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BEZ POLSKIEJ WSI NIE MA POLSKI
„Bez polskiego rolnika, bez polskiej wsi nie ma Polski”
… te słowa Beaty Szydło, wypowiedziane podczas Jej wizyty w Kuleszach Kościelnych z pewnością na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników spotkania
z Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
„Szydłobus” zawitał do Kulesz Kościelnych w środę 16. września. Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami zapewniała, że jej partia wsparcie i rozwój polskiego
rolnictwa uważa za jeden z głównych priorytetów swojego działania. Podkreśliła również, że PiS w swoim programie ma wypracowaną koncepcję rozwiązań dotyczących
zagadnień niezwykle ważnych dla mieszkańców wsi, w tym projekty ubezpieczeń dla
rolników, ochrony polskiej ziemi przed wykupem na działalność nierolniczą, wsparcia
rodzin czy Narodowy Program Zatrudnienia.
Wystąpienie kandydatki na Premiera spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem
uczestników spotkania. Więcej na ten temat na stronie 2 Głosu.

DRUHNY Z SZEPIETOWA REKORDZISTKAMI POLSKI!
W dniach 4-6 września w Polanicy Zdrój odbyły się XIV
Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Sukcesem zakończyła swój udział Kobieca Drużyna Pożarnicza z Szepietowa,
która ustanowiła nowy rekord Polski w „bojówce" kobiet!
W Polanicy rywalizowało 38 kobiecych oraz męskich
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, które okazały się najlepsze w swoich województwach. Uroczystość inauguracyjna
odbyła się w Parku Zdrojowym. Reprezentująca województwo
podlaskie Kobieca Drużyna Pożarnicza z Szepietowa zajęła IV
miejsce w ogólnej klasyfikacji z łącznym wynikiem 105,76 pkt.
Jednak, co najważniejsze, nasze Panie ustanowiły nowy rekord
Polski w ćwiczeniach bojowych kobiet! Wynosi on teraz 38,56
sekundy.
Swoje występy ciężko się ocenia, ale myślimy, że zasłużyłyśmy na piątkę z plusem – piszą rekordzistki Polski na oficjalnym fanpage OSP Szepietowo. Było bardzo pozytywnie (...)
Zarazem czujemy lekki niedosyt – podium marzyło się wszystkim
Druhnom i Druhom.

XV PODLASKIE ŚWIĘTA CHLEBA W MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
Podlaskie Święto Chleba to największa impreza organizowana co roku w ciechanowieckim Muzeum. W tym roku przyciągnęła prawie 26 tysięcy turystów, którzy
przez cały dzień mogli kupić wypieki kilkudziesięciu piekarni z regionu, różnych
części Polski, a nawet zza granicy oraz uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach tradycji ludowej.
XV Podlaskie Święto Chleba odbyło się 16 sierpnia 2015 roku. Współorganizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podlaski
oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Gospodarzy i gości tegorocznej edycji
Święta Chleba zaszczycili swą obecnością Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz
Pikus oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Henryk Ciereszko.
Relacja z imprezy na stronie 11. Zapraszamy także do fotogalerii na stronie 12.

BEATA SZYDŁO W KULESZACH KOŚCIELNYCH

O 9.00 w kościele parafialnym w Kuleszach
Kościelnych odprawiona została msza święta
w intencji rolników, sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego. Po
mszy odbyło się spotkanie kandydatki PiS na
premiera z rolnikami oraz wystawa rolna. Organizatorami tego wydarzenia był Poseł na Sejm
Jacek Bogucki, Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński oraz przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej Wiesław Wnorowski.

Wiceprezes PiS i kandydatka tej partii na
premiera Beata Szydło uważa, że miarą polskiej
nowoczesności i przyszłości jest rozwój polskiej
wsi. – Bez polskiego rolnika, bez polskiej wsi nie
ma Polski – mówiła w Kuleszach Kościelnych.
– To jest i przyszłość i rozwój gospodarstw,
i nowoczesne rolnictwo. Ale to jest również to,
za co bardzo serdecznie państwu chcę podziękować, co właśnie w środowiskach wiejskich,
rolniczych jest szczególnie kultywowane, czyli
polska tradycja, dbałość o rodzinę – powiedziała
Szydło. Dodała, że to wartości „z których wyrośliśmy, a które bardzo często teraz są wyśmiewane i zapominane”. - I trzeba się o nie upominać – mówiła w czasie spotkania z rolnikami.
Przypomniała, że kilka dni temu PiS zaprezentował propozycje rozwiązań dotyczących
także wsi, m.in. projekt ubezpieczeń dla rolników, dotyczący ochrony polskiej ziemi przed
wykupem nie na działalność rolniczą, wsparcia

rodzin czy Narodowy Program Zatrudnienia.
– Wszyscy musimy mieć równe szanse rozwoju.
Jak je wykorzystamy, to już zależeć będzie od
lokalnych społeczności – powiedziała Szydło.
Podkreśliła, że polski rząd musi stać się orędownikiem polskiego rolnictwa i polska wieś
potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie ją
wspierał.
Wiceprezes PiS mówiła w Kuleszach Kościelnych, że polscy rolnicy mają mieć równe szanse
w UE. – Nie można dłużej tolerować takiej sytuacji, kiedy polscy rolnicy mają zupełnie inne
warunki i gwarancje niż rolnicy innych krajów
UE (…). Deklaruję, że będziemy prowadzili proces renegocjacji, jeżeli chodzi o dopłaty dla polskich rolników i kwestie kwot mlecznych (chodzi
o naliczanie kar za ich przekroczenie) – mówiła
Szydło. Zapewniła, że dla PiS rolnictwo ma być
jednym z głównych priorytetów działań.

XV DOŻYNKI GMINNE W NOWYCH PIEKUTACH

W niedzielę 23 sierpnia mieliśmy okazję do
wspólnego świętowania podczas XV już Dożynek Gminnych w Nowych Piekutach. Odwiedziło nas wielu gości spoza terenu naszej gminy,
a nasi mieszkańcy również nie zawiedli. Starostami tegorocznych dożynek byli Agata Przeździecka ze wsi Lendowo Budy oraz Jan Kulesza
ze wsi Jabłoń Dąbrowa Uroczystości rozpoczęły
się Mszą Świętą o 11.30 w kościele parafialnym
w Nowych Piekutach. Oprawę korowodu dożynkowego poprowadził Zespół Pieśni i Tańca
Skowronki z Brańska, który przedstawił również
swój repertuar podczas występu jak również rozpoczął zabawę pod Kasztanem, podczas której
mogliśmy się potańczyć tańce ludowe. Imprezę
taneczną prowadził również Zespół Przemyk
z Szepietowa, który porwał gości do tańca w rytmach country oraz innych tanecznych przebojów. Gwiazdą wieczoru był zespół Shantel, który
przyciągną na dożynki okoliczna młodzież. Ostatnim punktem dożynek była dyskoteka pod gwiazdami której przewodniczył DJ Marek.
Podczas Dożynek odbyły się tradycyjnie
konkursy na najlepszy stół regionalny, turniej
sołtysów oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. Miały również miejsce rozstrzygnięcia konkursów na najpiękniejszy ogród i posesję
oraz finał XX Rozgrywek Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Nowe Piekuty w sezonie 2015.

2

Oto wyniki konkursów:
Konkurs na najlepszy Stół Regionalny
W konkursie udział wzięło osiem wsi.
Wszystkie one przygotowały bardzo smaczne
potrawy regionalne i pięknie przystroiły stoły,
jednak na szczególne wyróżnienie zasłużyły Krasowo Wielkie, Nowe Piekuty i Jabłoń Dąbrowa.
W Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy „wystartowało” 25 wsi, z których wyróżniono wieńce, które odznaczały się przede
wszystkim tradycyjnym, własnoręcznym sposobem wykonania przez mieszkańców. W gronie
laureatów znalazły się wieńce wykonane przez
mieszkańców wsi: Koboski, Krasowo Siódmaki, Łopienie Zyski, Markowo Wólka, Tłoczewo
i Pruszanka Mała
Konkurs na najpiękniejszy ogród i posesję
z terenu Gminy Nowe Piekuty.
W dniach od 07 do 18 lipca 2015 r. komisja
konkursowa wykonała zdjęcia w 93 ogródkach
przydomowych i posesjach zgłoszonych przez
sołtysów wsi z terenu gminy. Stwierdzono, że
zdecydowana większość obejść jest estetyczna
i zadbana, a część z nich zasługuje na wyróżnienie. Komisja dokonała oceny w dwóch kategoriach: najpiękniejsze ogródki przydomowe
oraz najpiękniejsze posesje. Celem konkursu
była poprawa estetyki ogrodów przydomowych
i obejść gospodarskich.
Po wnikliwej analizie komisja uznała, iż w kategorii „ogródki” na miano najpiękniejszych
Zasługuje ponad 20 ogródków. Wśród wyróżnionych w pierwszej trójce znaleźli się: Jarosław
Kruszewski – Tłoczewo 17, Andrzej i Jolanta
Jankowscy – Jabłoń–Jankowce 59, Janina Fiałkowska – Jabłoń-Zarzeckie 29. Nagrody w postaci krzewów ozdobnych otrzymali wszyscy
właściciele wyróżnionych ogródków przydomowych. W kategorii „posesje”, miano najpiękniejszych posesji otrzymało 17 spośród nich.

Po rywalizacji podczas 5 konkurencji w konkursie na Najlepszego Sołtysa Gminy Nowe Piekuty to zaszczytne miano otrzymał Waldemar
Żochowski – sołtys wsi Stare Żochy. Na drugim
miejscu uplasował się Robert Mitrusiak sołtys
wsi Markowo Wólka, na trzecim Monika Gołębiewska – sołtys wsi Kostry Litwa.
W XX Rozgrywkach Piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty w sezonie
2015 wzięło udział 6 drużyn. Miejsca na podium
zajęły reprezentacje wsi: Nowe Piekuty, Nowe
Żochy i Jabłoń Kościelna.
Monika Olędzka

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego przewodniczącego zarządu
w okresie od 12 sierpnia do 9 września odbył
3 posiedzenia.
12 sierpnia Zarząd powiatu podjął uchwały
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej; wyrażenia opinii dotyczącej zmian nazw przebiegu
dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego; powołania komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Wysokomazowieckiego; ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Wysokomazowieckiego; ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego; zaopiniowania rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106220B od km 0+000
do km 5+768,73 (Stare Garbowo) oraz drogi
gminnej Nr 106217B Nowe Garbowo- Stare Garbowo od km 0+000 do km 1+364,08; zaoponowania rozbudowy i przebudowy drogi gminnej
Nr 105520B Kropiewnica Gajki- PszczółczynKurowo od km 0+000 do km 5+374,46; przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku; zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok.

21 sierpnia br. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie drzew
z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym
2340/1 i nr 2340/2 położonej w obrębie miasta
Ciechanowiec, stanowiącej własność Powiatu
Wysokomazowieckiego będącej w użytkowaniu
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów
trwałych oraz mienia ruchomego o wartości
księgowej brutto poniżej 3 500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem; przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze
półrocze 2015 roku; zmian w budżecie powiatu
na 2015 rok.
9 września br. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: wyrażenia zgody dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na
przystąpienie do partnerstwa oraz udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu; wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1737B relacji: droga powiatowa
nr 1727B – Obniże – Śledzianów – Bużyski na
odcinku od drogi powiatowej nr 1728B do miejscowości Bużyski o długości 2,237 km kategorii
drogi powiatowej na wniosek Zarządu Powiatu
Siemiatyckiego; wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1736B relacji: Tonkiele –
Chrołowice – Chutkowice – Putkowice Nadolne na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi
powiatowej nr 1728B o długości 5,838 km kategorii drogi powiatowej na wniosek Zarządu
Powiatu Siemiatyckiego; zagospodarowania samochodu osobowego; określenia zakresu i szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2016 rok składanych
przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia; zaopiniowania budowy
i rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich
Nr 671 i Nr 678 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w miejscowości Sokoły; zmian w budżecie powiatu na 2015 rok; zaopiniowania roz-

budowy drogi gminnej Nr 107681B Kamień Rupie – Dąbrowa Dzięciel w lok. 0+000 – 0+993,00
na wniosek Burmistrza Szepietowa; zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 107683B Kamień Rupie – dr. pow. Nr 2074B w lok. 0+000
– 0+926,60 na wniosek Burmistrza Szepietowa.
28 sierpnia br. odbyła się VIII 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 przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku; sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2015 roku;
sprawozdanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok; sprawozdanie z działalności
kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2014 roku. Ponadto podjęto
uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej
oddania w najem aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem; wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny
aparatury i sprzętu medycznego; wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz
mienia ruchomego o wartości księgowej brutto
powyżej 3500 złotych, stanowiącego własność
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;
wyrażenia opinii dotyczącej zakupu aparatury
i sprzętu medycznego; wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredyty bankowego; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2015 rok; wyrażenia zgody na powołanie
i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie
Forum Samorządowe”; zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
JB

PROJEKT „WYDARZENIA GMINY CZYŻEW”
Dzięki decyzji Burmistrz Anny Boguckiej,
w roku 2015 Gmina Czyżew dołączyła do zaszczytnego grona realizatorów programu „Działaj Lokalnie”, sponsorowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. Po sześciu dotacjach w programie
„Równać Szanse”, dzięki dotychczasowej owocnej
współpracy ośrodka kultury, urzędu miejskiego,
stowarzyszenia, biblioteki publicznej i szkół z terenu Gminy Czyżew, przyszedł czas na sukces
w programie "Działaj Lokalnie"!
Głównym celem projektu jest tworzenie
społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie do współpracy instytucji, organizacji, szkół,

mieszkańców, itd. na rzecz systematycznego informowania społeczności lokalnej nt. bieżących
działań i wydarzeń Gminy Czyżew. Projekt ma
służyć promowaniu aktywności i zaangażowania
społecznego oraz ciekawych wydarzeń naszej
„Małej Ojczyzny”.
Miejscem realizacji projektu jest Muzeum
Ziemi Czyżewskiej. Za nami wspaniałe zajęcia
plastyczne w czyżewskim muzeum, które przeprowadziły z dziećmi Kasia Kostro – dyrektor
GOK-u oraz Ania Kazimierczuk i Agnieszka
Zaniewska. Spotkania artystyczne w muzeum
były nowym i pozytywnym doświadczeniem
dla prowadzących i opiekunów muzeum, ale
w szczególności dla licznych uczestników. Warto

nadmienić, iż do muzeum zostały już zakupione nowe gabloty i parawany. Dotychczas zaprezentowane zostały na nich wystawy z naszego
ośrodka kultury, biblioteki publicznej, ZSOiZ
w Czyżewie oraz Zespołu Szkół w Czyżewie.
Przed nami jeszcze wystawy ZS w Rosochatem
i SP w Dąbrowie Wielkiej. Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w muzeum w październiku.
Szczegóły na www.gokczyzew.pl.
Anna Kazimierczuk
koordynator projektu
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W sierpniu 2015 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 87 zdarzeń, w których uczestniczyło 268 załóg – 1124 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 22 osoby,
odnotowano jedną ofiarę śmiertelną. Straty oszacowano na ok. 1393,6 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
9 sierpnia o godz. 11²³ Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o pożarze stodoło-obory w miejscowości Łempice,
gmina Ciechanowiec. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa
zastępy z OSP KSRG Ciechanowiec, dwa zastępy
z OSP KSRG Klukowo, zastęp z OSP KSRG Pobikry, zastęp z OSP KSRG Kuczyn oraz zastęp
OSP Bujenka. Po przybyciu na miejsce stwierdzo-no pożar stodoło-obory (słupy betonowe obijane
deskami, obora murowana) kryta eternitem –
ogniem objęty był już cały budynek ponieważ
część bel znajdowała się w stodole, a część na
sklepieniu obory. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu początkowo
dwóch prądów wody jeden w natarciu na palący
się obiekt, drugi w obronie stodoły drewnianej,
która znajdowała się w odległości około 3 m od
palącego się budynku. W miarę przybywania następnych zastępów wprowadzano następne prądy.
Z względu na bardzo niskie ciśnienie wody w hydrantach musiano skorzystać z dowożenia wody
ze stawu który znajdował się około 500 m od po-

żaru. Po zlokalizowaniu pożaru i rozbiórce części
konstrukcji drewnianej dachu przystąpiono do
wywożenia siana i słomy przy pomocy ładowarki
teleskopowej a następnie jego dogaszaniu. Zniszczeniu lub spaleniu uległ budynek stodoło-obory,
około 30 bel siana, 35 bel słomy, siewnik zbożowy,
sadzarka do ziemniaków, młynek do zboża. Straty
oszacowano na wartość ok. 200 tys. złotych.
17 sierpnia o godz. 12¹⁸ Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o pożarze budynków gospodarczych w miejscowości Włosty Olszanka, gmina Szepietowo. Na
miejsce zdarzenia zadysponowane zostały: cztery
zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, trzy zastępy z OSP KSRG Szepietowo, zastęp OSP KSRG
Dąbrowa Moczydły, zastęp z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel, zastęp z OSP KSRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP Dąbrowa Łazy oraz zastęp
z OSP Średnica Maćkowięta. Jadąc do pożaru już
ze znacznej odległości widać było zadymienie nad
miejscowością. Pierwszy rzut GBA 2/30 skierował
się na podwórko od strony domu, a drugi rzut
GCBA 8/50 na przeciwna stronę gospodarstwa
(za stodołę). Właściciele byli w trakcie ewakuacji
zwierząt z obory. Płomieniem objęta była całkowicie stodoła oraz część obory. Zagrożone były
sąsiednie stodoły przyległe bezpośrednio do stodoły objętej pożarem. Wszystkie budynki objęte
pożarem murowane z cegły, stodoła kryta blachą.
Obora kryta również blachą z betonowym sklepienie pod dachem. Garaż z maszynami rolniczymi półotwarty kryty blachą. Pierwsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
podaniu prądów gaśniczych w natarciu na palącą
się oborę i stodołę oraz pomoc przy ewakuacji
zwierząt z obory. Z chwilą dojazdu kolejnych JOP
podawano następne prądy w natarciu i obronie
oraz zasilano zastępy przybyłe w pierwszej kolejności oraz zastęp podnośnik SHD 23 będący na
sąsiedniej posesji podając prąd gaśniczy na oborę

od strony nawietrznej. Cały czas ratownicy prowadzili działania gaśnicze w sprzęcie ODO. Po
ewakuacji zwierząt stwierdzono jedną padłą sztukę, co potwierdził zadysponowany na miejsce
pożaru lekarz weterynarii, który wskazał jeszcze
jedną sztukę do uboju. Zwierzę zostało zabrane
przez firmę prowadzącą ubój. Ewakuowano 32
krowy dojne oraz 26 szt. byki, jałówki i cielaki. Po
opanowaniu całej sytuacji przystąpiono do prac
rozbiórkowych dachu na oborze w celu zrzucenia
ułożonych tam bel z sianem w ilości ok. 250 sztuk.
Z pomocą ciągników z ładowaczami czołowymi
i przyczep rolniczych wywożono pozostałości popożarowe na wyznaczone miejsce przez właściciela gospodarstwa i przelewano wodą. W trakcie
prowadzenia działań jeden ze strażaków JRG uległ
zasłabnięciu. Udzielono KPP oraz wezwano na
miejsce ZRM, który zabrał go do szpitala. Po tej
sytuacji zwiększono częstotliwość zamian pracujących ratowników oraz dodatkowo zadysponowano zastęp SLOp z OSP Szepietowo. W trakcie
działań korzystano z hydrantów oraz ze sztucznego zbiornika wodnego (staw), oddalonego około
700 m od miejsca prowadzonych działań. Przez
właściciela została zapewniona woda do picia oraz
posiłki dla ratowników. Dużym utrudnieniem
było zadymienie oraz wysoka temperatura otoczenia. W wyniku pożaru zniszczeniu lub spaleniu uległo: budynek stodoły o wym. 18x10 m, cała
więźba dachowa budynku obory o wym. 47x6 m,
oraz garaż o wym. 7x5 m. Maszyny rolnicze: ciągnik rolniczy Ursus 1614, ciągnik rolniczy Ursus
C 330, kosiarka rolnicza, owijarka do bel, dwie
przyczepy rolnicze (6 tonowa i 4 tonowa), agregat
uprawowy, agregat prądotwórczy, żarna – 2 szt.,
spawarka, beczkowóz, podajnik do zboża, 50 ton
zboża, 3 tony otrąb, 250 bel siana, 10 bel słomy.
Straty łączne oszacowano na kwotę ok. 550 tys.
złotych.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W sierpniu 2015 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 5 wypadków drogowych
i 35 kolizji drogowych. Policjanci na drogach naszego powiatu zatrzymali 18 nietrzeźwych kierowców. W komendzie Powiatowej Policji wszczęto
47 postępowań przygotowawczych.
4. sierpnia wysokomazowieccy policjanci
w ramach działań ,,Bezpieczne wakacje" 2015
odwiedzili dzieci, które wakacje spędzają na półkoloniach w miejscowym Miejskim Ośrodku Kultury. Wysokomazowieccy policjanci realizując
program ,,Bezpieczne wakacje" 2015 nie tylko kontrolują, ale także chętnie spotykają się z dziećmi
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i młodzieżą. Jest to doskonała okazja, aby porozmawiać i przypomnieć jak należy zachowywać się
w różnych sytuacjach. Wczoraj policjanci spotkali
się z dziećmi, które wakacje spędzają na półkoloniach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Tematami
wiodącymi tego spotkania były bezpieczne zachowania na drodze, w domu i na podwórku. Funkcjonariusze wysokomazowieckiej komendy Policji
wspólnie z pracownikami miejscowego Sanepidu
i KRUS-u, w formie zabaw konkursowych uczyli
dzieci jak reagować w sytuacjach zagrożenia i do
kogo należy się zwrócić o pomoc, gdy dzieje coś
złego. Na zakończenie wszystkie dzieci biorące
udział w spotkaniu otrzymały upominki.
30 sierpnia br. około godziny 4:00 dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem został poinformowany o wypadku drogowym, do którego doszło w Klukowie na ulicy
Mazowieckiej. Na miejscu zderzenia policjanci
wstępnie ustalili, że 19-letni kierowca bmw jechał

od strony Ciechanowca. W pewnej chwili na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze, a następnie do rowu, gdzie z dużą siłą uderzył w betonowy
przepust. W wyniku zdarzenia ranni zostali pasażerowie auta: 15-letnia dziewczyna i 22-letni
mężczyzna. Oboje z obrażeniami trafili do szpitala. Jak się okazało siedzący za kierownicą bmw
19-latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało
u niego ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie.
Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają teraz wysokomazowieccy policjanci.
AB

„AUTOCHODZIK” W WYSOKOMAZOWIECKIEJ KOMENDZIE

Wysokomazowieccy policjanci otrzymali
edukacyjne zestawy „Autochodzik” oraz szkoleniowe defibrylatory. Wszystko po to, by mundurowi mogli jeszcze skuteczniej uczyć dzieci
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 4 września odbyło się szkolenie policjantów i pracowników Policji województwa
podlaskiego realizujących na co dzień zadania

na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym także bezpieczeństwa najmłodszych. Uczestnicy spotkania zostali przygotowani do prowadzenia zajęć profilaktycznych
z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego pn.
„Autochodzik”, który poprzez zabawę umożliwi
dzieciom w sposób atrakcyjny poznać i przyswoić podstawowe zasady bezpiecznej jazdy
i poruszania się po drodze. Ponadto policjanci zostali przeszkoleni z obsługi i wykorzystania
defibrylatora – urządzenia, które analizuje rytm
serca poszkodowanego i decyduje o konieczności defibrylacji. Są to urządzenia powszechnie
już dostępne. Można je znaleźć w miejscach
użyteczności publicznej, np. na stacjach metra,
w centrach handlowych, na stadionach, czy lotniskach. 4 zestawy „Autochodzik” oraz 4 defibrylatory szkoleniowe, które trafiły do podlaskiej

Policji będą wykorzystywane do działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców naszego województwa. Zostały
one sfinansowane w ramach projektu pn. KIK
76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego w związku ze Szwajcarsko-Polskim
Programem Współpracy na terenie działania
KWP w Białymstoku i powiatów realizujących
projekt tj. siemiatyckiego, suwalskiego i wysokomazowieckiego. Zostały one przekazane do
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach oraz
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Już pierwszy pokaz z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Autochodzik”
odbył się 10 września br. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI…
Wraz z pierwszym dzwonkiem, inaugurującym rok szkolny 2015/2016, do szkół oprócz
dzieci wyruszyli również wysokomazowieccy
policjanci, którzy rozpoczęli działania profilaktyczne pn „Bezpieczna droga do szkoły/domu”.
Nowy rok szkolny jest zawsze okresem, w którym realizacja zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom nabiera szczególnego
znaczenia. Dlatego właśnie wysokomazowieccy
funkcjonariusze rozpoczęli cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną na temat unikania zagrożeń oraz kształtowania bezpiecznych zachowań.

Funkcjonariusze przypominają również o podstawowych przepisach i zasadach ruchu drogowego. Rozdają dzieciom elementy odblaskowe,
doskonale ułatwiające kierowcom wczesne spostrzeżenia dziecka na drodze.
Wszystkie działania realizowane w ramach
programu „Bezpieczna droga do szkoły” mają
na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
naszego województwa, a przez to ograniczenie
liczby nieszczęśliwych wypadków z udziałem
najmłodszych mieszkańców naszego regionu.
AB

VIII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP
Na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem 13. Września odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych których gospodarzem był
Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem – st. bryg. Andrzej Koc, a funkcję
Komendanta Zawodów pełnił st. bryg. Tomasz
Sieńczuk. Zawody zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przy współudziale Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wysokiem Mazowieckiem, Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej i Sportu „STRAŻAK” w Białymstoku,
miejscowego MKS RUCH i Miasta Wysokie
Mazowieckie, na którego obiekcie sportowym je
przeprowadzono.
W mistrzostwach udział wzięło ogółem 19
drużyn (łącznie 190 zawodniczek i zawodników), w tym: 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt z OSP Nowe Piekuty oraz z OSP
Wojny Szuby, 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców z OSP: Bruszewo, Nowe Piekuty, Szepietowo, Rosochate Kościelne, Wojny
Szuby, Wyszonki Kościelne, 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze w grupie „C” z OSP: Wyszonki
Kościelne i Szepietowo oraz 9 Męskich Drużyn
Pożarniczych klasy ,,A’’ z OSP: Kobylin Borzymy, Kuczyn, Kulesze Kościelne, Skłody Borowe,

Sokoły, Stara Ruś, Szepietowo, Rosochate Kościelne, Wyszonki Kościelne.
Zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) rozegrano w konkurencjach:
bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami oraz
rozwinięcie bojowe, zaś dla drużyn dorosłych
(kobiecych i męskich): musztra, bieg sztafetowy
na 350 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe
na „mokro”. Komisję sędziowską powołał Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, której koordynatorem był st. bryg. Piotr Pietraszko, a Sędzią
Głównym Zawodów mł. bryg. Tadeusz Bujno.
Klasyfikacja generalna Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych: dziewczęce MDP: I miejsce – MDPdz Nowe Piekuty (979,1 pkt) i II –
MDPdz Wojny Szuby – 938,9 pkt; chłopięce
MDP: I miejsce – MDPch Szepietowo (961,3 pkt),
II – MDPch Wyszonki Kościelne (935,6 pkt)
i III – MDPch Wojny Szuby (891,1 pkt).
W konkurencji musztra najlepsze wśród
pań okazały się Druhny z OSP Wyszonki Kościelne, a wśród panów Druhowie z OSP Kuczyn.
Klasyfikacja generalna drużyn Ochotniczych
Straży Pożarnych: I miejsce wśród pań przyniosła OSP Szepietowo i II OSP Wyszonki Kościelne; wśród panów triumfowali strażacy z OSP
Kuczyn, II miejsce przypadło OSP Wyszonki
Kościelne, zaś III – OSP Szepietowo.

Zawody swoją obecnością zaszczycili m.in.:
Jacek Bogucki – Poseł na Sejm RP, a zarazem
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Wysokiem Mazowieckiem, st. bryg. Antoni Ostrowski – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, Jan Gradkowski – Prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa podlaskiego, Starosta Wysokomazowiecki –
Bogdan Zieliński, Ewa Konarzewska – Zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie,
Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu
wysokomazowieckiego oraz Bogusław Bieliński
– Prezes Zarządu MKS RUCH Wysokie Mazowieckie oraz inni przedstawiciele sponsorów.
Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zawodów sponsorom oraz
instytucjom współpracującym.
Wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały dyplomy, puchary oraz indywidualne nagrody rzeczowe. Trzy pierwsze męskie
oraz kobiece drużyny pożarnicze, oprócz dyplomów i pucharów otrzymały atrakcyjne nagrody
uzupełniające wyposażenie i zaplecze socjalne
w strażnicach, m.in.: ubrania koszarowe, buty
specjalne, latarki czy ekspresy do kawy.
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– Powiat wysokomazowiecki w niepodległej Polsce 1919-1939
Sejm Ustawodaczy w dniu 2 sierpnia 1919 r.
przyjął ustawę o podziale administracyjnym
kraju i utworzeniu województwa białostockiego. 15 sierpnia 1919 r. decyzją Sejmu utworzono powiat wysokomazowiecki, należący
do tego województwa. Graniczył on z powiatami: Białystok, Bielsk Podlaski, Ostrów Mazowiecka i Łomża. Siedziba powiatu mieściła
się w wynajętym budynku na rynku, u wylotu
ul. Mystkowskiej.
W 1919 r. na terytorium powiatu wysokomazowieckiego były 3 miasta i 9 gmin
wiejskich: Gmina Klukowo, 66 wsi, 9448 mieszkańców, Gmina Kowalewszczyzna (w Jeńkach), 28 wsi, 5016 mieszkańców, Gmina
Piekuty, 47 wsi, 5965 mieszkańców, Gmina
Piszczaty (w Kobylinie Borzymach), 45 wsi,
5163 mieszkańców, Gmina Poświętne, 66 wsi,
10 033 mieszkańców, Gmina Sokoły, 53 wsie,
5046 mieszkańców, Gmina Stelmachowo (w Tykocinie), 26 wsi, 4815 mieszkańców, Gmina
Dąbrowa Wielka (w Szepietowie), 74 wsie,
9572 mieszkańców, Gmina Wysokie Mazowieckie, 59 wsi, 7503 mieszkańców, Miasto
Tykocin, 2993 mieszkańców, Miasto Sokoły,
2207 mieszkańców, Miasto Wysokie Mazowieckie, 3214 mieszkańców. Rozporządzeniem
Rady Ministrów, podpisanym 3 VI 1927 r.
przez ówczesnego premiera Józefa Piłsudskiego i ministra MSW Felicjana Sławoja Składkowskiego, gminę Dmochy Glinki z siedzibą
w Czyżewie odłączono od powiatu Ostrów
Mazowiecka, a przyłączono do powiatu wysokomazowieckiego. Łapy zyskały status miasta
1 I 1925 r.
Powiat wysokomazowiecki według stanu
z 1 X 1938 r. liczył 4 gminy miejskie (Łapy,
Sokoły, Tykocin, Wysokie Mazowieckie) i 10
gmin wiejskich: Dmochy Glinki, z Zarządem
Gminnym w Czyżewie, Klukowo, Kowalewszczyzna, z Zarządem Gminy we wsi Jeńki,
Piekuty, Piszczaty, z Zarządem Gminy w Kobylinie Borzymach, Sokoły, z Zarządem Gminy w mieście Sokoły, Stelamachowo, z Zarządem Gminy w Tykocinie, Szepietowo,
z Zarządem Gminy w Dąbrowie Wielkiej,
Wysokie Mazowieckie, z Zarządem Gminy
w Wysokiem Mazowieckiem. W 1939 r. były
łącznie 382 sołectwa.
W 1921 r. w powiecie wysokomazowieckim zamieszkiwało 71 tys., a w 1931 – 89 tys.
osób. Ludność miejska w 1921 r. stanowiła
16,5, a w 1931 r. 18,1% ogółu mieszkańców.
W 1927 r. odłączono od powiatu ostrowskiego, a włączono do powiatu wysokomazowieckiego gminę Dmochy Glinki, w której
od 1864 r. znajdowała się osada Czyżew. Powierzchnia powiatu wysokomazowieckiego
30 IX 1921 r. wynosiła 1118 km2, a w 1939 r.
1456 km2. Był jednym z najmniejszych
w ówczesnym województwie białostockim.
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W 1934 r. podejmowano próby zlikwidowania powiatu wysokomazowieckiego.
W 1931 r. do miasta Wysokie Mazowieckie włączono wieś i folwark Zawrocie.
14 X 1933 r. w oparciu o ustawę o częściowej
zmianie ustroju samorządu terytorialnego
wojewoda białostocki podzielił gminy wiejskie na gromady, które obejmowały kilka
miejscowości.
W 1921 r. powiat stanowił 3,4% obszaru
województwa białostockiego, a zamieszkiwało go 5,5% ludności województwa. Gęstość
zaludnienia w 1921 r. wynosiła w Polsce 70
osób/km2, w woj. białostockim 41 osób/km2,
a w powiecie wysokomazowieckim 64 osoby/km2. W 1931 r. w Polsce – 83 osoby/km2,
w woj. białostockim 51 osób/km2, a w powiecie wysokomazowieckim 61 osób/km2.
W 1932 r. w powiecie tym zamieszkiwało 88
876 osób .
Podczas II spisu powszechnego w dniu
9 XII 1931 r. w powiecie wysokomazowieckim jako język ojczysty zadeklarowano: język
polski – 28 881 osób, białoruski – 52, żydowski i hebrajski – 8791, rosyjski – 96, litewski – 3, niemiecki – 15, ukraiński –33, inny
i niepodany – 232. W okresie tym Polacy stanowili około 89, Żydzi około 10, a inne narodowości około 1% mieszkańców. W stolicy
powiatu Wysokiem Mazowieckiem w 1921 r.
Żydzi (1898 osób) stanowili 59,1% ludności
miasta (w 1931 r. Żydzi stanowili 33,4%).
W okresie międzywojennym skład narodowościowy powiatu nie ulegał większym zmianom. Spośród 66 495 mieszkańców 45 503
(68%) umiało czytać i pisać, 7195 tylko czytać (11%), 13 731 nie umiało czytać ani pisać
(21%). Przywrócono stolicy powiatu historyczną nazwę Wysokie Mazowieckie. Pierwszym burmistrzem został Jan Skarżyński,
a wójtem gminy Wysokie Mazowieckie Józef
Mystkowski. Pierwszym starostą wysokomazowieckim został Józef Zychert (ur. 1880 r.),
który tę funkcję pełnił do 31 XII 1928 r.10.
1 I 1929 r. minister spraw wewnętrznych
zwolnił ze służby państwowej na podstawie
art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej starostę powiatowego Józefa Zycherta.
Inspektorem samorządowym od 1919 r. był
Ludwik Zaremba, sekretarzem Sejmiku Powiatowego i Wydziału Powiatowego był od
1919 r. do 1935 r. Józef Biały.
1 IX 1923 r. wojewoda na polecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych wyrażał uznanie
dla starosty w Wysokiem Mazowieckiem za
wybitny udział przy akcji zebrań kontrolnych
roczników 1883-1899. Takież podziękowanie otrzymała wówczas Powiatowa Komenda
Policji Państwowej w Wysokiem Mazowieckiem. Kolejnymi starostami wysokomazowieckimi w okresie międzywojennym byli:

Józef Zychert (1918-1928), Adam Demidowicz-Demidecki (1928-1932), Tadeusz Raczyński (1932-1939). Józef Zychert (ur. 1880)
był uczestnikiem POW w Wysokiem Mazowieckiem. Adam Demidowicz-Demidecki
(ur. 24 IV 1888), jako pełniący obowiązki starosty wysokomazowieckiego wzmiankowany
był już 16 IX 1929. Urzędowe mianowanie na
tę funkcję otrzymał dopiero 30 VI 1930 r.14.
W 1932 r. dr T. Raczyński był naczelnikiem
Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
24 II 1934 r., kiedy władze administracyjne rozważały kwestię likwidacji powiatu
wysokomazowieckiego, wówczas starosta dr
T. Raczyński na posiedzeniu władz wojewódzkich powiedział: Mimo kurczenia się
dochodów, intensywność prac w powiecie wysokomazowieckim rośnie. Ludność powiatu to
przeważnie zamożna szlachta zagonowa, rolnictwo nieźle postawione, materiał hodowlany
bydła i koni bardzo dobry. Przez odpowiednie
podejście do spraw gospodarczych da się uzyskać odpowiedni wpływ na szlachtę i stworzyć
z powiatu poważny ośrodek kultury rolnej, co
uzasadnia jego zdaniem dalsze istnienie powiatu wysokomazowieckiego, jako odrębnej
jednostki administracyjnej. Na posiedzeniu
władz administracji państwowej ze starostami powiatowymi w dniu 16 III 1929 r.
uczestniczył nie starosta, a jego zastępca (najwidoczniej wówczas następowała zmiana na
tym stanowisku). Zastępca, zabierając głos,
powiedział: Powiat wysokomazowiecki jest
rolniczy o ludności polskiej, przywiązany tradycjami szlacheckimi do ziemi o zabarwieniu
przeważnie klerykalno-konserwacyjnym. Stan
bezpieczeństwa pod względem kryminalnym
na ogół jest zadawalający. Wszystkie posterunki na ogół mają połączenie telefoniczne,
z wyjątkiem posterunku w Piekutach, który
korzysta z telefonu urzędu gminnego, mieszczącego się w jednym budynku. Brak do etatu
7 niższych funkcjonariuszów Policji Państwowej oraz komendanta powiatowego. Roboty
melioracyjne i drenarskie rozwijają się pomyślnie. Liczba spółek wodnych zatwierdzonych
przez starostwo dochodzi do 13. W Wysokiem
Mazowieckiem znajduje się jeden szpital powiatowy [przy ul. Jagiellońskiej 26 – przyp.
JM], w powiecie jest 5 przychodni bezpłatnych.
Przewiduje się urządzenie w Łapach piekarni
mechanicznej. Zaprojektowano budowę 2 szkół,
uruchomiono przy biurze Wydziału Powiatowego referat oświaty. Towarzystwo „Przystań”
i Związek Obywat. Pracy Kobiet zorganizowano.
CDN

INAUGURACJA
1 września 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica nastąpiła
uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego
2015/2016. O godzinie 8.00 Dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, poczty sztandarowe
i uczniowie zgromadzili się w kaplicy przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela na Mszy świętej
celebrowanej przez Księdza Prałata Ryszarda
Niwińskiego, aby podziękować za wypoczynek
podczas wakacji i prosić o Bożą opiekę w ciągu
roku.
Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej i uczcili minutą ciszy 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej przy dźwiękach syren
na zewnątrz. Później głos zabrał dyrektor Andrzej Jamiołkowski, który serdecznie przywitał
przybyłych gości, radę pedagogiczną na czele
z wicedyrektor – Marią Gąsowską, rodziców
i uczniów. Pan Dyrektor podkreślił znaczenie

nauki w życiu każdego człowieka, a także przedstawił osiągnięcia szkoły takie jak: wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i zawodowym,
praktyki zagraniczne uczniów w Hiszpanii,
Portugalii, Włoszech i dobra opinia o szkole
w środowisku lokalnym. Świadczy o tym nabór
do klas pierwszych w porównaniu do innych
szkół na terenie powiatu.
Dyrektor Jamiołkowski przedstawił nowych
nauczycieli: księdza Krzysztofa Oporka, katechetkę Anetę Drewnowską oraz Justynę Agnieszkę Śledziewską – przedmioty zawodowe, a także
wychowawców klas pierwszych: Bożenę Jaźwińską – kl. I technikum ekonomiczno/hotelarskie,
Małgorzatę Rutkowską – kl. I technikum informatyczne/żywienia i usług gastronomicznych,
Agnieszką Grabowską – kl. I technikum technologii żywności, Anetę Nienałtowską – kl. I
technikum przetwórstwa mleczarskiego. Przed-

stawiciele uczniów również zabrali głos i życzyli Panu Dyrektorowi oraz Pani Wicedyrektor, nauczycielom, rodzicom i młodzieży owocnej współpracy i wielu sukcesów w ciągu całego
roku szkolnego. Wyrazem gorących życzeń były
wiązanki kwiatów wręczone dyrekcji. Wicedyrektor Maria Gąsowska podała informacje dotyczące spotkań organizacyjnych z wychowawcami poszczególnych klas. Następnie młodzież
przeszła do poszczególnych klas, aby otrzymać
plan zajęć, usłyszeć istotne komunikaty i podzielić się wrażeniami po wakacjach. I tak rok
szkolny 2015/2016 został rozpoczęty.
Życzymy efektywnej pracy, osiągnięcia wyznaczonych celów i wielu sukcesów, a niepocieszonych z powodu rozpoczęcia nowego roku zapewniamy, że wakacje już za dziesięć miesięcy!
ZSZ

SZCZĘŚLIWE STO PROCENT W KRZYŻEWIE!

Jak co roku, z końcem sierpnia zostały ogłoszone wyniki egzaminów zawodowych, które
w szkołach odbywały się w czerwcu. Od pomyślnej informacji możemy zacząć nowy rok szkolny,
bowiem z bardzo dobrych wyników mogą cieszyć
się uczniowie obecnej klasy IV – technik rolnik
Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz
w Krzyżewie, którzy w klasie trzeciej przystąpili
do nowej formuły egzaminu z kwalifikacji R3 –

prowadzenie produkcji rolniczej. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik, czyli zdawalność wyniosła 100% ; w woj. podlaskim – 83,5%, w powiecie
wysokomazowieckim – 83,3%.
Średnie wyniki części teoretycznej i praktycznej są bardzo dobre i wynoszą odpowiednio:
85% i 94,9%. Wszystkim uczniom gratulujemy
świetnych wyników i życzymy, by równie wysokie
lub jeszcze lepsze wyniki uzyskali zdając kwalifikację R16.
Dobre wyniki uzyskali również uczniowie
klasy czwartej technikum – technik rolnik, którzy
zdawali egzamin w starej formule. Zdawalność,
mimo że nie stuprocentowa, była wysoka i wyniosła 86,36%; zdawalność w woj. podlaskim – 43,5%,
w powiecie wysokomazowieckim – 59,7%.
Całkiem dobrą zdawalność miał także egzamin w technikum – technik agrobiznesu, która
wyniosła 63,6%.

Cieszy nas również, że osoby powtórnie zdające egzamin w wielu przypadkach uzyskują pozytywny wynik.
Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych to efekt kilku czynników: zaangażowania
uczniów i nauczycieli, właściwych metod pracy,
dobrej atmosfery i warunków do nauki w szkole.
Wszystkim, którym udało się zdać egzaminy
gratulujemy wyników i życzymy, by inne przeszkody życiowe, nie tylko egzaminy, przechodzili
równie pomyślnie.
Absolwentom i uczniom, którym tym razem nie udało się przekroczyć progu zaliczenia
egzaminu mówimy: nie martwcie się! Przyszłość
przed Wami, a przykład kolegów i koleżanek pokazuje, że wytrwałość i praca w końcu zaowocują
pozytywnym wynikiem.
ZSR

XV MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU
Sybiracy z całej Polski i z zagranicy, kombatanci, przedstawiciele władz i młodzież przeszli w piątek 11 września ulicami Białegostoku
w XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.
Jego mottem był „Koniec wojny – 1945-1989 nowe
zniewolenie”, bo dla Sybiraków nawet powrót do
kraju oznaczał kolejne trudności i prześladowania. Jak co roku, w uroczystościach licznie brała
udział młodzież (w tym ze szkół noszących imię
Sybiraków), działacze Związku Sybiraków z kraju
i zagranicy. Widać było przedstawicieli “Wspólnoty Wnuków Sybiraków”, a także działaczy Polonii m.in. z Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii
i Ukrainy, liczne poczty sztandarowe. Byli też
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wzorem lat ubiegłych w uroczystościach
wziął udział poczet sztandarowy wysokomazowieckiego „Jagiellończyka” w składzie: Karolina
Święcka, Weronika Kulesza, Seweryn Wyszyński
i Adrian Tworkowski.
Uczestnicy marszu zgromadzili się przed Pomnikiem Katyńskim w białostockim Zwierzyńcu.

Powitał ich prezes Związku Sybiraków Tadeusz
Chwiedź. Nawiązując do hasła tegorocznego marszu podkreślił, że koniec wojny nie oznaczał dla
osób deportowanych na Wschód “końca cierpień
i przebywania w warunkach zesłania”. Przypominał, że wielu Sybiraków nie od razu wróciło
z zesłania, a ci, którym się to udało, w kraju mieli
problemy z odzyskaniem swego majątku i znalezieniem pracy. Prezes Chwiedź podkreślił również, że za swój najważniejszy obowiązek Sybiracy
uważają przekazywanie prawdy historycznej młodym. Po ekumenicznej modlitwie za ofiary Sybiru
i złożeniu pod Pomnikiem Katyńskim zapalonych
zniczy, zgromadzeni przeszli ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została
odprawiona Msza św., której przewodniczył abp
Edward Ozorowski. Po Mszy św. uroczystości
przeniosły się pod Pomnik-Grób Nieznanego Sybiraka. Tam odmówione zostały modlitwy za
zmarłych Sybiraków przez kapelanów wyznania
katolickiego, prawosławnego i protestanckiego.
Miały też miejsce wystąpienia okolicznościowe.

Odczytano listy skierowane do uczestników marszu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.
W tegorocznym marszu wzięła udział Anna
Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa.
W swoim wystąpieniu, wspominając swojego
ojca, przypomniała jego marzenia o wolnej Polsce. Mówiła również o tym, że musi kultywować
pamięć o moim ojcu, o ofiarach II wojny światowej, o Sybirakach. Wystąpienia zakończył apel
poległych z salwą honorową żołnierzy z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Dopełnieniem
uroczystości było otwarcie dwóch wystaw: „Marsz
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – to już 15 lat”
(przygotowana przez Muzeum Wojska) oraz
„Nowe zniewolenie” (przygotowana przez białostocki oddział IPN). Obie wystawy można zobaczyć w dolnej części kościoła pw. Ducha Św.
W Białymstoku, ul. Sybiraków 2.
ZSOIP
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RYNEK PRACY POWIATU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2015 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI AKTYWNYCH PROGRAMÓW
RYNKU PRACY
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec sierpnia 2015 roku wynosiła 2029
osób i była niższa od liczby osób zarejestrowanych
w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,1%.
Stopa bezrobocia na koniec lipca kształtowała
się na poziomie 7,7% (2014 rok – 8,3%) i była jedną z dwóch najniższych w województwie podlaskim (Suwałki – 6,5%). Bezrobotni zarejestrowani
w Polsce i w województwie podlaskim stanowili
odpowiednio 10,1% oraz 12,0% ludności czynnej
zawodowo.
W stosunku do sierpnia roku ubiegłego największy spadek liczby bezrobotnych miał miejsce w gminie Wysokie Mazowieckie – o 22,2%,
w gminie Kulesze Kościelne – o 20,3%, w mieście
i gminie Ciechanowiec – o 10,0% oraz w gminie
Szepietowo – o 8,0%; najniższy zaś – na poziomie
0,9% w gminie Nowe Piekuty. Liczba bezrobotnych
zwiększyła się o 1,5% w gminie Kobylin Borzymy.
Według stanu na koniec sierpnia 2015 roku
w ewidencji urzędu figurowały: 184 osoby z prawem do zasiłku (9,1% ogółu bezrobotnych, rok
2014 – 7,3%), 920 kobiet (45,3% ogółu bezrobotnych, rok 2014 – 44,8%), 538 osób do 25 roku życia
(26,5% ogółu bezrobotnych, rok 2014 – 29,1%),
433 osoby po 50 roku życia (21,3% ogółu bezrobotnych, rok 2014 – 19,1%), 1106 osób długotrwale bezrobotnych (54,5% ogółu bezrobotnych,
rok 2014 – 55,8%).
W okresie 8 miesięcy br. w urzędzie zarejestrowało się 1870 osób bezrobotnych, z ewidencji wyłączono 1899 osób (rok 2014: napływ – 1808, odpływ
– 2114), w tym z powodu podjęcia pracy – 1032
osoby (rok 2014 – 896).
Na przestrzeni ośmiu miesięcy 2015 roku do
urzędu zgłoszono 1078 wolnych miejsc pracy
i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2014 – 1146),
w tym 35,4% stanowiły oferty współfinansowane przez urząd pracy. Zrealizowano 84% wolnych
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej w powiecie, tak jak w roku
ubiegłym, przypadało średnio 15 bezrobotnych.
W okresie ośmiu miesięcy 2015 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 458 osób
bezrobotnych (rok 2014 – 682 osoby), w tym: w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 124
osoby; w ramach robót publicznych podjęły pracę
24 osoby; stażami objęto 175 osób; przeszkolono
68 osób; w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono
13 osób; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 49 osób; koszt studiów podyplomowych sfinansowano 1 osobie; bon
na zasiedlenie otrzymały 3 osoby; przygotowanie
zawodowe dorosłych rozpoczęła 1 osoba.
Osoby bezrobotne brały udział w szkoleniach
m. in. w zakresie: ABC przedsiębiorczości, kierowca samochodu ciężarowego, operator koparko-ładowarki, spawanie metodą MAG-135, kierowca
zawodowy samochodu ciężarowego z przyczepą,
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Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu
przedstawiała się następująco:

kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawo jazdy kat. C, kurs fryzjerstwa oraz operator równiarki
kl. III.
Bezrobotni, którzy otrzymali wsparcie w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzą handel odzieżą oraz
świadczą m.in.: usługi ogólnobudowlane, stolarskie
i fotograficzne, oraz usługi w zakresie: naprawy
pojazdów samochodowych i wulkanizacji, prania
i czyszczenia tapicerek samochodowych, montażu
silosów zbożowych i paszowych.
Aktywizacja osób bezrobotnych odbywała się
w oparciu o realizację następujących projektów:
1. Dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
◆ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie wysokomazowieckim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, którego celem jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 29
roku życia.
◆ „30 + w drodze do zatrudnienia” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 skierowanego
do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.
2. Pięciu programów finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierowanych do:
osób bezrobotnych do 25 roku życia, osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat oraz dwóch programów dla
osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku
pracy;

3. Czterech projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
◆ „Praca to mój cel” realizowanego w partnerstwie
z Biurem Doradczo-Szkoleniowym APLIKON w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, skierowanego do bezrobotnych
w wieku do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia
z powiatów: wysokomazowieckiego, hajnowskiego,
siemiatyckiego i bielskiego.
◆ „Aktywność szansą na zatrudnienie” realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
◆ „Aktywność szansą młodych” realizowanego
w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy
w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach
w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.
◆ „Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”, realizowanego
w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w ramach
Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który miał za zadanie wspomóc integrację zawodową beneficjentów pomocy społecznej.
Bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy zamieszczane są na stronie internetowej
urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Anna Grądzka

SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Szefowie wysokomazowieckich samorządów: Starosta Bogdan Zieliński, Wicestarosta
Leszek Gruchała i Burmistrz Jarosław Siekierko
2 września udali się z wizytą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podczas spotkania z Marszałkiem Mieczysławem
Kazimierzem Baszko, w imieniu mieszkańców
powiatu wysokomazowieckiego przedstawili
prośbę o umieszczenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 678 Wysokie Mazowieckie – Białystok na odcinku Wysokie Mazowieckie – Kleosin na liście zadań kluczowych w ramach RPO
WP oś priorytetowa IV – poprawa dostępności
transportowej.
Droga nr 678 ma dla nas strategiczne znaczenie. Jest jedyną drogą łączącą siedzibę powiatu (Wysokie Mazowieckie) z siedzibą województwa (Białystok). Nie ma drugiego powiatu
w województwie, który posiadałby taką samą
sytuację. Przebudowa ta wpisuje się idealnie
w strategię rozwoju województwa podlaskiego,
gdzie przyjęto, iż w pierwszej kolejności realizowane będą inwestycje łączące siedziby powiatów z miastem wojewódzkim. Jest to droga
o bardzo złym stanie technicznym a jednocześnie
o największym nasileniu ruchem ze wszystkich

dróg wojewódzkich. Ponadto stanowi ona znakomitą drogę zapasową dla aglomeracji białostockiej i tranzytu, w przypadku powstania nieoczekiwanych zdarzeń na drodze krajowej nr 8
(wypadki, blokady i inne). Przebudowa tej drogi
to także, a może przede wszystkim szansa na
dalszy rozwój powiatu wysokomazowieckiego
i możliwość samorealizacji jego mieszkańców.
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (wraz ze
specjalną strefą ekonomiczną), Zakłady Mięsne
Sokołów, tereny inwestycyjne w poszczególnych
gminach i wiele, wiele innych podmiotów gospodarczych pragnie rozwijać swoją działalność
w oparciu o dobrą komunikację i poprawę dostępności transportowej powiatu. W przeciwnym razie istnieje groźba ograniczenia produkcji, a co za tym idzie pogorszenia warunków
ekonomicznych ogromnej liczby rodzin.
– Zdajemy sobie sprawę, iż potrzeb wojewódzkich jest wiele, jednakże ta jest oparta na
mocnych argumentach – przekonywali wysokomazowieccy samorządowcy. - Wiemy, iż istnieje
pomysł, aby droga do Wysokiego Mazowieckiego biegła przez Łapy. Nie chcemy wykluczać
takiej ewentualności, jednakże pomysł, aby na
odcinku Markowszczyzna – Łapy były po dwa

pasy ruchu w jedną stronę, wydaje się nierealny ekonomicznie. Nie ma nawet takich potrzeb,
gdyż nie ma tam korków. Jeżeli ktoś by się uparł
i poprowadził drogę w zakładanym kształcie, to
byłoby to zwykłe marnotrawstwo. Biorąc pod
uwagę realia ekonomiczne warto przemyśleć
zasadność takiej inwestycji. Jesteśmy zdania, że
trzeba widzieć nie tylko Łapy, ale także wysokie
Mazowieckie.
– Do tej pory nasze argumenty nie znajdywały skutecznego odbioru u decydentów zarządzających województwem stwierdzili także szefowie obu samorządów wysokomazowieckich.
– Mamy nadzieję, iż Zarząd Województwa na
czele z Panem Marszałkiem wsłucha się w racjonalny głos naszej wysokomazowieckiej społeczności i przychyli się do powyższej prośby.
Marszałek Baszko obiecał przyjrzeć się problemowi z drogą 678 z bliska. Uzgodniono, że
w najbliższym czasie przybędzie On na teren
powiatu wysokomazowieckiego, by tu omówić
koncepcję przebudowy tej ważnej arterii komunikacyjnej.
STAR

XVI BIESIADA MIODOWA W KUROWIE

Biesiada Miodowa to impreza, która odbywa się od kilkunastu lat w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie – zawsze
w ostatni weekend sierpnia. Głównymi organizatorami imprezy są Narwiański Park Narodowy,
Starosta Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem,
Wójt Gminy Kobylin Borzymy oraz Narwiańskie
Towarzystwo Ochrony Środowiska.
Podczas tegorocznej edycji Biesiady Miodowej swoje stoiska prezentowało ponad stu wystawców. Na ich stoiska można było zaopatrzyć
się w różne rodzaje miodu np. wielokwiatowy,
lipowy, gryczany, jak również inne produkty

pszczelarskie – świece woskowe, pyłek, propolis. Biesiada stwarzała także znakomitą okazję
do nabycia doskonałych miodów pitnych: trójniaków, dwójniaków lub półtoraków. Smakosze
wyrobów lokalnych – serów, wędlin, ogórków
i kapusty narwiańskiej oraz pieczywa mieli duży
wybór. Ponadto goście imprezy mogli obejrzeć
i nabyć wyroby rękodzieła ludowego – rzeźby,
wyroby z drewna i skóry, koronki.
W tym roku dużym zainteresowaniem cieszył się blok edukacyjno-przyrodniczy z układaniem puzzli, grami edukacyjnymi, krzyżówkami
i zagadkami. W drugim dniu biesiady odbyły
się warsztaty edukacyjne „Domki dla pszczół
samotnic”, a przez oba dni czynna była wystawa
plenerowa zdjęć o tematyce przyrodniczej
Na scenie cały czas odbywały się występy
m.in. zespołów artystycznych dziecięcych i młodzieżowych: „MIKROKLIMAT” z GOK w Goniądzu, „ŁAPSKIE NUTKI” i „JESIENNY LIŚĆ”.
Uczestników imprezy zbawiały też zespoły: RANOK, „VARSOVIA MANTA” i KAPELA MIETKA BURAKA.
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TŁUMY NA PODLASKIM DNIU KUKURYDZY
Bogata kolekcja mieszańców kukurydzy, 135
odmian z ponad 20 firm, nowoczesne maszyny, pokazy zbioru kukurydzy, wykłady i liczne
konkursy sprawiły, że 13 września 2015 r. pola
doświadczalne w Szepietowie odwiedziły tłumy.
Odbył się czternasty Podlaski Dzień Kukurydzy. To największe wydarzenie w województwie
podlaskim skierowane do plantatorów i miłośników kukurydzy. Imprezę zorganizował Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
wspólnie z Polskim Związkiem Producentów
Kukurydzy.

Kukurydza to popularna i ważna roślina
w podlaskich gospodarstwach, jej uprawa gwarantuje uzyskanie wartościowej paszy i wysokich
wyników w produkcji mleka. Wrześniowe spotkania przy poletkach kukurydzy pomagają rolnikom w jej uprawie, produkcji i wykorzystaniu.
Jak zwykle, dla odwiedzających przygotowaliśmy
wiele atrakcji i niezbędnych informacji nt. nowoczesnej technologii produkcji kukurydzy.

Bogactwo odmian i ciekawe doświadczenia
Na przygotowanym przez PODR w Szepietowie polu kukurydzy o powierzchni 2,5 ha zaprezentowano 135 odmian o różnej wczesności,
z 23 firm. Producenci kukurydzy kiszonkowej
i ziarnowej mieli okazję spotkać się z hodowcami
odmian kukurydzy, producentami pestycydów,
nawozów i doradcami rolniczymi. W Szepietowie rolnicy uzyskali odpowiedzi na pytania, z którymi się spotykają w trakcie uprawy kukurydzy.
Mogli zamówić wybrane materiały, maszyny,
czy ziarno siewne. Była okazja sprawdzić, które
odmiany sprawdziły się w trudnych warunkach
pogodowych. Ponadto wszyscy zainteresowani
mogli porównać działania kilkunastu herbicydów zastosowanych w kukurydzy.
Tegoroczną nowością na polach doświadczalnych był monitoring nalotów motyli omacnicy prosowianki, groźnego szkodnika w uprawie
kukurydzy. Żerowanie gąsienic omacnicy powoduje odłamywanie i zwisanie wiech, gorsze wy-
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kształcenie kolb, pękanie i łamanie się liści oraz
łodyg. Identyfikacja szkodnika wymaga starannych obserwacji, bądź prowadzenia odłowu. Po
raz pierwszy na szepietowskich poletkach przeprowadzono monitoring szkodnika za pomocą
pułapki świetlnej.
Maszyny w akcji
Najbardziej dynamicznym punktem Podlaskiego Dnia Kukurydzy był pokaz pracy maszyn.
Na pola wjechał sprzęt do zbioru kukurydzy na
ziarno i kiszonkę. Wykonano również zabiegi
uprawowe. Swoje możliwości techniczne zaprezentowały m.in. sieczkarnia, rozdrabniacze
resztek, brona oraz siewnik. Najwięcej emocji
wzbudził zestaw pługów: pług czołowy 3-skibowy oraz pług tylny 4-skibowy, prezentowany
z ciągnikiem o mocy 250 KM.
– Takiego sprzętu jeszcze nie ma na Podlasiu. Kombinacja pługów zapewnia oszczędność
czasu, a zastosowanie pługa czołowego to doskonała alternatywa dla przednich obciążników –
mówi Arkadiusz Jastrzębski z firmy Agro-Rolnik
Śniadowo.

Odwiedzający pola doświadczalne mieli okazję zobaczyć „wypasione” krowy. Firma Syngenta
zaprezentowała kolorowe i muczące krowy. Każda z zaprezentowanych sztuk bydła miała indywidualny wzór, grafiki nawiązujące do tradycji,
lokalnego folkloru, ale także na przykład do
sportu. Na stoisku firmy nasiennej zorganizowano liczne konkursy sprawnościowe i sprawdzające wiedzę.

Wykłady i doradztwo
Wrześniowe spotkania w Szepietowie są
doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy
z zakresu uprawy kukurydzy. W tym roku szczególną uwagę zwróciliśmy na efektywność produkcji kukurydzy uprawianej w monokulturze
i w zmianowaniu. Zaprezentowaliśmy biologiczną metodę zwalczania omacnicy prosowianki
w kukurydzy. Była okazja przekonać się, że kruszynek to pożyteczny owad.
Konkursy i krowy na wypasie
Tradycyjnie targom towarzyszył Wojewódzki
Konkurs Orki. O tytuł najlepszego oracza rywalizowało siedmiu młodych rolników z województwa podlaskiego.
W trakcie trwania targów został rozstrzygnięty konkurs KRUS oddziału regionalnego
w Białymstoku. Nagrodzono producentów mleka
za „Bezpieczną obsługę zwierząt gospodarskich”.
Zwycięscy konkursu: Bogdan Łapiński z Płonki
Strumianki, Mariusz Janczewski z Dąbrowy Łazów, Stanisław Jabłoński z Jabłoni Kikolskie.
Odbyło się również ogłoszenie wyników
konkursu ekologiczno-przyrodniczego „Przyjaźni swemu środowisku”, organizowanego przez
Urząd Miejski w Szepietowie (szersza relacja na
naszym fanpage).

Wykład: Kruszynek pożyteczny owad – prosty i skuteczny sposób zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy – Janusz Narożny – Agro Dona

Marlena Zaremba
fot. Wioletta Cieszkowska

XV PODLASKIE ŚWIĘTA CHLEBA W MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
Tegoroczne święto Chleba rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, celebrowana przez
Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa oraz Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Białostockiej Henryka Ciereszko, po której zespoły
folklorystyczne oraz goście imprezy przejechali
bryczkami i furmankami do Muzeum. Przed
bryczkami jechał wóz drabiniasty z wieńcem dożynkowym, a za nim wozy z zespołami folklorystycznymi, które przez cały dzień koncertowały
na terenie skansenu: Klekociakami z Bociek, Kaliną z Żurobic, Zespołem Tańców Narodowych
z Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu,
Pasieką z Platerowa, Podlaskimi Kukułkami, zespołem BezWianka z Ostrowi Mazowieckiej oraz
zespołem Projekt Artystyczny Meandry z Łomży.

Od rana przybyłym do Muzeum gościom
czas umilały kapele ludowe: Kłosy z Ciechanowca, Sterdyniacy ze Sterdyni, Kapela Wuja
Krzycha ze Skrzeszewa, Bondarczuki z Wieski,
Kapela Wrzosy z Wilanowa, Kapela Mielniczanie z Mielnika, kapela Radzikowszczaki, śpiewak
ludowy – Henryk Kulesza, Kapela Mazowiecka
z Warszawy 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 tj. 12 zabytkowych ciągników i 2
lokomobil, za kierownicą których 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, osły
i kozy.

Na gazonie przed pałacem swoje wyroby prezentowało 25 firm piekarniczych. Oprócz stoisk
piekarniczych, swoje wyroby prezentowało ponad 200 twórców ludowych, w tym kilkadziesiąt
stoisk z jadłem regionalnym.
Na terenie skansenu, w jednej z zagród, odbył się konkurs na wykonanie równianki, w którym udział wzięło 236 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 z tego tytułu
Świętem Matki Boskiej Zielnej. Jury konkursowe
oceniało równianki w dwóch kategoriach – równianki wykonane w domu i równianki wykonane
na terenie skansenu. Wszystkich wykonawców
równianek nagrodzono. Nagrody ufundowali:
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Starostwo
Powiatowe w Wysokiem w Mazowieckiem, Młyn
w Ciechanowcu Edwin Jachimczuk i Wojciech
Stanisławski, "Deco-Taras" Spółka z.o.o Tadeusz
Łochnicki z Ciechanowca.
Główną atrakcją święta Chleba były pokazy
żniwne. Regionalny pokaz żniwny, w którym
żęto zboże sierpami i koszono kosą, a na koniec
ustrojono przepiórkę i oborano, zgromadził niezliczoną ilość fanów tradycji ludowych. Żniwa
urozmaiciły swoim śpiewem zespoły folklorystyczne: Klekociaki z Bociek i Kalina z Żurobic.
Orszak żniwny z wieńcem i chlebem dożynkowym został powitany przed Dworem z Kiersnowa

przez Starostów dożynek – członków Zespołu Tańców Narodowych z Ciechanowieckiego
Ośrodka Kultury i Sportu w strojach szlacheckich.
Wzorem ubiegłego roku – organizatorzy
mile zaskoczyli widzów białoruskim pokazem
obrzędów żniwnych związanych z "brodą" w wykonaniu etnografów z Państwowego Białoruskiego Muzeum Architektury Ludowej i Życia
Codziennego w Oziercach koło Mińska. Bardzo podniosły, niezwykle interesujący i bogaty
w symbolikę pokaz zakończony został obwiązaniem słomą jednego ze żniwiarzy. Białoruskie
żniwiarki w towarzystwie widzów wiodły korowód wokół niego i śpiewając pieśni przeszli do
stołu obrzędowego w zagrodzie białoruskiej. Tam
goście z Białorusi prezentowali też gry i zabawy
ludowe, zajęcia gospodarskie oraz częstowali turystów tradycyjnymi potrawami regionalnymi.
Skoszone zboże jeszcze na polu zostało wymłócone młocarnią napędzaną lokomobilą.
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 plakietkami nagrodzono najciekawsze
stoiska piekarnicze.
Po godzinie 17.00 na scenie amfiteatru rozpoczęło się Podlaskie Lato 2015, podczas którego wystąpiły zespoły: HOYRAKY, GIENIEK
LOSKA BAND oraz Gwiazda Wieczoru zespół
ENEJ.
http://www.muzeumrolnictwa.pl/
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