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ZDECYDOWANIE POPARLIŚMY ANDRZEJA DUDĘ

Mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego wykazali się prawdziwie obywatelska postawą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Do urn wyborczych poszło
56,65% uprawnionych do głosowania. Średnia krajowa frekwencja w drugiej turze
wyniosła 55.34%. Sympatie polityczne mieszkańców naszego powiatu także były
zdecydowanie po stronie Andrzeja Dudy. Podczas gdy ogólnopolski wynik tego
kandydata wyniósł 51,55% głosów ważnych, w powiecie wysokomazowieckim zyskał on poparcie 80,43% wyborców, a w dwóch gminach przekroczyło ono 93%.
Szczegółowe wyniki głosowania na obu kandydatów przedstawia poniższa tabela.

Nazwa
jednostki

Głosy
ważne

M.Wysokie
Mazowieckie

Duda
Andrzej Sebastian

Komorowski
Bronisław Maria

Głosy

%

Głosy

%

4345

2950

67,89%

1395

32,11%

Ciechanowiec

3584

2661

74,25%

923

25,75%

Czyżew

2864

2197

76,71%

667

23,29%

Klukowo

2143

1902

88,75%

241

11,25%

Kobylin-Borzymy

1561

1453

93,08%

108

6,92%

Kulesze
Kościelne

1620

1516

93,58%

104

6,42%

Nowe
Piekuty

1989

1725

86,73%

264

13,27%

Sokoły

2665

2295

86,12%

370

13,88%

Szepietowo

3262

2534

77,68%

728

22,32%

G. Wysokie
Mazowieckie

2383

2014

84,52%

369

15,48%

NIEZWYKŁE WYDARZENIE ARTYSTYCZNE
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego odbył się 5 czerwca
w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Artyści
zaprezentowali program „25 lat wolności”, którego mottem były nieco żartobliwe słowa Jana
Pawła II: „Ale nam się wydarzyło”. Koncert był
niepowtarzalną okazją by na żywo i za darmo
zobaczyć i posłuchać artystów największej insty-

tucji artystycznej w Siłach Zbrojnych RP. Zgromadzeni mogli także obejrzeć ciekawą ekspozycję fotografii autorstwa Zdzisława Walczuka,
zatytułowaną „Toast za wolność”. Poświęcona
była ona Tadeuszowi Mazowieckiemu, pierwszemu Premierowi III Rzeczpospolitej.
Dokończenie na stronie 2.

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Pragnę bardzo serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom powiatu wysokomazowieckiego, którzy wzięli udział w wyborach
Prezydenta RP za obywatelską, patriotyczną postawę. Frekwencja w naszym powiecie była wyższa, jak w kraju i województwie, a Państwa wybór
był szeroko komentowany w całym kraju. Dość
powiedzieć, że wieczór wyborczy w tvp info był
realizowany m. in. z Kulesz Kościelnych, gdzie
Pan Andrzej Duda w I turze uzyskał najlepszy
wynik w kraju. Chciałbym dodać, iż na ręce Pana
Prezydenta elekta złożyłem w imieniu mieszkańców serdeczne gratulacje oraz pozwoliłem sobie
zaprosić tak zacnego gościa do naszego powiatu.

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu
29 maja 2015 r. udzieliła jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania
budżetu za 2014 r. Pragnę wyrazić wdzięczność
Państwu Radnym za merytoryczne podejście
do powyższej sprawy. Powiat wydał w ubiegłym
roku na inwestycje ponad 33% swego budżetu
tj. ponad 24 mln zł na drogi, oświatę i szpital
powiatowy. To znakomity wynik sytuujący naszą jednostkę na czele powiatów województwa
podlaskiego.
		
Z wyrazami szacunku
			
Bogdan Zieliński
		
Starosta Wysokomazowiecki

NIEZWYKŁE WYDARZENIE ARTYSTYCZNE

Dokończenie ze strony 1.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor Eugeniusz
Święcki. Powitał on przybyłych na koncert gości: Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, Przewodniczą Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego Dorotę Łapiak, Wicestarostę Powiatu Wysokomazowieckiego Leszka
Gruchałę, Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Grzegorza Mikołajczuka,
księdza Dziekana Tadeusza Kryńskiego i księży
wikariuszy, mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec, gmin sąsiednich i gości, rodziców
młodzieży, uczniów oraz pracowników obsługi
i nauczycieli.
Ze słowami powitania zwrócił się do też
artystów. Podziękował im za przybycie do Ciechanowca i zaprosił zebranych do obejrzenia
przygotowanego przez nich programu.
Koncert był niezwykłą lekcją patriotyzmu
i historii. Składał się on z dwóch części. Na
pierwszą, historyczną złożyły się utwory z czasów kształtowania się po czasie zaborów nowego, polskiego państwa oraz okresu II wojny
światowej i powstania warszawskiego.
Na początku występu zabrzmiał „Polonez
A-dur” Fryderyka Chopina. Towarzyszyła mu
też oprawa choreograficzna. Tancerze baletu
zaprezentowali się w pięknym i dostojnym tańcu narodowym. Zabrzmiały też utwory: „Pierwsza brygada”, „Pierwsza kadrowa”, „Pieśń o wo-
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dzu miłym” i współczesna kompozycja „Pomyśl
Polsko”. Nie zabrakło też piosenek lżejszych
i humorystycznych „Hej panienki posłuchajcie”,
„Przybyli ułani”, „Hej ułani” oraz „Zosia i ułani”.
Warto dodać, iż podczas wszystkich utworów
widzowie mogli również podziwiać zarówno
imponujące układy taneczne, jak również ciekawe inscenizacje.
Czasów II wojny światowej i powstania warszawskiego dotyczyły z kolei kompozycje: „Serce w plecaku, „Karpacka brygada”, „Czerwone
maki na Monte Cassino”, „Hej chłopcy, bagnet
na broń”, „Warszawskie dzieci”, „Marsz Mokotowa” i „Pałacyk Michla”.
Druga część koncertu miała charakter rozrywkowy. Rozpoczęła się ona instrumentalną
kompozycją „Gypsy carnival”, w której swoje
wielkie możliwości pokazali muzycy. Następnie artyści zaprezentowali szereg utworów
związanych z festiwalem piosenki żołnierskiej
w Kołobrzegu: „Powołanie do wojska”, „Nasz
kolorowy świat”, „W wojsku nie jest źle” czy
„Gdy śpiewa wojsko”. Na zakończenie koncertu
przed zgromadzoną publicznością zaprezento-

wali się wszyscy artyści, wykonując utwór „Jak
białe orły”.
Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego spotkał się z wielkim
uznaniem zgromadzonej publiczności, czego
dowodem były długie owacje na stojąco. Artystom podziękowała też młodzież. Wyrazem
wdzięczności za piękne widowisko były kwiaty, które wszystkim paniom z zespołu wręczyli
uczniowie klasy Ic LO o profilu wojskowo-sportowym.
Na wyrazy uznania zasługują wszyscy występujący i członkowie zespołu: muzycy orkiestry wraz z dyrygentem Piotrem Racewiczem,
chór, soliści, grupa wokalna „Why not”, balet
i członkowie ekipy technicznej. To dzięki ich
pracy, zaangażowaniu, talentowi i profesjonalnemu podejściu koncert był tak piękny, poruszający i wartościowy.
Dariusz Okieńczuk
Foto: Bogdan Tarkowski

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu odbył w maju, pod przewodnictwem Starosty Bogdana Zielińskiego,
dwa posiedzenia.
13 maja odbyło się 15 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie
udzielenia upoważnienia: dyrektorowi Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu
wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla
jednej osoby bezrobotnej, dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji robót publicznych
w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na
okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej;
zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, upoważnienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do
wydawania decyzji w imieniu zarządcy dróg,
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3 500 złotych,
stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska Gminy Sokoły na lata 2015-2018 z perspektywą na lata
2019-2022” (aktualizacja), wyrażenia zgody na
zawarcie ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną
powiatową i przejęty na własność Powiatu Wysokomazowieckiego, Zarząd Powiatu orzekł
o wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem na nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy 1 Maja.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej,
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów
trwałych oraz mienia ruchomego o wartości
księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność Szpitala, wprowadzenia zmian
do Statutu Szpitala, wyrażenia opinii dotyczącej
przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego, wyrażenia opinii dotyczącej zbycia
mienia ruchomego o wartości powyżej 3 500 zł,

przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
udzielenia absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok, zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, wyłączenia szkół wchodzących
w skład zespołów szkół prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki, likwidacji szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,
założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem i włączenia jej do
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski: dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu wyposażenia motocykla;
Komisji Rewizyjnej zgłoszony na posiedzeniu
w dniu 25 marca 2015 roku; o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych
i sportowych. Zapoznał się: ze sprawozdaniem
z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON na aktywizację zawodowa osób
niepełnosprawnych za rok 2014; z informacją
dotycząca wykonania zadań i gospodarowania
środkami PFRON za 2014 rok; z informacją
o działalności spółek wodnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2014 roku; z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa powiatu wysokomazowieckiego za 2014 rok.
25 maja br. odbyło się 16 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Zarząd podjął uchwały w sprawie: zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok, przyjęcia treści ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy
dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala za 2014 rok, przyjęcia
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala za 2014 rok, zatwierdzenia podziału zysku
Szpitala za 2014 rok, zatwierdzenia planu finansowego Szpitala na 2015 rok, zmian w budżecie
powiatu na 2015 rok.
W maju odbyły się posiedzenia wszystkich
stałych komisji Rady Powiatu, na których rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu za 2014 rok.
VI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji dobyła się 29 maja 2015
roku. Porządek obrad – poza proceduralnymi
punktami – obejmował sprawozdania: Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu
pomiędzy sesjami; przewodniczących komisji
z działalności komisji pomiędzy sesjami; inter-

pelacje i zapytania radnych; informacje: o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2014
roku; działalności gminnych spółek wodnych
na terenie powiatu w 2014 roku; sprawozdanie
z wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za 2014 rok; rozpatrzenie
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok: przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014
rok oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok,
opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
powiatu za 2014 rok i wniosek o udzielenie absolutorium z tego tytułu; przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdaniu z wykonania
budżetu powiatu za 2014 rok; przedstawienie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną wniosku o udzielenie zarządowi absolutorium za 2014 rok; przyjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2014 rok; przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Ponadto w porządku obrad znalazły się:
rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie
uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym
planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,
zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok, zatwierdzenia planu finansowego Szpitala na 2015
rok, wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia
ruchomego o wartości powyżej 3500 zł, wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, wyrażenia
opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych
oraz mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 3500 złotych, stanowiącego własność Szpitala, wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej, wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala,
wyłączenia szkół wchodzących w skład zespołów
szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, likwidacji szkół prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki, założenia Szkoły
Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem i włączenia jej do Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, przekazania środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy
Wojewódzkiej PSP w Białymstoku z przeznaczeniem na potrzeby KP PSP w Wysokiem
Mazowieckiem, zmian w budżecie powiatu na
2015 rok.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W maju na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 31 zdarzeń, w których uczestniczyło 60 załóg – 264 strażaków z Państwowej
i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 9 osób, nie odnotowano ofiar
śmiertelnych. Straty oszacowano na ok. 120 tys. zł.
Przykładowe zdarzenia
22 maja o godz. 11²⁰ do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Wysokie Mazowieckie na ulicy Warszawskiej. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy
z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w przydrożnym rowie znajdują się dwa samochody osobowe – Volvo
pozostające na kołach, oraz Honda przewrócona
na dach. Obok uszkodzonych na skutek zdarzenia
pojazdów znajdował się złamany słup oświetleniowy leżący na ziemi z linkami zwisającymi nad
rowem. W samochodzie Volvo siedział kierowca

(przytomny, bez widocznych obrażeń), którym,
z chwilą przybycia zastępów JOP, zajmował się
ZRM. Poszkodowany został zabrany do szpitala
na obserwację. Z ustaleń Policji będącej na miejscu przed przybyciem JOP wynikało, że samochód
Volvo zjechał na lewy pas jezdni uderzył w słup
z lampą oświetleniową i obok zaparkowany bez
kierowcy samochód Honda. Działania zastępów
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w uszkodzonych pojazdach oraz przy pomocy sprzętu
HOT STICK stwierdzeniu brak prądu w zwisających linkach. Dodatkowo na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie energetyczne w celu odłączenia
linek i zabezpieczenia złamanego słupa. Słup oraz
uszkodzone samochody usunięto z miejsca zdarzenia. Na czas zabezpieczenia linek i słupa ruch na
jezdni był wstrzymany przez patrol policji.
28 maja o godz. 12³¹ Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał
zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej 66 w okolicach miejscowości Jabłonka Kościelna. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie.
Na miejsce udał się również Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Wysokiem Mazowieckiem. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na
skrzyżowaniu drogi DK 66 z drogą gminną doszło
do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Oba pojazdy znajdowały się na kołach – Opel na
środku skrzyżowania, a Audi przodem opierało się

o przydrożną barierę zabezpieczającą. Samochodem Audi podróżowała kobieta, która znajdowała
się w pojeździe (przytomna, uskarżająca się na ból).
Oplem zaś jechało trzech mężczyzn, gdzie dwóch
z nich opuściło pojazd o własnych siłach i nie odnieśli żadnych obrażeń, trzeci przebywał w samochodzie (przytomny, brak obrażeń zewnętrznych,
uskarżał się na ból). Działania ratowników Straży
Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów
w uszkodzonych pojazdach. Jednocześnie udzielali pomocy przedmedycznej poszkodowanym
do chwili przybycia ZRM. Poszkodowanej z Audi
założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono
folią życia (podejrzenie złamania), następnie przy
pomocy noszy typu deska ewakuowano z pojazdu
i przekazano ZRM. Pasażer Opla pozostawał z ratownikiem w pojeździe do chwili przybycia drugiego
ZRM. Po kilkunastu minutach trwania akcji drugi
z pasażerów zaczął uskarżać się na ból prawej ręki.
Lekarz karetki zadecydował o zabraniu obydwu poszkodowanych do szpitala na obserwację. Kierowca
bez żadnych obrażeń i po konsultacji lekarskiej pozostał na miejscu zdarzenia. Dalsze działania prowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza policji. Na
miejsce zdarzenia wezwano OSP Tybory Misztale,
która po czynnościach wykonanych przez policję
uprzątnęła jezdnię z resztek powypadkowych i płynów poeksploatacyjnych. Droga krajowa 66 na czas
prowadzenia działań była całkowicie zablokowana,
a policja na ten czas wyznaczyła objazdy.

KRONIKA POLICYJNA
oraz nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Za swoje
postępowanie będzie odpowiadać przed sądem.

W maju 2015 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 2 wypadków drogowych i 24
kolizji drogowych. Policjanci na drogach naszego
powiatu zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących.
W Komendzie Powiatowej Policji wszczęto 58 postępowań przygotowawczych.
20 maja policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zajmujący się
zwalczaniem przestępczości gospodarczej wkroczyli
do jednego z domów na terenie Zambrowa. Z informacji mundurowych wynikało, że mieszkająca tam
57-letnia kobieta posiada nielegalne papierosy, które
rozprowadza na jednym z targowisk w Wysokiem
Mazowieckiem. Podczas przeszukania lokalu 57-latki ustalenia policjantów się potwierdziły. Funkcjonariusze znaleźli ponad 570 paczek papierosów bez
polskich znaków skarbowych akcyzy. Łączne straty,
na jakie narażony został Skarb Państwa, to około 12
tysięcy złotych. Kobieta usłyszy teraz zarzut nielegalnego posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich
znaków skarbowych akcyzy. Grozi jej za to grzywna
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28 maja, około godziny 12.30 dyżurny wysokomazowieckiej Policji poinformowany został
o wypadku, do którego doszło na drodze relacji
Wysokie Mazowieckie – Zambrów, w pobliżu miejscowości Jabłonka Kościelna. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierująca audi 21-latka,
wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
nadjeżdżającemu kierowcy opla. W wyniku zderzenia pojazdów dwaj pasażerowie podróżujący
astrą oraz kobieta siedząca za kierownicą audi ranni trafili do szpitala. Teraz przyczyny i dokładne
okoliczności wypadku ustalają wysokomazowieccy
policjanci.

28 maja wysokomazowieccy policjanci z wydziału prewencji i ruchu drogowego uczestniczyli
w Festynie Rodzinnym, który odbył się w miejscowym Przedszkolu Nr 2. Tego typu impreza to
doskonała okazja do propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród dzieci i ich rodziców.
Funkcjonariusze w trakcie festynu prezentowali
sprzęt policyjny, przygotowali stoisko profilaktyczne oraz gry i zabawy z zakresu bezpieczeństwa.
Uczestniczące w festynie dzieci mogły rozwiązywać krzyżówki i rebusy. Najmłodsze przedszkolaki
miały możliwość wykazania się umiejętnościami
plastycznymi. Ponadto dzieci wraz z rodzicami
mieli okazję obejrzeć wyposażenie służb mundurowych, a także posiedzieć w radiowozie czy usiąść
za kierownicą policyjnego motocykla. Na zakończenie festynu wszystkie maluchy biorące udział
w zabawie otrzymały drobne upominki.
AB

PRZED NAMI WAKACJE

Co roku na polskich wsiach, podczas żniw,
dochodzi do wielu wypadków. Wśród poszkodowanych są również dzieci. To właśnie one, szczególnie w okresie wakacyjnym, stanowią główne
wsparcie przy wszelkiego rodzaju pracach polowych. Apelujemy do rolników o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa
oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najmłodszych
mieszkańców wsi.
Dzieci, przede wszystkim narażone są na
wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, jakie niesie
ze sobą praca na roli. Musimy pamiętać, że dziecku nie można polecać wykonywać zadań, które
mogą nieść za sobą jakiekolwiek zagrożenie dla
jego zdrowia czy nawet życia. Wielu tragediom
można zapobiec w prosty sposób – należy przekazywać najmłodszym jak najwięcej wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.
W celu zapewnienia dzieciom optymalnego
bezpieczeństwa należy przestrzegać kilka zasad:
– NIEDOPUSZCZALNE jest obsługiwanie przez
najmłodszych maszyn i urządzeń elektrycznych,
prowadzenie ciągników rolniczych!
– właściciele posesji czy też jej użytkownicy są zobowiązani do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju
zbiorników, studni, kanałów i tym podobnych;
– należy zabezpieczyć wszelkie przewody elektryczne,
– opiekując się zwierzętami (pies, kot, zwierzęta

hodowlane), należy wyczulić dziecko, że wobec
zwierząt należy stosować zasadę ograniczonego
zaufania;
– dzieci nie powinny być narażane na wdychanie
chemicznych oparów, jak też nie powinny przebywać w pobliżu wszelkich substancji chemicznych. Preparaty chemiczne wykorzystywane w rolnictwie winny być odpowiednio zabezpieczone
i niedostępne dla dzieci;
– należy wymagać od dzieci aby informowały
opiekunów o każdorazowym opuszczeniu miejsca
zamieszkania. Unikajmy samodzielnych wypraw
dzieci do lasu. Nie zezwalajmy dzieciom korzystać
z kąpieli wodnych w otwartych zbiornikach wodnych bez opieki osoby starszej, opiekuna;
– uczulmy dzieci na to aby nie rozmawiały z obcymi;
– przypomnijmy dzieciom zasady prawidłowego
zachowania podczas sytuacji kryzysowej np. podczas pożaru, powodzi. Dzieci powinny znać numery alarmowe i wiedzieć jak i kiedy można z nich
skorzystać.
Z naszego doświadczenia wynika, że dzieci na
polskich wsiach uczestniczą w pracach polowych
za pełnym pozwoleniem rodziców lub wręcz za ich
namową, wykonują często zadania przewidziane
dla osób dorosłych. Dorośli nie zdają sobie jednak
sprawy, że najmniejszy nawet błąd, chwila nieuwagi
może doprowadzić do tragedii.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych
dzieci w głównej mierze zależy od nas samych.
Bezpieczeństwo nad wodą
Słońce i ładna pogoda zachęcają do wodnych
kąpieli. Podczas letniego wypoczynku nad wodą
często zapominamy o najważniejszym – o bezpieczeństwie. Policja przypomina, jak ważny jest rozsądek i radzi, jak ustrzec się przed tragedią. Dane

Policji pokazują, że najczęstszymi ofiarami wypadków utonięć są niepełnoletni oraz osoby nietrzeźwe, które do wody w ogóle wchodzić nie powinny.
Najczęstszymi przyczynami utonięć są: brawura,
słabe rozeznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności pływania lub nieodpowiednie przygotowanie
się do kąpieli, alkohol, ale także brak właściwego
nadzoru dorosłych nad najmłodszymi. Część utonięć to wypadki losowe, które w połączeniu z innymi niesprzyjającymi okolicznościami doprowadziły do tragedii. W wielu przypadkach, aby
ustrzec się przed tragedią, wystarczy zachowanie
większej ostrożności oraz przestrzeganie zasad
bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych.
DLATEGO PAMIĘTAJMY:
1. Należy kąpać się tylko w miejscach do tego
wyznaczonych i nadzorowanych przez osoby do
tego uprawnione.
2. Nie wolno zażywać kąpieli po spożyciu alkoholu.
3. Nie należy skakać do zbiorników wodnych,
których nie znamy.
4. Przed kąpielą należy oswoić się z temperaturą
wody, szczególnie podczas wysokiej temperatury
powietrza.
5. Nie wolno gwałtownie się zanurzać.
6. Będąc nad wodą z dziećmi, nie można pozostawiać ich bez nadzoru, nawet jeśli jest to staw
na własnej posesji.
7. Należy pamiętać, że każde zbliżenie się do
wody może być niebezpieczne, jeśli nie zachowamy odpowiednich warunków bezpieczeństwa.
8. Ze sprzętu wodnego należy korzystać tylko
w kamizelkach ratunkowych.
NIE LEKCEWAŻ WODY I NIE PRZECENIAJ SWOICH UMIEJĘTNOŚCI !

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

POLICJANCI INFORMUJĄ:
ZMIANY W PRZEPISACH
RUCHU DROGOWEGO!
Od 15 maja i od 18 maja 2015 roku weszły
w życie ważne zmiany w obowiązujących przepisach ruchu drogowego. Wysokomazowieccy
policjanci informują kierowców o tych zmianach i apelują o zapoznanie się z nowymi przepisami.
Od 15 maja i od 18 maja 2015 roku weszły
w życie istotne zmiany w obowiązujących przepisach ruchu drogowego. Poniżej prezentujemy
nowe przepisy, z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać.
KIEROWCO PAMIĘTAJ!
Od 15 maja 2015 roku zmieniły się zasady
przewożenia dzieci m. in.:
• dziecko poniżej 150 cm wzrostu należy prze-

wozić w odpowiednim do wagi i wzrostu foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym – wyjątek – dziecko o wzroście
powyżej 135 cm można przewozić na tylnym
siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, jeżeli
ze względu na masę i wzrost dziecka niemożliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego fotelika
lub urządzenia przytrzymującego
• dziecko w wieku poniżej 3 lat nie może być
przewożone w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub
inne urządzenie przytrzymujące
• dziecko w wieku co najmniej 3 lat może podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasami
bezpieczeństwa, przewożone jako trzecie, w sytuacji, gdy pozostała dwójka dzieci podróżuje
w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa
Od 18 maja 2015 jeżeli:
Prowadzisz pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (ponad 0,25 mg/dm³ lub 0,5‰):
• możesz trafić do więzienia na 2 lata;
• utracisz prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat
lub dożywotnio, gdy już byłeś skazany za to przestępstwo (recydywa);
• zapłacisz nawiązkę w wysokości co najmniej

5000 zł lub w przypadku powtórnego skazania
za ten czyn co najmniej 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.
Przekroczyłeś prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewozisz
większą liczbę osób niż jest to dozwolone – stracisz prawo jazdy:
• na okres 3 miesięcy;
• na okres 6 miesięcy, w przypadku prowadzenia
pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy na
okres 3 miesięcy.
W przypadku nierespektowania decyzji
o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, uprawnienia zostaną cofnięte, co wiąże się
z ponownym egzaminem celem uzyskania prawa
jazdy.
Prowadzisz pojazd bez uprawnień w okresie
obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu
– popełniasz przestępstwo (art. 244 k.k.) – możesz pójść do więzienia na okres 3 lat.
Prowadzisz pojazd nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania –
popełniasz przestępstwo (art. 180a k.k.) – grozi
Ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
- Polska Organizacja Wojskowa 1915-1918
Bolesław Kostro, uczestnik wydarzeń
1918 r., stwierdził: 10 i 11 listopada, to pamiętne i niezapomniane dni, które przeżyłem jako
młody człowiek i które zaliczam do najpiękniejszych dni w moim życiu. W trakcie rozbrajania Niemców doszło do potyczki w pobliżu
wsi Gołasze Puszcza. Został tam ranny jeden
z peowiaków.
O dużych tradycjach POW świadczyły
pomniki Odzyskania Niepodległości wystawione przez społeczeństwo w Wysokiem Mazowieckiem, Dąbrowce Kościelnej i Dąbrowie
Wielkiej. Działaczami POW byli też: Izydor
Galiński, Jan Mierzwiński (ur. 1894) i Ludwik
Bukowski z Wysokiego Mazowieckiego, Jan
Wiśniewski z Dąbrowy Dzięciel (ur. 1898)
24, a także Stanisław Gąsowski, późniejszy
więzień Sybiru, żołnierz Armii Generała Andersa (1890-30 XII 1960).
11 listopada komendant okręgu rozkazał
przystąpić do rozbrajania Niemców. Kilkuset
żołnierzy niemieckich stacjonujących w Wysokiem Mazowieckiem zostało rozbrojonych
przez miejscową organizację POW. Z oficerami niemieckimi uzgodniono wcześniej
tryb przekazywania broni. W oznaczonym
dniu i miejscu żołnierze niemieccy bez najmniejszego oporu złożyli broń. Oficerom zostawiono białą broń. Dostarczonymi furami
Niemcy zostali odwiezieni do Szepietowa,
Czyżewa i Zambrowa. W wydarzeniach tych
uczestniczył dziedzic Szepietowa Wawrzyńców Stanisław Kierznowski junior. Datą odzyskania niepodległości przez Wysokie Mazowieckie jest 11 listopada 1918 r. Podobnie
było w większości miast i miasteczek regionu,
m.in. w Ciechanowcu.
30 grudnia 1918 r. Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał rozkaz o formowaniu
w Czyżewie 10. Pułku Ułanów. Wcześniej
tam pod komendą por. Wiktora Jakubskiego
(dzierżawcy majątku Czyżew Siedliska) organizowano Szwadron Bielsko-Mazowiecki.
Jednostkę przesunięto do Pietkowa26, zmieniając nazwę na Białostocki Oddział Jazdy,
gdzie w majątku Gabrieli ze Starzeńskich hr.
Komarowej prowadzono dalszą rekrutację.
Utrzymanie kilkuset ludzi i 150 koni wymagało ogromnego wysiłku od stosunkowo
niewielkiej miejscowości. Oprócz pomocy
materialnej pułk został zasilony również
miejscowymi ochotnikami, którzy stawali
często do służby ze zgromadzonym przez
siebie sprzętem i własnymi końmi. W lutym
1919 r. wydzielony szwadron włączony do
Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. Wacława Iwaszkiewicza opuścił Pietkowo. Później
walczył z bolszewikami pod Mostami, Słonimiem i Baranowiczami.
Już od listopada 1918 r. w Łapach formowało się wojsko polskie. Miało ono zgodnie
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z podpisaną 5 II 1919 r. z Niemcami umową wyruszyć z Łap przez Białystok dalej na
wschód, ale białostocki Soldatenrat odmówił
zgody na wykonanie umowy i następnego
dnia przerwał nawet połączenie telefoniczne
Białystok – Łapy. Ostatecznie po zawarciu
dodatkowego porozumienia Soldatenrat wycofał zastrzeżenia i oddziały Dywizji Litewsko-Białoruskiej transportem przez Białystok dotarły 13 lutego do Wołkowyska, a 2
dni później wyruszyły do Bielska, luzując
Niemców.
Po odejściu Niemców w 1918 r. Rada Regencyjna przywróciła dawny podział administracyjny. Na ustawionym na rynku miasta
Wysokie Mazowieckie pomniku umieszczona
jest tablica informująca o osobach biorących
udział w walkach o odzyskanie niepodległości
w 1918 i 1920 r.:
W HOŁDZIE BOHATEROM
POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ POLSKI
W POWSTA-NIACH NARODOWYCH
W LATACH 1794-1918 I WALKACH
Z NAJAZDEM BOLSZEWICKIM W 1920 R.
– MIESZKAŃCY WYSOKIEGO
MAZOWIECKIEGO […]
Pomnik projektował inż. arch. Wojciech
Woźniacki, a prace budowlane wykonali Jan
Krysiuk i Bronisław Puciło.
Inwazja bolszewicka 1920 r.
13 lipca 1920 r. w gminie Dąbrowa powstał Komitet Obrony Państwa, na którego
czele stanął Stefan Biegański33. W Czyżewie
założono w lipcu 1926 r. gospodę żołnierską.
W dniach 1-3 sierpnia 1920 roku w Ciechanowcu wycofujące się oddziały polskie stawiły zacięty opor maszerującej na Warszawę
Armii Czerwonej. Koszty tego były ogromne
– 65% miasta legło w gruzach, liczba ludności
spadła poniżej 5000 mieszkańców.
Historyk Norbert Tomaszewski opisuje
te wydarzenia w sposób następujący: W ostatnich dniach lipca 1920 roku, maszerująca
w kierunku Warszawy Armia Czerwona napotkała na silny opór jednostek polskich, wycofujących się w kierunku linii Bugu. Na kilka
dni radziecka ofensywa wytraciła swój impet, skutecznie powstrzymana przez jednostki
wchodzące w skład 1 Armii Polskiej. Wydarzenie to, nieco obecnie zapomniane, miało miejsce w Ciechanowcu i jego najbliższych okolicach w dniach 1-3 sierpnia 1920 roku i przeszło
do historii pod nazwą Bój w obszarze Ciechanowca lub Walki odwrotowe pod Ciechanowcem. 31 lipca 1920 roku prawe skrzydło
1 Armii Polskiej, które stanowiła grupa wojsk
dowodzona przez pochodzącego spod Łomży
gen. Jana Piotra Rządkowskiego (1860-1934),

osiągnęło linię rzek: Nurca – Mianki – Tłoczewki, z zadaniem obrony rejonu: Oleksin
– Brańsk. Wchodząca w jej skład 17 dywizja
piechoty otrzymała zadanie obrony majątku
Rudka i jego okolic, 8 dywizja piechoty i IV
brygada piechoty legionów – dowodzone przez
płk. Michała Żymierskiego broniły się nad
rzeczkami Mianką i Tłoczewką, utrzymując
łączność z grupą gen. Lucjana Żeligowskiego,
stacjonującą we wsi Piekuty. Gdy jednak w nocy z 31 VII na 1 VIII 1920 r. oddziały 4 Armii
Polskiej (konkretnie zaś – 29 brygada piechoty), ubezpieczające od prawej strony wspomniane zgrupowanie, naciskane przez wojska
radzieckie przekroczyły Bug (koło miejscowości Tonkiele), zaistniała konieczność modyfikacji i skrócenia linii frontu. Zgodnie z nowym
planem, 17 dywizja piechoty miała opuścić
Rudkę i pomaszerować w kierunku Ciechanowca, zaś 1 dywizja litewsko-białoruska,
miała odejść na zachód drogą Brańsk – Granne. Tymczasem jednak doszło do nieprzewidzianej sytuacji. Ścigająca 29 brygadę piechoty
56 dywizja strzelecka Armii Czerwonej, wsparta na południu przez siły 27 dywizji strzeleckiej, wieczorem 31 lipca 1920 roku dotarła
do Dołubowa, zaś jej podjazdy podeszły pod
Grodzisk. Następnego dnia dotarły one do rejonu: Granne – Perlejewo – Twarogi Lackie, odcinając drogę odwrotu 1 dywizji litewsko-białoruskiej i grożąc oskrzydleniem znajdujących się
w okolicach Ciechanowca sił polskich. Dowódca radzieckiej 3 Armii postanowił wykorzystać
zaistniałą sytuację do wtłoczenia sił polskich
w kąt pomiędzy Nurcem a Bugiem, gdzie planował je ostatecznie rozbić. Kolejna wielka jednostka, która pojawiła się na placu boju – 21
dywizja strzelecka Armii Czerwonej, otrzymała zadanie jak najszybszego zajęcia Ciechanowca, zaś 56 radziecka dywizja strzelecka
otrzymała zadanie natarcia na siły polskie na
północny zachód od wsi Granne. Zdawało się,
że los 1 Armii Polskiej został już przesądzony...
Tymczasem część sił 1 dywizji litewsko-białoruskiej, dowodzonych przez ppłk. Kazimierza
Rybickiego, które miały odejść na zachód, podjęły działania zaczepne przeciwko wojskom
radzieckim. Pułki nowogródzki i grodzieński,
wsparte przez pułk strzelców konnych, ruszyły
z zajmowanych pozycji w rejonie Szmurły –
Płonowo, w kierunku miejscowości Żery, gdzie
zorganizowały opór na linii rzeczki Kukawki.
Dywizyjna artyleria została odesłana do Ciechanowca, zaś grodzieński pułk strzelców konnych został skierowany na Grodzisk, gdzie miał
stanowić osłonę dla polskiego kontrnatarcia.
Ciąg dalszy na stronie 7.

DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
- Polska Organizacja Wojskowa 1915-1918
Ciąg dalszy ze strony 6.
Gdy zwiad przeprowadzony przez polskich ułanów potwierdził, że w kierunku na
Twarogi Lackie ciągną silne kolumny Armii
Czerwonej, składające się z oddziałów piechoty i taborów, ppłk Kazimierz Rybicki zdecydował się na śmiały manewr i uderzył z pozycji
Żery – Moczydły, na flanki i tyły maszerującej
radzieckiej kolumny siłami nowogródzkiego
pułku strzelców. Zaskoczenie Rosjan było kompletne. Szwadron grodzieńskich ułanów wziął
do niewoli prawie cały 499 pułk, wchodzący
w skład 56 dywizji strzeleckiej. Strzelcy nowogródzcy odrzucili też za wieś Kobusy spieszący
na pomoc 498 pułk strzelców Armii Czerwonej oraz rozbili doszczętnie 147 pułk strzelecki
z 27 dywizji strzeleckiej, który niespodziewanie
nadszedł z kierunku wsi Twarogi Lackie, zdobywając między innymi cały pułkowy tabor.
W wyniku polskiej akcji większość pozostałych sił przeciwnika została związana walką,
niektóre jednostki nie zdążyły dotrzeć na pole
walki. Siły główne 56 i 27 dywizji strzeleckich
przeciwnika zostały przez Polaków zepchnięte na południowy wschód. Misterny plan dowódcy 3 Armii, który chciał osaczyć Polaków
w widłach Bugu i Nurca, spalił na panewce. Do
niewoli dostało się około 200 żołnierzy radzieckich, zdobyto około 100 wozów taborowych
i sporo uzbrojenia – w tej liczbie 9 ciężkich
karabinów maszynowych. Korzystając z walk
grupy ppłk. Kazimierza Rybickiego, polska 17
dywizja piechoty bezpiecznie opuściła Rudkę,
po czym przez Koce Schaby odeszła za Nurzec, obsadzając odcinek: Kuczyn – Wyszonki
Wypychy i nawiązując łączność z grupą wojsk
płk. Michała Żymierskiego. Nieco trudniejsze
zadanie miała I brygada litewsko-białoruska, która zatrzymała się chwilowo w rejonie
wsi: Winna – Koce Schaby – Radziszewo Króle, tocząc zacięte walki z wyprzedzającymi ją
czołowymi oddziałami 21 radzieckiej dywizji
strzeleckiej. Dopiero w dniu 1 VIII, w godzinach popołudniowych otrzymała ona rozkaz
odejścia za rzekę Nurzec. Podobny rozkaz
otrzymały też oddziały II brygady litewsko-białoruskiej, które przez Perlejewo i Kosiorki
dotarły do Ciechanowca. Nocny przemarsz tej
jednostki przez jedyny w najbliższej okolicy
most w Ciechanowcu odbywał się pod silnym
naciskiem 21 radzieckiej dywizji strzeleckiej,
którą bezskutecznie usiłowały powstrzymać
kolejne jednostki polskie. Rozpoczął się bowiem atak 15 i 3 armii radzieckich w kierunku
na Wysokie Mazowieckie – dowodzone przez
generała Michaiła Tuchaczewskiego oddziały
zmusiły polskich dowódców do podjęcia dzia-

łań obronnych na linii rzeki Nurzec. W nowej
sytuacji strategicznej II brygada litewsko-białoruska obsadziła linię Nurca od jego ujścia
do Bugu, aż do granic Ciechanowca. Samego
miasta bronił wileński pułk strzelecki, zaś przeprawy na Nurcu, w okolicach Kuczyna – miński pułk strzelecki, który utrzymywał też łączność z grupą płk. Michała Żymierskiego. Na
te oddziały spadło rankiem 2 VIII 1920 roku
uderzenie 21 radzieckiej dywizji strzeleckiej.
Pomimo liczebnej przewagi wojsk radzieckich
Polacy stawili zacięty opór, utrzymując swoje pozycje. Szczególnie zacięte walki trwały
o Zaszków, który kilkakrotnie przechodził z rąk
do rąk. Niespodziewany silny opór w rejonie
Ciechanowca sprawił, że na pomoc oddziałom
21 radzieckiej dywizji strzeleckiej ruszyła 56
dywizja strzelecka. Kolejny radziecki atak na
Zaszków został jednak z łatwością odparty.
Nie mogąc złamać oporu Polaków radzieccy
dowódcy postanowili oskrzydlić wojska polskie. Uderzenie Armii Czerwonej w kierunku
na Boguty i Czyżew, wykonane rankiem 3 VIII
1920 roku, zagroziło odcięciem wojsk polskich
od przepraw przez Bug w Nurze i Małkini. Pomimo, że odwrót wojsk polskich za Bug był już
przesądzony, gen. Aleksander Osiński nakazał
wykonanie kontruderzenia, które doprowadziło do odzyskania przez Polaków linii Boguty –
Czyżew, co stało się za sprawą oddziałów grupy płk. Michała Żymierskiego, nacierających
z kierunku majątku hrabiów Starzeńskich –
Nowodwory. Nacierające oddziały polskie zluzował wileński pułk strzelecki, który zająwszy
pozycje na północ od Tymianek i Żeber, do
godziny 21.00 osłaniał odwrót polskich oddziałów za Bug. Dzięki przytomności polskich dowódców oraz niezwykłej waleczności polskich
żołnierzy, wspieranych przez mieszkańców Ciechanowca i okolicznych miejscowości, w pierwszych dniach sierpnia 1920 roku, maszerujące
na Warszawę oddziały Armii Czerwonej na
blisko 72 godziny zostały zatrzymane na linii
rzeki Nurzec. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że każda godzina opóźnienia marszu
oddziałów radzieckich na Warszawę była bezcenna dla polskiego dowództwa szykującego
obronę Stolicy. Ten znaczący wkład naszych
dziadków w historyczny „Cud nad Wisłą”,
trochę zapomniany, trochę lekceważony przez
historyków, powinien być powodem do dumy
dla nas wszystkich. Pamiętać należy bowiem
o tym, że „wielka historia” naszego narodu
rozpoczyna się w małych miasteczkach i wioskach, których bezimienni mieszkańcy złożyli
ofiarę swojego życia, potu i krwi na ołtarzu
Ojczyzny.

W 1920 r. od ran zmarli w parafii Dąbrowa Wielka legioniści Władysław Gronek
i jego bezimienny towarzysz walk. Groby do
dziś znajdują się na cmentarzu grzebalnym
w Dąbrowie Wielkiej. W trakcie walk 1920 r.
pod wsią Wróble w gminie Kołaki zginęło 8
żołnierzy. W zbiorowej mogile na cmentarzu
w Wysokiem Mazowieckiem pochowano poległych w rejonie miasta żołnierzy. W 1927 r.
na ich mogile ustawiono obelisk i uroczyście
poświęcono.
3 sierpnia 1920 r. bolszewicy zajęli Wysokie Mazowieckie. Zaczęli tworzyć administrację terenową. Podstawą struktury były organy
wojskowo-porządkowe, Komitety Rewolucyjne zwane Rewkomami. W okresie władzy
radzieckiej powstały one w Ciechanowcu,
Czyżewie, Łapach, Szepietowie (komisarz Dołgalew), Tykocinie, Wysokiem Mazowieckiem
(komisarz Piestow). 6 VIII 1920 r. w Wysokiem Mazowieckiem powstał Powiatowy
Komitet Rewolucyjny. Założycielem i przewodniczącym był Franciszek Perkowski, a sekretarzem Marceli Nowotko. Funkcje kierowników wydziałów w komitecie pełnili m.in.
Borawski, Dunkiewicz i Filipow.
Po bitwie warszawskiej, 20 sierpnia 1920 r.,
21. gorska dywizja Wojsk Polskich sforsowała
Bug pod Grannem. Nacierała na bolszewików
frontalnie w kierunku Brańska, miała w razie
potrzeby wesprzeć 4. Armię w natarciu na
Zambrów, uderzając na Wysokie Mazowieckie. W nocy 20/21 sierpnia w okolicy Brańska
skupiły się przemęczone i zdezorganizowane
resztki dywizji 16-tej sowieckiej, z częścią taborów. Gdy rozeszły się wieści, że Bielsk zajęli
Polacy, cała masa rozbitków sowieckich 8., 10.
i 57. dywizji rzuciła się na północ ku Białemustokowi. W okolicach Brańska pozostały
tylko oddziały 1. i 21. dywizji. Nawiązały one
łączność z dowódcą frontu Tuchaczewskim.
Polecił on 21. dywizji przebić się przez Bielsk
na Hajnówkę, 2. dywizji przejść forsownymi
marszami przez Białystok do Świsłoczy. 27.
dywizja miała bronić się stanowczo w ciągu
dwóch dni pod Brańskiem i Wojnami, osłaniając odwrót 16. i 3. armii sowieckiej. Wykonując to zadanie, trzy brygady 2. armii
sowieckiej pomaszerowały do Suraża, w ślad
za oddziałami szeregu innych dywizji, 21.
zaczęła przygotowania do natarcia przez Łubinna Bielsk, zaś 27., dołączywszy do swoich
brygad, na miejsce 81. brygady, pod groźbą
rozstrzelania żołnierzy 85., 86., 87. i 90. pułku 10. dywizji strzelców oraz 48. Brygadę 17.
dywizji, obsadziła rzekę Nurzec na odcinku
od Mienia do Brańska. Później wycofały się,
podążając do Białegostoku.
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ARTYSTYCZNE KLIMATY W KOZARZACH

XX Przegląd Zespołów Artystycznych Osób
Niepełnosprawnych odbył się 26 maja w Domu
Pomocy Społecznej w Kozarzach. Uczestniczyło
w nim dwanaście zespołów z domów pomocy
społecznej. Impreza ta wpisała się już na stałe
w tradycję placówki. W Przeglądzie uczestniczyły
Domy Pomocy Społecznej z Siemiatycz, Białowieży, Tykocina, Grajewa, Jałówki, Białegostoku,
Brańska, Łomży, Czerewek, Garbar, Ołdak oraz
z Kozarzy. Oprawę artystyczną imprezy zapewniły:

zespół muzyczny „Piekut Band” z Piekut Nowych
oraz zespół taneczny „Fruit Flay” z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku.
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach Marek Karolewski
powitaniem przybyłych gości oraz uroczystym
otwarciem imprezy. Przegląd zaszczycili swoją
obecnością: Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan
Zieliński, Wicestarosta – Leszek Gruchała, Radni
Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej i instytucji współpracujących z Domem Pomocy Społecznej w Kozarzach.
Dyrektor Marek Karolewski podziękował Panu Staroście Wysokomazowieckiemu oraz Panu
Wicestaroście za przychylność i wszelkie działania,
które przyczyniły się do podnoszenia standardów
funkcjonowania kozarskiego Domu, a przez to do
poprawy poziomu życia jego mieszkańców i warunków pracy pracowników. Mieszkańcy i pracownicy
wręczyli przedstawicielom władz samorządowych
dyplomy wraz z upominkami i bukiety kwiatów.
Wszystkim przybyłym gościom zostały wręczone
podziękowania za udział w XX Przeglądzie Ze-

społów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
w Kozarzach.
Następnie zespół „Kfinto” z Domu Pomocy
Społecznej w Kozarzach swoim występem rozpoczął prezentacje zespołów. Uczestnicy imprezy
przedstawiali na scenie amfiteatru ballady, piosenki oraz skecze o różnej tematyce. Po prezentacji
wszystkich domów pomocy społecznej nastąpił
czas na wręczenie upominków oraz zabawę taneczną przy akompaniamencie zespołu „Piekut Band”.
Przegląd służy integracji społecznej oraz zacieśnieniu więzi pomiędzy uczestnikami. Przegląd
Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
służy wsparciu i promocji dorobku artystycznego
osób niepełnosprawnych oraz zaakcentowaniu ich
obecności w środowisku. Wzmaga ich aktywność
twórczą, pozwala doznawać i odkrywać bogactwo własnych pomysłów. Pomimo niesprzyjającej
pogody atmosfera na Przeglądzie była miła i ciepła, a uczestnicy imprezy zapamiętają ją na długo.
Następny Przegląd już za rok…
DPS

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
LIPIEC – SIERPIEŃ 2015
IMPREZY KULTURALNE i SPORTOWE
Konkurs plastyczny dla turystów „Ciechanowiec
jaki ujrzałem” – 1 lipca 2015 – 31.08.2015 r.
Organizator i miejsce realizacji: Ciechanowiecki
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2710563,
kom. 509153 742, cokis@ciechanowiec.pl

X Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”– 31 lipca 2015 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

71 Rocznica Wymordowania Mieszkańców Wsi
Skłody Borowe – 10 sierpnia 2015 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

Odpust na Św. Antoniego – 5 lipca 2015 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 277 13 28, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
www.muzeumrolnictwa.pl

Dzień Gminy Szepietowo – 23 sierpnia 2015
roku. Organizator i miejsce realizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, tel. 86 4760102
e-mail: gok@szepietowo.pl, www.szepietowo.pl

VII I Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza
– 15 sierpnia 2015 r. Organizator: Ciechanowiecki
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 271 05 63,
e-mail: coki@ciechanowiec.pl

XV Podlaskie Święto Chleba – 16 sierpnia 2015 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 2771328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
www.muzeumrolnictwa.pl

V Festyn Rodzinny – 15 sierpnia 2015 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

71 Rocznica Wymordowania Mieszkańców Wsi
Krasowo Częstki – 17 lipca 2015 r. Organizator:
Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe
Piekuty, miejsce realizacji: Krasowo- Częstki
tel. (086) 476 15 20, e-mail: urzad@nowepiekuty.pl
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl
Waniewo-Odpust – Natura 2015 IX Festiwal
Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy”
– 26 lipca 2015 r. Organizator: Gminny Ośrodek
Kultury w Sokołach, ul. Kolejowa 3, 18-218 Sokoły,
tel. 86 4763178, Urząd Gminy w Sokołach,
Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”.
Miejsce realizacji: Waniewo (gm. Sokoły)

Konkurs na najlepiej Zachowany zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2015 r. – luty – 30 sierpnia
2015 r. Organizator i miejsce realizacji: Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 2771328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
www.muzeumrolnictwa.pl

X Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ podlaskie Spotkania” – 29 lipca 2015 rok. Organizator
i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo
tel. 86 4760102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
www.szepietowo.pl

X Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 1 sierpnia 2015 r. Organizator
i miejsce realizacji: Ciechanowiecki Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 5a, 18-230
Ciechanowiec, tel. 86/271056, kom. 509 153 742,
e-mail: coki@ciechanowiec.pl
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Festyn Św. Bartłomieja Dożynki 2015 – 16
sierpnia 2015 r. Organizator i miejsce realizacji:
Gmina Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208
Kulesze Kościelne, tel. /fax. 864763510,
www.kuleszek.pl, sekretariat@kuleszek.pl.
Dożynki Gminne – 23 sierpnia 2015 r. Organizator: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, ul. Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty, tel. 86
476 50 45, e-mail: zsnp@wp.pl, strona internetowa:
www.szkola.nowepiekuty.pl, 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, miejsce realizacji:
Kościół Parafialny w Nowych Piekutach, Zespół
Szkół w Nowych Piekutach.

PASMO SUKCESÓW MLEKOVITY
W dniu 28.05.2015 roku rozstrzygnięta
została 6. edycja rankingu Superfirmy. Podczas
gali finałowej MLEKOVITA odebrała nagrodę
dla Superfirmy 2015.
Ranking organizowany przez „Gazetę Współczesną" i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku to zestawienie firm, które świetnie
radzą sobie nie tylko w biznesie, ale również
dbając o potrzeby lokalnego środowiska, wspierając młodych, potrzebujących, sport czy kulturę. Celem projektu jest wyróżnienie najlepszych
przedsiębiorstw, które w swojej działalności
kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz najlepiej wykorzystują fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przyznawane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku, współorganizator rankingu.
MLEKOVITA – jako najcenniejsza marka
w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki,
Lider Polskiego Biznesu oraz Lider Jakości
Żywności – systematycznie pracuje nad tym, by
w swojej działalności rozwijać wszystkie obszary
społecznej odpowiedzialności. Za swoją pracę
na tym polu MLEKOVITA została doceniona
i wyróżniona tytułem Superfirmy 2015.
Podczas odbywających się w Gdańsku
w dniach 27-29 maja 2015 roku 17. Targów
Mleczarstwa Mleczna Rewia MLEKOVITA aż
trzykrotnie odbierała najwyższe laury: otrzymała dwie Złote Mleczne Rewie oraz Puchar
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Targi Mleczna Rewia to kompleksowa prezentacja oferty produktów mleczarskich, a także zaplecza technicznego i technologicznego
firm oferujących maszyny dla przemysłu mleczarskiego, opakowania, środki i urządzenia do
utrzymania czystości.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń targów jest ceremonia wręczenia nagród Targów
Mleczna Rewia, Pucharu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Nagród Specjalnych. MLEKOVITA została uhonorowana dwoma Złotymi
Mlecznymi Rewiami 2015 w dwóch kategoriach: mleko i napoje mleczne – mleko bez laktozy Wydojone; koncentraty mleczne, śmietana
i śmietanki – serwatka demineralizowaną Herkules. Ponadto MLEKOVITA jako jedyna odebrała Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marka Sawickiego za utrzymanie stałej wysokiej
jakości produkcji oraz działania innowacyjne
w branży mleczarskiej.
MLEKOVITA zajęła 1. miejsce w III edycji
ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze
gastronomii i produkcji spożywczej, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką
jakość i efektywność współpracy w kształceniu
zawodowym. MLEKOVITA od lat współpracuje z placówkami szkolnymi, w tym z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy przez prowadzenie ukierunkowanego
kształcenia zawodowego. MLEKOVITA kładzie
szczególny nacisk na kształcenie praktyczne
poprzez system praktyk i stażów zawodowych
odbywanych w centrali Grupy MLEKOVITA,
skierowanych zarówno do uczniów, jak i absolwentów. Zakład pracy jest bowiem miejscem,
w którym zdobytą wiedzę teoretyczną można

przełożyć na praktykę – umiejętności i doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy
w przedsiębiorstwie.
Asortyment jogurtów Mleczna Impresja
z MLEKOVITY triumfował w VIII edycji
konkursu Przeboje FMCG 2015 w kategorii
„Jogurty i desery mleczne”. Produkty MLEKOVITY zajęły 1. miejsce w głosowaniu detalistów
i dystrybutorów z branży spożywczej.
Plebiscyt, organizowany przez magazyn „Życie Handlowe”, przeprowadzony był w dwóch
etapach. W pierwszym zsumowane głosy członków 10-osobowego jury konkursowego, złożonego z profesjonalistów branży spożywczej,
wskazały wyroby, które przeszły do II etapu
konkursu. W nim zapadły ostateczne decyzje,
a głosy oddawali przedstawiciele handlu detalicznego i hurtowego. To oni wiedzą najlepiej,
jakie produkty zyskują uznanie w oczach konsumentów, a swoimi głosami wyznaczają pozycje
poszczególnych firm na rynku. W sumie podczas uroczystej gali nagrodzono ponad pięćdziesiąt artykułów dostępnych w sklepach
spożywczych.
Pierwsze miejsce i tytuł „Przebój FMCG
2015” w kategorii „Jogurty i desery mleczne” zajęły jogurty typu greckiego o obniżonej
zawartości tłuszczu MLECZNA IMPRESJA.
Dostępne są w wyjątkowych luksusowych smakach: figa i miód, orzechy i miód, ananas i kokos oraz naturalnym. Dodatki smakowe ukryte
pod delikatnym jogurtem o kremowej konsystencji pozwalają na wymieszanie ich zgodnie
z własnymi upodobaniami.
Inf. prasowa SM MLEKOVITA

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem podsumowali
projekt Erasmus+. Uroczystość podsumowania
praktyk uczniów, którzy zawodowe szlify zdobywali poza granicami kraju odbyła się 26 maja
w siedzibie Szkoły. Młodzież i towarzyszący im
nauczyciele podzielili się swoimi wspomnieniami z tego pobytu.
Ważnym momentem uroczystości było wręczenie 27 uczniom dokumentów, zaświadczających ukończenie praktyki. Otrzymali oni certyfikaty, potwierdzające udział w projekcie oraz
dokumenty Europass Mobilność. Są to cenne
dokumenty uznawane w całej Unii Europejskiej.
Po odbyciu praktyk stażyści otrzymali znakomite opinie i rekomendacje. Tureccy pracodawcy
cenili sobie współpracę z naszymi uczniami, stąd
słuszność hasła przewodniego projektu ,,Praktyka czyni mistrza”. Cieszymy się, że uczniowie
zdobyli praktyczne doświadczenie zawodowe
poprzez staż w zagranicznym przedsiębiorstwie
i poznali ciekawe rozwiązania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Mieli sposobność odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku

oraz poznać kulturę i przepiękne, malownicze
okolice Kayseri.
Dwutygodniowy staż w kilku przedsiębiorstwach na terenie Kayseri odbywał się w ramach w projektu "Wiedza poparta praktyką.
Europejski wymiar kształcenia zawodowego
w powiecie wysokomazowieckim", realizowany
w ramach Programu Erasmus+ dofinansowała
Komisja Europejska.
Uczestnicy projektu mogli odbyć praktyczne szkolenie zawodowe w warunkach, jakich
nie jest w stanie zapewnić im szkoła ani lokalni
przedsiębiorcy. Oprócz praktycznej nauki zawodu w renomowanych przedsiębiorstwach branży
mechanicznej i mechatronicznej, uzyskali oni
wiedzę na temat działalności firm tureckich,
ich struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych, od
polskich standardów wykonywania, zadań służbowych. W trakcie praktyk zapoznali się także
z nowoczesnymi metodami budowania wizerunku firmy i strategiami w marketingu. Podczas praktyk młodzież miała okazję porównać

tureckie rozwiązania branżowe ze stosowanymi
w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym.
W roku szkolnym 2015/16 rozpocznie się
kolejna edycja programu Erasmus+. Tym razem 45 uczniów naszej szkoły będzie również
miało możliwość odbycia zagranicznych stażów.
Młodzież, kształcąca się w zawodzie cyfrowe
procesy graficzne, wyjedzie do Portugalii. Techników mechatroników i techników pojazdów
samochodowych projektowe ścieżki powiodą do
Turcji, natomiast technicy rolnicy pojadą do
Irlandii.
CKZ
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MASZYNOWA GALA I TARGI BUDOWLANE

Setki maszyn rolniczych, pokazy pracy sprzętu do zbioru zielonek i instalacji odnawialnych
źródeł energii, bogata oferta wystawiennicza,
liczne wykłady i konkursy sprawiły, że do Szepietowa 30 i 31 maja przybyło kilkanaście tysięcy zwiedzających. Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie już po raz dziesiąty
zorganizował Zieloną Galę i po raz ósmy Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego.
Rolnicy mieli okazję dokonać pełnego przeglądu maszyn do zbioru i konserwacji zielonek
oraz zapoznać się z nowościami na rynku budowlanym. W jednym miejscu można było dokonać przeglądu maszyn, kosztów ich eksploatacji
i wydajności, a także zapoznać się z technologią
zbioru. Maszyny można było zobaczyć nie tylko
na placu wystawowym, ale także podczas pracy.
Na łąkę wjechały: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, prasy zwijające, owijarki i prasoowijarki
oraz przyczepy zbierające i samozaładowcze.
W sumie swoje możliwości techniczne zaprezentowało 58 zestawów maszyn.
Obecnie na rynku mamy ogromny wybór
kosiarek: dyskowe, z bocznym, czy centralnym
zawieszeniem. W Szepietowie zaprezentowano
szeroką gamę produktów. Uwagę rolników zwracała kosiarka z centralnym zawieszeniem marki
Kuhn (GMD 3110).
– Jest to pierwsza na świecie kosiarka z całkowicie bezobsługową belką tnącą, w której przez
cały czas eksploatacji nie trzeba wymieniać oleju.
– tłumaczy Ireneusz Gałka, przedstawiciel firmy Kuhn, której dealerem jest Primator w Czyżewie. – Kosiarka posiada hydropneumatyczny
system zawieszenia belki, w przypadku uderzenia w przeszkodę belka odchyla się, a po jej
ominięciu powraca do pozycji roboczej, bez
konieczności zatrzymania ciągnika – wyjaśnia
przedstawiciel.
Do Szepietowa chętnie przyjeżdżają rodzimi
producenci sprzętu rolniczego. Nie mogło zabraknąć jednego z największych w regionie pro-
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ducenta maszyn firmy Pronar. Firma zaprezentowała na targach pełną linię maszyn do zbioru
zielonek.
– Rolnicy stawiają na polski sprzęt – mówi Tomasz Kotowicz z Pronaru. – Główny czynnik
przy dokonywaniu zakupu to stosunek jakości
do ceny, za naszymi produktami stoi wysoka jakości zastosowanych materiałów oraz technologie wykorzystywane przy produkcji.
Swoje produkty prezentowały również mniejsze firmy, które dynamicznie wkraczają na rynek, takim przykładem jest Inter-Tech z Zambrowa. W Szepietowie firma ta zaprezentowała
tegoroczną nowość - zgrabiarkę KT 420.
– W maszynie wykorzystano podzespoły renomowanej firmy, nasz sprzęt nie ustępuje markowym produktom. Naszym największym atutem
jest cena – mówi Marcin Kraska z firmy z Zambrowa.
– Prasoowijarka McHale Fusion 3 to innowacyjna technologia, dzięki której zaoszczędzamy
czas i pieniądze, może zarówno robić bele i za
chwilę je owijać – tłumaczy Leszek Domierz,
dyrektor handlowy firmy Danex. – Jest to maszyna bardzo wydajna, szybko robi bele i mocno
je zbija. W prasoowijarce zastosowano duże koła,
dzięki czemu maszyna nie topi się na podmokłym gruncie – dodaje wystawca.
Podbieracz o szerokości 2 metrów, 45 noży
tnących, pojemność ponad 75 m³ oraz wielka
niezawodność sprawiły, że przyczepa samozbierająca Strautmann Giga-Vitesse 4001 została
hitem tegorocznej imprezy, maszynę zaprezentowała firma Contractus z Białegostoku.
– Przyczepę wyróżnia zastosowany w niej system ciągłego przepływu CFS, jest to specjalna
konstrukcja podbieracza i walców przyspieszających podbieracz – wyjaśnia Norbert Morzy
z białostockiej firmy. – Konstrukcja rotoru pozwala zwiększyć wydajność maszyny nawet o 20%,
jest to idealna przyczepa do dużych gospodarstw.
Pokazom maszynowym po raz trzeci towarzyszyła demonstracja bezpiecznej pracy maszyn
do zbioru zielonek, zorganizowana przez KRUS
OR w Białymstoku. Udzielono wielu wskazówek m.in. co do ubioru traktorzysty, wyposażenia ciągnika, jego prawidłowego użytkowania
i sprawdzenia stanu technicznego maszyn rolniczych.
– Podczas pracy maszyny nikt oprócz kierowcy
nie może się znajdować w kabinie ciągnika –
przestrzegał Marek Milewski z KRUS. – Nie
opuszczamy ciągnika przodem, a przed tym zawsze należy wyłączyć silnik. Należy pamiętać
o odpowiednim ubiorze, buty muszą mieć dobry
protektor i podwyższoną cholewkę, która ochroni nogę przed skręceniem. W kabinie powinna
znajdować się apteczka i gaśnica proszkowa.
Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego
przyciągnęły do Szepietowa kilkudziesięciu wystawców. Można było się dowiedzieć, jak nowocześnie i zgodnie z najnowszymi trendami
wybudować budynki inwentarskie. Wystawcy

prezentowali rozwiązania konstrukcyjne stosowane obecnie w budownictwie inwentarskim,
te drewniane, jak i te coraz chętniej wybierane
przez rolników – stalowe. Po raz pierwszy na
targi budowlane przyjechała firma Llentabhallen
z Gdańska, oferująca hale dla rolnictwa.
– Co raz częściej obiekty stalowe znajdują zastosowanie w rolnictwie – mówi Lech Wojtach
z Llentabhallen. – Nasze konstrukcje sprawdzają się w obiektach o dużej rozpiętości, są lekkie
i nie wymaga konserwacji.
Na targach rolnicy mogli zapoznać się
z nowościami dostępnymi na rynku. Karol Gołaszewski zaprezentował autorski system napowietrzania gnojowicy, jest to alternatywa dla
mieszadeł mechanicznych śmigłowych.
– Mieszanie gnojowicy następuje poprzez doprowadzenie powietrza pod kożuch, w efekcie
powstaje jednorodna, płynna masa, łatwa do
zarządzania – wyjaśnia wynalazca konstrukcji.–
Gnojowica po napowietrzaniu jest bogatsza
w azot i magnez, nie ma potrzeby stosowania
nawozów azotowych i magnezowych.
30 maja odbył się Dzień z Odnawialnymi
Źródłami Energii. Była to doskonała okazja do
zapoznania się z korzyściami płynącymi z zastosowania systemów energooszczędnych i wymogami niezbędnymi przy ich instalacji.
Firma OPTIMA POLSKA przygotowała blok
tematyczny, eksperci udzielili szczegółowych
informacji na temat istniejących rozwiązań,
kosztów inwestycji i możliwości dofinansowania. Na zainteresowanych czekały liczne pokazy,
była okazja oglądać pracę instalacji fotowoltaicznej i systemów solarnych, wiele emocji wśród
zwiedzających wzbudzały dokonywane na żywo
odwierty do pomp ciepła. Za hit targów budowlanych uznano wiertnicę geotermalną GRD 4R.
Dodatkową atrakcją na stoisku była możliwość obejrzenia samochodu elektrycznego Nissan E-NV200.
Marlena Zaremba
PODR Szepietowo

SPRAWDZIAN WIEDZY O PRYMASIE TYSIĄCLECIA I JEGO EPOCE

XIII już edycja konkursu historycznego
„Epoka Prymasa Tysiąclecia” organizowanego
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie odbyła się 29. maja w siedzibie organizatora. Jest on przeznaczony dla uczniów
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Zasadniczym celem konkursu jest stała popularyzacja wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz rozbudzenie zainteresowań młodego pokolenia najnowszą historią Polski, pomagające lepiej zrozumieć i krytycznie ocenić rzeczywistość. Uczestnicy konkursu
winni więc orientować się zarówno w biografii
Prymasa Tysiąclecia, jak i jego dorobku. Ponadto wymagana jest pogłębiona wiedza z historii
Polski z lat 1901–1989 we wskazanym przez regulamin konkursu zakresie. W roku szkolnym

2014/ 2015 zakres zagadnień historycznych obejmował życie polityczne, gospodarcze i kulturalne państwa polskiego w latach 1945–1956.
W etapie finałowym wzięło udział 26 uczniów
ze szkół gimnazjalnych m. in. z: Łomży, Zambrowa i Wysokiego Mazowieckiego oraz 31 uczniów
z 12 szkół ponadgimnazjalnych, m. in. z: Wysokiego Mazowieckiego, Łomży, Ciechanowca,
Białegostoku, Ostrołęki. Komisji konkursowej,
w skład której weszli nauczyciele historii oraz
religii, przewodniczył pracownik białostockiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr hab.
Krzysztof Sychowicz. Po przeprowadzeniu eliminacji pisemnych i ustnych komisja przyznała
następujące miejsca indywidualne – w kategorii
gimnazjum: Mateusz Zdrodowski – Katolickie
Gimnazjum w Łomży, Aleksandra Niemyjska –

Gimnazjum w Ciechanowcu i Karol Zakrzewski – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych trójka najwyżej
ocenionych uczestników to: Anna Łempicka –
Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, Michał Stokowski – II Liceum Ogólnokształcące w Łomży i Daniel Kossakowski –
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Zespołowo w kategorii gimnazjum zwyciężyło Katolickie Gimnazjum w Łomży, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych IV Liceum
Ogólnokształcące w Białymstoku.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz książki, a najlepsi nagrody rzeczowe oraz
puchary. Wszystkim uczniom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję konkursu.
Hanna Łepkowska

PIERWSZY PROJEKT W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu
wysokomazowieckiego pt. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie
wysokomazowieckim (I)". Celem POWER jest
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Głównym celem projektu Powiatowego
Urzędu Pracy jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.
Wsparciem w ramach projektu planuje się
objąć 110 uczestników (55 kobiet) w wieku 18-29
lat (tj. do ukończenia 30 roku życia) bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako osoby

bezrobotne, którym ustalono I lub II profilu
pomocy, i które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (młodzież NEET).
Zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą
w POWER 2014-2020 – za osobę z kategorii
NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat,
która spełnia łącznie trzy warunki:
• nie pracuje,
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym)
• nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykoywania pracy, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Projekt realizowany będzie w okresie od
01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
Planowana kwota wydatków projektu wynosi 961 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze
środków wspólnotowych 809 000,00 zł.
W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących formy wsparcia:
• staże – 35 osób,
• prace interwencyjne – 20 osób,
• szkolenia indywidualne – 30 osób,

• środki na podjęcie działalności gospodarczej –
25 osób.
Projekt zakłada również, przewidziane w POWER 2014-20120 jako obligatoryjne wsparcie,
objęcie wszystkich uczestników projektu pomocą w postaci ustalenia profilu pomocy, przygotowania IPD i realizacji pośrednictwa pracy lub
poradnictwa zawodowego.
Przewiduje się, że udział w projekcie skutecznie zakończy 100 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne, 37 osób długotrwale bezrobotnych
i 49 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej grup docelowych –
na poziomie co najmniej 43% (5 osób) oraz:
• dla osób niepełnosprawnych na poziomie co
najmniej 17% (1 osoba);
• dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35% (11 osób);
• dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie,
co najmniej 36% (13 osób).
Opracował: Adam Buciński
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