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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Na dawnej wsi każdej uroczystości
towarzyszyło dzielenie się chlebem, a po
każdej ciężkiej pracy nadchodził czas
ucztowania i zabawy. Nazwa oraz program wydarzenia mają na celu uczczenie
właśnie tego obyczaju, pokazania w atrakcyjny sposób i szczegółowo wszystkich
elementów dawnego sierpniowego świętowania na wsi podlaskiej. We wszystkich
pokazach aktywnie uczestniczą turyści
i goście.
Podlaskie Święto Chleba to impreza
popularyzująca zanikające zwyczaje agrar-

ne i chrześcijańskie, pokazuje lub przypomina
widzom pracę dawnych maszyn rolniczych oraz
tradycje związane z życiem i pożywieniem w dawnym gospodarstwie domowym. Plenerowa impreza w ciechanowieckim skansenie to niezwykle
atrakcyjna forma prezentacji szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego, które zniknęło już bezpowrotnie z życia podlaskiej wsi. By ocalić je od
zapomnienia Muzeum Rolnictwa wraz z Partnerami zorganizowało już po raz osiemnasty Podlaskie Święto Chleba. Relację znajdą Czytelnicy
Głosu na stronach 10 i 11.

W DOWÓD UZNANIA ZA UCZNIOWSKI TRUD
Uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty
Wysokomazowieckiego przyznanych uczniom
szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki odbyło się 3 września 2018 r. Stypendia
przyznane zostały za osiągnięcie wysokich wyników i szczególnych osiągnięć w nauce, w klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2017/2018.
Na uroczystość, która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem przybyli
najlepsi uczniowie szkół powiatowych, ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz radni Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki pogratulował stypendystom dotychcza-

sowych wyników i sukcesów w nauce,
a rodzicom podziękował za trud wychowawczy i jego efekty. Uczniom wręczył decyzje o przyznaniu stypendiów,
a rodzicom listy gratulacyjne. Stypendia
otrzymało 94 uczniów.
Uroczystość umilił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, którego myślą
przewodnią były podziękowania za wspieranie trudu nauki, kierowane do Starosty
i Rady Powiatu.
star

BIESIADA MIODOWA POD PARASOLEM
Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Wójt Gminy Kobylin Borzymy,
Narwiański Park Narodowy zaprosili
mieszkańców regionu i bardziej odległych części kraju na XIX Biesiadę Miodową w Kurowie, która odbyła się w dniach
25-26 sierpnia 2018 r.
Sobotnia aura nie odstraszyła sympatyków dorocznego święta miodu i pszczelarzy. Do Kurowa przybyli goście nie tylko
z naszego województwa, ale i z sąsiednich: warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Czekały na nich miody i produkty powstałe na ich bazie, prezentowane przez 35 wystawców. Odwiedzający
mogli zaopatrzyć się również w inne lo-

kalne przysmaki – narwiańskie ogórki
i kapustę, wyborne wędliny, sery i pieczywo
oraz smaczne wypieki. Tradycyjnie obejrzeć
można było wystawy, posłuchać muzyki, skorzystać z wycieczek po Parku oraz bogatego programu edukacyjnego i rozrywkowego.
Wystawcy rywalizowali pomiędzy sobą
w konkursach: na najsmaczniejszy miód w ocenie jury i w ocenie publiczności oraz na najlepszą nalewkę miodową. Nagrodzono także gospodarzy najatrakcyjniejszego stoiska biesiady
oraz najlepszego propagatora pszczelarstwa i produktów pszczelich.
Ciąg dalszy na stronie 9.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

28 sierpnia odbyła się XXXIII Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego. Porządek obrad
obejmował otwarcie sesji, przyjęcie porządku
obrad, przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji,
sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał
i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, interpelacje
i zapytania radnych, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego

w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze półrocze 2018 roku, informację o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego
oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018
roku, rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie: zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok
oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie
oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital
Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok, w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXI/279/2018 z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
skargi na działalność Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, prze-

kazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
W obradach Sesji wziął także udział z ramienia Związku Powiatów Polskich Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa
Podlaskiego Starosta Siemiatycki Jan Zalewski,
który wręczył Bogdanowi Zielińskiemu – Staroście Wysokomazowieckiemu Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich za szczególny
wkład w rozwój lokalny, a także działalność na
płaszczyźnie ogólnopolskiej oraz przyznał Panu
Staroście tytuł: Samorządowiec 20-lecia.

ROWERAMI DO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Już po raz jedenasty pielgrzymi rowerowi wyruszyli z Wysokiego Mazowieckiego do
Matki Boskiej Częstochowskiej. Organizatorem
pielgrzymki było Stowarzyszenie „Cykliści” we
współpracy z Parafią p.w. św. Ap. Piotra i Pawła
w Wysokiem Mazowieckiem. Opiekunem duchowym pielgrzymki był ks. Wojciech Kurek –
wikariusz tejże parafii, którego wspierał ks. Dariusz Kuligowski z Łap oraz ks. Grzegorz Kierski
z Zambrowa. Przewodnikiem był Józef Dmochowski, opiekę medyczną zapewniał ratownik
medyczny – Karol Nowicki. Pielgrzymi szlak
liczył 440 km. Cykliści przejechali go w ciągu
sześciu dni pokonując dziennie od 50 do 95 km.
Pielgrzymka miała charakter religijno-portowy oraz dziękczynno–pokutny w łączności
duchowej z 34 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską
na Jasną Górę. Stanowiła wspólnotę chrześcijańską w drodze, połączoną modlitwą i pasją do
jazdy na rowerze. Tematem przewodnim było
hasło „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym
przez Maryję” oraz rozważanie znaczenia poszczególnych darów Ducha Św. w życiu katolika.

Codziennie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy
Św. Apelu Jasnogórskim, odmawiali Różaniec
i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, słuchali konferencji. Ponadto, na jednym z noclegów uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
zaś na innym odprawili Drogę Krzyżową.
Stałym miejscem na trasie pielgrzymki jest
Zuzela, miejsce urodzin Prymasa Tysiąclecia,
gdzie pielgrzymi modlili się o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Pielgrzymi nawiedzili Sanktuaria
Maryjne w Miedznej, Lewiczynie, Fałkowie, Gidlach oraz Sanktuarium Św. Ojca Pio na Świętej
Górce Przeprośnej. Podczas jazdy pielgrzymi
doskonalili umiejętność długotrwałej i bezpiecznej jazdy na rowerze.
W swych modlitwach pielgrzymi pamiętali o wszystkich, którzy pomogli w organizacji
pielgrzymki: samorządach, firmach i osobach,
które udzieliły wsparcia finansowego, ofiarowały
żywność, użyczyli samochodu do transportu
rowerów oraz tych wszystkich, którzy okazywali
życzliwość na trasie przejazdu.

Trudy pielgrzymki rowerowej pokonało 51
osób w tym 32 mężczyzn oraz 19 kobiet. Wszyscy, którzy wyruszyli na trasę dotarli szczęśliwie
do celu. Najstarszy uczestnik miał 70 lat, najmłodszy 15 lat. Pogoda dopisała pielgrzymom.
Tylko jednego dnia towarzyszył im spokojny,
orzeźwiający deszcz. Ponadto świeciło słonce
i w przeważającej części powiewał spokojny wiatr
w plecy.
Pielgrzymka zakończyła się 14 sierpnia Eucharystią sprawowaną na szczycie Jasnej Góry,
po której pielgrzymi wrócili autokarem do Wysokiego Mazowieckiego.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZARZACH
ZREALIZOWAŁ PROJEKT ZWIĄZANY Z OZE
Z okazji zakończenia inwestycji „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” do Kozarz k. Ciechanowca
przyjechał starosta i radni powiatu wysokomazowieckiego, samorządowcy, dyrektorzy jednostek kultury, przedstawiciele duchowieństwa
i mieszkańcy. Wszystkich przywitał dyrektor
Marek Karalewski.
Właśnie zakończony projekt jest największą inwestycją zrealizowaną w Domu Pomocy
Społecznej w Kozarzach. W sierpniu ubiegłego roku została zawarta umowa pomiędzy powiatem wysokomazowieckim a województwem
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podlaskim o dofinansowanie projektu z RPO.
Całkowity koszt realizacji został oszacowany na
ponad 5 mln zł, z czego dofinansowanie trochę
ponad 4 mln zł, a wkład własny Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – ponad 1 mln zł.
W ramach projektu została wykonana instalacja fotowoltaiczna, termomodernizacja budynku, przyłącze pomp ciepła, instalacja pomp
ciepła i solarów, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacja mechaniczna, wymiana
instalacji kotłów warzelnych oraz chłodni, modernizacja oświetlenia.

Wszystkie prace zostały wykonane w terminie przewidzianym w projekcie.
Źródło: www.wrotapodlasia.pl.

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński 21 sierpnia 2018 roku otrzymał pismo z informacją, iż Powiat Wysokomazowiecki po raz
kolejny został laureatem rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W rankingu
„Wydatki inwestycyjne samorządów” podsumo-

wującym lata 2015–2017 w kategorii powiaty
zajął IV miejsce w Polsce.
Wyniki rankingów zostaną ogłoszone podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która
odbędzie się 2 października 2018 r. podczas
XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.
Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez
prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską
z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 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”.
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.

SIERPNIOWE UROCZYSTOŚCI W KULESZACH KOŚCIELNYCH
i ten, który ją uprawia, jego praca, stają się
szczególnym obrazem Boga i kluczem do zrozumienia Bożego królestwa. Dlatego gromadzimy się dziś z sercami pełnymi wdzięczności za
tegoroczne zbiory. Dziękujemy za symboliczny chleb, jako owoc ziemi i pracy rąk, prosząc
o dalsze błogosławieństwa.”
Festyn uświetniły występy zespołów, podczas których można było bawić się pod gołym
niebem. Na zakończenie odbył się widowiskowy
pokaz sztucznych ogni.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom
i mieszkańcom gminy oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości.

Uroczystość Jubileuszu 525-lecia Parafii
św. Bartłomieja odbyła się 25 sierpnia 2018 r.
wraz z odsłonięciem i poświęceniem pomnika
Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzeniu towarzyszył Festyn św. Bartłomieja – Dożynki 2018.
O godzinie 10: 00 odbyła się uroczysta Msza
Św. dziękczynna pod przewodnictwem biskupa
pomocniczego diecezji łomżyńskiej Tadeusza
Bronakowskiego. Następnie odsłonięto i poświęcono pomnik Sługi Bożego Ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz dokonano poświęcenia sztandaru im. kard. Stefana
Wyszyńskiego dla Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych. Przy obecności przybyłych
gości otwarto i poświęcono Rondo im. Niepodległości w Kuleszach Kościelnych.
Wydarzeniu towarzyszył Festyn św. Bartłomieja – Dożynki 2018, który rozpoczął się o godzinie 12.30 powitaniem gości oraz wystąpienia
przedstawicieli władz państwowych. Program
artystyczny przygotowała młodzież i dzieci
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. W programie nie zabrakło również występów zespołów ludowych oraz zabaw dla dzieci. Obecni
mogli podziwiać paradę motocyklistów oraz
posmakować produktów regionalnych.
Do uczestników festynu dożynkowego w Kuleszach kościelnych skierował list Prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki. Czytamy w nim
m.in.: „…Papież Jan Paweł II uczył, że ziemia

fot. Anna Olędzka Wysokomazowiecki24.

fot. Anna Olędzka Wysokomazowiecki24.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W sierpniu 2018 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 164
zdarzeń, w których uczestniczyło 242 załóg – 1121 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku zdarzeń rannych zostało 7 osób, odnotowano jedną ofiarą śmiertelną. Straty oszacowano na wartość około 1 mln 432 tys. zł.
Akcje interwencyjne od 01.01.2018 r. do
31.08.2018 r. w porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego roku:
Rok
Ogółem:
w tym: pożary
miejscowe zagrożenia
alarmy fałszywe
Straty (tys. zł)
Uratowane mienie
(tys. zł)
Ofiary śmiertelne
ogółem:
w tym ratownicy
Ranni ogółem:
w tym ratownicy

2018
533
153
377
3
3734,6

2017
416
71
337
8
1806,9

16461

18479

4

5

0
86
1

0
74
1

Wybrane zdarzenia
15 sierpnia o godz. 1955 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

otrzymał informację o mężczyźnie, który zanurkował i zniknął pod wodą na zalewie na rzece
Nurzec w Ciechanowcu. Strażacy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz OSP KSRG Ciechanowiec odpowiednio zabezpieczeni weszli do wody,
brodząc i pływając poszukiwali tonącego mężczyzny. Zwodowano także łódkę, na której czterech strażaków przeszukiwało zbiornik. Jeden ze
strażaków pływających znalazł ciało mężczyzny
w odległości około 20 m od brzegu. Dwóch strażaków w wodzie i strażacy na łódce ewakuowali
poszkodowanego na brzeg, gdzie został przekazany, obecnemu na miejscu zespołowi ratownictwa medycznego. Po około godzinie reanimacji,
jak się okazało nieskutecznej, mężczyzna zmarł.
Czas trwania akcji to 2 godziny 6 minut.
20 sierpnia o godz. 0225 do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości
Dmochy-Rodzonki w gminie Czyżew. Po przybyciu JOP na miejsce zdarzenia ściany i dach
stodoły leżały już na ziemi. Wewnątrz stodoły
znajdowały się sieczkarnia oraz piła stołowa.
Na terenie posesji nikt nie mieszkał. Działania
strażaków polegały na podaniu prądów wody na
palące się elementy stodoły po czym pożar ugaszono. Czas trwania akcji to 2 godziny 41 minut.
30 sierpnia o godz. 1846 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło
prośba policji o pomoc w poszukiwaniu star-

szego mężczyzny w miejscowości Malec, który
oddalił się od miejsca zamieszkania i nie wiadomo gdzie się znajduje. Po przeszukaniu około
50 hektarów terenu wokół miejsca zamieszkania mężczyzny, jeden z policjantów odnalazł
nieprzytomnego mężczyznę w odległości około
1 km od miejsca jego zamieszkania. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez policjanta mężczyzna odzyskał przytomność i zajęli się nim strażacy, którzy po przyjeździe zespołu ratownictwa
medycznego przekazali go pod opiekę ratownikom medycznym, po czym został on przetransportowany do szpitala. Czas trwania akcji to
3 godziny 15 minut.
W dniach od 14.08.2018 r do 17.08.2018 r.
nad powiatem wysokomazowieckim przeszły
gwałtowne burze i silne wiatry które spowodowały uszkodzenia budynków, awarie sieci energetycznych i wyłomy drzew. Zastępy ratownicze
PSP i OSP usuwały skutki nawałnicy. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
PSP zgłoszono 13 uszkodzeń budynków mieszkalnych i 11 budynków gospodarczych, w tym
10 zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Odnotowano 51 wyjazdów do drzew-wiatrołomów. W tych dniach
zarejestrowano ogółem 79 zdarzeń w których
brało udział 91 załóg – 455 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

KRONIKA POLICYJNA
W sierpniu 2018 r. policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem wszczęli 112
postępowań przygotowawczych i sprawdzających,
w tym 8 przeciwko nietrzeźwym kierującym pojazdami. Na terenie naszego działania we wskazanym okresie doszło do 4 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć.
6 sierpnia (poniedziałek) rozpoczęły się
wojewódzkie działania „Interwencja na rzecz
środowiska”. To innowacyjne przedsięwzięcie
zorganizował Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wspólnie
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
w Białymstoku. Działania prowadzone były na
terenie województwa podlaskiego przez cały
bieżący tydzień. W ramach przedsięwzięcia
przewodnicy psów służbowych wraz ze strażnikami leśnymi patrolują masywy leśne, m.in. pod
kątem zapobiegania powstawaniu nielegalnych
wysypisk śmieci, kłusownictwu czy też kradzieży drzewa. M.in. 9 sierpnia patrolowano
leśne tereny Nadleśnictwa Rudka. Policjantowi
oraz strażnikowi leśnemu dzielnie towarzyszył
pies Borys.
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20 sierpnia Funkcjonariusze wysokomazowieckiej drogówki zatrzymali nietrzeźwego
kierującego samochodem ciężarowym. W miejscowości Stare Garbowo 47-latek kierował pojazdem marki Scania. Badanie alkomatem wykazało 1,2 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna stracił prawa jazdy, a teraz dalszym
losem nieodpowiedzialnego kierowy zajmie się
sąd. Policjanci z wysokomazowieckiej komendy
po raz kolejny apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i niewsiadanie za kierownicę pojazdów pod wpływem alkoholu.
22 sierpnia, po godzinie 13.30, dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem został powiadomiony o zaginięciu
89-latka. Mężczyzna prawdopodobnie wyszedł
z domu we wtorek, w godzinach popołudnio-

wych. Nikogo też nie poinformował dokąd się
udaje. Nie nawiązał również żadnego kontaktu
z rodziną. Z uwagi na wiek mężczyzny i okoliczności jego zaginięcia policjanci natychmiast
zaczęli działać. Do działań poszukiwawczych
zaangażowanych zostało 69 policjantów, w tym
przewodnik psa służbowego. Do akcji włączyli
się również strażacy. Na szczęście, już po niespełna godzinie, jeden z policjantów odnalazł
zaginionego mężczyznę. Funkcjonariusz natychmiast udzielił 89-latkowi pierwszej pomocy oraz
wezwał załogę karetki pogotowia. Dzięki skutecznym działaniom poszukiwawczym zaginiony bezpiecznie trafił do szpitala.

HOLENDERSCY POLICJANCI Z WIZYTĄ W WYSOKOMAZOWIECKIEJ KOMENDZIE
W ramach projektu współpracy pomiędzy
polską a holenderską Policją „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”,
poświęconemu zapobieganiu handlowi ludźmi,
wysokomazowieckich policjantów odwiedziła
delegacja policjantów z Holandii.
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem
Mazowieckiem gościła delegację holenderskich
policjantów. Spotkanie odbyło się w ramach
projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa,
praca w HOLANDII”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach współpracy polskiej i holenderskiej Policji, a dotyczy zapobiegania handlowi ludźmi.

Holenderscy funkcjonariusze w pierwszej
kolejności spotkali się z uczniami Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, z którymi rozmawiali o zagrożeniu, jakim jest handel ludźmi. Następnie to zagrożenie
omówiono z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w miejscowym Urzędzie Pracy. Jednocześnie odbiorcy dowiedzieli się, gdzie mogą
szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą
tego rodzaju przestępstwa. Funkcjonariuszki
z Holandii poruszyły również tematy: „Jakie
zarobki są realne przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii?”, „Najczęstsze przypadki wykorzystywania Polaków przy pracy” oraz „Prawa
i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii". Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Policjantki chętnie odpowiadały na zadawane pytania, a także
dzieliły się swoim zawodowym doświadczeniem
z zainteresowanymi tematem osobami.
W spotkaniach ze strony holenderskiej brały udział Irena de Ruig – specjalistka do spraw
problematyki migracyjnej z garnizonu Oost Nederlands i Petra Casteleijn – specjalistka Wydzia-

łu do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu
Haaglander oraz mł. asp. Szymon Kapusta –
specjalista Biura Prewencji KGP.

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz
przedstawicielami Komendy Głównej Policji
oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

POLICYJNE PATROLE ROWEROWE NA NASZYM POWIECIE
Wysokomazowieccy funkcjonariusze posiadają pierwsze w historii wysokomazowieckiej
Policji służbowe rowery. Na terenie Ciechanowca
ruszyły policyjne patrole rowerowe. Policjanci na
rowerach pojawiać się będą między innymi
w parkach, na osiedlowych uliczkach oraz
w miejscach wskazanych przez mieszkańców
na „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Już od dzisiaj policjanci na rowerach pełnią służbę na terenie Ciechanowca. Mundurowi na jednośladach pojawią się między innymi
w parkach, skwerach i na wąskich osiedlowych
uliczkach. Policjanci swoją obecnością z jednej
strony działają prewencyjnie, ale są również
przygotowani do tego, aby podejmować in-

terwencje wobec osób łamiących prawo.
Rowerowy patrol to także bezpośredni
kontakt mieszkańców z funkcjonariuszem
Policji. Do dyspozycji wysokomazowieckiej jednostki są dwa jednoślady. Osoby
zainteresowane, które spotkają na swojej
drodze policjantów na rowerach mogą
podejść, poprosić o pomoc czy interwencję lub przekazać swoje sugestie na temat
bezpieczeństwa w danym rejonie miasta.
Na terenie działania Posterunku Policji w Ciechanowcu tego typu służbę pełnią funkcjonariusze Wydziału Patrolowo
– Interwencyjnego Komendy Powiatowej
Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

AREK – POLICJANT Z PASJĄ

Policjanci żyją nie tylko zatrzymywaniem
przestępców. Po pracy starają się realizować
swoje pasje czego przykładem jest sierż. Arkadiusz Wojno, który z zamiłowania uprawia lekkoatletykę. Głównie jego pasją są biegi długodystansowe.

Jeszcze kilka lat temu nieliczni uprawiali ten sport, jednak w chwili obecnej
ta dyscyplina jest bardzo popularna, również w środowisku policyjnym. Wielu
policjantów, po latach, wróciło do biegania. Mundurowi wspólnie trenują i razem
wyjeżdżają w czasie wolnym od służby
na zawody. Wśród fanów biegania jest
także wysokomazowiecki policjant sierż.
Arkadiusz Wojno z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
Sierż. Wojno swoją przygodę z bieganiem
rozpoczął już w szkole podstawowej, gdzie od
najmłodszych lat trenował wyczynowo. Brał
udział dwukrotnie w zawodach o randze Mistrzostw Świata. W marcu 2016 roku rozpoczął

służbę w Policji. Świetna kondycja i hart ducha
to niewątpliwie atuty, które policjant wykorzystuje również w codziennej służbie.
Bierze udział w największych imprezach
sportowych służb mundurowych w Polsce. Reprezentował nie tylko naszą jednostkę, ale i całą
formacje Policja w VI Biegu Konopielki w Juchnowcu Kościelnym o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zajmując pierwsze miejsce,
w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wysokiem Mazowieckiem zajmując trzecie miejsce
oraz w Biegu Niepodległości o Puchar Sekretarza Stanu MSWiA w Suwałkach zajmując drugie
miejsce.
Naszemu biegaczowi życzymy wytrwałości w pokonywaniu kolejnych kilometrów oraz
dalszych sukcesów związanych ze służbą.
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KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO – WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2018 r.
Światowy Dzień Sybiraka – wrzesień 2018 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona: www.gokczyzew.pl, miejsce realizacji:
Muzeum Ziemi Czyżewskiej.

WYDARZENIA KULTURALNE

Dzień Kultury Chrześcijańskiej – 21 października 2018 r. Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
miejsce realizacji: Kościoły parafialne
w Wysokiem Mazowieckiem, tel. 86 275 26 27,
strona: http://www.mok.wysokiemazowieckie.pl.

Jesień w Polu i Zagrodzie – 23 września 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 2771328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
strona: www.muzeumrolnictwa.pl.

XVIII Powiatowy Konkurs Piosenki – 19 i 21
października 2018 r. Organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, miejsce realizacji:
GOK w Szepietowie, tel.86 476 01 02, e-mail:
gok@szepietowo.pl, strona: www.szepietowo.pl.

XI Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących –
23 września 2018 r. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, miejsce realizacji: GOK
w Szepietowie, tel. 086 476 01 02, e-mail:
gok@szepietowo.pl, strona: www.szepietowo.pl.

Jesienne Spotkania Kabaretowe – październik
2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl.

Miejski Dzień Seniora – 30 września 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 86 275 23 3, strona: www.mok.wysokomazowieckie.pl, e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl.
„Europejskie Dni Dziedzictwa 2018” – wrzesień
2018 r. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
miejsce realizacji: Miasto i Gmina Czyżew tel.
86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl, strona:
www.gokczyzew.pl.
150 Rocznica Utworzenia Siedziby Gminy Nowe
Piekuty w Nowych Piekutach – wrzesień/październik 2018 r. Organizator: Urząd Gminy
w Nowych Piekutach ul. Główna 8, 18-212 Nowe
Piekuty, miejsce realizacji: Nowe Piekuty – Izba
Tradycji Regionalnej Rolnictwa, Plac przed
Urzędem Gminy Nowe Piekuty, tel. 86 476 15 20,
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl,
strona: www.nowepiekuty.pl.
XXV Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” VI Targi Leśne „Las i My” – 6-7 października 2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, tel. 86 275 89 00;
fax. 86 275 89 20; e-mail: dyrwpodr@zetobi.com.pl,
strona: www.odr.pl.
65 Rocznica zamordowania kpt. Kazimierza
Kamieńskiego PS.”Huzar” – 11 października
2018 r. Organizator: Urząd Gminy w Nowych
Piekutach ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty,
Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach
ul. Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty; Gminny
Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty, tel.
(086) 476 15 20, e-mail: gok@nowepiekuty.pl
strona: www.nowepiekuty.pl, miejsce realizacji:
Kościół Parafialny w Hodyszewie.
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Gminne Obchody 100 Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości – 11 listopada 2018 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, ul. Główna 23 A, 18-212 Nowe
Piekuty; Urząd Gminy w Nowych Piekutach ul.
Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach ul. Główna 3, 18212 Nowe Piekuty, miejsce realizacji: Kościół
Parafialny w Nowych Piekutach oraz Plac przed
Pomnikiem „Huzara oraz Żołnierzy AK”,
tel. 86 476 15 20, e-mail: gok@nowepiekuty.pl
strona: www.nowepiekuty.pl.
Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2018 r. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69,
e-mail: kulczyzew@op.pl, strona:
www.gokczyzew.pl, miejsce realizacji:
uroczystości w kościele, przy pomniku i w GOK-u.
XII Edycja Powiatowego Konkursu „Pierwsza
Pomoc Przedmedyczna” – listopad 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szepietowie, tel. 86 476 02 45, 476 24 49,
e-mail: spszepietowo@o2.pl,
strona: www.spszepietowo.szkolnastrona.pl
XX Uroczyste Spotkanie z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża – 24 listopada 2018 r. Organizator: Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka”,
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 692 955 615.
XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże
Powiatu Wysokomazowieckiego” – 29 listopada
2018 r. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, miejsce realizacji: GOK w Szepietowie,
tel. 86 476 0102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona: www.szepietowo.pl.

XIII Regionalne Spotkania Teatralne w Czyżewie – listopad 2018 r. Organizator i miejsce
realizacji: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona: www.gokczyzew.pl
XXXVIII Konkurs Gry na Instrumentach
Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego –
1-2 grudnia 2018 r. Organizator i miejsce
realizacji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel.: 86 277 13 28,
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl,
strona: www.muzeumrolnictwa.pl
Noworoczny Pokaz Fajerwerków – 31 grudnia
2018 r – 1 stycznia 2019 r. Organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel.: 86 275 52 69, e-mail:
kulczyzew@op.pl, strona: www.gokczyzew.pl,
miejsce realizacji: Czyżew.
Konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej „Zapobiegajmy pożarom” – grudzień 2018 r. Organizator: Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie; współorganizator: Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Wysokiem Mazowieckiem, miejsce realizacji: Wysokie Mazowieckie
– świetlica Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
tel.: 086 275 81 01,
e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl.
XVIII Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy
– grudzień 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
tel. 86 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl,
strona: www.gokczyzew.pl.
Wigilia „Bliżej Ciebie” – grudzień 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej
Ciebie”, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 698 778 372.

WYDARZENIA SPORTOWE

VI Gminne Rozgrywki w Budmingtona o
Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty – wrzesień/
październik 2018 r. Organizator: Wójt Gminy
Nowe Piekuty, ul. Główna 8. 18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 15 20, e-mail: urzad@n9owepiekuty.pl, strona: www.nowepiekuty.pl, miejsce
realizacji: Hala sportowa w Jabłoni Kościelnej.
XV Powiatowy Turniej Szachowy – 7 października 2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52 18-210 Szepietowo,
tel. 86 476 01 02, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona: www.szepietowo.pl.

DWA W JEDNYM W KLUKOWIE

Kolejne Dożynki Gminne w Klukowie połączone z IV Amatorskimi Zawodami w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi odbyły się 19 sierpnia
2018 r. W zawodach wystartowało 14 zaprzęgów

w kilku kategoriach, m.in. amatorzy, zawodowcy, kuce i pojazdy historyczne. Zwycięzcy otrzymali puchary. Patronat honorowy nad zawodami objął Marszałek
Województwa Podlaskiego.
Część dożynkowa odbywała się już
na placu za Urzędem Gminy. Po części
oficjalnej, na którą składały się przekazanie chleba przez Starostów dożynek, wystąpieniu Wójta Giny Klukowo – Piotra
Uszyńskiego, przemówieniach zaproszonych gości, rozpoczął się festyn, w którym
publiczność mogła wydoić krowę w ramach konkursu organizowanego przez Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt,
zabawić się w czasie „Wieczoru Disco polo” oraz
wygrać atrakcyjne nagrody.

W tym roku spośród ponad dwustu
pięćdziesięciu uczestników dożynek szczęście
uśmiechnęło się do Bożeny Kostro i Stanisława
Żebrowskiego. To właśnie oni dzięki losowaniu
zostali właścicielami pięknych turystycznych
rowerów.
Nagrody wręczał m.in. Starosta Powiatu
Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński.

DOŻYNKI GMINNE W NOWYCH PIEKUTACH

Dożynki Gminne w Nowych Piekutach to
uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu Gminy. W tym roku, 19 sierpnia, obchodzono je po raz XVIII. Uroczystość rozpoczęła się
w parafialnym kościele Mszą Świętą dziękczynną
za zebrane plony. Następnie odbył się tradycyjny
korowód dożynkowy na czele z Starostami Dożynek Joanną Kostro i Arkadiuszem Przeździeckim. Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe
uroczystym wystrzałem z armat rozpoczęli obrzęd dzielenia się chlebem.
Zebranych na placu gości powitał Wójt Gminy Marek Kaczyński, który serdecznie powitał
wszystkich przybyłych gości, w tym duchowieństwo, Starostę Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego – Jerzego Leszczyńskiego, Radnego
Sejmiku Wojewódzkiego – Łukasza Siekierko,
a także wójtów i burmistrzów sąsiednich gmin,
przedstawicieli Rady Gminy, pracowników oświaty, a przede wszystkim rolników.
Nie zabrakło również licznych konkursów
i rozgrywek sportowych. Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych.
Do konkursu na najlepszy wieniec dożynkowy zgłosiły się reprezentacje 17. miejscowości. Komisja oceniające wieńce brała pod uwagę
takie elementy jak: motywy religijne, pomysłowość, wkład pracy, estetykę i tradycyjny sposób

wykonania. Po wnikliwej analizie Komisja
postanowiła wyróżnić wieńce dożynkowe
z następujących wsi: Skłody Borowe, Kostry Noski, Jabłoń Jankowce, Markowo
Wólka i Jabłoń Piotrowce.
Wyróżnione wieńce dożynkowe wyróżniają się przede wszystkim tradycyjnym,
własnoręcznym sposobem wykonania
przez mieszkańców. Zawierają naturalne
kłosy zbóż, kwiaty z własnych ogrodów,
owoce i warzywa z tegorocznych zbiorów.
Wicie tych wieńców wymagało poświęcenia czasu własnego, pomysłowości, mobilizacji do wspólnego działania.
Do konkurs na najlepszy stół dożynkowy
zgłoszone zostały stoły z: Jabłoni Kościelnej,
Jabłoni-Śliwowo, Krasowa Wielkiego i Nowych
Piekut. Komisja oceniając stoły regionalne degustowała dania przygotowane przez mieszkańców wsi.
Za potrawy regionalne uznano następujące
dania, gdyż znajdowały się one na wszystkich
stołach i wzbudzały największe zainteresowanie wśród degustujących uczestników dożynek:
pyzy, baba ziemniaczana, smalec, ogórki kiszone,
sernik, szarlotka i chleb razowy.
Potrawy oceniano w kategoriach: smak,
związek z regionem, oryginalność, łatwość przyrządzania, estetyka, sposób serwowania, kolorystyka i wrażenie ogólne.
Komisję zachwyciła różnorodność przygotowanych potraw i napojów charakterystycznych dla kuchni polskiej, walory
smakowe, a także miłe i serdeczne przyjmowanie gości dożynkowych przez wystawiających stoły.
Wszystkie zaprezentowane stoły regionalne zostały ocenione wysoko.
Niezapomnianą atrakcją okazał się
Turniej Wsi, do którego zgłosiły się drużyny z miejscowości: Jabłoń Jankowce,
Jabłoń Kościelna, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń
Zambrowizna, Krasowo Częstki i Krasowo Wielkie.

Podczas Turnieju, drużyny rywalizowały
między sobą w 5 konkurencjach. Wszystkie drużyny wykazały się ogromnym zaangażowaniem
w wykonywanie zadań konkursowych. Największą liczbę punktów uzyskała drużyna z miejscowości Jabłoń Śliwowo i tym samym zwyciężyła
w Turnieju Wsi na Dożynkach Gminnych.
W minioną niedzielę rozegrano również
finał rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Nowe
Piekuty. Po ciężkiej walce puchar zdobyła drużyna z Nowych Piekut pokonując w finale Kulesze
Kościelne 5:0.
W dalszej części programu można było
obejrzeć paradę motocyklistów oraz pokaz zabytkowych samochodów. Mieszkańcy oraz przybyli goście mogli bawić się podczas występów
Zespołu Pieśni „Podlaskie Kukułki” z Bielska
Podlaskiego, Chóru GOK-u Nowe Piekuty „Swojskie Melodie” i zespołu „AGAeN”. W dalszej
części programu rozpoczęła się Zabawa Pod
Kasztanem którą poprowadził Andrzej Rybicki.
Wieczór uświetnił występ zespołu „Moment”.
Zabawę zakończyliśmy z DJ Ireckim. Nie zabrakło też atrakcji dla naszych najmłodszych
uczestników uroczystości: były eurobungle,
zjeżdżalnie, malowanie twarzy, pokaz baniek
mydlanych.
Jak widać każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
XVIII Dożynki Gminy Nowe Piekuty przeszły
do historii, a nam pozostały miłe wspomnienia.
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FESTYN RODZINNY W JABŁONCE KOŚCIELNEJ

W miejscowości Jabłonka Kościelna, Gmina
Wysokie Mazowieckie już po raz siódmy, odbył się Festyn Rodzinny. Zorganizowany został
15 sierpnia. W uroczystości udział wzięło wielu
gości, między innymi swoją obecnością zaszczycili: Jacek Bogucki – Poseł na Sejm RP, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego,
Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Stanisław Rykaczewski – Wicestarosta Zambrowski, Burmistrzowie i Wójtowie
z gmin sąsiednich.

W trakcie imprezy, na scenie
mogliśmy zobaczyć występy uczniów
Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej biorących udział w konkursie pieśni patriotycznych, zespoły
muzyczne, takie jak: Junior, Rock
Przestępny, Szansa oraz uczestników
festynu podczas konkursów. Imprezami towarzyszącymi były: zawody
wędkarskie rozgrywane na stawach
w Tyborach Kamiance, Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy oraz
konkurs na wykonanie najładniejszej Równianki
i na najatrakcyjniejsze stoisko gastronomiczne.
Dodatkowymi atrakcjami na festynie było bezpłatne wesołe miasteczko dla dzieci, przejażdżki
konne oraz degustacja produktów regionalnych
przygotowanych przez mieszkańców miejscowości z Gminy Wysokie Mazowieckie, należących do parafii Jabłonka Kościelna.
Impreza była udana, zgromadziła dużą liczbę mieszkańców naszego regionu. Dziękujemy
wszystkim za przybycie, uczestnictwo i wspaniałą zabawę – Organizatorzy.

DODATEK AKTYWIZACYJNY
Osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
która w trakcie jego pobierania podejmuje pracę,
ma prawo do dodatku aktywizacyjnego wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na
pisemny wniosek osoby bezrobotnej.
I. Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie
bezrobotnej skierowanej do pracy przez powiatowy urząd pracy, jeżeli zostaną spełnione
łącznie następujące warunki:
▶▶ osoba bezrobotna podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, w wyniku skierowania przez powiatowy urząd
pracy,
▶▶ otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia,
▶▶ złoży wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,
▶▶ udokumentuje wysokość osiąganego wynagrodzenia,
▶▶ udokumentuje podjęcie zatrudnienia oraz
jego okres.
Dodatek aktywizacyjny przysługuje:
▶▶ w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, miesięcznie nie
większej jednak niż 50% zasiłku, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
▶▶ od dnia złożenia wniosku o dodatek akty-
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wizacyjny, do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego
w okresie zatrudnienia,
▶▶ po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia, jego okresu oraz wysokości osiągniętego
wynagrodzenia (w kwocie brutto) – stosownym dokumentem wystawionym przez pracodawcę.
II. Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie
bezrobotnej, która z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
▶▶ osoba bezrobotna, podjęła zatrudnienie lub
inna pracę zarobkową z własnej inicjatywy
nie ma znaczenia w jakim wymiarze),
▶▶ złoży wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,
▶▶ udokumentuje podjęcie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej oraz jego okres.
Dodatek aktywizacyjny przysługuje:
▶▶ miesięcznie w wysokości do 50% zasiłku,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
▶▶ w okresie od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania
zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego
w okresie zatrudnienia lub wykonywania
innej pracy zarobkowej,
▶▶ po udokumentowaniu podjęcia oraz okresu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Osoby, które spełniają powyższe warunki
mogą pobrać wniosek w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Wysokiem Mazowieckiem pok. nr 17
lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl
III. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje
w przypadku:
▶▶ skierowania bezrobotnego przez Powiatowy
Urząd Pracy do prac interwencyjnych, robót
publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia
zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.
1 pkt 1 w/w ustawy,
▶▶ podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną
pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
▶▶ podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej
u pracodawcy zagranicznego,
▶▶ przebywania na urlopie bezpłatnym.
Podstawa prawna:
• Art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 1065
z późn. zm.)
• § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
i dodatku aktywizacyjnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1189 z późn. zm.).

BIESIADA MIODOWA POD PARASOLEM
Dokończenie ze strony 1.
Goście imprezy prócz zwiedzania stoisk
i degustacji pszczelich produktów mogli znaleźć
ciekawą i pożyteczną rozrywkę. Zróżnicowana
oferta w tym zakresie składała się z: układania
puzzli, gier edukacyjnych, krzyżówek, zabaw
dla dzieci – w tym baniek mydlanych i popisów
szczudlarzy. Zwolennicy spacerów mogli wziąć
udział w wycieczce z przewodnikiem po kładce
w Kurowie.
Czas uczestnikom „słodkiej imprezy w Kurowie” umilały występy: Kapeli Mietka Buraka,
kapeli „Miód na serce” i Karoliny Cichej. Teatr
Arkadia zagospodarował czas najmłodszych
w niedzielę od 13.00 do 16.00. Cały czas trwało

głosowanie na najsmaczniejszy miód w ocenie
publiczności. Jej i jurorów werdykt został ogłoszony w niedzielne popołudnie wraz z wręczeniem nagród.
W konkursie na najsmaczniejszy miód
w ocenie jury „miejsca na podium” zajęli: III –
SŁAWOMIR SEMENIUK (MIÓD SPADZIOWY),
II – EUGENIA ZIELIŃSKA (MIÓD Z MIĘTĄ),
I – PIOTR SEMENIUK (MIÓD GRYCZANY).
W konkursie na najsmaczniejszy miód w ocenie publiczności oddano 827 głosów ważnych.
Po ich zliczeniu wyłoniono trójkę najlepszych:
III miejsce – Artur Matyszczyk (MIÓD LIPOWY) – 55 głosów; II miejsce – Iwona i Jarosław
Topolańscy (MIÓD LIPOWY NADNARWIAŃSKI) – 71 głosów i I miejsce – Krzysztof Surel

(MIÓD Z TERENÓW LEŚNYCH) – 78 głosy.
W rywalizacji na najlepszą nalewkę na miodzie
triumfowali: III miejsce – Jarosław Topolański
(proboszczówka), II miejsce – Piotr Witkowski
(krupnik litewski) i I miejsce – Piotr Semeniuk
(nalewka miodowo-łakociowa).
Puchar Dyrektora Podlaskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w kategorii Najatrakcyjniejsze stoisko XIX Biesiady Miodowej
w Kurowie zdobył SŁAWOMIR SEMENIUK,
zaś Puchar Prezesa Podlaskiego Związku Pszczelarzy za propagowanie pszczelarstwa i produktów pszczelich na Podlasiu otrzymał Wojciech
Mojkowski Wójt Gminy Kobylin Borzymy.

DZIEŃ POD ZNAKIEM KUKURYDZY W SZEPIETOWIE

Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie
to cykliczna impreza, która na stałe wpisała się
w kanon imprez rolniczych na Podlasiu. Już po
raz siedemnasty Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie zorganizował spotkanie rolników, naukowców i firm nasiennych
na polach doświadczalnych PODR Szepietowo.
Swoją obecnością święto kukurydzy zaszczycił
Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, który wraz
z Dyrektorem PODR Szepietowo Adamem Niebrzydowskim i Tadeuszem Michalskim Prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zainaugurowali imprezę.
W tym roku zwiedzający mieli możliwość
zapoznać się z 139 odmianami kukurydzy z 24
firm nasiennych. Rolnicy mieli niecodzienną
okazję przyjrzeniu się z bliska każdej odmianie
kukurydzy, porównania ich parametrów oraz to,
co najważniejsze ocenić na żywo jak dana odmiana rośnie i plonuje w „podlaskim klimacie”.

Na polach doświadczalnych
można było zobaczyć jak w praktyce rosną różne odmiany kukurydzy,
a w namiotach wykładowych poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Polskim
Związkiem Producentów Kukurydzy
w Poznaniu i firmami Syngenta oraz
FarmSaat przygotowali kilka wykładów tematycznych związanych z tą
rośliną. Można było dowiedzieć się
o uprawie kukurydzy w warunkach
suszy, nowościach odmianowych
kukurydzy przeznaczonej na pasze
oraz zapoznać się z prezentacją firmy FarmSaat.
Najbardziej widowiskowym punktem Podlaskiego Dnia Kukurydzy był pokaz pracy maszyn do zbioru kukurydzy na kiszonkę oraz
pokaz gruberowania i siewu poplonu. Licznie
zebrani widzowie mogli obejrzeć pracę wybranych maszyn, ocenić ich funkcjonalność oraz
parametry. Wielu rolnikom, którzy myślą o zakupie tych lub podobnych urządzeń, taki pokaz
daje szerszą perspektywę w spojrzeniu na sprzęt,
który ich interesuje.

W programie nie zabrakło również zmagań
uczestników o tytuł Mistrza „XI Wojewódzkiego Konkursu Orki”. W tej rywalizacji I miejsce
zdobył Dariusz Karwowski z gminy Mały Płock,
II – Paweł Kojło z gminy Hajnówka, a III – Paweł Popławski z gminy Brańsk.

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy rozstrzygnięto konkurs dla producentów mleka
„Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”
zorganizowany przez KRUS Białystok. Tutaj
miejsca „na podium” zajęli: Zdzisław Jabłoński
z gminy Szepietowo, Zdzisław Kazimierczuk
z gminy Dziadkowice i Iwona Stefaniuk z gminy Brańsk.

Wszyscy chętni mieli możliwość spróbowania potraw z dodatkiem kukurydzy. W namiocie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie została przeprowadzona degustacja. Jak zawsze była również możliwość zakupu
regionalnych przysmaków oraz rękodzieła wykonanego przez podlaskich artystów.
Krzysztof Kuteszko
foto: W. Cieszkowska, K. Kuteszko
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Ciąg dalszy ze strony 1.
Muzeum Rolnictwa, jako instytucja kultury
o profilu zainteresowań przede wszystkim związanym z życiem na dawnej wsi podlaskiej, pracy
w gospodarstwie domowym i historii rolnictwa,
jest miejscem, które jak żadne inne, prezentuje
te tradycje w otoczeniu żywej XIX wiecznej wsi
podlaskiej. Dzięki organizowaniu tego wydarzenia, swoją działalność naukowo-badawczą prezentuje szerokiej publiczności. Ożywia tradycje,
daje możliwość bezpośredniego kontaktu z historią regionu. Muzeum prezentuje i kultywuje
zwyczaje w pierwotnej, nieskażonej nowoczesnością formie.
Podlaskie Święto Chleba ma długą historię
i już swoją własną tradycję, znaną od siedemnastu lat. Impreza ta jest rozpoznawalną marką
w Polsce oraz niezapomnianą podróżą do przeszłości. Poprzez interakcję turysta spotyka się
tradycją podlaskiej wsi oraz jakże ważnych w życiu świąt związanych z rokiem obrzędowym
i kalendarzem chrześcijańskim. Podczas Podlaskiego Święta Chleba prezentowane są sierpniowe święta, czyli tradycje związane ze Świętem
Matki Boskiej Zielnej, dniem Świętego Rocha
oraz z kończącą się pracą w polu.
XVIII Podlaskie Święto Chleba otrzymało
Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy; patronat honorowy objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Sponsorem strategicznym imprezy była Spółka PGE Energia Odnawialna
S.A., sponsorem głównym – Bank Spółdzielczy
w Ciechanowcu. Wydarzenie dofinansowane ze
środków MKiDN. Partnerem medialnym było
Polskie Radio Białystok, które przez cały dzień
transmitowało przebieg imprezy. Współorganizatorami tegorocznej edycji Podlaskiego Święta
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Chleba byli Starosta Wysokomazowiecki i Burmistrz Ciechanowca. Impreza odbyła się również dzięki wsparciu finansowemu lokalnych
firm, banków, osób prywatnych. Podlaskie Święta Chleba uhonorowane zostało prestiżowym
wyróżnieniem Marszałka Województwa Podlaskiego – Podlaską Marką Roku.
Wydarzenie rozpoczęła niezwykle uroczysta Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, po której bryczkami
w uroczystym korowodzie przyjechali do muzeum organizatorzy oraz zespoły folklorystyczne, piekarze, rolnicy, turyści z Podlasia i innych regionów Polski a także zaproszeni goście
i władze samorządowe w osobach: Marszałek
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński,
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, Radni
Powiatu Wysokomazowieckiego oraz okolicznych powiatów, Ciechanowieccy Radni Rady
Miejskiej, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan
Zieliński i Wice Starosta Leszek Gruchała oraz
Starosta Siemiatycki Jan Zalewski, Wójtowie
i Burmistrzowie z różnych regionów Polski.
W uroczystościach uczestniczyli również: Senator PiS Tadeusz Romańczuk, Posłanka Bernadeta Krynicka, Posłowie Krzysztof Jurgiel, Jacek
Bogucki oraz doradca wiceprezesa Rady Ministrów Stanisław Derehajło.
Korowód prowadził zabytkowy wóz drabiniasty z gospodarzami, którzy wieźli tradycyjny
wieniec dożynkowy. Święto Chleba otworzyła Dyrektor Muzeum
Dorota Łapiak wraz z gośćmi,
poprzez przełamanie 6-metrowej chałki upieczonej w ciechanowieckiej piekarni Kobus. Po
tym nastąpiła słynna parada zabytkowych ciągników z kolekcji
Działu Techniki Rolniczej, zaku-

pionych i odrestaurowanych z dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wydarzenie jak zwykle zgromadziło mnóstwo fanów
motoryzacji i zabytkowych pojazdów. Cała kolekcja polskich i zagranicznych ciągników w Muzeum liczy obecnie 50 sztuk i jest największą
w Polsce kolekcją sprawnych technicznie ciągników. Ciągniki wyprodukowane są w latach
1917–1990. Najstarszy ciągnik z kolekcji amerykański Titan 10-20 ma 101 lat, a najmłodszy
– rosyjska Newa MB-1 28 lat. Oprócz ciągników
muzeum posiada olbrzymią kolekcję silników
i lokomobil, które na co dzień można oglądać
na wystawach stałych. W tegorocznej paradzie
pojechały: Farmall F 20 z 1936 R., Stock Dieselschlepper z 1941 R., Eicher Ed 16/Ii z 1952 R.,
Ursus C-355 z 1973 R., Ursus C-330 z 1971 R.,
Ursus C-4011 z 1968 R., Ursus C-375 z 1968 R.,
Ursus C-328 z 1963 R., Ursus C-325 z 1962 R.,
Ursus C-308 (3-Kołowy) z 1959 R., Ursus C-45
z 1948 R., Jaromka z 1968 R., Nośnik Narzędzi
Rs 09 z 1966 R., Zetor T- 25 K z 1956 R., Lanz
Alldog A1305 z 1955 R., Deutz F1m414 z 1941 R.,
Lanz Hl 12 Bulldog z 1923 R., Lokomobila Bw
z 2012 R., Lokomobila Frick Eclipse z 1913 R.
Dokończenie na stronie 11.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Dokończenie ze strony 10.
Na imprezę przybyło ponad 50 tysięcy turystów, którzy przez cały dzień mogli uczestniczyć w widowiskowych pokazach obrzędów oraz
poczuć klimat dawnej mazowiecko-podlaskiej
wsi, kupić chleb, skosztować różnorodnego jadła
oraz produktów regionalnych.
Na placu przy zabytkowym, muzealnym
kościele odbył się pokaz święcenia zwierząt,
w którym udział wzięły nasze muzealne zwierzęta: konie, owce oraz kozy i osiołki. Zwierzęta
poświęcił proboszcz parafii pw. Matki Boskiej
Fatimskiej w Ciechanowcu – ks. Andrzej Polakowski. Zwyczaj święcenia zwierząt przeprowadzano z okazji uroczystości kościelnych na
Św. Rocha, który miał chronić ludzi i zwierzęta
przed zarazami i wszelkimi chorobami.
W polowym piecu chlebowym przy wiatraku przez cały dzień wypiekany był wiejski chleb
na zakwasie, którym po upieczeniu wszystkich
częstowaliśmy. Tu również można było posłuchać o zwyczajach związanych z pieczeniem
chleba, a zaraz obok przez cały dzień trwały
warsztaty pieczenia chleba, w których chętnie
brały udział najmłodsze dzieci.
Żniwa to wielki symboliczny rytuał, nie tylko ciężka praca. Zawsze zaczynano żniwa imieniem pańskim, czyli znakiem krzyża. Najważniejszy gospodarz we wsi ścinał pierwszą garść
zboża. Dopiero po tym następowało żęciem żyta
za pomocą sierpów, a następnie kos. Po ustawieniu związanego w snopy zboża w dziesiątki, żniwiarze zaprezentowali obrzęd zdobienia
przepiórki i jej oborania. W pokazie uczestniczył zespół Polne Maki z Dołubowa, któremu
przyśpiewywały Zespoły Folklorystyczne: Klekociaki z Bociek i Kalina z Żurobic. Następnie

w barwnym korowodzie z równianką, chlebem
i wieńcem dożynkowym udali się do dworu,
gdzie gospodarze, po uroczystym powitaniu,
ugościli ich wyprawiając dożynki. Następnym
punktem prac polowych był pokaz młócenia
zboża młocarnią Warmianką MSC-7 z 1984 r.
napędzaną lokomobilą z 1922 r. firmy HEINRICH LANZ z Mannheim. Zboże młócone było
również tradycyjną młocarnią szerokomłotną
SM 1-A z 1959 r. napędzaną silnikiem stacjonarnym S-320 z 1964 r. oraz cepami.
Podlaskie Święto Chleba to nie tylko pokaz dawnych tradycji żniwnych, ale również
prezentacja firm piekarniczych z całej Polski
i z zagranicy. Aby uczcić znaczenie chleba, dzielenia się nim i podkreślić jego symbolikę w życiu
codziennym oraz uhonorować piekarzy, organizowany jest konkurs na najciekawsze stoisko
piekarnicze, w którym oceniana jest tradycyjna
receptura, jakość chleba, tradycja i historia rodzinnych piekarni, atrakcyjność i innowacja.
Najlepszym wręczono puchary Patronów Honorowych wydarzenia: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Podlaskiego, Marszałka
Województwa Podlaskiego oraz Starosty Wysokomazowieckiego.
W konkursie na wykonanie równianki
udział wzięło 260 bukietów żniwnych wykonanych w domu lub w muzealnej zagrodzie drobnoszlachetnej z przygotowanego tu zboża, ziół,
kwiatów i warzyw, pod okiem naszych specjalistów: pracowników Działu Tradycji Zielarskich,
którzy prowadzili warsztaty wykonywania równianek, pracowników Działu Etnograficznego
i Uprawy Roślin oraz plastyka. Zgodnie z tradycją bukiety święcone były w kościele 15 sierpnia w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny zwanym świętem Matki Boskiej

Zielnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
i upominki, które ufundowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Młyn Ciechanowiec Jachimczuk i Stanisławski, Państwo
Boczkowscy z Rudki, Deco Taras z Ciechanowca
oraz muzeum.
Przez cały dzień imprezy można było zwiedzać zabytkowe obiekty i wystawy m.in. dworską powozownię, wystawę gospodarstwa domowego, kościół z Bogut, wikarówkę z Kuleszy
Kościelnych, chaty skansenowskie, wystawy
w dworze ziemiańskim, młyn wodny, wystawę
Tradycji Zielarskich w podpiwniczeniu oficyny,
wystawę o historii pszczelarstwa oraz kolekcję
maszyn rolniczych w pawilonie i w plenerze.
Na terenie skansenu obecnych było ponad
330 stoisk twórców ludowych, handlarzy rękodziełem i rzemieślnicy.

Atrakcyjności temu wydarzeniu dodawały
występy kapel ludowych i zespołów folklorystycznych, które umilały pobyt w muzeum. Na
scenach przed pałacem i w skansenie wystąpiły:
Klekociaki z Bociek, Kalina z Żurobic, Polne
Maki z Dołubowa, Małkinianka z Małkini, Pasieka z Platerowa, Podlaskie Kukułki z Bielska
Podlaskiego, Kłosy z Ciechanowca, Sterdyniacy
ze Sterdyni, Kapela Wuja Krzycha ze Skrzeszewa, Kapela Czarnoleska, kapela Bondarczuki
z Wieski Oraz Kapela Batareja
Od godziny 18.00 na scenie głównej w amfiteatrze wystąpiły gwiazdy tegorocznego Podlaskiego Święta Chleba, czyli bluesowy Zespół
Zdrowa Woda, a po nich Gwiazda Wieczoru –
Bracia Cugowscy.
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