. dotarł do granicy Królestwa Polskiego z Imperium Rosyjskim. Wkroczył na Litwę
pod Mieniem. 22 maja dotarł do Bielska.
Ignacy Prądzyński, powtarzając za gen. Henrykiem Dembińskim177 i Feliksem Wrotnowskim178, gani, że Chłapowski nie spalił magazynów w Brańsku. Mylą się wszyscy trzej – przez
Brańsk Chłapowski nie przechodził, a wysłał tylko
patrol, który tam zastał oddział gen. Łubieńskiego.
Dnia 19 maja zajął płk J. Lewiński z rozkazu
Łubieńskiego Ciechanowiec i stamtąd wysłano
ów patrol z komisarzem wojennym Boskim czy
też z jego adiutantem Benoe fury do Brańska180.
Generał Łubieński opanował magazyny w Brańsku
– podano w Wiadomości do naczelnego wodza,
wysłanej z Tykocina 23 V 1831 r. Otóż tę ekspedycję patrol Chłapowskiego musiał w Brańsku
zastać. Prądzyński myli się, pisząc (t. II, s. 623):
Od chwili przejścia Bugu przez Dybicza armia
jego jako i korpus gwardii żywiły się wyłącznie
z tych magazynów, jedynie przy ich pomocy mogły
uskutecznić forsowne marsze do Ostrołęki. Brak
ich byłby niewątpliwie sparaliżował działania
rosyjskie, a zatem może by i nie przyszło do zgubnego dla nas spotkania pod Ostrołęką.

KALENDARZ IMPREZ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
CZERWIEC – SIERPIEŃ 2013
IMPREZY KULTURALNE
IV Powiatowe Prezentacje Zespołów Biesiadnych – 30 czerwiec 2013r. Organizator i miejsce
realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie
Ul. Mazowiecka 14 , 18-214 Klukowo ,
tel. (086) 478 12 45, e-mail: gok@klukowo.pl ,
strona internetowa: www.klukowo.pl
Lato z Radiem – 30 czerwca 2013 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
Dni Czyżewa - 14 lipca 2013 r. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 ,
18-220 Czyżew , Miejsce realizacji: Stadion Miejski w Czyżewie, tel.: (086) 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl , strona internetowa: www.gokczyzew.pl
Klukowisko czyli: Dzień Klukowa – 21 lipiec 2013r.
Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek
Kultury w Klukowie, Ul. Mazowiecka 14 , 18-214
Klukowo , tel. (086) 478 12 45, e-mail: gok@klukowo.pl ,
strona internetowa: www.klukowo.pl

VIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru
,, Podlaskie Spotkania” – początek sierpnia 2013 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
VIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru
„Podlaskie Spotkania”- 1 sierpnia 2013 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
VIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” - 1 sierpnia 2013 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo
Miejsce realizacji: ODR w Szepietowie
tel: (86) 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl
Festyn Św. Bartłomieja Dożynki
– 18 sierpnia 2013r.
Organizator: Gmina Kulesze Kościelne
ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

Miejsce realizacji: Kulesze Kościelne
tel: (86)4763510 , e-mail: sekretariat@kuleszek.pl,
strona internetowa: www.kuleszek.pl
Dożynki Gminne – 25 sierpnia 2013r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52 , 18-210 Szepietowo
Miejsce realizacji: Szepietowo
tel: (86) 4760102 , e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl

IMPREZY SPORTOWE
VI Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza
- 15 sierpnia 2013 r.
Organizator i miejsce realizacji:
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
18-230 Ciechanowiec ul. 11 Listopada 5a
tel.(86)2710563 , kom. 509 153 742
e-mail: cokis@ciechanowiec.pl
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HODYSZEWSKIE DNI GIMNAZJALISTÓW
Pierwszy dzień Hodyszewskich Dni Gimnazjalistów zaczął się przed godziną 10:00 od przyjazdu grup do Hodyszewa z całego województwa
podlaskiego. W tym roku gościliśmy, aż 19 drużyn. Po Mszy Świętej celebrowanej przez Jego
Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, każda grupa otrzymała paczkę z mapą
rajdu i swoimi zadaniami.
W tym roku przygotowaliśmy dla nich: rebus do rozwiązania, przeprowadzenie wywiadu
z dowolnie wybraną osobą na temat cudów, znalezienie w mijanych miejscowościach rodziny
wielopokoleniowej i jej opisanie, a także ułożenie
piosenki, która miała stać się hymnem tegorocznych HDG. Wszystkie grupy szczęśliwie dotarły
do celu, czyli do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach. Każda grupa prezentowała się na scenie,
a w tym czasie prace zaczęły komisje do oceny zadań, a także strojów grup. O godzinie 18:30 zaczął
się koncert zespołu „Porozumienie”, przy którym
młodzież dosłownie szalała. A do godziny 23:30
wszyscy bawili się na dyskotece pod chmurką,
którą prowadził zespół „Szafir”. 24 maja od
godziny 9:00 trwały prezentacje grup. Każda

z nich miała wcześniej przygotować przedstawienie nt. Hodyszewskich Dni Gimnazjalistów.
Młodzież bardzo dobrze przygotowała się do
tego zadania, ponieważ podczas niektórych
występów nawet komisja płakała ze śmiechu.
Również o godzinie 9:00 odbył się konkurs pod
hasłem „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił,
było bardzo dobre”. Zwyciężczynią została Adriana Bajor z Gimnazjum w Śniadowie, która
uzyskała maksymalną ilość punktów. Po obiedzie zaczęły się uroczystości jubileuszowe
- podziękowania dla tych, którzy są z nami od
10 lat, a także dla wszystkich sponsorów i tych,
którzy co roku pomagają w organizacji HDG.
Uroczystości zakończyły się podsumowaniem
rywalizacji: nagrodę publiczności zdobyła
Grupa II z Gimnazjum z Wysokiego Mazowieckiego, która otrzymała również nagrodę za III
miejsce tegorocznej edycji HDG. II miejsce
zajęła Grupa z Gimnazjum w Szumowie, a I
miejsce przypadło w tym roku dla Grupy z Gimnazjum w Łapach.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok!

KONKURS MIŁOŚNIKÓW EKOLOGII

W Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim 6.
czerwca odbyło się podsumowanie VIII powiatowego konkursu plastycznego „Ekologiczny powiat
wysokomazowiecki”, który został zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem,
Szkołę Podstawową w Święcku Wielkim. Honorowy patronat na konkursem objęło Nadleśnictwo
Rudka.
Na konkurs wpłynęło 358 prac w 4 kategoriach
wiekowych. Były to prace z 6 przedszkoli, 16 szkół
podstawowych, 5 gimnazjów i 3 ośrodków kultury.
Jak co roku członkowie komisji konkursowej ostro
dyskutowali, aby wyłonić zwycięzców. Wysoki poziom nadesłanych dzieł młodych artystów zaskoczył
wszystkich. Jednak komisja w składzie: Stanisław
Borzuchowski – przewodniczący, Agnieszka Idźkowska i Józef Matuszelański – członkowie, nagrodziła
i wyróżniła uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kategorii przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: I miejsce - Marta Sylwestrzuk
z oddziału przedszkolnego w Kuczynie; II - Julia
Brzozowska z oddziału przedszkolnego w Święcku
Wielkim; III - Julia Zaręba z Niepublicznego
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Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie.
Wyróżnienia w tej grupie otrzymali: Zosia Kaczyńska - Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem, Ola Pełszyk – Ciechanowiecki
Ośrodek Kultury i Sportu, Michał Godlewski
– oddział przedszkolny w Gołaszach Puszczy,
Eryk Lustyk – oddział przedszkolny w Jabłonce
Kościelnej, Błażej Grzesiuk - Gminny Ośrodek
Kultury w Szepietowie, Rafał Makowski - oddział
przedszkolny w Stypułkach Święchach, Klaudia
Średnicka - oddział przedszkolny w Kobylinie Borzymach, Natalia Tymińska - oddział przedszkolny w Wojnach Krupach, Emilia Kurzyna - punkt
przedszkolny „Bajka” w Kobylinie Borzymach.
W kategorii klas I – III najwyżej ocenione zostały: Julia Niemyjska – Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie, Weronika Wojtkowska – Szkoła
Podstawowa w Święcku Wielkim i Sandra Akonom
– Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. Na
wyróżnienia w ocenie komisji zasłużyli: Kinga
Roszkowska – Szkoła Podstawowa w Kobylinie
Borzymach, Konrad Kołakowski – Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej, Weronika Korytko
– Szkoła Podstawowa w Kuczynie, Honorata Niemyjska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem
Mazowieckiem, Zuzia Komiażyk – Ciechanowiecki
Ośrodek Kultury i Sportu, Jakub Niemyjski - Szkoła
Podstawowa w Wojnach Krupach, Łukasz Kaczyński - Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim.
Miejsca „na podium” w kategorii klas IV – VI
zajęli: I. Weronika Kryńska - Ciechanowiecki
Ośrodek Kultury i Sportu, II. Honorata Kalinowska- Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, III.
Karolina Nicgorska - Szkoła Podstawowa Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem, a wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Ogrodnik - Szkoła Podstawowa

w Święcku Wielkim, Tomasz Łaszczuk - Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie, Justyna Jankowska
- Szkoła Podstawowa w Szepietowie, Magdalena
Mielnicka - Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach, Paulina Kierlewicz - Szkoła Podstawowa Nr
1 w Wysokiem Mazowieckiem, Ewelina Zarzecka
– Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach, Marcin
Kruszewski – Szkoła Podstawowa w Stypułkach
Święchach, Aleksandra Dąbrowska - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Magdalena Popławska
- Szkoła Podstawowa w Szepietowie, Karolina Skłodowska - Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim.
Wśród gimnazjalistów pierwsze dwa miejsca zajęły
Patrycja Sieńczuk – Gimnazjum w Szepietowie
i Oliwia Kozłowska – Gimnazjum w Wysokiem
Mazowieckiem. Wyróżnienia w tej grupie uzyskały:
Zofia Kuk - Gimnazjum w Szepietowie, Aleksandra
Szepietowska – Gimnazjum w Klukowie i Gabriela
Putkowska - Gimnazjum w Szepietowie.
Nagrody zostały ufundowane przez: Starostę
Powiatu Wysokomazowieckiego, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, Nadleśniczego Nadleśnictwa
Rudka, Leśniczego Leśnictwa Trzeciny i Dyrektora
Banku PKO BP w Wysokiem Mazowieckiem.
Sponsorami spotkania podsumowującego konkurs
byli również rodzice uczniów Szkoły Podstawowej
w Święcku Wielkim, którzy dużo swojego czasu
poświęcili na organizację tej imprezy.
SP Święck Wielki

ZŁOTY LAUR 20-LECIA AGROLIGI DLA MLEKOVITY
MLEKOVITA doceniona po raz kolejny
– podczas uroczystej gali w Centralnym Ośrodku
Sportu w Spale 18 maja 2013 r. została uhonorowana Złotym Laurem 20-lecia AgroLigi.
Organizowany przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub we współpracy z Redakcją Audycji
Rolnych Programu 1 TVP S.A oraz wojewódzkimi
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego konkurs ma na
celu wyłanianie i promowanie najlepszych polskich

rolników oraz najlepszych polskich firm związanych z rolnictwem. Od dwóch dekad upowszechnia
osiągnięcia rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju tak lokalnego, jak i krajowego,
mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności
polskiego rolnictwa. Organizowany jest w dwóch
kategoriach: Rolnicy i Firmy.
MLEKOVITA, firma ze 100% kapitałem polskim, będąca obecnie najcenniejszą marką w pro-

dukcyjnym sektorze polskiej gospodarki i największą grupą mleczarską w Polsce, została wyróżniona
jubileuszowym Złotym Laurem 20-lecia AgroLigi.
Nagroda ta znakomicie dowodzi, że efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki
finansowe skutecznie umacniają pozycję firmy na
rynku i wpływają na systematyczny wzrost marki,
a działania firmy stają się inspiracją dla wszystkich
przedsiębiorstw w branży.

MLEKOVITA Gepardem Biznesu 2012!

Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” uznała MLEKOVITĘ za firmę dynamicznie rozwijającą się i odnoszącą znaczące sukcesy
w biznesie, przyznając jej tytuł Gepard Biznesu
2012.
Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”
od 7 lat prowadzi analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce według różnych wskaźników.
W maju opublikował ranking dynamicznych firm

– Gepardów Biznesu, których wartość rynkową
w okresie marzec 2011 – marzec 2012 na zlecenie
Instytutu Nowoczesnego Biznesu policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.
Spośród 60 tysięcy firm wybrane zostały te,
które w latach 2010-2012 miały każdego roku przynajmniej milion złotych przychodów, wykazywały
zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Takich przedsiębiorstw Wywiadownia Handlowa

InfoCredit znalazła 32 817 i policzyła ich wartość
rynkową na koniec marca 2011 i 2012 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskało
zaledwie 398 firm. W tym zaszczytnym gronie znalazła się MLEKOVITA.

BIWAK WOJSKOWY w Warszawie

"Naprzód marsz!"- tymi słowami rozpoczął się
kolejny obóz klas wojskowo-sportowych. Tym razem celem było przede wszystkim poznanie warszawskiej Akademii Obrony Narodowej. Uczestnikami biwaku byli obecni uczniowie I i II LO, jak
również uczniowie trzecich klas gimnazjum, zainteresowani nauką w klasie o profilu wojskowo-sportowym. Oni także, wśród starszych kolegów,
po raz pierwszy mogli przeżyć wojskowa przygodę.
Nad młodzieżą opiekę sprawowali nauczyciele:
Wojciech Stefański, Jacek Pietkiewicz, Arkadiusz
Kendzierski oraz Wojciech Cieszkowski. Po przyjeździe na teren poligonu uczestnicy zabrali się do
rozbijania namiotów. Od razu rzucały się w oczy

pozytywna energia i chęć współpracy, które były
widoczne np. gdy starsi koledzy zaczęli pomagać
młodszym w rozbiciu obozowiska. Gdy namioty
już stały wszyscy "jak jeden mąż" udaliśmy się na
kolację, a potem pod natryski, aby zmyć z siebie
trudy podroży i przygotować do dyskoteki, która
była ostatnim punktem dnia.
Kolejny dzień zaczął się bardzo wcześnie. Już
po śniadaniu, siedząc wygodnie w autobusie przyjechaliśmy z eskortą na Plac Defilad, na którym
odbyła się parada 40 klas o profilu wojskowym.
Przy Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły kwiaty i oddały honory. Na tej uroczystości
mieliśmy przyjemność zobaczyć Panią Krystynę
Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, wielu
znaczących wojskowych i osobistości z rożnych
krajów. Po zapierającej dech w piersiach paradzie
udaliśmy się na dalsze zwiedzanie stolicy. Zaczęliśmy od Muzeum Wojska Polskiego. Mieliśmy tam
okazję oglądać rożnego rodzaju czołgi, działa samobieżne i wozy opancerzone. Chętni mogli wejść
do czołgu i przekonać się, w jakich warunkach
walczyli nasi żołnierze. Następnym punktem dnia
było zwiedzanie Stadionu Narodowego, który zdumiewał swą wielkością. Na kończenie dnia uczest-

niczyliśmy w projekcji serii filmów o pracy Wojska
Polskiego.
Sobota również była pełna atrakcji. Najpierw
zwiedziliśmy kampus AON i zobaczyliśmy takie
pokazy jak: "odbicie zakładnika przez antyterrorystów" czy "rozbicie grupy przestępczej przez siły
specjalne". Po tych atrakcjach udaliśmy się pod
eskortą na poligon, gdzie można było: podziwiać
manewry czołgistów, strzelać z symulatorów broni,
zapoznać się z budowa granatów i min.
Po ciekawych pokazach i obiedzie wróciliśmy
na pole namiotowe, aby przygotować się do ogniska, na którym gościem był Prezydent RP Pan
Bronisław Komorowski. Na spotkaniu panowała
bardzo miła atmosfera. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać słów Pana Prezydenta, jak również śpiewać
z nim patriotyczne piosenki. Naszej grupie, jako
jedynej udało się zrobić się zdjęcie z Panem Prezydentem. Będzie ono z pewnością chlubną pamiątką
dla wszystkich uczestników. Był to ostatni punkt
tego niezapomnianego biwaku. Po nocnym odpoczynku powróciliśmy do rodzinnego Ciechanowca.
Tekst i zdjęcia PATRYK KOC
Więcej foto na www.zsoiz-ciechanowiec.pl

NA PAMIĄTKĘ PRYMASA TYSIĄCLECIA
XI Edycja Konkursu Historycznego “Epoka
Prymasa Tysiąclecia” przeprowadzona została 29
maja. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
Rozgrywki finałowe poprzedzone zostały eliminacjami szkolnymi, które odbyły się w marcu.
Każda z uczestniczących w konkursie szkół zgłosiła
po trzech uczniów do dalszego etapu. Rozgrywka
finałowa miała przebieg dwustopniowy. Najpierw
wszyscy uczestnicy napisali test, dotyczący zagadnień z historii Polski i biografii Prymasa Wyszyńskiego. Na podstawie jego wyników wyłoniono
finalistów o najwyższej ilości punktów. Następnie
uczniowie odpowiadali na pytania problemowe
z zakresu historii i biografii Prymasa.
Komisja, której przewodniczył dr Krzysztof
Sychowicz (IPN w Białymstoku), a w skład której

weszła m.in. Iwona Czarciska (Instytut Prymasowski
w Warszawie), wysłuchała wypowiedzi finalistów
i wyłoniła laureatów.
W kategorii gimnazjów zwyciężyli: Marcin
Gontarski – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie,
Maciej Gacki – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie,
Daniel Kossakowski – Katolickie Gimnazjum
w Łomży i zespołowo Miejskie Gimnazjum
w Zambrowie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Ewa Bogucka – ZSOiZ w Ciechanowcu,
Klaudia Suchcicka – I LO w Ostrołęce, Adrianna
Janiszewska – ZSOiZ w Ciechanowcu, zespołowo
pierwsze miejsce zajął ZSOiZ w Ciechanowcu.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez białostocki oddział IPN oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem.
Konkurs jest doskonałym sposobem na upow-

szechnienie wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana
Kardynała Wyszyńskiego i rozbudzanie zainteresowania najnowszą historią Polski. Dzięki uczestnictwu w nim młodzież rozwija poczucie tożsamości
narodowej, uczy się krytycznie oceniać otaczającą
rzeczywistość i doceniać autorytety moralne.
ZSOIZ
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JEDYNA W POLSCE - najstarsza lokomobila samobieżna

W piątek 10. maja br. we wczesnych godzinach
rannych przywieziony został do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu niezwykły eksponat. Unikat
w skali światowej: samobieżna lokomobila parowa
kanadyjskiej firmy "George White & Sons Com-

pany Limited" wyprodukowana w 1910 r. w miejscowości London w prowincji Ontario. O godz.
12.00 pracownicy Muzeum specjalnie dla mediów
i przybyłych gości przygotowali pokaz jazdy i pracy
tej niezwykłej lokomobili. Jest to lokomobila
z parowym silnikiem jednocylindrowym o mocy
20 KM. Maksymalna prędkość jazdy wynosi
10 km/h. Wymiary: wysokość 305 cm, szerokość
260 cm, długość 530cm. Waga własna bez wody
6500 kg. Kocioł na wodę o pojemności ok. 1800 l
i maksymalnym, dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 16 atmosfer. Lokomobila jest odrestaurowana,
w pełni sprawna technicznie, wymalowana w kolorach producenta na czarno-czerwony kolor.
Obecnie jest ona najstarszą całkowicie odrestaurowaną i czynną lokomobilą samobieżną w Polsce.
Muzeum zakupiło ją od prywatnego kolekcjonera,
dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ".

Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych" z programu "Kolekcje muzealne". Zakup
dofinansowany został również przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Obiekt
wzbogaci istniejącą w ciechanowieckim Muzeum
kolekcję 6 lokomobil przeciąganych i dzięki temu
będzie to jedna z największych kolekcji lokomobil
w Polsce.
Lokomobile parowe są ważącymi kilka ton
silnikami, trochę przypominającymi parowozy,
które napędzały inne stacjonarne maszyny, np.
w rolnictwie duże młocarnie. Rozkwit ich produkcji w Polsce i na świecie przypadał na lata drugiej
połowy XIX i początek XX w. Obecnie są to bardzo
rzadko spotykane obiekty zarówno w Polsce, jak
i zagranicą.
Marek Wiśniewski

NOC MUZEÓW w Muzeum Rolnictwa
Idea udostępniania muzeów i galerii w wybranym dniu, w godzinach nocnych powstała
w 1997 r. w Berlinie.
W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w Poznaniu w 2003 r. Od kilku lat w tym
przedsięwzięciu uczestniczy Muzeum w Ciechanowcu.
Goście tegorocznej imprezy m. in. zwiedzali wystawy stałe w pałacu oraz wybrane obiekty
na terenie skansenu. Specjalnie z tej okazji udostępniono nową ekspozycję czasową pt. "Dwa
światy - formy ceramiczne Marii Gorełówny
oraz rzeźby w drewnie Jana Markowskiego".
Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły pokazy przygotowane przez pracowników

Działu Techniki Rolniczej. Zwiedzający mieli
okazję przejechać się samobieżną lokomobilą
parową z 1910 r., jedyną w Polsce, (najnowszy
nabytek Muzeum), starymi ciągnikami oraz
obejrzeć pracujące silniki spalinowe. Niezwykle
atrakcyjnie w nocnej scenerii prezentował się
pracujący nad stawem młyn wodny.
Odwiedzając dział "Tradycje zielarskie"
zwiedzający częstowani byli naparami z mięty
i melisy. W kuchni jednej z zabytkowych chat
na terenie skansenu serwowano placki ziemniaczane i racuchy prosto z patelni. Można było
też spróbować sękacza oraz piwo jałowcowe.
Przy pięknej wieczornej pogodzie wielu turystów i mieszkańców miasta skorzystało z naszej

oferty i przyszło, aby obejrzeć Muzeum w nieco
innej scenerii.
Stanisław Kryński

NA PAMIĄTKĘ ŚWIĘTEGO IZYDORA ORACZA
Uroczystości wspomnienia Świętego Izydora
Oracza, patrona rolników chrześcijańskiej Europy 2013 odbywały się w dniach 18 i 19 maja.
Obchody rozpoczęły się w Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Zainaugurowała je konferencja poświęcona Ochronie
przyrody w województwie podlaskim, omówiono system prawny i planowane wsparcie finansowe na ochronę przyrody ze środków UE w latach
2014 - 2020. Głównymi prelegentami byli: Nina
Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Leśnictwa
i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska
i Lech Magrel – Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.
Wyróżniającym się rolnikom wręczono odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” oraz grawertony
uznania. Otrzymali je: Tadeusz Maciorowski,
Eugeniusz Roszkowski, Mirosław Roszczyc, Waldemar Józef Zdzichowski, Krzysztof Roszkowski,
Krzysztof Drągowski, Jan Wasilewski.
Po zakończeniu części merytorycznej odbyła
się prezentacja maszyn parowych i ciągników rolniczych z XX wieku oraz zwiedzanie Muzeum
Rolnictwa. Imprezę uświetnił występ Ludowego
Zespołu Pieśni i Tańca SKOWRONKI z Brańska.
Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek
sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.
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Centralnym punktem obchodów ku czci Patrona rolników chrześcijańskiej Europy była Eucharystia sprawowana w dniu Zielonych Świąt. Przed
rozpoczęciem liturgii Metropolita Białostocki
uhonorował Medalem św. Izydora Oracza rolników
i instytucje Podlasia, które wykazały się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju.
Odznaczeni Medalem Świętego Izydora Oracza
– IX edycja: Zespół Ludowy Patoczanka z Patok,
gm. Brańsk (kierownik Wiesława Sobolewska);
dr weterynarii Teresa Pietraszek, Białystok; Bogdan
Bujnowski, Sołki, gm. Rajgród; Andrzej Chlebus,
Nowy Dwór gm. Bakałarzewo; Eugeniusz Iwanowicz, Protasy, gm. Zabłudów; Grzegorz Jakuć, Barszczówka; Jerzy Leszczyński, Ciechanowiec; Marek
Masłowski, Mońki; Zbigniew Ozorowski, Wólka
Poduchowna, gm. Wasilków; Polska Federacja
Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Marek

Skarżyński, Wysokie Mazowieckie; Lucjan Wiesław
Sobolewski, Markowy Wygon, gm. Szudziałowo;
Andrzej Wiśniewski, Sławkowo, gm. Chełmża;
Piotr Zbrożek, Białystok.
W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich samorządowych i miejskich, pracownicy lasów państwowych oraz podlascy przedsiębiorcy.
Obchody uświetniły Miejska Orkiestra pod
batutą Franciszka Mocarskiego i jeden z laureatów
Medalu - Zespół Ludowy „Patoczanka” z Patok.
Jak co roku odbył się też festyn połączony z prezentacją i degustacją produktów regionalnych
i tradycyjnych.
Medal św. Izydora, przyznawany jest od roku
2005 za szczególne zasługi w rolnictwie. Inicjatorem i głównym organizatorem uroczystości jest
Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, współorganizatorami Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd
Miejski w Białymstoku, Starostwo Powiatowe
w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego w Białymstoku.
Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska
PODR Szepietowo
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WYSOKIE MAZOWIECKIE

Sala Kina i Plac przy Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 19

PROGRAM
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem - SALA KINA

12:30 CZĘŚĆ OFICJALNA – MLECZNA GALA

KTÓRĄ UŚWIETNIĄ WYSTĘPY:
- Niny Nowak – artystki światowych scen operowych i operetkowych
- Marcina Wyrostka – zwycięzcy programu MAM TALENT
- dziecięcego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIA
- duetu skrzypcowego: Eweliny Grodzkiej i Łukasza Łuniewskiego

PLAC przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

14:30 MLECZNY START

POWITANIE GOŚCI PRZEZ PROWADZĄCYCH, ZAPOWIEDŹ ATRAKCJI DNIA

14:45 KONCERT – „W MLECZNYM RYTMIE”

RADOŚĆ TWORZENIA ZAPREZENTUJE SZKOŁA ESTRADOWA II STOPNIA
IM. ANNY GERMAN W BIAŁYMSTOKU

15:15

WYSTĘP KABARETU NOWAKI

MLECZNE SKECZE ŚMIESZNEJ TRÓJKI

16:00 MISTRZOSTWA w PICIU MLEKA
17:00 Pokazy TAŃCA TOWARZYSKIEGO - Odsłona I

W MLECZNYM STYLU ZATAŃCZY STEFANO TERRAZZINO Z PARTNERKĄ

17:30 MLECZNY KURS GOTOWANIA

KINGA PARUZEL, JEDNA Z LAUREATEK MASTERCHEF, PRZEPROWADZI
WARSZTATY I POKAZY GOTOWANIA Z WYKORZYSTANIEM MLECZNYCH
PRODUKTÓW

18:30 Pokazy TAŃCA TOWARZYSKIEGO - Odsłona II

W MLECZNYM STYLU ZATAŃCZY STEFANO TERRAZZINO Z PARTNERKĄ

19:00 GWIAZDY PROGRAMU X FACTOR
20:00 ANDRZEJ PIASEK PIASECZNY

– MLECZNY KONCERT GWIAZDY WIECZORU

21:00 Zakończenie
PROWADZENIE: Andrzej Sołtysik i Omena Mensah

Patronat honorowy:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Gospodarki
Finansowane z:

Funduszu Promocji Mleka
ORGANIZATOR:
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
Partnerzy organizacyjni:
SM MLEKOVITA, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego
Partner
medialny:

Patronat medialny:

FORUM MLECZARSKIE
Media Branży Nabiałowej
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Nakład: 1700 egz.

18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

