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PREZES PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI JAROSŁAW KACZYŃSKI
w Wysokiem Mazowieckiem

Szef Prawa i Sprawiedliwości przyjechał w niedzielę
7 lipca do Wysokiego Mazowieckiego na zaproszenie
Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego.
W spotkaniu w Zespole Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
wzięło udział ok. 600 mieszkańców naszego powiatu.

Zaszczycili nas swoją obecnością: Posłowie PiS:
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Zieliński oraz Lech Kołakowski, Dariusz Piontkowski oraz Marek Łatas, księża
z terenu powiatu, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Łukasz Siekierko i Tadeusz Wojtkowski,
radni powiatu wysokomazowieckiego oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu naszego powiatu.
Głównym tematem spotkania, było omówienie
trudnej sytuacji gospodarczo-politycznej kraju i przedstawienie zmian, jakie w swoim programie proponuje
Prawo i Sprawiedliwość.
Jarosław Kaczyński podkreśla, iż bardzo ceni
sobie bezpośredni kontakt z obywatelami. W trakcie
tych spotkań może porozmawiać z mieszkańcami
i przedstawicielami władz lokalnych, zapoznać ich
z partią Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim
zdobyć wiedzę na temat ich konkretnych oczekiwań

i postulatów. Podczas spotkania w Wysokiem Mazowieckiem szef PiS przekonywał mieszkańców do
programu swojej partii. Mówił także o pomysłach
dla ratowania obecnej sytuacji w Polsce. Poruszone
zostały głównie problemy bezrobocia, oświaty, likwidacji sądów i posterunków policji, ochrony zdrowia,
rozwoju wsi i małych miast. Po wystąpieniu Jarosława
Kaczyńskiego zgromadzeni mieli możliwość zadawania
pytań.
Na zakończenie Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński podziękował Panu Jarosławowi
Kaczyńskiemu za przybycie a mieszkańcy powiatu
odśpiewali szefowi PiS-u „Sto lat”.
Na stronie 12 znajda Państwo fotogalerią z wizyty Jarosława Kaczyńskiego.

ŚWIĘTOWANIE Z MLEKOVTĄ
Związku Rewizyjnego Waldemarem Brosiem rozpoczął Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA, Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusz
Sapiński. Podczas tej części programu wręczono
wyróżnienia i pamiątkowe statuetki przyznane przez
Radę Ekspertów Mleczarstwa osobom i firmom,

dzięki którym nastąpił rozwój dystrybucji produktów mleczarskich na świecie i w Polsce oraz osobom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego mleczarstwa i produkcji mleka.
Dokończenie na stronie 11

MAMY TANI SAMORZĄD
Już po raz szósty odbył się w Wysokiem Mazowieckiem Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka. Ta coroczna impreza ma
na celu promocję spożycia mleka. W tym roku przeprowadzona została 7 lipca. Świętowanie rozpoczęło
się od przemarszu wysokomazowieckiej Orkiestry
Dętej spod biurowca SM MLEKOVITA do Miejskiego
Ośrodka Kultury.
W sali kinowej MOK odbyła się część oficjalna,
którą symbolicznym toastem szklanką mleka wraz
z zaproszonym gośćmi: Biskupem Pomocniczym
Diecezji Łomżyńskiej Tadeuszem Bronakowskim,
Głównym Lekarzem Weterynarii Januszem Związkiem, Wiceprezesem Agencji Rynku Rolnego Lucjanem Zwolakiem, Dyrektorem Agencji Rezerw
Materiałowych Oddział w Olsztynie Tadeuszem
Oleksiakiem, Wicewojewodą Podlaskim Wojciechem
Dzierzgowskim, Radną Województwa Podlaskiego
Darią Sapińską, Dyrektor Sprzedaży Bezpośredniej
TVN Media Moniką Łagodzińską oraz Prezesem
Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Starostwo Powatowe w Wysokiem Mazowieckiem jest jednym z najtańszych samorządów w kraju.
Szczegóły na stronie 3.

GMINA Z HERBEM

Do historii gminy Wysokie Mazowieckie na
pewno przejdzie dzień 20 czerwca 2013 r. Przyjęcie
uchwały w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy
Wysokie Mazowieckie stanowi swego rodzaju symboliczne podsumowanie 20 lat jej działalności. Jest to
równocześnie ostatni krok na ponad rocznej drodze
mającej na celu ustanowienie symboli, które identyfikują mieszkańców naszej gminy.
Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem
Mazowieckiem koncelebrowaną przez Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego, podczas której
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dokonano poświęcenia symboli gminnych. W homilii
biskup zwrócił się do zebranych wskazując doniosłą
rolę samorządów w funkcjonowaniu państwa i ich
służebną rolę na rzecz swoich mieszkańców odnosząc
się jednocześnie do wizerunku Matki Boskiej w herbie jako symbolu służenia Bogu i bliźniemu.
Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się na salę konferencyjną Starostwa Powiatowego, gdzie odbyła się uroczysta sesja
Rady Gminy, podczas której podjęto Uchwałę Nr
238/XXVI/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci
Gminy Wysokie Mazowieckie. W ten sposób zakończono proces prac, którego jednym z etapów był
konkurs plastyczny na projekt herbu i flagi gminy.
Zainteresowanie społeczności lokalnej tą tematyką, wskazuje na potrzebę identyfikacji i skupienia
osób związanych z gminą wokół wspólnych symboli. Wybrane pomysły stały się inspiracją dla
heraldyka Tadeusza Gajla, który opracował
propozycje symboli. Rada Gminy na sesji w dniu
4 października 2011 roku wybrała herb w polu
niebieskim srebrny wizerunek Matki Boskiej
z Dzieciątkiem.

Głównym element herbu wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem wzorowany jest na wizerunku
Madonny z klejnotu herbu kapituły płockiej z XVI
wieku ze złotymi aureolami wsparty na złotym księżycu. Po obu stronach wizerunku Matki Boskiej
umieszczono krzyże kawalerskie w kolorze złotym.
Jedynym wspólnym mianownikiem wszystkich
miejscowości i całego terenu jest średniowieczna
przynależność do biskupów płockich i kasztelani
święckiej. Dwa krzyże kawalerskie po bokach podstawowego elementu herbu symbolizują wszystkie
rody tworzące przez wieki historię, gospodarkę,
kulturę i obyczajowość tych terenów. Nawiązaniem
do miasta, które nazwę gminie nadaje, jest siedzibą
gminy i które jest wsiami gminy otoczone jest niebieska barwa tarczy - herbem miasta Wysokie Mazowieckie jest bowiem na niebieskiej tarczy biały
łabędź po zielonej wodzie płynący.
Flaga Gminy to płat o stosunku boków 5 : 8 poziomo podzielony na 3 części: niebieską, białą i żółtą.
Na środku części białej dwukrotnie szerszej od górnej niebieskiej i dolnej żółtej – herb Gminy Wysokie
Mazowieckie.
Dokończenie na stronie 3

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 29 maja do 29
lipca odbył 5 posiedzeń na których rozpatrzył i podjął uchwały w sprawie: upoważnienia do wydawania
decyzji administracyjnych w imieniu zarządcy drogi;
zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, - zaopiniowania
rozbudowy drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzózki Brzezińskie - Jabłoń
Kikolskie w lokalizacji roboczej: 0+000,00-7+170,00
na długości 7,170 km; udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem
Mazowieckiem; wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na przystąpienie do partnerstwa, ogłoszenia naboru wniosków
o przyznanie dotacji ma prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków położonych na
terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2014;
powołania komisji konkursowej; - ustalenia stawek
czynszu za wynajem lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego;

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Michałki; przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku.
2 lipca 2013 roku Komisja Rozowju, Promocji i
Finansów wraz z Komisją Rolnictwa, Rozowju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego odbyły
wspólne posiedzenie wyjazdowe w celu dokonania
oceny stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu na drogach
powiatowych.
3 lipca 2013 roku Komisja Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych zapoznała się: ze sprawozdaniami z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego;
z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem; z infomacją w zakresie skarg pacjentów na
działalność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w 2012 roku, z uwagami dotyczącymi
funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wysokiem Mazowieckiem zawartymi w raportach Konsultantów Wojewódzkich
za 2012 rok. Ponadto zapoznała się z projektami
uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
upoważnienia zarządu powiatu do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz w sprawie delegowania osób do komisji konkursowej.

3 lipca 2013 roku Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu zapoznała się z: informacją o działalności
kulturalnej i sportowej w powiecie wysokomazowieckim w 2012 roku, analizą kosztów utrzymania
szkół prowadzonych przez powiat, informacją o działalności i funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem
Mazowieckiem, raportem Kuratorium Oświaty w Białymstoku z ewaluacji zewnętrznej w obszarach
procesy i środowisko - maj 2013r.
4 lipca 2013 roku odbyła się XXIV Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego IV kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty
z wykonania uchwał i działalności Zarządu pomiędzy
sesjami; informację z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w
2012 roku; informację o działalności gminnych spółek wodnych na terenie powiatu za 2012 rok; sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w 2012
roku; sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Kozarzach oraz sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych
Raciborach. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał
i przyjęto uchwały w sprawie: upoważnienia zarządu
powiatu do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem; delegowania osób do komisji konkursowej.

MAMY TANI SAMORZĄD
Dokończenie ze strony 1
W najnowszym rankingu najniższych wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w powiatach do 75 tysięcy, opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”, nasz powiat zajął 3 miejsce. W latach
2002-2011 powiat zajmował miejsca od 33 do 5.

Daje to pełne prawo do nazywania jego administracji
tanią. Nasza pozycja w rankingu może być jedynie
efektem racjonalnej i konsekwentnej polityki finansowej Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca administracja Powiatu Wysokomazowieckiego kosztuje
73,48 zł. Kolejne powiaty z naszego województwa
znalazły się odpowiednio: grajewski - 4 miejsce, kol-

neński - 6 miejsce, zambrowski - 20 miejsce. Pozostałe
powiaty nie zmieściły się w pierwszej trzydziestce.
Autor rankingu brał pod uwagę wszystkie
wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej
„administracja publiczna” z wyjątkiem wydatków
na remonty bieżące. Ponadto Gminy wiejskie, małe
miasta, miasta powiatowe i powiaty zostały dodatkowo podzielone na grupy odpowiadające ich wielkości.

GMINA Z HERBEM
Dokończenie ze strony 2
Pieczęcie gminy - środek wypełniają kontury
herbu gminy w otoku znajdują się odpowiednio
napisy „GMINA WYSOKIE MAZOWIECKIE”,
„RADA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE”,
„WÓJT GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE”.
Podsumowanie sesji nastąpiło pod siedzibą
Urzędu Gminy gdzie wciągnięto flagę gminy na
maszt i odsłonięto okolicznościowy pylon z herbem
gminy.
W tym historycznym dla gminy wydarzeniu
udział wzięli między innymi Pan Lech Kołakowski
- Poseł RP, Pani Ewa Wojewódko - Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, Przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego – Pan Walenty Korycki

– Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
Pani Katarzyna Tarachanowicz – Kierownik referatu
Wdrażania Projektów oraz Pan Andrzej Łotysz
- Kierownik referatu Wdrażania osi LEADER, Pan
Wiesław Dołęgowski - Z-ca Prezesa Woj. Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Pan Grzegorz Godlewski - Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rudka, Pan Jan Zalewski - Dyrektor
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Pan Stefan Krajewski - Dyrektor Podlaskiego
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Łomży, Pan Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki, Pan Stanisław Rykaczewski
– Wicestarosta Zambrowski. Swoją obecnością
zaszczycili nas również przedstawiciele duchowieństwa, władze samorządowe miast i gmin sąsiednich,
dyrektorzy szkół, sołtysi, pracownicy i emeryci urzę-

du gminy, prezesi, dyrektorzy, komendanci, naczelnicy, kierownicy służb, inspekcji, straży, instytucji
rządowych i samorządowych, przedsiębiorstw
i zakładów pracy.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli Pan
Henryk Wyszyński były wieloletni Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Przewodniczący Rady Gminy
poprzednich kadencji; Pan Andrzej Gołaszewski
oraz Pan Zygmunt Wojciech Wojno oraz Radni I kadencji Rady Gminy.
Herb, flaga i pieczęć gminy są znakami jednoczącymi - wiążącymi tych wszystkich, których skupiają. Są to bardzo ważne elementy integrujące lokalną społeczność i budujące jej tożsamość. Wymagają
one właściwej ochrony i poszanowania.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W czerwcu 2013 r.
na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 62 zdarzenia,
w których uczestniczyło
100 załóg - 442 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W
wyniku
zdarzeń
rannych zostało 13 osób,
nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty
oszacowano na ok. 114 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
2 czerwca o godz. 22⁸ Dyżurny Powiatowego
Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości
Gołasze Mościckie. Na miejsce zadysponowano 2
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu
na teren akcji stwierdzono, że na skrzyżowaniu
zderzyły się dwa samochody osobowe. Pasażerowie
z pierwszego samochodu (Audi - 4 osoby: trzech
mężczyzn, jedna kobieta) sami opuścili pojazd
i znajdują się na zewnątrz, natomiast kierowca
drugiego samochodu (BMW), który podróżował
sam, jest uwięziony wewnątrz pojazdu. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podjęciu działań w celu uwolnienia poszkodowanego z samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. W trakcie działań ratownicy odłączyli prąd
z akumulatorów z uszkodzonych pojazdów. W tym
czasie, będące na miejscu dwa zespoły ZRM zajmo-

wały się 4 osobami poszkodowanymi z samochodu
Audi, które były przytomne i poruszały się o własnych siłach, a następnie jeden z zespołów ZRM
zabrał je do szpitala. Po uwolnieniu poszkodowanego
mężczyzny z drugiego pojazdu, przekazano go
drugiemu zespołowi ZRM, który również zabrał go
do szpitala. W samochodzie osobowym Audi
zniszczeniu uległ przód samochodu, a w samochodzie BMW całkowicie uszkodzona karoseria pojazdu. Straty oszacowano na wartość ok. 20 tys. zł.
9 czerwca o godz. 132⁰ PSK otrzymało informację o podtopieniu domu i posesji oraz zalaniu
drogi powiatowej w miejscowości Klukowo. Do
działań zadysponowano 1 zastęp z JRG w Wysokiem
Mazowieckiem oraz 3 - z OSP KSRG Klukowo, 2
- z OSP KSRG Kuczyn, 1 - z OSP KSRG Ciechanowiec, 2 - z OSP Wyszonki Kościelne, a także
w późniejszej fazie akcji, na miejsce dotarła
własnym środkiem transportu OSP Trojanowo
z pompą PO-5. Na miejscu stwierdzono, że na
skutek obfitych opadów deszczu woda spływająca
z pól spowodowała podtopienie budynku mieszkalnego wraz z terenem posesji. Przepływając nad
drogą uszkodziła jej pobocza i chodniki. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy w ewakuacji mienia i przepompowywaniu
wody na drugą stronę jezdni do rowu melioracyjnego. Podczas działań wstrzymany był ruch
drogowy przez Policję, która wytyczyła objazdy.
Zniszczeniu uległ sprzęt AGD i RTV, wykończenie
ścian i podłóg w budynku, całość na wartość ok.
10 tys. złotych. Straty finansowe w infrastrukturze drogowej były trudne do oszacowania - będący

na miejscu zdarzenia przedstawiciele Zarządu
Dróg Powiatowych zabezpieczyli uszkodzone pobocze drogi i po ocenie stanu nawierzchni drogi
dopuścili ją do dalszego użytkowania.
14 czerwca o godz. 2213 Dyżurny PSK przyjął
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło w miejscowości Bryki. Na miejsce zdarzenia
zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Na miejscue stwierdzono, że na drodze
gminnej Wysokie Mazowieckie - Bryki doszło do
zderzenia trzech samochodów osobowych. Samocho
-dem osobowym Opel podróżował jeden mężczyzna,
który po około pół godziny od zderzenia zaczął uskarżać się na ból kręgosłupa i po zbadaniu przez ZRM
został zabrany do szpitala. Seatem Cordobą podróżowały dwie osoby, które nie odniosły żadnych obrażeń. Samochodem Daewoo Tico podróżował jeden mężczyzna, który w wyniku zderzenia doznał
obrażeń głowy i prawej nogi. Poszkodowanemu
udzielono pierwszej pomocy i przekazano ZRM.
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, ewakuacji poszkodowanego kierowcy,
położeniu piany ciężkiej pod samochód, odłączeniu
dopływu prądu z akumulatorów, zebraniu płynów
eksploatacyjnych z powierzchni jezdni i oświetleniu
terenu akcji. Przez cały czas trwania czynności droga gminna była nieprzejezdna. Powstałe w wyniku
zdarzenia straty oszacowano na wartość ok. 15 tys.
złotych.
TS

KRONIKA POLICYJNA
W czerwcu i lipcu
w Komendzie Pow i a towej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
wszczęto 174 postępowania przygotowawcze. W miesiącach
tych policjanci zatrzymali 54 nietrzeźwych
kierowców.
Na drogach powiatu wysokomazowieckiego
doszło do 6 wypadków i 59 kolizji drogowych.
- 5 czerwca około godziny 19.20 funkcjonariusze z Zespołu do Walki z Przestępczością Narkotykową wysokomazowieckiej Policji zapukali
do jednego z domów jednorodzinnych na terenie
gminy Wysokie Mazowieckie. Z ustaleń mundurowych wynikało, że znajduje się tam plantacja
marihuany. Jak się okazało mieszkający tam 31-letni
mężczyzna, na strychu w specjalnie przygotowanym
do tego celu namiocie, ze sztucznym oświetleniem
uprawiał 4 krzaki konopi indyjskich. Dodatkowo
w trakcie przeszukania policjanci w samochodzie
31-latka ujawnili i zabezpieczyli 2 gramy amfetaminy a w kotłowni budynku dwie łodygi z liśćmi
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i kwiatostanem, przygotowane do suszenia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Teraz za
swoje postępowanie odpowie przed sądem. Grozi
mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
- Do kradzieży doszło 7 lipca późnym wieczorem
w Ciechanowcu na parkingu przy ulicy Wojska
Polskiego. Z zaparkowanego przed blokiem osobowego Nissana złodzieje odkręcili i ukradli dwa
koła. Próbowali też ukraść kolejne z innego auta,
zostali jednak spłoszeni przez mieszkańca bloku.
Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia
zatrzymali jednego ze sprawców. W toku dalszych
czynności ustalili, że drugim ze sprawców jest
doskonale im znany 20-latek. Mundurowi odnaleźli go wieczorem w trakcie przeszukania jego
mieszkania. Okazało się, że młody mężczyzna
ukrył się w schowku pod podłogą. Dodatkowo
mundurowi ustalili, że w dniu kradzieży obaj
zatrzymani jeździli Lanosem po okolicach Ciechanowca. Gdy w ich aucie pękła opona, na feldze
dojechali do Ciechanowca. Zaparkowali samochód
na pasie zieleni przy ul. Wojska Polskiego i zaczęli
„szukać” zapasowego koła. Na pobliskim parkingu
postanowi odkręcić koło od Nissana i na wszelki
wypadek wzięli dwa. Gdy z łupem powrócili do

swego samochodu okazało się, że rozmiar skradzionych kół nie pasuje do ich pojazdu. Wrócili więc
ponownie na parking gdzie stwierdzili, że do ich
Lanosa odpowiednie będzie koło od zaparkowanej tam Toyoty. W trakcie odkręcania spłoszył ich
mieszkaniec pobliskiego bloku. Teraz obaj mężczyźni za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem.
Grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
- 7 lipca 2013 roku około godziny 16.00
dyżurny wysokomazowieckiej Policji otrzymał
informację o utonięciu mężczyzny w niestrzeżonym zbiorniku wodnym tzw. żwirowisku w pobliżu
miejscowości Jabłoń Dąbrowa, gm. Nowe Piekuty.
Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że
około godziny 15:40, 36-latek chciał się wykąpać,
wszedł do wody i zaczął płynąć na drugi brzeg
zbiornika. W pewnym momencie, około 20 metrów od brzegu mężczyzna zanurzył się i już nie
wypłynął. Do działań poszukiwawczych włączyli
się strażacy i płetwonurkowie. Niestety finał tego
zdarzenia okazał się mieć tragiczne zakończenie,
po około dwóch godzinach blisko 15 metrów od
brzegu ujawniono i wyłowiono ciało 36-latka.
AB

„DOOKOŁA MAZOWSZA” zawitał do Wysokiego Mazowieckiego

Wyścig zaliczany do światowego kalendarza imprez kolarskich, drugi po Tour de Pologne a najstarszy
z wyścigów etapowych w Polsce - „Mazovia Tour”,
24. i 25. lipca zawładną ulicami Wysokiego Mazowieckiego. To za sprawą 56. Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”, którego dwa etapy
- finisz II etapu i strat III rozgrywały się w mieście
Wysokie Mazowieckie. Najdłuższy w tegorocznym
wyścigu, tzw. etap królewski liczący 186 km, mający
początek w Warszawie Wesołej, zakończył się w Wysokiem Mazowieckiem trzema rundami ulicami:

Zachodnie Podlasie, Powiat Wysokomazowiecki
jest miejscem słabo zbadanym przyrodniczo. Przyrodnik
natknąć się tu może na wiele fascynujących tworów
natury, unikalnych dla tego obszaru. Świadczy o tym
najokazalsze drzewo gminy Wysokie Mazowieckie - wiąz
szypułkowy, rosnący 2,5 km na południe od Wysokiego
Mazowieckiego, pomiędzy wsiami Bryki i Mystki-Rzym.
Drzewo to jest dobrze znane w miejscowych przekazach
i krąży o nim legenda. Współcześnie mało kto wie, gdzie
dokładnie znajduje się to drzewo. Aby go odnaleźć, należy
jadąc z miasta Wysokie Mazowieckie do stacji kolejowej
Szepietowo drogą krajową nr 66 skręcić na prawo w polną
drogę przed ostatnimi zabudowaniami we wsi Mystki-Rzym. Wiąz rośnie samotnie na podmokłej łące 1,3 km
od szosy, a dostęp do niego nie jest łatwy. Ponadto przysłania go niewielki lasek i zaledwie 60m dalej widnieje
większy kompleks leśny, na którego tle ciężko dostrzec
opisywane drzewo.
Gdy wytrwały wędrowiec dotrze we wskazane
miejsce, oczom ukaże się majestatyczny twór przyrody
- olbrzymi, rozłożysty wiąz. Zmierzona w najszerszym
miejscu średnica pnia na wysokości 1,3 metra wynosi
141 cm, obwód zaś 440 cm. Im bliżej ziemi, tym drzewo
zwiększa swoje wymiary dzięki charakterystycznym dla
wiązów listwom i napływom korzeniowym aż do 207 cm
średnicy i 650 cm na wysokości 10 cm od powierzchni
gruntu. Drzewo ma wysokość 23 metrów i pokaźną rozpiętość korony, bo aż 22x17 metrów. Wiek drzewa szacuje się na nieco ponad 260 lat.
Zaskakująco dobry jest stan zdrowotny drzewa.
Udział martwych i zamierających konarów nie przekracza 5% ugałęzienia. W dziewiczym stanie jest także
pień drzewa - posiada wszystkie drobne gałęzie, także
przy ziemi. Wieloletnie obserwacje autora nie wykazały
obecności grzybów patologicznych na i w pobliżu
drzewa, uszkodzeń antropogenicznych, czy choćby szkód
od wiatru i piorunów. Ważne jest miejsce wzrostu drzewa,
swoista zaciszna enklawa pomiędzy dwoma podmokłymi lasami łęgowymi.

Ludową – Białostocką – Warszawską - Zambrowską
- 1 Maja z metą na ul. Ludowej przy budynku Urzędu
Miasta.
W wyścigu swój udział zgłosiło 7 ekip zagranicznych (z Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Holandii
i 2 z Czech) oraz 8 zespołów z Polski (min. CCC Polsat,
BGŻ Team, BDC MarcPol, Las Vegas z Włoszczowej,
Wibatech Brzeg). Łączna liczba zawodników – 130
kolarzy.
24 lipca (środa) około godziny 16.00 poznaliśmy
laureatów II etapu Wyścigu „Dookoła Mazowsza".
Zwycięzcą został reprezentant Białoruskiej Reprezentacji Narodowej - Siarhei Papok. Na drugim miejscu
dojechał Błażej Janiaczyk z zespołu Bank BGŻ, a na
trzeciej pozycji uplasował się jego klubowy kolega
– Tomasz Smoleń.
Zwycięzcami poszczególnych Premii Lotnych
byli:
Kołaki Kościelne – Kornel Sójka (LAS VEGAS POWER
ENERGY DR)
Kulesze Kościelne – Dariusz Batek (BANK BGŻ)
Czyżew –Marcin Sapa (BDC MARCPOL)
Wysokie Mazowieckie – I okrążenie - Błażej Janiaczek
(BANK BGŻ)

WIĄZ, JAKICH MAŁO

Wiąz ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności. Z tym konkretnym drzewem i z miejscem,
w którym rośnie, wiąże się stara legenda. Sława ludowego
podania wykracza daleko poza lokalną kulturę Ziemi
Wysokomazowieckiej. Legenda głosi, że w dawnych czasach pod tym drzewem stała karczma ,,Rzym". Do karczmy tej w XVI wieku miał ponoć przybyć nadworny
czarnoksiężnik króla Zygmunta Augusta - Jan Twardowski. Mag zaprzedał diabłu duszę w zamian otrzymania
wiedzy tajemnej. Podpisując cyrograf, Twardowski zastrzegł, że odda diabłu duszę tylko w Rzymie, do którego
czarnoksiężnik wcale się nie wybierał. Po przybyciu do
karczmy, udał się na spoczynek, nie wiedząc, że miejsce
to wraz z karczmą, wiązem i pobliskim lasem po dzień
dzisiejszy nazywa się ,,Rzym". Diabeł wywiązał się z umowy i z karczmy tej porwał Twardowskiego w zaświaty...
Ten przekaz ludowy opisał największy polski poeta
Adam Mickiewicz w balladzie z 1820 roku. Sam Mickiewicz nigdy na tym terenie nie był. Wielce prawdopodobne
jest, że zainspirowały go opowieści kolegów studentów
Uniwersytetu Wileńskiego, jeżdżących na nauki z Warszawy do Wilna. Wiódł bowiem tędy trakt łączący te dwa królewskie miasta. Owi koledzy mogli nocować w karczmie
pod tym drzewem i słuchali opowiadań miejscowych.
O legendzie tej pisał w latach 30-tych XX wieku
znany etnograf Stanisław Dworakowski pochodzący
z parafii Sokoły. Zamieścił ciekawy artykuł na ten temat,
zaopatrzył go zdjęciem owego wiązu. Miejsce to musiało
być szczególne, gdyż we wrześniu 1939 roku pod tym
drzewem robili sobie pamiątkowe zdjęcia oficerowie
niemieccy z 10 Dywizji Pancernej gen. Heinza Guderiana.
W latach powojennych krążyły opowieści, że w pobliżu
tego wiązu o północy pojawiał się diabeł pod postacią
czarnego barana. Miejsce wokół drzewa otacza specyficzna aura, a budowę fundamentów karczmy z czarnej
skały przypisuje się samemu diabłu.
W każdej legendzie jest ziarno prawdy. Olbrzymi
wiąz stoi po dziś dzień. W ziemi zachowały się liczne artefakty świadczące dobitnie, że nie dalej niż 30 metrów

W dniu 25 lipca na ulicy Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem w godz. 11-12 odbyła się prezentacja
ekip kolarskich, a o godz. 12:00 start III etapu wyścigu
w kierunku Łomży. Na starcie stawiło się 111 kolarzy.
Cykliści do pokonania mieli drogę o łącznej długości
160 kilometrów. Siarhei Papok, reprezentant Białoruskiej Reprezentacji Narodowej po emocjonującym
finiszu zwyciężył w III etapie.
W piątek, 26 lipca kolarze z Łomży wyruszyli do
Nowego Dworu Mazowieckiego. Podczas wszystkich
etapów wyścigu uczestnicy przejechali łącznie ponad
847 kilometrów.

od pnia stał w zamierzchłych czasach niewielki budynek.
Miejscowy rolnik przez wiele lat wyorywał w tym miejscu obrobione kamienie fundamentowe z czarnej skały.
Czy są to pozostałości karczmy? Być może. Autor odnalazł setki fragmentów stłuczonych naczyń z szarej gliny
datowanych na wczesny wiek XIX oraz nieliczne elementy kute z żelaza. Nieopodal wiązu zachował się fragment
traktu Warszawa-Wilno z wiekowymi wierzbami, które
wyznaczały drogę dawnym wędrowcom. Las rosnący
w pobliżu wiązu nosi od niepamiętnych czasów nazwę
,,Rzym".
Obecnie drzewo rośnie na gruncie prywatnym,
autor poczynił kroki w celu nadania drzewu statusu
,,Pomnika przyrody".
mgr inż. Śmigielski Ignacy,
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– Powstanie Styczniowe 1963 r.
Teren przyszłego powiatu wysokomazowieckiego był ważny dla wydarzeń powstania styczniowego. W 1861 r. odbyły się
w Tykocinie manifestacje patriotyczne, z okazji odpustów w kościołach parafialnym
i bernardyńskim: 19 lipca, 2 sierpnia, 12
sierpnia, 30 października. Przybywali na nie
pątnicy z sąsiednich parafii z chorągwiami
i feretronami. Najliczniejsza była manifestacja 15 sierpnia, gdzie uczczono nie tylko
święto Wniebowzięcia NMP, ale również
Unii Lubelskiej. Zebrało się kilkadziesiąt
tysięcy manifestantów i niewielka liczba
wojsk rosyjskich, która nie próbowała nawet
rozpędzić zgromadzonych. Księża przemawiali
nie tylko w kościele, ale i na prowizorycznych
mównicach na rynku. Najwybitniejszym mówcą był misjonarz ks. profesor Ludwik Bełdak.
2 sierpnia 1861 r. bernardyni tykocińscy
z okazji odpustu w ich kościele zorganizowali również manifestację patriotyczną, na
której poświęcono figurę Matki Boskiej Niepokalanej. Ks. Bełdak opuścił Tykocin 30 X
1861 r., przeniesiony do Lublina na stanowisko profesora seminarium. Ale tam został
aresztowany za „nieporządki” w roku 1861,
tzn. za działalność w poprzedniej parafii
tykocińskiej. Pamiątką manifestacji religijno-patriotycznych jest duży żelazny krzyż
ustawiony przed kościołem św. Trójcy w Tykocinie z datą „1861” i nazwiskiem fundatora,
mieszczanina tykocińskiego – „Kotłowski”.
W 1862 r. oddano do użytku kolej Warszawa – Petersburg, co sprawiło, że interesowały się tymi obszarami zarówno władze
powstańcze, jak i rząd rosyjski. Kolej stwarzała możliwość szybkiego przemieszczenia
wojsk z Rosji do Królestwa Polskiego. Już
w czasie budowy kolei prowadzili tu pracę
konspiracyjną budowniczowie: inż. Bronisław Szwarce, inż. Władysław Cichorski ps.
„Zameczek” (działający na odcinku Łapy
– Szepietowo), inż. Ignacy Mystkowski.
Wciągnęli oni do spisku okoliczną szlachtę,
rzemieślników, chłopów, księży, nauczycieli
i urzędników. Całością kierował Władysław
Cichorski, któremu podlegało ok. 1800 konspiratorów. Elżbieta Mystkowska, wdowa po
Ignacym, inżynierze kolei i dowódcy oddziału, zajmowała się przewożeniem pism
powstańczych. Dostawę żywności, odzieży
i broni zapewniał powstańcom m.in. Romuald Raczyński, były rządca majątku Szepietowo.
Ks. Michał Stasienis, profesor seminarium tykocińskiego, za czynny udział w przygotowaniu do powstania styczniowego na
terenie Tykocina i za przyjęcie stanowiska
naczelnika powstańczego miasta Tykocina,
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z polecenia władz rosyjskich został pozbawiony przez władzę diecezjalną stanowiska
profesora seminarium. Ważną postacią był
ks. Walenty Osiński, proboszcz sokołowski.
Julian Zalewski, proboszcz z Kobylina, pisał
w swoich zeznaniach po upadku powstania,
iż ks. Osiński w czasie buntu w styczniu 1863
roku po dwa razy swą parafię prowadził na
Kozaków będących w Wysokiem Mazowieckiem, był on najpierwszym i najczynniejszym
okręgowym, wydawał rozkazy przygotowania
bielizny dla powstańców i zaprowadzał rewiry
kobiet.
Jednym z organizatorów powstania w okolicach Suraża był Aleksander Szepietowski.
Poległ on w boju pod Mężeninem w nocy z 24
na 25 I 1863 r. W boju poległ też Stanisław
Nieciecki (ur. 1820) ze wsi Kapice. Dzieci po
powstańcu wychował brat (1824-1909).
Rodzony brat Niecieckich, Dominik (ur.
1816), który był oficerem wojsk rosyjskich
na Kaukazie, w związku z rugami oficerów
Polaków z wojska wrócił po 1863 r. do Kapic
i tam zmarł. Pochowany jest na cmentarzu
w Kobylinie. Ziemianin Julian Dąbrowski,
dziedzic wsi Dąbrowa Łazy, pełnił funkcję
sędziego rewolucyjnego, będąc zarazem naczelnikiem policji.
27 I 1863 r. do pomocy lokalnym wojskom rosyjskim przybyły jednostki z Wileńskiego Okręgu Wojskowego pod dowództwem gen.
Zachara Maniukina. Ważne bitwy odbyły się
w Surażu, Wysokiem Mazowieckiem, Czyżewie, pod Kietlanką. W rejonie Szepietowa
odbyło się kilka potyczek, brał w nich udział
m.in. Władysław Cichorski ps. „Zameczek”
– 15 lutego niedaleko stacji kolejowej w Średnicy. 9 maja 1863 r. pod Średnicą doszło do
ponownej utarczki oddziału powstańczego
dowodzonego przez Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer”.
13 maja 1863 roku oddział powstańców
pod dowództwem Ignacego Mystkowskiego
urządził w ,,Rokicinie” (między Kietlanką
a Pułaziem) zasadzkę na rosyjski pociąg
z wojskiem, który przejeżdżał z Czyżewa do
Małkini. Z powodu zdrady dróżnika, który
uprzedził wroga w Czyżewie, zasadzka się
nie udała, pułk został rozbity. Na polu bitwy
zginęło 40 powstańców, a wśród nich oficerowie: Ignacy Mystkowski, Ludwik Lasotski,
Leopold Pluciński, Józef Podbielski, Władysław Ostaszewski, Stanisław Ratowski, a 25
było rannych. W bitwie brał udział oddział
ostrowskich strzelców i kosynierów. Walczyli również chłopi z Kietlanki, Kępiastych Borowych, Kosut i Niemir. Ignacy Mystkowski
został pochowany w Zarębach Kościelnych.
Grób jego nie został zidentyfikowany. Klęska

ta została pomszczona przez dróżnika kolejowego 1 czerwca 1863 roku w pobliskiej „Dąbrówce”. Miejsce zasadzki nie upamiętnione.
Ignacy Mystkowski urodził się w Mystkach
Rzymie 4 lutego 1826 r. Zginął koło Pułazi 13
maja 1863 r. Był inżynierem komunikacji kolejowej, dowódcą oddziałów powstańczych,
podpułkownikiem. We Francji ukończył studia z dyplomem inżyniera. Tam został zwerbowany jako ochotnik do legionu polskiego,
w nim brał udział w rewolucji węgierskiej
1848 r. Za uczestnictwo w walkach awansował do stopnia porucznika. Po powrocie do
Polski, w latach 1861-1862, pracował przy
budowie kolei warszawsko-petersburskiej.
Ułatwiło mu to nawiązywanie kontaktów
z ludnością i prowadzenie agitacji rewolucyjnej. Nazywano go „Ojcem”. 5 maja 1863 roku
dowodził udaną zasadzką pod Stokiem koło
Ostrowi Mazowieckiej, gdzie Polacy pokonali
carskie oddziały idące z Ostrołęki. Często
przebywał wśród uczniów Instytutu Leśnictwa
w Feliksowie koło Broku. Do szeregów pow_
stańczych zwerbował też 7 braci z klasztoru
księży reformatów w Zarębach Kościelnych.
Zakon franciszkanów-reformatów brał aktywny udział w powstaniu styczniowym. 24 IV
1866 r. do Zarębów Kościelnych przybył
komisarz ds. wewnętrznych i duchowych
i wydał nakaz, by o godz. 13°° zakonników
wywieźć do Pińczowa pod Kielce, gdzie mieli
dożywać do śmierci. Pozostawiono najmłodszego reformatę, ks. Floriana Szkodę. W Zarębach erygowano parafię Najświętszego Imienia
Jezus.
Wzdłuż linii kolejowej warszawsko-petersburskiej powstańczy oddziałek konny
dowodzony przez Feliksa Górskiego psuł tory
oraz niepokoił nieprzyjaciela. 11 lipca Górski, realizując zadanie paraliżowania ruchu
kołowego, wraz z 47-osobowym oddziałem
konnym stoczył zwycięską bitwę z kozakami
przy przejeździe w Dąbrowie. 15 lipca walczył
w Topczewie. Jego straty wyniosły 2 zabitych i 4
wziętych do niewoli.
17 lipca w Dąbrowie Łazach oddział Górskiego (46 konnych) połączył się z oddziałami
Kazimierza Kobylińskiego spod Białegostoku
(56 konnych) i Michała Kwapiszewskiego (38
konnych). Wówczas oddziały te 17 i 18 lipca
stoczyły zwycięską bitwę z kozakami w rejonie Szepietowa. 23 lipca 1863 r. odbyła się
jeszcze jedna potyczka pod wsią Dąbrowa
Łazy. 30 lipca przeszły do Wólki Markowskiej, gdzie stoczyły kolejny bój.

70. ROCZNICA PACYFIKACJI WYSOKOMAZOWIECKICH WSI
W nocy z 12 na 13 lipca 1943 r. miejscowość
Sikory Tomkowięta została otoczona przez uzbrojony niemiecki oddział w liczbie około 100 ludzi.
Wraz ze wschodem słońca Niemcy zaczęli wyprowadzać z domów przerażonych i niczego nie
przewidujących ludzi, wszystkich zebrano na jednej posesji. Nie można było krzyczeć, płakać, ani
rozmawiać. Za najmniejsze nieposłuszeństwo
bito kolbami karabinów. Stojącym na placu ludziom odczytano barbarzyński wyrok - za niewypełnienie zobowiązań wobec okupanta winni
są śmierci. Jednocześnie wykopywano dół za stodołą, przy którym dokonano egzekucji przez
rozstrzelanie. Skazanych prowadzono w trzech
grupach. Pierwszą grupę stanowiły kobiety i małe
dzieci, następną mężczyźni i osoby starsze. Po
zakończeniu egzekucji zasypano dół i ściągnięto
rozstawione wokół wsi posterunki, po czym rabowano wszystko, co znajdowało się w domach oraz
budynkach gospodarczych.
W wyniku niemieckiej agresji 49 mieszkańców Sikor Tomkowiąt straciło życie - w tym
14 dzieci od 1 roku do 10 lat, a wieś została
spalona.
W ramach obchodów 70 rocznicy pacyfikacji
wsi Sikory Tomkowięta 14 lipca 2013 roku proboszcz parafii Kobylin-Borzymy ksiądz prałat. dr
Marek Dembiński odprawił mszę świętą polową
w intencji pomordowanych.
W homilii dokonał analizy fragmentu Pisma Świętego przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
nawiązując, że każdy człowiek, który staje wobec
nas jest naszym bliźnim.
W tamtych czasach zabrakło takiego spojrzenia
w oczach okupanta ,,Zginęli bo byli Polakami”.
O cierpieniu i okrutnej śmierci tych ludzi powinniśmy, a nawet musimy pamiętać, jak również
o innych zbrodniach wojennych.

Podczas mszy św. oraz uroczystości obecne były
poczty sztandarowe kombatantów, szkoły podstawowej, Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Licznie przybyli także członkowie rodzin pomordowanych, mieszkańcy Sikor Tomkowiąt i innych
miejscowości.
Po nabożeństwie Wójt Gminy Kobylin-Borzymy Wojciech Mojkowski powitał zaproszonych
gości wśród, których nie zabrakło parlamentarzystów (m.in. Dariusza Piontkowskiego i Lecha
Antoniego Kołakowskiego); przedstawicieli: Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewody Podlaskiego,
kombatantów, samorządowców: Wójtów, radnych

powiatu wysokomazowieckiego ze Starostą, Radnych Gminy Kobylin-Borzymy.
Wójt wspominając tragiczne wydarzenia nawiązał, że przyszło nam obecnie żyć w wolnej
Polsce, ale musimy pamiętać o pomordowanych
aby historia tamtych dni nigdy się nie powtórzyła.
Następnie głos zabrał przedstawiciel IPN dr Łukasz
Lubicz-Łapiński - przybliżył historię osadnictwa
i powstania miejscowości Sikory oraz męstwa
i odwagi rodów, których potomkowie zamieszkują
na terenie tutejszej gminy. Obszernie zrelacjonował tragiczne wydarzenia z 13 lipca 1943 roku.
W dalszej części uroczystości przedstawiony został
program patriotyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach. Następnie
odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. Na zakończenie została poświęcona tablica upamiętniająca pomordowanych, złożono kwiaty i zapalono
znicze na zbiorowej mogile.
Pamiętając o pomordowanych oddajemy im
hołd, a pamięć o tych wydarzeniach pozwoli nam
bardziej docenić Polskę jako wolne państwo.
Zgodnie ze słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski: ,,Naród, który odcina się
od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje
młode pokolenie bez powiązań historycznych
– to naród renegatów! Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego
istnienia”.

Mszą świętą odprawioną przez JE ks. Janusza
Stepnowskiego, biskupa łomżyńskiego, rozpoczęły się 17 lipca 2013 r. uroczyste obchody
70. rocznicy pacyfikacji wsi Krasowo-Częstki.
Następnie złożone zostały wieńce i kwiaty, a młodzież z Zespołu Szkół w Nowych Piekutach zaprezentowała montaż słowno-muzyczny.
Pacyfikacja była odwetem za śmierć 12 niemieckich żandarmów i żołnierzy, którzy zginęli 11
lipca 1943 r. w potyczce z oddziałem Kedywu AK
Obwodu Wysokie Mazowieckie. W nocy z 16 na
17 lipca oddziały SS i wermachtu wymordowały
wszystkich mieszkańców wsi: 97 dzieci, 89 kobiet
i 71 mężczyzn. Wieś została następnie spalona.
Ciała ofiar spoczęły w dwóch masowych grobach
w miejscu mordu.
Porucznik Stefan Bialika (komendant Obwodu AK Wysokie Mazowieckie) tak opisywał
te wydarzenia: „W odwet za to spalili Niemcy
w dniu 16 lipca wieś Krasowo-Częstki. Mieszkańców w znacznej mierze wystrzelano. […] Ocalały
204 osoby. Oprawcy w straszny sposób mordowali

bezbronną ludność. Dzieci, niemowlęta strzelano
wraz z matkami albo żywe wrzucano do dołów.
Większe ogłuszano uderzeniem kolby lub pałki
i także wrzucano. Na żywych jeszcze zasypano
ziemię i ją udeptywano. Egzekucję wykonał oddział SS z Rutek koło Zambrowa przy pomocy
Gestapo, Jagdkommando z Wysokiego Mazowieckiego oraz okolicznych posterunków żandarmerii.
Wszelki dobytek mieszkańców zabrano do Szepietowa, a zabudowania spalono…"
Nieco tydzień po masakrze w Sikorach-Tomkowiętach i kilka dni po Krasowie Częstkach w dniu
21 lipca 1943 roku Niemcy spacyfikowali wieś
Wnory-Wandy. Podobnie jak poprzednie wieś
w nocy została otoczona, po czym nad ranem
okupanci przystąpili do rozstrzeliwania bezbronnej, ludności. Tym razem mieszkańcy uprzednio
ostrzeżeni o możliwej pacyfikacji w większości
schronili się poza wsią, toteż rozstrzelano tylko 28
osób, spośród około 200 zamieszkujących wieś.
Niemcy podobnie jak po poprzednich mordach
wieś ograbili i spalili. W miejscu mordu znajduje
się mogiła, w której spoczywa większość ofiar, kilkoro zabitych przez Niemców w zabudowaniach
zostało pochowanych na cmentarzu.
W 70 rocznicę pacyfikacji przed mogiłą odbyła się
uroczystość poprzedzona mszą świętą odprawioną
w intencji ofiar.
Po nabożeństwie Wójt Gminy Kobylin-Borzymy Wojciech Mojkowski powitał zaproszonych
gości wśród których znaleźli się: poseł Antoni
Lech Kołakowski, wicestarosta wysokomazowiecki
Leszek Gruchała, przedstawiciele: IPN, Wojewody
Podlaskiego, kombatantów, radni wojewódzcy,
powiatu, gminy. Wystawione zostały poczty sztandarowe: kombatantów, szkoły podstawowej,
Gminy i OSP. Obecne był także rodziny pomordowanych i licznie przybyli mieszkańcy tej, jak
i sąsiednich miejscowości.
Podobnie jak w Sikorach-Tomkowiętach, głos
zabrali gospodarz Gminy i zaproszeni goście, po
czym przedstawiony został program patriotyczny
w wykonaniu uczniów szkół podstawowych
w Stypułkach-Święchach i Wnorach–Kużelach.
Na zakończenie została poświęcona tablica upamiętniająca pomordowanych, złożono kwiaty
i zapalono znicze.
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FESTYN "WANIEWO - ODPUST - NATURA 2013"
Już po raz dziewiętnasty, festyn „Waniewo
– Odpust – Natura 2013”. Rozpoczął się 28. lipca uroczystą odpustową Mszą Św., której przewodniczył
wikariusz biskupi Ks. Infułat Jan Sołowianiuk.
O 13.30 otwarto Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie wraz z całą infrastrukturą. Po krótkim
przemówieniu Wójta Gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego wszyscy zebrani byli świadkami przecięcia
wstęgi. Następnie obiekt został poświęcony przez Ks.
Infułata Jana Sołowianiuka – honorowego obywatela
Gminy Sokoły. Zaproszeni goście wznieśli toast lampką
szampana. Zaskoczeniem był przepyszny tort, którego
smaku mógł zaznać każdy. Centrum Informacji Turystycznej wywołało miłe zaskoczenie wśród wszystkich
przybyłych gości. W budynku można było podziwiać
prace wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach (m.in.
decoupage, quilling, wikliniarstwo, obrazy Marty Pilichowskiej) oraz prace wykonane przez podopiecznych
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach. Przy filiżance kawy lub herbaty można było podziwiać piękno Narwiańskiego Parku
Narodowego podczas projekcji fotografii. Wystawa
będzie dostępna dla turystów i mieszkańców do dnia
20 sierpnia 2013 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie
czynne jest codziennie w godzinach 10:00 – 18:00,
z wyłączeniem środy.
O godz. 14.30 rozpoczął się Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne pieśni – młode głosy”. Uroczystego otwarcia VII edycji Festiwalu dokonali Wójt Gminy Sokoły
Józef Zajkowski i Prezes Towarzystwa Muzycznego
„Słopiewnie” Zbigniew Nasiadko. W konkursie wzięło
udział 9 zespołów, duetów i solistów. Po burzliwych
obradach jury nagrodę główną Festiwalu Grand Prix
otrzymała kapela cymbalistów „Mazurskie kwiaty”
z Ełku.
O godz. 18.00 wystąpił zespół Sokoły Music. Młodzież zaprezentowała utwory rockowe w nowych aran-

żacjach na trzy głosy.
Następnie wystąpiła Cymes Kapela z Białegostoku.
Zespół zaprezentował przeboje muzyki popularnej.
Koncert zapewniło Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z Turośni
Kościelnej.
Największą atrakcją wieczoru był koncert muzyczny Marcina Siegieńczuka. Wokalista zaśpiewał swoje
przeboje „Sąsiadka”, „Polskie disco”, „Nie ma lipy” oraz
„Martini z lodem”. Po koncercie odbyła się dyskoteka
pod chmurką, którą poprowadził Karol Falkowski.
Fantastyczna atmosfera i wspaniała pogoda sprawiły, że na imprezie bawiło się wielu mieszkańców
naszego regionu i turyści.
Monika Żukowicz

KALENDARZ IMPREZ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
IMPREZY KULTURALNE
XIII Podlaskie Święto Chleba - 18 sierpnia 2013 r.
Organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka
w Ciechanowcu.
Festyn Św. Bartłomieja Dożynki – 18 sierpnia 2013 r.
Organizator: Gmina Kulesze Kościelne, ul. Główna 6,
18-208 Kulesze Kościelne, tel: (86)4763510, e-mail:
sekretariat@kuleszek.pl, strona internetowa:
www.kuleszek.pl. Miejsce realizacji: Kulesze Kościelne.
XIV Biesiada Miodowa w Kurowie 24-25 sierpnia
2013 r. Organizator: Narwiański Park Narodowy
w Kurowie.
Dożynki Gminne – 25 sierpnia 2013r. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, tel: (86) 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl, strona internetowa:
www.szepietowo.pl. miejsce realizacji: Szepietowo.
Dzień Kultury Chrześcijańskiej 8 września 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: www.wysokiemazowieckie.pl.
VI Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących – 29
września 2013 r. Organizator i miejsce realizacji:
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, tel: (86) 4760102, e-mail:
gok@szepietowo.pl. strona internetowa: www.szepietowo.pl.
XVIII Rocznica powstania Klubu Rodzin Abstynenckich ‘’ŁABEDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem
– 28,29 września 2013 r. Organizator: Klub Rodzin
Abstynenckich „ŁABĘDŹ”, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 19, tel: 604618154. miejsce realizacji:
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Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Gminne obchody „Europejskich Dni Dziedzictwa
2013” – wrzesień 2013 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34 , 18-220 Czyżew, tel.: (086) 275 52 69, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona internetowa: www.gokczyzew.pl.
XIII Powiatowy Konkurs Piosenki – 27 października 2013 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, tel: (86) 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl.
XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże
Powiatu Wysokomazowieckiego” – 28 listopada
2013 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, tel: (86) 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl.
Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2013 r. Organizator : Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel.: (086) 275 52 69, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona internetowa: www.gokczyzew.pl.
miejsce realizacji: Uroczystości w kościele, przy
pomniku i w GOK.
VIII Regionalne Spotkania Teatralne w Czyżewie
- listopad 2013 r. Organizator i miejsce realizacji:
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel.: (086) 275 52 69,
e-mail: kulczyzew@op.pl.
Konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej ,,Zapobiegajmy Pożarom’’ - grudzień 2013 r. Organizator:
Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6,

tel. (086) 2758101, fax (086) 2758109, e-mail:
kppspwm@straz.bialystok.pl, miejsce realizacji:Wysokie Mazowieckie – świetlica Komendy Powiatowej PSP.
XIII Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy - grudzień 2013 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel.: (086) 275 52 69,
e-mail: kulczyzew@op.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.
X Powiatowy Turniej Szachowy - Szepietowo 2013
- 6 październik 2013 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul.
Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, tel: (86) 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl.
X Powiatowy Turniej Szachowy - Szepietowo 2013
- 6 październik 2013 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul.
Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, tel: (86) 4760102,
e-mail: gok@szepietowo.pl.
Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej – październik, listopad -2013 r. Organizator: Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem, l. 1000-lecia 15, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, miejsce realizacji: Hala sportowa przy
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, hala sportowa gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem, tel.
(86) 2752235, e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl.

FINAŁ JUBILEUSZOWEJ PODLASKIEJ AGROLIGI

Patrycja i Wojciech Pruszkowscy to Mistrzowie Podlaskiej Agroligi 2013 w kategorii rolnicy.
Wśród firm najlepiej oceniono Moto-Agro
z Białegostoku, a Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GAMA” Szepietowscy Sp. j. z Wysokiego Mazowieckiego uzyskało tytuł wicemistrza.
W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 10
lipca odbyła się uroczysta gala konkursu.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował ją już po raz dwudziesty.
Konkurs co roku wyłania liderów agrobiznesu w kategorii gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa. W dotychczasowej historii konkursu
wyłoniono 280 laureatów. W tegorocznej edycji
Agroligi wzięło udział dziesięć gospodarstw
i cztery firmy. O tytuł mistrza ubiegały się gospodarstwa i firmy z dokończonymi inwestycjami,
rentowne, wyróżniające się wysoką efektywnością produkcji w skali województwa i kraju.
Wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali
bardzo wysoki poziom - przyznał Marek Skarżyński przewodniczący komisji konkursowej, z-ca
dyrektora PODR, podczas ogłoszenia wyników.
Podkreślił, że laureaci konkursu są wizytówką
regionu, są znani w swoim otoczeniu, a sposo-

bem traktowania rolnictwa i umiejętnościami
ciągną za sobą innych. To jest właśnie specyfika
województwa podlaskiego i sposób regionu na
sukcesy na arenie krajowej.
Tytuł najlepszych rolników otrzymali Patrycja i Wojciech Pruszkowscy z gminy Śniadowo.
To młodzi i aktywni gospodarze, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne od 2003
roku. Pruszkowscy postawili na nowoczesność,
w ciągu kilku lat stworzyli dobrze prosperujące
gospodarstwo. Nowa obora z dwoma robotami
udojowymi, komputerowym system nadzoru
i zarządzania hodowlą zapewnia stabilność i wysokie wyniki produkcyjne. Młodzi gospodarze
specjalizują się w produkcji mleka, wydajność
mleka od krowy wynosi około 9000 litrów, przy
stadzie liczącym 180 krów dojnych, gospodarują
na 100 hektarach.
Mistrzem wśród firm zostało Moto-Agro
z Białegostoku. Główne atuty firmy to kompetentni pracownicy i długoletnie doświadczenie
w branży. Firma od 1991 roku oferuje kompleksową obsługę techniczną rolnictwa. Prowadzi
działalność hurtową, detaliczną, importową
i ekspor-tową oraz serwisową na rynkach polskim i europejskim.
Uroczysta gala Podlaskiej Agroligi 2013 była
uwieńczeniem ciężkiej pracy rolników i przedsiębiorców biorących udział w konkursie. Wszyscy Laureaci konkursu zostali uhonorowani
przez Tomasza Jędrzejczaka – sekretarza stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz władze
naszego województwa. Trofea i dyplomy wręczyli
Wojciech Dzierzgowski wicewojewoda podlaski,

tora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Jan Zalewski Dyrektor PODR w Szepietowie
wraz z zastępcą Markiem Skarżyńskim. Wysiłki
finalistów doceniły również ARiMR, ARR i instytucje związane z rolnikami, przedstawiciele samorządów oraz firmy współpracujące z laureatami.
Na finał licznie przybyli mistrzowie i laureaci poprzednich edycji konkursu, którzy odśpiewali sto
lat zwycięzcom Agroligi Krajowej 2012 i Podlaskiej
2013. Gratulacjom i życzeniom nie było końca.
Finał Agroligi uświetnił występ Ludowego
Zespołu Artystycznego PROMNI ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
PODR

Mieczysław Kazimierz Baszko wicemarszałek województwa podlaskiego, Jacek Jasiński z-ca dyrek-

Zaproszenie na XIV Biesiadę Miodową w Kurowie
Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy
Kobylin Borzymy, Narwiański Park Narodowy i
Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska
mają zaszczyt zaprosić na XIV Biesiadą Miodową w Kurowie, która odbędzie się w dniach 24-25
sierpnia 2013.
Podlascy pszczelarze po raz kolejny zaoferują
Państwu najlepsze miody pochodzące z najczystszego obszaru Zielonych Płuc Polski. Odwiedzający
będą mogli zaopatrzyć się również w inne lokalne
przysmaki – narwiańskie ogórki i kapustę, wyborne wędliny, sery i pieczywo oraz smaczne wypieki.
Tradycyjnie obejrzeć można będzie wystawy, posłuchać muzyki, skorzystać z wycieczek po Parku,
a przede wszystkim degustować różne rodzaje miodów.
Serdecznie zapraszamy!
XIV Biesiada Miodowa w Kurowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
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U progu wakacji Szepietowo stało się najważniejszym miejscem na rolniczej mapie Polski.
Na Agroarenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego 29 i 30 czerwca po raz dwudziesty
odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Tradycyjnie już z imponującą frekwencją, rekordową liczbą
wystawców, atrakcyjnością wykładów i wspaniała
atmosferą.
Tereny wystawowe PODR w Szepietowie zamieniły się w tętniące życiem miasteczko rolnicze.
Na powierzchni ponad 10 hektarów zaprezentowało się ponad 300 wystawców. Ring zapełnił się
najpiękniejszymi okazami zwierząt hodowlanych.
Bogata propozycja wystawców i wspaniała atmosfera panująca w Szepietowie przyciągnęła ok. 100
tysięcy zwiedzających.
Rolnicy z dumą zaprezentowali swój dorobek hodowlany. Do konkursu stanęło prawie 900
zwierząt. Wystawiono 130 krów i jałówek, o tytuły czempionów walczyło również 12 sztuk trzody
chlewnej, 20 sztuk koni, 58 owiec oraz 12 bydła
mięsnego oraz 32 stada drobiu. Wystawie towarzyszyła I Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, 56 wystawców zaprezentowało ok. 400
królików z ponad 20 ras. Atrakcją wystawy była
giełda młodych rasowych królików.
Tytuły superczempionów przyznano w 12
kategoriach: w kategorii krów mlecznych – za krowę Wiki – Zbigniew Skrodzki, w kategorii jałowic
mlecznych – za jałówkę Klara- Adam Pietruszyński,
w kategorii krów mięsnych z cielętami - za krowę
z cielętami rasy Hereford – otrzymało Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. Rzeczna, w kategorii loszki - Jadwiga Wysocka, Nowe Zalesie,
w kategorii knurki - HZZ Knyszyn, Zakład Ogrodniki, w kategorii owce za białogłową owcę mięsną
– Józef Rokicki, w kategorii tryki za owcę rasy
wrzosówka – Krzysztof Radkiewicz, w kategorii
klacze rasy polski koń zimnokrwisty – klacz Botalda - Sylwester Chrzanowski, w kategorii ogiery
rasy polski koń zimnokrwisty - koń Wezer - Leszek
Turel, w kategorii kur mięsnych - za stado rodziciel-
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skie kur mięsnych ROSS 308 - Krzysztof Lipski,
w kategorii kur nieśnych do półintensywnej produkcji jaj - za stadko hodowlane objęte programem
ochrony zasobów genetycznych kur Polbar - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, w kategorii gęsi
- za stadko rodzicielskie gęsi wieloletnich białych
kołudzkich W-33X W-11 - Bogusława Jamiołkowska.

Z podlaskimi rolnikami świętowali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz
organizacji i związków rolniczych. Podczas oficjalnych wystąpień gratulowano organizatorom XX
Jubileuszowej Wystawy, doceniono wytrwałość
i wysokiego poziomu Wystaw. Formalnym potwierdzeniem prestiżu organizowanych od 20 lat imprez
jest zwycięstwo w rankingu Magazynu Ogólnopolskiego Zagroda, wystawcy targów rolniczych,
wskazali Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
jako organizatora najlepszych wystaw rolniczych
w kraju w 2012 roku, przyznając po raz czwarty
tytuł „Targowego Lidera”.
Wystawa była okazją do uhonorowania odznaczeniami państwowymi rolników i doradców.
Wręczono 18 osobom odznaczenia „Zasłużony dla
rolnictwa”. Natomiast symbol Wystawy Zwierząt
Hodowlanych w Szepietowie, statuetki „Wigora”
trafiły do rąk najbardziej zasłużonych dla jej rozwoju: Wojciecha Kasjanowicza, Leszka Gruchały,
Katarzyny Piszczatowskiej, Tadeusza Kruszewskiego
i Lucjana Łapińskiego.
Tradycyjnie Wystawie towarzyszyły ciekawe
pokazy. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Młodzi Hodowcy”, podczas którego dzieci
prezentowały cielęta. Zmagania przyszłych hodowców przyciągnęły tłumy widzów, a sam pokaz był
nie lada wyzwaniem dla dzieci. Odbył się również
pokaz korekcji racic w ramach projektu „Akademia
Zdrowej Racicy” prowadzony przez firmę De Heus.
Słoneczna pogoda przyciągnęła do Szepietowa
wielu rolników i mieszkańców miast. Zwiedzającym przygrywały regionalne kapele i zespoły z muzyką taneczną. Można było degustować produkty
regionalne i odwiedzić piknik zbożowy Podlaskiej
Izby Rolniczej.

Wystawa w Szepietowie, to nie tylko pokazy
zwierząt i maszyn, ale także Dni z Doradztwem
Rolniczym. Dla odwiedzających chcących poszerzać swoją wiedzę, Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego przygotował seminaria na temat doskonalenia genetycznego bydła mlecznego. Natomiast
na poletkach doświadczalnych można było obserwować różne odmiany zbóż, roślin pastewnych,
przemysłowych i energetycznych. Praktyczne
umiejętności obsługi najnowocześniejszych maszyn rolnicy zdobyli podczas pokazów firmy Contractus na polach demonstracyjnych PODR.
Tradycyjnie oprócz wyróżnień dla hodowców,
wręczono puchary dla wystawców, którzy zachwycili i zaskoczyli nas swoją ofertą. Wręczono wyróżnienia za:
Hit Wystawy – firmie AGRO-SERWIS Dariusz
Sobol z Zambrowa za kombajn zbożowy CLASS
LEXION 780 – według wystawcy to najbardziej
wydajny kombajn na świecie, to maszyna innowacyjna, najnowszej generacji służąca do zbioru
zbóż i rzepaku na gąsienicowym podwoziu, posiada inteligentny system doczyszczania ziarna.
Najatrakcyjniejsze stoisko – firmie GAMA T.K.
Szepietowscy z Wysokiego Mazowieckiego. Firma
proponuje szeroki asortyment maszyn i urządzeń
własnej produkcji marki EUROMILK – systemy
udojowe, roboty paszowe, wozy paszowe, owijarki
samozaładowcze, świetliki dachowe i wyposażenie
budynków inwentarskich. Oprócz własnej produkcji firma sprzedaje maszyny rolnicze znanych producentów krajowych i zagranicznych.
Hit publiczności – Mlekovicie z Wysokiego
Mazowieckiego za Sosy Jogurtowe. Mleczne sosy
to hit sezonu wiosenno-letniego, idealne do sałatek
i warzyw, doskonale komponują się z potrawami
z grilla, mięsami, wędlinami, rybami i owocami
morza.
Zapraszamy do Szepietowa na kolejne imprezy
organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.
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