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ZAJAZD WYSOKOMAZOWIECKI POWRÓCIŁ
Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu 16 lipca br. odbyła się impreza plenerowa pod
nazwą „IX Zajazd Wysokomazowiecki”. Wydarzenie nawiązywało do przypadającej w bieżącym roku do 210 rocznicy
utworzenia Księstwa Warszawskiego.
Prezentowane wydarzenia były przełomowe zarówno
w dziejach Polski, jak i Podlasia. To właśnie w 1807 r. na
mocy traktatu zawartego w Tylży, ustanowiono Księstwo Warszawskie – namiastkę odbudowującego się Państwa Polskiego. Linia demarkacyjna pomiędzy Księstwem Warszawskim
a Cesarstwem Rosyjskim przecięła tereny wchodzące w skład
dzisiejszego powiatu wysokomazowieckiego na blisko 100 lat,
zaś konsekwencje tego wydarzenia są dostrzegalne do dnia
dzisiejszego.
Dokończenie relacji znajdziecie Państwo na stronie 9,
a fotogalerię Zajazdu na 12.

PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA PO RAZ SIEDEMNASTY
Podlaskie Święto Chleba to największa impreza organizowana co roku w ciechanowieckim Muzeum. W tym roku przyciągnęła ok.
30 tysięcy turystów, którzy przez cały dzień
mogli kupić wypieki kilkudziesięciu piekarni
z regionu oraz różnych części Polski, a nawet
z zagranicy oraz uczestniczyć w atrakcyjnych
pokazach tradycji ludowej.
XVII Podlaskie Święto Chleba odbyło się
13 sierpnia 2017 roku, a jego współorganizatorami byli Starosta Wysokomazowiecki i Burmistrz Ciechanowca. Patronat honorowy nad
imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, Wojewoda Podlaski oraz
Marszałek Województwa Podlaskiego.
Tegoroczne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanow cu, po
której zespoły folklorystyczne
oraz goście imprezy przejechali
19. bryczkami i furmankami do
Muzeum.
Dokończenie i fotogaleria na
stronach 10 i 11. Zapraszamy!

ŚWIĘTO POLICJI
WYSOKOMAZOWIECKICH I ZAMBROWSKICH FUNKCJONARIUSZY
W rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z 1919
roku policjanci obchodzą swoje
święto. W tym roku oficjalne uroczystości w powiecie wysokomazowieckim oraz zambrowskim
rozpoczęły się wyjątkowym wydarzeniem – wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
W uroczystościach udział wzięli
między innymi: Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław
Zieliński, Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinspektor

Jan Lach, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji
w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, a także liczni zaproszeni goście.
Uroczystości zainaugurowała msza święta,
celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza
Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, która została odprawiona w intencji policjantów i pracowników wysokomazowieckiej oraz zambrowskiej Policji w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.
Dokończenie na stronie 7.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

7 czerwca 2017 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego zarządu odbyło się 81 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: zaopiniowania rozbudowy odcinka drogi gminnej Nr 107826B – ul. Podlaskiej w Wysokiem
Mazowieckiem na wniosek Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie; powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na
stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki.
Zarząd powiatu rozpatrzył i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania
kompetencji i umiejętności osób dorosłych
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej
III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji
językowych i TIK oraz wsparcie wybranych
form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki /Poddziałania
3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020; zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem
Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2015 roku. Uwag w tej kwestii nie
wniesiono.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o działalności spółek wodnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na
terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016
roku.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
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za 2016 rok, sprawozdaniem
z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej
za 2016 rok oraz sprawozdaniem z efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej za 2016 rok.
Zarząd powiatu wyraził
pozytywną opinię w kwestii
zwiększenia dodatku motywacyjnego przyznanego przez
starostę dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Wysokiem Mazowieckiem
w związku z realizacją projektu: „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w ramach programu POWER
oraz projektu „KROK W PRZYSZŁOŚĆ – program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez
realizację staży zawodowych”.
Zarząd powiatu rozpatrzył: interpelacje
radnych zgłoszone podczas obrad XXIII sesji
rady powiatu w dniu 26 maja 2017 r.; pismo
Wójta gminy Sokoły w sprawie włączenia się powiatu wysokomazowieckiego w projekt Gospodarka o obiegu zamkniętym; wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych organizowanych na
terenie powiatu wysokomazowieckiego.
14 czerwca 2017 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego zarządu odbyło się 82 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości na wniosek Wójta Gminy Wysokie
Mazowieckie; sporządzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2017–2019; wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwałych oraz mienia
ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej
3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub
będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu rozpatrzył i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu powiatu
wysokomazowieckiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych; wyrażenia
zgody na użyczenie nieruchomości i mienia
ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność
lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia zgody
na zakup środków trwałych; nadania statutu
Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem; zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Podlaskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka Oddział w Białymstoku, w sprawie nagrodzenia wystawców bydła mlecznego z terenu

powiatu wysokomazowieckiego, podczas XXIV
Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
organizowanej na terenie Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dn.
24-25.06.2017 r.
28 czerwca 2017 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego zarządu odbyło się 83 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem; zatwierdzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem; zatwierdzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem; zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu; powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem; powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem; powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem; powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu; udzielenia pełnomocnictwa; zaopiniowania budowy
drogi 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od
ul. 1 Maja do ul. Ludowej) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną; zaopiniowania budowy i rozbudowy odcinków dróg gminnych
nr 107658B, w miejscowości Hodyszewo wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną; ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2018; zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jeńki i m. Pszczółczyn wraz
z przebudową dojazdów – droga powiatowa Nr
2060B Płonka Kościelna – Jeńki – Pszczółczyn
na długości 6,537 km na terenie Gminy Sokoły
i 1,776 km na terenie gminy Kobylin Borzymy.
Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych organizowanych na
terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Dokończenie na stronie 6.

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Zbliża się koniec wakacji, wszyscy uczniowie i nauczyciele zapewne nie mogą się już doczekać rozpoczęcia nowego roku szkolnego).
W szkołach prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki witać będziemy niebawem
najmłodszy rocznik uczniów, którzy zdecydowali się na wybór naszych szkół. Pragnę w tym
miejscu podziękować, ale też i pogratulować
dokonanego wyboru uczniom i ich rodzicom.
Podziękować, bo to wyraz zaufania i nadziei na
wykształcenie i pomoc w wychowaniu naszej
młodzieży. Pogratulować, bo zapewniam, że ta
nasza młodzież trafia do dobrze wyposażonych,
bezpiecznych szkół, gdzie pracują świetni pedagodzy gwarantujący wysoki poziom kształcenia oraz wszechstronną pomoc w wychowaniu
młodego pokolenia. Z ostatnich wyników ma-

tur i egzaminów zawodowych wynika, iż mamy
czym się pochwalić jeżeli chodzi o ich zdawalność. Wielu spośród tegorocznych absolwentów dostało się na wymarzone, najbardziej prestiżowe w Polsce studia. To dobry prognostyk
dla tych, którzy nam zaufali. Mam nadzieję,
graniczącą z pewnością, że się nie zawiodą!
Dla najlepszych, w zakończonym roku szkolnym 2016/2017, uczniów naszych szkół, przygotowaliśmy stypendia szkolne, które zostaną
uroczyście wręczone w dniu 1 września 2017 r.
Wszystkim nagrodzonym już dziś gratuluję!
Oby ich przykład był cennym drogowskazem
dla wielu innych.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

SIERPNIOWE PIELGRZYMOWANIE NA JASNĄ GÓRĘ
Przy wsparciu finansowym Starostwa Wysokomazowieckiego zorganizowana została w dniach
8 – 9 sierpnia Pielgrzymka Koła Przyjaciół Radia
Maryja przy parafii Świętego Jana Chrzciciela.
Grupa 50 pielgrzymów udała się na Jasną Górę,
by spotkać się na wspólnej Eucharystii w intencji
Ojczyzny i obecnego Rządu, modlić się za Radio
Maryja i inne dzieła powstałe w Toruniu – by
mogły się rozwijać.
Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii
Świętego Jana Chrzciciela istnieje już 25 lat. Każdego roku jego członkowie uczestniczą w wyjazdach na Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny
Radia Matyja do Matki Boskiej Częstochowskiej.
Tegoroczne przesłanie tej pielgrzymki brzmi
„Idźcie i Głoście”, a wysokomazowieckim Pielgrzymom błogosławi Ksiądz Prałat Niwiński,
który nieustannie umacnia ich w wierze i wspiera podczas organizacji corocznych wyjazdów.

Już po raz dziesiąty czterdziestu jeden pielgrzymów na rowerach wyruszyło 8 sierpnia
z Wysokiego Mazowieckiego do Matki Boskiej
Częstochowskiej. Organizatorem pielgrzymki
było Stowarzyszenie „Cykliści” we współpracy
z Parafią p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem
Mazowieckiem oraz wysokomazowieckimi samorządami.
Opiekunem duchowym pielgrzymki był
ks. Wojciech Kurek – wikariusz tejże parafii,
którego wspierał ks. Dariusz Kuligowski z Łap.
Przewodnikiem był Józef Dmochowski z Czyżewa. Pielgrzymi szlak liczył 440 km. Cykliści pokonali go w ciągu sześciu dni, pokonując dziennie od 50 do 95 km.
Pielgrzymka miała charakter głównie modlitewny w łączności duchowej
z 33 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na
Jasną Górę oraz kulturowy i sportowy.
Codziennie pielgrzymi uczestniczyli we
Mszy Św, Apelu Jasnogórskim, odmawiali Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i słuchali konferencji. Stałym miejscem na trasie pielgrzymki
jest Zuzela, miejsce urodzin Prymasa
Tysiąclecia, gdzie pielgrzymi modlili się
o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pielgrzymi nawiedzili Sanktuaria Ma-

ryjne w Miedznej, Lewiczynie, Fałkowie, Gidlach oraz Sanktuarium Św. Ojca Pio na Świętej
Górce Przeprośnej. Podczas jazdy pielgrzymi
doskonalili umiejętność długotrwałej i bezpiecznej jazdy na rowerze.
W swych modlitwach pielgrzymi pamiętali o wszystkich, którzy pomogli w organizacji
pielgrzymki: Samorządzie Powiatu Wysokomazowieckiego, Samorządzie Miasta Wysokie
Mazowieckie, firmach i osobach, które udzieliły
wsparcia finansowego, ofiarowali pieczywo i napoje, użyczyli samochodu do transportu bagaży
i rowerów oraz tych wszystkich, którzy okazywali życzliwość na trasie przejazdu.
Trudy pielgrzymki rowerowej pokonało
41 osób w tym 22 mężczyzn oraz 19 kobiet.
Najstarszy uczestnik miał 63 lata, najmłodszy 12 lat. Pogoda była dość zmienna, pielgrzymom towarzyszył niesamowity skwar, dość rzęsisty deszcz lub przeciwny wiatr, jednak wszyscy,
którzy wyruszyli, dzielnie pokonywali wszelkie
niedogodności i cali i zdrowi dotarli do celu.
Pielgrzymka zakończyła się 14 sierpnia
Eucharystią sprawowaną na szczycie Jasnej
Góry, po której pielgrzymi wrócili autokarem
do Wysokiego Mazowieckiego.
Józef Dmochowski
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W czerwcu 2017 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 63 zdarzenia,
w których uczestniczyło 120 załóg – 549 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 18
osób, 2 osoby poniosły śmierć. Straty oszacowano na ok. 210 tys. zł.
W lipcu 2017 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 63 zdarzenia,
w których uczestniczyło 123 załogi – 539 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 15
osób, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty
oszacowano na ok. 174,8 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
6 czerwca o godz. 1241 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło
zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego, do
którego doszło w miejscowości Rębiszewo Studzianki. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz
1 zastęp z OSP Jabłonka. Po dojeździe na miejsce pierwszej JOP ustalono, że pali się samochód
osobowy stojący w odległości około 1,5 m od
budynku mieszkalnego. Również w odległości
około 1,5 m. od palącego się samochodu znajdowała się metalowa klatka z butlami z gazem
propan-butan 11. Z relacji kierującej wynikało,
że gdy wjechała na teren posesji i wyłączyła silnik, zauważyła dym wydobywający się z przedniej części pojazdu. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu
piany na palący się samochód oraz dodatkowo
profilaktycznie schładzano butle z gazem propan-butan. Straty oszacowano na ok. 2 tys. zł.
15 czerwca o godz. 1532 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymało
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło na drodze krajowej 66 w okolicach miejscowości Wojny-Pogorzel w gminie Szepietowo.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano 1 zastęp
z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 1 zastęp
z OSP KSRG Szepietowo. Z relacji Policjanta
(który brał udział w zdarzeniu) do zdarzenia
doszło podczas próby zatrzymania samochodu,
który nie zatrzymał się do kontroli. Po kontakcie z radiowozem samochód Daewoo zjechał
na lewą stronę jezdni, wyjechał na pobocze
i dachował – zatrzymał się w pozycji ͵͵na dachu˝.
Samochodem Daewoo jechał sam kierujący
któremu Policjanci pomogli wyjść z rozbitego
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auta i udzielili pierwszej pomocy. Działania JOP
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kpp dla kierowcy Daewoo, akumulator został "wyrwany" z auta podczas dachowania, zakręcono zawór przy butli LPG, postawiono samochód na koła, następnie zebrano
i zneutralizowano rozlane płyny techniczne, położono pianę pod rozbite auto. Podczas działań
ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Straty
oszacowano na ok. 4 tys. zł.
23 czerwca o godz. 1807 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
otrzymał informację o wypadku, do którego doszło w miejscowości Brzóski-Brzezińskie w gminie Wysokie Mazowieckie. Na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie.
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na drodze gminnej leży linka energetyczna, która doprowadzała prąd do dwóch posesji, druga część
linki znajdowała się na płocie rozdzielającym te
posesje. Właściciel pierwszej posesji zgłosił dla
KDR, że w jego oborze są padłe zwierzęta oraz
poinformował o wyłączeniu głównych bezpieczników w gospodarstwie. Działania JOP polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przy użyciu wykrywacza napięcia sprawdzono leżące
końcówki zerwanej linki (stwierdzono na nich
napięcie). Dostęp do linek został odgrodzony taśmą ostrzegawczą. Przybyły na miejsce zdarzenia zespół pogotowia energetycznego wyłączył
prąd w całej miejscowości. W oborze stwierdzono 12 padłych krów dojnych, 1 jałówkę
i 1 byka. Wszystkie te zwierzęta znajdowały się
w metalowych stanowiskach i były przypięte
łańcuchami. Do stanowisk była doprowadzona woda metalowymi rurami zakończonymi
poidłami. Po drugiej stronie obory znajdowało
się żywe bydło w ilości 8 sztuk. Przyczyny zdarzenia ustala Policja. Straty oszacowano na ok.
80 tys. zł.
27 czerwca o godz. 1305 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymało
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło na drodze krajowej 66 w okolicach miejscowości Wyliny-Ruś w gminie Szepietowo.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastęp
z JRG Wysokie Mazowieckie, 1 zastęp z OSP
KSRG Szepietowo oraz 1 zastęp z OSP Wyliny-Ruś. Po dojeździe na miejsce pierwszej JOP
ustalono, że samochód osobowy (bus bagażowy) wyjechał z jezdni na prawą stronę i uderzył przodem pojazdu w drzewo. Samochodem
jechał sam kierujący (lat 26) był zakleszczony
w pojeździe, nieprzytomny – brak oznak życiowych, z widocznymi ranami i złamaniami.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kpp dla kierowcy w postaci oceny funkcji życiowych – brak miejsca
(dostępu) na inne działania medyczne, odłączono dopływ prądu z akumulatora, położono
pianę pod rozbite auto. Przystąpiono do wyko-

nywania dostępu do poszkodowanego za pomocą narzędzi hydraulicznych, po wykonaniu
dostępu ewakuowano poszkodowanego na zewnątrz pojazdu (pod nadzorem obecnego na
miejscu lekarza). Lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Podczas działań ruch drogowy
odbywał się wahadłowo. Straty oszacowano na
ok. 25 tys. zł.
6 lipca o godz. 1433 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o pożarze kombajnu zbożowego znajdującego
się w stodole w miejscowości Lubowicz-Kąty
gmina Klukowo. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie
Mazowieckie oraz dwa zastępy z OSP KSRG
Klukowo i jeden zastęp z OSP KSRG Kuczyn.
Po dojeździe ustalono, że pożar miał miejsce
w budynku oboro-stodoły, gdzie stał kombajn
zbożowy ͵͵Bizon". Właściciel wykonywał tam
prace remontowe i zaprószył ogień w budynku,
zapaleniu uległa plama oleju pod kombajnem.
Pierwsze działania gaśnicze podjął właściciel
z sąsiadami – posypywanie palącego się oleju
piaskiem z ciągnika z ładowaczem czołowym.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wypchnięciu kombajnu ze stodoły,
podaniu prądów wody na klepisko w stodole
i do wnętrza kombajnu w przedniej części (kombajn miał odpięty heder, a ze środka wydostawało się dużo dymu). Ostatecznie ustalono, że
pożar nie przeniósł się do wnętrza kombajnu.
10 lipca o godz. 125 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o pożarze stodoły drewnianej krytej eternitem
w miejscowości Radziszewo Stare gmina Ciechanowiec. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały: jeden zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Ciechanowiec
oraz po jednym z OSP KSRG Klukowo, OSP
KSRG Kuczyn, OSP KSRG Pobikry, OSP Radziszewo Króle i z OSP Bujenka. Po przybyciu na
miejsce stwierdzono, że pali się stodoła drewniana kryta eternitem. W chwili przybycia na
miejsce pierwszej JOP cała stodoła była w ogniu.
W odległości około 10 metrów od niej znajdowała się murowana obora w której były przetrzymywane zwierzęta.
Działania pierwszej JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu
wody w natarciu na palącą się stodołę i drugiego w obronie murowanej obory znajdującej się
w pobliżu. W miarę przybywania sił i środków
na miejsce zdarzenia, podano kolejne prądy wody na palącą się stodołę oraz zadaszone
składowisko opału, które przylegało do ściany
stodoły. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do
rozbiórki więźby dachowej, która groziła zawaleniem, po czym pożar ugaszono.
TS

KRĘCIŁO NAS BEZPIECZEŃSTWO – ZADBALIŚMY O BEZPIECZNE WAKACJE

Kończą się wakacje – szczególny czas dla
całych rodzin. Lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku nad wodą,
a jednocześnie czas intensywnych rolniczych
prac polowych. Bez względu na to, jak planowali mieszkańcy naszego powiatu spędzić miesiące wakacyjne byliśmy z Nimi i dbaliśmy
o ich bezpieczeństwo.
Podczas tegorocznych wakacji przyświecało nam hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo”. To
tytuł zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji ogólnopolskiej
Kampanii, objętej honorowym patronatem Ministra Mariusza Błaszczaka, w ramach której
przez cały okres wakacyjny, a także najbliższe
miesiące organizowane są akcje na rzecz bezpieczeństwa w różnych obszarach.
Wysokomazowieccy policjanci przez okres
wakacyjny spotykając się z mieszkańcami naszego powiatu na organizowanych piknikach rodzinnych, stoiskach profilaktycznych nad wodą
czy debatach społecznościowych zachęcali, aby
na wakacyjny wyjazd „wziąć” ze sobą bezpłatną
aplikację „Moja Komenda” – mobilną usługę,
która ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Aplikacja zapewnia każdemu
użytkownikowi szybki dostęp do informacji
o adresach i numerach telefonów policyjnych
obiektów. Dzięki temu będąc nawet w miejscu,
którego dobrze nie znamy, z łatwością odnajdziemy najbliższą jednostkę policji i skontaktujemy się z nią jednym kliknięciem. Od funkcjonariuszy można było odwiedzić się, jak działa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało
się osiągnąć przy jej pomocy. Osoby zainteresowane mogły tam zapoznać się z funkcjonującym
nowym narzędziem, a obecni na miejscu funkcjonariusze, oprócz wskazówek dotyczących posługiwania się „Mapą zagrożeń”, udzielali też
porad w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania.
Mapa zagrożeń funkcjonuje na terenie całego
kraju i ma służyć poprawie bezpieczeństwa obywateli. To innowatorskie narzędzie, które jest
istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Spośród ponad 20 kategorii najczęściej zgłaszane są zjawiska dotyczące
przekraczania dozwolonej prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazami. Zachęcaliśmy mieszkańców powiatu do

informowania Policji o swoich spostrzeżeniach
dotyczących bezpieczeństwa, za pośrednictwem
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Odwiedzającym stoiska profilaktyczne, policjanci
przybliżali zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a najmłodszych zachęcano
do udziału w akcji „Zostań dzielnicowym Frankiem”. Zainteresowani mogli zasięgnąć niezbędnych informacji w zakresie rekrutacji do Policji.
Funkcjonariusze uczestnikom imprez okolicznościowych rozdawali ulotki informacyjne oraz
elementy odblaskowe.
To m.in. dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa Policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, podczas tegorocznych
wakacji ujawnili 12 kierowców, którzy w obszarach zabudowanych przekraczali dopuszczalną
prędkość. Za brawurową jazdę 23 – letni rekordzista na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
w miesiącu lipiec stracili prawa jazdy na najbliższe 3 miesiące za przekroczenie prędkości
o 89 km/h. Ponadto, za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem i 10 punktami
karnymi.
Niestety pomimo wielokrotnych apeli policjantów nie odbyło się bez amatorów jazdy na
podwójnym gazie. Przez okres wakacyjny funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 32 mieszkańców naszego powiatu, którzy prowadzili pojazdy mechaniczne będąc w stanie nietrzeźwości. Rekordzistą okazał się mieszkaniec z gminy
Sokoły, który kierował ciągnikiem rolniczym
z przyczepą mając we krwi przeszło 3 promile
alkoholu.
Pomimo wzmożonych patroli funkcjonariuszy – z psami służbowymi, w patrolach pieszych oraz zmotoryzowanych nie udało się uniknąć zdarzeń drogowych. Odnotowaliśmy przeszło 40 zdarzeń drogowych, z czego cztery miały
tragiczny skutek śmiertelny. Do tragicznego
w skutkach zdarzenia doszło w jeden z niedzielnych sierpniowych poranków, gdzie 87-letni mieszkaniec naszego powiatu przechodząc
w niedozwolonym miejscu przez tory kolejowe
w miejscowości Jabłoń Kościelna został potrącony przez pociąg i w wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
Początek roku szkolnego tuż, tuż…, wysokomazowieccy policjanci już rozpoczęli działania zmierzające do zapewnienia uczniom
bezpiecznej drogi do szkoły.
Kontrole gimbusów czy prawidłowość oznakowania dróg w okolicy placówek oświatowych
– to tylko niektóre z działań jakie wysokomazowieccy policjanci każdego roku podejmują w ramach programu „Bezpieczna droga do
szkoły/domu”. Wszystko po to, by wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zapewnić
młodym mieszkańcom naszego regionu bezpieczne pokonywanie codziennej trasy z domu
do szkoły.

Wprawdzie trwają jeszcze wakacje, przed
nami ostatnie dni letniego wypoczynku, ale wysokomazowieccy policjanci już rozpoczęli działania zmierzające do zapewnienia najmłodszym
mieszkańcom naszego regionu bezpiecznej drogi do szkoły.
Wysokomazowieccy mundurowi z pionu
ruchu drogowego rozpoczęli już sprawdzanie
oznakowania dróg zarówno na terenie Wysokiego Mazowieckiego jak i powiatu. Funkcjonariusze przystąpią także do kontroli szkolnych
gimbusów przewidzianych do przewożenia dzieci i młodzieży do miejsc nauki. Podczas akcji
mundurowi sprawdzą wszystkie gimbusy na terenie całego powiatu. W czasie takich kontroli
funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na
podstawowe elementy mające wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy. Policjanci skrupulatnie sprawdzają między innymi stan techniczny każdego gimbusa oraz jego wyposażenie,
a także trzeźwość kierowcy. Ponadto funkcjonariusze sprawdzają czy dzieci przewożone są
prawidłowo i bezpiecznie w pojazdach przez
ich rodziców. W ten sposób policjanci chcą
zwrócić uwagę wszystkich dorosłych na konieczność traktowania rejonów szkół w sposób
szczególny i z wyjątkową ostrożnością. Policjanci drogówki czuwają także na przejściach dla
pieszych kontrolując zachowanie kierujących
wobec małoletnich pieszych. Prowadzone działania mają zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w drodze
do szkoły.
Wysokomazowieccy policjanci w ramach
działań „Bezpieczna droga do szkoły” organizować będą spotkania edukacyjne dla najmłodszych uczniów.
Ponadto – w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły/domu” patrole Policji
weryfikują prawidłowość oznakowania dróg
w pobliżu szkół, informując jednocześnie
o stwierdzonych nieprawidłowościach instytucje odpowiedzialne za ich usunięcie. Wszystko
po to, by wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego, dzieci i młodzież mogły bezpiecznie
pokonywać swoją codzienną trasę do szkoły
i domu.
Apelujemy także do pieszych o zwracanie
baczniejszej uwagi na poruszające się pojazdy
i dalekowzroczność w swoim zachowaniu. Kierujący ma obowiązek ustąpić pieszemu pierwszeństwa na pasach, lecz pamiętajmy, że pojazd nie od razu się zatrzyma! Czasami nagłe
wtargnięcie na przejście, nawet przy zachowaniu maksymalnej ostrożności przez kierującego, może się skończyć źle dla pieszego, gdy
pojazd nie będzie w stanie odpowiednio wcześniej się zatrzymać na drodze.
Pamiętajmy – nic nie zastąpi zdrowego
rozsądku i ostrożności.
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SUKCES PARTNERÓW RYNKU PRACY MIERZONY EFEKTYWNOŚCIĄ
Podstawową metodą pomiaru skuteczności czące średnich wartości wskaźników określoW roku 2016 wskaźnik ten przekroczył
aktywizacji osób bezrobotnych jest efektywność nych na rok 2016 przedstawiają się następująco: średnią o blisko 10 punktów procentowych i wyzatrudnieniowa liczona jako stosunek liczby 1. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej niósł 88,71% (średnia 78,74%). Wartość ta jest
osób bezrobotnych zatrudnionych po ukończe- podstawowych form aktywizacji zawodowej najwyższa wśród powiatowych urzędów pracy
niu programu do ogółu osób aktywizowanych realizowanych w 2016 roku, o którym mowa województwa podlaskiego.
W tym miejscu należy podkreślić, iż jest to
kończących program w danym okresie, badane w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b ustawy, uzyskany we
w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału wszystkich powiatowych urzędach pracy, wy- przede wszystkim sukces pracodawców rynku
lokalnego, którzy współpracując z kluczowymi
w danej formie wsparcia oraz efektywność niósł 78,74%,
kosztowa wyliczana jako stosunek kwoty po- 2. wskaźnik efektywności kosztowej podstawo- pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodoniesionych wydatków do liczby osób, które uzy- wych form aktywizacji zawodowej realizowa- wej Powiatowego Urzędu Pracy tworzyli miejskały zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po nych w 2016 roku, o którym mowa w art. 4 ust. sca pracy i dbali o trwałość zatrudnienia osób
zakończeniu udziału w programie. Bezpośredni 11 pkt 2 lit. c ustawy, uzyskany we wszystkich skierowanych do pracy w ramach aktywnych
powiatowych urzędach pracy, wyniósł 11.291,09 zł. programów rynku pracy. W ten sposób przyczywpływ na kształtowanie wysokości wymienioKształtowanie się wymienionych wskaźni- niali się do kształtowania rynku i zmniejszania
nych wskaźników mają efekty współpracy z praków w naszym urzędzie pracy w latach 2014 – 2016 poziomu bezrobocia w powiecie.
codawcami w zakresie realizacji umów dotycząprzedstawia poniższa tabela:
Dzieląc się powyższymi informacjami
cych tworzenia miejsc pracy i aktywizacji osób
Począwszy od 2014 roku osiągane przez Po- jednocześnie serdecznie Państwu dziękujemy
bezrobotnych, tj. wywiązywanie się z deklara- wiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowiec- za efektywną współpracę i zapraszamy do dalcji zatrudnienia skierowanych osób po zakoń- kiem wskaźniki efektywności zatrudnieniowej szych wspólnych działań na rzecz łagodzenia
czonych programach.
przekraczały średnią wartość wskaźników okre- i ograniczania skutków bezrobocia.
Katalog podstawowych form aktywizacji ślonych przez MRPiPS we wszystkich powiatoElżbieta Skrzypczak
zawodowej, finansowanych ze środków Fundu- wych urzędach pracy.
szu Pracy, dla których w roku
2016 zostały określone wskaźni2014
2015
2016
ki efektywności zatrudnieniowej
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
i efektywności kosztowej obejWartość
Wartość
osiągnięwskaźnika
wskaźnika
wskaźnika
mował: szkolenia, staże, prace
Wyszczególnienie
osiągniętego
osiągniętego
tego
określonego
określonego
określonego
interwencyjne, roboty publiczne,
wskaźnika
wskaźnika
wskaźnika
przez
przez
przez
jednorazowe środki na rozpoprzez PUP
przez PUP
MRPiPS
MRPiPS
MRPiPS
przez PUP
częcie działalności gospodarczej
oraz refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiEfektywność
ska pracy.
zatrudnieniowa
Wymienione wskaźniki bapodstawowych form
82,80
76,25
84,55
75,26
88,71
78,74
dania efektywności stanowią podaktywizacji zawodowej
stawę analizy wyników pracy
/%/
i skuteczności działań powiatoEfektywność kosztowa
wych urzędów pracy przez Mipodstawowych form
nisterstwo Rodziny, Pracy i Po9.464,75
11.174,5
8.941,19
13.091,87
11.188,62
11.291,09
aktywizacji zawodowej
lityki Społecznej. Opublikowane
/zł/
przez Ministerstwo dane doty-

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Dokończenie ze strony 2.
20 czerwca 2017 roku odbyła się XXIV Sesja
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu
pomiędzy sesjami; sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy
sesjami; informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2016 roku; informację o działalności gminnych spółek wodnych na terenie
powiatu w 2016 roku; sprawozdanie z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w roku 2016; sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
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za 2016 rok; sprawozdanie z efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok
2016; sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016.
Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na
użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia zgody na zakup środków
trwałych; nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu
w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia zgody
na przystąpienie Powiatu Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system
rozwijania kompetencji i umiejętności osób do-

rosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej
III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami
regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020; zmian w budżecie powiatu na 2017 rok; dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu powiatu
wysokomazowieckiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych.

ŚWIĘTO POLICJI
WYSOKOMAZOWIECKICH I ZAMBROWSKICH FUNKCJONARIUSZY

Dokończenie ze strony 1.
Po Mszy Świętej, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w Katowicach, wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami miasta na plac przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie o 18.00
rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru
Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Sztandar został ufundowany przez
Społeczny Komitet, który ukonstytuował się
6 marca 2017 roku i zrzeszał przedstawicieli samorządów lokalnych, na czele z przewodniczącym Bogdanem Zielińskim – Starostą Wysokomazowieckim.
Meldunek o gotowości do nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem dowódca uroczystości złożył Ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, który zwracając się do zebranych podkreślił, że „sztandar
ten jest symbolem najwyższych, najświętszych
wartości, takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna!
Przypomina o tradycji, honorze, godności i o obowiązkach. Jest wezwaniem do rzetelnego wypełniania powinności wobec mieszkańców powiatu, miasta i ojczyzny. Sztandar to wyznacznik
naszej tożsamości, trwałości i ciągłości historycznej”. Po złożonym przez dowódcę uroczystości meldunku, Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkomisarz

Krzysztof Woźniewski przywitał
zebranych gości: przedstawicieli
władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa
państwa, a także mieszkańców
powiatu wysokomazowieckiego
oraz zambrowskiego. Następnie
odczytany został Akt wręczenia
sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Po ceremonii wbicia
pamiątkowych gwoździ odbyło
się poświęcenie sztandaru, przez
J.E. Księdza Biskupa Tadeusza
Bronakowskiego. Następnie sztandar przekazany został Komendantowi Powiatowemu Policji
w Wysokiem Mazowieckiem, który po dokonaniu jego prezentacji przekazał sztandar pocztowi
sztandarowemu. Następnie głos
zabrał nadinspektor Jan Lach,
który podkreślił, że „nadany wysokomazowieckiej komendzie
sztandar jest symbolem akceptacji społeczeństwa dla działań
Policji. Ponadto, podziękował on
darczyńcom, członkom Komitetu oraz wszystkim, którzy okazali wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia. Nadmienił, że służba w Policji to przede wszystkim służba społeczeństwu,
które oczekuje od nas profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności. Na zakończenie swojego
wystąpienia zapewnił, że Policja dołoży wszelkich starań, by nie zawieść pokładanego w niej
zaufania. Komendant Kołnierowicz podkreślił,
że „sztandar to godność, która nie może być naruszana i honor, który zawsze powinien być
obecny na policyjnych mundurach”.
Tradycyjnie, podczas policyjnego święta
przyznano akty mianowania na wyższe stopnie
policyjne. W Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Komendzie
Powiatowej Policji w Zambrowie nominacje na
wyższe stopnie policyjne otrzymało 59 funkcjonariuszy: w korpusie oficerów – 4, w korpusie

aspirantów – 27, w korpusie podoficerów – 18,
zaś szeregowych – 10. Awanse wręczali: Jarosław Zieliński, nadinspektor Jan Lach oraz
nadinspektor Daniel Kołnierowicz.
Zgromadzeni goście mogli również obejrzeć przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej
Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz
wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w Katowicach. Wysokomazowieccy oraz zambrowscy
policjanci przygotowali także dla mieszkańców stoisko profilaktyczne. Najmłodsi mogli
wziąć udział w licznych konkursach dotyczących bezpieczeństwa.
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RODZINNIE I PROZDROWOTNIE W KOBYLINIE-BORZYMACH

Impreza środowiskowa pod hasłem „Dzień
Rodziny” odbyła się 11 czerwca 2017r. na terenie
Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach. Celem

tego przedsięwzięcia była przede wszystkim
integracja środowiska lokalnego, wzmacnianie
więzi rodzinnych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja gminy i powiatu. Impreza miała charakter otwarty, skierowana była
do całej społeczności lokalnej.
Na program festynu złożyły się m.in.: występy artystyczne dzieci i młodzieży Zespołu
Szkół w Kobylinie-Borzymach; wystawy prac
dzieci i młodzieży: plakaty o tematyce profilaktycznej i ekologicznej, prace plastyczne, projekty edukacyjne itp.; międzyszkolny konkurs
plastyczny pt. „Rodzina bez przemocy”; mecz
piłki nożnej; urządzenia rekreacyjno-sportowe

dla dzieci i młodzieży: dmuchana zjeżdżalnia,
trampolina, euro-bungee, kule wodne – ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem; loteria fantowa; stoiska
gastronomiczne, w tym: grill, ciasta, napoje,
lody itp.; gry i zabawy integracyjne dla uczestników festynu.
Ponadto podczas festynu można było wykonać bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy w tzw. OSTEOBUSIE, czyli Mobilnym
Centrum Diagnostyki Osteoporozy, które z inicjatywy Gminy Kobylin-Borzymy w tym dniu
stacjonowało przy szkole.

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE Z PCPR
W Gospodarstwie Agroturystycznym „Mścichowianka” w Mścichach 17 czerwca br. po raz
kolejny odbyło się „Święto Dziecka i Rodziny”
zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Impreza była skierowana
do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wysokomazowieckiego. W tegorocznej imprezie brali również udział
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim. Spotkanie było okazją
do wzajemnej integracji między dziećmi i wychowankami WTZ oraz wspólnej wymiany doświadczeń między rodzinami zastępczymi oraz
innymi opiekunami.
Uroczystość otworzyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem

Mazowieckiem – Iwona Kalinowska, która powitała wszystkich zebranych, składając najlepsze
życzenia wszystkim dzieciom i rodzicom zastępczym. Do życzeń dołączył się również Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek Gruchała,
który zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy.
Spotkanie było również okazją do wręczenia
listów gratulacyjnych dla najbardziej utalentowanych dzieci z rodzin zastępczych.
Wszyscy zebrani bawili się przy dźwiękach
muzyki, którą zapewnił zespół muzyczny „Tamers”. Zarówno dzieci, jak i dorośli brali aktywny udział w grach i zabawach, za które można
było otrzymać ciekawe nagrody i upominki.
W przerwie między konkurencjami uczestnicy
mieli możliwość skorzystania z tegorocznych
atrakcji, wśród których znalazły się: ognisko,
przejażdżka bryczką, dmuchana zjeżdżalnia,
zawody tenisowe oraz liczne gry i konkursy
z nagrodami. Na zaproszonych gości czekał
także smaczny poczęstunek: kiełbaski, karków-

ka, kaszanka, babka ziemniaczana, gofry z bitą
śmietaną i owocami, wata cukrowa, lody, napoje oraz słodycze.
Wszystkim zebranym dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę. Pozostajemy z nadzieją,
że wszyscy uczestnicy zachowają ciepłe i miłe
wspomnienia o naszym spotkaniu.
Iwona Kalinowska

FESTYNOWO I FESTIWALOWO W WANIEWIE

W niedzielę, 30 lipca w Waniewie, w Gminie Sokoły odbył się Festyn "Waniewo – Odpust
– Natura 2017" oraz XI Festiwal Muzyki Ludowej "Dawne Pieśni – Młode Głosy".
Wydarzenie rozpoczęła w samo południe
odpustowa Msza Św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Waniewie. Następnie Wójt Gminy
Sokoły – Józef Zajkowski powitał wszystkich
zgromadzonych i dokonał uroczystego rozpoczęcia. Dyrektor CKB w Sokołach – Agnieszka
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Kurzyna zachęciła do korzystania
z przygotowanych atrakcji.
Tradycyjnie XI edycję Festiwalu
Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni –
Młode Głosy” otworzył Zbigniew Nasiadko – Prezes Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”. W przesłuchaniach
konkursowych festiwalu wzięło udział
11 podmiotów wykonawczych w kilku
kategoriach. Jury ogłosiło wyniki i nagrodziło uczestników. Festiwal przyczynił się do popularyzacji tradycji
muzyki ludowej i folkloru naszego
województwa.
Mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy
przygotowane przez Wielkopolskie Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach zagwarantowały dobrą zabawę
i zdrową rywalizację.
Wspólna zabawa przy animacjach i zabawach dla dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu dostarczyła wiele radości i uśmiechu oraz
zintegrowała uczestników.

Oczywiście na festynie nie mogło zabraknąć koncertów! Jako pierwszy zagrał zespół
„Pretekst” z gminy Sokoły. „Harmonica” – zespół wokalno-instrumentalny działający przy
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach – zaprezentował repertuar rozrywkowy
i ludowy. Wieczorną zabawę uświetniły występy formacji: DJ SoFi, YzzY, LOOKS, DiDżej
Mietek oraz koncert gwiazdy wieczoru – ENJOY.
Dodatkowymi atrakcjami były: darmowe,
ogromne dmuchane miasteczko, malowanie
twarzy i tatuaży, wywijanie balonów, stoiska
handlowe, stragany odpustowe, ogródek piwny
i gastronomiczny.
Festyn zgromadził wielu mieszkańców naszego regionu, gości z całego województwa oraz
turystów wypoczywających nad Narwią, przyczynił się też do zacieśnienia więzi społecznych,
wspólnego przeżywanie uroczystości, integracji
środowiska lokalnego, jak również kulturalnego spędzania czasu wolnego. Pogoda zachwyciła
wszystkich! Zapraszamy za rok!
Agnieszka Kurzyna

ZAJAZD WYSOKOMAZOWIECKI POWRÓCIŁ

Dokończenie ze strony 1.
Najlepszym przykładem zaszłych wówczas
zmian granicy państwowej są losy Ciechanowca.
Nowa „granica państwowa” przebiegała wzdłuż
rzeki Nurzec, dzieląc miasto na dwie części. Lewobrzeżny Ciechanowiec znalazł się granicach
Imperium Romanowów, natomiast prawobrzeżna część miasta weszła w skład Księstwa Warszawskiego. Do dnia dzisiejszego wielu starszych
mieszkańców Grodu nad Nurcem używa określenia „polska” i „ruska” strona, dla odróżnienia
części miasta leżących po obu stronach rzeki
Nurzec.
Chcąc uczcić ten dziejowy epizod, Zarząd
Powiatu Wysokomazowieckiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
oraz Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae, powróciły
do organizacji cyklicznej imprezy rekonstrukcyjnej pod nazwą „Zajazd Wysokomazowiecki”.
Sponsorem strategicznym wydarzenia była Polska Spółka Gazownicza, zaś Bank Spółdzielczy
w Wysokiem Mazowieckiem był sponsorem
głównym. Patronami medialnymi były: portal
Wrota Podlasia, portal Wysokomazowiecki24,
Polskie Radio Białystok, a opiekunem medialnym była TVP3 Białystok.
Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się parlamentarzyści oraz przedstawiciele
władz samorządowych, m.in.: Jacek Bogucki –
wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Bohdan

Paszkowski – wojewoda podlaski, Jerzy Leszczyński – marszałek województwa podlaskiego,
Bogdan Zieliński – starosta wysokomazowiecki, Leszek Gruchała – wicestarosta wysokomazowiecki, Jan Zalewski – starosta siemiatycki, Marek Bobel
– wicestarosta siemiatycki, Jarosław Siekierko – burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie, Anna
Bogucka – burmistrz Czyżewa,
Eugeniusz Święcki – przewodniczący rady miejskiej w Ciechanowcu oraz Cezary Skłodowski
– komendant miejski policji
w Ciechanowcu.
„IX Zajazd Wysokomazowiecki” był wspaniałą lekcją historii dla osób w każdym wieku,
przybliżającą zwiedzającym losy
naszego regionu sprzed ponad
dwóch stuleci.
W wydarzeniu wzięło udział
ponad 100 rekonstruktorów
z Polski i Białorusi. Całodzienny program imprezy obejmował
pokazy musztry, wymierzanie
kar żołnierzom z epoki napoleońskiej, pokazy artyleryjskie,
pojedynki na pistolety i broń
białą, prezentację elementów
uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania. Zwiedzający Muzeum Rolnictwa mogli zapoznać się z realiami
życia obozowego, w tej liczbie – z pracą lekarza
polowego.
Najodważniejsi ze zwiedzających mogli
spróbować swoich sił w konkursie fechtunku.
Wyłoniony mistrz szermierki (Łukasz Olędzki
z Ciechanowca) został nagrodzony bogato zdobioną szablą stylizowaną na czasy napoleońskie,
którą otrzymał z rąk Starosty Wysokomazowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego.
Kulminacyjnym punktem imprezy była inscenizacja bitwy. Za podstawę scenariusza tego
widowiska posłużyły luźno zinterpretowane
wydarzenia, które rozegrały się
ponad dwieście lat temu w majątku Michała hr. Starzeńskiego.
Atrakcyjności „IX Zajazdowi
Wysokomazowieckiemu” dodał
pokaz mody z początku XIX
wieku oraz występ teatru „Parabuch” z Warszawy. Artyści zaprezentowali sztukę pod tytułem „Damy i Huzary”. Spektakl
odbył się na tle dziewiętnastowiecznego dworu hr. Potockich
z Siemion.
„IX Zajazd Wysokomazowiecki” odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego Wysokoma-

zowieckiego. Otrzymane środki przeznaczono
na zakup prochu oraz opłacenie pokazu historycznego przeprowadzonego przez Ostrołęckie
Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” oraz
rekonstruktorów z Białorusi.
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PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA PO RAZ SIEDEMNASTY

Dokończenie ze strony 1.
Przed bryczkami jechał wóz drabiniasty
z wieńcem dożynkowym, a za nim wozy z zespołami folklorystycznymi, które przez cały dzień
koncertowały na terenie skansenu, były to: Klekociaki z Bociek, Kalina z Żurobic, Polne Maki
z Dolubowa, Pasieka z Platerowa, zespołem BezWianka z Ostrowi Mazowieckiej.

Od rana przybyłym do Muzeum gościom
czas umilały kapele ludowe: Kłosy z Ciechanowca, Sterdyniacy ze Sterdyni, Kapela Wuja Krzycha
ze Skrzeszewa, Kapela Czarnoleska z Czarnej
Białostockiej, Zespół Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki oraz Warszawska Kapela z Targówka.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Dyrektor Muzeum Rolnictwa Dorota Łapiak, która
razem z gośćmi podzieliła się z widzami 6-metrową chałką upieczoną przez piekarnię Kobus
w Ciechanowcu.

Duży zachwyt i podziw widzów budziła parada maszyn z kolekcji Działu Techniki Rolniczej Muzeum – 14 zabytkowych ciągników i 2 lo-
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komobil, za kierownicą których Żniwa urozmaiciły swoim śpiewem zespoły
folklorystyczne: Klekociaki i Kalina.
zasiedli pracownicy Muzeum.
Również obrzęd święcenia
zwierząt z okazji uroczystości
na św. Rocha zgromadził mnóstwo widzów. Pokaz odbył się
w pobliżu kościoła, a poświęcenia zwierząt dokonał ksiądz
proboszcz z kościoła pw. NMP
z Fatimy w Ciechanowcu Andrzej Polakowski. Święcono konie, owce i kozy.
Na gazonie przed pałacem
swoje wyroby prezentowało 30
firm piekarniczych oraz ponad
200 twórców ludowych, w tym
kilkadziesiąt stoisk z jadłem re-

gionalnym.
Na terenie skansenu, w jednej z zagród,
odbył się konkurs na wykonanie równianki,
w którym udział wzięło 181 osób.

Równianka jest to bukiet zrobiony z 4 podstawowych zbóż (żyto, pszenica, jęczmień i owies),
lnu, warzyw ogrodowych (marchew, buraki, pietruszka) przyozdobiony kwiatami ogrodowymi,
święcony w kościele 15 sierpnia w dniu święta
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zwanym Świętem Matki Boskiej Zielnej.
Jury konkursowe oceniało równianki
w dwóch kategoriach – równianki wykonane
w domu (80 równianek) i równianki wykonane
na terenie skansenu (101 równianek). Wszystkich wykonawców równianek nagrodzono. Nagrody ufundowali: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Młyn w Ciechanowcu Edwin Jachimczuk i Wojciech Stanisławski, Ewa i Wojciech
Boczkowscy z Rudki.
Główną atrakcją Święta Chleba były pokazy żniwne. Żniwiarze, którzy przyjechali w pole
drabiniastym wozem konnym, zbierali zboże
sierpami i kosili kosami, spożywali tradycyjny
posiłek żniwny – podwieczorek, przy okazji poczęstowano zgromadzonych widzów tradycyjnymi „pampuchami” usmażonymi specjalnie na
tę okazję. Na koniec ustrojono i oborano przepiórkę.
Pokaz zgromadził niezliczoną ilość fanów
tradycji ludowych. Prezentację wykonali pracownicy Muzeum Rolnictwa i Zespół Polne Maki.

Orszak żniwny z wieńcem i chlebem dożynkowym, przeszedł obok pracującego wiatraka do dworku z Kiersnowa, gdzie żniwiarzy
powitał dziedzic z rodziną, który dziękując za
ciężką pracę i zebrany plon, zaprosił wszystkich
na poczęstunek dożynkowy.
W stodole w sąsiedztwie dworu trwało
młócenie zboża za pomocą cepów. Natomiast na
polu skoszone zboże zostało wymłócone młockarnią napędzaną lokomobilą i silnikiem spalinowym.
Od godz. 10.00 w polowym piecu chlebowym na terenie Skansenu B odbywał się pokaz wypieku chleba – od przygotowania produktów, po wyciągnięcie świeżych pachnących
bochenków.
O godz. 15.30 na scenie przed pałacem specjalnymi pucharami nagrodzono najciekawsze
stoiska piekarnicze.
Po godzinie 16.45 na scenie amfiteatru rozpoczęło się Podlaskie Lato Ciechanowiec 2017,
podczas którego wystąpiły zespoły i soliści:
Klenczon Projekt, Małgorzata Ostrowska oraz
Poparzeni Kawą Trzy.
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