
Wójta Gminy Sokoły oraz Starostę Wysoko- 
mazowieckiego odbyły się w niedzielę,  8  wrze- 
śnia 2013 roku w Bazylice Mniejszej w So-
kołach. Uroczystość rozpoczęła prezentacją  
wieńców dożynkowych. O godz. 12:00 odpra-
wiona została dożynkowa msza św. koncele-
browana przez Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego 
– Pasterza Diecezji Łomżyńskiej, Proboszcza 
Parafii Sokoły – Ks. Czesława Małż oraz Dusz-
pasterza Rolników – Ks. Ryszarda Niwińskie-
go. Po nabożeństwie na placu przed Bazyliką 
Mniejszą odbył się tradycyjny obrzęd dożyn-
kowy. Powitano gości Dożynek Diecezjalnych, 
wystąpiły: Orkiestra Dęta OSP Wysokie Mazo- 
wieckie, zespół wokalno-instrumentalny z So- 
kół oraz soliści Gminnego Ośrodka Kultury  

Dożynki Diecezji Łomżyńskiej zorganizo- 
wane przez Biskupa Diecezji Łomżyńskiej,  
Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach, 

w Sokołach i zespół „The Wild”. Dzieci i mło-
dzież brali udział w licznych konkursach, gdzie 
główną nagrodą był tablet. Wszyscy uczestnicy 
uroczystości mogli poczęstować się ciastem,  
bigosem, kiełbaską oraz zupą grochową, a tak- 
że napić się ciepłej herbaty. 

W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki 
konkursu wieńców dożynkowych. Najwyżej 
oceniono wieniec przygotowany przez parafię  
w Przytułach w kształcie krzyża i dłoni, II miej-
sce otrzymał wieniec z parafii Zabiele, zaś III 
- wieniec z Czyżewa. Spośród 181 parafii w ob- 
rzędach uczestniczyło ok. 100, w tym przed- 
stawiciele Starostwa Powiatowego w Wyso- 
kiem Mazowieckiem. Dary zostały przekazane  
również przez 20 delegacji z różnych instytucji. 
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gać, niech jednoczy nas wokół ważnych spraw,  
niech przypomina ile zawdzięczamy ziemi i jak 
bardzo ona nas potrzebuje”. 

Starostowie dożynek przekazali chleb z tego-
rocznego zboża, którym podzielono się sym- 
bolicznie ze wszystkimi zebranymi.

W uroczystości udział wzięli parlamenta- 
rzyści, przedstawiciele urzędów, instytucji i firm 
pracujących na rzecz rolnictwa.

Podczas festynu wystąpiły dzieci i młodzież 
z gminy Kulesze Kościelne, miejscowy zespół 
„Rokietnica”, odbyła się parada motocyklistów, 
przeprowadzono zabawy, gry oraz  konkursy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W dalszej części imprezę uświetniali: zespół  
z Jabłonki Kościelnej „Rok Przestępny”, kon- 
cert Gwiazdy Wieczoru- Andrzeja Rosiewicza, 

 FESTYN ŚW. BARTŁOMIEJA W KULESZACH KOŚCIELNYCH
W niedzielę 18 sierpnia b.r. w Kuleszach  

Kościelnych odbył się Festyn Św. Bartłomieja.
Uroczystość rozpoczęła się mszą dziękczyn-

ną za zebrane plony, podczas której poświęcono 
wieńce dożynkowe przygotowane przez miesz-
kańców wsi: Niziołki Dobki, Kulesze Kościelne, 
Stara Litwa, Stare Wykno.

Po Mszy św. korowód z wieńcami przeszedł 
na plac, gdzie odbywał się festyn. Otwarcia fe-
stynu dokonał Wójt Gminy Kulesze Kościelne, 
który powitał zaproszonych gości słowami:  
„ Niech dzielenie chleba będzie wyrazem, że 
stanowimy wspólnotę samorządową. Życzę,  
aby nigdy nikomu w naszej gminie i ojczyźnie 
nie zabrakło chleba. Pamiętajmy, by dzielić się 
nim z potrzebującymi. Niech wspólnota chleba 
sprawi, że solidarnie potrafimy sobie poma-

w kościele 15 sierpnia w czasie święta tzw.  
Matki Boskiej Zielnej – oficjalna nazwa Wnie-
bowzięcie Najświętszej Marii Panny).             

W konkursie uczestniczyły 204 równianki, 
którym przyznano 147 nagród i 57 nagród po-
cieszenia. Dużym wzięciem cieszyły się również 
kiełbaski na bieżąco wędzone w wędzarni przy 
dworku myśliwskim ufundowane przez firmę 
„Jadów” z Jadowa.

Ocenia się, że w imprezie wzięło udział 
około 25 000 widzów.

Dokończenie na stronie 11

SMAK CHLEBA I ZAPACH ZBOŻA
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa 

Kluka w Ciechanowcu w niedzielę, 18 sierpnia 
pachniało chlebem, zapachami jadła regional- 
nego, zbóż i ziół. Wszystko to składało się na 
trzynaste już Podlaskie Święto Chleba. Na ga-
zonie przed pałacem swoje wyroby prezen-
towało 25 firm piekarniczych a na alejkach  
w skansenie 60 twórców ludowych i rękodziel- 
ników. Na łące za amfiteatrem rozłożyli się  
handlowcy z jadłem regionalnym i innymi wy-
robami. W jednej z zagród odbywał się kon-
kurs na wykonanie równianki (bukiet 4 zbóż, 
lnu, warzyw i kwiatów ogrodowych święcony  

występ zespołu muzycznego „Megam”
O godzinie 22.00 niebo rozbłysło wieloma 

barwami pokazu sztucznych ogni. Następnie 
zabawę pod chmurką poprowadził zespół „KO-
META”.

Wszyscy w miłej atmosferze bawili się do 
późnego wieczoru.

DIECEZJALNE ŚWIĘTO PLONÓW
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ca w Wysokiem Mazowieckiem zaprezentowała mon-
taż słowno-muzyczny „Wiara i rozum w nauczaniu  
bł. Jana Pawła II”. Później wystąpiły dzieci z Przedsz- 
kola Miejskiego nr 2 w bajce pt. „Królewna Śnieżka”. 
Ponownie na scenie pojawili się mali artyści, tym ra-
zem z Przedszkola Miejskiego nr 1 wykonując prog- 
ram „Zaufaj Bogu”. Dzieci śpiewały piękne pieśni  
religijne, recytowały wiersze i tańcem chwaliły Boga.  
Około godz. 17:00 krokiem defiladowym na scenę  
wkroczyły MAŻORETKI. Podczas Dnia Kultury  
Chrześcijańskiej nie zabrakło też programów patrio- 
tycznych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wys- 
tawili część artystyczną „Polska Nasza Ojczyzna”.  
Swój wkład wniósł także Chór Klubu Seniora  
„Pogodna Jesień”, wykonując pieśni religijne. Nas- 
tępnie prowadzący imprezę - p. Andrzej Janeczko  
zaprosił na scenę Gabrielę Strzałkowską i Chór Szkol- 
ny z LO w Wysokiem Mazowieckiem. Tuż po nim  
odbył się występ scholi „Deo Gratias” działającej przy  
parafii pw. Św. J. Chrzciciela. O godz. 19:00 na  
scenie pojawił się De Marco – autor Ballady o Wy- 
sokiem Mazowieckiem. Publiczność razem z artystą  
śpiewała także piosenki religijne i bawiła się przy  
dźwiękach muzyki rozrywkowej z najnowszej płyty  
„Zrozumieć miłość”. Koncert wzbudził wśród wi-
dzów wiele emocji i został nagrodzony gromkimi  
brawami. Zmianę klimatu i inny rodzaj muzyki  
dostarczył występ koła wokalnego TĘCZA z MOK. 
Młodzież wykonała utwory folkowe. Zespołowi  
akompaniowały dzieci z klasy skrzypiec. Efektow- 

nym zakończeniem uroczystości był występ grupy  
„Trzeci Oddech Kaczuchy”. Pochodzący z Wysokiego 
Mazowieckiego Andrzej Janeczko i Maja Piwońska 
po mistrzowsku zaprezentowali program poetycko - 
-muzyczny „Łódź do nieba”. 

Za swój wkład artystyczny w tegoroczny Dzień 
Kultury Chrześcijańskiej wykonawcy otrzymali oko-
licznościowe statuetki – Anioły, które wręczali: ks. 
kanonik Edward Łapiński, Jarosław Siekierko, Ewa 
Konarzewska - Zastępca Burmistrza Miasta, Józef So- 
kolik – Przewodniczący Rady Miasta, Ryszard Flanc  
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Małgorzata 
Sałęga – dyrektor MOK. 

E. Pietraszko

„TRWAJCIE MOCNI W WIERZE”

Starostwo Wysokomazowieckie, Wójt Gminy  
Kobylin Borzymy, Narwiański Park Narodowy, 
Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska,  
Podlaski Związek Pszczelarski oraz liczna grupa  
współpracujących prywatnych instytucji już po raz  
czternasty zaprosili mieszkańców regionu (i nie- 
tylko) na Biesiadę Miodową, która odbyła się na  
terenie parku przydworskiego przy siedzibie Nar- 
wiańskiego Parku Narodowego w ostatni weekend  
sierpnia.

Biesiada Miodowa w Kurowie to cykliczna im- 
preza edukacyjna organizowana od 2000 roku, która 
adresowana jest do szerokiego grona odbiorców za-
równo dorosłych, jak też dzieci i młodzieży. Podsta-
wowym zadaniem imprezy jest promocja rozwoju 
tradycji regionalnych Podlasia, walorów kulturowych 
i przyrodniczych, w szczególności pszczelarstwa.  
Impreza jest okazją do wymiany doświadczeń i inte- 
gracji uczestników oraz odwiedzających dotyczących 
tradycji, kultury, sztuki i promocji produktów lokal-
nych.

Impreza ma charakter edukacyjny, poznawczy, 
informacyjny. Do tej części Biesiady zaliczyć można 
takie przedsięwzięcia jak: wystawa fotografii przy-
rodniczej Andrzeja Kościuczyka "Dzikie Podlasie",  
warsztaty edukacyjne "Motyle i ważki Narwiańskiego  
Parku Narodowego”, blok edukacyjno-przyrodniczy  
(konkursy przyrodnicze, zajęcia edukacyjne dla dzie-
ci),  zabawy dla dzieci – szczudlarz, pokazy baniek 
mydlanych. Podczas dwudniowej imprezy wystawia- 

ne były stoiska pszczelarzy, twórców ludowych oraz 
osób zajmujących się wytwarzaniem produktów lo-
kalnych. Wszystkie miody zgłoszone na imprezę oce-
niało profesjonalne jury w skład którego wchodziła 
m.in. prof. Maria Borawska, szefowa Zakładu Bro-
matologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
który bada jakość miodów. Zgodnie z regulaminem 
konkursu każdy pszczelarz  mógł wystawić tylko je-
den słoik miodu. , a swoje nagrody mogła przyznać 
również publiczność. Ponadto na scenie prezentowa-
ły się zespoły artystyczne: Pokaz mażoretek – Zespół 
Takt z Jasionówki, występy zespołów "Acoustic Trio 
Plus" i "Jesienny Liść (sobota) oraz "Kapela Mietka 
Buraka", "Dwie gitary", "Vieś Nova", "Sharena" i "Na-
rwianki" (niedziela). 

W drugim dniu imprezy nastąpiło ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród XIV Biesiady Miodowej  
oraz medali dla pszczelarzy. Najsmaczniejsze miody 
w ocenie jury zaprezentowali:  Sławomir Semeniuk  
- miód wrzosowy, Włodzimierz Owłasiuk - miód li-
piec białowieski i Robert Łapiński - miód gryczany. 
Publiczności najbardziej przypadły do smaku pro-
dukty, które wystawili:  Eugenia Zielińska - miód  
z płatkami róży, Iwona i Jarosław Topolańscy - miód 
lipowy oraz Piotr Witkowski - miód z koniczyny.

Najlepsze nalewki na miodzie przygotowali:  Wie-
sław Grzymała - nalewka na miodzie z cytryną, Mi-
chał Izydorczyk - nalewka z mirabelki i Stefan Choj-
nacki - dwójniak aroniówka. Puchar regionalnego 
oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa za najatrakcyjniejsze stoisko miodowe  
XIV Biesiady Miodowej w Kurowie trafił do Kazi- 
mierza Piszczatowskiego.

SŁODKA IMPREZA W KUROWIE

Słowa Benedykta XVI były mottem przewodnim  
tegorocznych uroczystości Dnia Kultury Chrześci- 
jańskiej w Wysokiem Mazowieckiem, który obcho-
dzono 08.09.2013r. Honorowy Patronat sprawowali:  
Dziekan Wysokomazowiecki ks. prałat Ryszard  
Niwiński proboszcz parafii pw. Św. J. Chrzciciela  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Burmistrz - Jaros- 
ław Siekierko. Organizatorem był Miejski Ośrodek  
Kultury przy współpracy proboszcza parafii pw. Św.  
Ap. Piotra i Pawła - ks. kanonika Edwarda Łapińs- 
kiego i Starosty Wysokomazowieckiego – Bogdana 
Zielińskiego. 

Dzień Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęła Msza 
Św., którą odprawił ks. kanonik E. Łapiński. Dalsza 
część uroczystości przebiegała w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Wśród świateł reflektorów i niezwykłej deko- 
racji w klimat chrześcijański wprowadził zebranych 
konferansjer Andrzej Janeczko. W nawiązaniu do 
trwającego Roku Wiary młodzież ZSZ im. St. Staszi- 
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Zarząd Powiatu w okresie od 29 lipca do 4 
września odbył 3 posiedzenia, na których rozpatrzył 
i podjął uchwały zarządu powiatu wysokomazowiec-
kiego w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie 
dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elek-
tronicznej; przedłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Wysokiem Mazowieckiem; powołania Komisji 
egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego; przyjęcia treści ogłoszenia konkursu 
na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego 
w Wysokiem Mazowieckiem; przyjęcia informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze 
półrocze 2013 roku; zatrudnienia dyrektora Powia-
towego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświa-
towych w Wysokiem Mazowieckiem,; udzielania 
upoważnienia do składania oświadczeń woli zwią-
zanej z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu; 
zagospodarowania samochodów osobowych; zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność powiatu wyso-
komazowieckiego położonej na terenie wsi Miodusy 
Stok; nabycia nieruchomości stanowiących własność 
gminy Wysokie Mazowieckie położonych na tere-
nie wsi Brzóski Brzezińskie, Brzóski Markowizna, 

Brzóski Stare; określenia zakresu i szczegółowości 
materiałów niezbędnych do opracowania budżetu 
powiatu na 2014 rok składanych przez jednostki  
organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedło- 
żenia; zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.  

23 sierpnia 2013 r. Komisja Rolnictwa, Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego 
zapoznała się z informacją Podlaskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie śro-
dowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego 
za 2012 rok, informacją o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku oraz pro-
jektem uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego.

26 sierpnia 2013 roku Komisja Rozwoju, Pro-
mocji i Finansów zapoznała się z informacją o sytu-
acji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego 
w II kwartale 2013 roku, informacją zarządu powiatu 
o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2013 
roku oraz projektami uchwał rady powiatu wysoko-
mazowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Po-
wiatu Wysokomazowieckiego oraz w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2013 rok. 

26 sierpnia 2013 roku Komisja Oświaty, Kul-
tury i Sportu zapoznała się z informacją zarządu 
powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 
I półrocze 2013 roku oraz projektami uchwał rady 
powiatu wysokomazowieckiego w sprawie uchwa-
lenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz  
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspie-
rania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

26 sierpnia 2013 roku Komisja Ochrony Zdro-
wia i Spraw Społecznych zapoznała się ze spra-
wozdaniem z realizacji planu finansowego Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-VI 
2013 roku, informacją zarządu powiatu o przebiegu 
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
oraz projektem uchwały rady powiatu wysokoma-
zowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Wysokomazowieckiego. Ponadto dokonała oceny 
stopnia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpi-
tala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem obejmu-
jąca blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi,  
salą wybudzeń, centralną sterylizatornią, szpitalnym 
oddziałem ratunkowym o powierzchni budynku 
około 1600 m2 wraz z podjazdem dla karetek oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującego rozbudo-
wę w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych 
instalacji”. 

27 sierpnia 2013 roku odbyła się XXV Sesja 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego IV kaden-
cji. Porządek sesji obejmował: - sprawozdanie Sta-
rosty z wykonania uchwał i działalności Zarządu 
pomiędzy sesjami, - informację Podlaskiego Woje- 
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bia-
łymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego za rok 2012; informację  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysoko-
mazowieckiego oraz informacje o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 
roku; sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2013 
roku. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przy-
jęto uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu  
Wysokomazowieckiego; przyjęcia raportu z wykona- 
nia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla  
Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2009-2011;  
utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edu- 
kacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; zmian  
w budżecie powiatu na 2013 rok. 

JB

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem in- 
formuje, że w 2013 roku jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny  
samorząd”. 

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych 
będących mieszkańcami Powiatu Wysokomazowieckiego. 

Z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi reali- 
zatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku można za- 
poznać się na stronie: 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1651/Kierunki_dzialan_oraz_warunki_
brzegowe_obowiazujace_realizatorow_pilotazowego_pr.html .

Wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazo- 
wieckiem można składać do 30 września 2013 roku.  Ze szczegółowymi zasada-
mi przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny  
samorząd” w 2013 roku w Powiecie Wysokomazowieckim można zapoznać się na 
stronie: http://pcprwysokiemazowieckie.pl/ w zakładce Aktywny Samorząd.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu  
i składania wniosków.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”



4

W sierpniu na terenie  
powiatu wysokomazo- 
wieckiego odnotowano 
54 zdarzenia, w których 
uczestniczyło 96 załóg 
- 403 strażaków z Pań-
stwowej i Ochotniczych 

Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zosta- 
ło 11 osób w tym 3 strażaków, ofiar śmiertelnych 
nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 
513 tys. zł.

Wybrane zdarzenia

17 sierpnia o godz. 23²⁵ Dyżurny Powiato- 
wego Stanowiska Kierowania otrzymał informa- 
cję o pożarze stodoły drewnianej w miejscowości 
Kruszewo Wypychy. Na miejsce zadysponowa-
no 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 
4 zastępy z OSP. Paliła się stodoła i obora na 
około 80% swojej powierzchni, pożar był już na 
tyle rozwinięty, że nie można było podjąć nawet 
próby ewakuacji zwierząt tj. bydła znajdującego 
się w oborze i kur znajdujących się w stodole 

w części wydzielonej na kurnik. Działania po-
legały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,  
w pierwszej fazie podano trzy prądy wody 
(dwa w natarciu na palącą się stodoło-oborę 
i jeden w obronie na odległą o około 4 me-
try oborę, po dojeździe następnych jedno-
stek wprowadzono jeszcze dwa prądy wody 
w natarciu na obiekty objęte pożarem, w tym 
jeden z dachu przyległego garażu. W bezpo-
średnio przyległym budynku garażu w części  
wydzielonej na chlew podczas działań przeby-
wała trzoda chlewna (świnie - tucznik i ma- 
ciora z 6 prosiakami - nie ewakuowano zwie- 
rząt ze względu na brak zadymienia w tym  
pomieszczeniu. Po zlokalizowaniu pożaru za-
częto wywozić zniszczone płody rolne na pry-
zmę zlokalizowaną na łące z jednoczesnym 
prowadzeniem prac rozbiórkowych konstruk-
cji obiektów. W działaniach wykorzystywano 
sprzęt oświetleniowy, piły do cięcia (drewna, 
stali i betonu), dodatkowo w działaniach ko-
rzystano z trzech zestawów ciągnik z przycze-
pą i jeden ciągnik z ładowaczem czołowym  
"TUR-em" obsługiwanych przez miejscowych 
rolników. Uratowano bezpośrednio przyległy  
do stodoły garaż murowany kryty blachą z częś- 
cią wydzieloną na chlew, oborę murowaną  

krytą dachówką. Straty oszacowano na oko- 
ło 160 tys. zł.

24 sierpnia o godz. 09³⁷  PSK otrzymało  
informację o pożarze obory  w miejscowości Jab- 
łoń Jankowce.  Do działań zadysponowano 2 zas- 
tępy z JRG w Wysokiem Mazowieckiem oraz  4 
zastępy  z OSP. Po przybyciu na miejsce zdarze- 
nia stwierdzono, że pali się poddasze obory  
murowanej krytej eternitem. Na stropie obo- 
ry znajdowało się ok. 1 tony słomy i 0.2 m3  
desek sosnowych (konstrukcja dachu nie zos- 
tała objęta pożarem). Działania JOP polegały  
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu  
dwóch prądów wody w natarciu na palącą się  
słomę na poddaszu. Z chwilą  przybycia następ- 
nych zastępów straży usunięto część eternitu  
z dachu obory celem odprowadzenia dymu  
i gorących gazów pożarowych. Wprowadzono   
jeszcze jeden prąd wody na poddasze celem 
skutecznego dogaszenia palącej się słomy.  Po 
zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do usu-
nięcia desek i tlącej się słomy ze stropu na  
zewnątrz obory. Uratowano budynek obory mu-
rowanej z drewnianą konstrukcją dachu oraz 
stodołę. Straty oszacowano na około 8 tys. zł.

TS

STRAŻ INTERWENIOWAŁA

KRONIKA POLICYJNA 

W sierpniu w Ko-
mendzie Powiato- 
wej Policji w Wy-
sokiem Mazowiec-
kiem wszczęto 76 
postępowań przy-
gotowawczych. 

W miesiącu tym policjanci zatrzymali 28 
nietrzeźwych kierowców. Na drogach powia-
tu wysokomazowieckiego doszło do 7 wy-
padków i 28 kolizji drogowych.

- 13 sierpnia, po południu dyżurny wysokoma-
zowieckiej Policji poinformowany został o zda-
rzeniu drogowym w miejscowości Kruszewo 
Brodowo w gminie Sokoły. Policjanci na miej-
scu ustalili, że 21-letni kierowca renault jechał 
w kierunku Sokół. W pewnym momencie na 
prostym odcinku drogi stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał do rowu i z dużą siłą uderzył 
w betonowy płot jednej z posesji. W wyniku 
zdarzenia mężczyzna z ogólnymi potłuczeniami 
trafił do szpitala. Badanie alkomatem wykazało 
w jego organizmie ponad 3,5 promila alkoholu.  

- 14 sierpnia, tuż przed godziną 22:00 w miej-
scowości Osipy Lepertowizna w gminie Wysokie  
Mazowieckie doszło do tragicznego w skut- 
kach zdarzenia drogowego. Z policyjnych usta-
leń wynika, że 32-letni kierowca volkswagena 
jadąc w kierunku Wysokiego Mazowieckiego 
potrącił idąca w tym samym kierunku 30-lat-
kę. Kobieta najprawdopodobniej wtargnęła na 
jezdnię wprost pod nadjeżdżające auto. Gdy 
kierujący udzielał pomocy pieszej, w tył jego 
samochodu uderzył golf. Na skutek zderzenia 
caddy przesunęło się do przodu i przejechało 
po leżącej na jezdni 30-latce. Kobieta w cięż-
kim stanie została przewieziona do szpitala, 
gdzie pomimo udzielonej pomocy lekarskiej 
zmarła. Trafił tam również z ogólnymi potłu-
czeniami 21-letni kierowca golfa. Badanie alko-
matem wykazało, że obaj kierujący byli trzeźwi.   

- 21 sierpnia, tuż przed godziną 19:00 w miejs- 
cowości Skórzec w gminie Ciechanowiec doszło 
do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowe-
go. Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 
58-letni mężczyzna wyjeżdżając ciągnikiem 
rolniczym z drogi podporządkowanej najpraw-
dopodobniej wymusił pierwszeństwo przejazdu 
jadącemu od strony Siemiatycz dostawczemu 

oplowi. W wyniku zderzenia combo zjechało na 
pobocze i dachowało. Siedzący za jego kierow-
nicą 22-latek z ogólnymi potłuczeniami trafił 
do szpitala. Natomiast, gdy kierowca traktora 
usłyszał sygnały zbliżającego się policyjnego ra-
diowozu próbował uciekać z miejsca zdarzenia. 
Jednak po chwili został zatrzymany przez funk-
cjonariuszy. Okazało się, że 58-letk był kom- 
pletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało  
u niego ponad 2,5 promila alkoholu w orga- 
niźmie.  

- 29 sierpnia, tuż przed godziną 11.00 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji poinformowany 
został o wypadku drogowym, do którego doszło 
na ulicy Ludowej. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że najprawdopodobniej scho-
dząca już z przejścia 80-letnia kobieta została 
potrącona chwytakiem do bel umocowanym  
z przodu ciągnika rolniczego. W wyniku zdarze- 
nia piesza ze wstrząśnieniem mózgu przewie-
ziona została do szpitala. Badanie alkomatem 
wykazało, że 35-letni kierowca był trzeźwy.  
Teraz przyczyny i szczegółowe okoliczności wy-
padku wyjaśniają funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

AB
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Ponownie zabrzmiał dzwonek inaugurujący no- 
wy rok szkolny. Do szkół oprócz dzieci wyruszyli  
również wysokomazowieccy policjanci, którzy rozpo-
częli działania profilaktyczne pn „Bezpieczna droga 
do szkoły/domu”. 

Mają one na celu edukować zarówno uczniów, 
jak i rodziców odnośnie zachowywania się na dro-
gach czy ulicach. Od początku września szczególnym 
nadzorem objęte są drogi w rejonach szkół. Policjan-
ci „drogówki” czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, 
będą również prowadzić zajęcia z dziećmi i skontro-
lują autobusy szkolne. W ramach akcji pod szkołami  
i przedszkolami pojawiło się więcej patroli policyj-
nych. 

Spotkania w szkołach będą miały na celu uświa-
damiać dzieci i młodzież o zagrożeniach, jakie mogą 
czyhać na drogach. Funkcjonariusze będą również 
przypominać o podstawowych przepisach i zasadach 
ruchu drogowego. 

Policjanci radzą:
• bądź dla swojego dziecka wzorem prawidłowego za-
chowania - zawsze i w każdej sytuacji, 
• wybierz bezpieczną drogę, którą dziecko ma cho- 
dzić do szkoły i dokładnie się z nią zapoznaj; naucz 
dziecko bezpiecznego poruszania się po tej trasie  
i korzystania ze środków komunikacji publicznej, 
• przypominaj dziecku, że w mieście należy chodzić 
wyłącznie po chodniku, a poza miastem poboczem 
lewej strony drogi, 
• ucz dziecko, że przez jezdnię powinno przechodzić 
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, 
• zwróć uwagę dziecku, że pod żadnym pozorem nie 
wolno przebiegać przez drogę, nawet na przejściu dla 
pieszych, 
• uwrażliwiaj dziecko, że samochód może nadjechać 
szybko i dlatego zawsze przed przejściem przez jezd-
nię trzeba uważnie rozejrzeć się w obie strony – naj-
pierw w lewą, potem w prawą i ponownie w lewą, 

pamiętaj także:
• by podczas Twojej nieobecności w domu dziecko 
nikomu nie otwierało drzwi, 
• bezwzględnie zakaż dziecku przyjmowania od ob-
cych osób jakichkolwiek prezentów (np. słodyczy), 
• zabroń dziecku wsiadania do samochodów kierowa-
nych przez obce osoby oraz oddalania się z niezna-
jomymi; ucz dziecko zasad ograniczonego zaufania 
wobec obcych, 
• dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu się na 
podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na szyi, 
• nie pokazuj dziecku miejsc przechowywania cen-
nych przedmiotów i ucz je, aby swoje wartościowe 
rzeczy przechowywało w miejscu utrudniającym ich 
kradzież - np. w wewnętrznej kieszeni kurtki, 
• staraj się zrobić wszystko, aby dziecko podczas za- 
bawy zawsze było rozsądne; ucz je także zasad bez-
piecznego korzystania z Internetu, 
• zwracaj uwagę na zachowanie swojego dziecka i jego 
przyjaciół, 
• zawsze traktuj swoje dziecko poważnie i nie baga-
telizuj jego problemów - znajdź codziennie czas na 
rozmowę z nim. 

Równie ważna jest także widoczność dziecka na 
drodze. To ona wpływa na czas reakcji kierującego  
i jednocześnie na drogę hamowania pojazdu. Prawo 
o ruchu drogowym nakazuje wszystkim dzieciom  
do 15 roku życia poruszającym się poza obszarem  
zabudowanym noszenie elementów odblaskowych. 
Takie elementy u najmłodszych powodują, że kierow-
ca jest w stanie w nocy dostrzec dziecko z odległości  
150 metrów, gdzie przy ich braku ten dystans skraca 
się nawet do 20 - 30 metrów. W takiej sytuacji kierow-
ca ma dużo mniej czasu na reakcję i może nie zdążyć 
wykonać bezpiecznego manewru. Koszt zakupu ka-
mizelki odblaskowej jest niewielki, a jej skuteczność 
bardzo duża. Można również kupując ubrania wybie-
rać te, które już mają elementy odblaskowe. Sprawiają 
one, podobnie jak kamizelka, że dziecko jest dobrze 
widoczne na drodze, a co za tym idzie znacznie pod-
noszą bezpieczeństwo najmłodszych.

Pamiętajmy o obowiązku przewożenia swoich 
pociech w fotelikach ochronnych oraz o sprawdza-
niu, czy te starsze mają zapięte pasy bezpieczeństwa. 
Przestrzeganie tych dwóch ważnych zasad znacząco 
zmniejsza ryzyko śmiertelnego wypadku oraz odnie-
sienia poważnych obrażeń.

Warto również zauważyć, że nie tylko zachowanie 
dziecka wpływa na jego bezpieczeństwo na drodze. 
Bardzo ważny jest tu również kierowca i zachowa-
nie przez niego szczególnej ostrożności, gdy w rejo-
nie drogi zauważy dziecko. Pomóżmy najmłodszym 
bezpiecznie dotrzeć do celu ograniczając prędkość  
w okolicach szkół i dokładnie obserwując drogę.

Droga do szkoły i z powrotem będzie stałym 
elementem w życiu każdego ucznia, aż do następ-
nych wakacji. Pamiętajmy, że droga ta powinna być 
bezpieczna! 

 Szanowni Państwo!
Podlaska Policja od kilku lat odnotowuje szereg 

oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych. Nie-
stety przestępcy są coraz bardziej pomysłowi, metody 
ich działania się zmieniają jednak motyw jest ciągle 
ten sam: chęć szybkiego zdobycia pieniędzy kosztem  
ufnych, często zamieszkujących samotnie, starszych 
ludzi.

Oszuści zjawiają się zwykle w najmniej odpowied-
nim momencie. Chcą sprawdzać instalacje, pobierają 
opłaty za abonament telewizyjny, przynoszą zapomo- 
gi, sprzedają różne produkty, a nawet zbierają pienią-
dze „dla ubogich”. Wykorzystują czyjąś nieostrożność 
usiłując wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych 
instytucji unijnych, państwowych lub pomocowych, 
dzwonią udając członka rodziny, potrzebującego na-
tychmiastowej pożyczki. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców apeluje- 
my o czujność i rozwagę, które mogą uchronić przed 
konsekwencjami poważnych strat finansowych. W sy-
tuacjach tych niezbędne jest stosowanie kilku podsta-
wowych zasad: ograniczone zaufanie, nie wpuszczanie 
do swoich mieszkań osób nieznajomych, unikanie po-
dejrzanie korzystnych ofert, tym bardziej, jeżeli połą-
czone one są z wymogiem podpisywania dokumentów, 
wpłatą zaliczki, ujawnieniem informacji czy okazaniem 
swoich oszczędności. Pod żadnym pozorem nie przeka-
zujcie Państwo pieniędzy osobom obcym. Ostrzegajmy 
innych przed wspomnianymi zagrożeniami i wspólnie 
dbajmy o nasze bezpieczeństwo. 

Zwracamy się z apelem, aby zgłaszać informacje  
o zauważonych, podejrzanych osobach, które pojawiły 
się w naszej klatce, mieszkaniu czy posesji dzwoniąc 
pod bezpłatne numery 997, 112 lub kontaktować się  
z najbliższą jednostką Policji.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH
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Dramatyczne były wydarzenia w stoli- 
cy powiatu, do którego wówczas należał  
obszar dzisiejszej gminy – Tykocinie.  Sce- 
neria świątyni parafialnej i dziedzińca  
przed nim była świadkiem tej tragedii.  
W listopadzie 1863 r. doszło tu do nie- 
zwykłych wydarzeń. Jeden z najsłynniej- 
szych oprawców doby powstania stycz- 
niowego, komendant wojenny w Tykocinie  
kpt. Dmitriew, wraz z kozakami i oddzia-
łem żołnierzy wtargnął do wnętrza koś- 
cioła w czasie odprawiania mszy świętej. 
Wierni stłoczyli się w prezbiterium i uk- 
lękli. Dmitriew aresztował wówczas 45  
mężczyzn i wywlekł ich z kościoła do  
więzienia. Później aresztowano 3 kobiety.  
Po zakończonym nabożeństwie, gdy wier- 
ni opuścili kościół, kozacy ponownie wpadli  
do wnętrza świątyni i wypędzili stam- 
tąd członków bractwa kościelnego z chorą- 
gwiami kościelnymi i nahajkami zmusili  
ich do ustawienia dwu szpalerów i trzy-
krotnego pokłonienia się chorągwiami  
kapitanowi Dmitriewowi. Następnie szy- 
dercza procesja okrążała całe  miasto. […]

Do 1863 r. dobra wysokomazowieckie  
– Zawrocie z folwarkami Bryki, Osipy  
i Wandzin, należały do sędziego pokoju 
Ludwika Fiszera. W 1863 r. Fiszer, ówcze-
sny właściciel Zawrocia, był dygnitarzem 
cywilnej organizacji powstania stycznio-
wego w woj. augustowskim.

Tradycja ustna z lat 1920-1939 przeka-
zywała takie fakty, jak to, że w 1863 r. były 
w obiegu pieniądze z podpisem Fiszera, by- 
ły one nawet przyjmowane przez Moskali.  
Fiszer został rozsiekany przez kozaków na 
terenie wsi Brzoski Stare. Jeszcze przed II  
wojną światową pamiętano, gdzie było 
miejsce jego śmierci.

4 (17) lipca 1867 r. wskutek dochodze- 
nia sądowego komisji przy Namiestniku  
Głównodowodzącym Wojskami Warszaw- 
skiego Wojennego Okręgu i działań Sądu 
Pokoju i Policji w Tykocinie na terenie  
Lasu Jedynakowskiego odnaleziono i eks- 
humowano zwłoki kilku osób. Ustalono,  
że pochowano je przed mniej więcej trze- 
ma laty. Jeden z pochowków znajdował się  
w Lesie Jedynakowskim, na samym brzegu  
tegoż lasu, od strony południowej, na krań- 
cu pola ugorowego, z tymże lasem stykają- 
cego się. Były to zwłoki Konstantego, syna 
Jana Jaszczołta, kleryka Sankt Petersbur-
skiego Seminarium Duchownego. Przy 
zwłokach jego znalezione zostały resztki  

następującego odzienia z sukna grubego, 
ciemno-brunatnego, palta formy letniej, 
jak przy szynelach krojem wojskowym uży-
waną bywa. Rękaw cały czarny, tasiemką 
obszyty oraz czapkę czarną z daszkiem,  
z sukna cienkiego i buty. Około 200 kroków 
od mogiły Konstantego Jaszczołta znale- 
ziono zwłoki niewiadomego z nazwiska i po- 
chodzenia mężczyzny, w wieku młodym... 
Zmarły wyżej wspomniany mężczyzna zszedł  
z tego świata, przed mniej więcej trzema 
laty, jak niemniej, że przy zwłokach jego z 
odzieży nie znaleziono nic, oprócz kawał-
ka płótna cienkiego. Około 300 kroków 
na południowy wschód od mogiły klery-
ka Konstantego Jaszczołta odkryto jesz-
cze inną mogiłę dwóch mężczyzn. Nie- 
wiadomych z nazwiska i pochodzenia.  
Pierwszy z nich był w średnim wieku – Zmar- 
ły wspomniany mężczyzna, zszedł z tego 
świata przed trzema mniej więcej laty, jak  
niemniej, że zmarły odziany był w suknię,  
z sukna używanego zwykle na żołnierskie 
szynele i przepasany był paskiem rzemien-
nym. Ściśle ze śledztwa wiadomo, miał być 
żołnierzem wojsk cesarsko-rosyjskich. Dru- 
gi z pochowanych w tej mogile mężczyzn  
był w młodszych latach... Zmarły miał 
odzienie koloru zielonego i opasany był pas- 
kiem nicianym, niebieskim, jakiego włościa- 
nie używają, a o ile wiadomo ze śledztwa 
miał być żołnierz wojsk cesarsko-rosyjskich.
O efektach ekshumacji proboszcza parafii 
dąbrowszczyńskiej powiadomili dwaj soł- 
tysi – Jan Piętka z Izdebnika (lat 27) i Jakub 
Pietrzak z Dąbrowki (lat 58). Obaj byli nie- 
piśmienni, a akty zgonów za nich w księdze 
metrykalnej kościoła w Dąbrowce podpisał 
w ich imieniu proboszcz ks. Jan Krassowski.

Tradycja okoliczna wspomina, że właś- 
cicielem pobliskiego majątku Lubowicz  
Wielki miał zostać skarbnik powstania  
1863 r., Żyd Icek Rosochacki, który miał  
kupić Kuczyn z pięcioma folwarkami i mły- 
nem wodnym w Kostrach Podsędkowię- 
tach od żony naczelnika oddziału pows- 
tańczego Leśniewskiego, po jego ucieczce  
do Paryża, gdy i żona musiała z kraju  
emigrować. Rosochacki zapłacił Leśniew- 
skiej pozostałościami z kasy powstańczej,  
których nie zdołano wydać podczas walk  
z Moskalami.

29 listopada 1863 r. na mocy wyroku  
Sądu Wojennego Miasta Białegostoku i Po- 
wiatu Białostockiego naczelnika płk. Mon- 
tejfelesza został powieszony w Sokołach  

(pow. łomżyński) Jan Konopko, syn Łuka- 
sza, za służbę rewolucyjnemu rządowi  
w szarży żandarma-wieszatiela, głównego 
werbującego do oddziałów powstańczych 
i poborcy podatkow. Konopko był szlach-
cicem z województwa augustowskiego, ze 
wsi Osi Bagny.

W Łomży powieszono Władysława  
Iczkowskiego, syna Mikołaja, mieszkańca  
powiatu łomżyńskiego, za przebywanie  
w oddziale powstańczym w szarży żandar-
ma-wieszatiela, udział w bitwach z woj-
skami pod miasteczkiem Siemiatyczami, 
napad we wsi Lachy Truskolasy (par. So-
koły) na śpiących żołnierzy simbirskiego 
pp tam rozkwaterowanego, zabranie pię-
ciu osob z nich do oddziału powstańcze-
go, następnie udział w powieszeniu kilku  
osob, zbieranie po wsiach podatków i orę- 
ża i oddanie takowych powstańcom.

Tragiczny był dzień 11 (23) 1865 r., gdy 
w Bajkach Zalesiu, na mocy wyroku śmier- 
ci powieszono 25-letniego powstańca Jana  
Świętorzeckiego202. Najprawdopodobniej  
był on synem Wincentego Świętorzeckiego  
i Ewy z Rutkowskich z Frącek. Oskarżony  
był o udział w organizacji spiskowej i żan- 
darmerii narodowej (w szarży żandarma- 
-wieszatiela), głównym zarządzającym przy  
dokonywaniu wyroków. Dwóch hodysze- 
wian – Filip Michałowski i Antoni Urban  
– wzięło udział w powstaniu i poległo  
w potyczkach. Na wieś nałożono kontry- 
bucję 10 rubli z każdego gospodarstwa.  
Moskale wyznaczyli w Hodyszewie „dzie- 
siętników”, którzy mieli dozorować innych  
i donosić władzom. Byli to: Jakub Łopień-
ski, Stefan Marcińczuk, Grzegorz Pietkowski 
i Grzegorz Michalczuk. Dziesiętnicy ho-
dyszewscy, zamiast służyć Rosjanom, sa- 
mi zaangażowali się w ruch powstańczy.  
W 1863 r. aresztowano w Hodyszewie 8 
osób, które osadzono w więzieniu w Biel-
sku Podlaskim. Zwolniono jedynie ks. 
Feliksa Bańkowskiego, prezbitera miejs- 
cowej cerkwi unickiej, pozostałych popę-
dzono do guberni tomskiej. Po 8 latach  
z zesłania wrócili: Stefan Marcińczuk, 
Grzegorz Pietkowski, Grzegorz Michal-
czuk, Marcin Larjoński, Bogdański, Ma-
teusz Siemieńczuk. W czasie zsyłki zmarł 
Jakub Łopieński.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
– Powstanie Styczniowe 1863 r.
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Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone w 2013 roku na aktywizację zawodową  
i społeczną osób niepełnosprawnych,  Powiatowy Urząd Pracy  w Wysokiem Mazowiec-
kiem  informuje,  że do końca bieżącego roku nie będą realizowane zadania związane  
z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych w formie tworzenia miejsc pracy,  
organizacji szkoleń oraz udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wysokie Mazowieckie  21.08.2013r.
PUP

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2013 roku kształtowała się na pozio-
mie 8,4% (2012 rok – 8,1%) i tak jak na przestrzeni całego roku – była najniższa 
w województwie. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce i w województwie pod-
laskim stanowili odpowiednio 13,2% oraz 14,4% ludności czynnej zawodowo. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wy- 
sokiem Mazowieckiem na koniec czerwca  2013 roku wynosiła 2274 osoby  
i była wyższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku 
ubiegłego o 4,6%. Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powia-
tu przedstawiała się następująco: 

Rynek pracy powiatu w I półroczu 2013 roku 
z uwzględnieniem realizacji aktywnych programów rynku pracy

Według stanu na koniec czerwca 2013 roku w ewidencji urzędu figuro-
wało:
• 213 osób z prawem do zasiłku (9,4% ogółu bezrobotnych, rok 2012 – 10,0%), 
• 956 kobiet (42,0% ogółu bezrobotnych, rok 2012 – 43,9%),
• 679 osób do 25 roku życia (29,9% ogółu bezrobotnych, rok 2012 – 30,8%),
• 402 osoby po 50 roku życia (17,7% ogółu bezrobotnych, rok 2012 – 18,5%),
• 1177 osób długotrwale bezrobotnych (51,8% ogółu bezrobotnych, rok 2012 
– 49,9%).
W okresie 6 miesięcy br. w urzędzie zarejestrowało się 1360 osób bezrobot-
nych, z ewidencji wyłączono 1464 osoby (rok 2012: napływ – 1349, odpływ 
– 1505), w tym z powodu podjęcia pracy - 700 osób (rok 2012 - 569).

W 2013 roku do urzędu zgłoszono 775 wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej (rok 2012 – 630), w tym 53% (411) stanowiły oferty 
aktywizacji zawodowej współfinansowane przez urząd pracy. Na jedno wolne 
miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej w powiecie przypadało średnio  
18 bezrobotnych (rok 2012 – 21). Zrealizowano 89% ofert pracy. 

Realizując zadania w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej w ok- 
resie sześciu miesięcy 2013 r. udzielono 444 indywidualnych porad zawodo-
wych oraz 19 informacji zawodowych, podczas 8 porad grupowych objęto 
wsparciem 48 osób, z badań testowych skorzystały łącznie 224 osoby.

W omawianym okresie zajęciami aktywizacyjnymi Klubu Pracy w ramach 
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy objęto 10 osób bezrobotnych. 

W I półroczu 2013 roku na aktywizację osób bezrobotnych ogółem wydat-
kowano kwotę 2.831,6 tys. zł, w tym: na realizację programów współfinanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.315,4 tys. zł, na realizacje 
programów finansowanych z Funduszu Pracy -  1.516,2 tys. zł. 
Wydatki na aktywne programy rynku pracy kształtowały się następująco:

W okresie sześciu miesięcy 2013 roku aktywnymi programami rynku pracy 
objęto 474 osoby bezrobotne (rok 2012 - 483 osoby), w tym: 
- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 121 osób;
- w ramach robót publicznych podjęły pracę 3 osoby;
- stażami objęto 239 osób;          
- przeszkolono 35 osób;        
- w ramach refundacji kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowisk pracy 
zatrudniono 10 osób;        
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 66 
osób.

Bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy zamieszczane są na 
stronie internetowej urzędu www.pup.wysokiemazowieckie.pl.

Anna Milewska
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W lipcu, w Domu Pomocy Społecznej  
w Kozarzach odbył się XVIII Przegląd Zespo- 
łów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. 
Uczestnikami tego wydarzenia byli podopieczni 
zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej  
z Garbar, Tykocina, Białegostoku, Łomży i Cze-
rewek oraz mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozarzach. Przegląd zaszczycili swoją 
obecnością: Starosta Wysokomazowiecki – Bog-
dan Zieliński, Wicestarosta – Leszek Gruchała, 
radni, dyrektorzy domów pomocy społecznej  
i instytucji współpracujących z Domem Pomo-
cy Społecznej w Kozarzach. Oprawę muzyczną 
imprezy zapewniły zespoły muzyczne „Kłosy”  
z Ciechanowca, „Atłans” z Piekut, który dodat-
kowo przygrywał na integracyjnej zabawie ta-
necznej. 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Domu Po- 
mocy Społecznej w Kozarzach Marek Karolew- 
ski powitaniem przybyłych gości, a Starosta  
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński dokonał 
uroczystego otwarcia Przeglądu.

Następnie na scenie amfiteatru pojawił się  
zespół „Kfinto” z Domu Pomocy Społecznej 

w Kozarzach, który swoim występem rozpoczął 
prezentację zespołów, kolejne były „Tykociń- 
skie Maliny” z Tykocina, „Promyki” z Łomży, 
„Jaworzanie” z Czerewek, „Co Nieco” z Białego-
stoku, „Promyk” z Garbar. 

Po wspólnym obiedzie nastąpiło podsumo-
wanie Przeglądu i wręczenie uczestnikom na-
gród oraz dyplomów. Następnie przyszedł czas 
na ostatni punkt imprezy – zabawę taneczną 
przy akompaniamencie zespołu „Atłans”, zakoń-
czoną słodkim poczęstunkiem. 

Przegląd Zespołów Artystycznych Osób  
Niepełnosprawnych służy wsparciu i promocji 
dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych 
oraz zaakcentowaniu ich obecności w środowi-
sku. Wzmaga ich aktywność twórczą, pozwala 
doznawać i odkrywać bogactwo własnych po-
mysłów.

Mieszkańcom pozostały piękne wspomnie-
nia i nadzieja, że spotkają się tu wszyscy ponow-
nie za rok na kolejnym Przeglądzie. 

POZOSTAŁY PIĘKNE WSPOMNIENIA

    IMPREZY KULTURALNE

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 Ma-

zowieckiem – 28,29 września 2013 r.
Organizator: 

Klub Rodzin Abstynenckich ‘’ŁABĘDŹ’’ 
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 19

tel: 604618154 
Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Kultury  

w Wysokiem Mazowieckiem

Gminne obchody „Europejskich Dni Dzie-
dzictwa 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

Miejsce realizacji: Uroczystości w kościele, 
przy pomniku i w GOK-u

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 Państwowej

Straży Pożarnej

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

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 
strona internetowa: www.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                          

ul. 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.

KALENDARZ IMPREZ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2013 R
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WAKACJE Z EKONOMIĄ
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

"W banku, w sejfie czy w skarpecie. Jak bezpiecznie zarządzać finansami"

Wakacje 2013 to czas, kiedy w szkołach 
trzech wschodnich województw Polski: podkar-
packim, lubelskim i podlaskim organizowane są 
projekty edukacyjne Fundacji Rozwoju Wolon-
tariatu dotyczące szeroko rozumianej bankowo-
ści i metod zarządzania finansami. Szczególnym 
patronem oraz fundatorem akcji jest Fundacja 
Narodowego Banku Polskiego.

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 
od 26.08.2013 r. do 29.08.2013 r. z klasy IV  
technikum rolniczego uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych zorganizowanych przez Fundację 
Narodowego Banku Polskiego. Wykłady zapoz- 
nały uczniów z najważniejszymi zagadnieniami 
ekonomicznymi.  Zajęcia prowadzone były przez 
studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa: Ka- 
tarzynę Salwa oraz Annę Hałas. W ramach zajęć 
ze studentami uczniowie mogli dowiedzieć się 
cennych informacji na temat struktury banko-
wości, korzyści płynących z racjonalnego korzy-
stania z usług bankowych oraz podstawowych 
cech produktów oszczędnościowych i kredyto-
wych. A to wszystko w jasny i przystępny spo-
sób, w formie zabawy, gier i twórczych warsz-

tatów, podczas których każdy uczestnik miał 
możliwość wykazania się swoimi zdolnościami 
i wiedzą.

Celem programu „PROJEKTOR – wo-
lontariat studencki” jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży z całej Polski 
poprzez edukacyjne realizowane przez studen-
tów – wolontariuszy. Projekty realizowane przez 
Fundację koncentrują się na umiejętnościach  
i kompetencjach wolontariuszy. Zajęcia propo- 
nowane i realizowane przez studentów mają 
formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu  
dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie.  
Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki,  
przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności.  
Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artys- 
tyczne, związane z ochroną środowiska, psycho- 
logiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanis- 
tyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe  
i inne.  Fundacja Rozwoju Wolontariatu two- 
rzy warunki dla systematycznego, trwałego,  
opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Pol-
sce. Fundacja promuje ideę wolontariatu - zaan-
gażowaną, odpowiedzialną i aktywną postawę 

wśród Polaków.  W rozumieniu Fundacji wolon-
tariat jest skuteczną metodą budowania kapitału  
społecznego, dlatego szczególną wagę przywią-
zuje do zwiększania świadomości i edukacji  
nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia uwagi  
różnych środowisk – studentów, uczniów, pra-
codawców, społeczności i władz lokalnych - na  
korzyści płynące z doświadczeń wolontariac- 
kich. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez pro-
gram „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, 
którego głównym partnerem i darczyńcą jest 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Pro-
gram Fundacji uzyskał także wsparcie Fundacji 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a honoro-
wy patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

Fundacja została odznaczona certyfikatem 
Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom (lata 
2012-2013). Tytuł został przyznany przez Sieć 
Centrów Wolontariatu w Polsce.

 Dziękujemy Pani Katarzynie Salwa i Pani 
Annie Hałas za ciekawe zajęcia z ekonomii, któ-
ra daje nam mnóstwo możliwości, do wykorzy-
stać każdego dnia. Jest to jedna z największych 
zalet tej nauki, ponieważ dzięki paru prostym 
zasadom, którymi rządzi się ekonomia, będzie-
my mogli racjonalniej wydawać, inwestować  
i oszczędzać nasze pieniądze.

Beata Roszkowska-Kopańska

W miejscowości Jabłonka Kościelna, Gmi-
na Wysokie Mazowieckie odbył się 15 sierpnia 
odbył się Festyn Rodzinny. W programie im- 
prezy znalazły się m.in.: występ dzieci i mło-
dzieży z Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej, 
występ zespołu Rock Przestępny, ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród laureatom konkursu 
fotograficznego „Gmina wczoraj i dziś”, występ 
zespołu Kapela Podwórkowa Kumple, ogłosze-
nie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom 
zawodów wędkarskich, występ zespołu tanecz-
nego „OKAY DANCE”, występ zespołu Kapela 
Podwórkowa Kumple, podsumowanie turnieju  
piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Wysokie  
Mazowieckie i oczywiście zabawa ludowa. Do-
datkowymi atrakcjami na festynie było bez- 

płatne wesołe miasteczko dla dzieci oraz degu-
stacja produktów regionalnych.

W dniach 11 i 15 sierpnia 2013 r. został  
rozegrany III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PU-
CHAR WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZO-
WIECKIE. W rozgrywkach, które odbywały się  
na boisku sportowym ORLIK 2012 przy Zespo- 
le Szkół w Jabłonce Kościelnej udział wzięło 
11 zespołów. Rozgrywki były przeprowadzone 
w 4 trzydrużynowych grupach (11 sierpnia). 
Ćwierćfinały, półfinał, mecz o trzecie i pierwsze 
miejsce odbył się 15 sierpnia.

15 sierpnia od godziny 6 rano do 10 trwały  
II ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR  
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  
organizowane wspólnie z Kołem Polskiego  

Związku Wędkarskiego w Wysokiem Mazowiec- 
kiem. Zawody wędkarskie odbywały się na sta- 
wach w miejscowości Tybory - Kamianka.

RODZINNIE W JABŁONCE
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Słowa wybitnego, starożytnego filozofa przy-
świecały inauguracji roku szkolnego 2013/2014  
w Jagiellończyku. Wypoczęte i gotowe do działania  
grono pedagogiczne jak również uczniów, powitał 
po przerwie wakacyjnej dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Policealnych - Ryszard Łu-
kasz Flanc. Wicedyrektor - Aldona Maciejczuk pod- 
kreśliła, że nowy rok szkolny, to jak zawsze w tej  
szkole intensywna praca we właściwej atmosferze. 
Nie zabrakło również gości, swą obecnością zasz- 
czycili nas: starosta powiatu wysokomazowieckiego - 
Bogdan Zieliński i ks. kanonik – Edward Łapiński.  
Starosta przybył nie tylko by, życzyć wszystkim 
sukcesów w nowym roku szkolnym, ale również 

by poinformować, iż Starostwo Powiatowe ufun-
duje najlepszym uczniom stypendia.  Ks. Kanonik  
zaznaczył, iż ucząc się nie należy zapominać o Bogu  
i jego opiece w każdym działaniu.  Z dniem 1 wrze-
śnia na zasłużoną emeryturę odeszli, pożegnani 
przez dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz 
uczniów: Wiesława Szwed oraz Andrzej Sitarski. 
Powitaliśmy nowego katechetę - ks. Wojciecha Kur- 
ka, który zastąpi w nauczaniu religii ks. Artura  
Akimowicza. Rok szkolny 2013/2014 został ofic- 
jalnie rozpoczęty.

ZSOiP

„NAJWAŻNIEJSZY W KAŻDYM DZIAŁANIU JEST POCZĄTEK”

Na terenach wystawowych Podlaskiego Oś- 
rodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 8 
września odbył XII z kolei Podlaski Dzień Kuku- 
rydzy. Pogoda dopisała, a organizatorzy zadbali 
oto, aby goście nie nudzili się ani przez chwilę.

Impreza zorganizowana we współpracy z Pol- 
skim Związkiem Producentów Kukurydzy w Po- 
znaniu dzięki możliwości skorzystania z wiedzy 
doświadczonych doradców PODR i przedstawi-
cieli firm nasiennych, wielu atrakcjom i sprzyja-
jącej, słonecznej aurze przyciągnęła wielu gości, 
zarówno plantatorów wraz z rodzinami, miło-
śników kukurydzy, jak i osoby, które przybyły 
na pola demonstracyjne ośrodka w ramach nie-
dzielnego spaceru.

Kukurydza na stałe wpisała się w strukturę 
zasiewów podlaskich pól, jako jedna z najważ-
niejszych roślin paszowych wykorzystywanych 
w żywieniu bydła, dlatego też nie dziwi, że świę-
to jej poświęcone wzbudza duże zainteresowa-
nie. Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy go-
ście mogli zapoznać się z aż 110 jej odmianami 
z 19 firm nasiennych oraz 13 odmianami prze-
znaczonymi do zbioru na kiszonkę badanych  
w porejestrowym doświadczalnictwie odmiano- 
wym. Osoby zainteresowane hodowlą odmian  

mieszańcowych kukurydzy mogły wysłuchać 
wykładu dr Romana Warzechy, pracownika 
IHAR-PIB Radzików. Podczas szkolenia słu- 
chacze dowiedzieli się, w jaki sposób powstają 
mieszańce kukurydzy, w jakim kierunku zmie-
rza hodowla nowych odmian oraz o szkodni-
kach zagrażających polskim uprawom.

Wśród atrakcji przewidzianych podczas 
Podlaskiego Dnia Kukurydzy nie zabrakło po-
kazu pracy najnowszych maszyn uprawowych, 
takich znanych marek jak John Deer, CLASS 
czy New Holland oraz pokazu zbioru i anali-
zy kukurydzy pod patronatem firmy DuPont 
Pioneer. Ten ostatni dotyczył m.in. czterech  
odmian na ziarno: P7500, P7529, P8025, P8400. 
Plon wymienionych odmian wyniósł od 7 do 14 
t/ha suchego ziarna, natomiast wilgotność pod-
czas zbioru od 37 do 44 %.

Tradycyjnie odbyły się także coroczne kon-
kursy – Wojewódzki Konkurs Orki organizowany  
przez Sekretariat Regionalny KSOW woj. pod-
laskiego we współpracy z PODR oraz konkurs 
dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa 
zwierząt gospodarskich” organizowany przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
i PODR. Zwycięzcą konkursu dla producentów 

mleka został Tomasz Wasilewski z miejscowości 
Wyliny-Ruś, drugie miejsce zajął Jan Czarniew- 
ski z miejscowości Morze, zaś trzecie – Stanisław 
Szotko z miejscowości Zabłudów-Kolonia.

W napiętym harmonogramie imprezy prze-
widziano jednak chwilę wytchnienia, podczas 
której zwiedzający mogli spróbować pysznej 
zupy kukurydzianej.

Izabela Targ

XII PODLASKI DZIEŃ KUKURYDZY 

„Ekspedycja Orląt” to obóz dla najlepszych 
uczniów klas wojskowych, na który zakwalifiko- 
wało się tylko 45 uczestników z całej Polski, w tym  
5 uczniów z ZSOiZ w Ciechanowcu. Celem zgru- 
powania było zmotywowanie młodzieży do uzys- 
kiwania wysokich wyników w nauce, jak również  
zdobywania dodatkowych umiejętności oraz upraw- 
nień specjalistycznych. W lipcu, w Bielsku-Białej  
na terenie jednostki 18 Batalionu Powietrzno-De-
santowego piątka z Ciechanowca zdobyła upraw-
nienia skoczka spadochronowego. 

Pierwsze dni okazały się dla niektórych bardzo 
ciężkie - poczuli wojskową atmosferę - za najmniej-
sze przewinienie czekała seria „pompek”, codzienna 
zaprawa i musztra. Wszyscy z niecierpliwością cze-
kali na skoki, ale trzeba było posiąść odpowiednią 
wiedzę praktyczną i teoretyczną.

W końcu jednak nadszedł długo oczekiwany 
dzień: krótkie przygotowanie naziemne i oczekiwa-
nie na wylot. Skakali z samolotu Cesna 206. Mie-

ściło się tam zaledwie 4 uczniów, pilot i instruktor 
wyrzucający. Strach niejednemu zajrzał w oczy. 
Na wysokości 1000 metrów zaczynał się prawdzi-
wy stres. Każdy siedząc na progu i przygotowując 
się do skoku czekał na jedno najważniejsze sło- 
wo: „Skok!”. Po skoku należało odczekać w powie-
trzu 5 sekund - to czas, konieczny do prawidłowego 
otworzenia spadochronu. Dla jednych to tylko 5 
sekund, a dla innych cała wieczność. 

W tym samym czasie zgrupowana w innych 
plutonach młodzież pokonywała malownicze, gór-
skie szlaki. Jedną z atrakcji, z jakich można było 
skorzystać była rywalizacja z użyciem Air Soft Gun. 
Przysporzyła ona wszystkim wiele radości, ale nie 
obyło się bez siniaków. Następną noc młodzież  
spędziła w górach, pod gołym niebem. Dowódcy  
drużyn pokazali rożne sposoby wchodzenia i scho-
dzenia ze ścianek. Odbyła się też „Operacja Po- 
łudnie”, na której mogli się zapoznać z ogromną  
ilością sprzętu wojskowego oraz umundurowania. 

     Ognisko pożegnalne, na którym uczniowie 
otrzymali certyfikaty ukończenia kursu skoczka, 
zakończyło obóz. 

ZDOBYWCY PRZESTWORZY Z CIECHANOWCA
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Od godz. 10:00 w kościele pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Ciechanowcu odbyła się msza 
święta w intencji uczestników XIII Podlaskie-
go święta Chleba, w której uczestniczyli goście 
honorowi Święta Chleba oraz zespoły folklo-
rystyczne. Po mszy świętej goście i zespoły na 
15 bryczkach i 10 furmankach przejechali na 
teren Muzeum. Na czele jechał wóz drabiniasty  
z wieńcem dożynkowym. 

Po przyjechaniu do Muzeum Dyrektor 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu Dorota Łapiak powitała gości 
honorowych Święta Chleba, wśród których by- 
li między innymi posłowie do Sejmu RP: Jacek 
Bogucki, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Zieliński 
i Dariusz Piontkowski, a także Wicewojewoda 
Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek  
Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, 
Doradca Prezydenta RP Tomasz Borecki, Sta-
rosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan 
Zieliński, Wicestarosta Powiatu Wysokomazo-
wieckiego Leszek Gruchała oraz Dyrektor Agen-
-cji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa 
Stefan Krajewski.

Następnie przedstawiciel Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marek Cieśliński oraz przewod-
niczący Rady Muzealnej Muzeum Rolnictwa 
prof. Czesław Waszkiewicz wręczyli przyznane 
przez Ministra Rolnictwa 5 odznak honorowych 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczeni zostali: 
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego Anatol Wap, Zastępca Dy-
rektora Muzeum Rolnictwa Anna Wiśniewska, 
Kierownik Działu Techniki Rolniczej Muzeum 
Rolnictwa Marek Wiśniewski, Kierownik Działu 
Weterynaryjnego Muzeum Rolnictwa Grzegorz 
Jakubik, Kierownik Działu Etnograficznego  
Muzeum Rolnictwa Antoni Mosiewicz.

Uroczyste otwarcie XIII Podlaskiego Święta 
Chleba nastąpiło poprzez przełamanie i podzie-
lenie się z widzami 6 metrową hałką upieczoną  
w piekarni „Kobus” w Ciechanowcu.

Aplauz i ogromne zainteresowanie widzów  
i mediów wzbudził przejazd wokół gazonu przed 
pałacem 13 zabytkowych ciągników. Szczególne 
zainteresowanie i gorące oklaski powitały jedy-
ną w Polsce jeżdżącą lokomobilę George White  
z 1910 roku kierowana przez Dyrektor Muze- 

um Dorotę Łapiak. Na łące przed zabytkowym  
kościołem z Bogut przeniesionym na teren  
skansenu zainscenizowane zostało widowisko 
święcenia zwierząt nawiązujące do takich uro- 
czystości odbywających się 16 sierpnia w dniu 
świętego Rocha – patrona pasterzy. Okadza-
ne dymem z płonącego ogniska były święcone  
przez księdza Tadeusza Kryńskiego Proboszcza  
Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciecha- 
nowcu zwierzęta przeprowadzane w następują-
cej kolejności: konie – kuce, osły, owce i kozy. 
Ksiądz poświęcił również pieski widzów i poka-
zywane w klatce króliki.

Po pokazie święcenia zwierząt na wozie 
drabiniastym wyruszyli w pole żniwiarze i ko-
śnik poprzedzeni przez zespoły folklorystyczne 
„Klekociaki” z Bociek i „Kalina” z Żurobic gm. 
Dziadkowice. W polu przy wiatraku panie z Bia-
łych Szczepanowic żęły zboże sierpami a kośnik 
Pan Tadeusz Wilkowski kosił kosą. Do kosze- 
nia włączyli się również widzowie. Na polu była 
też kołyska polowa z niemowlakiem. W czasie 
przerwy na tzw. podobiadek widzowie i zespoły 
były częstowane pampuchami przez najmłod- 
szą żniwiarkę Agnieszkę Michalczuk. Na zakoń-
czenie pokazu została z ostatniej garści zboża 
wykonana przepiórka, którą „oborano” prze- 
ciągając 3 razy wokół tyłkiem po rżysku naj-
młodszą żniwiarkę. Z drugiej garści zboża pa-
nie z Białoruskiego Państwowego Muzeum Ar-
chitektury Ludowej i Życia Pospolitego Maria 
Kowalowa i Irena Judina zawijały tzw. „brodę”.  
Obrzęd polegał na wypieleniu dookoła ścierni-
ska, wykonaniu wianka z kłosów żyta, zrobie-
nia z 4 garści krzyża i złożeniu pod krzyżem na 
ściernisko chleba, owinięciu sierpów źdźbłami 
żyta, umyciu i wytarciu rąk. Symbole te miały 
dać na przyszły rok czyste, niezachwaszczone 
pole, uniknięcie suszy i uchronić dłonie przed 
skaleczeniem sierpem. Pokaz białoruski spotkał 
się z aplauzem zgromadzonej publiczności. 

Po obrzędach żniwnych odbyło się młóce-
nie zboża młockarnią napędzaną lokomobilą.                 
Po młóceniu żniwiarze z wieńcem dożynko- 
wym, chlebem, krzyżem z kłosów i wiankiem  

z kłosów żyta udali się przed dwór myśliwski 
gdzie wręczyli je gospodarzom dożynek: Zas- 
tępcy Dyrektora Muzeum Rolnictwa - Annie  
Wiśniewskiej i Przewodniczącemu Rady Muze-
alnej - prof. Czesławowi Waszkiewiczowi.

Zebranym widzom umilały czas zespoły 
folklorystyczne „Skowronki” z Brańska, „Kle-
kociaki” z Bociek, „Kalina” z Żurobic, „Ster-
dyniacy” ze Sterdyni, „Kapela Wuja Krzycha” 
ze Skrzeszewa, Kapela „Pasieka” z Platerowa  
i „Kłosy” z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 
Po godzinie 16:00 w amfiteatrze odbył się kon-
cert następujących zespołów: Warszawska Ka- 
pela z Targówka, Kapela Klezmerska z Sejn,  
Zespól The Plants, Zespół Otoczeni przez Bydło. 
Jako gwiazda wieczoru wystąpiła Maryla Ro- 
dowicz.

Antoni Mosiewicz

SMAK CHLEBA I ZAPACH ZBOŻA
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