wrzesień 2014
PIERWSZY DZWONEK W SZKOŁACH POWIATU
W szkołach dla młodzieży, prowadzonych
przez Powiat Wysokomazowiecki, rozpoczęło
1 września naukę 600 nowych uczniów. W progi
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego po
raz pierwszy wkroczyło 63 uczniów, 168 – rozpoczęło naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. „Jagiellończyka wybrało
138 niedawnych gimnazjalistów, z Zespołem
Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz posta-

nowiło związać się w tym roku 37 młodych ludzi. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica wybrało 119, a na naukę w Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Armii Krajowej
zdecydowało się 106 absolwentów Gimnazjów.
Pierwszy dzwonek rozpoczął dla nich
wszystkich trzyletnią wędrówkę ku dorosłości.
O uroczystościach inauguracji Roku Szkolnego
2014/2015 w wybranych szkołach piszemy na
stronie 5.

XIV PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA
Podlaskie Święto Chleba to największa impreza organizowana co roku w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka. Przyciąga zawsze ponad dwadzieścia tysięcy turystów, którzy przez cały dzień mogą kupić wypieki kilkudziesięciu piekarni z regionu, różnych części Polski, a nawet
z za granicy oraz uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach tradycji
ludowej.
XIV Podlaskie Święto Chleba odbyło się 10 sierpnia 2014
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.
Relację z przebiegu Święta zamieszczamy na stronie 9.
Zapraszamy także na stronę 12 do świątecznej fotogalerii.

XV BIESIADA MIODOWA W KUROWIE
Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, w dniach 30–31 sierpnia 2014 roku odbyła się XV
Biesiada Miodowa, której głównymi organizatorami byli:
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Urząd
Gminy Kobylin Borzymy oraz Narwiański Park Narodowy
w Kurowie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.
Podczas „miodowego święta” pszczelarze po raz kolejny
zaoferowali uczestnikom imprezy najlepsze miody pochodzące z najczystszego obszaru Zielonych Płuc Polski. Wszyscy goście biesiady nie tylko mogli degustować i kupować
różne rodzaje miodów ale również zaopatrzyć się w inne
lokalne przysmaki takie jak: narwiańskie ogórki, kapustę
kiszoną, wyborne wędliny, sery, pieczywo oraz smaczne
wypieki.
Dokończenie na stronie 10, a na 11 fotogaleria z Biesiady

ZDANIE STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Skończyły się wakacje…. Dla znacznej części
mieszkańców naszego powiatu okres wakacyjny
jest czasem wytężonej pracy w swoich gospodarstwach. Inni, głównie dzieci i młodzież, ale także
dorośli, korzysta w pełni z wolnych od swoich
obowiązków chwil. I jedni i drudzy mogli skorzystać z szeregu atrakcji podczas wielu imprez
rozrywkowych na terenie naszego powiatu. I tak
zaczynając od Dnia z Powiatem, Święta Mleka,
poprzez dni miasta/gminy, dożynki parafialno-

-gminne z Świętem Chleba na czele, aż na Biesiadzie Miodowej kończąc. Te wszystkie imprezy mają za cel integrację lokalnej społeczności
poprzez dobrą zabawę. Jak mówi stare ludowe
porzekadło „trzeba nieba, trzeba chleba”. Dlatego też pragnę podziękować wszystkim tym instytucjom czy organizacjom, które przyczyniają
się do uatrakcyjnienia życia kulturalnego w naszym powiecie, a więc parafiom, urzędom miast
i gmin, SM Mlekovita, Parkowi Narwiańskiemu oraz ludziom zaangażowanym w powyższe
przedsięwzięcia. Jest mi niezwykle miło, iż do
zdecydowanej większości z nich możemy, jako
powiat dołożyć swoją cegiełkę w postaci sponsoringu lub jako partner organizacyjny.
Wracając do końca wakacji… W naszych
szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczął się
nowy rok szkolny 2014/2015. Od 1 września
mury naszych szkół przekroczyło 2549 uczniów
i oraz 148 uczestników kursów zawodowych.
W ubiegłym roku było to odpowiednio 2660
uczniów i 46 kursantów. Mamy więc do czynienia ze spadkiem liczby młodzieży w naszych
szkołach z uwagi na niż demograficzny. Największą naszą szkołą jest ZSOiZ w Ciechanowcu–

705 uczniów i 30 kursantów, następnie ZSZ
w Wysokiem Mazowieckiem – 489 uczniów,
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem – 433
uczniów, ZSOiZ w Czyżewie – 384 uczniów,
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem 368 uczniów
i 50 kursantów, ZSR w Krzyżewie – 170 uczniów
i 68 kursantów. Pracę z naszymi uczniami rozpoczęło ponad 260 nauczycieli. Na najlepszych
uczniów zagwarantowany jest specjalny system
stypendialny dla uzdolnionej młodzieży. Dość
powiedzieć, iż w lipcu tego roku stypendia
Starosty Wysokomazowieckiego odebrało ponad 100 osób. To bardzo cieszy i napawa mnie
przeświadczeniem, iż warto było przeznaczyć
środki własne z budżetu powiatu na ten cel.
Jest to inwestycja w człowieka, która z pewnością przyniesie w przyszłości oczekiwane efekty.
Mam nadzieję, iż system ten przyczyni się do
jeszcze większej motywacji młodzieży w celu pogłębiania swojej wiedzy. Na progu nowego roku
szkolnego naszej kochanej młodzieży oraz ich
pedagogom życzę samych sukcesów.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

CZŁOWIEK ŻYJE TYLE, ILE O NIM PAMIĘTAJĄ INNI

Na „Polu Namiotowym im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki”, we wsi Kostry Podsędkowięta
Gmina Klukowo 3 sierpnia odbyła się uroczystość
upamiętniająca ofiary II wojny światowej oraz
70 rocznicę uratowania mieszkańców naszej wsi
oraz mieszkańców wiosek: Wypychy i Wyszonki
Kościelne przed pacyfikacją niemiecką. Ludność miała być wybita, a ich zabudowania spalone w promieniu 10 kilometrów, w odwecie
za śmierć oficerów niemieckich, którzy zginęli
w starciu z naszymi partyzantami. Tylko cudem
stało się, że trzech przesłuchiwanych Polaków,
w tym mieszkaniec naszej wsi, obecny Prezes
Stowarzyszenia – Pan Kazimierz Busma zeznali
niezależnie od siebie, że Niemców zabili żołnierze rosyjscy. Bo wtedy front już dotarł do tego
pola..
Na tym Polu i wokół niego poległo dużo Polaków, Żydów, Niemców, Rosjan, Ukraińców. Na
terenie naszej wioski spoczywa dwóch żołnierzy
z I i II wojny światowej, między innymi zbiegły
z obozu jeńców wojennych Ukrainiec imieniem
Aleksander. Nazwiska jego nie znamy, ale dla nas
On jest symboliczną Pamięcią wszystkich poległych oraz niewinnych ofiar zbrodni. Grobami
opiekują się członkowie Stowarzyszenia. Mamy
nadzieję, że uda się odnaleźć jego rodzinę, żeby
i oni dowiedzieli się jak walczył i zginął ich syn.
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Warto dodać, że Pole, które posiada Stowarzyszenie, zawsze jest wykorzystywane w celu
patriotycznego wychowania oraz upamiętniania
dziejów historii naszego kraju.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
Dziękczynną za Ojczyznę, za poległych, których
prochy spoczywają w różnych miejscach ziemi
polskiej i za tych, którzy przeżyli tą straszną
zbrodniczą wojnę. Następnie poświęcono Dęby
Pamięci dla wielkich ludzi narodu Polskiego.
Podczas uroczystości głos zabrali: Pan Burmistrz
miasta Ciechanowca – Mirosław Reczko i Pan
Marian Wyszyński z Gminy Szepietowo. Nawiązali do wojennych wydarzeń historycznych
naszego regionu.
Mszę Św. odprawił Ks. Kanonik Stanisław
Biały i udzielił pomocy Ks. Krelik Wojciech
Kuściński. Sponsorem wszystkich uroczystości
naszego Stowarzyszenia jest Pan Eugeniusz Łuniewski – właściciel Zakładu Uboju Bydła w Kostrach Śmiejkach. Wydarzenie zostało nagrana
przez kamerzystów: Pana Piotra Dąbrowskiego
oraz Pana Sławomira Wyszyńskiego. Dziękujemy serdecznie wszystkim, kto wspierał organizację i przeprowadzenie uroczystości oraz wszystkim obecnym.
Polskie Stowarzyszenie Patriotów w „Solidarności” istnieje 1990 roku, powstało w celu
pomocy Polakom z Kazachstanu i krajów po
byłym Związku Radzieckim, a także na rzecz
najbardziej potrzebującym rodzinom w naszym
regionie.
Stowarzyszenie jest pierwszym powstałym
w Gminie Klukowo, zarejestrowanym w Sądzie
KRS w Białymstoku i działa zgodnie ze Statutem własnym PSP.

Działalność naszego Stowarzyszenia jest
poparta opinią instytucji kościelnych, państwowych oraz samorządowych: Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Warszawie, Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Kapituły Konkursu
na najlepszą inicjatywę obywatelską w Krakowie, Starostwa Wysokomazowieckiego, Kurii
Biskupiej w Łomży i w Białymstoku, Samorządu
Gminy w Klukowie, Samorządu Gminy i miasta
Ciechanowiec, Kościoła Parafialnego w Wyszonkach Kościelnych.
Dotychczas Stowarzyszenie PSP pomogło
sprowadzić 10 rodzin Polaków z byłych republik radzieckich do Polski. Dzięki akcjom charytatywnym członków Stowarzyszenia pomocy
finansowej udzielono dwóm rodzinom wielodzietnym w naszej gminie.
Rokroczne uroczystości na Polu Namiotowym kultywują postawy patriotyczne społeczeństwa naszego regionu.
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia
Patriotów w „Solidarności”

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

Zarząd Powiatu w okresie od 31 lipca do
12 września odbył 4 posiedzenia, na których
podjął uchwały w sprawie: – zaopiniowania
projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyżew na lata 2015-2018
z perspektywą do roku 2022; – ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu
wysokomazowieckiego na rok 2015; zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok; przyjęcia
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku;
darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 659
o przebiegu (granica powiatu) Hodyszewo-Nowe Piekuty-Kostry Noski-Dąbrówka Kościelna; powołania komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego; o wygaszeniu trwałego zarządu; uchylenia
uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
oznaczonej nr 71/33 o pow. 0,2953 ha, położonej w Czyżewie Stacja, gmina Czyżew,
stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej
w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei
Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
oznaczonej nr 71/33 o pow. 0,2953 ha, położonej w Czyżewie Stacja, gmina Czyżew, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej
w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia
drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych; 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 2014 roku;
wyrażenia zgody na zawarcie ugody w przed-

miocie odszkodowania za grunt wydzielony
pod drogę publiczną powiatową i przejęty na
własność Powiatu Wysokomazowieckiego; zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej Nr
2072B Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa na
odcinku od drogi krajowej Nr 66 do końca
terenu zabudowanego; powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Wysokomazowieckiego; ogłoszenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Wysokomazowieckiego; wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej; upoważnienia Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania zmian w planie
finansowym wydatków budżetowych w 2014
roku; określenia zakresu i szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu
powiatu na 2015 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów
ich przedłożenia; nabycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie
położonej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie; zmiany uchwały Nr 115/397/2014 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia
30 czerwca 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie położonej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie; zmian w budżecie
powiatu na 2014 rok; ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektu rocznego programu
współpracy powiatu wysokomazowieckiego na
2015 rok.
20 sierpnia Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli zarządu powiatu wysokomazowieckiego z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.
20 sierpnia Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.
21 sierpnia Komisja Rolnictwa, Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego
zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.

21 sierpnia Komisja Rozwoju, Promocji
i Finansów zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za
pierwsze półrocze 2014 roku oraz projektem
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu
na 204 rok.
29 sierpnia Komisja Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za
pierwsze półrocze 2014 roku, sprawozdaniem
z realizacji planu finansowego Szpitala ogólnego w Wysokiem mazowieckiem za okres
I-VI 2014 roku oraz projektami uchwał rady
powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz pozostałych środków
trwałych, wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego
w Wysokiem mazowieckiem, nadania statutu
Szpitalowi ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto komisja dokonała oceny stopnia
realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.
29 sierpnia odbyła się XXXVI Sesja Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego IV 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, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze
2014 roku, informacje o przebiegu wykonania
planu finansowego szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze półrocze
2014 roku oraz rozpatrzono projekty uchwał
i przyjęto uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych
oraz mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 3500 złotych, stanowiącego
własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem mazowieckiem, nadania statutu Szpitalowi ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem, ustalenia
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia
pojazdu, zmian w budżecie powiatu na 2014
rok, wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
JB
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W sierpniu na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 64 zdarzenia, w których
uczestniczyło 171 załóg – 660 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 11 osób, jedna osoba poniosła śmierć. Straty oszacowano na ok.
811,6 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
2 sierpnia o godz. 05³⁹ Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację
o wypadku czterech samochodów ciężarowych, do
którego doszło na DK-8 w obrębie miejscowości
Kobylin Cieszymy. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały cztery zastępy z JRG Wysokie
Mazowieckie, jeden zastęp JRG Zambrów, cztery
zastępy JRG Białystok, jeden zastęp OSP Zawady,
jeden zastęp OSP Jeżewo Stare oraz zastęp z OSP
KSRG Kobylin Borzymy. Po przybyciu na miejsce
zastano zablokowaną drogę przez samochody cię-

żarowe rozbite o siebie – na miejscu 2 karetki ZRM
oraz policja. Ruch na DK-8 podczas trwania akcji
był całkowicie zablokowany. Stwierdzono, że doszło do zderzenia czterech samochodów ciężarowych. Cysterny przewożącej olej napędowy (24000
l) z samochodami przewożącymi rury żeliwne
(z jednym otarcie bokami, a z drugim czołowo).
Samochód (solówka z przyczepą) przewożący tworzywa sztuczne (korki od butelek) wcześniej otarł
się o cysternę i wjechał do rowu uderzając w drzewo, przyczepa wystająca na pas jezdni. Rozległość
całego zdarzenia ok. 200 m. Poszkodowani zostali
kierowca cysterny oraz kierowca przewożący tworzywo, którymi zajął się ZRM. Pozostali kierowcy
nie doznali żadnych obrażeń. Cysterna przewożąca
olej napędowy nie rozszczelniła się, a jej właściciel zorganizował drugą do przepompowania oleju.
Również właściciele pozostałych pojazdów we własnym zakresie zadysponowali firmy zajmujące się
holowaniem samochodów ciężarowych. Działania
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
uwolnieniu poszkodowanych z pojazdów, odcięciu
dopływu prądu z akumulatorów, pomocy policji
w organizowaniu objazdów, dodatkowo zabezpieczenie przy przepompowywaniu oleju napędowego
do podstawionej cysterny linią gaśniczą wypełnioną roztworem pianotwórczym.
Następnie po usunięciu wszystkich pojazdów
z miejsca zdarzenia zneutralizowano plamy płynów eksploatacyjnych i paliwa ok. (50 m²). W celu
całkowitego usunięcia śliskości na jezdni przedsta-

wiciele GDDKiA posypali piaskiem miejsca niebezpieczne i oznakowali odpowiednimi znakami
informacyjnymi oraz ograniczającymi prędkość na
danym odcinku.
4 sierpnia o godz. 13⁴⁹ do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego, do którego doszło
w miejscowości Plewki. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie,
dwa zastęp z OSP KSRG Szepietowo. Po przybyciu
na miejsce stwierdzono, że na łące przy DK-66 leży
na dachu samochód osobowy HONDA ACORD,
którym podróżowało dwóch mężczyzn w wieku
24 i 25 lat. Kierujący pojazdem został uwięziony
w aucie, był nieprzytomny oddychający. Pasażer
samochodu został wyrzucony z pojazdu i nie doznał żadnych obrażeń. Działania JOP polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu w pojeździe, przy pomocy sprzętu hydraulicznego wycięto lewe drzwi oraz dach w celu
wyciągnięcia kierującego z pojazdu. Poszkodowanemu założono kołnierz ortopedyczny, oraz udrożniono drogi oddechowe i założono rurkę ustno-gardłową, po czym na miejsce przybył ZRM, który
zajął się mężczyzną udzielając mu pomocy medycznej, a następnie zabrał go do szpitala. Pojazd został
postawiony na koła i przekazany do dyspozycji
Policji. Podczas trwania akcji ruch na DK-66 odbywał się wahadłowo.

TS

KRONIKA POLICYJNA

W sierpniu w Komendzie Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wszczęto 56 postępowań przygotowawczych, w tym 12 przeciwko
nietrzeźwym kierującym pojazdami. Pozostałe dotyczyły różnorodnych przestępstw. Na drogach powiatu wysokomazowieckiego doszło do 36 kolizji
drogowych oraz 6 wypadków drogowych, w których poniosły śmierć 2 osoby.
– 3 sierpnia w godzinach południowych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem otrzymał zgłoszenie o utonięciu
mężczyzny w sztucznym zbiorniku wodnym powstałym po starej żwirowni w rejonie miejscowości
Wyliny-Ruś. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, że 37-latek poszedł się kąpać i nie wynurzył
się już spod powierzchni wody. Odpoczywający
nad wodą razem z mężczyzną znajomi, zaniepokojeni jego dłuższą nieobecnością, zaczęli go szukać.
Jednak, gdy się to nie udało, powiadomili służby
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ratownicze. Przybyłe na miejsce jednostki straży
pożarnej pomimo przeprowadzonych działań ratowniczo-poszukiwawczych nie zdołały odnaleźć
w wodzie jak i przy brzegu 37-letniego mężczyzny
z uwagi na zapadający zmrok. Ciało mężczyzny
odnaleziono następnego dnia. Przyczyny tego tragicznego zdarzenia ustalają wysokomazowieccy
policjanci.
– do kolejnego zdarzenia doszło 4 sierpnia
około godziny 13⁴⁵ dyżurny wysokomazowieckiej Policji powiadomiony został, że na drodze 66
w obrębie miejscowości Włosty Olszanka doszło do
wypadku drogowego. Będący na miejscu policjanci
ustalili, że 23-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Honda Accord znajdując się
w trakcie manewru wyprzedzania samochodu ciężarowego wraz z przyczepą zjechał na lewe pobocze drogi gdzie następnie po przejechaniu rowu
i kilkukrotnym przekoziołkowaniu samochód zatrzymał się na dachu. W wyniku zdarzenia kierujący samochodem osobowym doznał obrażeń ciała
w postaci naderwania prawego ucha, złamania
lewej ręki i urazu głowy i został przewieziony do
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Szczegółowe okoliczności i przyczyny zaistniałego
wypadku wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci.
– 12 sierpnia około godziny 12⁰⁰ dyżurny
wysokomazowieckiej Policji otrzymał informację
o kolejnym zdarzeniu drogowym w miejscowości Wysokie Mazowieckie na skrzyżowaniu ulic
Jankowskiego z Mickiewicza. Mundurowi natych-

miast udali się na miejsce, gdzie wstępnie ustalili,
iż kierująca samochodem osobowym marki Skoda
Fabia z nieustalonych przyczyn nie zastosowała
się do znaku drogowego B-20 tj. STOP wymuszając pierwszeństwo przejazdu dla jadącego ulicą
z pierwszeństwem pojazdu marki Mercedes Benz.
W wyniku zderzenia obrażeń ciała w postaci urazu
głowy doznała 30-letnia kierująca skodą a podróżujące z nią troje dzieci zostały przewiezione przez
Pogotowie Ratunkowe do UDSK w Białymstoku.
Szczegółowe okoliczności i przyczyny zaistniałego
wypadku wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci.
– Do zdarzenia drogowego doszło także w dniu
16 sierpnia na drodze relacji Czyżew – Dąbrowa
Nowa Wieś. 29-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki BMW z nieustalonych
przyczyn nie zastosował się do znaku drogowego
„Ustąp pierwszeństwa przejazdu”, doprowadzając
do zdarzenia czołowo-bocznego z samochodem
osobowym marki Toyota Land Cruiser. W wyniku
zderzenia kierujący Toyotą zjechał na lewe pobocze
a następnie zatrzymał się w rowie melioracyjnym.
Kierujący BMW nieprzytomny został przewieziony do Szpitala w Łomży, niestety pomimo wysiłku
lekarzy zmarł. Siedzący za kierownicą Toyota Land
Cruiser mężczyzna był trzeźwy. Przyczyny tego
tragicznego zdarzenia ustalają wysokomazowieccy
policjanci.
sierż. sztab. Paulina Szablak

INAUGURACJA I ŚLUBOWANIE

1 września po wakacyjnej przewie w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu znów zabrzmiał lekcyjny dzwonek. Był to symboliczny znak,
iż rozpoczynamy nowy okres nauki i pracy.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
tradycyjnie zapoczątkowało przejście pocztu sztandarowego, uczniów i grona pedagogicznego do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej na mszę świętą.
Odprawił ją ks. Janusz Szymański, który w swym
kazaniu skłonił zebranych do refleksji na temat własnej postawy wobec szkolnej rzeczywistości. Ciepłe
i życzliwe słowa wypowiedziane pod kierunkiem
młodzieży i nauczycieli padły także z ust ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego.
Po zakończeniu nabożeństwa zebrani przeszli
do szkolnej hali sportowej. Tam odbyła się druga
część inauguracyjnej uroczystości. Rozpoczął ją Dyrektor Eugeniusz Święcki, który powitał wszystkich
przybyłych gości nauczycieli, pracowników szkoły
oraz młodzież. Życzył wszystkim, a szczególnie
uczniom klas pierwszych, dużo sił, cierpliwości
i sukcesów. Podziękował też nauczycielom, którzy

w tym roku kończą pracę w naszej placówce: Joannie
Kuczabo, Zenonie Kotarskiej, Elżbiecie Jakubowskiej oraz Dariuszowi Dąbrowskiemu. Przedstawił
również kadrę pedagogiczną i powitał nauczycieli,
którzy w tym roku zaczynają pracę w naszej szkole:
ks. Piotra Jurczaka, Emila Jasińskiego i Grzegorza
Godlewskiego.
Do zebranych przemówili także: Agata Koc –
Przewodnicząca Rady Rodziców ZSOiZ w Ciechanowcu oraz Łukasz Radziszewski – Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego. W ich wystąpieniach
pojawiły się również życzenia skierowane pod adresem młodzieży i pracowników szkoły. Bardzo
podniosłym i ważnym elementem uroczystości
było także ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Po zakończeniu części ogólnej młodzież udała się na spotkania z wychowawcami.

MARZENIA, PLANY I CELE W NOWYM ROKU SZKOLNYM
Myślą przewodnią, którą były słowa Cycerona:
„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze
z niej korzystać”, akcentujące praktyczną stronę
nauki, rozpoczął się dla młodzieży Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie nowy rok
szkolny.
Po krótkim wprowadzeniu, przygotowanym
przez uczniów głos zabrała Alicja Bańkowska –
dyrektor ZSOiZ w Czyżewie. Powitała przybyłych
gości: księdza Dziekana Eugeniusza Sochackiego,
członka Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
– Jerzego Pakiełę, Zastępcę Burmistrza Czyżewa –
Andrzeja Molendę oraz Przewodniczącego Rady
Rodziców – Jarosława Zalewskiego. Następnie skie-

rowała ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych.
Mówiła o tym, że dzięki przyjaznej atmosferze
panującej w tej szkole bardzo szybko poczują się
w ZSOiZ w Czyżewie jak we własnym domu. Zapewniała, że młodzież będzie miała tu sprzyjające
warunki do rozwoju swoich zainteresowań i talentów. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas
pierwszych, którzy w pełnym skupieniu i powadze
powtarzali po pani dyrektor słowa roty. Zobowiązali się do bycia dobrym Polakiem, uczniem i do
dbania o dobre imię Szkoły oraz do jej godnego reprezentowania.
W nowym roku szkolnym życzymy Dyrekcji,
nauczycielom i wszystkim uczniom satysfakcji oraz
wielu sukcesów.

ZA DZIESIĘĆ MIESIĘCY WAKACJE!
W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015 odbyła się 1 września 2014 roku.
O godzinie 8.00 Dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, poczty sztandarowe i uczniowie zgromadzili się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela na Mszy
świętej celebrowanej przez Księdza Prałata Ryszarda
Niwińskiego, aby podziękować za odpoczynek podczas wakacji i prosić o Bożą opiekę w ciągu całego
roku.
Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej i wysłuchali przemówienia dyrektora Andrzeja
Jamiołkowskiego, który serdecznie przywitał przybyłych gości, radę pedagogiczną na czele z wicedyrektor Marią Gąsowską, rodziców i uczniów, nawiązał do 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
stwierdził humorystycznie, że czas w wakacje mija
szybciej niż w roku szkolnym, podkreślił znaczenie
nauki w życiu każdego człowieka, a także przed-

stawił osiągnięcia szkoły takie jak: wysokie wyniki
na egzaminie zawodowym i dobra opinia o szkole
w środowisku lokalnym. Świadczy o tym nabór do
klas pierwszych w porównaniu do innych szkół na
terenie powiatu.
Pan dyrektor przedstawił wychowawców: Elżbietę Kubić – kl. I technikum ekonomiczne, Monikę Osmólską – kl. I technikum żywienia i usług
gastronomicznych, Monikę Felczuk – kl. I technikum informatyczne, Agnieszką Perkowską – kl. I
technikum technologii żywności, Marzenę Wojciechowską – kl. I technikum przetwórstwa mleczarskiego. Przedstawiciele 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. Pani wicedyrektor podała informacje dotyczące spotkań

organizacyjnych z wychowawcami. Następnie młodzież przeszła do poszczególnych klas, aby otrzymać plan zajęć, usłyszeć istotne komunikaty i podzielić się wrażeniami po wakacjach. I tak rok
szkolny 2014/2015 został rozpoczęty! Dla wszystkich niepocieszonych z tego powodu dedykuję słowa z przemówienia pana dyrektora, że jeszcze tylko
dziesięć miesięcy, a dla maturzystów osiem i wakacje będą znów!

NOWELIZACJA PRAWA W RUCHU DROGOWYM DOTYCZĄCA PIESZYCH
Każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych. Zmiana przepisów wchodzi z dniem 31 sierpnia 2014r. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie
dzieci do 15- tego roku życia. Pieszy będzie mógł się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania.
Policjanci zwracają uwagę, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca
jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go
już z ponad 150 m. Policja radzi, iż zakładając odblask możesz uratować życie….
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DZIEJE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
– Prawosławni 1875-1915
Kontynuacja z poprzedniego numeru.
Szczególnym miejscem była parafia Piekuty,
gdzie usytuowane było Hodyszewo. 27 IV 1881 r.
w oparciu o przeprowadzone śledztwo generał gubernator stwierdził, że ks. Józef Lendo
(ur. 1836), proboszcz parafii Piekuty, ujemnie
wpływa na „prawosławnych” parafian, którzy
często bywają w kościele katolickim w Piekutach, w Niedzielę Palmową podług kalendarza
gregoriańskiego powracali do domu z kościoła
z poświęconymi palmami, a w Wielką Sobotę
z kawałkami ciernia, jak to jest we zwyczaju
u katolików.
Na ks. J. Lendo często padały oskarżenia
władz cerkiewnych, że przeciwdziała sprawie
połączenia byłych unitow z prawosławiem, robi
wszystko, aby ich utrzymać przy katolicyzmie.
Nakazał przenieść ks. Lendo na inną parafię,
gdzie nie ma byłych grekounitow. 17 marca
1882 r. proboszcz parafii Piekuty, ks. Józef Jastrzębski (1849–1906), wyspowiadał i udzielił
komunii św. byłym grekounitkom, mieszkankom wsi Hodyszewo, wdowie Franciszce Urbanowej i Wiktorii Miałkowskiej. Wcześniej kobiety te otrzymały od duchownego karteczkę,
że udzieli im sakramentów. 23 marca 1882 r.
na prośbę mieszkanki Hodyszewa, wdowy
Petroneli Demiańczuk, odprawił żałobne nabożeństwo za zmarłego grekounitę Antoniego
Demiańczuka. Wobec opinii, że ksiądz J. Jastrzębski miał bardzo szkodliwy wpływ na
byłych unitów, generał gubernator zwrócił się
do biskupa sejneńskiego, by pozbawić go stanowiska proboszcza parafii Piekuty; może on
uzyskać takie samo stanowisko, ale poza powiatami augustowskim i mazowieckim. Kolejny proboszcz z Piekut, ks. Jan Ostrowski, został
oskarżony o to, że ochrzcił dziecko „zapasowego szeregowca, prawosławnego” Józefa Oleksiejewicza.
Zdarzyło się to przed ogłoszeniem carskiego manifestu z 15 maja 1883 r. W związku
z tym ks. J. Ostrowski nie otrzymał kary, a jedynie upomnienie. 19 II 1892 r. do Piekut przybył
wikariusz parafii Władysławow ks. Wincenty
Kijewski (ur. 1862 r.), gdzie odprawił nabożeństwo, a następnie jeździł zaopatrzyć sakramentami chorą Bogdańską we wsi Hodyszewo,
licznie zamieszkanej przez opornych „byłych”
unitów.
W 1902 r. ks. Józef Gustaitis, proboszcz parafii Piekuty, odprawił nabożeństwo żałobne za
zmarłego byłego unitę Demiańczuka. Wobec
braku rzeczowych dowodów władze nie miały
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podstaw do karania go, uznały jednak, że koniecznym jest, by go ostrzec, aby w przyszłości był uważniejszy przy wykonywaniu swoich
obowiązków.
W 1893 r. pop hodyszewski Grzegorz Bursa zapisał: Parafianie byli greko-unici, podobnie
jak przedtem nie uczęszczają do cerkwi, żywią
do niej pogardę i nie ma żadnej nadziei, że przyjmą kiedykolwiek prawosławie. Najważniejszą
przyczyną niepowodzenia prawosławia jest ciągłe wtrącanie się do spraw parafii hodyszewskiej
okolicznego katolickiego duchowieństwa, które
przy każdej nadającej się okoliczności stara się
zaspokoić wszelkie duchowe potrzeby parafian.
Ze spowiedzią i przyjęciem Komunii św. oporni
parafianie udają się całymi parafiami do innych
dalszych guberni i powiatów i te ich pielgrzymki nie były zauważone przez władze miejscowe.
Nie było wypadku, by władza administracyjna
zdołała wykryć niezgodne z prawem postępowanie księży i ich wtrącanie się do spraw parafii,
a przecież z całą pewnością można powiedzieć,
że nie ma wśród dorosłych parafian ani jednego,
któryby nie odbył spowiedzi w czasie Wielkanocy
i Świętego Postu. 26 IV 1886 r. przybył nieznany
ksiądz katolicki razem z organistą, zatrzymał
się w mieszkaniu gospodarza Jana Kozłowskiego i dał ślub 10 parom i ochrzcił 20 dzieci.
Przeciw Janowi Łupińskiemu (synowi zesłańca
1863 r.) skierowano śledztwo. Przesłuchiwano
go 15 razy, ale bezskutecznie. Łopieński, który
dożył 1928 r. stwierdził wówczas, że rzeczywiście przywiózł i odwiózł do Szepietowa księdza
z Warszawy. Dzieci wówczas ochrzczonych było
znacznie więcej.
Ukaz tolerancyjny z 17 IV 1905 r. nie przywracał Kościoła unickiego. Wielu wiernych
wróciło do Kościoła katolickiego, ale obrządku
rzymskiego. Tak było z parafianami z Hodyszewa, którzy wszyscy przeszli do Kościoła rzymskokatolickiego i stali się parafianami Piekut.
W 1918 r. wraz z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę cerkwie, od 1875 r. prawosławne,
w Wysokiem i Hodyszewie stały się świątyniami rzymskokatolickimi. W Hodyszewie utworzono wówczas nową parafię rzymskokatolicką,
a w Wysokiem dawna świątynia unicka stała się
kaplicą parafii obrządku rzymskiego.
Po I wojnie światowej cerkiew hodyszewska
została przez ten Kościół przejęta, a następnie
zastąpiona nową, murowaną świątynią, projektu Oskara Wiktora Sosnowskiego (1880–1939),
której budowę rozpoczęto w 1933 r.
Na terenie współczesnego nam powiatu wysokomazowieckiego znajduje się cerkiew pra-

wosławna w Ciechanowcu. Około 1730 r. ze
wsi Malec przeniesiono na to miejsce cerkiew
unicką św. Jerzego Męczennika. W 1757 r. unicka
parafia Ciechanowiec obejmowała miasto i wsie:
Malec, Przybyszyn, Pełch, Bojenka i Kułaki.
Cerkiew ciechanowiecka w II poł. XIX i I poł.
XX w. położona była w ówczesnym powiecie
bielskim w obwodzie białostockim Imperium
Rosyjskiego. Tam unię kościelną skasował car
w 1839 r., a nie jak w Królestwie Polskim (i powiecie mazowieckim) dopiero w 1875 r. Znacznie wcześniejsza (o jedno pokolenie) likwidacja Kościoła unickiego wpłynęła na fakt, że
w 1905 r., wraz z ukazem tolerancyjnym, w Ciechanowcu i okolicach znacznie mniej licznie
potomkowie dawnych unitów wrócili do katolicyzmu, składając akty przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego w Ciechanowcu i okolicach pozostała grupa wiernych,
a w 1918 r. nie przekształcono cerkwi w kościół
katolicki. Świątynia ciechanowiecka św. Jerzego
pozostała prawosławna.
W 1871 r. w miejsce dawnej unickiej drewnianej cerkwi w Ciechanowcu zbudowano
nową murowaną pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Inną podawaną datą jej budowy jest rok
1875.
Opieka społeczna do 1915 r.
9 IV 1643 r. Ludwik Stępkowski, prepozyt
tykociński, sekretarz JKM, erygował archikonfraternię „Sacrotissimi Rosarii BVM in ecclesia
Sanctissimi Trinitatis parochianum civitatis Tykocinensis”. 25 V 1675 r. Mateusz Mysłakowski
zapisał na Różaniec Przenajświętszego Imienia
Jezus w kościele farnym św. Trójcy w Tykocinie 2300 zł. Najdawniejsza historia cmentarza
tykocińskiego wiąże się z oświeceniową myślą
uporządkowania miast polskich, podniesienia higieny i zdrowotności. Z głodu i nędzy od
1 stycznia 1794 do 11 lutego 1795 r. umarło osób
484 w samej parafii tykocińskiej.
Wskutek tej śmiertelności, z obawy zarazy,
a z porady superiora Cykanowskiego, jak się
przynajmniej sam chwali, w Tykocinie obrano
na cmentarz grzebalny, za miastem po prawej
stronie gościńca białostockiego, grunt niegdyś
pono do Bractwa Różańcowego należący, który
pod dniem 26 stycznia 1795 r. ordynariat Janowski, temuż superiorowi Cykanowskiemu polecił
wyświęcić, oparkanić i kapliczkę na składanie
ciał zmarłych na nim postawić. Wnet zatem, bo
11 lutego tego roku komisariat Kamery Pruskiej
zakazał chować nieboszczyków przy kościele
w mieście.

CYKLIŚCI – PIELGRZYMI NA DWÓCH KÓŁKACH

VII Wysokomazowiecka Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę odbyła się w dniach 8–14
sierpnia 2014 r. Organizatorem przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie „Cykliści” we współpracy z samorządami. Trasa wiodła przez Zuzelę,
Miedzne, Siennicę, Mogilnicę, Fałków, Radomsko.
PIELGRZYMKA miała charakter modlitewny w łączności z 29 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę. Jechaliśmy pod hasłem jako
ŚWIADKOWIE WIARY. Po drodze mieliśmy
okazję zobaczyć Zuzelę (Małe Wadowice) bezpośrednio po uroczystych obchodach 90 rocznicy święceń kapłańskich Sługi Bożego Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
Mogliśmy wysłuchać opowieści ks. Jerzego
Krysztopa na temat poświęconych 12 witraży
symbolicznie upamiętniających „Drogę życia
Prymasa Tysiąclecia z Zuzeli do Warszawy ku
świętości”. Jeden z witraży został ufundowany
przez rodaka tamtych stron tj. ks. Ryszarda Niwińskiego – Dziekana Dekanatu Wysokomazowieckiego .
Po trasie wizytowaliśmy szereg świątyń,
miejsc historycznych i innych obiektów kultury.
Oprócz tradycyjnie odwiedzanych miejsc kultu
religijnego nawiedziliśmy Sanktuarium w Lewiczczynie i zwiedzaliśmy Odlewnię Dzwonów
Braci Kruszewskich w Węgrowie.
Uczestnicy wieźli ze sobą różne intencje
własne. Modliliśmy się za rychłe wyniesienie
na ołtarze Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pielgrzymowało 32 osoby w tym 15 kobiet.
Najstarszy uczestnik miał 63 lat. Najmłodszy
uczestnik miał 20 lat. 3 osoby pielgrzymowały
po raz siódmy, 6 osób pielgrzymowało po raz
pierwszy. Opiekunem duchowym Pielgrzymki

– ks. Wojciech Kurek – wikariusz parafii pw.
Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, zaś
przewodnikiem Trasy był Józef Dmochowski.
Na trasie pielgrzymom towarzyszył samochód:
do zabezpieczenia technicznego pielgrzymki
i transportu rowerów w drodze powrotnej – Bogumiła Murawskiego, do transportu rowerów,
bagaży i pątników z Częstochowy do Wysokiego
Mazowieckiego – wynajęty z Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zambrowie. Na koszty transportu i zabezpieczenia
technicznego otrzymaliśmy dofinansowanie ze
strony Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie,
Starostwa Powiatu Wysokomazowieckiego.
Przejazd ponad 450 km rowerem w ciągu
tygodnia to wspaniała promocja kultury fizycznej. Prawie wszyscy uczestnicy, uduchowieni
i uśmiechnięci, zdołali wytrzymać trudy pielgrzymki.
Józef Wyszyński
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Cykliści”

PAMIĘĆ POMORDOWANYCH WCIĄŻ ŻYWA
Uroczystości związane z 70. Rocznicą mordu na 21 mieszkańcach wsi Skłody Borowe odbyły się 10 sierpnia w Nowych Piekutach.
W sierpniu 1944 roku podczas odwrotu
wojsk niemieckich mieszkańcy zostali wysiedleni do wsi Pogorzele Wojny. 11 sierpnia 1944
roku żołnierze niemieccy spacyfikowali wieś.
Za pretekst służył fakt, że część ludności pozostała we wsi, mimo uprzedniego wysiedlenia.
Krytycznego dnia żołnierze urządzili obławę
i zatrzymywali każdego, kogo napotkali. Ujęli
kilkadziesiąt osób, które przez kilka godzin przetrzymywali w piwnicy. Następnie oddzielili mężczyzn od kobiet i dzieci, po czym tym ostatnim
polecili odejść do pobliskiej Dąbrówki. Podpalili
część zabudowań. Schwytanych podczas obławy

mężczyzn zaprowadzili na podwórko Bolesławy
Wojno, gdzie znajdowała się zburzona piwnica,
tworząc w pewnym miejscu dość głęboką jamę.
Żołnierze dali łopaty pięciu mężczyznom, każąc im kopać dół. Mężczyźni ci, wiedząc, co ich
czeka, rzucili się do ucieczki. Dwóch spośród
nich zostało zabitych, a trzech uciekło. Wówczas Niemcy ustawili wszystkich mężczyzn przed
wspomnianą piwnicą, a następnie rozstrzelali
z broni maszynowej. Po egzekucji dobili rannych.
W trakcie pacyfikacji zabito również kilka
osób z okolicznych wsi. Łącznie zginęło 21 osób.
W tym roku obchody tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji poległych. Po
niej uczestnicy uroczystości udali się na miejsce
zbrodni w celu złożenia wieńców przy pomni-

ku poświęconym zamordowanym mieszkańcom
i wspólnej modlitwy za ich dusze.
Z okazji 70 rocznicy wydarzenia Gmina
Nowe Piekuty wydała publikację pt. „Pamięć
niezasypana w popiołach”, napisaną przez nauczycielki mieszkanki naszej Gminy – Panią
Marzenę Olędzką, Katarzynę Mantur i Dorotę
Niemyjską. Publikacja opowiada o tym tragicznym wydarzeniu, a także o historii zbrodni niemieckich w Krasowie Częstkach – gdzie zginęło
258 mieszkańców i w Jabłoni Dobkach – gdzie
ofiar było 93.
Książka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty.”
Małgorzata Wyszyńska

ZAPROSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż 27 września 2014 roku w Wysokiem Mazowieckiem odbędzie się uroczystość upamiętniająca
75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku
i Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „Grupa Wschód”.
Program uroczystości przedstawia się następująco:
09:00 – 13:00 Edukacyjna gra miejska dla młodzieży pt. „Polskie Państwo Podziemne”.
14:00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela
w Wysokiem Mazowieckiem w intencji poległych
15:00 – Spotkanie okolicznościowe z kombatantami (sala Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem), a także wykład przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej
16:30 – Rekonstrukcja historyczna pt. „Niezłomni do końca”
– przygotowana przez Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej
i Kolekcjonerów Militariów „Grupę Wschód” (plac za Miejskim Ośrodkiem Kultury)

Serdecznie zapraszamy!
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„AKTYWNOŚĆ SZANSĄ MŁODYCH”
Od 01.07.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w ramach Priorytetu VI
Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje, jako Lider projekt „Aktywność szansą młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami
projektu są Powiatowe Urzędy Pracy w Bielsku
Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach.
Pomysł na złożenie wniosku wynikał przede
wszystkim z analizy sytuacji na lokalnych rynkach
pracy. Prawie co trzecia osoba zarejestrowana
w urzędzie pracy nie ukończyła 30 roku życia. Tendencja ta występuje również w powiatach ościennych i utrzymuje się od kilku lat. Z tego też powodu
beneficjentami projektu są właśnie osoby młode,
a cel główny projektu określono, jako „zwiększenie
szans na zatrudnienie bezrobotnych poniżej 30
roku życia” (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do 132 osób bezrobotnych zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki
i wysokomazowiecki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy z powiatów wynosi min.
15%. W miesiącu sierpniu w siedzibach w/w powiatowych urzędów pracy prowadzono rekrutację
uczestników projektu. Ogółem chęć udziału w projekcie w powiecie wysokomazowieckim zadeklarowało 72 osoby
O wpisaniu osoby bezrobotnej na „Listę Uczestników” decyduje, oddzielnie dla każdego partnera,
koordynator projektu (w powiecie wysokomazowieckim) lub asystent koordynatora projektu (w pozostałych powiatach) w porozumieniu z pracowni-

kami dokonującymi rekrutacji i doradcami zawodowymi. Zespół oceniający bierze przede wszystkim pod uwagę sytuację osoby na rynku pracy
jak również zasadę równości szans w kontekście
równego dostępu kobiet i mężczyzn do oferowanych działań. Osoby niezakwalifikowane na „Listę
Uczestników” będą tworzyły „Listę Rezerwową”.
Formy wsparcia w ramach projektu:
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci
poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy,
stażami. Dodatkowo 40 uczestników zostanie objętych szkoleniami zawodowymi.
1. Doradztwo zawodowe
Uczestnicy podczas procesu poradnictwa zawodowego, wspólnie z doradcami zawodowymi
opracują własną ścieżkę aktywizacji zawodowej
w formie Indywidualnego Planu Działania. Zwiększą także wiedzę na temat własnego planu rozwoju
zawodowego.
2. Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy będzie polegało na otoczeniu uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy będą pomagali beneficjentom
projektu w znalezieniu zatrudnienia lub miejsca
odbywania stażu.
3. Staże
W ramach działań aktywizujących planuje się
realizację 6 miesięcznych staży u pracodawców.
Osoby bezrobotne zakwalifikowane do projektu
zostaną skierowane na badania lekarskie stwierdzające możliwość odbywania stażu w zawodzie lub na
określonym stanowisku oraz przez okres odbywania stażu otrzymają stypendium w wysokości 120%
zasiłku dla bezrobotnych.

4. Szkolenia
W ramach projektu przewiduje się objęcie części uczestników następującymi szkoleniami:
a) Sortowacz surowców wtórnych. – 120 godz.
b) Monter ociepleń budynków – 120 godz.
Szkolenia będą organizowane w trybie dziennym w ciągu tygodnia nie dłużej niż 8 godz. lekcyjnych dziennie.
Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe
oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Zaproponowane w projekcie formy wsparcia,
służące realizacji określonego celu, cieszą się największym zainteresowaniem bezrobotnych jak
również pracodawców. Staże umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego, którego brakuje
zwłaszcza młodym osobom. Jednocześnie pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania
stosunku pracy. Nabyte podczas stażu umiejętności
ułatwiają osobom bezrobotnym podjęcie zatrudnienia. Szkolenia natomiast pozwalają zdobyć nowe
lub podnieść wcześniej zdobyte kwalifikacje, które
również pomagają w podjęciu określonej pracy.
Przewidywana liczba uczestników projektu
z terenu powiatu wysokomazowieckiego wynosi
33 osoby, 10 z nich zostanie skierowanych dodatkowo na szkolenie zawodowe sortowacz surowców wtórnych.
Realizacja projektu zakończy się 30.06.2015 r.
Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
Ogólna wartość projektu wynosi
1 590 067,65 zł,
w tym dla powiatu wysokomazowieckiego
423 493,26 zł.

KALENDARZ IMPREZ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
WRZESIEŃ – LISTOPAD 2014 ROKU
IMPREZY KULTURALNE
Dzień Kultury Chrześcijańskiej
– 28 września 2014 r.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,
18-200 Wysokie Mazowieckie,
miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem, tel: 86 275 26 27.
Gminne obchody „Europejskich Dni Dziedzictwa
2014”– wrzesień 2014
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
miejsce realizacji: GOK Czyżew,
e-mail: kulczyzew@op.pl, strona internetowa:
www.gokczyzew.pl.
VII Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących – 28
września 2014 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo
miejsce realizacji: GOK w Szepietowie,
tel: 086 476 0102, e-mail: gok@szepietowo.pl,
strona internetowa: www.szepietowo.pl
XIV Powiatowy Konkurs Piosenki
– 26 października 2014 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
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w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
miejsce realizacji: GOK w Szepietowie,
tel: 086 476 0102, e-mail: gok@szepietowo.pl.
Jesienne spotkanie kabaretowe
– 19 października 2014 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
miejsce realizacji: GOK Czyżew,
tel: 086 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl.
XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże
Powiatu Wysokomazowieckiego”
– 27 listopada 2014 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
miejsce realizacji: GOK w Szepietowie,
tel: 086 476 0102, e-mail: gok@szepietowo.pl.
IX Regionalne Spotkanie Teatralne
w Czyżewie – listopad 2014 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
tel: 086 275 52 69, e-mail: kulczyzew@op.pl strona
internetowa: www.gokczyzew.pl
Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2014 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury

w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
miejsce realizacji: uroczystości w kościele,
przy pomniku i w GOK-u, tel: 086 275 52 69,
e-mail: kulczyzew@op.pl, strona internetowa:
www.gokczyzew.pl
Gminne Obchody Narodowego Święta
Niepodległości – 11 listopada 2014 r.
Organizator: Gmina Nowe Piekuty,
ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, miejsce realizacji: Kościół Parafialny w Nowych Piekutach.
tel: 86 476 15 20, e-mail: urząd@nowepiekuty.pl
strona internetowa: www.nowepiekuty.pl

IMPREZY SPORTOWE
Gminne Zawody Pożarnicze – 14 września 2014
roku. Organizator: Gmina Nowe Piekuty,
ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty,
miejsce realizacji: Kostry Noski, tel: 086 476 15 20,
e-mail: urząd@nowepiekuty.pl, strona internetowa:
www.nowepiekuty.pl.
XI Powiatowy Turniej Szachowy – 5 października
2014 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.

XIV PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA

Dokończenie ze strony 1.
Tegoroczne Święto Chleba rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, celebrowana przez
Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa, po której zespoły folklorystyczne oraz goście
imprezy przejechali bryczkami i furmankami do
Muzeum. Przed bryczkami przyjechał wóz drabiniasty z wieńcem dożynkowym, którym powozili Tadeusz Wilkowski i Zenon Wiśniewski,
a za nim wozy z zespołami folklorystycznymi,
które przez cały dzień koncertowały na terenie
skansenu Klekociaki z Bociek, Kalina z Żurobic,
Zespół Tańców Narodowych z Ciechanowieckiego
Ośrodka Kultury i Sportu, Zespół Pieśni i Tańca
Pasieka z Platerowa, Zespół Regionalny Koniaków i Koniakowa.
Swoich wozów i bryczek na przejazd z Kościoła do Muzeum użyczyli: Jerzy Pruszyński
z Pruszanki Starej, Kazimierz Łuniewski z Łuniewa Małego, Zenon Wiśniewski z Ciechanowca, Dariusz Stokowski ze Stokowa Bućki, Tomasz
Miliszkiewicz z Ciechanowca, Eryk Puchacz
z Ciechanowca, Leszek Kostro z Lubowicza Kąty,
Wojciech Wyszyński z Piętek Szeligi, Edward Tymiński z Tymiank Adamów, Stanisław Tymiński
z Tymiank Adamów, Jan Dłuski z Łuniewa, Piotr
Sieklucki z Winnej Chroły, Stanisław Pełszyk
z Bujenki, Witold Karolewski z Ciechanowca.
Od rana przybyłym do Muzeum gościom
czas umilały kapele ludowe: Kłosy z Ciechanowca, Sterdyniacy ze Sterdyni, Kapela Wuja
Krzycha ze Skrzeszewa, Bondarczuki z Wieski,
Retro z Siemiatycz, Kapela Ludowa przy Fabryczce z Wołomina.
Na gazonie przed pałacem swoje wyroby
piekarnicze prezentowało 27 piekarni. Na terenie skansenu obecnych było ponad 220 twórców
ludowych i handlarzy rękodziełem.
Uroczyste otwarcie imprezy, którego dokonała Dyrektor Muzeum Rolnictwa Dorota Łapiak
wraz z gośćmi, symbolizowało tak jak w latach
ubiegłych przełamanie 6-metrowej chałki upieczonej przez piekarnię Kobus w Ciechanowcu.
Imprezę rozpoczęła parada 12 zabytkowych
ciągników z kolekcji Działu Techniki Rolniczej
Muzeum. W paradzie wzięły udział Ciągnik Titan
10-20 z 1917 r, nośnik narzędzi RS 09 z 1966 r.,
Ursus C-325 z 1962 r, Kramer KLS 140 z 1960 r.,
Zetor T-25 k z 1956 r., Lanz Alldog A 1305
z 1955 r., Ferguson Tea 20 z 1955 r., Ursus C-45

z 1948 r., Deutz F1M414 z 1941 r., Mccormick-Deering 10-20 z 1937 r., ciągówka Lanz HL 12
z 1925 r., ciągówka Lanz HM8 Mops z 1923 r. oraz
samobieżna Lokomobila George White z 1910 r.
Obrzęd świecenia zwierząt z okazji uroczystości na św. Rocha, obchodzonej 16 sierpnia
rok rocznie gromadzi mnóstwo widzów. Pokaz
odbył się w pobliżu przeniesionego do skansenu
Kościoła z Bogut-Pianek, a poświęcenia zwierząt
dokonał ksiądz proboszcz Andrzej Polakowski
z kościoła pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu.
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, Kalina z Żurobic
i Koniaków z Koniakowa. Wzorem ubiegłego
roku – organizatorzy mile zaskoczyli widzów
białoruskim pokazem zawijania brody. Bardzo
podniosły, niezwykle interesujący i bogaty w symbolikę pokaz na zakończenie żniw otrzymał
gromkie brawa.
Skoszone zboże jeszcze na polu zostało wymłócone młocarnią napędzaną lokomobilą. Na
wozie ciągniętym przez traktor Ursus C-45
z 1949 roku na pole wjechali mężczyźni do
omłotów zboża. Młócenia dokonano za pomocą
młocarni Warmianka MSC-7 z 1984 roku, napędzaną silnikiem parowym – lokomobilą firmy
„Garrett Smith & Co” z 1895 roku (najstarsza
w Polce!).
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.
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 nagrodzono najciekawsze stoiska piekarnicze:
• Statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
otrzymała Piekarnia Ciechanowiecka,
• Statuetkę Wojewody Podlaskiego otrzymała
Piekarnia średniowieczna Jarosława Kozłowskiego z Grodziska Mazowieckiego,

• Statuetkę Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymała rodzina Malinowskich ze wsi Czaje
Wólka, gm. Ciechanowiec,
• Statuetkę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego otrzymała Piekarnia Bielany – Łukasz Połok
• Statuetkę Starosty Wysokomazowieckiego
otrzymała Piekarnia Sarmacka – Andrzej Fibich
• Statuetkę Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego otrzymała Piekarnia
Gać – Beata Staniurska
• Statuetkę Dyrektora Muzeum Rolnictwa im.
Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu otrzymała
Piekarnia GS Drohiczyn
• Statuetkę Przewodniczącego Rady Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu otrzymała Piekarnia
Krzysztofa Urbańskiego z Blaszek k. Łodzi.
Puchary wręczyli: Dyrektor Muzeum Dorota Łapiak, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek
Gruchała oraz Przewodniczący Rady Muzeum
Rolnictwa prof. Czesław Waszkiewicz
Przez cały dzień w zagrodzie z Koców trwał
Konkurs na Wykonanie Równianki. Równianka
jest to bukiet 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
Matki Boskiej Zielnej. Do konkursu zgłoszono
114 równianek wykonanych w domu i 138 równianek wykonanych w Muzeum. Wszystkie 252
równianki zostały nagrodzone.
Nagrody w Konkursie ufundowali: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
Młyn Jachimczuk i Stanisławski w Ciechanowcu
oraz Państwo Boczkowscy z Rudki.
Po godzinie 16.00 na scenie amfiteatru
rozpoczęło się Podlaskie Lato 2014, podczas
którego wystąpiły zespoły: Warszawska Kapela
z Targówka, zespół country Drink Bar, zespół
folk-punkowy Molly Malone’s, a wieczór uświetniła, jako Gwiazda Wieczoru kultowy zespół
Budka Suflera.
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DESZCZOWE DOŻYNKI

Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Szepietowie 24 sierpnia 2014 roku odbyły się po raz
czwarty Dożynki Gminne.
Ceremonia dożynkowa rozpoczęła się Mszą
Świętą dziękczynną za plony w kościele pw. NMP
Matki Miłosierdzia w Szepietowie, której przewodniczył ks. kanonik Stanisław Szymborski wraz
z budowniczym kościoła w Szepietowie i pierwszym proboszczem tej parafii ks. kanonikiem Józefem Żyłowskim – Honorowym Obywatelem
Gminy Szepietowo.
Starostowie dożynek, Urszula Wojno i Tomasz
Kraszewski przekazali zgodnie z wielowiekową
tradycją dziekanowi dekanatu szepietowskiego ks.
kan. Stanisławowi Szymborskiemu bochen chleba,
natomiast delegacje z sołectw przekazały dary.
Starosta dożynek oraz Burmistrz Szepietowa,
Stanisław Roch Wyszyński podziękowali Panu

Bogu za urodzaj i zebrane plony, rolnikom za wysiłek i mozolną pracę oraz życzyli, aby chleba
nikomu nie zabrakło.
Za odprawioną msze świętą prowadzącym
księżom, w imieniu wszystkich zgromadzonych,
podziękowała starościna dożynek.
Po mszy świętej orszak dożynkowy udał się
na plac Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystosci. Mimo deszczowej
pogody uczestnicy dożynek nie mogli narzekać na
brak emocji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
rywalizacja sołectw w konkurencjach sprawnościowych. Publiczność mogła podziwiać swoich reprezentantów w takich konkurencjach jak: przeciąganie liny, bieg na nartach, rzut jajkiem na
odległość, wyścig taczek – slalom i slalom drużyn
dwuosobowych (mężczyzna, kobieta) i kręcioła.
Konkurencjom towarzyszyło mnóstwo emocji.
Spośród 5 startujących drużyn najlepszą Okazała się drużyna z Dąbrowy – Zabłotnych, która
minimalnie wyprzedziła drużynę z Szepietowa.
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Dąbrowy – Moczydeł. Zwycięzcy otrzmali bon o wartości 1500 zł,
za II miejsce bon o wartości 1200 zł, a za III
miejsce bon o wartości 1000zł. Nagrody za 3
pierwsze miejsca ufundowała firma „ROL-POL“
Halina i Jan Ołdakowscy.
Podczas uroczystości dożynkowej dokonano
podsumowania konkursu na najładniejszy ogród
i wręczono nagrody i dyplomy dla najpiekniejszych ogrodów w ocenie komisji. Komisja w składzie: Anna Fatyga, Joanna Czarkowska i Paweł
Jabłoński dokonała oceny ponad 30 zgłoszonych
do konkursu ogrodów. Przy bardzo dużej róż-

norodności form, sposobów zagospodarowania,
pełnionych funkcji członkowie komisji podzielili
oceniane ogrody aż na 11 kategorii m.in.: za nowoczesną formę ogrodu, za sposób zagospodarowania, za magię i tajemniczość, za ukwiecenie, za
rekreację i atrakcje dla dzieci, za zachowanie starych budowli oraz za połączenie wiedzy z praktyką.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
otrzymali nagrody w wysokości 300 zł. Sponsorem nagród za najładniejsze ogrody była firma
„POL-KRUSZ” Alicji i Zbigniewa Wojno. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz pojazdów ślubnych. Na zaproszenie organizatorów przyjechało
do Szepietowa kilkanaście pojazdów ślubnych.
Niektóre pojazdy mierzyły ponad 9 m długości.
Zgromadzonej publiczności zaprezentowały się grupy artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie: Regionalny Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Podlasie”, Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z mażoretkami ‚’Vivat” z Publicznego Gimnazjum w Szepietowie.
Uczestnicy mogli także oglądać i słuchać
koncertów „Warszawskiej Kapeli z Targówka”,
„Bałkańskiej Dziewczyny” oraz zespołu „JAG
QUARTET – muzyka cygańska”. Szkoda tylko, że
deszcz i chłód utrudniał odbiór i wystepy zespołów.
Gwiazdą wieczoru był zespół „AKCENT”
z Zenonem Martyniukiem. Mimo brzydkiej pogody publiczność w Szepietowie nie zawiodła,
stawiła się licznie i słuchała występu wokalisty,
dobrze się przy tym bawiąc.
Impreza zakończyła się pokazem sztuczych
ogni.
UG Szepietowo

SPORTOWO I DISCOPOLOWO
XIV Dożynki Gminne w Nowych Piekutach odbyły się 24 sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą, po której goście na czele ze Starostami Dożynek przeszli na plac przy Zespole Szkół w Nowych
Piekutach. Starości po pobłogosławieniu chleba podzielili się nim ze zgromadzonymi na placu gośćmi.
Po oficjalnych uroczystościach nastąpił czas na zabawę. Mimo deszczowej pogody mieszkańcy gminy
licznie przybyli na Dożynki.
Na początku panie z Kół Gospodyń Wiejskich
zaprezentowały przygotowane stoły regionalne. Odbył się również konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, oceniano również najpiękniejsze posesje
i ogrody.

Pierwszą atrakcją był występ zespołu folklorystycznego Kapela Wuja Krzycha. Po nim nastąpił
bardzo oczekiwany Turniej Sołtysów. Super Sołtysem roku 2014 został Jan Gierałtowski z Kostrów
Nosków.
W tym roku po raz pierwszy była okazja do podziwiania parady motocyklistów, w której brało udział
kilkadziesiąt przeróżnych maszyn.
W trakcie Dożynek zostały również rozegrane
mecze o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Mazury, drugie – Nowe
Piekuty, a trzecie – Nowe Żochy.
„Zabawa pod gruszą” odbyła się już po raz drugi
i została przyjęta bardzo entuzjastycznie szczególnie

przez starszą część widowni. Na zabawie przygrywał
zespół biesiadny, który porwał do tańca większość
gości.
Występ Gwiazdy Wieczoru przerósł wszelkie
oczekiwania. Exaited przyciągnął na imprezę mnóstwo ludzi. Bawili się przy najnowszych przebojach
disco – polo do godziny 21.00.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym
na naszą uroczystość. Przede wszystkim dziękujemy
sponsorom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie Święta Plonów.
UG Nowe Piekuty

XV BIESIADA MIODOWA W KUROWIE
Dokończenie ze strony 1.
Podczas biesiady goście mogli skorzystać z wielu
atrakcji typu prezentacje stoisk i wystawców, konkurs
na najsmaczniejszy miód i nalewkę na miodzie, bloki
oraz warsztaty edukacyjne, wystawy zdjęć o tematyce
przyrodniczej, skorzystać z wycieczek po parku z przewodnikiem. Uczestnicy biesiady miło spędzali czas
korzystając z wszelkich atrakcji zapewnionych przez
organizatorów przy wspaniałej muzyce różnych kapel
i zespołów: Kapela „Mietka Buraka”, Zespół „Tytan”,
Kapela Góralska z Zakopanego, Kapela „Maliniaka”,
zespół „Viva Flamenco”.
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Biesiadę miodową w Kurowie poprowadził już
po raz kolejny aktor BTL Adam Zieleniecki.
Wyniki konkursów na najsmaczniejszy miód
XV Biesiady Miodowej w Kurowie w ocenie jury:
I miejsce – Włodzimierz Owłasiuk (miód lipowy),
II miejsce – Józef Zajkowski (miód gryczany),
III miejsce – Jan Szczepański (miód nawłociowy).
W ocenie publiczności na miano najsmaczniejszego miodu zasłużyły: I miejsce – Sławomir Semeniuk
(miód wrzosowy), II miejsce – Włodzimierz Owłasiuk
(miód lipowy), III miejsce – Artur Matyszczyk (miód
gryczany)

W konkursie na najlepszą nalewkę na miodzie
triumfowali: I miejsce – Wiesław Grzymała (nalewka
na miodzie z cytryną), II miejsce – Kazimierz Piszczatowski (nalewka z czarnej jeżyny), III miejsce –
Józef Zajkowski (nalewka miodowa)
Tytuł „Najatrakcyjniejsze stoisko XV Biesiady Miodowej w Kurowie” i Puchar Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży otrzymała
Miodosytnia Podlaska (Dawid Olesiuk).
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