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W sobotę 25 czerwca Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie obchodził  
20-lecie istnienia. Uroczystość rozpoczęła się 
od mszy św. celebrowanej w kościele parafial-
nym w Czyżewie pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w intencji absolwentów, nauczycieli  
i pracowników ZSOiZ w Czyżewie. Odprawiał 
ją ks. prałat Kazimierz Chaberek, ks. dziekan 
dekanatu czyżewskiego – Eugeniusz Sochacki, 

CZAR WSPOMNIEŃ – JUBILEUSZ ZSOIZ W CZYŻEWIE

Wysokomazowieccy policjanci obchodzili 
swoje święto wspólnie z Sekretarzem Sta- 
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. W Wysokiem Mazowieckiem  
4 sierpnia odbył uroczysty apel z okazji obcho-
dów 97 rocznicy powstania Polskiej Policji. 
Były odznaczenia i awanse na wyższe stopnie 
służbowe. 

Po Mszy Św. na placu przy Kościele pw.  
Św. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem  
odbył się uroczysty apel. Uczestniczył w nim  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wew- 
nętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, 
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku  
insp. Daniel Kołnierowicz oraz Starosta Wyso- 
komazowiecki Bogdan Zieliński. Nie zabrakło  
również przedstawicieli instytucji samorządo- 

DOROCZNE ŚWIĘTO POLICJI
wych, prokuratury, duchowieństwa, służb mun- 
durowych oraz pracowników Policji i miesz- 
kańców miasta. Apel był również okazją do  
uhonorowania codziennych starań funkcjona- 
riuszy i ich służby na rzecz bezpieczeństwa.  
Z tej okazji 29 funkcjonariuszy wysokomazo-
wieckiej Policji otrzymało awanse na wyższe 
stopnie policyjne. Medalami z okazji 25-lecia 
NSZZ Policjantów wyróżnionych zostało 9 funk-
cjonariuszy oraz Burmistrz Miasta Wysokie Ma-
zowieckie Jarosław Siekierko. 

Uroczystości uświetniła także Kompania Re- 
prezentacyjna Oddziału Prewencji Policji w Bia-
łymstoku, a o oprawę muzyczną zadbała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Zambrowa pod batutą 
Krzysztofa Witkowskiego. 

AB

ks. proboszcz parafii w Zuzeli – Jerzy Krysztopa 
oraz  nasz absolwent neoprezbiter ks. Wojciech 
Uściński. Podczas homilii ks. Kazimierz Chabe-
rek wspominał początki szkoły – jako ówczesny 
proboszcz parafii. Mówił również o ogromnym 
znaczeniu nauczania Kardynała Wyszyńskiego  
w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. 

Dokończenie na stronie 9.

16:00 – Otwarcie imprezy.
PROWADZĄCY

4 września 2016
Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem
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Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
nizacji robót publicznych w imieniu powiatu 
wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy 
dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wy- 
sokiem Mazowieckiem, 
b) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 
dróg kategorii dróg powiatowych na wniosek 
Zarządu Powiatu w Siemiatyczach,
c) zagospodarowania samochodów osobo-
wych,
d) ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 
dotacji na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych 
na terenie powiatu wysokomazowieckiego na 
rok 2017,
e) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wy-
gaśnięcie trwałego zarządu,
f) zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej 
Nr 108068B Wyszonki Kościelne – Wyszonki 
Nagórki w lok. 0+000 – 0+659,00,
g) zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej 
Nr 108068B Wyszonki Kościelne – Wyszonki 
Nagórki w lok. 0+000 – 0+875,00,
h) zaopiniowania budowy małego ronda  
w miejscowości Kulesze Kościelne na skrzy-
żowaniu drogi powiatowej Nr 2052B z drogą 
powiatową Nr 2012B i ul. Łąkową,
i) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie- 
lenie dofinansowania na organizację imprez 
kulturalnych i sportowych na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego.

29 czerwca 2016 roku Komisja Rol-
nictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich i Po-
rządku Publicznego oraz Komisja Rozwoju, 
Promocji i Finansów na wspólnym posie-
dzeniu zapoznały się z informacją o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego 
na obszarze powiatu, informacją o stanie bez-
pieczeństwa sanitarnego powiatu, informacja  
o realizacji inwestycji na drogach powiato-
wych na terenie powiatu oraz dokonały oceny 
stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu na drogach 
powiatowych. 

30 czerwca 2016 roku Komisja Ochro-
ny Zdrowia i Spraw Społecznych komisja 
zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania 
zadań i gospodarowania środkami PFRON na  
aktywizację zawodową osób niepełnospraw-
nych za rok 2015, sprawozdaniem z wykona-
nia zadań i gospodarowania środkami PFRON  
w 2015 roku, sprawozdaniem z działalności  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,  
sprawozdaniem z efektów pracy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 oraz 

22 czerwca 2016 roku pod przewodnic-
twem Bogdana Zielińskiego – przewodni-
czącego zarządu odbyło się 50 posiedzenie 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego  
V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania rozbudowy ulicy Wierzbo-
wej w miejscowości Ciechanowiec wraz 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
b) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd powiatu opracował i przyjął pro-
jekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazo-
wieckiego w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Związkowi  
Powiatów Województwa Podlaskiego na przy-
gotowanie projektu pn. „Udostępnianie zaso- 
bów publicznych rejestrów geodezyjnych –  
modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,
b) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia daro-
wizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu  
i aparatury medycznej.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Podla-
skiej Federacji Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka Oddział w Białymstoku w spra- 
wie nagrodzenia wystawców bydła mlecznego  
z terenu powiatu wysokomazowieckiego, 
podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwie-
rząt Hodowlanych, organizowanej na terenie 
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie w dn. 25-26.06.2016 r. 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie- 
lenie dofinansowania na organizację imprez 
kulturalnych i sportowych na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego.

6 lipca 2016 roku pod przewodnictwem 
Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego 
zarządu odbyło się 51 posiedzenie Zarządu 
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Stanisława Sta-
szica w Wysokiem Mazowieckiem do orga-

sprawozdaniem z efektów pracy koordynato- 
ra rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015. 
Ponadto zapoznała się z projektami uchwał  
w sprawie: 
a) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia daro-
wizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 
b) wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzę- 
tu i aparatury medycznej, 
c) uchwalenia Powiatowego Programu Roz-
woju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wysoko-
mazowieckim na lata 2016-2018. 

1 lipca 2016 roku Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu zapoznała się z projektem 
uchwały Rady Powiatu Wysokomazowiec-
kiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
utworzenia Centrum Obsługi Jednostek Po-
wiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.  

4 lipca 2016 roku odbyła się XV Se-
sja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
V kadencji. Podczas obrad Rada Powiatu Wy-
sokomazowieckiego przyjęła protokół z XIV 
Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
V kadencji, zapoznała się ze sprawozdaniem 
Starosty z wykonania uchwał i działalności  
zarządu pomiędzy sesjami, informacją o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na 
obszarze powiatu, informacją o stanie bez-
pieczeństwa sanitarnego powiatu, sprawoz-
daniem z wykonania zadań i gospodarowania 
środkami Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych za 2015 rok, 
sprawozdaniem z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem  
Mazowieckiem za 2015 rok, sprawozdaniem  
z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej za rok 2015 oraz sprawozdaniem  
z efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy  
zastępczej za rok 2015. Ponadto rozpatrzyła  
projekty uchwał i przyjęła uchwały w sprawie: 
a) uchwalenia Powiatowego Programu Roz-
woju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wysoko-
mazowieckim na lata 2016-2018, 
b) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia daro-
wizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 
c) wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu 
i aparatury medycznej, 
d) zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem, 
e) udzielenia pomocy finansowej Związkowi 
Powiatów Województwa Podlaskiego na 
przygotowanie projektu pn. „Udostepnienie 
zasobów publicznych rejestrów geodezyj- 
nych – modernizacja ewidencji gruntów i bu-
dynków”, 
f) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 
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ZDANIEM STAROSTY...

AKTYWNE PROGRAMY RYNKU PRACY W ROKU 2016

Szanowni Państwo! 

Z wielkim żalem i goryczą pragnę poinfor-
mować, iż 1 sierpnia br. stwierdzono na terenie 
naszego powiatu w miejscowości Rębiszewo Stu-
dzianki, gmina Wysokie Mazowieckie, pierwszy 

przypadek wystąpienia Afrykańskiego Pomoru 
Świń (ASF) wśród trzody chlewnej. Wszelkie 
właściwe służby zostały natychmiast urucho-
mione. Przyjęte wcześniej procedury zadziałały 
w sposób właściwy. Organy i jednostki władzy 
publicznej musiały i dalej muszą wykazywać 
się sprawnością działania. Niestety, najbardziej 
zawodnym w systemie jest człowiek. Na chwilę 
obecną nie znamy przyczyn pojawienia się tej 
choroby w naszym powiecie, ale istnieje duże ry-
zyko jej dalszego rozwoju, ponieważ 10 sierpnia 
pojawiło się drugie ognisko w tej samej gminie 
oraz podejrzenie kolejnego ogniska na terenie 
naszego powiatu. To wielki cios w hodowców 
trzody chlewnej, nie tylko w naszym powiecie, 
ale i województwie oraz w kraju. Dlatego ser-
decznie apeluję do wszystkich, którzy trzodę 
chlewną hodują, o maksymalną ostrożność we 
wprowadzaniu obcych zwierząt do swoich go-
spodarstw, gdzie nie jesteśmy pewni źródła ich 

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na 
realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Wy-
sokiem Mazowieckiem w roku 2016 progra- 
mów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodze-
nia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego  
rynku pracy wynosi 7.353.900,00 zł. W ramach 
powyższej kwoty realizowane są:
1. projekty współfinansowane z Europejskie- 
go Funduszu Społecznego, tj.:
• „30 + w drodze do zatrudnienia (I)” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 2014-2020 skiero-
wany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku 
życia.

 Od sierpnia 2015 r. objęto wsparciem 72 
bezrobotnych. Po zakończonym udziale w pro-
jekcie zatrudnienie na minimum 3 miesiące lub 
własną działalność gospodarczą podjęło 65 osób.

Program zakończył się  31.03.2016 r.
Wydatki    na    aktywizację    bezrobotnych    na   

dzień  30.06.2016  r.  wyniosły 85.024,52 zł,
• „Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie wysokomazowieckim 
(II)” w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem 
jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
bezrobotnych do 29 roku życia.

W 2016 r. objęto wsparciem 61 bezrobot-
nych, spośród których staż rozpoczęło 36 osób, 
prace interwencyjne podjęły 3 osoby, jednorazo-
we środki na podjęcie działalności gospodarczej 
otrzymało 16 osób, szkoleniami objęto 6 osób.

Wydatki na aktywizację bezrobotnych na 
dzień 30.06.2016 r. wyniosły 401.407,61 zł.
• „30 + w drodze do zatrudnienia (II)” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 2014-2020 skiero-
wany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku 
życia. 

W 2016 r. objęto wsparciem 25 bezrobot-
nych, spośród których w ramach prac inter-
wencyjnych zatrudnienie podjęło 10 osób, jed- 
norazowe środki na podjęcie działalności  
gospodarczej otrzymało 7 osób, staż rozpoczęło 
6 osób, w ramach refundacji kosztów wyposaże-
nia lub doposażenia stanowiska pracy zatrud-
niono 2 osoby.

Wydatki na aktywizację bezrobotnych na 
dzień 30.06.2016 r. wyniosły 200.765,27 zł oraz 
2. programy finansowane z rezerwy Ministra 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
• program kierowany do 35 osób powyżej  
50 roku życia. Wartość programu – 358.800,00 zł, 
oraz
• program kierowany do 43 osób będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. War- 
tość programu – 443.000,00 zł.             

Na przestrzeni sześciu miesięcy 2016 roku 
aktywnymi programami rynku pracy objęto 
łącznie 395 osób bezrobotnych (rok 2015 – 351 
osób), w tym:  
• w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 
– 62 osoby;
• w ramach robót publicznych podjęło pracę –  
25 osób;
• stażami objęto – 134 osoby;         
• przeszkolono – 32 osoby;        
• w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy zatrudniono –  
17 osób;        
• jednorazowe środki na podjęcie działalności  
gospodarczej  otrzymały – 34 osoby;
• bon na zasiedlenie otrzymały – 2 osoby;
• w ramach refundacji pracodawcy  kosztów 
wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubez-
pieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych 
do 30 roku życia (art. 150f) podjęło pracę – 89 
osób. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Ma-
zowieckiem – jako lider projektu konkursowe-
go wdrażanego w partnerstwie z Powiatowymi 
Urzędami Pracy w Bielsku Podlaskim, Hajnówce 

i Siemiatyczach od 1 marca 2016 r. rozpoczął 
rekrutację do projektu pt.: „Doświadczenie za-
wsze w cenie – Aktywni 30+”. Projekt współ-
finansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014–2020. Przystąpienie do 
procesu konkursowego jest kolejną inicjatywą 
podejmowaną wspólnie przez Partnerów na 
rzecz poprawy sytuacji osób bezrobotnych po-
zostających w ewidencji Urzędów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie 
zdolności do zatrudnienia 168 osób bezrobot-
nych, które ukończyły 30 rok życia z terenu 
powiatów bielskiego, hajnowskiego, siemia-
tyckiego i wysokomazowieckiego. 

Projekt stwarza dodatkową szansę aktywi-
zacji 42 osobom bezrobotnym z powiatu wy-
sokomazowieckiego, którym ustalono I lub II 
profil pomocy, należącym co najmniej do jednej 
z następujących grup: kobiety, długotrwale bez-
robotni, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu dla każdego z uczestni-
ków zostanie przedstawiona konkretna oferta 
aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza 
umiejętności, predyspozycji i problemów za-
wodowych danego uczestnika. Zrekrutowane 
osoby zostaną objęte usługami i instrumentami 
przewidzianymi ustawą o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. Po przeprowa-
dzonym poradnictwie zawodowym, warsztatach  
z aktywnego poszukiwania pracy i pośrednic-
twie pracy uczestnicy projektu zostaną skiero-
wani do odbycia sześciomiesięcznego stażu. 

Do końca I półrocza 2016 roku 42 osoby  
zostały objęte wsparciem w ramach poradnic-
twa zawodowego i warsztatów z aktywnego po-
szukiwania pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od  
01.03.2016 r. do 30.04.2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi  
1.632.360,00 zł.

Anna Grądzka

pochodzenia oraz zwierzęta te nie posiadają 
świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza 
weterynarii. To, czy dalej będzie możliwa ho-
dowla trzody w naszym powiecie zależy od dal-
szego rozwoju wydarzeń. Decyzje w tej materii 
zapadną w uzgodnieniu z Komisją Europejską 
w Brukseli.

Pomimo powagi sytuacji pragnę podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym w zwalczanie 
tej zarazy na terenie naszego powiatu na czele 
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Pań-
stwową Strażą Pożarną, Policją, OSP, Zarządem 
Dróg Powiatowych oraz Wójtami i Burmistrza-
mi. Dotychczas podejmowane przez nas działa-
nia spotkały się z bardzo wysoką oceną Głów-
nego Lekarza Weterynarii z Warszawy oraz 
Wojewody Podlaskiego i jego służb.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

 

W czerwcu i lipcu 2016 r. na terenie po-
wiatu wysokomazowieckiego odnotowano 227 
zdarzeń, w których uczestniczyło 456 załóg – 
15975strażaków z Państwowej i Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych 
zostało 25 osób, 6 osób poniosło śmierć. Straty 
oszacowano na ok. 2 mln 881 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
6 czerwca o godz. 1432 do Stanowiska Kie-

rowania Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze, 
do którego doszło w miejscowości Dąbrowa–
Nowa Wieś w gminie Czyżew. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowano: 4 zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie oraz po jednym z OSP KSRG Sze-
pietowo, OSP KSRG Dąbrowa Moczydły, OSP 
KSRG Czyżew, OSP Dąbrowa – Nowa Wieś, 
OSP Dąbrowa Łazy, OSP Dąbrowa Wielka,  
w sumie 10 zastępów – 46 strażaków. Po przy-
byciu na miejsce pierwszej JOP (OSP Dąbrowa 
Nowa Wieś) pożarem objęte w większości po-
wierzchni były dachy na dwóch połączonych  
budynkach w gospodarstwie. W części centralnej 
znajdowała się obora murowana o wymiarach 
50x15x6,  wewnątrz 63 sztuki bydła. Po lewej 
stronie od części centralnej – stodoła przezna-
czona do składowania słomy w ilości ok. 100 szt., 
w której przetrzymywane było 6 sztuk jałó- 
wek, murowana kryta blachą. Po prawej stronie  
obory część sklepiona (obora dla jałówek) oraz 
dalsza część przeznaczona na składowanie zbo-
ża ok. 50 ton. W sąsiedztwie tych budynków  
w odległości 7 metrów znajdował się murowa-
ny budynek stodoło – obory sąsiada, zagrożony, 
gdyż pożar rozwijał się w jego kierunku. Dzia-
łania pierwszego przybyłego zastępu JOP z OSP 
Dąbrowa Nowa Wieś polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, pomocy gospodarzom  
w ewakuacji bydła z obór oraz działań gaśni-
czych w natarciu i obronie. Z chwilą przybycia 
jednostek PSP pożarem prawie całkowicie objęte 
były już dachy na w/w budynkach, przystąpio-
no również do ewakuacji zwierząt, ewakuowano 
ogółem 41 sztuk bydła. Po przybyciu kolejnych 
jednostek OSP kontynuowano ewakuację zwie-
rząt, podawano następne prądy wody w na-
tarciu na palące się budynki oraz prądy wody  
w obronie na przyległy budynek stodoło –  
obory, także z podnośnika SHD 23 podając 
prąd gaśniczy na oborę od strony nawietrznej.  
W trakcie prowadzenia działań na miejsce po-
żaru przybyła Policja oraz ZRM, który udzielił 
pomocy członkom rodziny właściciela (zasłab-

nięcie). Zadysponowany na miejsce pożaru 
lekarz weterynarii przystąpił do oceny stada 
potwierdzając 50 sztuk padłych zwierząt oraz 
wyselekcjonował 13 sztuk do uboju ze względu 
na stan ich zdrowia. Po zlokalizowaniu pożaru 
przystąpiono do wywózki słomy z części sto- 
doły i sklepienia obory przy użyciu ładowacza 
czołowego, ciągników z przyczepami na pobli- 
ską łąkę przelewając słomę wodą. Jednocześnie 
padłe zwierzęta wyciągano z obory i ładowano 
do kontenerów podstawionych przez firmę uty-
lizacyjną. Rozebrano i usunięto część nadpalo-
nej konstrukcji dachowej. Działania wywozu 
słomy z przelewaniem wodą kontynuowano do 
całkowitego ich wywiezienia ze spalonych bu-
dynków. Po zakończeniu działań miejsce akcji 
przekazano właścicielowi gospodarstwa. Czas 
trwania akcji gaśniczej 8 godz. 3 min.

W dniach 17-22 czerwca zanotowaliśmy 
126 interwencji związanych z usuwaniem skut-
ków nawałnicy zgłoszonych do Stanowiska Kie-
rowania KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem. 
Ogółem w działaniach trwających łącznie 287 
godzin wzięło udział 267 zastępów straży pożar-
nej – 1143 ratowników.

6 lipca o godz. 1828 Dyżurny Powiatowe-
go Stanowiska Kierowania otrzymał informację 
o wypadku dwóch samochodów osobowych  
w miejscowości Dąbrowa Wielka.

Na miejsce zdarzenia zadysponowane zo-
stały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie 
oraz zastęp z OSP Dąbrowa Wielka.

Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że na 
skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych (Opel Astra i BMW 3). 
Astra znajdowała się na chodniku w pozycji na 
kołach, a jej przód uderzył w drewniane ogro-
dzenie, BMW stało na kołach na jezdni. Oplem 
podróżował mężczyzna lat 28, który odniósł  
ranę ciętą twarzy, BMW – mężczyzna lat 24  
i kobieta lat 19, u których nie stwierdzono żad-
nych obrażeń. Wszystkie osoby opuściły pojazdy 
o własnych siłach przed przyjazdem JOP.   

 Działania JOP polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i udzieleniu pierwszej pomo-
cy kierującemu Oplem oraz udzieleniu wsparcia 
psychologicznego podróżującym BMW. Pomo-
cy udzielili ratownicy z OSP Dąbrowa Wielka  
w asyście pani doktor, która najechała na zda-
rzenie prywatnym autem. Po ok 5 minutach na 
miejsce zdarzenia przybył ZRM, który przejął 
poszkodowanego. Kobieta podróżująca BMW  
po przebadaniu przez lekarza pozostała na miej-
scu zdarzenia. 

Dalsze działania polegały na odłączeniu 
dopływu prądu z akumulatorów, zakręceniu za-
woru LPG w BMW, zebraniu i zmyciu płynów 
eksploatacyjnych, oraz pomocy Policji w kiero-
waniu ruchem.

W trakcie działań ruch na skrzyżowaniu 
był całkowicie wstrzymany, a Policja wyznaczyła 
objazd.

16 lipca o godz. 959 do Powiatowego Stano-
wiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypad-
ku samochodu osobowych, do którego doszło 
w miejscowości Łuniewo Małe. Do zdarzenia 
zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie 
Mazowieckie oraz dwa zastępy z OSP KSRG 
Klukowo. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia okaza- 
ło się, że na jezdni leży na prawym boku samo-
chód osobowy blokując jeden pas jezdni. Po-
jazdem podróżowało dwóch mężczyzn, którzy 
wyszli z pojazdu o własnych siłach. Kierowca 
nie doznał żadnych obrażeń, natomiast pasażer  
miał skaleczenie na lewej dłoni i uskarżał się na 
ból w klatce piersiowej. Po zbadaniu przez ZRM 
został zabrany do szpitala. Kierującego zabrał 
patrol Policji na zbadanie stanu trzeźwości. 

Działania JOP polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, zakręceniu dopływu gazu 
LPG w pojeździe, oraz odłączeniu akumulatora. 
Samochód został postawiony na koła a jezdnia 
uprzątnięta z resztek powypadkowych. Wycie-
ków nie stwierdzono.

24 lipca o godz. 531 Dyżurny PSK otrzymał 
informację o wypadku samochodu osobowego 
w miejscowości Stare Racibory. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowane zostały po dwa zastępy  
z JRG Wysokie Mazowieckie i z OSP KSRG  
Sokoły. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierw-
szej JOP OSP KSRG Sokoły stwierdzono, iż na 
skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. Pojazdami podróżo-
wali sami kierowcy, którzy w wyniku zdarzenia 
zostali poszkodowani. Kierująca samochodem 
Audi opuściła pojazd o własnych siłach (samo-
chód znajdował się na jezdni w pozycji na ko-
łach), natomiast kierujący samochodem Fiat 
Siena znajdował się w pojeździe, uwięziony, 
nieprzytomny (pojazd znajdował się w rowie  
w pozycji na prawym boku).

Działania polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z aku- 
mulatorów w pojazdach, zakręceniu zaworu 
gazu LPG w samochodzie Fiat, położenie piany 
ciężkiej pod pojazdy, udzieleniu kpp kobiecie. 
Jednocześnie przy użyciu narzędzi hydraulicz-
nych wykonywano dostęp do uwięzionego męż-
czyzny w samochodzie Fiat Siena. W momen-
cie przybycia na miejsce ZRM kobieta została 
przekazana ratownikom medycznym, natomiast 
uwięziony mężczyzna po uwolnieniu i ewaku-
acji z pojazdu również został przekazany ratow-
nikom medycznym, którzy natychmiast podjęli 
czynności resuscytacyjne. Na miejsce zadyspo-
nowany został drugi ZRM z lekarzem, który po 
dojechaniu stwierdził zgon mężczyzny.

Podczas zdarzenia droga powiatowa była 
całkowicie zablokowana.

KP PSP
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KRONIKA POLICYJNA 

 

– 2 lipca br. około godziny 3.00 nad ranem 
dyżurny wysokomazowieckiej komendy Policji 
został powiadomiony o  wypadku drogowym, 
do którego  doszło w Czyżewie, na ulicy Przemy-
słowej. Na miejsce natychmiast skierowaniu zo-
stali policjanci. Ze wstępnych policyjnych usta-
leń wynika, że 21-letni kierujący oplem jechał  
w kierunku ul. Szkolnej. W pewnym momencie, 
na prostym odcinku drogi mężczyzna stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe po- 
bocze i uderzył w słup, po czym wielokrotnie da-
chował. Niestety w wyniku doznanych obrażeń 
21-latek zginął na miejscu.

– 18 lipca br. wieczorem, około godziny 
19.00 dyżurny wysokomazowieckiej jednostki 
Policji odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który 
twierdził, że został uprowadzony i znajduje się 
w okolicach Ciechanowca, ale nie jest wstanie 
określić szczegółowo miejsca, w którym prze-
bywa. Poinformował, że przed kilkoma dniami 
przyjechał ze Szczecina do swojego brata, który 
zamieszkuje w jednej ze wsi w gminie Ciecha-
nowiec. Dyżurny natychmiast informację prze-
kazał dla wszystkich patroli policyjnych. Już po 
kilkudziesięciu minutach mundurowi ustalili 
telefon komórkowy mężczyzny oraz jego loka-
lizację. Policjanci odnaleźli 65-latka w jednym 
z gospodarstw rolnych w pobliżu Ciechanowca. 
Okazało się, że mężczyzna jest pijany. W trak-
cie rozmowy ze zgłaszającym – mundurowi nie 
stwierdzili, aby ktokolwiek pozbawił go wolno-
ści. On sam twierdził natomiast, że nie wie, o co 
chodzi i nie jest w stanie wyjaśnić jakiej pomocy 
żądał od policjantów. Teraz mężczyzna za nie-
uzasadnione wezwanie pomocy odpowie przed 
sądem.

– 24 lipca br., około godziny 5.30 dyżurny 
wysokomazowieckiej Policji został poinformo-
wany o wypadku drogowym w pobliżu miej- 
scowości Stare Racibory w gminie Sokoły. Na 
miejsce natychmiast skierowani zostali policjan-
ci. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni 
kierowca fiata sieny, wyjeżdżając na skrzyżowa-
nie z drogi podporządkowanej, wjechał wprost 
pod jadące z pierwszeństwem przejazdu audi.  
W wyniku zderzenia pojazdów kierowca fiata 
poniósł śmierć na miejscu. Siedząca za kierow-
nicą audi 43-letnia kobieta z obrażeniami ciała 
trafiła do szpitala. Wysokomazowieccy policjan-
ci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okolicz-
ności tego tragicznego wypadku.

  

ODWIEDŹ KRAJOWĄ MAPĘ  
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? 
Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. 
Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi 
spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa! Od dzisiaj „Mapa” 
dostępna jest na stronach internetowych pod-
laskiej Policji. 

Od 1 lipca br.  ruszyła Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, 
mające służyć głównie poprawie bezpieczeń- 
stwa mieszkańców, w wersji pilotażowej przez 
cały lipiec funkcjonowało na Podlasiu, Pomo-
rzu i w garnizonie stołecznym. Później swoim 
zasięgiem obejmie również cały kraj. „Mapa” od 
1 lipca dostępna jest na stronach internetowych 
wszystkich podlaskich jednostek Policji, a jej  
obsługa została zaprojektowana tak, aby bezpro-
blemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzy-
stać każdy obywatel. 

Informacje wykorzystywane w mapie zagro-
żeń opierają się na trzech filarach. W pierwszym 
filarze gromadzone są informacje z policyjnych 
systemów informatycznych, drugi filar to część 
interaktywna z bezpośrednim udziałem miesz-
kańców, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 
Trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od 
obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. 

Mapy zostały opracowane w oparciu o in-
formacje własne Policji, czyli m.in. statystyki 
policyjne, a także na podstawie informacji prze-
kazanych przez podmioty biorące udział w kon-
sultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki 
badań opinii publicznej oraz informacje różnych 
instytucji. 

Na mapie znajdą się informacje m.in. o prze- 
stępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: 
kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, 
rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, 
pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na 
wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle 
seksualnym, przestępstwa narkotykowe zwią-
zane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie 
środków odurzających lub substancji psycho- 
tropowych, przestępczość nieletnich, uwzględ-
nione zostały także wybrane kategorie prze-
stępstw gospodarczych, informacje o zagroże- 
niach w ruchu drogowym i wypadkach drogo-
wych. 

Warto podkreślić, że obywatele mają moż-
liwość aktualizacji informacji na mapie. Za po-
mocą interaktywnej strony mogą przekazywać 
informacje o zagrożeniach występujących w ich 
okolicy. Policja będzie te sygnały weryfikować. 
Jeśli okażą się prawdziwe, Policja wprowadzi je 
wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na 
mapach znajdą się bardziej szczegółowe infor-
macje, dotyczące również niższych szczebli po-
działu terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa w miejscach wskazanych przez mieszkań-
ców regionu. 

Dodatkowo, aby ułatwić skorzystanie z „Ma- 
py” osobom, które na co dzień nie mają dostępu 
do Internetu, już w pierwszych dniach funkcjo-
nowania „Mapy” w centrach podlaskich miast 
powiatowych zorganizowane zostaną policyjne 
punkty informacyjne (wykaz punktów infro-
macyjnych poniżej), gdzie każdy chętny będzie 
mógł zapoznać się z tym nowym narzędziem  
i skorzystać z podpowiedzi dzielnicowych oraz 
porozmawiać z policjantami o bezpieczeństwie. 

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na tere- 
nie całego kraju przeprowadzono ponad 11 ty-
sięcy spotkań, podczas których mieszkańcy  
zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i za-
grożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach 
wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Tylko 
w województwie podlaskim ogółem zrealizo-
wanych zostało 647 takich spotkań, w których 
uczestniczyło blisko 11 tysięcy mieszkańców. 

DZIAŁANIA „BEZPIECZNA WODA 2016” 

Wysokomazowieccy  policjanci na tere-
nie powiatu, prowadzą działania „Bezpieczna 
Woda 2016”, podczas których przypomina-
ją  o zagrożeniach występujących nad wodą.  
W trakcie służby mundurowi między innymi 
patrolują obszary wodne i tereny bezpośred-
nio do nich przyległe. Zadaniem policjantów  
jest przede wszystkim zapewnienie bezpie-
czeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. 
Funkcjonariusze przypominają plażowiczom 
o podstawowych zasadach bezpiecznego wy-
poczynku nad wodą oraz apelują o rozwagę 
i ostrożność. Wszystko po to, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo osób wypoczywających nad 
wodą oraz zapobiegać przypadkom utonięć. 

Wysokomazowieccy policjanci przypomi-
nają o podstawowych zasadach bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą: 
– pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody 
po wypiciu alkoholu,
– dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod 
opieką osób dorosłych, w miejscu dla nich wyzna-
czonym,
– powinniśmy kąpać się tylko w miejscach strze- 
żonych, tam gdzie jest ratownik,
– wchodząc do wody stopniowo przyzwyczaj swo-
je ciało do zmiany temperatury, unikniesz szoku 
termicznego,
– bezwzględnie stosuj się do poleceń służb ratow-
niczych, nadzoru kąpielisk oraz znaków ostrze-
gawczych i regulaminów. 

Pamiętajmy! Wielu tragedii można uniknąć, za-
chowując zdrowy rozsądek i zapewniając odpo-
wiednią opiekę najmłodszym. 
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Kolejną, 73 rocznicę bestialskiego mordu  
mieszkańców wsi Krasowo Częstki obchodzono  
17 lipca. Na uroczystość przybyło wielu gości 
w tym liczne delegacje z Pocztami Sztandaro-
wymi Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sy-
biraków, Związku NSZZ Solidarność, Grup  
Rekonstrukcyjnych, Harcerzy,  Ochotniczych  
Straży Pożarnych, Jednostek OSP z terenu gmi- 
ny oraz  Poczty Sztandarowe Szkół.

W powiecie wysokomazowieckim 17 lipca  
to dzień pamięci o tych, którzy zginęli z rąk 
hitlerowców w czasie II wojny światowej. Hi-
tlerowcy wymordowali wówczas niemal całą tę 
wieś w odwecie za ośmiu niemieckich żołnierzy, 
zabitych przez polskich partyzantów. Okupanci 
zamordowali dwieście pięćdziesiąt siedem osób, 
nie oszczędzając kobiet i dzieci. Wieś – wówczas 

największa w powiecie wysokomazowieckim – 
została obrabowana i spalona. Masakrę przeżyli 
nieliczni, którym udało się uciec albo schować. 
Mieszkańcy gminy Nowe Piekuty co roku modlą 
się w intencji tych ofiar podczas mszy świętej.  
W miejscu pamięci w Krasowo-Częstkach za-
palają znicze i składają kwiaty. Szczególnie uro- 
czyście obchodzono tu tę tragedię w związku 
z 70. rocznicą zdarzenia. W tym roku, po raz 
pierwszy w historii, uroczystość połączono z wrę- 
czeniem medali Pro Patria.

Po Mszy św. celebrowanej przez biskupa  
pomocniczego diecezji łomżyńskiej – Tadeusza  
Bronakowskiego, zgromadzeni oddali hołd po- 
mordowanym poprzez złożenie wieńców i zapa-
lenie zniczy na grobach ofiar. W chwile refleksji  
i zadumy nad wydarzeniami sprzed 73 lat wpro- 
wadziła nas  młodzież z Zespołu Szkół w No- 
wych Piekutach podczas pięknie przygotowanej  
akademii.

W dalszej części uroczystość Jan Zabielski, 
Wicewojewoda Podlaski w asyście Dariusza 
Piontkowskiego – Posła na Sejm RP,  wręczyli  
7 osobom Medale PRO PATRIA. Odznaczenia 
te nadawane są przez Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych za za-
sługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach 
w walce o niepodległość Polski podczas II wojny 
światowej oraz za kultywowanie patriotyzmu.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI…..

Sprawozdanie końcowe  Stowarzyszenia Rodzina z dystrybucji  
artykułów spożywczych za okres V.2015 - VI.2016 – Podprogram 2015

Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu  
realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywno- 
ściowa 2014-2020 współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym. W ramach tego programu podpisaliśmy 
umową partnerską ze Stowarzyszeniem Bank 
Żywności Suwałki – Białystok dotyczącą dys-
trybucji 16 artykułów spożywczych (makaron, 
ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, 
mleko, ser żółty, serki topione, groszek z mar-
chewką, koncentrat pomidorowy, dżem, mie-

lonka, klopsiki, cukier, olej, kawa zbożowa,  
sok jabłkowy). A także zobowiązaliśmy się  
do prowadzenia pełnej dokumentacji związanej 
z rozdysponowaniem, magazynowaniem oraz  
miesięcznymi i rocznymi sprawozdaniami zgod-
nie z wytycznymi POPŻ. Osobą odpowiedzialną               
za  wykonywanie wszystkich czynności z zakre-
su administracji i magazynowania związanych  
z procesem dystrybucji artykułów spożywczych 
w ramach realizacji POPŻ oraz organizacją wy-
dawania paczek, była  Pani Cecylia Szmurło. 
Magazyn był  czynny w każdy poniedziałek.

Łączna ilość rozdysponowanej żywności  
w okresie od maja 2015 r. do czerwca 2016 r. to: 
46,1 ton przekazanych produktów  w 3229 pacz- 
kach dla 564 osób z Gminy Ciechanowiec zakwa- 
lifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ciechanowcu. 

Ponadto zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej przeprowadziliśmy warsztaty kuli- 
narne, dietetyczne i dotyczące zdrowego ży-
wienia oraz edukacji ekonomicznej. Warsztaty 
odbywały się w ZSOiZ w Ciechanowcu z wy- 
korzystaniem pracowni gastronomicznej i sal  
lekcyjnych.  W warsztatach uczestniczyła 40-oso- 
bowa  grupa objętych programem.

Na podkreślenie zasługuje praca wolonta-
riuszy – nauczycieli i uczniów, pracowników  
ZSOiZ w Ciechanowcu przy rozładowywaniu, 
magazynowaniu  i wydawaniu paczek żywno-
ściowych.

 Prezes Stowarzyszenia Rodzina
Eugeniusz Święcki
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Dzień Miasta Wysokie Mazowieckie – wy-
stępy przedszkolaków, młodzieży szkolnej i grup  
artystycznych z MOK, koncerty muzyczne  
z udziałem zespołów zagranicznych oraz wyko-
nawców z Polski, a także podsumowanie kon- 
kursów tematycznych o mieście – tak w skrócie  
można podsumować tegoroczny Dzień Łabę- 
dzia. Święto Miasta, to największe wydarzenie  
kulturalne w naszej społeczności, organizowa- 
ne przez Burmistrza Wysokiego Mazowieckiego  
oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Impreza plenerowa corocznie ciesząca się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta 
oraz okolic i tym razem miała swoich sympaty-
ków. Dziewiętnastego czerwca na plac Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowiec-
kiem przybyli rodzice, by podziwiać na scenie 
swoje pociechy, miłośnicy muzyki folklorystycz-
nej i rockowej oraz fani zespołów KORDIAN  
i MASTERS. Wspólną zabawę prowadził Ma-
ciej Smoliński prezenter telewizyjny. Wydarze-
niu towarzyszyły liczne atrakcje – plac zabaw 
dla dzieci, gastronomia, porady specjalistyczne 

i prezentacje stoisk firmowych, wystawa prac 
lokalnego twórcy pana Stanisława Borzuchow-
skiego. W budynku MOK można było obej-
rzeć prace laureatów konkursów „Moje Miasto  
w obiektywie” oraz ,,Wysokie Mazowieckie moim 
miastem”. Tego dnia do Wysokiego Mazowiec-
kiego zawitało plenerowe Studio Radio Nadzieja. 

Patronat medialny nad Dniem Łabędzia 
objęli: Głos Katolicki, Radio Nadzieja, www.
lomzynskie24.pl oraz Polskie Radio Białystok.

Składamy podziękowania wszystkim życzli- 
wym osobom, które wsparły organizację lokal- 
nego święta, także tym anonimowym. Sponsorzy:   
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowiec- 
kiem, Bank PKO BP S.A., Grupa Biznes Polska,  
Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy MI- 
CHAŁ, EUROMILK  GAMA Group Szepietow- 
scy, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A., Przedsię- 
biorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT  
Sp. z o. o., CERAMIK Tworkowski, Piekarnia  
Cukiernia ZGIERUN.

  
Tegoroczni laureaci konkursów ogłoszo- 

nych w ramach Dnia Łabędzia. 

Konkurs fotograficzny „Wysokie Mazo-
wieckie w obiektywie”: I miejsce w kategorii  
wiekowej 12-16 lat – Kamila Magusiewicz,  
I miejsce w kategorii wiekowej 16-18 lat – Natan  
Sadowski, I miejsce w kategorii wiekowej 18  
i więcej – Iwona Kaczyńska, wyróżnienie –  
Weronika Porucznik.  

Konkurs plastyczny „Wysokie Mazowiec- 
kie moim miastem”:

Kategoria  przedszkolaki: I miejsce – Szymon 
Kaczyński, II – Maja Wróblewska, III – Natalia 
Rzepko, wyróżnienie – Kinga Tymińska. Katego-
ria SP klasy I-III: I miejsce – Natalia Pawlik, II –
Bartłomiej Roszkowski, III – Natalia Perkowska, 
wyróżnienia: Zofia Kaczyńska, Maja Sienicka, 
Bartłomiej Oleksik, Jakub Bagiński, Jan Gołaś. 
Kategoria SP klasy IV-VI: I miejsce – Roksana 
Szkiłądź, II – Aleksandra Cieślukiewicz, III – Lu-
iza Lubowicka, wyróżnienia: Honorata Niemyj-
ska, Julia Krajewska, Justyna Wróblewska, Ga-
briela Kaczyńska. Kategoria gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalne: I miejsce – Natalia Soko-
łowska, II – Weronika Biała, III – Adam Kostro.

Nagrody w konkursach ufundował Bur- 
mistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Cu- 
kiernia – Piekarnia Zgierun. 

DZIEŃ ŁABĘDZIA PO RAZ TRZECI 

LIPCOWE ŚWIĘTOWANIE W WANIEWIE

W niedzielę, 31 lipca 2016 roku, w Wanie-
wie, w Gminie Sokoły odbył się Festyn „Wanie- 
wo – Odpust – Natura 2016" oraz Jubileuszowy 
X Festiwal Muzyki Ludowej "Dawne Pieśni – 
Młode Głosy".

Tradycyjnie o godzinie 12:00 wydarzenie 
rozpoczęła odpustowa Msza Św. w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Waniewie. Następnie 
Wójt Gminy Sokoły p. Józef Zajkowski powitał 
wszystkich zgromadzonych i dokonał uroczy-
stego rozpoczęcia. Dyrektor GOK w Sokołach 
p. Agnieszka Kurzyna zachęciła do korzystania 
z przygotowanych atrakcji.

Kolejnym punktem programu była X edy-
cja Festiwalu Muzyki Ludowej "Dawne Pieśni – 
Młode Głosy". Honorowego otwarcia dokonał p. 
Zbigniew Nasiadko – Prezes Towarzystwa Mu-

zycznego "Słopiewnie" – pomysłodawca Festi-
walu oraz Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły. 
W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 
10 podmiotów wykonawczych w kilku katego-
riach.

W trakcie obrad Jury, został przeprowadzony 
Konkurs wiedzy o Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.  
i środkach unijnych. Główną nagrodą był rower, 
zaś pozostali uczestnicy dostali nagrody pocie-
szenia.

Po ogłoszeniu wyników odbyły się animacje 
i zabawy dla dzieci. Wspólna zabawa na świe-
żym powietrzu dostarczyła uczestnikom wiele 
radości i uśmiechu.

W kolejnych punktach odbyły się koncerty 
muzyczne na scenie. Jako pierwszy zaprezento-
wał się zespół instrumentalny „Classico” działa-
jący przy GOK w Sokołach oraz zespół gitarowy 
„Spanish”. Wieczorną zabawę uświetniło show 
Andrzeja Rosiewicza oraz koncert gwiazdy wie-
czoru – EXAITED.

Dodatkowym i atrakcjami były: pokaz FA-
KIR-SHOW w wykonaniu półfinalisty progra-
mu Mam Talent, pokaz medyczny w wykonaniu  
studentów WSZOZ TWP w Łomży, zabawa 
„Mam Talent”, duże dmuchane miasteczko, ma-
lowanie twarzy, wywijanie balonów, stoiska han-
dlowe i gastronomiczne, ogródek piwny, itp.

Festyn gromadzi wielu mieszkańców nasze-
go regionu, gości z całego województwa oraz 
turystów  wypoczywających nad Narwią, jak co 
roku był wyjątkowy!

Dziękujemy wszystkim przybyłym za uczest- 
nictwo i wspaniałą zabawę! Zapraszamy za rok! 

Dziękujemy partnerom odpowiedzialnym 
za poszczególne kwestie organizacyjne!

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie imprezy: 
Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły, Starostwu 
Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem, 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Sokołach, Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Sokołach, Firmie Trans-
-Rol. G. i A. Remisiewicz, Firmie Ziem-Pol.  
W. Łętowski, Firmie Rolteks Sokoły M. Kru-
szewski, Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA  
oraz Centrum Hodowli Zwierząt WCHiRZ  
w Poznaniu z siedzibą w Tulcach. 

Jak również, dziękujemy za patronat me-
dialny!

https://www.youtube.com/watch?v=vSO- 
d0tGDJpA&feature=youtu.be – portal wysoko-
mazowiecki24.pl

Agnieszka Kurzyna
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Wręczeniem odznaczeń „Zasłużony dla rol-
nictwa” rozpoczęło się o godzinie 16.00 oficjal-
ne otwarcie XVI edycji Dni Czyżewa. Na wnio-
sek Burmistrza Czyżewa i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, z którym wystąpili do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyznania 
odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” 
osobom, które przez wiele lat wyróżniały się 
swoją postawą i działalnością w obszarze rolnic-
twa odznaki otrzymali: Kamianowski Stanisław 
– wieloletni sołtys wsi Rosochatem Kościelne  
i Radny Rady Miejskiej w Czyżewie, Kozłowski 
Waldemar – wieloletni inspektor ds. budownic-
twa w Urzędzie Miejskim w Czyżewie, Krasow-
ski Paweł – wieloletni inspektor ds. inwestycji 
i kierownik referatu gospodarki komunalnej w 
Czyżewie, Kujawa Włodzimierz – rolnik, wie-
loletni sołtys wsi Czyżew Sutki, Pakieła Jerzy 
– wieloletni Radny Rady Powiatu Wysokoma-
zowieckiego i Członek Zarządu Powiatu, Piętka 
Henryk – rolnik, wieloletni sołtys wsi Szulbo- 
rze Kozy, Podbielski Zdzisław – rolnik, wielo- 
letni sołtys wsi Krzeczkowo Mianowskie i Prze- 
wodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej  
w Czyżewie, Załuski Andrzej – wieloletni se-
kretarza Gminy Czyżew, Anna Bogucka – Bur-
mistrz Czyżewa.

Honorowe odznaki przekazali goście wśród 
których znaleźli się Wiceminister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Wojewoda Podla-
ski Bogdan Paszkowski, Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Starosta 
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. 

W imprezie uczestniczyli również Elżbieta 
Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskie-
go w Białymstoku, Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Wysokomazowieckiego – Dorota Łapiak, 
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka – 
Sylwester Kowalczuk, Zastępca Dyrektora Pod-
laskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie – Marek Skarżyński, Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem – 
Małgorzata Szuberska, Kierownik KRUS-u w Za- 
mbrowie – Andrzej Grudziński, Komendant Po- 
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej 
Koc, przedstawiciele Policji, Radni Rady Miej-
skiej w Czyżewie oraz księża z Parafii w Czyżewie. 

Jak co roku przedstawiono również wyniki 
plebiscytu „Najlepsi w Gminie”, które zostały 
przyznane w siedmiu kategoriach: Przedsiębior-
ca Roku, Sołtys, Rolnik, Osobowość w Dzie-
dzinie Kultury, Nauczyciel, Sportowiec i Uczeń 
Roku. 

Na scenie również wręczono nagrody dla 
zwycięzców spławikowych zawodów wędkar-
skich o Puchar Burmistrza Czyżewa, które od-
były się po raz pierwszy nad zalewem w Czyże- 
wie 10 lipca o 5 rano. W zawodach uczestniczy-
ło łącznie 23 zawodników. Przyznano zarówno 
nagrody dla wędkarzy, którzy złowili najwięcej 
ryb oraz dla wędkarza, który złowił najdłuższą 
rybę. 

Dni Czyżewa to coroczna okazja do dobrej 
zabawy. Bogaty program w niedzielę obejmo-
wał występy wielu zespołów, które zaprezento-
wały muzykę różnych gatunków, co sprawiło, 
że każdy znalazł coś dla siebie. Były to występy 
zespołów: „Imperial”, „Classico”, „Focus”, „War-
szawskiej Kapeli z Targówka”. Na zakończenie 
wystąpił „Grzegorz Hyży”, który był tegoroczną 
gwiazdą wieczoru. Od godziny 20.30 zaprezen-
tował swoje największe przeboje przed licznie 
zgromadzoną publiką. Wszyscy z pewnością 
słyszeli w radio piosenki „Wstaję”, Pusty Dom”, 
„Na chwilę”. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć atrakcji 
dla najmłodszych. Na stadionie od wczesnych 
godzin pojawiły się urządzenia rekreacyjne, 
kucyki i stanowiska handlowe. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się również lot balonem na 
uwięzi do którego ustawiały się kolejki. Balon 
umieszczony był na plaży nad zalewem, więc 
korzystający mieli przyjemne widoki. Uczest-
nicy imprezy mogli również wypożyczyć sprzęt 
wodny: kajaki i rowery wodne i popływać po 
naszym zalewie. 

Niedzielne atrakcje poprzedzała sportowa 
sobota na miejscowym Orliku, gdzie zostały 
zorganizowane zawody sportowe. O godzinie 
13.00 rozpoczął się turniej piłki nożnej o Pu-
char Burmistrza Czyżewa. Ze wszystkich dru-
żyn, które przystąpiły do rozgrywek wyłoniono 
po sportowych emocjach zwycięzcę turnieju, 
którym w tym roku została „GALACTICOS 
Czyżew”. Drugie miejsce zajęła drużyna „OSP 
Czyżew” natomiast trzecie drużyna „WIRUSY 
Czyżew”. Zwycięzcy otrzymali puchary i dy-
plomy z rąk Pani Burmistrz podczas wręczania 
nagród „Najlepsi w Gminie”. W sobotę warto 
było zajrzeć do Muzeum Ziemi Czyżewskiej na 
wystawę plakatów i zdjęć z poprzednich edycji 
Dni Czyżewa. 

Honorowy Patronat nad imprezą objęła 
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, zaś organi-

zatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Czy-
żewie i Urząd Miejski. Imprezę wspierała: Rada 
Miejska w Czyżewie, Starostwo Powiatowe  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna Czyżew. Patronat medialny objęli: 
Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Radio 
Nadzieja, Gazeta Współczesna, Głos Katolicki, 
Tygodnik KONTAKTY, wysokomazowiecki24, 
łomzynski24.pl. Imprezę wspierało dosyć liczne 
grono sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. 

 

Wyniki plebiscytu „Najlepsi w Gminie”: 
1. w kategorii przedsiębiorca roku – Barbara 
Kraszewska, 
2. w kategorii sołtys roku – Barbara Zawistowska, 
3. w kategorii nauczyciel – wychowawca roku –
Alicja Bańkowska i Teresa Żochowska, 
4. w kategorii osobowość roku w dziedzinie 
kultury – Grzegorz Kulik oraz Wiktoria Anna 
Sienicka, 
5. w kategorii rolnik roku Państwo Jacek i Bar-
bara Dmochowscy oraz Andrzej i Iwona Dą-
browscy,
6. w kategorii sportowiec roku – Karol Kacper 
Lendzioch i Przemysław Lipski,
7. w kategorii uczeń roku – Zuzanna Gabriela 
Orłowska, Julita Wajszczyk, Ewelina Kowalska 
oraz Klaudia Szulborska. 

  
Wyniki spławikowych zawodów wędkar-

skich o Puchar Burmistrza: I miejsce – Sławo-
mir Ołdakowski, II – Leszek Pieńkos, III miej-
sce – Jacek Kuropatwa. W kategorii „najdłuższa 
ryba” zwyciężył Sławomir Ołdakowski.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok.
Ewa Szymońska, 
UM w Czyżewie

KOLEJNE „DNI CZYŻEWA” PRZESZŁY DO HISTORII
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Dokończenie ze strony 1.

Po mszy św. w kościele parafialnym wszyscy 
uczestnicy uroczystości udali się do budynku 
szkoły. Swoją obecnością Jubileusz zaszczycili 
przedstawiciele władz, instytucji wspierających 
szkołę, dawni i obecni nauczyciele, pracownicy, 
absolwenci oraz uczniowie Szkoły. Podczas zwie-
dzania wszyscy podziwiali wystawę fotograficz-
ną, ukazującą wydarzenia z historii szkoły Przy-
gotowali ją we współpracy z uczniami Dariusz 
Zdrojewski i Tadeusza Wojno.

 Uroczystość rozpoczęła dyrektor Alicja Bań-
kowska, mówiąc o tym jak ważnym wydarze-
niem w jej życiu osobistym i zawodowym jest 
20-lecie istnienia Szkoły. Zwróciła uwagę na to, 
że jubileusz to okazja do refleksji i wspomnień. 
Pani dyrektor powitała przybyłych gości i popro- 
siła o zabranie głosu. Jako pierwszy wypowie-
dział się o początkach istnienia szkoły inicjator 
jej powstania Jacek Bogucki – Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Następnie głos zabrał Jerzy 
Leszczyński – Marszałek Województwa Podla-
skiego. W swoim przemówieniu zwrócił uwa-
gę na kulturotwórczą i społeczną rolę szkoły  
w środowisku lokalnym. Witold Gronostajski – 
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bia-
łymstoku – w trakcie swojej wypowiedzi mówił  
o wspieraniu działalności szkoły i roli dziedzic-
twa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w jej roz-
woju. Wraz z Danutą Radwańską reprezentowali 
Podlaskie Kuratorium Oświaty. 

Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan Zie-
liński poruszył kwestię wspierania szkoły przez 
władze Powiatu, które zawsze wychodzą naprze-
ciw potrzebom szkoły, czego potwierdzeniem są 
nakłady ponoszone przez organ prowadzący na 
jej modernizację, jak choćby budowa hali spor-
towej, boiska ,,Orlik”, parkingu czy wymiana sto-
larki okiennej.

Swoje refleksje na temat powstania i historii 
szkoły przedstawiła Anna Bogucka – Burmistrz 
Czyżewa. Jako założycielka szkoły i jej pierwszy 
dyrektor całym sercem zaangażowała się w or-
ganizację i rozwój tej palcówki. Wyraziła radość  
i zadowolenie z tego, że młodzież ma w niej 
wspaniałe warunki do nauki, rozwoju zaintereso-
wań i uprawiania sportu.

Następnie głos zabrała Iwona Czarcińska  
z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. Ak-
centowała swój udział i radość z organizowania 
Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Ty-

siąclecia”, we współpracy z Instytutem Pamię-
ci Narodowej w Białymstoku oraz uczelniami  
wyższymi.

W uroczystości brali też udział dyrektorzy  
i właściciele firm z terenu gminy Czyżew, któ-
rzy wspierają działalność szkoły. Byli to m. in.: 
J. Netter – właściciel firmy Zakłady Mięsne Czy-
żew, Anna Bogucka – dyrektor oddziału PKO 
BP Czyżew, K. Grzywna – Prezes Zarządu BS  
w Czyżewie, W. Żanowski – dyrektor firmy 
„CLOVIN”. Obecni byli też dyrektorzy szkół  
i jednostek gminnych i powiatowych oraz oko-
licznych gimnazjów. 

Następnie prowadzący uroczystość Adam 
Świderski zaprosił do obejrzenia filmu i wysłu-
chania historii szkoły, którą odczytała Dorota 
Gierałtowska. Zebrani przypomnieli sobie jakie 
były początki Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Czyżewie. Sięgały one 1 września 
1996 r., kiedy to ówczesny Wójt Gminy Czyżew 
Osada – Jacek Bogucki dostrzegał potrzebę 
funkcjonowania w środowisku wiejskim szkoły 
średniej, która dawałaby szansę nauki młodzie-
ży z Czyżewa i z terenu gminy. Tworzenie szko-
ły ponadpodstawowej noszącej nazwę Zespół  
Szkół Zawodowych w Czyżewie Kuratorium 
Oświaty powierzyło wtedy Annie Boguckiej. Pod  
jej kierownictwem szkoła zyskiwała renomę, 
przybywało uczniów i typów szkół. 29 paździer-
nika 2001 roku w ZSOiZ Czyżewie nadany został 
uroczyście sztandar. Kolejnym ważnym wyda- 
rzeniem było otwarcie hali, które miało miejsce 
16 stycznia 2007 r. Funkcję dyrektora szkoły 
pełniła wtedy Alicja Bańkowska i sprawuje ją  
do dnia dzisiejszego, dbając o rozwój szkoły.  
Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności  
szkolnej było otwarcie kompleksu boisk „Orlik”,  
10 grudnia 2009 r. współfinansowanego przez 
budżet Powiatu Wysokomazowieckiego. Szko-
ła przystępowała również do realizacji różnych 
projektów finansowanych z funduszy unijnych. 
Umożliwiały one poszerzenie oferty edukacyjnej 
oraz wzbogacały wyposażenie szkoły. 

W ciągu 20 lat szkoła przeszła wiele prze-
obrażeń: zmieniały się kierunki kształcenia za-
wodowego, stosownie do zainteresowania śro-
dowiska i potrzeb rynku pracy. W ciągu 20 lat 
pracowało w szkole 106 nauczycieli oraz 17 pra-
cowników administracji i obsługi. Mury ZSOiZ 
opuściło już 2 246 absolwentów, których spotkać 
można w różnych miejscach Europy. W roku 
szkolnym 2015/2016 kształciło się w niej 422 
uczniów i słuchaczy w szkołach dla młodzieży  
i dorosłych. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli  
i 8 pracowników administracji i obsługi. 

Aby szkoła mogła istnieć, funkcjonować po- 
trzebna jest praca wielu ludzi, dla których bli-
skie są potrzeby środowiska lokalnego. Wszyst-
kim przyjaciołom szkoły podziękowała w czasie 
swojego wystąpienia dyrektor Alicja Bańkowska. 
Wręczyła również listy gratulacyjne nauczycie-
lom i pracownikom, którzy najdłużej pracują  
w szkole, tworząc jej tradycję i wspaniałą atmosferę. 

CZAR WSPOMNIEŃ – JUBILEUSZ ZSOIZ W CZYŻEWIE
Ogromną rolę w życiu społeczności szkolnej 

odgrywają rodzice, którzy pomagają organizo-
wać ważne uroczystości. Ich reprezentantami 
byli: Przewodniczący Rady Rodziców Ryszard 
Skawski, Stanisław Załuska, Sławomir Dmo-
chowski i obecna Przewodnicząca – Dorota Śli-
wińska

Na koniec części oficjalnej uroczystości ze-
brani obejrzeli przygotowany przez Anetę Grądz-
ką program artystyczny w wykonaniu uczniów. 
Słuchając wierszy i piosenek przenieśliśmy się 
myślami do krainy wspomnień. Uczniowie klas 
technikum gastronomicznego zaprezentowali się 
w kelnerskim pokazie synchronicznym, który 
przygotowywała Małgorzata Jaźwińska. Nasze 
szkolne cheerleaderki pokazały swoje umiejętno-
ści w układzie choreograficznym opracowanym 
przez Izabelę Dembińską. Swój wkład w część  
artystyczną mieli również absolwenci: pięknie 
śpiewające Patrycja Jakubiak i Michalina Pień-
kowska oraz tańczący walca wiedeńskiego z Pa- 
uliną Ponichterą – Karol Płocha

Jubileusz naszej szkoły był  wspaniałym wy-
darzeniem i cudownym, przeżyciem dla wszyst-
kich gości, nauczycieli, uczniów i absolwentów. 
Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne 
jubileusze!

Dorota Gierałtowska
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Kolejne, XVI Podlaskie Święto Chleba prze-
szło już do historii, jako tradycyjnie udana im-
preza plenerowa zorganizowana przez Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu,  Starostwo Wysokomazowieckie i Polskie 
Radio Białystok. Patronat Honorowy nad bieżącą 
edycją święta rolników i piekarzy sprawowali: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda 
Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego. 
Patronatem medialnym spotkanie w ciechano-
wieckim skansenie objęły: TVP 3 Białystok, Die-
cezjalne Radio Nadzieja, katolickie radio Podla-
sie, Głos Katolicki, Gazeta Podlasia oraz liczne 
portale internetowe. 

Imprezę poprzedziła Msza Święta w kościele 
p.w. Trójcy Przenajświętszej skąd barwny orszak 
furmanek i bryczek przewiózł najważniejszych 
gości, zespoły i przedstawicieli organizatorów 
do skansenu. Tu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie 
Święta Chleba – poprzez przełamanie specjalnie 
przygotowanej na tę okazję „chałki giganta”.

Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysz- 
tofa Kluka od 1989 roku odbywały się dożynki  
w skansenie, które w roku 2001 zostały prze-
kształcone w Podlaskie Święto Chleba. Każde-
go roku w imprezie uczestniczy kilkadziesiąt 
firm piekarniczych (w tym roku też nie było ich 
mniej – przyjechały z różnych regionów kraju,  
a nawet z zagranicy) oraz kilkudziesięciu twór-
ców ludowych. Goście imprezy mogli nabyć 
mnóstwo pamiątek na ponad 120 straganach 
twórców ludowych i handlarzy rękodziełem,  
a także skosztować wszelakiego jadła regio- 
nalnego. Dla najmłodszych nie zabrakło także  
atrakcji na straganach i w „Wesołym Miasteczku”.  
W trakcie imprezy odbył się konkurs na wykona-
nie równianki, obrzęd święcenia zwierząt, pokaz 
żniwny, dożynkowy, młócenie zboża młocarnią 
napędzaną lokomobilą parową oraz parada za-
bytkowych ciągników i lokomobili. 

 

Można było również obejrzeć proces wypie-
ku chleba w piecu polowym na terenie skansenu.

– Odbył się już poczęstunek chlebem wypie-
czonym wcześniej, bo to już taka nasza tradycja 
– powiedział w rozmowie z redaktorem Adamem 
Dąbrowskim z Radia Białystok, naczelny piekarz 
imprezy Zbigniew Derewońko. – Po wyjęciu  
z pieca dzisiejszej porcji chleba będzie demon-
stracja jego dalszej obróbki. Po wyciągnięciu 
blach, w których znajduje się chleb, należy go 
„posmarować wodą”, następnie odwrócić górną 
częścią do dołu żeby gazy się uwolniły, po czym 
kolejny raz odwrócić skórką do góry, posma- 
rować słoninką wcześniej zrobioną, która jest 
naczosnkowana, przetarta macierzanką, jak też 
innymi przyprawami. Dopiero wtedy pozosta-
wiamy go do całkowitego wystygnięcia.

 

W trakcie Podlaskiego Święta Chleba Mu-
zeum gościło ponad 20 tysięcy widzów, a może 
i dużo więcej... Popularność imprezy sprawiła, 
że baczne oko uczestnika na parkingach zorga-
nizowanych wokół terenów muzealnych mogło 
dojrzeć rejestracje samochodowe (oraz liczne 
motocyklowe) nie tylko z Mazowsza, Podlasia, 
Warmii i Mazur, ale także wielu bardziej odle-
głych regionów.

– Zaprzestaliśmy liczenia uczestników naszej 
imprezy – powiedziała Radiu Białystok Dorota 
Łapiak, dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu. – To jest coraz trudniejsze do wykonania, 
Nikt nie stoi w miejscu, następuje duża rotacja 

naszych gości. Ich liczba w poszczególnych latach 
jest zmienna. Szacujemy ją na 20 do 30 tysięcy.

Każdy z amatorów muzyki ludowej mógł  
tu znaleźć coś dla siebie. Od rana na scenie  
przed pałacem prezentowały się zespoły folklo- 
rystyczne i kapele ludowe: Klekociaki z Bociek,  
Kalina z Żurobic, Polne Maki z Dołubowa,  
Radzikowszczaki, Pasieka z Platerowa, Kłosy  
z Ciechanowca, Sterdyniacy ze Sterdyni, Kapela 
Wuja Krzycha ze Skrzeszewa, Zespół Skowron- 
ki z Brańska i Warszawska Kapela z Targówka. 

 

Nieco inne klimaty muzyczne na tejże sce-
nie zaprezentował Bailey Mountain Gloggers 
– folklorystyczny zespół taneczny ze Stanów 
zjednoczonych. Po drugiej stronie Pałacu – nad 
wodą – prawdziwa uczta duchowa – wystąpiła  
tu Wiatska Orkiestra Rosyjskich Instrumenta- 
listów ludowych im. A. Szalapina. Później Made-
moiselle Carmel – sześcioosobowy zespół wiel-
bicieli afrykańsko-jamajsko-folkowych brzmień  
tanecznych, na którego czele stoi charyzmatycz- 
na wokalistka o egzotycznej urodzie i niebanal-
nym głosie – Karina Olejniczak przygotował  
publiczność do występu gwiazdy wieczoru – 
legendarnego zespołu Lady Pank. Dobrze pa-
miętane utwory jak: „Zamki na piasku", „Tańcz 
głupia tańcz" czy „Marchewkowe pole" i wiele 
innych, były wspaniałym prezentem na poże-
gnanie XVI Podlaskiego Święta Chleba.

 
SLK

PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA
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DIADEM

20:30

GWIAZDA WIECZORU

Sponsor główny: Patronat medialny:

16:00 – Otwarcie imprezy.
16:05-16:55 – Występy artystyczne.
16:55-17:10 – Rozstrzygnięcie konkursu Zasłużony dla 
                       edukacji ekonomicznej – Bank Spółdzielczy 
                       w Wysokiem Mazowieckiem.
17:10-18:10 – Występy artystyczne.
18:10-18:45 – Stypendia Starosty Wysokomazowieckiego.

18:45-19:45 – Koncert zespołu 

19:45-20:15 – Występy artystyczne.
20:15-20:30 – Konkursy.

20:30 – Gwiazda wieczoru zespół 

22:00 – Zakończenie imprezy.

 

Dodatkowe atrakcje:
bezpłatne, dmuchane miasteczko dla dzieci.

Maciej    Smoliński 

PROWADZĄCY

18:45

4 września 2016
Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem

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

Nakład: 1700 egz.


