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ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony
jest co roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Święto to ustanowione
zostało w 1972 roku – data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej

w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzone we
wszystkich instytucjach związanych z oświatą –
zwłaszcza w szkołach. W dowód wdzięczności
za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami.
To również okazja do wyróżnienia najbardziej
zasłużonych pracowników – tego dnia Minister
Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Święto nauczycieli
obchodzone jest w większości państw na świecie, w różne dni. Są oni wszak jedną z najliczniejszych grup zawodowych na świecie.

We wszystkich Szkołach prowadzonych przez
Powiat Wysokomazowiecki 14 października
świętowany jest uroczyście i doniośle (zwykle
w terminie poprzedzającym tę datę). Organ
prowadzący każdego roku w dowód uznania
za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze nagradza najlepszych pedagogów. Nagrody Zarządu Powiatu trafiły do rąk 18 wyróżniających
się pracowników oświaty podczas uroczystości
szkolnych.
Dokończenie na stronie 6.
RED

KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
W Centrum Konferencyjnym Stadion Narodowy w Warszawie w dniach 28-29 września
br. odbyła się dwudniowa konferencja, finansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zamykająca projekt KIK 76
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowany przez Komendę Główną Policji. Organizatorem było Ministerstwo Rozwoju przy współudziale Komendy Głównej Policji.
W konferencji uczestniczyli m.in. Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych
w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Derwich,
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Ambasador Szwajcarii w Polsce

Andrej Motyl, Dyrektor Szwajcarskiej Agencji
Rozwoju i Współpracy Ulrich Stürzinger oraz
policjanci i specjaliści z zakresu ruchu drogowego z Polski i Szwajcarii.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pomiędzy Polską i Szwajcarią, ze wskazaniem przykładów i rozwiązań wypracowanych
w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, realizowanego przez Komendę
Główną Policji ze środków szwajcarskich.
Dokończenie na stronie 3.

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI LAUREATEM RANKINGÓW „WSPÓLNOTY”
Powiat wysokomazowiecki po raz kolejny został laureatem dwóch rankingów Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną” podsumowującym wydatki inwestycyjne
samorządów w latach 2013-2015 w kategorii powiaty zajął 4 miejsce w Polsce, natomiast w rankingu „Wydatki ze środków unijnych na projekty społeczne – inwestycje” obejmującym inwestycje w latach 2007-2015 w kategorii
powiaty zajął 6 miejsce.
Wyniki rankingów zostały ogłoszone podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się 22 września 2016 r. podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński osobiście odebrał dyplom lidera inwestycji w infrastrukturę techniczną oraz dyplom lidera w wydatkach ze środków unijnych na
projekty społeczne – inwestycje.
Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z
Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów, analizowanych na podstawie obiektywnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz sprawozdań finansowych JST, dodatkowo
uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo „Wspólnota”.
Dokończenie na stronie 3.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
30 września 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego
zarządu odbyło się 57 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zagospodarowania samochodów osobowych,
b) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji robót publicznych w imieniu
powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej, w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
c) zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej
Nr 106329B Stare Wykno – Nowe Wykno w lok.
0+000 – 0+614,00,
d) nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej
nr 267/25 o pow. 0,0938 ha, położonej w obrębie
Kruszewo - Brodowo, gmina Sokoły, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
e) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Kmendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie włączenia się Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w działania
profilaktyczne „ODBLASKI– biorę w ciemno”,
mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych
poruszających się po drogach powiatu wysokomazowieckiego poza obszarem zabudowanym w godzinach wieczorowo - nocnych.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo mieszkanki bloku w Krzyżewie stanowiącego własność powiatu wysokomazowieckiego w sprawie wyrażenia
zgody na odliczenie od czynszu kosztów wymiany
drzwi wejściowych.
Zarząd powiatu rozpatrzył interpelacje radnej
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego zgłoszone
podczas XVI sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dotyczące zamontowania w miejscowości Wyszonki Wypychy luster drogowych na
skrzyżowaniu dróg oraz budowy drogi powiatowej
nr 2077 Wojny Szuby – Piętki Basie – Lubowicz
Wielki (odcinek od skrzyżowania z drogą nr 2087).
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo mieszkańców Czyżewa oraz miejscowości Czyżew Chrapki, Dmochy Glinki, Dmochy Wypychy i Dmochy
Rodzonki w sprawie budowy chodnika i ścieżki
rowerowej oraz wykonania oświetlenia ulicznego
w ciągu drogi powiatowej Nr 2072B na odcinku
od Urzędu Miejskiego w Czyżewie do końca wsi
Czyżew Chrapki.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa
Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży prowadzącego Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Perkach
Karpiach z prośbą o przyznanie dotacji budżetowej na ośmioro dzieci niepełnosprawnych, objętych opieką i kontynuujących naukę od 1 września
2016 roku do końca grudnia br. w ośrodku.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
5 października 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego
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zarządu odbyło się 58 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
b) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c) przyznania nauczycielom nagród z okazji Dnia
Edukacji Narodowej ze specjalnego funduszu
nagród.
Nagrodę Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 r.
otrzymali:
1. Eugeniusz Święcki – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Ciechanowcu.
2. Andrzej Jamiołkowski – Zespół Szkół Zawodowych im. Satnisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Alicja Bańkowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. im. Stafana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
4. Ryszard Łukasz Flanc – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Wioletta Gierłachowska – Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
6. Józef Sokolik Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
7. Elżbieta Powojska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem.
8. Artur Bojar Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
9. Elżbieta Sikoń – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Ciechanowcu.
10. Wojciech Kazimierz Cieszkowski – Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
11. Maria Gąsowska – Zespół Szkół Zawodowych
im. Satnisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
12. Wojciech Mokrzewski – Zespół Szkół Zawodowych im. Satnisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
13. Barbara Dmochowska – Zespół Szkół Zawodowych im. Satnisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
14. Danuta Łupińska – Zespół Szkół Rolniczych
im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
15. Aldona Dołubizno – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
16. Ewelina Dąbrowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
17. Bogusław Motybel – Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
18. Jerzy Tomkielski – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
Zarządu powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,
b)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,
c) uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
14 października 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego
zarządu odbyło się 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego
w 2017 roku,
b) ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy
komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku,
c) ogłoszenia naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego
w 2017 roku,
d) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Zarządu Powiatu przygotował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016
rok.
Zarządu powiatu zapoznał się z: informacją
o działalności Domu Pomy Społecznej w Kozarzach za 2016 rok, informacją o sytuacji na rynku
pracy powiatu wysokomazowieckiego na koniec
III kwartału 2016 r., informacją o stanie realizacji
zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
nr 2 Stare Racibory za 2015 rok prowadzonych
przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa oraz ze sprawozdaniem z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozarzach za 2015 rok prowadzonych
przez Stowarzyszenie „ Natura”.
Zarząd powiatu zapoznał się i zaakceptował
zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2016/2017.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
zwiększenie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w związku
z wykonywaniem działań w ramach realizowanych
projektów, „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” grupa 1 oraz „Mobilność młodzieży – fundamentem sukcesu zawodowego” grupa 3, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zarząd powiatu zapoznał się z wynikami
kontroli gospodarki finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem za 2015
rok przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży.

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
W dniu 22 września w Katowicach odebrałem w imieniu powiatu wysokomazowieckiego

dwa znaczące wyróżnienia. Jako powiat zajęliśmy
4 miejsce wśród wszystkich powiatów ziemskich w Polsce w rankingu poziomu inwestycji
w latach 2013-2015 w przeliczeniu na mieszkańca. To olbrzymie wyróżnienie dla nas albowiem to świadczy o wysiłku, jaki wkładany jest
przez władze naszego powiatu w rozwój służący
wszystkim mieszkańcom, aby ich warunki życia
stale się podnosiły. Dodać należy, iż w badanym okresie przeznaczyliśmy na inwestycje
ok. 60 mln zł. To olbrzymi wysiłek i warto zauważyć, iż w tej chwili nie jesteśmy zadłużeni
nawet na złotówkę. Taki wynik naszej jednostki
jest najwyższym ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego. Z naszych sąsiadów powiat
ostrowski jest 40, białostocki 56, bielski 121,
siemiatycki 126, zambrowski 137. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środ-

ków zewnętrznych oraz ciężkiej, mozolnej pracy
wielu osób.
Podsumowana została również cała perspektywa unijna za lata 2007-2013. I tu na inwestycje w sferę społeczną powiat nasz pozyskał
najwięcej funduszy europejskich wśród wszystkich powiatów województwa podlaskiego co
przełożyło się na 6 wynik w kraju. To również
niebywałe osiągnięcie.
Nie przyszło to samo, lecz należało o to
uporczywie zabiegać, wychodzić, prosić i przekonywać, aby taki rezultat osiągnąć. Wszystkim
tym, którzy do tego sukcesu się przyczynili pragnę z głębi serca podziękować. Dziś możemy
być z tego dumni.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
szych przy szkołach za kwotę 1,3 mln zł. Zakupiony został również samochód operacyjny dla
Komendy Powiatowej Policji.
Tematyka konferencji dotyczyła m.in. wpływu rozwiązań prawnych i działań edukacyjno-profilaktycznych na bezpieczeństwo w ruchu
drogowym oraz nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych kształtujących zachowania
uczestników ruchu drogowego. Pan Starosta
Bogdan Zieliński zaprezentował zrealizowane

inwestycje na terenie powiatu oraz jako panelista wziął aktywny udział w dyskusji pn. „Realizacja projektu na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w wymiarze lokalnym na przykładzie
współpracy podlaskiej policji i starostwa wysokomazowieckiego”.
Źródło:
zdjęcia zostały wykorzystane dzięki uprzejmości
gazety policyjnej 997.

Dokończenie ze strony 1.
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele samorządów, w których w 2013 roku
w ramach projektu KIK/76 „Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym” realizowane były inwestycje drogowe. Z terenu województwa podlaskiego były to trzy powiaty: wysokomazowiecki,
suwalski i siemiatycki. Powiat wysokomazowiecki reprezentowali Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała –
Wicestarosta Wysokomazowiecki oraz Komendant Powiatowy Policji nadkom. Krzysztof Woźniewski.
W ramach projektu w naszym powiecie powstało 11 inwestycji, głównie przejścia dla pie-

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI LAUREATEM RANKINGÓW „WSPÓLNOTY”

Dokończenie ze strony 1.
Warto podkreślić, iż Wspólnota dociera do
98 proc. jednostek samorządu terytorialnego
w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne,
nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz
reportaże samorządowe. Pismo od kilkunastu
lat przygotowywało ranking wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną. Ostatnio zmieniło jednak formułę i przy obliczaniu
wskaźników uwzględniło wszystkie inwestycje
samorządowe, bazując na danych ze sprawozdań
budżetowych, które zostały uzupełnione ankietą

wydatków inwestycyjnych spółek komunalnych
przeprowadzoną w miastach powiatowych i na
prawach powiatu. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków
i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.
Ranking „Wykorzystanie funduszy UE w projekty społeczne – inwestycje” to wskaźnik biorący pod uwagę samorządowe inwestycje związane ze sferą społeczną. Organizatorzy wzięli pod
uwagę wydatki w działach: turystyka, oświata
i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

To już kolejne wyróżnienie naszego powiatu
w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego
Wspólnota. Jest ono tym bardziej cenne ponieważ dotyczy aktywności samorządu powiatowego w poprawie warunków życiowych naszych
mieszkańców.
Dodać należy, iż w rankingu „Inwestycje
w infrastrukturę techniczną” miasto Wysokie
Mazowieckie zajęło również 4 miejsce w kategorii miast powiatowych. Wyróżnienie odebrał
Jarosław Siekierko – Burmistrza Miasta.
Serdecznie gratulujemy!
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

We wrześniu na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 308 zdarzeń, w których uczestniczyło 348 załóg – 1066 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 22 osoby.
Straty oszacowano na ok. 159 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
13 września o godz. 15:12 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości
Wysokie Mazowieckie. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie. Po
przybyciu na miejsce stwierdzono, że na ulicy
Stefana Żeromskiego w podwójny betonowy
słup elektryczny uderzył samochód zatrzymując się na nim pozostając w pozycji na kołach.
Z chwilą przyjazdu JOP w pobliżu samochodu
biorącego udział w zdarzeniu było dwóch młodocianych uczestników zdarzenia. Podróżujący
pojazdem w wieku czternastu lat nie odnieśli
widocznych poważnych obrażeń ciała; jeden
z nich uskarżał się na lekki ból. Przybyły na
miejsce ZRM zabrał ich do szpitala na badania
i dalszą obserwację. Podczas działań ratowniczych było obecne napięcie w jednej z zerwanych linii elektrycznych zwisających oraz leżących nad chodnikiem i jezdnią. Działania JOP
polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
wyznaczeniu strefy bezpiecznej i odgrodzenia

jej taśmą. Jednocześnie ratownicy udzielali pomocy poszkodowanym. Po chwili przybyło Pogotowie Energetyczne, którego pracownicy odłączyli zasilanie słupa i usunęli zerwane linki.
Miejsce zdarzenia przekazano Policji, a uszkodzony samochód właścicielowi.
22 września o godz. 20:11 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze kotłowni w domu w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Do zdarzenia
zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono,
że w kotłowni domu murowanego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego z wyznaczoną częścią
garażowo-warsztatową pali się nagromadzone
tam drewno oraz kartony i papiery. Z chwilą
przybycia zastępów JOP pożar był w fazie rozgorzenia (popękane szyby okienne oraz płomień
w części sufitowej przedostawał się do sąsiedniego pomieszczenia garażowego, w którym
znajdował się samochód i sprzęt warsztatowy).
Wszystkie pomieszczenia w domu oraz części warsztatowej objęte były przez gęsty dym
uniemożliwiający dotarcie do okien pokoi bez
aparatów ODO. Dom zamieszkiwany był przez
małżeństwo oraz matkę właściciela – wszyscy opuścili budynek przed przybyciem JOP.
W domu pozostawał pies, którego głos słychać
było z pomieszczeń pokoi na górnej kondygnacji. Działania JOP polegało na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i dotarciu w aparatach ODO
z nawodnioną linią gaśniczą do pomieszczenia
kotłowni i zlokalizowaniu ogniska pożaru. Jednocześnie dwóch ratowników w aparatach ODO
przeszukiwało górną kondygnację budynku celem otwarcia do okien oraz odnalezienia skamlącego psa (poszukiwania przyniosły pozytywny
rezultat i pies został ewakuowany na zewnątrz
i przekazany właścicielce). Przy pomocy wen-

tylatora oddymiono cały budynek mieszkalny
oraz część garażową. Kamerą termowizyjną oraz
miernikiem wielogazowym sprawdzono wszystkie pomieszczenia budynku i nie stwierdzono
ukrytych zarzewi ognia, jak też niebezpiecznych gazów. Usunięto z pomieszczenia kotłowni tlące się tam materiały. Właściciela pouczono
o zagrożeniach wynikających z użytkowania
pieca CO na paliwo stałe oraz nakazano dozór
usuniętych pozostałości pożarowych zgromadzonych na zewnątrz budynku.
25 września o godz. 11:50 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło
w miejscowości Sikory-Bartyczki, gmina Kobylin Borzymy. Do zdarzenia zadysponowano zastęp JRG Wysokie Mazowieckie, 2 zastępy z JRG
Białystok, zastęp z OSP KSRG Kobylin Borzymy,
zastęp z OSP Jeżewo Stare i zastęp z OSP Zawady.
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że doszło
do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Na miejscu znajdowały się już dwa zespoły
ZRM, Policja oraz lądował LPR Hems Białystok. Samochodami podróżowały 3 osoby, które
w wyniku zdarzenia doznały obrażeń. Dwie
osoby podróżujące Hondą opuściły już pojazd
i zajmował się nimi ZRM, który zabrał ich na
obserwację do szpitala, a kierujący BMW pozostawał uwięziony w pojeździe (przytomny),
którym zajmował się ZRM. Działania JOP polegały na uwolnienia poszkodowanego z pojazdu
przy pomocy narzędzi hydraulicznych, a następnie przekazano go zespołowi LPR. W trakcie
działań ruch na DK-8 był całkowicie zablokowany, policja wyznaczyła objazd dla samochodów
osobowych.
TS

KRONIKA POLICYJNA

We wrześniu 2016 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 7 wypadków drogowych i 39 kolizji drogowych. Policjanci na drogach naszego powiatu zatrzymali 20 nietrzeźwych
kierowców.
– 25 września przed południem do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem przyszedł zdenerwowany mężczyzna, który poinformował, że zaginęła jego
72-letnia matka, cierpiąca na zaniki pamięci
– mieszkanka jednej z miejscowości w gminie
Wysokie Mazowieckie. Mężczyzna oświadczył,
że wspólnie z rodziną i znajomymi przeszukali najbliższą okolicę, lecz jej nie odnaleźli. Do
poszukiwań natychmiast zostali skierowani
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wysokomazowieccy policjanci oraz przewodnik
z psem tropiącym. Mundurowi sprawdzając okolicę wspólnie z rodziną, sąsiadami i strażakami
po kilku godzinach odnaleźli zaginioną kobietę. 72-latka oddaliła się kilka kilometrów od
swojego miejsca zamieszkania. Policjanci odnalezioną kobietę przekazali pod opiekę rodzinie.
Policjanci apelują, aby w przypadku zaginięcia osoby, w szczególności mającej problemy
zdrowotne, osoby starszej, niepełnosprawnej lub
dziecka jak najszybciej powiadamiać służby
ratunkowe. W takich sytuacjach każda chwila
zwłoki działa na niekorzyść zaginionego. Im
szybsze powiadomienie służb, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba zaginiona cała i zdrowa powróci do domu.
23 września w Białymstoku zakończył się
Finał XXIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Policjant Ruchu Drogowego”. Wystartowało
w nim 34 najlepszych funkcjonariuszy ruchu
drogowego reprezentujących wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji w kraju oraz Komendę
Stołeczną Policji (po 2 funkcjonariuszy z każdej

komendy) a także 2 funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy wystartowali na zasadzie
honorowego uczestnictwa. Uczestnicy konkursu zostali wcześniej wyłonieni w eliminacjach
powiatowych i wojewódzkich. Województwo
podlaskie reprezentował funkcjonariusz wysokomazowieckiej drogówki st. sierż. Michał
Michalski. W dniach 20-23 września policjanci
rywalizowali w następujących konkurencjach:
strzelanie z broni służbowej, kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu, jazda sprawnościowa motocyklem, jazda sprawnościowa
samochodem osobowym, udzielanie pomocy
ofiarom wypadków komunikacyjnych. Po podliczeniu wyników okazało się, że w klasyfikacji
drużynowej tegorocznego finału II miejsce zajęła drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w skład, której
wchodził st. sierż. Michał Michalski – policjant Wydziału Ruchu Drogowego wysokomazowieckiej komendy Policji oraz funkcjonariusz
WRD KMP Białystok.

APLIKACJA „MOJA KOMENDA” – kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji
mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się
naszym rejonem zamieszkania.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby
to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres
zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania
oraz pokaże, w której jednostce on pracuje.
Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich
imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do
Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także
bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodatkowe
jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa
tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu
usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu
w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by
wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie
po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
„Moja Komenda” już od 15 września br.
dostępna jest na telefony z Androidem i na
iOS. Usługa jest bezpłatna.
Załóż odblask – będziesz widoczny
Policjanci ruchu drogowego wysokomazowieckiej komendy prowadzą wzmożone
działania ukierunkowane na bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W okresie jesienno-zimowym piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników
ruchu drogowego. Wcześnie zapadający zmrok,
zamglenia, opady deszczu wszystko to sprawia,
że piesi na drogach stają się słabo widoczni.
Nieoświetlone lub słabo oświetlone drogi, brak
wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się(zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg
przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi
do wypadków z ich udziałem. Wysokomazowieccy policjanci podczas codziennych służb,
szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo
pieszych. W trakcie prowadzonych działań min.
rozdają im elementy odblaskowe, informują
o obowiązku noszenia przez pieszych odblasków
oraz informują o konsekwencjach prawnych za
niestosowaniem się do tego przepisu. Policjanci podkreślają, że noszenie odblasków zwiększa
przede wszystkim widoczność pieszych i poprawia ich bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu drogowego jakimi są osoby piesze
jest jednym z najważniejszych priorytetów

Policji, dlatego tak często podejmowane są
działania, mające poprawić bezpieczeństwo
i podnieść świadomość pieszych oraz kierowców na drogach.
„Nie bądźmy obojętni”
Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, jest zbliżona do zera, lub niższa, nie
zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni
i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy
ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować
komuś życie.
Jak co roku, w chwili gdy w naszym kraju
następuje gwałtowne ochłodzenie i temperatury na zewnątrz spadają blisko zera lub poniżej,
policjanci zwracają się do wszystkich z apelem
o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę.
Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na
wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe
przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego
człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer
alarmowy 997 lub 112 aby powiadomić o tym
funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
„Dopalacze – kradną życie”
Dopalacze, stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne,
które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja,
sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo
zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.
Zwalczając ten proceder Policja współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. Każda
informacja wpływająca do Policji o miejscach,
w których może być prowadzona sprzedaż dopalaczy jest dokładnie sprawdzana. Policjanci
regularnie asystują pracownikom Państwowej
Inspekcji Sanitarnej przy kontrolach punktów
sprzedaży dopalaczy oraz zabezpieczeniu podejrzanych specyfików, które następnie są poddawane szczegółowym badaniom.
Bardzo ważne jest uświadomienie młodym
ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich
może wiązać się z poważnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza
zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy,
gdy nas do tego namawia. Nie warto ryzykować
własnego życia!
Stąd apel, szczególnie do młodych ludzi,
aby nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczególną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież.
Producenci cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często mieszkanki te okazują
się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy uwagę
na zachowanie naszych najbliższych, na środowisko, w jakim przebywają. Wystarczy naprawdę
chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy jedna
decyzja, by zapobiec, by pomóc, by uratować.
Apelujemy o przekazywanie wszelkich informa-

cji o dopalaczach do każdej najbliższej jednostki
Policji.
„Tydzień Mediacji”
z wysokomazowieckimi policjantami
Wysokomazowieccy policjanci uczestniczą
w „Tygodniu Mediacji”. W tym roku obchody
rozpoczną się w dniu 17 października i potrwają
do 22 października br. Natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 20 października. Całe przedsięwzięcie organizowane jest
pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale
trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg
negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania –
w wypracowaniu porozumienia.
W związku z obchodami „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji”, tj. od poniedziałku 17 października do soboty 22 października
w godzinach 8.00-15.00 także wysokomazowieccy policjanci pełnią dyżury pod nr telefonu 86-474 17 21. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy .
„Bezpieczna droga z do szkoły”
w powiecie wysokomazowieckim
W ramach działań „Bezpieczna droga do
szkoły” wysokomazowieccy policjanci od początku września br. odwiedzają dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie
całego powiatu. Podczas spotkań mundurowi
uczą najmłodszych podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkań mundurowi omawiają podstawowe zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym
celu wykorzystują zestaw edukacyjny „Autochodzik”, który poprzez zabawę umożliwia dzieciom w sposób atrakcyjny poznawanie oraz
utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego
poruszania się po drodze. Zestaw sfinansowany
został w ramach projektu pn. KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego
w związku ze Szwajcarsko-Polskim Programem
Współpracy. Nauka poprzez zabawę kształtuje
wyobraźnię, pobudza myślenie i aktywność
dzieci.
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ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Tradycyjnie, w przeddzień Dnia Edukacji
Narodowej, tak jak w każdej szkole w Polsce,
odbyła się uroczystość również w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. „Ten dzień
jest bodźcem do refleksji nad szczególną rolą
nauczyciela w życiu społeczności”– tak zaczęła
swoją wypowiedz wicedyrektor Aldona Dołubizno – otwierając część oficjalną spotkania. Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc powitał
przybyłych gości: Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Prezydium
Rady Rodziców z Przewodniczącym – Andrzejem Laskowskim na czele, duże gremium nauczycieli emerytów, Radę Pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi oraz młodzież
liceum. Dyrektor w swym wystąpieniu podkreślił, iż tylko ogromne zaangażowanie i właściwa
współpraca całego zespołu przynosi wymierne
efekty, jakimi może szczycić się ta szkoła. Po-

dziękował również Staroście i całemu organowi
prowadzącemu za wsparcie, życzliwość i akceptację wielu inicjatyw podejmowanych przez
Jagiellończyka. Niezwykle podniosłym wydarzeniem było nagradzanie najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły i młodzieży.
Nagrody Zarządu Powiatu, z rąk Starosty Wysokomazowieckiego otrzymali: Ryszard Łukasz
Flanc, Aldona Dołubizno oraz Ewelina Dąbrowska. Starosta podkreślił, iż kształcenie i wychowywanie młodzieży to trudna i odpowiedzialna praca, która wymaga wielu predyspozycji
a nauczyciele Liceum niewątpliwie takie posiadają. Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc
nagrodził nauczycieli: Agnieszka Mystkowska,
Bożena Jankowska, Małgorzata Marciniak-Gierałtowska, Cezary Tkacz, Krzysztof Grabowski,
Krzysztof Fedorowski, Wojciech Wyszomirski,
Jacek Gierałtowski, Maciej Kulbabiński, Emil
Trzeszczkowski. Nagrody otrzymali również

pracownicy administracji i obsługi – Krystyna
Grabowska, Teresa Biała, Andrzej Kruszewski,
Beata Godlewska, Danuta Piechowicz, Danuta
Jankowska. W imieniu nagrodzonych wystąpili
Aldona Dołubizno i Krzysztof Grabowski, dziękując za uznanie, docenienie pracy i zaangażowania, jak również zobowiązując się do zintensyfikowania wysiłków w kolejnych latach. Słowa
wdzięczności w imieniu społeczności uczniowskiej, wygłosił Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego – Mateusz Mioduszewski, natomiast Przewodniczący Rady Rodziców – Andrzej Laskowski złożył wszystkim pracownikom
oświaty życzenia, jak również wraz z członkami
Prezydium wręczył upominki. Spotkanie zakończył występ młodzieży pod kierunkiem Małgorzaty Kamińskiej-Pliszki oraz uroczysty obiad.
Miejmy nadzieję, że kolejny rok pracy będzie
równie udany i obfitujący w liczne sukcesy nauczycieli ale przede wszystkim uczniów.

Realizacja nowej formy wsparcia osób młodych dotycząca refundacji kosztów wynagrodzenia,
nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych
do 30 roku życia wg stanu na dzień 30.09.2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. w wyniku nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy zafunkcjonowała nowa forma wsparcia polegająca na refundacji pracodawcy przez
okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do
30 roku życia.
Wysokość refundacji nie może przekroczyć
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdą osobę zatrudnioną w ramach umowy.
Pracodawca ma obowiązek zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze
czasu pracy przez okres 12 miesięcy refundacji
oraz przez kolejne minimum 12 miesięcy po jej
zakończeniu.
W przypadku niewywiązania się z warunku
utrzymania zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie
proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc w terminie
30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy skierowany bezrobotny sam rozwiąże
umowę o pracę lub zostanie ona z nim rozwiązana
na podstawie art. 52 kodeksu pracy lub stosunek
pracy wygaśnie w okresie objętym refundacją
albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, PUP kieruje na zwolnione
stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia na zwolnione stanowisko pracy innej osoby bezrobotnej
pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu,
w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczo-
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nymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Refundacja nie przysługuje pracodawcom,
u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Refundacja kosztów części wynagrodzenia
oraz składek na ubezpieczenie społeczne jest
udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
Przyznany limit środków Funduszu Pracy na
ten cel w roku 2016 dla samorządu powiatu wysokomazowieckiego wyniósł 1.421.900,00 zł.
Z uwagi na duże zapotrzebowanie pracodawców urząd dodatkowo pozyskał środki
w wysokości 270.000,00 zł.
Do dnia 30.09.2016 r. zawarto 92 umowy
z pracodawcami, w ramach których skierowanie
do pracy otrzymało 106 osób bezrobotnych.
Analizę poziomu wykształcenia osób bezrobotnych które podjęły zatrudnienie w ramach
przedmiotowej formy aktywizacji przedstawia
poniższa tabela.
Poziom wykształcenia

Liczba osób

Gimnazjalne i poniżej

9

Zasadnicze zawodowe

13

Średnie ogólnokształcące

21

Policealne i średnie
zawodowe

40

Wyższe

23

Razem:

106

Bezrobotni do 30 roku życia z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym,
którzy stanowią ponad 40% ogółu bezrobotnej

młodzieży w powiecie są grypą najczęściej aktywizowana w ramach nowej formy wsparcia.
Poziom aktywizacji osób młodych wg miejsca zamieszkania prezentuje poniższe zestawienie:
Miasto/gmina
Miasto Wysokie Mazowieckie

Liczba osób
22

Ciechanowiec

8

Czyżew

10

Klukowo

8

Kobylin Borzymy

3

Kulesze Kościelne

9

Nowe Piekuty

7

Sokoły

10

Szepietowo

20

Gmina Wysokie Mazowieckie
Razem:

9
106

Zaangażowane w ramach przedmiotowej
formy środki Funduszu Pracy wg stanu na dzień
30.09.2016 r. wyniosły 1.643.344,63 zł.
Zgodnie z ustawą nowa forma wsparcia osób
młodych będzie funkcjonowała do roku 2018.
Limit przyznany na lata 2017–2018 dla powiatu
wysokomazowieckiego wynosi 2.132.900,00 zł
w każdym roku.
Mając na uwadze zachowanie trwałości zatrudnienia i osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika efektywności urząd zawiera umowy na
okres 27 miesięcy. Długookresowa aktywizacja
osób młodych daje im szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego i pozyskanie miejsca
pracy na stałe.
Powiatowy Urząd Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem

JESIENNE BARWY W SZEPIETOWIE
Przez dwa dni można było zapoznać się
z ofertą wystawienniczą XXIII Targów Ogrodniczych „Jesień w sadzie i ogrodzie” i IV Targów
Leśnych „Las i My”. Tereny wystawowe Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Agroarena w dniach 8 i 9 października
przeżywały istne oblężenie miłośników zieleni,
ogrodników, sadowników oraz leśników. W jednym miejscu i czasie można było przygotować
się na jesień w sadzie, ogrodzie i lesie. Na zwiedzających czekała moc atrakcji, m.in.: ciekawe
pokazy, maszyny leśne w akcji, konkursy, występy zespołów artystycznych i bogata oferta wystawiennicza.
Sezon ogrodniczy dobiega końca, październik to czas na wykonanie wielu prac koniecznych
do przygotowania ogrodu i roślin do zimowego
spoczynku. Odwiedzający targi mogli dobrać
odpowiednie gatunki, obejrzeć i kupić materiał
szkółkarski oraz dowiedzieć się jak zadbać o rośliny przed zimą. Kupujący byli konkretni, szukali nasadzeń do uzupełnienia swoich kolekcji,
szukali tzw. perełek ogrodniczych, interesowali
się nowymi odmianami. Wielu zwiedzających
opuszczało Targi z drzewkami i krzewami gotowymi do uświetnienia przydomowej strefy
zieleni.
Wszyscy zainteresowani projektowaniem
ogrodu przydomowego mieli okazję wysłuchać
ciekawego wykładu Izabeli Targ z Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Jak co roku podczas Targów Ogrodniczych
wybrano hit i najatrakcyjniejsze stoiska. Za hit
komisja uznała drzewka owocujące w pojemnikach z gospodarstwa sadowniczo-szkółkarskiego Jakuba Gursztyna z miejscowości Prętki
pod Braniewem (woj. warmińsko-mazurskie).
Najatrakcyjniejsze stoisko przygotowali Halina

i Robert Morzy z Siemiatycz, a najbogatszą ofertę targową zaoferowali Bożena i Andrzej Karczewscy z Kurowa (woj. lubelskie).
Podczas tegorocznych targów leśnych można było poznać aktualne trendy i nowości związane z rynkiem drzewnym oraz gospodarką
leśną. Wystawcy zaprezentowali szereg maszyn
do pozyskiwania i przeróbki drzewa. Nie zabrakło ciekawych pokazów, m.in.: maszyn wielooperacyjnych, artystycznego rzeźbienia pilarką
spalinową, sokolnictwa, sygnalistów myśliwskich, kaletnictwa czy survivalu.
Zorganizowana sztafeta drwali propagowała bezpieczną pracę w lesie. Najlepszy okazał
się Adam Bobel, II miejsce zajął Grzegorz Radziszewski, a trzeci był Mieczysław Zalewski.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja o tematyce Puszczy Białowieskiej pn.
„Puszcza Białowieska – prawdy i mity”. Tradycyjnie wybrano hit targów leśnych. Najlepszy
okazał się Sadmasz z Wielopola. Dodatkowe
wyróżnienia otrzymał Pozlift z Poznania i Hydrofast z Białegostoku.
Jak zawsze największą grupę wystawców
stanowili ogrodnicy, ale na targach zaprezentowało się również wielu rękodzielników ze swoimi
wyrobami. Kupujący przebierali w wiklinowych
koszach, szydełkowych serwetach i wyrobach
z drewna. Na stoiskach z produktami regionalnymi każdy znalazł coś smacznego. Nie zawiedli
również pszczelarze. Wartościowe miody z podlaskich pasiek będą jak znalazł na zimę.
Zainteresowani mogli uzyskać porady specjalistów, m.in.: doradców PODR w Szepietowie,
ARiMR, ARR, KRUS.
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających była
wystawa królików rasowych i drobiu ozdobnego
oraz towarzyszące jej warsztaty z zakresu ho-

dowli i oceny fenotypu królików. W szkoleniu
udział wzięło 59 hodowców królików. Warsztaty
zakończyły się egzaminem, do którego przystąpiło 22 hodowców. Komisja pracowała w składzie: Grzegorz Otulakowski, Tadeusz Kwiatkowski
z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz
Tadeusz Kruszewski z PODR Szepietowo.

Na scenie nie zabrakło również występów.
W sobotę zaprezentował się zespół folklorystyczny „Kalina” z Żurobic. Natomiast w niedzielę
można było podziwiać orkiestrę dętą Gminnego
Ośrodka Kultury w Szepietowie.
Targi ogrodnicze i leśne zamknęły tegoroczny kalendarz imprez Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Na kolejne targi zapraszamy już wiosną – 22-23 kwietnia
2017 roku.
Agnieszka Zawistowska
PODR Szepietowo
fot. W. Cieszkowska, R. Korczak

TURNIEJ PILARZY

W kompleksie leśnym leśnictwa Ciechanowiec 6 października rozegrano XI Turniej Zakładów Usług Leśnych i Państwowych Straży
Pożarnych o „Srebrną siekierę” Nadleśniczego
Nadleśnictwa Rudka. Zawody zorganizowane
zostały przez Nadleśnictwo Rudka, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Zakłady
Usług Leśnych wykonujące prace na terenie nadleśnictwa. W turnieju wzięło udział 33 pilarzy,

w tym 3 reprezentacje Komend Powiatowych
PSP z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego i Wysokiego Mazowieckiego.
Zawodnicy musieli wykonać w możliwie
krótkim czasie czynności, doskonale znane leśnikom z ich codziennej praktyki, w konkurencjach: ścinka i obalenie drzewa w ściśle określonym miejscu, precyzyjne przecięcie kłody na
desce, wymiana łańcucha w pilarce i przerzynka
kombinacyjna na czas.
Komisje sędziowskie oceniały zarówno czas
wykonania konkurencji, jak i zgodność z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawodowi pilarze uczestniczący w zawodach to głównie pracownicy zakładów usług leśnych (ZUL)
wykonujących na terenie Nadleśnictwa Rudka
prace na rzecz utrzymania i konserwacji lasu.
Najlepszymi drwalami (pilarzami) podczas
zawodów w Nadleśnictwie Rudka, którzy najszybciej i najlepiej rozegrali wszystkie konkurencje, sprawiając niemałą niespodziankę, zostali:
I miejsce – st. asp. Zbigniew Pietraszko – KP PSP

Wysokie Mazowieckie (39 pkt) przed Zbigniewem Sacharzewskim z Zakładu Usług Las
i Ogród Danuta Gola (38 pkt), a III miejsce –
mł. ogn. Dariusz Jamiołkowski, również strażak naszej komendy (35 pkt). W skład naszej
reprezentacji wchodził jeszcze ogn. Adrian Skłodowski, który zdobył bardzo istotne dla całej
drużyny 17 punktów.
Tytuł „Najlepszej Drużyny”, a także „Srebrną siekierę” Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka
w zdobyła Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Uroczystego podsumowania zawodów dokonano 9 października 2016 roku podczas
XXIII Targów Ogrodniczych „Jesień w sadzie
i ogrodzie” i IV Targów Leśnych „Las i My” na
terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zawodnicy uhonorowani
zostali atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Tomasz Sieńczuk
Zdjęcia: Błażej Safaryn, Tomasz Sieńczuk
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ludności, Dyrekcji szkoły oraz rodziców. Mieliśmy okazję zobaczenia przepięknych terenów
całej Gruzji od wschodu na zachód: od najdalej
wysuniętego na wschód Borjomi przez Kakheti,
Tbilisi, aż do magicznego Batumi nad Morzem
Czarnym.

Grupa 21 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
wraz z trojgiem nauczycieli przeżyła we wrześniu wspaniałą przygodę uczestnicząc w projekcie „Polsko-Gruzińska wymiana młodzieży”
finansowanym przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dzień pierwszy
– czwartek/piątek – 8/9 września.
8 września o godz. 23.40 samolot linii Wizzair z naszą grupą na pokładzie startuje z warszawskiego lotniska Okęcie. Lecimy do Gruzji.
Dla większości uczestników tej podróży jest to
pierwszy lot samolotem. Około piątej rano lądujemy na lotnisku w Kutaisi, gdzie bardzo serdecznie wita nas grono gruzińskich nauczycieli.
Następnie udajemy się busem do miejscowości
Khasuri, gdzie witają nas rodzice oraz młodzież miejscowej szkoły LELP Khashuri Public
School 8. Po dwóch godzinach odpoczynku
w domach gruzińskich rodzin spotykamy się
w szkole. Tam niezwykle ciepłe i sympatycznie
przyjęcie zgotowali nam Dyrektor LELP Khashuri Public School 8 Manana Khichakadze
oraz uczniowie. Miło zaskoczono nas świetnie
przygotowanym narodowym tańcem gruzińskim, śpiewem, grą na tradycyjnych instrumentach muzycznych oraz suto zastawionym gruzińskimi potrawami stołem wraz z ogromnym
tortem z wybuchami konfetti. Po wspaniałym
powitaniu i obfitym posiłku gospodarze zabrali
nas wysoko w urzekające kaukaskie góry. Po
drodze podziwialiśmy unikalne zabytki architektury chrześcijańskiej w regionie Wewnętrznej Kartli położonej między Wielkim a Małym
Kaukazem. Jako pierwszy zaprezentowano nam
Tsromi Church wzniesiony w początkach VII
wieku na fundamentach wcześniejszego kościoła
(uwaga!) z czwartego wieku naszej ery. Chłonęliśmy piękno i majestat wielowiekowej architektury. Podobnych wrażeń dostarczał nam
dawny zamek, a od XV wieku żeński klasztor
Samtsevrisi. Jeszcze wyżej w górach podziwialiśmy męski klasztor Kintsvisi z XII-XIII wieku.
Pierwszy dzień pobytu został uwieńczony
spotkaniem przy ognisku w górach. Uczestniczyła w nim młodzież szkolna, rodzice, nauczyciele, sympatycy miejscowej szkoły. Tańce
przy ognisku zostały przedłużone dyskoteką
w szkole.
Kolejne dni przebiegały w podobnej atmosferze tzn. niezwykłej gościnności miejscowej
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Dzień drugi – sobota
Mieszkańcy goszczącego nas miasta celebrują Dzień Khashuri. Uczestniczymy w miejskim festynie podziwiając wystawy rękodzieła,
narodowe pieśni i tańce, a nawet oficjalne przemówienia, z których biją serdeczność i spontaniczność. Na ulicach mijamy dorosłych i młodzież ubranych w przepiękne gruzińskie stroje.
Następnie obiad w restauracji i dyskoteka do
późna w nocy.
Dzień trzeci – niedziela
Wyruszamy do Tbilisi, stolicy Gruzji. Po
drodze zatrzymujemy się w Mtscheta – starożytnej stolicy Gruzji. Nazwę tę można tłumaczyć jako „Filar życia”.
W Tbilisi poddajemy się urokowi wielowiekowych monumentalnych budowli, pomników związanych z gruzińską historią i legendą,
wspaniałego mostu łączącego brzegi Mtkvari
czyli rzeki Kura. Poznajemy też nowoczesne
aspekty miasta czyli piękną wielopoziomową
ortodoksyjną świątynię Świętej Trójcy i zdobywamy nowe umiejętności poruszania się po
gruzińskich ulicach wg miejscowych zwyczajów.
Zwiedzamy Gruzińskie Muzeum Narodowe,
a następnie ruszamy do położonego wysoko
w górach parku rozrywki podziwiając zmieniającą się z każdym zakrętem panoramę stolicy.
W Mtasminda Park urzeka nas widok na rozciągające się 800 metrów niżej Tbilisi ze złotymi kopułami kościołów oraz monumentalną
białą statuą Mather of Georgia, matki Gruzji.
Dla wielu zwiedzających Mtasminda Park
niezapomnianą atrakcją będzie przejażdżka na
rollercoasterze.

Dzień czwarty – poniedziałek
Kontynuujemy zwiedzanie wschodniego regionu Gruzji. Przejeżdżając przez Tbilisi jeszcze
raz chłoniemy niepowtarzalną atmosferę stolicy
Gruzji. Kierujemy się w stronę Signagi – „The
City of Love” położonego w rolniczym regionie
Kakheti. Mijamy ułożone na poboczach piramidy dorodnych dyń, melonów, arbuzów, pomidorów i innych darów natury; także stada
bydła, owiec, czasami osiołka zaprzęgniętego
w tzw. dwukółkę, a czasem małe stadka zwierząt korzystające z przydrożnej trawy lub cienia, które spokojnie stoją lub leżą na drodze.
Za oknami busów przesuwają się malownicze
winnice. Jedziemy tzw. Szlakiem Winnym.
W drodze powrotnej jeszcze raz zatrzymujemy się w Tbilisi. W czasie wolnym już na własną rękę odkrywamy malownicze ulice i uliczki
wspaniałego miasta, które rozświetlone w zapadającym zmierzchu nabiera nowego bajecznego
charakteru.

Dzień piąty – wtorek
Wyruszamy do Kutaisi. Po drodze próbujemy regionalnego, jakby piernikowego chleba
z rodzynkami sprzedawanego na przydrożnych
ministraganikach. Sponsoruje pani Marina,
dziękujemy.
Skręcamy w krętą wąską drogę wijącą się
wysoko w górę. Prowadzi do Monastyru Motsameta; w tłumaczeniu znaczy Monastyr Męczenników. To niewielki klasztor, 6 km od
Kutaisi, malowniczo usytuowany na szczycie
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klifu, powyżej zakola Rzeki Tskhaltsiteli (Czerwonej Rzeki). Nazwa „czerwona” pochodzi
od masakry, której dopuścili się w VII wieku
Arabowie.
Następnie zwiedzamy Monastyr Gelati wybudowany w 1106 przez króla Dawida IV Budowniczego – najważniejszego władcę w historii
Gruzji.
W pobliżu Kutaisi odwiedziliśmy jeszcze
jedno arcyciekawe miejsce: Jaskinię Prometeusza. Jej unikalne piękno podziwialiśmy pokonując odcinek 400 metrów na różnicy poziomów wysokości 70 metrów. Na koniec pora na
zwiedzanie pobliskiego Kutaisi, które było stolicą
Gruzji w „złotym wieku” gruzińskiej historii.

Dzień siódmy/ósmy – czwartek/piątek
Bajeczny, magiczny dzień rozpoczyna pożegnalne spotkanie w szkole. W serdecznej, wzruszającej atmosferze płyną podziękowania, pożegnania, zaproszenia i nadzieje na przyszłość.
Ciepłe słowa poparte są miłymi upominkami,
które będą zawsze przypominały czar Gruzji.
Następnie przed nami niełatwa 300-kilometrowa trasa do Batumi. Po całonocnej ulewie
z burzą znowu pada. A jednak udało się. Kilkugodzinna przerwa w opadach przypadła akurat
na czas zarezerwowany na zwiedzanie słynnego
miasta. Zażywamy rozkosznej kąpieli w Morzu
Czarnym nie zrażając się kamienistą plażą. Do
późna w nocy spacerujemy nadmorską promenadą fotografując się wśród palm. Podziwiamy
różnokolorowe, synkretyczne stylowo, rozświetlone budowle oraz świetliste, pląsające fontanny (w tym najpiękniejsza sławna Dancing
Fontaine). Ulegamy romantycznej, baśniowej
atmosferze pulsującego nocnym życiem miasta.

Wszyscy polscy uczestnicy projektu kierują wyrazy uznania za poświęcony czas i włożoną pracę do Dyrektor LELP Khashuri Public
School 8 Manana Khichakadze. Bardzo dziękujemy gruzińskiej koordynatorce projektu Pani
Elenie Chalatashvili, oraz Paniom Marinie
Rokhlina-Gorgadze, Tei Revazishvili i Larisie
Avakyan. Dziękujemy pracownikom szkoły i rodzicom, oraz naszym wspaniałym kierowcom
busów oraz sponsorom i sympatykom projektu.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę rodziców i uczniów, którzy przyjęli młodzież
do swoich domów. Dziękujemy za ich gościnność, spontaniczność, przyjaźń i z niecierpliwością czekamy na nich w Polsce.
Ogromną wdzięczność wyrażamy Dyrektorowi Eugeniuszowi Święckiemu za inicjatywę,
koordynowanie i ofiarne realizowanie projektu
„Polsko-Gruzińskiej wymiany młodzieży” oraz
Arturowi Bojarowi za zaangażowanie w organizację niezapomnianej wyprawy do Gruzji.
Ewa Skorupska

Dzień szósty – środa
Wyruszamy do Akhaltsikhe, miasta z przełomu X/XI wieku. Mieszka w nim dość liczna
Polonia – głównie potomkowie zesłanych na
Kaukaz powstańców styczniowych.
Na wzgórzu położonym w starej części
miasta – Rabati – znajduje się zamek-twierdza
z XII wieku ze złożonym system fortyfikacyjnym, kościołem, Muzeum Historycznym oraz
meczetem, które z zainteresowaniem zwiedzamy i uwieczniamy na zdjęciach.
Następnie trasa wiedzie wzdłuż malowniczo
wijącej się wśród gór rzeki Kura do Borjomi,
którą to nazwę dobrze już znamy z etykietek
na butelkach wody mineralnej.
To uzdrowiskowe miasto w Gruzji, położone jest dosłownie pomiędzy górami Małego
Kaukazu, jakby w górskim wąwozie nad rzeką
Kurą (tą samą, która przepływa przez Tbilisi).
2 godziny wolnego czasu spędzamy w przepięknym parku z zimnymi i ciepłymi wodami
mineralnymi (słodkimi i słonymi). Niektórzy
podziwiają panoramę Kaukazu, korzystając
z przejażdżki kolejką linową.
A wieczorem wyjątkowa dyskoteka z koncertowym elementem polsko-gruzińskiej piosenki i tańca w spontanicznym wykonaniu
młodzieży zaprzyjaźnionych już nacji.

Około północy z nutką żalu za kończącą
się przygodą wyruszamy w drogę na lotnisko
w Kutaisi. Czekają nas ostatnie zakupy w strefie
wolnocłowej, trochę męcząca odprawa i piękny,
spokojny lot o różowym świcie nad Morzem
Czarnym do Warszawy. Tu już czeka na nas autobus, który ok. godz. 11.00 przywiózł nas pod
szkołę. Niektórzy uczniowie na czele z Panem
Dyrektorem nie zważając na zmęczenie nie
oparli się pokusie, aby do niej wstąpić.
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NIENADĘTA MŁODZIEŻ ŚWIĘTUJE!

Spotkanie podsumowujące trwający kilkanaście miesięcy projekt „nienaDĘTA MŁODZIEŻ” odbyło się w niedzielę, 9 października
w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. Realizatorem projektu było
Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Dotację w wysokości 39 tys. netto stowarzyszenie otrzymało w programie „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży.
Uroczystość rozpoczęła Katarzyna Kostro,
Dyrektor GOK-u, witając publiczność i gości,
a wśród nich Zastępcę Burmistrza Czyżewa –
Andrzeja Molendę, Księdza Kan. Eugeniusza

Sochackiego, Witolda Sienickiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czyżewie, Radnych
Rady Miejskiej, Kapelmistrza orkiestry Krzysztofa Witkowskiego, Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie
Tadeusza Godlewskiego, Wiceprezes Lokalnej
Grupy Działania „Brama na Podlasie” – Iwonę
Wiernicką, dyrektorów i nauczycieli naszych
gminnych szkół oraz osoby reprezentujące firmy, instytucje i organizacje – dobroczyńców
i sponsorów „nienadętej młodzieży”,
Następnie, w przepięknej scenografii oraz
z wykorzystaniem oryginalnych kostiumów
i rekwizytów, odbył się finalny pokaz spektaklu
„Pani M” w wykonaniu orkiestry dętej i koła
teatralnego, czyli „nienaDĘTEJ MŁODZIEŻY”.
Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie beneficjentom projektu dyplomów i upominków, natomiast ich rodzicom –
w dowód wdzięczności – podziękowań i pięknych, czerwonych róż. Nagrody uczestnikom
projektu przekazali: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Anna Bogucka – Burmistrz
Czyżewa oraz Iwona Wiernicka – Wiceprezes
LGD „Brama na Podlasie”.
Andrzej Molenda – Zastępca Burmistrza
Czyżewa, w imieniu własnym oraz Pani Burmistrz, podziękował realizatorom oraz beneficjentom projektu udanej inicjatywy oraz wyraził
uznanie dla wysokiego poziomu artystycznego
młodych aktorów i muzyków wykonujących
spektakl „Pani M”. Dyrektor GOK-u Katarzyna
Kostro również pochwaliła młodzież, szczegól-

nie fakt, iż uczniowie potrafili współpracować ze
sobą i wspólnie osiągnąć sukces, przez tak długi
okres czasu ucząc się w szkołach w Czyżewie,
Rosochatem, Warszawie i Białymstoku. Głos
zabrała również Wiceprezes Lokalnej Grupy
Działania „Brama na Podlasie” – Iwona Wiernicka, która nie ukrywała zachwytu dla inicjatywy, jej realizatorów, a przede wszystkim dla
talentów młodzieży.
Młodzież podziękowała również osobom reprezentującym firmy, instytucje i organizacje –
dobroczyńcom i sponsorom projektu, wręczając
im róże, pamiątkowe foldery „Księga Pozytywnych Myśli” oraz specjalne „podziękowania”.
W dowód wdzięczności i uznania dla pracy koordynatora projektu, młodzież oraz ich rodzice
wręczyli Pani Ani Kazimierczuk piękne kwiaty,
słodkości, pamiątkowy kolaż ze zdjęć oraz statuetkę „Dla Najlepszego Koordynatora”. Spotkanie zakończył wspaniały poczęstunek przygotowany przez rodziców beneficjentów. Niedzielne
popołudnie, spędzone tego dnia w czyżewski
ośrodku kultury, z pewnością na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Dziękujemy
wszystkim za pomoc, życzliwość i współpracę.

„POLSKIE DANIE EKSPORTOWE”

„POLSKIE DANIE EKSPORTOWE” – to
nazwa organizowanego przez Agencję Rynku
Rolnego konkursu dla uczniów uczących się
zawodów związanych z gastronomią – na zaprezentowanie w dowolnej formie elektronicznej –
potrawy tradycyjnej lub regionalnej, która może
stać się polskim daniem eksportowym.
Celem Konkursu jest promowanie potraw
tradycyjnych i regionalnych oraz produktów
rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji,
a także systemów jakości produktów rolnych
i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych Agencji. Promocja mogła być wykona
w dowolnej formie, np. krótkiego filmiku, projektu plakatu, zdjęcia czy prezentacji multimedialnej. Nagrodą w konkursie były aparaty foto-
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graficzne, zaproszenia na ostatni dzień Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych
„POLAGRA FOOD 2016” oraz udział w warsztatach inspiracyjnych z jednym ze znanych kucharzy. Każda szkoła mogła zgłosić maksymalnie
trzech uczniów, a każdy uczestnik jedną pracę.
Komisja konkursowa oceniała pomysłowość
prac, estetykę ich wykonania oraz zwięzłość.
W ZSOiZ w Czyżewie na zaproszenie ARR
odpowiedzieli uczniowie klasy II Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Rafał Borowy, Marta Dmochowska
i Karol Piekutowski. Pieczę nad nimi objął Jerzy
Tomkielski, który udzielił im cennych wskazówek, ustalił czas wykonania i podjął się misji
sfotografowania pracy uczniów. Każdy z nich
przygotował inne danie i zarazem prezentację:
Rafał – "Pyzy z kaszą gryczaną w towarzystwie
boczku", Marta – "Bułkę drożdżową z Czyżewa",
zaś Karol – "Pierogi z kaszanką jęczmienną".
Z radością i uśmiechem odebrali uczniowie
informacje o zaproszeniu do Strefy Inspiracji
Agencji Rynku Rolnego na ogłoszenie wyników
konkursu – 29. września ze swym opiekunem
udali się do Poznania. Po godzinie dziesiątej
wszystko było już jasne. W grupie 10 najlepszych
dań znalazła się praca Karola, który odebrał

nagrodę z rąk wiceprezesa Agencji Jarosława
Ołowskiego. Po ogłoszeniu wyników Dyrektor Biura Rozwoju Rynku, Paweł Kocon, mówił
o marketingu i przyszłości gastronomii oraz
o tzw. ,,Peronsal Brandingu”. Następnie właściciel restauracji i Akademii Kulinarnej Marcina
Budynka, kucharz Marcin Budynek opowiadał
o drodze sukcesu w gastronomii. Dał uczniom
wiele cennych wskazówek m. in. następujących:
kucharz powinien często zmieniać menu, lecz
nie powinien zmienić swojego stylu, w jego
potrawie musi być coś charakterystycznego
i oryginalnego, co może przypisać sobie. Na zakończenie po podsumowaniu odbył się poczęstunek dla opiekunów i uczestników konkursu.
Zaproszenie VIP upoważniało do zwiedzenia
stoisk i zapoznania się z różnymi ofertami dotyczącymi gastronomii, hoteli, branży spożywczej i handlu.
– Spacerując, spotkaliśmy kolejnych znanych kucharzy, takich jak Carlos Gonzalez
Perejra czy Arleta Żynel – powiedział Karol
Piekutowski. – Poprzez ten wyjazd mogliśmy
bardziej się wczuć w gastronomię, wymienić
poglądy, poznać bezpośrednio osobowości kulinarne a zarazem nabrać chęci do udziału
w konkursach.

JESIEŃ W POLU I ZAGRODZIE
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 18 września 2016 r.
Doskonałą zabawę stanowiły ziemniaczane
konkursy z nagrodami, tj. obieranie ziemniaków na czas, wrzucanie ziemniaków do koszyka, jedzenie baby ziemniaczanej na czas. Powodzeniem cieszyły się zajęcia manualne, takie
jak wykonywanie laleczek ze słomy i gałganków, jesiennych korali z jarzębiny i liści, stempli
z ziemniaków czy ludzików z kasztanó
w.

Wśród różnorodnej oferty imprez plenerowych, ten jesienny piknik stanowił najbogatsze
w tradycje i zwyczaje wydarzenie etnograficzne
w naszym muzeum. W scenerii wiejskiej zaprezentowaliśmy prace polowe i gospodarskie na
dawnej wsi podlaskiej. Ten jesienny festyn rodzinny miał na celu przypomnienie i pokazanie
tradycyjnych zwyczajów i obrzędów związanych
z kopaniem ziemniaków i pracami gospodarskimi oraz domowymi w okresie jesiennym.
Najważniejszym punktem programu był pokaz
kopania ziemniaków motykami w wykonaniu
zespołu ludowego Polne Maki z Dołubowa oraz
kopaczką konną i tłoka – zbieranie ziemniaków za kopaczką z udziałem widzów. Po tym
nastąpiło bronowanie kartofliska broną konną
oraz orka.

W tym dniu specjalnie dla widzów uruchomiliśmy nasz zabytkowy wiatrak z Niemyj.
Mamy nadzieję, że tegoroczny festyn Jesień w
polu i zagrodzie był dla wszystkich niezapomnianą podróżą do przeszłości.
I tak kończy się rok obrzędowy. Znowu
nastanie zima. Przyroda zamiera, ale tylko pozornie, by znów na wiosnę powstać do nowego
życia, pobudzona magią i bogatą obrzędowością
zimowo-wiosenną.

Festynowi towarzyszyły pokazy zanikających dziś zawodów i prac domowych: kręcenie
snopków, kowalstwo, obróbka lnu, obróbka
ziarna w stępie i na żarnach w młynie wodnym,
strzyżenie owiec, darcie pierza, ręczny wyrób
śmietany i masła oraz kiszenie kapusty.

Na terenie skansenu zaprezentowały się
stoiska gastronomiczne z tradycyjną kuchnią
regionalną. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne i kapele ludowe: Projekt Artystyczny
Meandry z Łomży, Kapela Kłosy, Zespól Pieśni
i Tańca Kalina z Żurobic, Zespół Ludowy Polne
Maki z Dołubowa oraz nieoceniony kurpiowski
śpiewak ludowy Henryk Kulesza z Lelis.
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