lipiec – sierpień 2014
STYPENDIA STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Rada Powiatu Wysokomazowieckiego widząc potrzebę objęcia szczególną opieką uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu
Wysokomazowieckiego, osiągających wybitne
wyniki w nauce i sporcie, przyjęła 27 sierpnia
2013 roku Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zwany
dalej „Programem”. Jego celem jest: wspieranie
aspiracji edukacyjnych uczniów, promowanie
najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów, zachęcanie uczniów do kontynuowania
nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wysokomazowiecki, nagradzanie uczniów repre-

zentujących szkoły prowadzone przez Powiat
Wysokomazowiecki na konkursach, olimpiadach
i turniejach o zasięgu regionalnym, krajowym
bądź innym, promowanie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez reprezentowanie go na
konkursach, olimpiadach i turniejach. Formą
realizacji Programu są stypendia o charakterze
motywacyjnym, o nazwie „Stypendium Starosty
Wysokomazowieckiego”.
O tegorocznych laureatach Stypendiów Starosty piszemy na stronie 2.
Dokończenie na stronie 11.

Święto Policji, to polskie święto obchodzone 24 lipca, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji. Dzień
ten nie jest dniem wolnym od pracy. Święto Policji przypada w rocznicę powołania
w 1919 Państwowej.
Przy okazji warto pokusić się o przypomnienie (w telegraficznym skrócie) kilku dat z historii święta „stróżów prawa” w Polsce: 24 lipca 1919 – powołanie Policji Państwowej (istniejącej do 15 sierpnia 1944), 7 października 1944 – powołanie
Milicji Obywatelskiej (MO); Święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa
obchodzono 7 października do 1989 roku, 6 kwietnia 1990 – ponowne powołanie
Policji.
Jak świętowano z tej okazji w Wysokiem Mazowieckiem, w tym roku – czytajcie
Państwo na stronie 2.

Starosta Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem, Wójt Gminy
Kobylin Borzymy, Narwiański Park Narodowy i Narwiańskie
Towarzystwo Ochrony Środowiska mają zaszczyt zaprosić
na XV Biesiadą Miodową w Kurowie, która odbędzie się
w dniach 30-31 sierpnia 2014.
Podlascy pszczelarze po raz kolejny zaoferują Państwu najlepsze miody pochodzące z najczystszego obszaru Zielonych
Płuc Polski. Odwiedzający będą mogli zaopatrzyć się również
w inne lokalne przysmaki – narwiańskie ogórki i kapustę,
wyborne wędliny, sery i pieczywo oraz smaczne wypieki. Tradycyjnie obejrzeć można będzie wystawy, posłuchać muzyki,
skorzystać z wycieczek po Parku, a przede wszystkim degustować różne rodzaje miodów.
Serdecznie zapraszamy!

STYPENDIUM STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO
Uroczystość wręczania Stypendium Starosty
Wysokomazowieckiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki za
osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym
2013/2014 odbyła się 8 lipca 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży umożliwił wyróżnianie i nagradzanie tych najzdolniejszych.
Stypendia po klasyfikacji rocznej przyznano
100 uczniom: za wysokie wyniki w nauce – 90,
za szczególne osiągnięcia w nauce – 8, za szczególne osiągnięcia w sporcie – 1, za uzyskanie
najwyższej średniej ocen w zespole szkół – 1.
Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wręczył wyróżnionym uczniom decyzje
o przyznaniu stypendium wraz z gratulacjami
i życzeniami dalszych sukcesów. Rodzice wyróżnionych otrzymali listy gratulacyjne.
Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego w kwocie po 500,00 zł (pięćset złotych)
otrzymali uczniowie wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem: Przemysław Mystkowski, Andrzej Mystkowski, Martyna
Sawicka, Kinga Mioduszewska, Anna Powojska,
Agata Anna Ścisłowicz, Anna Mystkowska, Natalia Godlewska, Magdalena Kulesza, Klaudia
Bagińska, Elżbieta Wyszyńska, Michał Kostro,
Emilia Gosk, Milena Pruszyńska, Filip Orłowski,
Anna Szymanowska, Katarzyna Aleksandra Jasińska, Katarzyna Zaręba, Magdalena Krakówko,
Michał Pilichowski, Marcin Miłkowski, Wiktor
Zagdański, Monika Łapińska, Łukasz Godlewski, Daniel Kaczyński, Paulina Wojno, Katarzyna Krakówko, Anna Zaremba, Aleksandra Bielińska, Weronika Ciecierska, Marcin Choiński,
Aleksandra Szepietowska, Karolina Dąbrowska,

Julita Klaudia Gmitrzuk, Dominika Dąbrowska,
Ewelina Kulesza, Magdalena Stypułkowska, Andżelika Piekarska, Patrycja Kostro, Paweł Rząca
i Kamil Maleszko.
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem: Ewa Michalska, Justyna Kruszewska, Anna Maria Rzymska, Grzegorz Perkowski, Klaudia Koszykowska,
Ewelina Wyszyńska, Emilia Piętka, Paweł Michalski i Radosław Frankowski.
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: Mariusz Kalinowski,
Daniel Mioduszewski, Mateusz Ostrowski, Piotr
Stypułkowski, Weronika Wioletta Kamińska, Patrycja Sienicka i Karolina Sternik.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Czyżewie: Karol Płocha, Dominika Tyszko,
Joanna Krajewska, Piotr Skłodowski, Anna Michalak, Rafał Adamczyk, Łukasz Krajewski
i Mariusz Zalewski.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu: Anna Maria Rogucka, Karolina Łempicka, Anna Tomczuk, Bogumiła Dąbrowska,
Agata Porzezińska, Kinga Miszczuk, Elwira Anna
Łuniewska, Alan Piotr Tkaczuk, Dorota Maria
Wojtkowska, Ewa Bogucka, Piotr Antoniak, Magdalena Tomczuk, Natalia Żero, Sylwia Uszyńska,
Emilia Wojtkowska, Katarzyna Łuniewska, Aleksandra Susoł, Tomasz Bruś, Paulina Niemyjska,
Remigiusz Truszkowski, Marta Pełszyk, Marlena
Gieros, Kewin Mateusz Niewiarowski, Przemysław Susoł, Jakub Wakuluk, Szymon Kamiński,
Robert Bachorek, Dawid Koc, Mateusz Uszyński, Natalia Aleksandra Ziółkowska, Aleksandra
Piętka, Jacek Koc i Marta Krysińska.
Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie: Marcin Janczewski i Łukasz Łuniewski.
Laureatom i ich rodzicom gratulujemy!

ŚWIĘTO POLICJI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Wysokomazowieccy policjanci obchodzili
swoje święto. Z tej okazji 24 funkcjonariuszy
otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.
3 mundurowym wręczono brązową odznakę „
Zasłużony policjant”.
W miniony piątek 18 lipca w Komendzie
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
odbyły się obchody 95 rocznicy powstania polskiej policji. Uroczystości rozpoczęły się mszą

2

świętą w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, której
przewodniczył kapelan wysokomazowieckich
policjantów ksiądz kanonik Edward Łapiński.
Następnie w sali konferencyjnej starostwa powiatowego 24 funkcjonariuszy w obecności zaproszonych gości odebrało akty mianowania na
wyższe stopnie policyjne. Swoją obecnością podczas uroczystości Święta Policji zaszczycił nas
Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mgr. inż. Sławomir Wilczewski,
władze miasta i powiatu wysokomazowieckiego,
komendanci bratnich służb mundurowych oraz
przedstawiciel prokuratury. Każdy z przybyłych
gości adresował podziękowania w kierunku policjantów i pracowników cywilnych oraz zapewniał o gotowości dalszej owocnej współpracy.

Na uwagę zasługuje także uhonorowanie
brązowymi medalami „Zasłużony Policjant ” 3
policjantów z Wysokomazowieckiej Komendy,
które zostały wręczone w Białymstoku w dniu
16 lipca podczas podlaskich obchodów Święta
Policji.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 30 czerwca
2014 roku do 11 lipca 2014 roku odbył 2 posiedzenia, na których rozpatrzył i przyjął uchwały
w sprawie: a) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu, b) zbycia
nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonka
Kościelna na rzecz osoby fizycznej w trybie bezrzetargowym, c) nabycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie
położonej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie, d) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
drogi kategorii drogi powiatowej, e) wyrażenia
opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii
dróg gminnych, f) nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71/33 o pow. 0,2953 ha, położonej
w obrębie Czyżewie Stacja, gmina Czyżew, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej
w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedziba w War-

szawie, g) ustalenia stawek czynszu za wynajem
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego, h) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością
na cele budowlane, i) zmian w budżecie powiatu
na 2014 rok.
3 lipca 2014 roku Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego zapoznała się z informacja o działalności
spółek wodnych w latach 2013–2014 oraz zapoznała się ze stanem dróg na terenie powiatu
wysokomazowieckiego.
3 lipca 2014 roku Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów zapoznała się z projektem
uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014
rok, odbyła spotkanie z przedstawicielem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w sprawie planowanych inwestycji na drogach powiatowych przechodzących przez powiat
wysokomazowiecki oraz zapoznała się ze stanem
dróg na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
9 lipca 2014 roku Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
za 2013 rok oraz sprawozdaniem z efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok
2013.
9 lipca 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem
z działalności kulturalnej i sportowej na terenie

powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku
oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
11 lipca 2014 roku odbyła się XXXV 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 działalności gminnych
spółek wodnych w latach 2013–2014, sprawozdanie z działalności kulturalnej i sportowej na
terenie powiatu wysokomazowieckiego w roku
2013, sprawozdanie z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2013 rok, sprawozdanie z efektów
pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
za rok 2013, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał
i przyjęto uchwały w sprawie: a) wyrażenia opinii o podziale województwa podlaskiego na
okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa, b) podziału powiatu wysokomazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu, c) zmian w budżecie powiatu
na 2014 rok.
JB

ZMIANY USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH
RYNKU PRACY W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OSÓB BEZROBOTNYCH
I.UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO następuje: w przypadku bezrobotnego, który nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; w przypadku, gdy bezrobotny odmówił bez uzasadnionej
przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez
powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego
zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
w przypadku, gdy bezrobotny, z własnej winy przerwie realizację indywidualnego planu działania;
w przypadku, gdy bezrobotny, z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej.
W każdym z wymienionych powyżej przypadków pozbawienie statusu bezrobotnego następuje
na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni
w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są
łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których mowa w ust. 4
pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ponowne nabycie statusu bezrobotnego po upływie okresów, o których mowa wyżej może nastąpić

w wyniku ponownej rejestracji i po spełnieniu warunków zawartych w ustawie.
Traci także status bezrobotnego, bezrobotny,
który otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności
gospodarczej ze środków Funduszu Pracy raz środków, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, a także ze
środków Unii Europejskiej, pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od dnia następnego po
dniu otrzymania środków na podjęcia działalności.
II. PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH
Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za
każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania
się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.
Do okresu uprawniającego do zasiłku zalicza
się również okresy:
• opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub
współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2 (dotyczy to okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby w wieku powyżej 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni, za który to okres osoby
te nie miały obowiązku odprowadzać składek na
Fundusz Pracy, okres ten będzie zaliczony do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku), przy czym podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stano-

wiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• wykonywania pracy w okresie tymczasowego
aresztowania lub odbywania kary pobawienia
wolności, przy czym podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3,
• pobierania renty rodzinnej, w przypadku, gdy
nastąpił zbieg prawa do tej renty
• z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej,
• sprawowania osobistej opieki na dzieckiem przez
osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy
z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń.
Okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni: dla
bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej
jedno dziecko w wieku do 15 lat.
ZMIANA USTAWY
O PROMOCJI ZATRUDNIENIA
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
JEST OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU USTAW
Z 2014 r. poz. 598.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W czerwcu na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 27 zdarzeń, w których
uczestniczyło 50 załóg – 201 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 7 osób, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano
na ok. 58,4 tys. zł.
Wybrane zdarzenia.
7 czerwca o godz. 15⁵⁴ Dyżurny Powiatowego
Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Wyliny-Ruś na drodze krajowej K-66 w gminie Szepietowo. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały
zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp
z OSP KSRG Szepietowo. Po dojeździe na miejsce
działań stwierdzono, że samochód Citroen (bus
osobowy) podczas wyprzedzania uderzył w rowe-

rzystę, który według świadków zdarzenia wyjechał na środek jezdni. Samochód Citroen wyjechał z jezdni na lewe pobocze i uderzył przodem
w drzewo. Zatrzymał się poza jezdnią w rowie
w pozycji na kołach pochylony na lewą stronę
i oparty o drzewo. Rowerzysta po uderzeniu znalazł się przy drzewie, w które uderzył samochód,
po lewej stronie samochodu, który lekko go przygniatając. Poszkodowany był przytomny. Samochodem jechało siedem osób. Po zderzeniu wszyscy
byli przytomni, sześcioro z nich wydostało się z pojazdu o własnych siłach, a kierujący został uwięziony w rozbitym samochodzie. Największe widoczne
obrażenia miał rowerzysta (17 lat), dwie osoby
z busa miały też widoczne mniejsze obrażenia
(mężczyzna lat 37 i kobieta lat 23) i mężczyzna bez
widocznych obrażeń (lat 21) – te cztery osoby zostały zabrane do szpitali. Pozostałe cztery osoby zostały przebadane na miejscu zdarzenia (trzy kobiety
w wieku 46, 49 i 52 oraz mężczyzna lat 35). W czasie działań i podczas pracy Policji ruch drogowy
był zablokowany – do godz. 18²⁰. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu
dopływu prądu z akumulatora w samochodzie.
Dwojgu poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy pod nadzorem Zespołu
Ratownictwa Medycznego. Przy użyciu narzędzi
hydraulicznych uwolniono kierującego, który był
zakleszczony w pojeździe. Podczas działań udzielano również pomocy dla ZRM w transporcie poszkodowanych. Po otrzymaniu informacji o zadys-

ponowaniu na miejsce zdarzenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oddelegowano OSP KSRG
Szepietowo do wyznaczenia miejsca i zabezpieczenia lądowiska – ostatecznie LPR wybrał sam inne
miejsce lądowania. Po czynnościach Policji i zabraniu z miejsca samochodu uprzątnięto miejsce
działań.
27 czerwca o godz. 14²⁴ do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku pożarze budynku mieszkalnego, do którego doszło w miejscowości Perki-Bujenki. Ze zgłoszenia
wynikało, że w budynku znajduje się starsza osoba,
dlatego do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy
z JRG Łapy, ze względu na krótszy czas dojazdu,
oraz dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie i zastęp z OSP KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce
stwierdzono pożar budynku mieszkalnego drewnianego krytego blachą. W chwili przybycia pierwszej Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej cały
budynek objęty był pożarem. Właściciel budynku
w wieku około 70 lat znajdował się na zewnątrz.
Po tej informacji cofnięto jeden zastęp z JRG Łapy.
Działania JOP polegały na podaniu trzech prądów
wody w natarciu na palący się budynek. Do całkowitego ugaszenia należało przeprowadzić rozbiórkę
konstrukcji budynku (strop), który był ocieplony
trocinami. Właścicielem spalonego budynku zajęły się dwie osoby z Pomocy Społecznej, które
przybyły na miejsce pożaru.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W czerwcu w Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 51 postępowań przygotowawczych, w tym 17 przeciwko
nietrzeźwym kierującym pojazdami. Pozostałe dotyczyły różnorodnych przestępstw. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego doszło do 30 kolizji
drogowych oraz 2 wypadków drogowych, w których nie było ofiar śmiertelnych.
– 5 czerwca funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Kobylin
Borzymy może uprawiać w domu konopie indyjskie. Gdy mundurowi zapukali do drzwi 33-latka
ich podejrzenia się potwierdziły. Podczas przeszukania mieszkania znaleźli trzy namioty z plantacją
konopi. Zajmujący się uprawą mężczyzna zapewnił
roślinom odpowiednie warunki do ich szybkiego
wzrostu. Znajdowały się tam specjalne nawozy
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oraz sprzęt do nawadniania, wentylacji i ogrzewania roślin. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 70
krzaków konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu,
dochodzących nawet do metra wysokości. Ponadto
funkcjonariusze znaleźli w domu susz tej rośliny
o łącznej wadze prawie 2 kg. 33-latek został zatrzymany, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za
uprawę znacznej ilości konopi indyjskich grozi kara
nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
– do kolejnego zdarzenia doszło 25 czerwca
po godzinie 20⁰⁰ Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem patrolowali na motocyklach teren
gminy Szepietowo. W pewnym momencie zauważyli motocyklistę, którego postanowili zatrzymać
do kontroli. Kierujący yamahą nie zareagował na
dawane przez funkcjonariuszy sygnały nakazujące
zatrzymanie. Mężczyzna gwałtownie przyspieszył
i zaczął uciekać. Próbując zgubić ścigających go
funkcjonariuszy przekraczał dopuszczalną prędkość
i nie zważał na innych użytkowników drogi. Jednak w wyniku pościgu został zatrzymany. Wtedy
gwałtownie ruszył w stronę jednego z policjantów
taranując jego motocykl. Tylko szybka reakcja funkcjonariusza uchroniła go od uderzenia. W wyniku tego manewru uciekinier się wywrócił. Dalej
próbował uciekać pieszo. Po chwili jednak wpadł
w ręce mundurowych, a następnie trafił do policyjnego aresztu. Kierującym okazał się 35-letni
mieszkaniec gminy Szepietowo, który jak wyszło

na jaw nie miał uprawnień wymaganych do poruszania się motocyklem. Mężczyzna usłyszał już
zarzuty w związku z popełnionymi wykroczeniami
m.in. niezatrzymanie się do kontroli, kilkukrotne
przekroczenie prędkości, jazda bez wymaganych
uprawnień oraz szereg innych wykroczeń. Za brawurową jazdę zostało zatrzymane mu prawo jazdy.
Ponadto Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem wszczęła śledztwo za czynną napaść na
policjanta. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo
grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
– 27 czerwca tuż przed godziną 19⁰⁰ policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego otrzymali zgłoszenie
o kolizji drogowej w miejscowości Szepietowo.
Mundurowi natychmiast udali się na miejsce, gdzie
wstępnie ustalili, że 55-letni mężczyzna kierujący
samochodem Toyota Corolla na skrzyżowaniu ulic
1 Maja z Ogrodową wymusił pierwszeństwo przejazdu pojazdowi marki Bentley, po czym wjechał
w ogrodzenie. W trakcie czynności związanych ze
zdarzeniem drogowym policjanci ujawnili w Toyocie znaczną ilość wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. 55-letni mieszkaniec Białegostoku przyznał się, że zabezpieczone 740
sztuk paczek papierosów to jego własność. Mężczyzna za spowodowanie kolizji już został ukarany
mandatem. Teraz odpowie jeszcze za przestępstwo
z ustawy karno-skarbowej.
st. sierż. Paulina Szablak

WYSOKOMAZOWIECCY POLICJANCI APELUJĄ!!!

Aby wakacyjny wypoczynek był bezpieczny,
a czas spędzony nad wodą przyniósł tylko miłe
wspomnienia, warto pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i ostrożności.
Pamiętajmy więc o tym, że bezpieczna kąpiel, to
kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które
jest odpowiednio oznakowane i w którym nad
bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość,
a woda w nich może być skażona. Wysokomazowiecka policja apeluje też do wszystkich amatorów zabaw wodnych o to, aby nie wchodzić do
wody pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że
płytka wyobraźnia może zakończyć się głęboką
tragedią.
Przypominamy o podstawowych zasadach
bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

• pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do
wody po alkoholu. Alkohol powoduje zaburzenia
zmysłu, równowagi i orientacji!
• należy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych,
tam gdzie jest ratownik;
• dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod
opieką osób dorosłych, dobrze żeby miały założone nadmuchiwane rękawki, które pomogą dziecku
utrzymać się na wodzie;
• wchodząc do wody po dłuższym czasie spędzonym na słońcu trzeba pamiętać o stopniowym
moczeniu ciała, aby przyzwyczaić je do niższej
temperatury – w ten sposób można uniknąć szoku
termicznego;
• pływając na materacach należy trzymać się blisko
brzegu – nie wypływać nimi na środek jeziora;
• korzystając ze sprzętu wodnego (np. żaglówka,
łódka, kajak) trzeba pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej;
• przed wypłynięciem w dłuższy rejs należy pamiętać o wcześniejszym sprawdzeniu prognozy pogody;
Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
• pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!
• brak umiejętności pływania
• brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności
pływackich

• niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie
• pływanie w miejscach zabronionych
• skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu
• pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych,
w pobliżu śluz i zapór wodnych
• siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi
• nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi
• lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu
innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających
Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad
możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą
był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW
W ramach ogólnopolskiego programu Polskiego Czerwonego Krzyża, realizowanego we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP, pod hasłem: STRAŻACY
PSP I OSP W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA
KREW” 13 lipca 2014 r. w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowano kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Do udziału w akcji zgłosiło
się 19 osób – głównie strażaków z Ochotniczych
Straży Pożarnych – najwięcej z Pszczółczyna, Sokół, Wysokiego Mazowieckiego i Nowych Piekut,
a także kilka osób cywilnych. Organizatorem IX
edycji programu na terenie naszego powiatu była

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem.
Każdego roku, w okresie wakacyjnym publiczna służba zdrowia zgłasza zwiększone zapotrzebowanie na ten „niezastąpiony lek”, jakim jest krew.
Nauka do tej pory nie znalazła sztucznego zamiennika ludzkiej „płynnej tkanki” i wciąż organizm
ludzki jest jedynym „producentem” ratującego życie płynu. Akcja zakończyła się pozyskaniem 8,35
litra krwi pełnej.
Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, którzy odpowiedzieli na nasz apel, serdecznie dziękujemy za ich bezinteresowny „dar serca” i wysoce
humanitarna postawę.
KP PSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW OSP
W drugim i trzecim kwartale bieżącego roku
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowano
część praktyczną szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Była to kontynuacja szkolenia, gdyż część teoretyczna została przeprowadzona w I kwartale br.
w formie e-learningu (nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu)
i zakończyła się egzaminem sprawdzającym pozyskane wiadomości, zorganizowanym w tutejszej
Komendzie.
Kurs zorganizowano na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, wykorzystując, jako wykładowców kadrę zawodowych ratowników, a także
pojazdy, sprzęt i wyposażenie, jakimi dysponuje
PSP. Integralną częścią szkolenia, poza wykładami
prowadzonymi w formie multimedialnej, były

różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne prowadzone
w terenie. Słuchacze uczestniczyli między innymi
w testach na komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach, czy działaniach praktycznych
ratownictwa drogowego na złomowisku samochodowym w miejscowości Osipy Lepertowizna.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaka
ratownika do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych
czynności w ramach zastępu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Kurs zakończył się egzaminem
praktycznym przeprowadzonym w formie ćwiczeń
sprawdzających wiedzę i umiejętności ratowników.
Manewry odbyły się okolicach miejscowości Waniewo gm. Sokoły w Narwiańskim Parku Narodowym na kładce edukacyjnej Waniewo-Śliwno.

Szkolenie rozpoczęło 38 strażaków, a ukończyło 33. Udział w nim wzięli strażacy z następujących
jednostek OSP: Bruszewo, Ciechanowiec, Czyżew,
Dabrowa Dzięciel, Dabrowa Moczydły, Klukowo,
Kobylin Borzymy, Kuczyn, Kulesze Kościelne, Nowe
Piekuty, Pszczółczyn, Radziszewo Króle, Sokoły,
Szepietowo, Wysokie Mazowieckie.
TS
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE – UNICI
(kontynuacja z poprzedniego numeru)
W rzędzie tym dominowała jednak oprawa
cieszącej się kultem ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą był ołtarz „snycerką rznięty...
z skrzydłami” (z, jak się wydaje, barokowym obramieniem, z rozbudowaną na boki dekoracją
ornamentalną) i kolumnami ujmującymi przedstawienie, zwieńczony „Aniołkami z góry koronę trzymającemi”.
Mensę osłaniało antepedium „zielone tabinowe wielkie”. Ołtarz ten był jeszcze niemalowany, co wskazuje, że powstał niedawno i praca
nad nim nie była jeszcze zakończona. Sam obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem (30x115 cm) ozdobiony był dwoma srebrnymi koronami „sporymi” i wspomnianymi wotami. Powyżej ikon
namiestnych „Na Deisusie” umieszczone były
trzy obrazy „znaczniejsze”: Salwatora, Trójcy
Przenajświętszej i Ukrzyżowanego Pana Jezusa.
W prezbiterium cerkwi hodyszewskiej, za ikonostasem, stał ołtarz główny z bliżej nieokreślonym obrazem Matki Boskiej, „snycerskiemi
sztukateriami akomodowany”, oraz „żertownik”,
z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Poza tym w cerkwi znajdowało się 10 innych obrazów, łącznie „z Moskiewskimi”. Wśród
tradycyjnego zestawu ksiąg liturgicznych zwraca
uwagę „Ewangelijka polska drukowana w szesnastkę”. Rzeźbione Ukrzyżowanie odnotowano
tam, tak jak w kościele, na belce tęczowej: Krzyż
z Pasją drewnianą na śrzodku cerkwi na belku.
Cerkiew w Hodyszewie pw. Wniebowzięcia
NMP została wybudowana ze składek obywatelów sąsiadujących i parafian za śp. proboszcza
Antoniego Bańkowskiego w roku 1775. Była drewniana, zbudowana na rzucie prostokąta. Był to
obiekt trójdzielny, złożony z babińca-przedsionka, nawy oraz prezbiterium, z zakrystią
i „skarbcem”. Facjata od frontu obita była blachą,
a dach kryty był gontem. Kopułę wieńczył krzyż.
Dwa mniejsze krzyże umieszczono na „rogach”.
Ściany były oszalowane. Do babińca-przedsionka prowadziło dwoje drzwi, kolejne z babińca
do nawy, po jednychdrzwiach „w rogach” prezbiterium – do zakrystii (po lewej) i skarbca (po
prawej).
Światło wpadało do wnętrza przez 6 dużych
i 7 małych okien (wszystkie zabezpieczone kratami) i przez 3 okna bez krat, w tym „chorowe”.
Na przycerkiewnym cmentarzu stała dzwonnica
konstrukcji zrębowej, dwukondygnacyjna, z 3
dzwonami „śrzednimi” i sygnaturką. Cerkiew
przebudowano w 1843 r.185. W połowie XIX w.
major od huzarów Ostaszewski186 ofiarował
brylantowy krzyż, wówczas też zawisły tam 2
ordewatora” – w ramach „ze skrzydłami... zacny”,
a także „Stół do ubierania się z szufladami”.
W nawie znajdowały się ponadto dwa ołtarze „bokowe” z antepediami: po lewej rzeźbiony,
jeszcze niepomalowany, z obrazem św. Jozafata,
po prawej ołtarz „Salwatora sprosta przybrany”,
dalej 11 obrazów „na drzewie i płótnie... a Mo-
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skiewskich 3”. Niektóre obrazy były dekorowane
srebrnymi koronami (w sumie czterema), z których trzy były pozłocone, zapewne na ikonach
namiestnych – Matki Boskiej z Dzieciątkiem
i Pantokratora. Niektóre obrazy dekorowane były wotami. Wśród nich wymienianych jest kilka
srebrnych łańcuszków, 2 tabliczki, serce, 2 krzyżyki, gwiazdka „w 8 promieni”, agnusek szklany
i obrazek miedziany w srebrnej ramce, sznurki
paciorków (1 bursztynów, 2 „pianek morskich”
i 4 szklanych). W nawie były też: krzyż procesjonalny z tradycyjnym, malowanym przedstawieniem Ukrzyżowania, obraz procesyjny NMP,
6 chorągwi, 2 ławki, stołek i podnóżek. W wyposażeniu zwraca uwagę duża liczba ksiąg liturgicznych – 13 pisanych i 9 drukowanych.
Wspomniane księgi to drukowane: „Ewangelia”,
„Testament”, „Galatowskiego wykłady”, „Służebnik” wileński, dwa psałterze, „Apostoł”, „Trebnik”
z wileńskiej drukarni Mamoniczów, „Kazusy
Zamoyskie” (druk), „Czasosłow”, rękopiśmienne:
„Ochtay”, „Praznieia”, po dwa Triodiony „postne”
i „cwitne”, „Irmołoy Notowany”, dwie „Mineje”,
„Ustaw”, „Służebnik”, „Czasosłow”.
Kolejna cerkiew w Wysokiem Mazowieckiem
była murowana, pokryta gontem. Na rycinie
z końca XIX w. (sprzed 1896 r.) wejście do niej
poprzedzała niewielka murowana kruchta. Obok
cerkwi, na cmentarzu, stała skromna dzwonnica konstrukcji słupowej, o szalowanych ścianach i gontowym dachu, remontowana w 1811 r.
Dzwonnicę na wspomnianej rycinie tworzą dwa
słupy nakryte daszkiem, między którymi zawieszone są 4 dzwony. O dacie powstania cerkwi
– roku 1798 – informuje „Katalog zabytków
sztuki w Polsce”, jak i materiały konserwatorskie190. W archiwaliach z lat 60 XIX w. znajdują się informacje, że cerkiew wzniesiono
w 1800 lub 1801 r. Cerkiew rozpoczęto budować
w 1798 r., a poświęcono ją w 1800 lub 1801 r. Być
może nowo wzniesiona cerkiew otrzymała przy
poświęceniu nowe wezwanie zamiast wcześniejszego świętych Kosmy i Damiana.
W Tykocinie w 1804 r. w cerkwi była posadzka „z cegły palonej kwadratowej”. W prawym bocznym ołtarzu zawieszony był obraz
„Biczowania Pana Jezusa”, pewnie z dawnego pobernardyńskiego kościoła, do dziś zachowany
w kościele farnym w Tykocinie.
Prawosławni 1875–1915
Grekokatolicy w 1874 r. tworzyli parafie
w Wysokiem Mazowieckiem (33 wiernych) i Hodyszewie (529 wiernych). W 1875 r. mocą ukazu carskiego unici w Królestwie Polskim zostali
zmuszeni do konwersji na prawosławie. Ze względu na duże ponadregionalne znaczenie sanktuarium w Hodyszewie, Rosjanie, chcąc wykorzystać jego popularność dla własnych celów,
stosunkowo szybko po likwidacji unii, bo już
w roku 1878, rozpoczęli budowę nowej murowanej świątyni.

6 IX 1878 r. architekt Guroszin wykonał
projekt tymczasowej cerkwi prawosławnej (dobudowanej do istniejącej dzwonnicy). Uroczyste poświęcenie nowej cerkwi miało miejsce 12
VIII 1880 r. Nowy zaś obiekt, w rosyjskim stylu
imperialnym, poświęcono w 1881 r. Z drewna
starej cerkwi w 1884 r. wzniesiono kaplicę nad
źródłem (ta nie była jeszcze wzmiankowana
w opisie parafii unickiej z 1869 r.).
W roku 1896 dokonano przebudowy cerkwi
w Wysokiem Mazowieckiem także w rosyjskim
stylu imperialnym. Rozbudowano nawę, którą
poprzedzono przedsionkiem z wieżą zwieńczoną wysokim, stożkowym dachem. Po I wojnie
światowej budynek zamknięto, a w 1929 r. został
przejęty na kościół rzymskokatolicki i wyremontowany. Ostatnie prace remontowe świątyni przeprowadzono w latach 1994-1996.
Na długo przed zniesieniem unii kościelnej
w Królestwie Polskim (1875 r.) władze starały
się zerwać związki obu obrządków katolickich
– greckiego z rzymskim.
15 sierpnia 1866 r., w czasie odpustu w Hodyszewie, ks. Stanisław Kossakowski (ur. 1833),
proboszcz parafii Pietkowo, i ks. Konstanty
Wawrzycki, komendarz kościoła w Poświętnem,
odprawili nabożeństwo w cerkwi unickiej w Hodyszewie i udzielali sakramentów. Za to zostali
ukarani karami grzywny po 50 rubli. W aktach
Zarządu Powiatowego Mazowieckiego w Archiwum Państwowym w Łomży zachowały się
raporty dotyczące celebrowania przez prezbitera unickiego ks. Feliksa Bańkowskiego w hodyszewskiej cerkwi mszy w języku polskim.
W 1874 r. ks. Jan Bartkus (1842–1905) w kazaniu, które wygłosił, mówił o rozszerzeniu się
katolicyzmu po całym świecie, o prześladowaniach, jakie kiedyś cierpieli od pogan apostołowie, że rzymskokatolicka wiara bez względu
na wszelkie przeszkody ostatnich czasów nie
przestaje się wzmacniać i rozszerzać. Dodał:
nasi sąsiedzi unici cierpią obecnie prześladowanie, ale Bóg ich nie opuści. Został skazany na
karę 10 rubli.
Prawosławni 1875–1915
W latach 1875–1905 jednym z najbardziej
nabrzmiałych problemów na terenie powiatu
mazowieckiego była sprawa dawnych unitów,
przymusowo włączonych do Cerkwi prawosławnej, którzy potajemnie starali się o katolickie
posługi religijne. Przykładów była cała masa. Ks.
Jan Krassowski (1817–1889), proboszcz parafii
Dąbrówka, udzielał wszystkich posług religijnych rodzinie byłego grekounickiego prezbitera
cerkwi w Hodyszewie ks. Feliksa Bańkowskiego,
którego żona, dwaj synowie i 7 córek, wszyscy
przyjęli chrzest według obrządku wschodniego,
a ostatni raz ks. J. Krassowski spowiadał i udzielał komunii dwóm córkom ks. Bańkowskiego
Izabeli i Dominice razem z innymi katolikami.
Ciąg dalszy na stronie 7.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE – UNICI
(kontynuacja z poprzedniego numeru)
Dokończenie ze strony 6.
Ponadto w święta Matki Boskiej niektórzy
z rodziny prezbitera byli również u spowiedzi
u tego księdza. Ostatecznie ks. Feliksa Bańkowskiego przesiedlono do guberni warszawskiej.
W 1877 r. karano mieszkańców wsi Hodyszewo za pracę w dni świąt prawosławnych. Nieścisłe przestrzeganie świąt kościelnych w „prawosławnej” parafii Hodyszewo notowano w 1878 r.
10(22) IV 1876 r. ukarano proboszcza z Dąbrówki karą 15 rubli. W 1882 r. gubernator łomżyński oskarżył ks. Piotra Pawłowskiego, proboszcza w Pietkowie, że w drugą niedzielę
wielkiego postu spowiadał i komunikował byłych unitów, mieszkańców wsi Hodyszewo (gm.
Piekuty): Bartłomieja Tomczuka i jego córki
Elżbietę i Mariannę; w szóstą niedzielę wielkiego postu mieszkańca wsi Hodyszewo Wawrzyńca Sadowskiego i pochwalił go, że ten odstąpił od prawosławia, dając mu naukę, by do

końca życia trzymał się wiary rzymskokatolickiej, bo tylko ona jedna prowadzi do zbawienia
duszy; w trzeci dzień świąt Wielkanocy wyspowiadał córki starosty cerkiewnego z Hodyszewa
Stefana Michalczuka – Zofię i Mariannę. W ogóle
ks. P. Pawłowski znany był z najbardziej „szkodliwego” wpływu na połączonych z prawosławiem byłych grekounitów, wobec czego generał
gubernator nakazywał biskupowi sejneńskiemu
bezzwłoczne zwolnienie ze stanowiska proboszcza w Pietkowie i przeniesienia na probostwo
poza powiatami mazowieckim i augustowskim.
W szóstym tygodniu wielkiego postu 1882 r.
ks. Leon Potocki (1825–1886), proboszcz parafii
Poświętne, spowiadał i komunikował byłego
unitę, mieszkańca wsi Hodyszewo Józefa Demiańczuka, syna Jakuba, a w 1880 r. matkę
żandarma Kondraciuka i innych współmieszkańców w kościele w Piekutach. Do Kondraciukowej powiedział, aby raz na zawsze opuściła

prawosławie i mocno stanęła przy Kościele katolickim. Przy tym fakcie ks. Leon Potocki odebrał od służby kościelnej przysięgę, aby wszystko
czego była świadkiem przed chwilą, zachowała
w tajemnicy. Następnie wyraźnie wypowiedział się
przed naczelnikiem powiatu mazowieckiego, że
uważa za swój obowiązek działać w duchu religii
rzymskokatolickiej, w stosunku do wszystkich, bez
żadnego wyjątku, i że tych przekonań nie zmieni
pod żadnym pozorem. Jeden z okolicznych właścicieli ziemskich zaprosił do siebie na imieniny popa z Hodyszewa – Grzegorza Bursę. Ks. L.
Potocki, gdy dowiedział się, że przybędzie pop,
wyjechał, oświadczając, że nie może się znaleźć
w towarzystwie z duchownym „prawosławnym”.
Generał gubernator łomżyński zwrócił się do
biskupa sejneńskiego 16 VI 1882 r., aby usunąć
go z probostwa w Poświętnem.
cdn.

KALENDARZ IMPREZ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
SIERPIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 ROKU
IMPREZY KULTURALNE
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:
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 0102, 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: www.gminawysokiemazowieckie.pl.
Dzień Kultury Chrześcijańskiej
– 28 września 2014 r. Organizator: Miejski
Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem, tel: 86 275 26 27,
strona internetowa: www.wysokiemazowieckie.pl.
Gminne obchody „Europejskich Dni
Dziedzictwa 2014”– wrzesień 2014 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18- 220 Czyżew, miejsce realizacji:
GOK Czyżew, e-mail: kulczyzew@op.p,
strona internetowa: www.gokczyzew.pl .
VII Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących – 28 września 2014 r. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
miejsce realizacji: GOK w Szepietowie,
tel: 086 476 0102, e-mail: gok@szepietowo.pl
strona internetowa: www.szepietowo.pl
XIV Powiatowy Konkurs Piosenki
– 26 października 2014 r. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
miejsce realizacji: GOK w Szepietowie,
tel: 086 476 0102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl.
Jesienne spotkanie kabaretowe
– 19 października 2014 r. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, miejsce
realizacji: GOK Czyżew, tel: 086 275 52 69,
e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona internetowa: www.gokczyzew.pl.
IMPREZY SPORTOWE
VII Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza
Ciechanowca – 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.
Gminne Zawody Pożarnicze
– 14 września 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.
XI Powiatowy Turniej Szachowy – 5 października 2014 r. Organizator: Gminny Ośrodek
Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, miejsce realizacji: GOK
w Szepietowie, tel: 086 476 01 02,
e-mail: gok@szepietowo.pl, strona internetowa:
www.szepietowo.pl.
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SUKCESY ZESPOŁU TAŃCA NOWOCZESNEGO OKAY DANCE
Zespół OKAY DANCE, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem od lutego 2008 r., reprezentował nasze miasto podczas Festiwalu Tańca Nowoczesnego pn.
„Dance Festival 4 School”, który odbył się 10 maja
br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie.
Do finału w bitwie na kroki dotarły grupy Ex
Equo z Białegostoku oraz OKAY DANCE. W ostatecznym starciu wygrała nasza grupa, która zdobyła puchar burmistrza Szepietowa. Ponadto, za
udział w przeglądzie, wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi medalami.
Sukcesy zespołu OKAY DANCE, prowadzonego przez instruktora z Białegostoku p. Grażynę
Tur, przyczyniły się do tego, że większość imprez
kulturalnych organizowanych na terenie miasta,
było uświetnianych występami tancerzy. Znalazły się wśród nich m.in. festyn rodzinny „Tęczowej Dwójeczki” połączony z otwarciem nowego
placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem 22 maja br., II Piknik Rodzinny zorganizowany przez Przedszkole

Miejskie nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 23 maja br., oraz Dzień Łabędzia,
obchodzony po raz pierwszy w naszym mieście
– 22 czerwca br.
Bezpośrednio po występie na obchodach
dnia miasta grupa pojechała do Hajnowskiego
Domu Kultury, aby tam wziąć udział w III Podlaskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego. Na scenie zaprezentowali się tancerze i grupy taneczne
z północno-wschodniej Polski. Zespół OKAY
DANCE zasłużenie został nagrodzony w kilku
kategoriach: solo do lat 11: Patrycja Dąbrowska
– II miejsce; Natalia Czarkowska – III miejsce;
Małgorzata Kossoń – wyróżnienie; solo do lat
14: Dominika Kamińska – II miejsce; Anna
Płońska – wyróżnienie; duety do lat 11: Aleksandra Zawistowska i Patrycja Mężyńska – I
miejsce; Wiktoria Korzątkowska i Maja Grabowska – III miejsce; duety do lat 14: Natalia
Czarkowska i Dominika Kamińska – I miejsce;
Aleksandra Zawistowska i Karolina Kaliszczyk
wyróżnienie; mini formacje do lat 14 – I miej-

sce; formacje do lat 9: OKAY DANCE MINI
– III miejsce; formacje do lat 11: OKAY DANCE
grupa początkująca – II miejsce; formacje do
lat 14: OKAY DANCE grupa zaawansowana
– I miejsce.
Zespołowi OKAY DANCE, na czele z instruktorką – Grażyną Tur, dziękujemy za rozpowszechnianie tańca nowoczesnego w naszym
mieście oraz życzymy dalszych sukcesów!
MOK

W CKZ UCZĄ SIĘ DOBRZE INWESTOWAĆ

W tym roku po raz pierwszy w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się I Edycja Konkursu Wiedzy o Bankowości pod hasłem „Wiem więcej
– lepiej inwestuję”. W sumie do udziału w konkursie zgłosiło się 96 osób z różnych klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Składał
się on z trzech etapów zadań testowych o różnym stopniu trudności, a poszczególne etapy
odbywały się w różnych miesiącach. Celem konkurs było pobudzenie i rozwijanie zainteresowań
młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów
bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych.
Program konkursu skorelowany był z podstawą
programową podstaw przedsiębiorczości. Konkurs w tym roku miał również na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat różnic miedzy
oszczędzaniem i inwestowaniem, ryzyka związanego z pomnażaniem środków oraz sposobów
pomiaru rentowności inwestycji, a także zgłębienia informacji na temat instytucji bankowych
i ich zarządzania. Wiedza ta wspiera proces edukacji, pozwoliła uczniom lepiej przygotować się
do konkursu, oraz racjonalnie wykorzystywać
posiadaną wiedzę w dorosłym życiu.
I Edycję Konkursu wiedzy o bankowości
„Wiem więcej – lepiej inwestuję” została rozstrzygnięta. Na uroczysty apel zostali zaproszeni przedstawiciele głównego sponsora Banku
Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
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Dyrektor CKZ Pan Józef Sokolik oraz Prezes
Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Pan Tadeusz Nosek i Dyrektor ds. handlu
Pan Piotr Karpowicz wręczyli pamiątkowe dyplomy wszystkim finalistom konkursu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.
Pierwsze miejsce w I Edycji Konkursu
wiedzy o bankowości „Wiem więcej – lepiej
inwestuję” zajął Michał Fiedorczuk z kl. IV
TR; Drugie miejsce – Łukasz Zaremba z klasy
IV TR; Trzecie miejsce – Mariusz Kalinowski
z klasy IV TR; Czwarte miejsce – Radosław Żochowski z klasy IV TR; Do finału zakwalifikowali się również, Andrzej Zaremba z klasy ITR,
Tomasz Duchnowski z klasy ITR, Paulina Żurowska z klasy IIwz, Adria Przeździecki z klasy
IV TR, Adam Konopko z klasy IV TR, Damian
Kamiński z klasy ITR. Komisja Konkursowa
przyznała również nagrodę dla uczennicy klasy
II wz Karoliny Moczydłowskiej za pomysł na
plakat konkursowy.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz
pozostałym uczestnikom.
Głównym sponsorem nagród w Konkursie
był Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem w związku z powyższym serdecznie dziękujemy Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku,
a w szczególności Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Nosek za środki pieniężne przekazane
na nagrody dla uczniów życzliwość i wsparcie
oraz Dyrektorowi ds. handlu Panu Piotrowi
Karpowicz za pomoc w zorganizowaniu konkursu.

Mamy ogromną nadzieję, iż konkurs wpisze się na stałe w plan konkursów przeprowadzanych w naszej szkole, a być może w kolejnych
latach będzie obejmował nie tylko naszą szkołę,
ale również szkoły z naszego powiatu.
Beata Roszkowska-Kopańska

NIEKONWENCJONALNE SPOTKANIE AGROPRZEDSIĘBIORCÓW

Drugi „AgroZajazd na Podlasiu” – Ogólnopolskie Spotkanie Ludzi Rolnictwa i Agrobiznesu
odbyło się w dniach 7–8 czerwca 2014 roku.
Podlasie gościło najlepszych właścicieli gospodarstw rolnych, agroturystycznych, producentów
mleka, trzody, drobiu, warzyw, owoców i rozsady
oraz agroprzedsiębiorców. W części to również
laureaci konkursów AgroLiga i Agroprzedsiębiorca Roku, odwiedzający nasz region w ramach tradycji spotkań AgroLigowych.
„AgroZajazd na Podlasiu” obejmował teren
powiatu zambrowskiego i wysokomazowieckiego.
Cel spotkania to integracja wszystkich środowisk, stworzenie podłoża do swobodnej wymiany wiedzy i doświadczeń w nowym klimacie
i miłej atmosferze. To niekonwencjonalne spotkanie promowało województwo podlaskie, a przybyli goście doświadczyli podlaskiej gościnności.
Zdaniem Leona Wawreniuka, wiceprezydenta
Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, organizatora
AgroLigi to co na Podlasiu jest warte promocji,
to doskonałe rolnictwo, przetwórstwo mleczarskie, ale też pielęgnowane tu doskonałe tradycje.
AgroZajazdy przynoszą uczestnikom wymierne
korzyści, prowadząc niejednokrotnie również
do nawiązania współpracy biznesowej.
Inspiratorami czerwcowego spotkania byli
Danuta i Zbigniewa Klimaszewscy z Klimaszy
k. Zambrowa, którzy postanowili wykorzystać

jubileusz 30-lecia swojego ślubu, by zaprosić na
Podlasie gości z całego kraju. Goście z Polski,
poza udziałem w uroczystościach jubileuszowych, pierwszego dnia zwiedzili gospodarstwo
Marii i Krzysztofa Leśniewskich oraz sąsiednie
Wojciecha i Danuty Leśniewskich, brata pana
Krzysztofa, oba w Konopkach Jabrzyków Stoku
w powiecie zambrowskim, zajmujące się hodowlą bydła mlecznego. Pierwszego dnia goście
zwiedzili również SM „MLEKPOL” – Oddział
w Zambrowie. Dzień zakończyła uroczysta msza
dziękczynna za szczęśliwe 30 lat małżeństwa
Państwa Klimaszewskich w Kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Zambrowie oraz uroczysta
kolacja w gronie rodziny, przyjaciół i przedstawicieli władz samorządowych. Była to okazja do
wspólnej zabawy i wzruszeń.
Program drugiego dnia obejmował zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz
udział w obchodach Dni Powiatu z okazji 15-lecia Odrodzonego Samorządu Powiatowego, które
odbyły się na Stadionie Miejskim w Wysokiem
Mazowieckiem. Gości powitał Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński przekazując upominki promujące Podlasie. Kolejnym punktem
programu był wyjazd do malowniczej miejscowości Sokoły. Gospodarz Gminy Sokoły, dr inż.
Józef Zajkowski, wieloletni wykładowca Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przywitał i zaprosił miłych gości do zwiedzenia Bazyliki Mniejszej w Sokołach. Kolejnym
punktem programu była wizyta w siedzibie firmy
TRANS–ROL Grażyny i Andrzeja Remisiewicz
w Kruszewie Wypychy, gm. Sokoły, Mistrzów
Krajowej AgroLigi 2011. Na nowoczesnym i gustownym parkingu firmy gospodarze serdecznie powitali gości gromkim sto lat w podlaskim
wydaniu. Uczestnicy w trakcie zwiedzania zapoznali się z dorobkiem firmy TRANS–ROL,

zajmującej się sprzedażą nawozów, wysłodek
Tofi i materiałów budowlanych.
Część podsumowująca „AgroZajazd na
Podlasiu” została połączona z bankietem przygotowanym przez Mistrzów AgroLigi Grażynę
i Andrzeja Remisiewicz. Gospodarze solidnie
przygotowali się do przyjęcia gości. Rozmowy
z hucznymi toastami zakończyły się w późnych
godzinach wieczornych. Gościom trudno było
się pożegnać, niemniej jednak ze względu na
drogę powrotną, przed niektórymi było nawet
400-500 km, musiało to nastąpić.
Wszyscy goście dziękują za możliwość uczestnictwa w tak przyjemnym przedsięwzięciu jak
AgroZajazd na Podlasiu. Wyjątkowo serdeczne
i gorące podziękowania kierowane są do Andrzeja i Grażyny Remisiewicz za zaangażowanie
w organizację tego spotkania. Wszystkich chętnych rolników, agroprzedsiebiorców i przedstawicieli władz samorządu zapraszamy do udziału
w kolejnych spotkaniach i wyjazdach. Najbliższe
już w terminie 20–21 września 2014 – tradycyjne, coroczne Dożynki Prezydenckie w Spale.
Organizatorem bezpłatnego wyjazdu, jak i poprzednich, jest Firma TRANS–ROL. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod nr
tel. 604 167 434 z Panem Andrzejem Remisiewiczem. Zapraszamy do udziału!

„WILKOWYJCE 2014” - zespół z Wysokiego Mazowieckiego finalistą
„Rock Przestępny” z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zajął III
miejsce w finale 3. Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce 2014”, organizowanego
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zespół był jedynym przedstawicielem województwa podlaskiego w swojej kategorii (piosenka, nawiązująca do serialu
„Ranczo”, ale opowiadająca o lokalnych liderach
i problemach, czyli „nasze relacje w krzywym
zwierciadle”).
Występy finałowe, które odbyły się 27 czerwca 2014 r. w Kikole (woj. kujawsko-pomorskie),
oceniało jury składające się z aktorów serialu
„Ranczo”. W jej skład wszedł Cezary Żak i jego
żona Katarzyna, Bogdan Kalus (serialowy Tadeusz Hadziuk) oraz Sylwester Maciejewski, który
wciela się w rolę Macieja Solejuka. Skład komisji
uzupełnił Wojciech Adamczyk reżyser Rancza
oraz przebywająca na zaproszenie organizatorów

Festiwalu dziennikarka z Chin. Dla wygody komunikacyjnej otrzymała spolszczone imię Zosia.
Nagrodę laureatom wręczył wicepremier Janusz
Piechociński.
Zespół „Rock Przestępny” powstał w marcu
2012 r. Został założony z inicjatywy Karoliny
Skawskiej, Macieja Choińskiego, Emila Białego
i Marcina Choińskiego.

Od jesieni 2013 r. działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, pod
kierunkiem Jerzego Wojciechowskiego. Od niedawna na perkusji i gitarze basowej gra z nimi
również Andrzej Domitrz. GRATULUJEMY!!!
MOK
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DZIEŃ ŁABĘDZIA
W tym roku, po raz pierwszy w naszym mieście, obchodziliśmy „Dzień Łabędzia”, którego
inicjatorem i organizatorem był Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie – Jarosław Siekierko,
a realizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Impreza zastąpiła dotychczasowe „Dni Miasta”.
Impreza rozpoczęła się korowodem ponad
70 łabędzi, wykonanych różną techniką z „byle
czego”, który wyruszył spod Miejskiego Ośrodka
Kultury na stadion miejski, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Mażoretek. W korowodzie uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta, goście z Litwy – biorący udział w realizowanym projekcie,
artyści z kół zainteresowań z MOK, wspólnie
z instruktorami oraz mieszkańcy miasta Wysokie
Mazowieckie.
Podczas „Dnia Łabędzia” na scenie zaprezentowały się zespoły z partnerskiego miasta Mejszagoła na Litwie: „Przyjaźń”, „Mejszagolanki”
oraz przedszkolaki z Wysokiego Mazowieckiego. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne,
w wykonaniu zespołu wokalnego Tęcza z MOK,
Orkiestry Dętej OSP, Mażoretek, grupy tanecznej, Okay Dance oraz Studia Teatralnego, które
przygotowało specjalnie na tę okazję etiudę teatralną „Legenda o białym łabędziu”. Podczas
całej uroczystości na telebimach prezentowano
zdjęcia najpiękniejszych miejsc naszego miasta.
Łabędź, znajdujący się w herbie Wysokiego
Mazowieckiego, był motywem przewodnim konkursów „Moje Miasto Wysokie Mazowieckie”
oraz „Łabędź z byle czego”. Ten ostatni ujawnił
niezwykłą kreatywność uczestników – prócz tradycyjnych materiałów plastycznych, jak choćby
papier, twórcy wykorzystali owoce, pojawiły się
łabędzie wypiekane, a nawet łabędź wykonany
ze starej kołdry. Oba konkursy cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, poziom prac był bardzo wysoki.
Zwycięzcy otrzymali statuetki z wizerunkiem łabędzia, nagrody ufundowane przez Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie oraz słodkie upominki, przygotowane na tę okazję przez piekarnię – cukiernię państwa Zgierunów.
Cały dzień między kolejnymi punktami imprezy rozbrzmiewała piosenka dnia: „Ballada
o Wysokiem Mazowieckiem”, której autorem jest
Marek Brzozowski.
Festynowi towarzyszyły konkursy oraz bezpłatne atrakcje, skierowane przede wszystkim
do najmłodszych: malowanie twarzy, kącik małego artysty, kącik biżuterii, kącik fryzjerski oraz
konkurencje sportowe dla uczestników imprezy
z udziałem gości z Mejszagoły oraz ustanowienie rekordu – NAJDŁUŻSZY SZNUR ŁABĘDZI
– ustawiony z publiczności zgromadzonej na
płycie boiska.
Dla starszych przygotowano, m.in. stoiska
z produktami regionalnymi i rękodziełem artystycznym, bezpłatne badania medyczne, ogródek kawowo – ciastkowy oraz miasteczko ruchu
drogowego.
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Głównym punktem programu były koncerty
zespołów, prezentujących różnorodne style muzyczne. Organizatorzy postarali się, aby każdy
znalazł coś dla siebie. Na początku publiczność
bawiła się przy tanecznej muzyce zespołu B-Qll,
który zgromadził przy scenie ogromną rzeszę fanek. Następnie wystąpiła znana w naszym mieście grupa Jagiellończyk Band z miejscowego liceum, która była supportem gwiazdy wieczoru
- legendy polskiego rocka – grupy PERFECT.
Artyści zaprezentowali swoje znane przeboje
m.in. „Autobiografię”, „Kołysankę dla nieznajomej”, „Niepokonanych” oraz z najnowszej płyty
„DaDaDam” singiel „Wszystko ma swój czas”.
Koncertowi towarzyszyły ciekawe wizualizacje,
nawiązujące do poszczególnych utworów. Podczas występu gwiazdy wieczoru wytworzyła się
wyjątkowa atmosfera, która udzieliła się wszystkim uczestnikom imprezy.
Patronat medialny nad imprezą objęła „Gazeta Współczesna” oraz „Polskie Radio Białystok”.
Za pomoc w organizacji „Dnia Łabędzia”
dziękujemy Sponsorowi Głównemu – Kompanii
Piwowarskiej producentowi piwa Żubr oraz pozostałym sponsorom: Starostwu Powiatowemu
w Wysokiem Mazowieckiem, Bankowi Spółdzielczemu w Wysokiem Mazowieckiem, Bankowi PKO BP S.A., P.H.U. Gama Szepietowscy Sp. j., Grupie BIZNES POLSKA, Wnorowski
i Wspólnicy sp. j., Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o. o., JANTAROWI WDT Wiesław Załuska i Piekarni Cukierni
Zgierun.
W organizacji imprezy pomogli nam: Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Zakład Wodociągów Kanalizacji
i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem
Mazowieckiem, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem

Mazowieckiem, Miejski Klub Sportowy „Ruch”
w Wysokiem Mazowieckiem, Straż Miejska
w Wysokiem Mazowieckiem, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wysokiem Mazowieckiem, Bud Trans Marian Biały i Wspólnicy s.j. w Wysokiem Mazowieckiem, TV Kablowa
„Multimedia”, PGE Obrót S.A. w Wysokiem
Mazowieckiem, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, DAMEX – Mieczysław Wójcicki,
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem i komisje konkursowe – konkurs plastyczny, literacki.
MOK

MLECZNE ŚWIĘTOWANIE Z MLEKOVITĄ

Już po raz siódmy odbył się w Wysokiem
Mazowieckiem Światowy Dzień Mleka w Polsce
– Ogólnopolskie Święto Mleka. Wszystkie punkty programu zgodnie z ideą zyskały mleczną odsłonę, by promować mleko i produkty mleczne
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Światowy
Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto
Mleka ma, bowiem na celu zwracanie uwagi na
korzyści dla zdrowia płynące z codziennego spożywania nabiału. Uroczystości z tej okazji odbyły się 6 lipca.
Światowy Dzień Mleka w Polsce został zorganizowany z inicjatywy SM MLEKOVITA i sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka.
Patronatem honorowym objęli je Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
Mleko od zarania dziejów jest dla człowieka
najważniejszym pokarmem, a Hipokrates twierdził, że jest to najdoskonalszy i najbardziej kompletny pokarm, jaki stworzyła natura. Nie ma bowiem we współczesnej diecie człowieka innego,
naturalnego produktu, o porównywalnie bogatej
wartości odżywczej, aktywności biologicznej i tak
wysokim potencjale immunostymulacyjnym.
W mleku obecne są wszystkie niezbędne
składniki pokarmowe: białka, węglowodany,
tłuszcze, sole mineralne, witaminy (komplet witamin z grupy B, a także witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach A, D, E), mikro- i makroelementy
(m.in. magnez, potas, fosfor, cynk). Mleko i produkty mleczarskie są produktami zbilansowanymi pod względem ilości i proporcji białek,
tłuszczu, witamin i składników mineralnych,
dlatego odgrywają ważną rolę w prawidłowym
odżywaniu. Tzw. Złota Karta Prawidłowego Żywienia zaleca codzienne spożywanie minimum
2 szklanek mleka lub jogurtu albo kefiru oraz
1-2 plastry sera.
Zwracanie uwagi na te i inne korzyści dla
zdrowia płynące z codziennego spożywania nabiału miał na celu Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka, który rozpoczął się o godzinie 12:30 w sali kina Miejskiego
Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
częścią oficjalną. Zainicjował ją Przewodniczący

Rady Ekspertów Mleczarstwa, Prezes Zarządu
Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński symbolicznym toastem szklanką mleka wraz z zaproszonym gośćmi: Księdzem Biskupem Łomżyńskim Tadeuszem Bronakowskim, Pierwszym
Radcą Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce
Taurasem Shpokyavichyusem, Podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Tadeuszem Nalewajkiem, Konsultantem do
Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP Januszem Gołosem, Przewodniczącym Rady Gospodarki Żywnościowej
Bronisławem Wesołowskim, Zastępcą Prezesem
Agencji Rynku Rolnego Lucjanem Zwolakiem,
Wicewojewodą Podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim, Członkiem Zarządu Województwa
Podlaskiego Karolem Pileckim, Radną Sejmiku
Województwa Podlaskiego Darią Sapińską, Dziekanem Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr.
hab. inż. Bogusławem Staniewskim, prof. UWM,
Kierownikiem Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki
Energią na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr.
hab. inż. Ryszardem Żywicą, prof. UWM oraz
Pełnomocnikiem Zarządu Krajowego Związku
Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego
Markiem Murawskim. Podczas tej części programu wręczono wyróżnienia i pamiątkowe statuetki przyznane przez Radę Ekspertów Mleczarstwa osobom i firmom, dzięki którym nastąpił
rozwój dystrybucji produktów mleczarskich na
świecie i w Polsce oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego mleczarstwa
i produkcji mleka. W tym dniu za wzorowe,
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
medalami odznaczeni zostali: Zofia Polcyn, Bogusława Misiewicz, Jan Kruszewski (złote medale); Wojciech Kraszewski, Kazimierz Kossakowski (srebrne medale); Alina Szymborska
(brązowy medal). Ponadto odznakami honorowymi przyznanymi przez Zarząd Krajowego
Związku Spółdzielni Mleczarskich wyróżnione

zostały również osoby szczególnie zasłużone dla
rolnictwa i spółdzielczości mleczarskiej: Barbara
Bargiel, Antonina Bobak, Jadwiga Szczecińska,
Justyna Karolczyk, Adam Żyła, Stefan Wyrodek,
Zofia Orzeł, Urszula Marianna Tabaka, Zdzisław
Stanisław Tyc, Stanisław Pochoda, Jan Paweł
Topa, Elżbieta Solecka, Małgorzata Haryk, Jarosław Odważny, Ryszard Matuszczak, Wiesław
Wojciechowski, Andrzej Jędrzejczak, Elżbieta
Molasy-Bartków, Czesława Dolna, Andrzej Makowski, Kazimierz Kiszka, Piotr Wojciuk, Jerzy
Domański, Grzegorz Szarubka, Sylwester Olędzki, Wojciech Rusin, Jan Brydak, Leszek Skowron, Waldemar Czebiera. Oficjalne uroczystości
uświetniały występy artystki światowych scen
operowych i operetkowych Niny Nowak.
Przebieg dalszej części imprezy, która odbywała na placu przy MOK, obfitował w szereg
atrakcji: najmłodszych w mlecznym rytmie cudownie bawili animatorzy, wystąpili: zespół Lolu
– Zaber – DJ Traffic z Chojnic, studenci AWF
w Białej Podlaskiej – Zespół Pieśni i Tańca PODLASIE, Kinga Chracewicz, Kabaret Babeczki
Podlaskie oraz gwiazda wieczoru – zespół IRA.
Odbyły się również tradycyjne Mistrzostwa w
Piciu Mleka, które z wynikiem 12,14 s wygrał
Piotr Zdziarski. Uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Wysokiem Mazowieckiem przygotowali zaś degustacje doskonałych produktów mlecznych i potraw z nich wyczarowanych,
a przez cały dzień trwała Mleczna Wypasiona
Loteria.
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