czerwiec 2014
JUBILEUSZOWO W SALI OBRAD I W PLENERZE
Impreza plenerowa pn. „Dzień z Powiatem
Wysokomazowieckim”, po raz drugi zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem odbyła się w tym roku 8 czerwca.
Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter, ponieważ obchodzono również jubileusz
15-lecia odrodzonego samorządu powiatowego.
W niedzielny poranek uroczystości rozpoczęła msza święta w miejscowym Kościele pw.
Św. Jana Chrzciciela, celebrowana przez dziekana
wysokomazowieckiego ks. Ryszarda Niwińskiego.
Po mszy świętej w asyście akompaniamentów
orkiestry dętej OSP w Wysokiem Mazowieckiem,
poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście prze-

mieścili się do budynku Starostwa Powiatowego,
gdzie odbyła się uroczysta sesja rady powiatu.
Dokończenie na stronie 11.

NOWE PIEKUTY MAJĄ HERB I FLAGĘ
Uroczystość uchwalenia Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy Nowe
Piekuty odbyła się 4 czerwca. Herb Nowych Piekut to błękitna tarcza z wizerunkiem głowy i jednego skrzydła orła z herbu Mazowsza. Prawym skrzydłem okala on inicjał Maryjny, nad którym
mieszczono zamkniętą koronę z obrazu Matki Bożej Pojednania,
który znajduje się w Hodyszewie na terenie tej gminy. Flaga Nowych Piekut jest w barwach błękitnej, białej i czerwonej, także
z wizerunkiem herbu. Projekt stworzył ks. Paweł Dudziński.
Radni Gminy Nowe Piekuty na uroczystej sesji jednogłośnie
podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Herbu, Flagi i Pieczęci.
Dokończenie na stronie 2.

STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE

Meldunek złożony najwyższemu stopniem
przełożonemu, podniesienie Flagi Państwowej
na maszt i odegranie Hymnu Państwowego rozpoczęły tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem. Uroczystość odbyła się
23 maja na placu przed Miejskim Ośrodkiem
Kultury. Dalszą część obchodów strażackiego
święta prowadził st. bryg. Tomasz Sieńczuk.

Na wstępie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Koc powitał
przybyłych gości: Jacka Boguckiego – Posła na
Sejm RP, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Wysokiem Mazowieckiem, st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego
– Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Tadeusza Wojtkowskiego i Łukasza Siekierko – Radnych Sejmiku
Województwa Podlaskiego, Bogdana Zielińskiego i Leszka Gruchałę – Starostę i Wicestarostę
Wysokomazowieckiego, przedstawicieli instytucji i służb współdziałających, Burmistrzów
i Wójtów z naszego powiatu, poczty sztandarowe,
strażaków PSP i OSP, członków Zarządu Powiatowego Zarządu OSP RP, weteranów służby
pożarniczej, pozostałych gości i sympatyków
służby pożarniczej.

Dokończenie na stronie 5.

ZDANIEM STAROSTY…

W dniu 8 czerwca 2014 r. podsumowaliśmy
15 lat odrodzonego samorządu powiatowego
Choć instytucja powiatu nie została przez ustawodawcę finansowo doceniona to jednak możemy
być dumni, iż w takim powiecie mieszkamy. Dumni
jesteśmy przede wszystkim z naszych mieszkańców:
rolników, przedsiębiorców, pracowników. Naszą
marką jest produkcja i przetwórstwo mleka. Marka
Mlekowita znana jest w całej Polsce. To dzięki szlacheckiemu pochodzeniu oraz wielkiej pracowitości
nasi rolnicy, przedsiębiorcy i pracownicy mają prawo nazywać się prymusami, każdy w swojej dziedzinie. To dla mnie wielki zaszczyt, iż mogę być ich
przedstawicielem w radzie powiatu i na stanowisku
starosty. Dla takich ludzi warto żyć i pracować.
Dlatego też mając takich mieszkańców i takie
otoczenie Rada Powiatu, Zarząd Powiatu a także
Starosta, musieli i muszą sprostać wielkim wyzwaniom i oczekiwaniom. To pierwsza Rada z jej przewodniczącym Stefanem Brzozowskim oraz pierwszy Zarząd ze Starostą Jackiem Boguckim, zawiesili
niezwykle wysoko poprzeczkę dla pozostałych kadencji organów powiatu. Mam nadzieję, iż tym wyzwaniom przez cały czas wychodzimy naprzeciw.
W okresie tych 15 lat powiat wysokomazowiecki bardzo dużo inwestował. Mając naprawdę
bardzo skromny budżet. Udało nam się zainwestować ok. 173 mln zł w infrastrukturę drogową,
oświatową i społeczną. Średnioroczny wskaźnik
wydatków majątkowych wyniósł 27,5% wszystkich wydatków (najniższy 1999 r. – 7,47%, najwyższy – 40,3% – 2009 r.). Największym beneficjentem
tych środków są nasze drogi powiatowe. Mamy ich
w swoim posiadaniu 594 km. W ciągu 15 lat prze-

budowaliśmy 265 km dróg za ok. 120 mln zł. Taka
była i w dalszym ciągu jest potrzeba wyrażana przez
mieszkańców naszego powiatu. Nie byłoby to możliwe bez zewnętrznego dofinansowania tych inwestycji. Dziękuję tu wójtom i burmistrzom z terenu
powiatu za zrozumienie potrzeb w tym względzie.
Oczywiście oprócz gmin pozyskiwaliśmy i pozyskujemy skutecznie środki na ten cel z takich źródeł
jak: SAPARD, ZPORR, rezerwa subwencji ogólnej,
Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych.
Następnym beneficjentem jest oświata. Wyremontowaliśmy i dociepliliśmy wszystkie jednostki
oświatowe prowadzone przez powiat. A oprócz tego
stworzyliśmy i wybudowaliśmy od podstaw nową
szkołę – CKZ im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem. Skorzystaliśmy tu z dofinansowania
RPO WP. Przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem
wybudowaliśmy nową halę korzystając z RPO WP.
Dodatkowo dzięki współpracy z miastem Wysokie
Mazowieckie wybudowaliśmy 2 ,,wypasione” orliki
(boiska sportowe) z bieżniami okólnymi przy ZSZ
i ZSOiP Wys. Maz. Dodatkowo wykonaliśmy przy
ogólniaku tzw. Biały orlik, czyli lodowisko. ZSOiZ
w Ciechanowcu został gruntownie zmodernizowany, a także dobudowano część dydaktyczną i nową
halę sportową korzystając ze środków ministerstwa
sportu. ZSOiZ w Czyżewie został rozbudowany,
a także wybudowaliśmy nową halę sportową korzystając ze środków ZPORR. Dodatkowo we współpracy z miastem Czyżew również wybudowaliśmy
orlika przy naszych szkołach. W ZSR w Krzyżewie
trwa w tej chwili wielka inwestycja, która pozwoli
stworzyć lepsze warunki ruchu turystycznego
w tym rejonie. Dodatkowo zapewni wykorzystanie
pomieszczeń po szkole na inne cele jak oświatowe. Warto tu podkreślić bardzo dobrą współpracę
z gminą Sokoły. Zmodernizowaliśmy gruntownie
internaty w Ciechanowcu i Wysokiem Mazowieckiem. Stworzyliśmy również nową siedzibę dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem
Mazowieckiem.
Dumni jesteśmy z działalności naszego Szpitala Ogólnego. Od 2004 r. nieprzerwanie przynosi
on zysk, a nie stratę. To dzięki temu wiele przez
te 15 lat się zmieniło. Nowoczesny sprzęt, modernizacja oddziałów, a także ostatnia rozbudowa
o blok operacyjny i centralną sterylizatornię oraz
część zabiegową SOR, pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej została gruntownie zmodernizowana a sprzęt
pożarniczy wymieniony na nowoczesny.
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał nową siedzibę, może dzięki realizowanym formom aktywizującym, także ze środków europejskich, mamy
najniższa stopę bezrobocia w województwie podlaskim wynoszącą na koniec I kwartału 9%.
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach dostosowaliśmy do obowiązujących warunków technicznych i nie mamy żadnych kłopotów z jego utrzymaniem. PCPR w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał
nową siedzibę którą dzieli z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
Mocną uwagę przykładamy do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Finansujemy 2 warsztaty terapii zajęciowej tj. w Starych Raciborach i Kozarzach
z oddziałem w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie
łącznie przebywa 95 osób. Myślimy o utworzeniu
z Krzyżewie Zakładu Aktywności Zawodowej.
Duże środki pozyskują nasze jednostki, głównie szkoły w ramach POKL na działania tzw. Miękkie, dzięki czemu nasza młodzież ma dodatkowe
zajęcia, pomoce naukowe oraz staże zagraniczne.
W tym miejscu należy wspomnieć o stypendiach,
jakie rada powiatu uchwaliła dla najlepszych uczniów z naszych szkół. Mając na uwadze wychowanie w szkołach organizujemy szereg konkursów
– o św. Janie Pawle II, o Stefanie kardynale Wyszyńskim, o Armii Krajowej i inne.
Do sukcesów na pewno zaliczyć można jeszcze
jedno bardzo istotne wydarzenie. Otóż pomimo
wszystko, przy wielkiej determinacji ludzi udało się
obronić Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem. Prawdopodobnie zgodnie z przyjęta przez
Sejm i podpisaną przez Prezydenta Ustawą od
1 stycznia 2015 r. nie będzie to już oddział zamiejscowy sądu rejonowego w Zambrowie, ale
samodzielna jednostka. Batalia o Sąd Rejonowy
dowiodła, że można wiele osiągnąć o ile działa się
z determinacją i poparciem społecznym
Przedstawione przeze mnie niektóre formy
działalności władz powiatu na przestrzeni ostatnich
15 lat prowadzą do przeświadczenia, iż udało się
nam naprawdę bardzo dużo. Na ten sukces pracowało i pracuje bardzo liczne grono osób. I za to
wszystkim, tym nazwanym i nienazwanym, bardzo,
bardzo gorąco dziękuję.
			
Bogdan Zieliński
		
Starosta Wysokomazowiecki

NOWE PIEKUTY MAJĄ HERB I FLAGĘ

Dokończenie ze strony 1.
Po uchwaleniu insygniów Gminy wszyscy
zgromadzeni udali się do Kościoła pw. Św. Ka-
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zimierza na Mszę Świętą celebrowaną przez Jego
Ekscelencję Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, podczas której poświęcone zostały insygnia Gminy: Herb, Flaga i Pieczęcie.
Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed budynkiem Urzędu. Flaga Gminy została uroczyście podniesiona na maszt, a Wójt
wraz z Przewodniczącym Rady odsłonili Herb
Gminy. Przewodniczący Rady – Andrzej Radziszewski przekazał Herb Gminy Wójtowi – Markowi Kaczyńskiemu, a Pieczęcie – Sekretarzowi
Gminy – Janinie Markowskiej.

Wójt Marek Kaczyński przedstawił genezę
naszych insygniów, a następnie podziękował
wszystkim przybyłym za udział w tak ważnym,
dla całej społeczności gminy, dniu. Zbigniew
Romaniuk – zaprzyjaźniony historyk – przedstawił krótki rys historyczny i ciekawostki z gminy,
z minionych lat.
Zaproszeni goście, w swoich przemówieniach,
pięknie i wzruszająco podkreślali, że w mieszkańcach gminy doceniają przede wszystkim patriotyzm i ich umiłowanie „Małej Ojczyzny”.
UG Nowe Piekuty

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
kiego w sprawie: likwidacji szkół wchodzących
w skład zespołów szkół prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki; zmiany uchwały
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; założenia Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem
i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd Powiatu w okresie od 14 maja do
11 czerwca 2014 r. odbył 3 posiedzenia, na
których rozpatrzył i przyjął uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi
powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu; zmian w budżecie powiatu na 2014 rok; zaopiniowania
rozbudowy drogi gminnej nr 106222B w miejscowości Mojki o łącznej długości 0,702,80 km;
wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane; ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Wysokomazowieckiego; wyrażenia opinii
dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz
mienia ruchomego o wartości księgowej brutto
powyżej 3500 zł, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;
zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok
szkolny 2014/2015 profilów kształcenia ogólno-zawodowego i zawodów, liczby oddziałów
i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez powiat
wysokomazowiecki; powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Wysokomazowieckiego; przyznania nagrody
rocznej Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
22 czerwca Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie wykonania budżetu jednostki za 2013 rok.
26 maja Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego zapoznała się z: informacją o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku, informacją
o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2013
roku, informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2013 roku.
26 maja Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
zapoznała się z informacją o pracy Powiatowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz projektami uchwał rady powiatu wysokomazowiec-

28 maja 2014 roku Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz projektami uchwał
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2013 rok; zatwierdzenia dokumentów
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
za rok 2013 (sprawozdania finansowego, zatwierdzenia podziału zysku, zatwierdzenia planu finansowego na 2014 rok; wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3500 zł,;
wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3500 zł;
wyrażenia opinii dotyczącej zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego; wyrażenia opinii dotyczącej użycia aktywów trwałych oraz
mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500 zł), wprowadzenia zmian do
Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia zgody na użyczenie na
rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świadczenia Pielęgniarskie pomieszczenia znajdującego się w budynku Domu Pomocy
Społecznej w Kozarzach.
29 maja Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów zapoznała się z projektami uchwał rady
powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2014-2017; zmian w budżecie powiatu
na 2014 rok.
30 maja odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego IV kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty
z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy
sesjami, informację o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku, sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu, informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim za
2013 rok, informację o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu wysokomazowieckiego za
rok 2013, sprawozdanie z wykonania zadań

i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
za 2013 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz podjęto uchwały
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, udzielenia absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za
rok 2013, przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego, w tym planu
inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem za 2013 rok, zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem za rok 2013, zatwierdzenia
Planu Finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2014 rok, wyrażenia
opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem, wyrażenia opinii
dotyczącej zbycia mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3500 zł, wyrażenia opinii
dotyczącej zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego, wyrażenia opinii dotyczącej
użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej
3500 złotych, stanowiącego własność Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem, wyrażenia zgody
na użyczenie na rzecz Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Świadczenia Pielęgniarskie
pomieszczenia znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, wyrażenia opinii o podziale województwa podlaskiego
na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku
województwa, likwidacji szkół wchodzących
w skład zespołów szkół prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki, zmiany uchwały
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży, założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem, włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, powołania Skarbnika Powiatu, zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na
lata 2014-2017, zmian w budżecie powiatu na
2014 rok, wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego oraz podjęto Stanowisko
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie wyrażenia opinii o nawiązaniu współpracy
partnerskiej Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem z Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
JB
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W maju na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 33 zdarzenia, w których uczestniczyło 67 załóg – 302 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 9 osób, nie
odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano na ok. 154,6 tys. zł.
Wybrane zdarzenia.
1 maja o godz. 10²⁵ Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze stodoło-obory w miejscowości Nowe Garbowo
w gminie Kobylin-Borzymy. Na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Kobylin-Borzymy, zastęp z OSP
KSRG Sokoły, zastęp z OSP KSRG Pszczółczyn
oraz zastęp z OSP KSRG Stara Ruś. Po przybyciu
na miejsce pierwszej JOP stwierdzono, że cały dach
stodoło-obory murowanej, krytej eternitem jest objęty pożarem, jedna sztuka bydła (krowa) z części
oborowej została wyprowadzona przez właścicielkę
przed przybyciem pierwszej jednostki JOP. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 2 prądów wody w obronie jeden na

przyległy garaż do stodoły, a drugi na garaż oddalony o około 5 m. Po dojeździe kolejnych JOP
wprowadzono 3 prądy wody w natarciu na palący
się budynek stodoło-obory. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do rozbiórki pozostałej więźby
dachowej oraz wywożeniu i dogaszaniu tlącego się
siana ze sklepienia obory i słomy z klepisk stodoły.
Słoma i siano zostało wywiezione na pobliskie pole
przy użyciu dwóch ciągników z ładowaczami czołowymi i przelane wodą. Ze względu na niskie ciśnienie w hydrantach wodę dowożono z pobliskiej
miejscowości oddalonej o 2 km. W trakcie działań
rozebrano szczyt obory stwarzający zagrożenie. Po
ich zakończeniu miejsce zdarzenia przekazano właścicielce. Spaleniu uległo: cały dach stodoło-obory,
prasa kostkująca, kosiarka ciągnikowa do trawy,
przyczepka jednoosiowa, przewracarka do trawy,
kultywator, dwadzieścia bel słomy, około pięciu bel
siana na sklepieniu obory. Wstępne straty oszacowano na wartość ok. 100 tys. złotych.
10 maja o godz. 02²⁶ do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości
Sokoły. Na miejsce zdarzenia zadysponowano
zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp
z OSP KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce
stwierdzono, że samochód osobowy (Mazda 6) zjechał z drogi i uderzył czołowo w drzewo. W samochodzie znajdował się przytomny mężczyzna (lat
24), który jechał sam. Nie mógł opuścić pojazdu,
ponieważ jego nogi były zakleszczone przez przemieszczoną kolumnę kierowniczą (złamanie otwarte). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora
pojazdu, po czym przy pomocy narzędzi hydraulicznych pierwsza przybyła na miejsce zdarzenia

JOP (OSP KSRG Sokoły) przystąpiła do uwalniania
poszkodowanego jednocześnie udzielając pomocy
kwalifikowanej. Z chwilą przybycia zastępu z JRG
kontynuowano działania mające na celu uwolnienie osoby poszkodowanej z pojazdu wprowadzając
dodatkowe narzędzia hydrauliczne. Do momentu
przyjazdu ZRM (7 minut po przybyciu pierwszej
JOP) poszkodowany był przytomny i utrzymywał
kontakt słowny z ratownikami. Uwolniono poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu i przy użyciu
noszy typu deska przekazano do ZRM, który zabrał go do szpitala. Do chwili przybycia pierwszych
jednostek, kontakt telefoniczny z poszkodowanym utrzymywany był przez dyżurnego PSK,
który udzielał mu wsparcia psychicznego.
25 maja o godz. 19⁰⁵ Dyżurny Powiatowego
Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w miejscowości Tybory-Misztale. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po dojeździe
na miejsce stwierdzono, że samochód ciężarowy
Scania (cysterna do przewozu mleka) uderzyła
w tył samochodu osobowego Mazda. Scanią podróżował tylko kierowca, natomiast Mazdą cztery
kobiety i jeden mężczyzna (kierujący pojazdem).
W cysternie przewożącej mleko nie stwierdzono
uszkodzeń beczki z mlekiem. Żaden z uczestników kolizji nie został poszkodowany, co potwierdził przybyły na miejsce ZRM. Działania polegały
na zabezpieczeniu zdarzenia, odłączeniu dopływu
prądu z akumulatorów, uprzątnięciu resztek powypadkowych z jezdni oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Przez cały czas trwania akcji ruch
na DK-66 odbywał się wahadłowo. Wstępne straty
oszacowano na kwotę około 20 tysięcy złotych.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W maju w Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 67 postępowań przygotowawczych, w tym 18 przeciwko
nietrzeźwym kierującym pojazdami. Pozostałe dotyczyły różnorodnych przestępstw.
Na drogach powiatu wysokomazowieckiego
doszło do 30 kolizji drogowych oraz 4 wypadków
drogowych, w których nie było ofiar śmiertelnych.
W nocy z 09-10.05.2014 roku dyżurny wysokomazowieckiej Policji powiadomiony został, że
na trasie Sokoły – Bruszewo doszło do wypadku
drogowego. Mundurowi natychmiast pojechali na
miejsce. Tam ustali, że 24- letni mężczyzna jadąc
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od strony miejscowości Sokoły w kierunku m.
Bruszewo na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze. Następnie zjechał na
pole, gdzie kontynuował jazdę i po przejechaniu
około 160 m uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia kierowca z ciężkimi obrażeniami ciała został
przewieziony do Szpitala w Białymstoku celem dalszej hospitalizacji. Wysokomazowieccy policjanci
szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego wypadku.
Do zdarzenia drogowego doszło także w dniu
14 maja na drodze relacji Wysokie Mazowieckie
– Bryki. 47-letnia kobieta kierująca samochodem
osobowym Skoda Felicja, na łuku drogi potrąciła
jadącego w tym samym kierunku 85-letniego rowerzystę. W wyniku doznanych obrażeń ciała mężczyzna został przewieziony do Szpitala Ogólnego
w Wysokiem celem dalszej hospitalizacji. Badanie
alkomatem wykazało, że obaj kierujący byli trzeźwi.
Okoliczności tego zdarzenia ustalają wysokomazowieccy policjanci.
19 maja, przed godziną 18¹⁰ dyżurny wysokomazowieckiej Policji powiadomiony został o potrąceniu pieszego na ul. Jagiellońskiej w Wysokiem
Mazowieckiem. Na miejsce natychmiast pojechali
policjanci i ustalili, że 58-letnia kobieta kierująca
samochodem osobowym Fiat Cinquecento, naj-

prawdopodobniej w wyniku pomylenia pedału
hamulca z pedałem gazu wjechała na krawężnik,
w wyniku czego potrąciła stojącego na krawężniku 63-letniego mężczyznę. Mężczyzna z ogólnymi
potłuczeniami ciała został zabrany do Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Kierująca
pojazdem Fiat Cinquecento w chwili zdarzenia była
trzeźwa. Okoliczności zdarzenia ustalają wysokomazowieccy policjanci.
Do kolejnego zdarzenia drogowego doszło na
skrzyżowaniu ulic Jankowskiego i Mickiewicza
w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Policjanci
natychmiast pojechali na miejsce, gdzie ustalili, że
35-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Mazda z nieustalonych przyczyn nie
dostosowała się do znaku STOP i wymusiła pierwszeństwo dla 34-letniego mężczyzny kierującego
samochodem osobowym marki Hyundai. Badanie
alkomatem wykazało, że obaj kierujący byli trzeźwi. Natomiast poszkodowanego mężczyznę przewieziono do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w związku z doznanymi obrażeniami
ciała. Okoliczności tego zdarzenia ustalają wysokomazowieccy policjanci.
st. sierż. Paulina Szablak

JUBILEUSZ 60-LECIA OSP W STAREJ RUSI
Obchody jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Rusi rozpoczęły się mszą
świętą w Bazylice Mniejszej w Sokołach, którą
odprawiał ks. mgr Mariusz Szulc. W uroczystości
uczestniczyli również ks. kanonik Czesław Małż
proboszcz parafii Sokoły, ks. mgr Arkadiusz Ryłka
wikary w parafii Sokoły, ks. mgr Stanisław Ołów
proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej.
Oficjalna część uroczystości odbyła się 9 czerwca na placu przed remizą OSP Stara Ruś. Dowódca
uroczystości Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Arkadiusz Kućmierowski złożył
raport Komendantowi Powiatowemu Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejowi Koc. Po przeglądzie pododdziałów i odśpiewaniu hymnu Państwowego została podniesiona flaga na maszt. Dalszą część uroczystości poprowadził do Zbigniew
Dąbrowski.
Na wstępie zabrał głos gospodarz gminy, Wójt
Krzysztof Krajewski powitał zaproszonych gości i
wszystkich obecnych oraz złożył życzenia strażakom z okazji ich święta. Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Bohdan Klemens Bagiński pokrótce przedstawił historię i ważniejsze wydarzenia z życia jednostki.
Po wystąpieniu odbyło się uroczyste poświęcenie garażu i przecięcie wstęgi.
Dzień Strażaka był okazją do wręczenia odznaczeń. Wyrazem docenienia indywidualnego
wkładu każdego z nich w ochronę przeciwpożarową było wręczenie następujących odznaczeń:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Złotym Medalem Za Zasługi

dla Pożarnictwa odznaczony został: dh Sławomir
Wilczewski, Srebrnym – dh Andrzej Bagiński i dh
Kikolski Tomasz, Brązowym – dh Piotr Zalewski,
dh Daniel Skłodowski, dh Grażyna Skłodowska, dh
Barbara Zalewska i dh Grażyna Bagińska. Brązową
Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański:
dh Edward Szabłowski, dh Wacław Zalewski i dh
Stanisław Bruszewski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: dh Karol Skłodowski s. Marka,
dh Krzysztof Wądołowski, dh Karol Skłodowski
s. Wacława, dh Michał Zalewski, dh Andrzej Bagiński i dh Arkadiusz Faszczewski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Odznaką wysługę lat” odznaczeni zostali: „Za wysługę 60 lat”: dh Stanisław
Bruszewski, „55 lat”: dh Franciszek Faszczewski,
„50 lat”: dh Bohdan Klemens Bagiński, „45 lat ”:
dh Waldemar Drągowski i dh Henryk Zdrodowski, „40 lat”: dh Edward Szabłowski, „35 lat”: dh
Jerzy Pruszyński, dh Mieczysław Wądołowski, dh
Romuald Skłodowski, dh Bogdan Mikołajczyk, dh
Wacław Zalewski i dh Janusz Jabłoński, „Za wysługę 30 lat”: dh Sylwester Grochowski, dh Andrzej
Puławski, „25 lat”: dh Krzysztof Tworkowski, dh
Waldemar Targoński i dh Sławomir Wilczewski, „20 lat”: dh Tomasz Mościcki i dh Krzysztof
Jabłoński, „15 lat”: dh Tomasz Kikolski, dh Karol
Adrian Skłodowski, dh Andrzej Bagiński i dh Piotr
Zalewski, „10 lat”: dh Karol Skłodowski s. Marka,
dh Daniel Skłodowski, dh Karol Szabłowski i dh Arkadiusz Faszczewski, „5 lat”: dh Michał Zalewski
i dh Krzysztof Wądołowski.

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe OSP: Stara Ruś, Dąbrowa-Dzięciel, Święck
Wielki, Jabłonka Kościelna, Wysokie Mazowieckie,
Sokoły i Bruszewo, delegacje z jednostek OSP Bryki, Gołasze-Puszcza, Kalinowo-Czosnowo, Miodusy Wielkie, Tybory-Misztale.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.:
Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki,
przedstawiciele samorządów miast i gmin z terenu
powiatu, st. bryg. Andrzej Koc – Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, st. bryg.
Tomasz Sieńczuk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, bryg. Zbigniew Zalewski Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, radni
Gminy Wysokie Mazowieckie. W jubileuszowym
spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy wsi
Stara Ruś oraz sympatycy służby pożarniczej.
Na zakończenie uroczystości zabrali również głos przedstawiciele władz i goście honorowi, składając strażakom życzenia dalszej owocnej
pracy.
Agata Wyszomirska

STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE
Dokończenie ze strony 1.
Podczas strażackiego święta zaprezentował się
zespół mażoretek „Elite Mass” pod kierownictwem
Lidii Kadłubowskiej i Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie wraz
z Dyrektorem Tomaszem Paduchem. Występy obu
grup uświetniły obchody Dnia Strażaka.
Nadesłane życzenia odczytał st. kpt. Grzegorz
Kulesza.

Odznaczenia dla wyróżniających się strażaków
i awanse na wyższe stopnie służbowe to już tradycja obchodów strażackiego święta. Minister Spraw
Wewnętrznych nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony
dla Ochrony Przeciwpożarowej” mł. bryg. Maciejowi Krajewskiemu, zaś Brązową Odznakę – asp.
sztab. Jakubowi Ptaszyńskiemu. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali: kpt. Jarosław Maczewski, mł.
kpt. Wojciech Sokołowski; Srebrnym Medalem “Za
zasługi dla Pożarnictwa” mł. kpt. Piotr Pruszyński;
Brązowym Medalem “Za zasługi dla Pożarnictwa”:
st. sekc. Adam Choiński, sekc. Michał Chojak
i sekc. Bartłomiej Ilczuk. Dyplomem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony
został st. kpt. Adam Frankowski.
Na uroczystości awanse na wyższe stopnie służbowe wręczono strażakom w korpusie aspiranckim,
podoficerskim i szeregowym: na stopień aspiranta
sztabowego – Jakub Ptaszyński; na stopień aspiranta – Wojciech Mościcki; na stopień starszego
ogniomistrza – Zenon Płoński; na stopień ogniomistrza: Sławomir Łapiński i Paweł Jabłoński; na
stopień młodszego ogniomistrza: Andrzej Borecki
i Artur Sienicki; na stopień starszego sekcyjnego
– Marcin Stachurski; na stopień starszego strażaka
– Karol Gołaszewski i Michał Netter.
W roku bieżącym odznaczenia i awanse na
wyższy stopień wręczano także wcześniej: na uroczystościach wojewódzkich Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP Tomasz Sieńczuk awansował do
stopnia starszego brygadiera, a także nominację
na pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana otrzymał Wojciech Sokołowski, zaś Brązowe
Medale Za Długoletnią Służbę wręczono mł. kpt.
Wojciechowi Sokołowskiemu i asp. Zbigniewowi

Pietraszko, Złote Odznaki „Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej” wręczono st. bryg. Andrzejowi
Koc i asp. sztab. Leszkowi Kostro oraz Brązową
Odznakę tego odznaczenia otrzymał asp. Piotr
Święcki.
Spotkanie było okazją do podziękowania władzom samorządowym oraz instytucjom współdziałającym za kolejny rok służby społeczeństwu. Za
wspieranie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Staroście Wysokomazowieckiemu Bogdanowi Zielińskiemu pamiątkową
statuetkę przekazali: Prezes Oddziału Powiatowego
ZOSP RP wspólnie z Komendantem Powiatowym
PSP.
Na zakończenie uroczystego apelu zabrali głos
również przedstawiciele władz i goście honorowi,
składając strażakom życzenia.
TS
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE - UNICI
W 1655 r. w czasie najścia moskiewskiego na Litwę rezydencja bazyliańska w Tykocinie użyczyła schronienia metropolicie całej
Rusi abp. połockiemu Antoniemu Sielawie,
uciekającemu przed Moskwą z Połocka przez
Nowogrodek i Supraśl do Tykocina, gdzie
zmarł 23 III 1655 r. W 1658 r. zrabowane
zostały znajdujące się w rezydencji bazyliańskiej w Tykocinie, wywiezione z Wilna
i Nowogrodka, skarby metropolity całej
Rusi Antoniego Sielawy. Dokonał tego Jakub
Szczawiński, właściciel majętności Waniewo
nad Narwią. Po śmierci jego zaraz pan Szczawiński wojewodzic podlaski z swywolną kupą
najachawszy tenże dworek supraślski w Tykocinie, zakonników trzech, którzy ad lacus byli
nieboszczyka, tudzież i dworzan jego rozpędził, pieniądze tak we złocie, jako i w monecie
i wszystkie mobilia, jakie być mogły pozabierał – zanotował kronikarz supraski, o. Mikołaj Radkiewicz.
W 1747 roku doszło do porozumienia pomiędzy bernardynami a bazylianami
o wspólnym korzystaniu z tykocińskiej świątyni św. Mikołaja. Opactwo supraskie wówczas zezwoliło na odprawianie w niej rzymskokatolickich nabożeństw. Kolejny kościół
unicki zbudowano w 1758 r. Zachował się
on do dziś w miasteczku Sokoły, służąc tam
od 1833 r. jako kaplica cmentarna. Cerkiew
sprzedano i rozebrano w ciągu jednej nocy,
aby władze rosyjskie nie urządziły w niej cerkwi prawosławnej176. W Tykocinie pozostała jedynie nazwa jednej z ulic – Zacerkiewna, przypominająca o istnieniu na Nowym Mieście kościoła unickiego. Parafie
unickie, zwane greckokatolickimi, w I poł.
XIX w. znajdowały się w Hodyszewie, Wysokiem Mazowieckiem i Tykocinie. Ostatnia
z nich była siedzibą surrogacji.
Do 1823 r. surrogację tykocińską tworzyło 11 cerkwi: Augustów, Bala, Hodyszewo177, Hołynka, Lipsk, Łabno, Perstuń,
Rygałowka, Sopoćkinie, Tykocin i Wysokie
Mazowieckie. Była ona bardzo rozległa, bo
obejmowała wszystkie położone na połnoc
od Bugu cerkwie Księstwa Warszawskiego,
a następnie Krolestwa Polskiego. W wykazie statystycznym z 1822 r., sporządzanym
co roku dla potrzeb Unickiego Konsystorza
Chełmskiego, pojawiła się nazwa „dekanat
tykociński”, której używano do roku 1857.
Wówczas to administrator unickiej diecezji
chełmskiej zauważał, że parafia w Tykocinie
już od dawna nie istnieje, a używanie określenia „dekanat tykociński” jest nieadekwatne, wnioskował więc, żeby nazwać go dekanatem augustowskim. 22 X (3 XI) 1857 r.
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego
przychyliła się do tego wniosku180. W za-
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pisach z 1858 r. stosowane jest już określenie „Dekanat Augustowski”.
Po powstaniu styczniowym Rosjanie w ramach represji wprowadzili w Królestwie Polskim szereg zmian administracyjnych. Przygotowując likwidację unii, wprowadzono
również zmiany w podziałach administracyjnych sieci cerkwi unickiej. Dekanat augustowski ograniczono do 7 parafii. Parafie
w Hodyszewie i Wysokiem Mazowieckiem
włączono do dekanatu Sokołów Podlaski.
W 1727 r. w cerkwi unickiej w Hodyszewie, przy cudownym obrazie ozdobionym
sukienką miedzianą „wyzłacaną w rożnych
figurach” i dwiema koronami srebrnymi
„suto” pozłacanymi, zawieszonych było 5
tabliczek, krzyżyk wysadzany kamieniami
i „bisiurka kryształowa”. Cerkiew była drewniana, „w sześciokąt” stara (co najmniej z II
połowy XVII w.) i „szczupła”, czyli niezbyt
okazała. Składała się z „ołtarza” (prezbiterium), „cerkwi” (nawy) i „babińca”, jak się
wydaje, poprzedzonego dzwonnicą.
Nad nawą znajdowała się „kopuła” zwieńczona żelaznym krzyżem, dachy kryte były
„dranicami”, a nad babińcem, raczej tymczasowo – słomą. Między babińcem (właściwie
przedsionkiem) a „cerkwią” (nawą) została
wtórnie wycięta ściana – „dla większego rumu”. W nawie były 3 okna, w prezbiterium
3 mniejsze, z szybkami, które były w ołów
„robione”. We wnętrzu znajdował się „Deisus”, czyli ikonostas, poprzedzony balustradą i dwoma kryłosami („z pulpitami”). Był
to ikonostas niepełny, „bez Apostołów”, i jak
się wydaje, starszego typu – niesymetryczny,
z „carskimi drzwiami snicerskiey pracy”, złoconymi, ujętymi kolumnami, i tylko z jednymi drzwiami „sywiernymi” (diakońskimi)
– „roztrzęsionymi”. Nad carskimi wrotami
znajdował się ry napoleońskie, jeden Rzeczypospolitej Francuskiej z 1870 r. Po „bieżeństwie” z Rosji wróciły w latach 20. XX w.
124 wota.
W 1790 r. odnowiono działalność Bractwa Zaśnięcia NMP w Hodyszewie. W tamtejszym archiwum parafialnym w 1928 r.
znajdowała się księga bracka zatytułowana
„Sposób chwalenia Świętych Bożych w Zaśnieniu Najświętszey Maryi Pannie Matce Bożey,
w cudownym Jej i sławnym obrazie, przy cerkwie Hodyszewskiey, w obrządku świętej unji
zostającej, a przez Bractwo pod tytułem Tejże
wznowione, nabożnemi wotami rozsławiony,
ku czci Boga i Trójcy św. Jedynemu, Maryi
Panny, świętych Bożych osobliwiej patronki
tegoż bractwa Najświętszej Mariey panny Matki Bożey, Cudotworney Zaśnienia, ku której
większemu uwielbieniu rozgrane serca wiernych w Chrystusie sług, pod imieniem Jey,

od tychże pobożną, zgodnemi głosami uchwalamy intencję. Za błogosławieństwem pr. Wielebnego Jmci ks. Antoniego Bańkowskiego,
plebana i koadiutora jegoż, cerkwie Hodyszewskiey za czujną promocją sławetnego Ambrożego Kruszkiewicza, obywatela JKM miasta
Kleszczel, tudziż innych natenczas przytomnych, w roku 1790 biegącym, dnia siódmego
miesiąca lipca według starego kalendarza [17
VII 1791] promulgowany publicznie, ad majorem Dei gloriam, Beatissimae Virgine Mariae
honorem et cultum, O. Omnium Sanctorum nostrorum. Amen.”. Cerkiew św. Kosmy
i Damiana w Wysokiem Mazowieckiem
w 1727 r. określono jako starą, w nie najlepszym stanie. W II połowie XIX w. informowano, że według dokumentów z 1698 r.
z archiwum parafialnego cerkiew tę określono jako nowo wybudowaną. Świątynia
w 1728 r. była drewniana, w planie trójdzielna, złożona z prezbiterium, nawy nakrytej
kopułą i babińca (przedsionka), nad którym
umieszczona była dzwonnica „pod daszkiem” (z trzema dzwonami) oraz z zakrystii. Cały budynek obiegały „krużganki”.
Dachy pokrywał gont. Dwoje drzwi prowadziło do babińca (przedsionka), stąd kolejne do „samej cerkwie” (nawy). W nawie
były 4 okna, w prezbiterium – 2, wszystkie oprawne w ołów. Wewnątrz znajdował
się chor. Ikonostas, tak jak w Hodyszewie,
poprzedzały dwa kryłosy, „z pulpitami”.
W odróżnieniu od Hodyszewa ikonostas
ten był, jak się wydaje, w miarę pełny: „Deisus z Apostołami porządny” i symetryczny.
Posiadał „carskie drzwi” rzeźbione i złocone
oraz „drzwi sywierne (diakońskie) dwoje...
z kopersztychami Aniołów”, cztery ikony namiestne „zacne... staroświeckie”. Ikonostas
posiadał dekorację architektoniczną – ikony
carskie wrota były ujęte „między kolumny
pod pozłoto”. Bardzo ciekawa jest informacja o tym, że ściana nad ikonostasem była
„pomalowana różnemi figurami”.
Pewnie uzupełniały kompozycję ikonostasu o rząd Proroków i Ukrzyżowanie albo
o sceny ze Starego lub Nowego Testamentu.
Za ikonostasem był ołtarz wielki, dosyć prosty, „stolarską pracą stawiony”, na ktorym
znajdowały się: „w skrzydłach obrazów dwa”,
cyborium, krucyfiks i drewniana monstrancja – „Delikatna z pozłoto”. „U Ołtarza” było
„dzwonków trzy”. W prezbiterium stał też
„Żertownik” z obrazem „konterfekt Wieczerzy Pańskiey”. Spośród obrazów namiestnych, trzy były z „ubogiemi ołtarzykami”,
czyli skromnymi mensami z antepediami,
co pozwalało odprawiać przy nich msze.
cdn
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HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZEPIETOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Szepietowie
jest jedną z najstarszych jednostek w gminie.
Pierwsze zawiązki powstania drużyny ogniowej
datuje się na lata 20-te ubiegłego wieku, zaś jako
zorganizowane stowarzyszenie powstała w 1934
roku między innymi dzięki staraniom druhów:
Jana Kotuha, Feliksa Ordowskiego, Józefa Kowalskiego i Józefa Kobrzenieckiego. Przed II
wojną światową Straż dysponowała konnym
zaprzęgiem, zręczną pompą i kompletem węży
z sikawką. Sprzęt ten przechowywany był na
jednej z prywatnych posesji. Wtedy siedzibą OSP
w Szepietowie był drewniany barak – pozostałość po wojskach radzieckich. Pod koniec lat
50-tych stara remiza nie odpowiadała potrzebom strażaków i społeczeństwa. Zachodziła
konieczność wybudowania nowej. Dzięki wielkiemu wysiłkowi strażaków i miejscowego społeczeństwa w 1959 roku oddano nowy budynek
do użytku, a ostatecznie wykończono go w 1961
roku. Dzięki staraniom byłego porucznika pożarnictwa, Pana Jana Hermana, w Szepietowie
powstał Powiatowy Ośrodek Szkolenia Pożarniczego, w którym zostało przeprowadzonych
kilka kursów. Należy wspomnieć, że przez kilka
tygodni funkcjonowała tutaj Komenda Powiatowa Straży Pożarnych.
21 sierpnia 1965 roku jednostce OSP Szepietowo uroczyście nadano Sztandar.
W dniu 20 czerwca 2004 r. jednostce na
70-lecie jej powstania, uroczyście nadano nowy
sztandar a poprzedni znalazł swe zasłużone miejsce w utworzonej gablocie. Odsłonięto także,
ufundowaną przez ówczesnego Prezesa OSP Tomasza Sieńczuka, tablicę na pomniku św. Floriana, ku pamięci nieżyjących strażaków.
Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki staraniom m.in. Druha Stanisława Maruszewskiego
i władz Gminy Szepietowo, strażnica przeszła
gruntowny remont i termomodernizację, uzyskując nową elewację z Herbem jednostki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Szepietowie zaliczana jest do czołówki najlepszych jednostek
dawnego województwa Łomżyńskiego a obecnie
Podlaskiego. Wielokrotnie brała czynny udział
w skomplikowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych m.in. w likwidacji bardzo dużego pożaru
w miejscowości Rudka w 1962 r. gdzie spłonęło
111 budynków, w 1973 r. w Wojnach Szubach
uległo spaleniu 108 budynki.

W dniu 7 czerwca 1995 r., dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i przeszkoleniu, jednostka
jako jedna z pierwszych została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Do jej największych osiągnięć można zaliczyć nie tylko skuteczność w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także zdobycie wielu
nagród i pucharów, w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych m.in.: wielokrotne
zdobycie I miejsca na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Kobieca Drużyna Pożarnicza dzięki staraniom, wysiłkowi na
treningach pod dowództwem trenera, opiekuna
drużyny Komendanta Stanisława Maruszewskiego oraz pomocy druhny Moniki Zaremba
zajęła IV msc na Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych i tym samym podniosła poprzeczkę osiągnięć województwa Podlaskiego.
Dzięki swojej działalności jej atutem jest
umiejętność przyciągania młodzieży poprzez organizację i udział w zbiórkach szkoleniowych,
zawodach, prezentacjach i pokazach oraz imprezach religijnych i kulturalnych.
Obecnie na stanie OSP znajdują się pojazdy: ciężki samochód gaśniczy SCANIA GCBA
5/36, średni STAR GBA 2,5/20, samochód operacyjno-terenowy SOP LAND ROVER DEFENDER, SOP VW GOLF, QUAD oraz 2 motocykle:
YAMAHA 250. Wyposażone są one w: 8 aparatów ODO, 8 radiostacji nasobnych, 5 radiostacji
samochodowych, piły różnego typu w ilości 7,
3 pompy szlamowe oraz 2 pływające, 4 agregaty
prądotwórcze, zestaw poduszek pneumatycznych, wentylator, pełne wyposażenie do ratownictwa medycznego: torby ratownicze w ilości 4
oraz nosze typu deski u ilości 2, oraz z ubioru:
38 kompletów UPS oraz 2 ubrania specjalistyczne do os.
Na obecne czasy jednostka dysponuje sprzętem który zalicza się do czołówki kraju. Zarówno jeżeli chodzi o ratownictwo drogowe, techniczne i medyczne nasi druhowie oraz druhny
posiadają duży asortyment wyszkolenia.
Jednostka na dużą skalę pozyskuje pieniądze na wyposażenie strażnicy oraz pojazdów ratowniczych, co zawdzięczamy staraniom
wszystkich druhów. Głównym źródłem zarobku
jednostki są środki pieniężne pozyskiwane
ze współpracy z PODR w Szepietowie. W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu Komendanta Stanisława Maruszewskiego nawiązaliśmy
współpracę z zakładem SUPON BIAŁYSTOK
a przyjaźń która zawiązała się z Prezesami zakładu
przyciągnęła ich w nasze szeregi. W wieloletniej
historii zawsze motorem rozwoju jednostki byli
ludzie m.in. druhowie: Zygmunt Gorzkowski,
Jan Herman, Mieczysław Podbielski, Bolesław
Mystkowski, Stanisław Maruszewski – senior,
Czesław Krasowski, Strefan Jurkowski, Józef
Wysocki, Bohdan i Tomasz Sieńczuk, czy obecnie prężnie działający w-ce Prezes i Naczelnik

Jednostki a zarazem Komendant Gminny ZOSP
RP Dr. Stanisław Maruszewki.
Właśnie tutaj, zarażeni bakcylem niesienia
bezinteresownej pomocy, wychowało się oraz doskonaliło swoje umiejętności pożarnicze wielu
oficerów, aspirantów i podoficerów PSP. Obecny
skład zarządu OSP w Szepietowie wchodzą druhowie: Prezes Zbigniew Chrzanowski, W-ce prezes naczelnik Stanisław Maruszewski, Sekretarz
Monika Zaremba, Skarbnik Mariusz Plichta,
Gospodarz Jacek Pawlukowiec. Dzisiaj jednostka liczy 75 członków w tym: 35 czynnych, 15
wspierających i honorowych, 18 członkiń Kobiecej Drużyny Pożarniczej oraz 10 członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
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Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że 27 maja 2014 r. weszła
w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 598) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy
dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 631).
Powyższa ustawa wprowadza nowe instrumenty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy. W szczególności
wdrożono następujące rozwiązania:
Bezrobotnym zostanie ustalony tzw. „profil
pomocy”. Po indywidualnym określeniu przez
doradcę klienta zakresu pomocy, jakiej wymaga bezrobotny, ustalany będzie dla niego odpowiedni profil pomocy:
• profil pomocy I: dla osób aktywnych, którzy
nie wymagają pomocy specjalistycznej, korzystają z usług pośrednictwa pracy.
• profil pomocy II: dla osób wymagających
wsparcia, do których skierowane mogą zostać
wszelkie formy pomocy przewidziane w ustawie,
z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja,

• profil pomocy III: dla osób oddalonych od
rynku pracy, dla których przewidziano możliwość udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, działaniach aktywizacyjnych zleconych
przez urząd pracy, udziału w programach specjalnych, korzystania ze skierowań do zatrudnienia wspieranego u pracodawców lub podjęcia
pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez
osoby prawne oraz – w uzasadnionych przypadkach – korzystania z usług poradnictwa zawodowego.
Bezrobotni będą korzystać z opieki doradców klienta, do których kompetencji należeć będzie m.in.: ustalenie profilu pomocy, utworzenie
wspólnie z osoba bezrobotną i realizacja indywidualnego planu działania (IPD), udzielanie
wskazówek co do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.
Ustawa wprowadza nowy instrument w postaci Programu Aktywizacja i Integracja – skierowany dla bezrobotnych korzystających ze
świadczeń z pomocy społecznej, dla których
urząd pracy ustalił profil pomocy III. Działania
aktywizacyjne mają wykształcić aktywną postawę w życiu społecznym i zawodowym uczestnika Programu, poprzez jego udział w pracach

społecznie użytecznych, w grupowych poradach
specjalistycznych oraz warsztatach trenerskich.
Oprócz dotychczasowych form pomocy, tj.:
prac interwencyjnych, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych, refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy dla bezrobotnego, refundacji
kosztów składek odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego
bezrobotnemu, wprowadzono nowe instrumenty rynku pracy, takie jak: Grant na telepracę,
świadczenie aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy,
bon stażowy, bon szkoleniowy i bon na zasiedlenie oraz refundacja składek na ubezpieczenie
społeczne za zatrudnionego bezrobotnego do 30
roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia,
pożyczki na utworzenie stanowiska pracy bądź
podjęcie działalności gospodarczej, szkolenie
osób bezrobotnych pod potrzeby pracodawcy
na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.
Utworzono Krajowy Fundusz Szkoleniowy na
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
Dokończenie na stronie 9.

KALENDARZ IMPREZ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
CZERWIEC – SIERPIEŃ 2014 ROK
IMPREZY KULTURALNE
41 edycja imprezy ,, Wianki na Nurcu 2014 ”
– 21 czerwca 2014 r.Organizator i miejsce
realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury
i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec, tel. 86/2710563, kom. 509 153 742,
e-mail: coki@ciechanowiec.pl.
Dzień Łabędzia – 22 czerwca 2014 r.Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel: 86 275 23 43, strona internetowa:
http://www.wysokiemazowieckie.pl.
VI Wysokomazowiecki Piknik Seniorów
– 25 czerwca 2014 r.Organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,tel: 86 476 01 02,
e-mail: gok@szepietowo.pl, strona internetowa:
www.szepietowo.pl, Miejsce realizacji:
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
71 Rocznica Wymordowania Mieszkańców
Wsi Krasowo- Częstki – 17 lipca 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gmina Nowe
Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty,
tel.: (086) 476 15 20,
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl,
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl.

8

Dni Czyżewa – 13 lipca 2014 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: Stadion Miejski w Czyżewie.
XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”– 1 sierpnia 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel: 86 275 23 43, strona internetowa:
http://www.wysokiemazowieckie.pl.
IX Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 2 sierpnia 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a , 18-230 Ciechanowiec, tel. 86/271 05 63,
kom. 509 153 742, e-mail: coki@ciechanowiec.pl.
70 Rocznica Wymordowania Mieszkańców
Wsi Skłody Borowe – 10 sierpnia 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gmina Nowe
Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty,
tel.: (086) 476 15 20, e-mail: urzad@nowepiekuty.pl, strona internetowa: www.nowepiekuty.pl,
Dożynki Gminne – 24 sierpnia 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, ul. Główna 3,

18-212 Nowe Piekuty, 18-212 Nowe Piekuty,
tel. 86 476 50 45, e-mail: zsnp@wp.pl, strona
internetowa: www.szkola.nowepiekuty.pl.
Dożynki Gminne – 24 sierpnia 2014 r.
Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, tel.: (086) 476 01 02,
e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl.
IV Festyn Rodzinny – 15 sierpnia 2014 r.
Organizator: Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Miejsce realizacji: Jabłonka Kościelna,
tel: 86 275 26 27, e-mail: gmwm@op.pl,
strona internetowa:
http://www.gminawysokiemazowieckie.pl.
IMPREZY SPORTOWE
Gminne Zawody Pożarnicze – 22 czerwca
2014 roku. Organizator: Gmina Nowe Piekuty,
ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, miejsce
realizacji: Kostry Noski tel: 086 476 15 20,
e-mail: urząd@nowepiekuty.pl,
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl.
VII Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza
– 15 sierpnia 2014 r. Organizator:
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec
Miejsce realizacji: COKiS Ciechanowiec,
tel: 86 271 05 63, e-mail: coki@ciechanowiec.pl.

NOWE FORMY POMOCY
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW

Dokończenie ze strony 8.
• Grant na telepracę – wypłacany pracodawcy
z góry, w wysokości 6-krotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę celem utworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
który jest rodzicem powracającym na rynek
pracy, wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnym sprawującym opiekę nad osobą zależną, który w okresie
3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia z uwagi na
konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Okres zatrudnienia winien wynosić 12 miesięcy w pełnym
wymiarze czasu pracy, bądź 18 miesięcy
w wymiarze ½ etatu.
W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej z wymienionej grupy w pełnym wymiarze
czasu pracy, pracodawcy może być przyznane
świadczenie aktywizacyjne przez okres 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego
skierowanego bezrobotnego, z jednoczesną gwarancją dalszego zatrudnienia po ustaniu prawa
do świadczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub przez okres 18 miesięcy w wysokości
jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za
pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego z jednoczesną gwarancją dalszego
zatrudnienia po ustaniu prawa do świadczenia
przez okres co najmniej 9 miesięcy.
Bon zatrudnieniowy, stażowy, szkoleniowy i na
zasiedlenie przyznawany jest osobom bezrobotnym, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
• Bon zatrudnieniowy – stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, części kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja obejmuje 12 miesięcy i jest
przyznawana w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca jest obowiązany do dalszego
zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez
okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
• Bon stażowy – stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego
przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile
pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bez-

robotnego po odbytym stażu przez okres minimum 6 miesięcy.
W ramach bonu finansowane są koszty
przejazdu na staż w wysokości do 600 zł oraz
koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Pracodawcy, który wywiązał się
z obowiązku zatrudnieniowego wypłacana jest
jednorazowa premia w wysokości 1500 zł.
• Bon szkoleniowy – stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie po uprawdopodobnieniu podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej po odbyciu
szkolenia. W ramach bonu finansowanie kosztów następuje do wysokości 100 % przeciętnego
wynagrodzenia.
• Bon na zasiedlenie – może być przyznany
w związku z podjęciem przez bezrobotnego zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy,
poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Osoba bezrobotna musi osiągać miesięcznie
wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto oraz
podlegać ubezpieczeniu społecznemu. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania
do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka
w związku z podjęciem zatrudnienia musi wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej
miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego będzie przekraczał łącznie co najmniej
3 godziny dziennie. Wysokość bonu określana
jest w umowie, maksymalnie do 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania.
• Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego do 30
roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy – refundacja dotyczy kosztów poniesionych
przez pracodawcę na składki na ubezpieczenie
społeczne przez okres do 12 miesięcy w kwocie
określonej w umowie, nie wyższej jednak niż
połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu zawarcia umowy. bezrobotnego. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
przez okres minimum 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
Dodatkowym wsparciem dla osób powyżej
50. roku życia jest dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego Dofinansowanie przysługuje pracodawcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa
minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres:
• 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył
60, z jednoczesną gwarancją zatrudnienia po
upływie okresu przysługiwania dofinansowania
przez minimum 6 miesięcy, lub
• 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat, z gwarancją dal-

szego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
przez minimum 12 miesięcy po upływie okresu
przysługiwania dofinansowania.
Osoba bezrobotna może skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej
jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia z okresem spłaty nie dłuższym niż
7 lat oraz oprocentowaniem stałym wynoszącym
w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Pracodawcy za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego mogą skorzystać z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak
niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, z okresem spłaty pożyczki nie dłuższym
niż 3 lata oraz oprocentowaniem stałym wynoszącym w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie swoich kompetencji lub kompetencji
osób pracujących w firmie mogą wystąpić o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W przypadku zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osoby bezrobotnej po wcześniejszym przeszkoleniu pod konkretne potrzeby firmy istnieje możliwość zawarcia trójstronnej umowy szkoleniowej – zawieranej pomiędzy
urzędem, pracodawcą a instytucją szkoleniową.
Urząd ponosi koszty szkolenia osoby bezrobotnej.
Istotnym podkreślenia jest fakt, że dotychczas udzielana pracodawcom pomoc finansowa
w ramach prac interwencyjnych stanowiła pomoc publiczną. Po zmianie ustawy przekazywane pracodawcom środki w ramach wszystkich
instrumentów rynku pracy stanowią pomoc de
minimis.
Jednocześnie, po dniu 01 lipca 2014 r. stosownie do nowo zawieranych umów w sprawie
organizacji prac interwencyjnych, w zależności
od okresu dokonywanej przez urząd refundacji,
pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania
zatrudnienia przez okres 3 lub 6 miesięcy po
zakończeniu refundacji. Powyższy zapis będzie
obowiązywał zarówno przedsiębiorców jak i jednostki samorządowe.
Szczegółowe informacje na temat nowych
form aktywizacji osób bezrobotnych i wsparcia
finansowego udzielanego pracodawcom można
uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
przy ulicy 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, telefon: 86 275 86 12.
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ZAWODY JUDO

V Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego Dzieci w Judo zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Klub Sportowy „Minotaur”

w Wysokiem Mazowieckiem przy wsparciu i pomocy: Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
– Jarosława Siekierko, Starosty Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Ryszarda Flanca
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, który
udostępnił halę sportową i pomógł w organizacji
turnieju oraz sponsora Grupie Biznes Polska
Zawody przeprowadzono w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. 1000-lecia 15. W Turnieju wystartowało 120 zawodników i zawodniczek
z 11 klubów: Jagiellonia Judo Club Białystok, HKS

„Żubr” Hajnówka, UKS „Narew” Łapy, Klub Judo
Politechniki Białostockiej, KS „MINOATUR” Wysokie Mazowieckie, KS „MINOTAUR” Turośń
Kościelna, UKJ „Ryś” Warszawa, MKS „Żak” Ełk,
Klub Judo Panda Warszawa, Klub Judo Yuko
Józefów, Mińsk Białoruś.
Szczególne podziękowania należą się władzom
miasta i powiatu za wsparcie finansowe, dzięki
któremu KS Minotaur może startować w zawodach i prowadzić działalność sportową.
Wyniki naszych zawodników: I miejsce Igor
Bruliński – 27 kg, II miejsce Sebastian Mężyński
– 30 kg, V miejsce Szymon Malinowski – 50 kg.

II MARSZ NORDIC WALKING

„Nordic Walking daje życiu więcej lat, a latom
więcej życia.”
Piękny, ciepły, słoneczny poranek 19 maja – pogoda wymarzona na spacer z kijkami. Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury gromadzą się studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przyjechali także
goście z zaprzyjaźnionych UTW z Sokółki, Kolna,
Ciechanowca i Bielska Podlaskiego. Przyszli również harcerze ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem
Mazowieckiem, ze swoimi opiekunami: Agnieszką
Faszczewską i Izabelą Wasilewską oraz uczniowie
kl. II„e” miejscowego Gimnazjum, z wychowawcą
Katarzyną Bartłomiejczuk i Anną Jamiołkowską.
Do udziału w marszu zarejestrowało się 150 osób.
Prezes UTW w Wysokiem Mazowieckiem
Marianna Kaczanowicz otwiera uroczystość, wita

przedstawicieli władz: Starostę Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Jarosława Siekierko, Wójta Krzysztofa Krajewskiego, członków wspierających: Teresę Bazyluk, Wojciecha Brzozowskiego, Szymona
Buczyńskiego, Mirosława Gregorczuka, Sławomira
Skrzypczaka, służby zabezpieczające marsz, pracowników MOK – współorganizatorów imprezy
i licznie zgromadzonych studentów UTW w Wysokiem Mazowieckiem.
V-ce prezes UTW Stanisław Chmielewski
formuje kolumnę uczestników marszu. Na czele
ustawiają się harcerze z transparentem II Marsz
„Nordic Walking”, a tuż za nimi uczestnicy marszu.
Wyruszamy w drogę. Trasę 5 km: MOK – Michałki – polana „Echo lasu” pokonujemy w dobrej
kondycji i wyśmienitych humorach. Na „mecie”
na uczestników marszu oczekuje Leśniczy Leśnictwa Trzeciny – Wiesław Stanisławski. Nieco zmęczeni i spragnieni zajadamy pyszny bigos i kiełbaski z rożna serwowane przez Leśniczego. Na deser
kawa, herbata i smaczne ciasteczka.
Występy artystyczne poszczególnych zespołów
umilają nam czas. Uczniowie Gimnazjum pod kierownictwem Katarzyny Bartłomiejczyk prezentują
bardzo interesującą inscenizację, nagradzamy ich

gromkimi oklaskami. Z niemałym zainteresowaniem oglądamy występy kabaretów z Sokółki
i Kolna.
W międzyczasie prezesi UTW wręczyli certyfikaty poświadczające uczestnictwo w II Marszu
”Nordic Walking studentów UTW 2014”. W bardzo miłym nastroju przy wspólnej zabawie utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że „Wiek nie jest dla
nas więzieniem, lecz balkonem, z którego widać
dalej i jednocześnie lepiej” (Marie Luise Kaschnicz).
II Marsz „Nordic Walking Studentów UTW
2014” w Wysokiem Mazowieckiem był wynikiem realizacji zadania publicznego i przyznanego
wsparcia przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego. Celem zadania było zintegrowanie studentów UTW, zachęcenie młodzieży i mieszkańców
Powiatu Wysokomazowieckiego do uprawiania
tego rodzaju sportu.
Imprezę sponsorowali: Wojciech Brzozowski,
Szymon Buczyński, Barbara i Wiesław Załuska.
Honorowy patronat objęli: Starosta Wysokomazowiecki, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
i Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie.
Alicja Chmielewska

ZALEW W CZYŻEWIE JUŻ OTWARTY

Uroczystości otwarcia dwóch ważnych inwestycji – targowiska miejskiego i pięknego zalewu
wpisywały się w VII Święto Rodziny, które 24 maja
przybrało formułę I Pikniku nad Zalewem. Po otwarciu i poświęceniu targowiska wszyscy udali się
nad zalew, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Na molo Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka
powitała gości: Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko, Posła na Sejm RP
Jacka Boguckiego, Prezesa Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Roberta Żylińskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Zbigniewa Zalewskiego, Kierownika WZMiUW w Łomży Krzysztofa
Zielińskiego, samorządowców wojewódzkich powiatowych i gminnych.
Pani Burmistrz w wystąpieniu podkreśliła, że
jest dumna i cieszy się z tej trudnej i długo oczekiwanej inwestycji, która wymagała dużo zabiegów
i pracy, ale daje też dużo satysfakcji i radości, że
udało się ją zrealizować. Podziękowała wszystkim,
którzy wspierali ją w tym ważnym zadaniu. Występujący Mieczysław Baszko, Zbigniew Zalewski,
Robert Żyliński i Jacek Bogucki gratulowali pięknej inwestycji i podkreślali odwagę i konsekwencję
władz w dążeniu do celu, a także dużą umiejęt-
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ność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym Czyżew wyraźnie się rozwija.
Po wystąpieniach Ksiądz Dziekan Eugeniusz
Sochacki poświęcił zalew, tak by mieszkańcy mogli
z niego bezpiecznie korzystać.
Ciekawą i nietypową formę miało przecięcie
wstęgi. Pani Burmistrz z gośćmi otwierała zalew na
rowerach wodnych, co było zadaniem niełatwym,
ale jednocześnie przyniosło wszystkim wiele radości i uśmiechu.
Po rejsie na brzegu zalewu na Burmistrz czekała niespodzianka – do Czyżewa przybył sam Król
Neptun – władca mórz i wszelkich wód, który wraz
z żoną przekazał część swojego królestwa „zalewu” we władanie burmistrzowi, przyjął ją do braci
wodnej i nazwał „Czarną Perłą”. Był to fajny i wesoły akcent przygotowany przez młodzież ZSOiZ
w Czyżewie.
Nad zalewem dla dzieci i dorosłych było przygotowanych wiele atrakcji – konkursy, zawody, pokazy kulinarne, pokazy jazdy ekstremalnej rowerem, zjeżdżalnie, bańki mydlane, stoiska malowania
twarzy, stoiska handlowe i wiele innych atrakcji.
Największą popularnością cieszyła się możliwość pływania kajakami, rowerami wodnymi i łódką – można było poczuć się prawie jak na Mazu-

rach. Dobrą wiadomością jest, że sprzęt wodny
będzie dostępny dla mieszkańców.
Oczywiście nad zalewem nie mogło zabraknąć dobrej muzyki żeglarskiej, którą zapewnił kultowy zespół szantowy EKT – Gdynia. Klimat był
niepowtarzalny, wszyscy wspaniale się bawili, zapewnione były także kiełbaski i możliwość grillowania na plaży.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w organizacji I Pikniku nad Zalewem.
Podziękowania kierujemy także do sponsorów:
SOKOŁÓW S.A., Zakłady Mięsne Czyżew, BS Czyżew, ESAM Hanna i Jerzy Sieniccy, PRIMATOR
Henryk Kraszewski, POLNA Piekarnia-Cukiernia
Bronisława Dmochowska, KRASBUD, Clovin.

JUBILEUSZOWO W SALI OBRAD I W PLENERZE
Dokończenie ze strony 1.
Spotkanie w siedzibie Starostwa rozpoczęła
Dorota Łapiak – Przewodniczący Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego. Powitała wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.
przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, oświatowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek z terenu województwa, powiatu, burmistrzowie i wójtowie.
Następnie Dorota Łapiak zaprezentowała program sesji.
Jako pierwszy zabrał głos Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Przedstawił prace
i dokonania władz samorządowych w okresie minionych 15 lat.
Kolejnym punktem porządku obrad było
wręczenie medali za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej. Odznaczenie zostali: Władysław Biały – medalem srebrnym za długoletnia
służbę oraz Marzena Frankowska i Adam Suchowierski – medalem brązowym za długoletnią
służbę. Aktu dekoracji dokonał Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski.
Następnie Starosta uhonorował radnych specjalnymi statuetkami 15-lecia Dorotę Łapiak,

Stefana Brzozowskiego, Leszka Gruchałę i Jerzego Pakiełę.
W dalszej kolejności pamiątkowe statuetki
otrzymali wszyscy radni powiatu wysokomazowieckiego wszystkich poprzednich kadencji,
burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.
W tym szczególnym dniu nie zapomniano
również o pracownikach starostwa powiatowego, którzy zatrudnieni zostali z dniem 1 stycznia
1999 roku. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.
Po wystąpieniach gości głos zabrał Starosta
Wysokomazowiecki, który zaprosił wszystkich
gości do udziału w dalszej części obchodów
15-lecia, która miała miejsce na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem.
Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się o godzinie 13 na scenie mieszczącej się na stadionie
miejskim w Wysokiem Mazowieckiem – dokonał
go gospodarz imprezy – Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Staropolskim zwyczajem ważniejsze uroczystości rozpocząć powinien
„taniec narodowy” – na płycie boiska pojawili się
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Ciechanowcu, prezentując pięk-
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nego i dostojnego poloneza. Dziewczęta w białych sukniach i prowadzący je uczniowie z klas
wojskowo-sportowych zachwycili swym tańcem
publiczność. Podczas trwania festynu mieszkańcy powiatu mieli możliwość obejrzenia fantastycznych występów artystycznych przygotowanych przez młodzież uczącą się w szkołach
prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.
Dla uczestników i gości imprezy, wspaniale przygotowane stoiska promujące szkoły, stworzyły
szansę zapoznania się z ich ofertą edukacyjną.
Dla najmłodszych uczestników festynu zorganizowany został plac zabaw z dmuchanymi zabawkami oraz przeróżnymi konkursami i atrakcjami.
Festyn zakończył się koncertami gwiazd: zespołu „Video” i „Stachurskiego”.

PROGRAM
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem - SALA KINA

12:30 Czesc OFICJALNA – MLECZNA GALA
PLAC przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

14:30 MLECZNY POCZATEK IMPREZY

Oficjalne otwarcie i zaproszenie gości do wspólnej zabawy,
zapowiedź atrakcji dnia.

VII ŚWIATOWY DZIEŃ MLEKA w Polsce
Ogólnopolskie Święto Mleka

6 LIPCA 2014
Wysokie Mazowieckie

14:45 Z mlecznym przytupem Dziecięcy Ludowy Zespół

Pieśni i Tańca "Mazowia" oraz mleczne muzykowanie
w wykonaniu Eweliny Grodzkiej i Łukasza Łuniewskiego

15:30 MISTRZOSTWA w PICIU MLEKA
16:00 W mlecznym rytmie

- cudowna zabawa nie tylko dla najmłodszych

16:30 MLEKO DAJE RADosc

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "PODLASIE"

- studenci AWF w Białej Podlaskiej

17:30 Mleczny talent

śpiewająco: Kinga Chracewicz

18:00 Z mlecznym zacieciem
Kabaret Babeczki Podlaskie

19:00 Mleczna Gwiazda Wieczoru

Zespół

IRA

20:30 Zakończenie
Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Minister Gospodarki
ORGANIZATOR:
Partnerzy organizacyjni: SM MLEKOVITA,
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

Finansowane z Funduszu Promocji Mleka

PROWADZENIE: Tomasz Więcek

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

