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XVIII POWIATOWE DYKTANDO GIMNAZJALISTÓW 
W Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyń-

skiego w Szepietowie 15 maja odbyło się XVIII 
Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów. Wzięło 
w nim udział siedem zespołów z klas gimna-
zjalnych powiatu wysokomazowieckiego. Orga-
nizatorami konkursu w tym roku byli: Szkoła 
Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Sze-
pietowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sze-
pietowie. Komisja konkursowa po sprawdzeniu 
wszystkich prac dokonała oceny i ustaliła wynik 
końcowy dyktanda. W klasyfikacji zespołowej 
zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej  
w Kobylinie Borzymach. Na podium w klasyfi-
kacji indywidualnej zasłużyli: I miejsce – Ame-
lia Dołęgowska oraz Emilia Babińska, II – Anna 
Roszkowska oraz Weronika Chludzińska, III – 
Rafał Sokołowski.

Nagrody dla zwycięzców dyktanda zostały 
ufundowane przez Zarząd Powiatu Wysokoma-
zowieckiego. Na uroczystości wręczania nagród 
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obecni byli: Zbigniew Piszczatowski – członek 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, Mi-
chał Gąsowski – wiceburmistrz Szepietowa, Gra-
żyna Pieńkos – przewodnicząca Rady Rodziców 

MAJOWE ATRAKCJE W SZEPIETOWIE
Stowarzyszenie Artszep 20 maja 2018 roku 

zaprosiło mieszkańców miasta i gminy na Sta-
dion Miejski w Szepietowie, gdzie odbył się  
„Piknik z tradycją”, zorganizowany przy wspar-
ciu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas imprezy 
zaprezentowano polską tradycję związaną z rę-
kodziełem ludowym z udziałem lokalnych arty-
stów. 

Odbył się konkurs wiedzy o tradycjach ludo-
wych naszego powiatu, degustacja regionalnych 

potraw i wspólna zabawa ludowa. Członkowie 
Stowarzyszenia Artszep przeprowadzili warsztaty 
tradycyjnego wykonywania kwiatów z papieru.  
Powstałe podczas warsztatów prace stały się eks- 
ponatami powarsztatowej wystawy. Autorzy prac  
otrzymali upominki. Przedsięwzięciu towarzy-
szyła również wystawa rękodzieła artystycznego 
członków Stowarzyszenia Artszep. Uczestnicy 
„Pikniku z tradycją” mieli okazję obejrzenia wy-
stępów LZPiT „Skowronki” z Brańska i RDZPiT 
„Podlasie” z Szepietowa. Oprawę muzyczną za-
pewnił zespół B.A.J.A. QUARTET.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Mścicho-
wanka” w Mścichach 2 czerwca 2018 roku mia-
ło szczególnych gości. Po raz kolejny odbyła się 
tu impreza integracyjno-sportowa pod nazwą: 
„Święto Dziecka i Rodziny 2018”, która została 
zorganizowana przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem we 
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wy-
sokiem Mazowieckiem. Tegoroczne spotkanie  
adresowane było do dzieci przebywających w ro- 
dzinach zastępczych na terenie powiatu wyso-
komazowieckiego, uczniów Szkoły Podstawowej  
w Święcku Wielkim oraz uczestników Warszta- 

tów Terapii Zajęciowej w Starych Racibo- 
rach. Impreza była okazją do wzajemnej  
integracji między dziećmi i wychowan- 
kami WTZ, jak również możliwością wy- 
miany doświadczeń między rodzinami  
zastępczymi oraz innymi opiekunami.  
Wydarzenie zostało sfinansowane przez  
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego  
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi- 
nie w Wysokiem Mazowieckiem. 

Dokończenie na stronie 3.

i Piotr Markowski – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Szepietowie. 

Marta Gorzkowska
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o stanie bezpieczeństwa sanitarno- 
-weterynaryjnego w powiecie w 2017  
roku; informacją o działalności spółek  
wodnych na terenie powiatu w 2017  
roku oraz informacją o wsparciu rol- 
nictwa w 2018 roku przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. 

24 maja 2018 roku odbyło się  
posiedzenie Komisji Rozwoju, Pro- 
mocji i Finansów, na którym członko- 
wie komisji pozytywnie zaopiniowali  
projekty uchwał rady powiatu wyso- 
komazowieckiego w sprawie: udziele- 

nia dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wy- 
sokiem Mazowieckiem; udzielenia pomocy  
finansowej Związkowi Powiatów Województwa  
Podlaskiego na realizację projektu pn. „Udo- 
stępnianie zasobów publicznych rejestrów geo- 
dezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków”; przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Policji; zmian w budżecie 
powiatu na 2018 rok. 

24 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecz-
nych, na którym członkowie komisji pozytyw-
nie zaopiniowali projekty uchwał rady powia- 
tu wysokomazowieckiego w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wyso-
komazowieckiego z dnia 28 maja 2018 roku; za-
twierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego 
planu finansowego, w tym planu inwestycyjne-
go, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowiec-
kiem za 2017 rok; zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2017 rok; zatwierdzenia po-
działu zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2017 rok; zatwierdzenia pla-
nu finansowego, w ty planu inwestycyjnego, 
Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 
na 2018 rok; wyrażenia opinii dotyczącej zacią-
gnięcia kredytu bankowego; wyrażenia zgody  
na użyczenie nieruchomości i mienia ruchome-
go o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 
złotych, stanowiącego własność lub będącego  
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem; wyrażenia zgody na użyczenie 
nieruchomości i mienia ruchomego o wartości 
księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, sta-
nowiącego własność lub będącego w użytko-
waniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazo-
wieckiem; wyrażenia zgody na zakup środków 
trwałych; wyrażenia zgody na zakup środków 
trwałych; wyrażenia zgody na oddanie w najem 
części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 
geodezyjnym 1995/11 z przeznaczeniem na par-
king szpitalny, będącej w użytkowaniu Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, a sta- 
nowiącej własność Powiatu Wysokomazowiec-
kiego; udzielenia dotacji celowej Szpitalowi 
Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem. 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

15 maja 2018 roku odbyło się 108 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie- 
go. Zarząd podjął uchwały w sprawie: zaopinio-
wania rozbudowy drogi powiatowej Nr 2081B 
Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka –  
Dąbrowa Moczydły, na odc. Dąbrowa Wielka –  
Dąbrowa Łazy – Dąbrowa Moczydły; wyrażenia 
opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii 
drogi gminnej; zmian w budżecie powiatu na 
2018 rok; wyrażenia zgody na użyczenie akty-
wów trwałych oraz mienia ruchomego o war-
tości księgowej brutto poniżej 3500,00 zł, stano-
wiącego własność lub będącego w użytkowaniu 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; 
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowi- 
sko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wysokiem Mazowieckiem prowadzo-
nej przez powiat wysokomazowiecki; udziele- 
nia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem; po-
twierdzenia czynności Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych wykonywanych w imieniu i na 
rzecz Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego. 

23 maja 2018 roku odbyło się posiedze-
nie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Komi-
sja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 
rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie: 
zmiany uchwały w sprawie regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez powiat wyso-
komazowiecki oraz w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stano-
wisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 
w szkołach i placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Powiat Wysokomazowiecki. Po-
nadto komisja udała się do OREW w Kostrach 
Noskach w celu zapoznania się z działalnością  
i funkcjonowaniem ośrodka. 

23 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i Porządku Publicznego. Komisja zapo-
znała się z: informacją o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego powiatu za 2017 rok; informacją  

28 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna 
dokonała kontroli Zarządu Powiatu Wysoko-
mazowieckiego w zakresie wykonania budżetu 
powiatu za 2017 rok. 

25 maja odbyła się XXXI Sesja Rady Po-
wiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Po-
rządek obrad obejmował: sprawozdanie Starosty 
z wykonania uchwał i działalności zarządu po-
między sesjami; sprawozdanie przewodniczą-
cych komisji z działalności komisji pomiędzy 
sesjami; informację o stanie bezpieczeństwa sa- 
nitarnego powiatu za 2017 rok; informację o sta-
nie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego 
na obszarze powiatu za 2017 rok; informację  
o działalności spółek wodnych na terenie po-
wiatu w 2017 roku. Ponadto rozpatrzono pro-
jekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: za-
twierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego 
planu finansowego, w tym planu inwestycyjne-
go, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowiec-
kiem za 2017 rok, zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2017 rok, zatwierdzenia po-
działu zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem za 2017 rok, zatwierdzenia pla-
nu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 
na 2018 rok, wyrażenia opinii dotyczącej zacią-
gnięcia kredytu bankowego, wyrażenia zgody na 
użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego 
o wartości księgowej brutto powyżej 3 500,00 
złotych, stanowiącego własność lub będącego 
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem, wyrażenia zgody na oddanie  
w najem części nieruchomości gruntowej ozna- 
czonej nr geodezyjnym 1995/11 z przeznaczeniem 
pod parking szpitalny, będącej w użytkowaniu 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, 
a stanowiącej własność Powiatu Wysokomazo-
wieckiego, udzielenia dotacji celowej Szpitalowi 
Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem, zmiany 
uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wy-
sokomazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku, 
zmiany uchwały w sprawie regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez powiat wy- 
sokomazowiecki, zmiany uchwały w sprawie za-
sad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-
cielom, którym powierzono stanowisko kierow-
nicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektó-
rych nauczycieli, obowiązujących w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Wysokomazowiecki, udzielenia pomocy 
finansowej Związkowi Powiatów Województwa 
Podlaskiego na realizację projektu pn. „Udo-
stępnianie zasobów publicznych rejestrów geo-
dezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków”, przekazania środków finanso- 
wych na Fundusz Wsparcia Policji, zmian w bu-
dżecie powiatu na 2018 rok.

JB
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Imprezę uroczyście otworzyła Iwona Kali- 
nowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, która powitała wszystkich ze-
branych, składając serdeczne życzenia dzieciom  
z okazji ich święta. Do życzeń dołączyła się rów-
nież Bożena Bucińska – inspektor Zespołu ds. 
Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii 
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Po-
licji w Wysokiem Mazowieckiem. Wysokoma-
zowieccy policjanci przygotowali wiele atrakcji 
dla najmłodszych. Sprzęt będący na wyposaże-
niu Policji cieszył się dużym zainteresowaniem 
uczestników. Każde dziecko mogło też usiąść 
za kierownicą policyjnego radiowozu, włączyć 
sygnały, ubrać elementy policyjnego munduru 
i poczuć się jak prawdziwy policjant. Dodat-
kową atrakcja były konkursy zorganizowany 
przez funkcjonariuszy. Dzieci miały za zadanie 
odpowiedzieć na pytanie jak prawidłowo powi-
nien być ubrany rowerzysta i co na wyposażeniu 
powinien mieć rower, aby bezpiecznie poruszać 
się pod drodze. Uczestnicy zabawy otrzymali od 
policjantów drobne upominki promujące bez-
pieczeństwo. O oprawę muzyczną oraz liczne 
gry i zabawy zadbał zespół muzyczny „Tamers”. 

Zarówno dzieci jak i dorośli brali aktywny udział 
w konkursach, za które można było otrzymać 
ciekawe nagrody i upominki. W przerwie mię-
dzy konkurencjami uczestnicy mieli możliwość 
skorzystania z tegorocznych atrakcji, wśród któ- 
rych znalazły się między innymi: przejażdżka 
bryczką, ognisko z kiełbaskami, zabawy przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego, a także 
stoisko profilaktyczne Policji. Na zaproszonych 
gości czekał także smaczny poczęstunek: dania  
z grilla, napoje, wata cukrowa słodycze oraz lody. 

Święto Dziecka i Rodziny było również do-
skonałą okazją do wręczenia przez Panią Dyrek-
tor podziękowań rodzinom zastępczym za trud  
i wysiłek włożony w opiekę nad dziećmi.

Tegoroczne spotkanie dostarczyło wszystkim  
obecnym wielu powodów do uśmiechu i radości. 
Duże zaangażowanie dzieci i dorosłych w prze-
bieg całej imprezy, świadczy o potrzebie orga- 
nizacji tego typu przedsięwzięć w przyszłości.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy 
za przybycie i mamy nadzieję, że wspomnienia 
z tego spotkania na długo pozostaną w pamięci 
uczestników.

Iwona Kalinowska

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo! 

18 czerwca br. Pan Krzysztof Jurgiel Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożył na ręce 
Pana Premiera Mateusza Morawieckiego rezy-
gnację z zajmowanej funkcji. W tym miejscu 
pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu 
Ministrowi w imieniu mieszkańców powiatu 
i swoim, za współpracę oraz zaangażowanie  
w rozwiązywaniu problemów mieszkańców wsi  
i małych miast. Dla naszego powiatu i woje-
wództwa to wielka i niepowetowana strata, 

ponieważ mieliśmy niezawodnego i szczerego 
przyjaciela naszych spraw na szczeblu kon-
stytucyjnego ministra. Mam nadzieję, że nasza 
współpraca będzie dalej kontynuowana na in-
nych polach społecznej i politycznej działalno-
ści Pana Ministra. Jeszcze raz: bardzo serdecznie 
dziękuję!

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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W maju 2018 policjanci 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Wysokiem Mazowiec-
kiem wszczęli 48 postępowań 
przygotowawczych, w tym 
11 przeciwko nietrzeźwym 
kierującym pojazdami.

Na drogach powiatu wysokomazowieckie- 
go odnotowano w tym miesiącu 3 wypadki dro- 
gowe oraz 7 kolizji. Głównymi przyczynami 
zdarzeń drogowych było niedostosowanie pręd-
kości do zmiennych warunków panujących na 
drodze, brawura i nie prawidłowe wykonywanie 
podstawowych manewrów w ruchu drogowym. 

7 maja wysokomazowieccy policjanci pod- 
sumowali długi majowy weekend, który tak 
naprawdę rozpoczął się jeszcze w kwietniu. 
Funkcjonariusze wysokomazowieckiej drogów-
ki realizowali działania „Bezpieczny weekend –  
majowy weekend 2018”, ukierunkowane na za-
pobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem 
kierowców i pieszych. Policjanci przeprowadzili  
ponad 394 kontroli pojazdów, zbadali stań trzeź- 
wości ponad 603 kierujących, zatrzymali 10  
dowodów rejestracyjnych oraz 5 praw jazdy. 
Podczas tego wyjątkowo długiego weekendu 
policjanci odnotowali na terenie powiatu wyso-
komazowieckiego 15 kolizji drogowych. Zatrzy-
mali 8 nietrzeźwych kierowców. Niechlubnym 

STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W maju 2018 r. na terenie 

powiatu wysokomazowiec-
kiego odnotowano 35 zda-
rzeń, w których uczestniczy-
ło 85 załóg – 387 strażaków 
z Państwowej i Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W wyniku 

zdarzeń rannych zostało 12 osób, ofiar śmier-
telnych nie odnotowano. Straty oszacowano na 
wartość około 195,5 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
7 maja o godz. 913 do Stanowiska Kierowa-

nia Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłosze- 
nie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło 
w miejscowości Kobylin Borzymy. Do zdarzenia 
zadysponowano zastępy z JRG Wysokie Mazo-
wieckie, OSP KSRG Kobylin Borzymy oraz za-
stęp z OSP KSRG Pszczółczyn. Po przybyciu na  
miejsce zdarzenia stwierdzono, że na prostym 
odcinku drogi doszło do czołowego zderzenia 
dwóch samochodów osobowych. Na skutek 
uderzenia auta zatrzymały się w pozycji na ko-
łach około 5 metrów od siebie na środku jezdni. 
Samochodami podróżowali sami kierowcy, któ- 
rzy doznali lekkich obrażeń. Kierujący opuścili  
pojazdy o własnych siłach przed przybyciem JOP.  
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu napięcia z akumulatora, 
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy  
osobom poszkodowanym, a następnie poszko-
dowanych przekazano zespołowi ZRM. Po prze- 

badaniu jeden z kierowców nie wymagał dalszej 
hospitalizacji, natomiast drugi kierujący zo-
stał odwieziony do szpitala. Po przeprowadze-
niu czynności dochodzeniowych przez Policję 
uprzątnięto jezdnię z resztek powypadkowych. 
Czas trwania akcji 1 godzina 42 minuty.

15 maja o godz. 1506 Dyżurny Stanowiska 
Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał 
informację, że w miejscowości Nowe Rzepki 
krowa wpadła do szamba. Do zdarzenia zadys-
ponowano zastępy: z JRG Wysokie Mazowieckie 
i z OSP KSRG Nowe Piekuty. Po przybyciu na 
miejsce stwierdzono, że do częściowo wypełnio-
nego zbiornika na szambo przy oborze wpadła 
krowa przez nieodpowiednio zabezpieczony 
właz. Z chwilą przybycia JOP uwięziona krowa, 
przestraszona stała w szambie niedaleko otwo-
ru. Polecono gospodarzowi częściowy wywóz 
gnojowicy, co w znacznym stopniu pomogło  
w wydostaniu krowy. Działania polegały na: wej-
ściu dwóch ratowników do szamba w aparatach 
ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochro- 
ny chemicznej, złapaniu krowy i podwiązania jej 
taśmami, za pomocą ładowacza czołowego wy-
ciągnięto zwierzę na zewnątrz. Będący na miej-
scu weterynarz przebadał krowę nie stwierdzając 
obrażeń u zwierzęcia, podał leki wzmacniające. 
Czas trwania akcji 2 godziny 24 minuty.

24 maja o godz. 1254 do Stanowiska Kiero- 
wania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgło- 

szenie o pożarze, do którego doszło w miejsco-
wości Kowalewszczyzna. Na miejsce zadyspo-
nowano dwa zastępy gaśnicze z JRG Wysokie 
Mazowieckie, zastęp z JRG nr 5 w Łapach, dwa 
zastępy z OSP KSRG Sokoły, po jednym zastę-
pie z OSP KSRG Kobylin Borzymy, OSP KSRG 
Pszczółczyn oraz OSP Jeńki. Po przybyciu na 
miejsce stwierdzono, że pożarem objęty jest cały  
budynek garażowy (budynek inwentarski za-
adoptowany na garaż) murowany kryty eter-
nitem. Konstrukcja dachu w większości swojej 
powierzchni była już spalona i leżała na skle-
pieniu. Użytkownik jeszcze przed przybyciem 
JOP wyłączył zasilanie energii elektrycznej do 
budynku. Z relacji użytkownika posesji wyni-
kało, że wewnątrz płonącego budynku może 
znajdować się olej napędowy i puste zbiorniki 
z tworzywa sztucznego w metalowych stela-
żach. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, podaniu prądów gaśniczych 
wody w natarciu na palącą się konstrukcję dachu 
i prądów piany ciężkiej w natarciu do wnętrza 
budynku. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do 
prac rozbiórkowych konstrukcji dachu i doga-
szaniu pogorzeliska. Jeden ze szczytów rozebra-
no ze względu na niestabilność jego konstrukcji. 
Działania były prowadzone w aparatach ochro- 
ny dróg oddechowych. Straty oszacowano na 
około 60 tys. złotych. Czas trwania akcji 2 go-
dziny 45 minut.

TS

KRONIKA POLICYJNA 
rekordzistą okazał się 76-letni kierowca renault. 
Został zatrzymany do kontroli drogowej w dniu 
28 kwietnia br. o godzinie 14.00 w miejscowości 
Noski Śmietne w gminie Sokoły. Badanie trzeź-
wości wykazało, że miał on prawie 1,2 promila 
alkoholu w organizmie. Teraz dalszym losem 
mężczyzny zajmie się sąd.

Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący  
na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego nie- 
szczęścia. Policjanci apelują do wszystkich o nie- 
wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu  
oraz o zdjęcie nogi z gazu, rozwagę i ostrożność.

10 maja Policjant z Posterunku Policji  
w Sokołach, w czasie wolnym od służby, pomógł  
osobie poszkodowanej na S8. Funkcjonariusz, 
około godziny 16.00, jadąc w kierunku Zambro-
wa, zauważył w miejscowości Porosły palące się  
auto, a także poszkodowaną kobietę, która znaj-
dowała się na pasie dzielącym jezdnię. Jak się 
okazało, chwilę wcześniej, na tym odcinku drogi 
doszło do zdarzenia drogowego. Policjant na-
tychmiast zaczął działać. Funkcjonariusz udzie- 
lił niezbędnej pomocy przedmedycznej kobie-
cie, która posiadała liczne rany na ciele, a także 
oparzenia. W momencie kiedy policjant podjął 
interwencję na miejscu zdarzenia nie było jesz-
cze innych służb ratowniczych.

Historia ta jest kolejnym przykładem, że 
praca w Policji to służba, a policjanci i poli- 

cjantki są 24 godziny w gotowości: 7 dni w tygo-
dniu, 12 miesięcy w roku. 

11 maja wysokomazowieccy policjanci po-
jawili się na ulicach miasta z przesłaniem dla 
pieszych. „Bądźmy widoczni na drodze”, które-
go celem, było uświadamianie niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, jak istotne jest 
noszenie elementów odblaskowych. Byli obec-
ni na Marszu Nordic Studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem. 
Uczestnikom funkcjonariusze rozdawali ele-
menty odblaskowe. 

Piesi stanowią grupę uczestników ruchu dro- 
gowego, szczególnie narażoną na udział w zda-
rzeniach drogowych. Osoby mające problemy 
ze wzrokiem lub słuchem (w tym osoby starsze), 
często mają kłopot z realnym oszacowaniem 
odległości zbliżającego się samochodu. Warto 
uświadamiać pieszych, iż noszenie odblasków 
pozwoli szybciej dostrzec ich przez kierowców. 
Policjanci zachęcają do korzystania z odblasków 
bez względu na to, czy poruszamy się w obsza-
rze zabudowanym, czy poza nim. Ważne jest,  
by niechronieni uczestnicy ruchu byli widocz- 
ni dla zmotoryzowanych użytkowników dróg,  
a element odblaskowy pozwala zauważyć pie- 
szego ze znacznie większej odległości.

AZ



5

W każdej podróży przyda się telefon ko-
mórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 
112 – centrum powiadamiania ratunkowego, 
997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogo-
towie ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce 
adresowej. Skrót ICE w telefonie jest ogólno-
światowym symbolem ratującym życie. Powi-
nieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, 
którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak 
zapisany kontakt pozwala ratownikom na za-
dzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie 
ważnych informacji o poszkodowanej osobie, 
takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli 
masz kilka osób, które mogą udzielić informa-
cji na twój temat, ich numery zapisz jako na-
zwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat  
ICE możesz przeczytać na stronie internetowej 
www.icefon.eu

Podróżując środkami komunikacji publicz-
nej bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok – ła-
two paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego 
nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu –
portfelu, czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka 
części i schowaj w kilku kieszeniach. Nawet jeśli 
zostaniesz okradziony, stracisz tylko część sumy.  
W pociągu, czy autokarze nigdy nie chwal się 
tym, co zabrałeś z domu – pieniędzmi, marko-
wymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny 
w zawieraniu nowych znajomości – nie wiesz 
przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się  
niezwykle sympatyczny.

W trakcie przerw w podróży i postojów 
unikaj oddalania się od autokaru, czy pocią-

gu. Oglądając pocztówki i podziwiając niezna-
ny dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć 
na odjazd. Na dworcach autobusowych i kole-
jowych w wakacje zazwyczaj panuje duży tłok, 
zatem zachowuj szczególną ostrożność. Jeśli po-
dróżujesz w grupie, staraj się od niej nie odłą-
czać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić lub 
paść ofiarą złodziei.

Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez 
opieki – niezależnie od tego, czy masz przy sobie 
cały bagaż, czy tylko podręczny. Torby i plecaki, 
zwłaszcza te, w których przewozisz wartościo- 
we przedmioty – gotówkę, aparat fotograficzny 
itp. – staraj się nosić z przodu lub pod ramie-
niem, zamknięciem do siebie. Dzięki temu za-
wsze będziesz miał je pod kontrolą i nie pozwo-
lisz się okraść. Choć to trudne w długich trasach, 
staraj się nie spać w podróży, a już na pewno 
nigdy nie przyjmuj poczęstunków od przypad-
kowo poznanych osób. Nie wiesz przecież, czy 
cukierek, który ktoś ci oferuje to przypadkiem 
nie środek odurzający.

Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego 
pociągu bądź szczególnie ostrożny. Łatwo się 
potknąć i wpaść pod koła. O ile to możliwe wy-
siadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma to-
rów. Gdybyś zauważył ogień poinformuj o tym 
niezwłocznie opiekuna, konduktora lub służby 
ratownicze. W razie wystąpienia konieczności  
zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa i jak  
najszybciej ewakuuj się z zagrożonego miejsca. 
Jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub przejdź 
do przodu. Rozwój pożaru w pociągu zawsze 
przebiega bowiem od miejsca wystąpienia do 
ostatniego wagonu.

Opiekunowie powinni pamiętać, by przed 
wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną 
kierowcy oraz skontrolować stan techniczny 
autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed pla-
nowaną podróżą, poprosić o pomoc miejscową 
jednostkę policji. Gdy wyruszacie w dłuższą trasę  
trzeba upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. 
Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy 
ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić mu 
uwagę.

 st. bryg. Tomasz Sieńczuk

BEZPIECZNIE W PODRÓŻY

Zapraszamy 
do udziału w konkursie  

„ZOSTAŃ
DZIELNICOWYM FRANKIEM”  

organizowany jest w okresie 
od 6 czerwca do 15 września br. 

przez Wydział Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 

przy współpracy instytucji działających
 na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Z regulaminem konkursu zapoznasz się  
na stronie internetowej  

wysokomazowieckich policjantów!

PRACA, SŁUŻBA, POWOŁANIE

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, 
wyjątkowy zawód,  

robić coś pożytecznego,  
mieć stabilną pracę –  

wstąp w nasze szeregi!

Policjant to trudny zawód,  
ale także wyjątkowe powołanie  

i szlachetna przygoda naznaczona  
poświęceniem i oddaniem  

drugiemu człowiekowi.  
Jeśli chcesz w życiu robić coś poży-
tecznego, czuć wyjątkowość swojej 

profesji i mieć stabilną pracę – 
ZOSTAŃ POLICJANTEM!

Zastanawiasz się…
Podjąłeś/Podjęłaś już decyzję…

Zadzwoń: tel. 86 4741718
Informacji na temat zasad prowa-

dzonego naboru do służby  
w Policji udzielają specjaliści  
Zespołu Prezydialnego, Kadr  

i Szkolenia w Wysokiem Mazo-
wieckiem przy ul. Ludowej 13  

w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. 

7:30 – 15.30
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Odpoczynek nad morzem to wspaniała 
rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji – łatwo 
zapomnieć, że woda, nawet ta z pozoru bez-
pieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem. 
Dlatego nad morzem szczególne zadanie czeka 
opiekunów – nawet na chwilę nie wolno spuścić 
dzieci z oka.

Jadąc nad morze warto zapamiętać – kąpać 
się, pływać i rozrabiać w wodzie można wy-
łącznie w miejscach dozwolonych. Najlepiej 
pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody 
w pobliżu mostów, portów i przystani.

Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do za- 
bawy, zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąć 
poparzenia słonecznego, nakrycie głowy chro-
niące przed udarem, zapas wody i napojów oraz 

telefon komórkowy z zapisanym nume- 
rem alarmowym Wodnego Ochotnicze- 
go Pogotowia Ratunkowego 601 100 100.

Choć skoki do wody to wspaniała 
zabawa, nie warto skakać w miejscach, 
gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup 
nie będzie raczej przyjemnym wspomnie-
niem z wakacji. O nieszczęśliwe uderze-
nie w podwodną przeszkodę tymczasem 
nietrudno i... kalectwo do końca życia 
gotowe.

Wakacje nad morzem są okazją do 
nauki pływania. Pamiętamy, by zawsze 

słuchać poleceń instruktora i ratownika. Naukę 
pływania można prowadzić tylko w wyznaczo-
nych, dokładnie zbadanych miejscach. Na głę-
boką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać 
wolno wyłącznie posiadaczom karty pływac-
kiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka.  
Jeśli takiej nie posiadasz, dlaczego uważasz, że  
to wyprawa dla ciebie?

Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wo-
dzie. Równie przyjemne są kąpiele słoneczne. 
Szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy gwał-
townie do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzane-
go ciała z chłodną wodą może spowodować szok 
termiczny, a wtedy zamiast uroków plażowania 
będziemy podziwiać mało ciekawe widoki naj-
bliższego szpitala.

Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym 
rowerze – to dopiero jest zabawa! Morze to prze-
cież nie tylko plaża i kąpiel przy brzegu. Surfing, 
jazda na „bananie”, wyprawa łodzią w nieznane, 
dostarczają wrażeń i wspomnień na długie, zi-
mowe wieczory. Ostatnia już zasada – na łodzi, 
jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować 
kapoka. Nie jest zbyt wygodny, to fakt, jednak 
ratuje życie w wypadku nieprzewidzianej wy-
wrotki.

Gdzie pływać? Najlepsze na odpoczynek 
są kąpieliska strzeżone przez służby ratowni- 
cze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun- 
kowego.

Ważne jest to, iż bez względu na umiejęt-
ności pływackie nie należy oddalać się od wy-
znaczonego przez boje pola kąpieliska. Pływanie 
w obrębie takie miejsca zapewnia w ciągu dnia 
obserwację przez pełniących dyżur ratowników 
WOPR.

Symbolami stosowanymi w celach infor-
macyjnych na kąpieliskach strzeżonych są flagi.  
Wywieszona flaga biała oznacza bezpieczne wa- 
runki do kąpieli, natomiast flaga czerwona – 
zakaz kąpieli ze względu na niesprzyjające ku 
temu warunki.

st. bryg. Tomasz Sieńczuk

BEZPIECZNIE NAD WODĄ

Wychodząc w góry, w miejscu pobytu 
zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wy-
cieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim 
jednak wyruszycie w trasę przydadzą się prze-
wodniki i mapy turystyczne do zaplanowania 
wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg wy- 
branego szlaku, sieć schronisk turystycznych  
w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda 
się też informacja o lokalizacji szałasów, schro-
nów, koleb i leśniczówek – stanowią schronienie 
w przypadku nagłej zmiany pogody.

Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest 
wygodne obuwie. W plecaku przede wszystkim 
powinien znaleźć się telefon komórkowy z na- 
ładowaną do pełna baterią i zapisanymi nu-
merami Górskiego Ochotniczego Pogotowia  
Ratunkowego – 601 100 300 oraz numerem 
alarmowym 985.

Ponadto – pomimo, że to lato – zabieramy 
czapkę i rękawiczki, szalik, zapasowe skarpety 
(najlepiej wełniane – choć „szczypią” w nogi, to 
jednak nie ma lepszego sposobu na uniknięcie 
pęcherzy na stopach), koszulę i płaszcz prze- 
ciwdeszczowy. Nie zapominamy o podręcznej 
apteczce, latarce i zapałkach.

Zanim jednak wyruszycie, czas na drugie 
przykazanie zdobywcy szczytów – na wędrówkę 
w góry wychodź wczesnym rankiem. Pogoda, 
jeśli ma się zepsuć, najpewniej zrobi to wcze-
snym popołudniem.

Wychodząc, nie zapomnij o nakryciu gło-
wy. W górach łatwo o udar cieplny nawet w po-

chmurne dni. Kilka kanapek i cukierków oraz 
butelka z napojem w plecaku to doskonały po-
mysł!

I już na szlaku. Wędrujecie ochoczo, po- 
goda wymarzona, aż tu nagle:

Burza – ubieramy się cieplej, zakładamy 
płaszcz przeciwdeszczowy i kontynuujemy wę-
drówkę wśród huku grzmotów. Jeśli burza jest 
gwałtowna, siadamy na plecakach, okrywamy 
się przed deszczem i czekamy – górskie burze  
nie trwają długo. Ważne – w czasie burzy uni-
kamy rosnących samotnie drzew i przewodów  
wysokiego napięcia, schodzimy ze szczytów  
i grani, oddalamy się od zbiorników wodnych, 
podnóża skalnych ścian i wejść do jaskiń –  
w tych miejscach pioruny uderzają najczęściej.

Mgła – na trasie pokonywanej pierwszy 
raz, jeśli to tylko możliwe, za-
wracamy do punktu wyjścia. 
Gdyby ktoś się odłączył od 
grupy, rada dla ratowników –  
we mgle głos często jest sły-
szany z zupełnie innej strony, 
niż dochodzi w rzeczywisto- 
ści. Na wypadek, gdyby mgła 
utrzymywała się długo i gro-
ziła wam noc na szlaku, w ple- 
caku macie komórkę z nu- 
merami GOPR.

Wiatr – wyziębia ciało  
i utrudnia oddychanie. Wła-
śnie teraz przyda się szalik  

z plecaka do zasłonięcia ust i reszta ubrań, by  
się nie wychłodzić.

Chłód – odpowiedni ubiór to kluczowy 
problem każdego górskiego turysty. Zasada jest 
prosta – gdy jest zbyt ciepło, można coś z siebie 
zdjąć i schować do plecaka. Na wypadek chło-
du trzeba mieć co z plecaka wyjąć! Dlatego idąc  
w góry nie zapominamy o zabraniu ciepłych 
ubrań.

Kolejne ważne przykazanie górskiego pie-
chura: Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby 
dopasować rodzaj szlaku turystycznego do wła-
snych możliwości. Trasa powinna zostać tak do-
brana, by była zgodna z kondycją, stanem zdro-
wia, wiekiem czy warunkami atmosferycznymi.

st. bryg. Tomasz Sieńczuk

BEZPIECZNIE W GÓRACH



7

16.04 – 23.04.2018 Barcelona
Dzięki inicjatywie, której pomysłodawczy 

nią była Urszula Mioduszewska – nauczyciel  
języka angielskiego w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓL- 
NOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH –  
grupa 14 uczniów, miała okazję poznać codzien-
ne życie Hiszpanów i Katalończyków podczas 
wymiany międzynarodowej w Barcelonie, a na-
stępnie gościć uczniów z Hiszpanii u siebie. Naj-
cenniejsze są z pewnością znajomości, a nawet 
przyjaźnie z hiszpańskimi rówieśnikami. Każdy 
z licealistów mieszkał w domach swych part-
nerów, przypatrując się codziennemu rytmowi 
życia i nauki oraz sposobom spędzania wolnego 
czasu. W ciągu kilku kwietniowych dni ucznio-
wie podziwiali uroki pięknego Półwyspu Iberyj- 
skiego. Zwiedzili wiele cudownych miejsc: Po-
ble Espanyol – hiszpańskie miasteczko, Castell 
de Montjuic – przepiękny zamek z dostępem do 
morza, zachwycający park – Jardines de Mossen 
Costa, Horta Maze – znany ze zwariowanego 
labiryntu, a także niezwykle barwny hiszpański 
rynek – la Boqueria. Wielu godzin niesamowi-
tych wrażeń dostarczył również pobyt w par- 
ku rozrywki Port Aventura. Wszystkie miejsca  
i chwile, które licealiści Jagiellończyka spędzili  
w Hiszpanii, dostarczyły im wiedzy. – Codzien-
nie przeżywali nowe przygody, które z pewnością 
zostawią w pamięci niezatarty ślad. „To było 
cudowne uczucie móc tam być i widzieć piękne 
krajobrazy, tak inne od naszych polskich, a przez 
to fascynujące i może trochę egzotyczne” – mówi 
Kinga Maciągowska, uczennica kl. II A w ZSOiP, 
która dalej dodaje – „Nigdy bym nie pomyśla- 
ła, że będę kąpać się w wodospadzie, czy spró- 
buję katalońskich specjałów. Dlatego cieszę się,  
że mogłam być uczestniczką tej wymiany i wszyst- 
kiego osobiście doświadczyć”. Trzeba też wspo-
mnieć o niezwykle ważnej rzeczy – przełama-
niu bariery językowej. Każdy, kto poznał smak 
podróżowania wie, jak ważne i niezbędne jest to  
w procesie kształtowania swojego ja. Kiedy jest 
się poza domem, z obcymi ludźmi, to zaczyna 
się nie tylko odkrywać więź z krajem, z bliski-
mi, ale także poczucie tożsamości narodowej,  
o czym na co dzień się nie myśli. 

09.05 – 16.05.2018 Wysokie Mazowieckie
Po dwóch tygodniach rozłąki, dnia 9 maja 

2018 roku, w środku nocy, w progi Liceum Ogól-
nokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem za-
witali uczniowie z Hiszpanii. Polacy przywitali 
ich chlebem i solą, już na początku pokazując 
im element naszej kultury i tradycji. Pierwszego  
dnia (czwartek – 10.05.2018 r.) odbyło się ofi-
cjalne powitanie gości – spotkanie z dyrektorem 
szkoły Panem Ryszardem Łukaszem Flancem 
oraz wicedyrektor Panią Aldoną Dołubizno. Na-
stępnie wszyscy udali się do Białowieskiego Par-
ku Narodowego. Piękne krajobrazy, nietypowe  
w innych krajach zwierzęta – m.in. żubry, zro- 
biły ogromne wrażenie na Hiszpanach. W piąt-
kowy poranek (11.05.2018 r.) wszyscy biorący 
udział w wymianie, wyjechali autokarem do Ru-
cianego Nidy, położonego na Mazurach. Oprócz 
ponad czterogodzinnej wycieczki rowerowej 
uczestnicy wymiany wyruszyli na spływ kajakowy 
rzeką Krutynią, która przebiega przez Puszczę 
Piską oraz Mazurski Park Krajobrazowy. Wszy-
scy byli zachwyceni tą niesamowitą i zabawną 
atrakcją, szczególnie gdy obserwowali bogatą 
szatę roślinną, ogromną ilość dzikich kaczek 
oraz łabędzi. Następnego dnia uczniowie zwie-
dzili Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu, gdzie obejrzeli m.in. skansen 
budownictwa wiejskiego z pogranicza Podla-
sia i Mazowsza, rozmaite chaty, dwór ziemski, 
wystawę zabytkowych maszyn rolniczych oraz 
Muzeum Pisanki. We wtorek odbyło się spotka-
nie całej grupy z Panem Starostą Bogdanem 
Zielińskim oraz Panem Dyrektorem Ryszardem 
Łukaszem Flancem, a następnie integracyjna 
gra miejska. Wszyscy uczniowie, podzieleni na 
grupy, podążając za mapą, rozwiązywali logicz-
ne zagadki, ukryte w różnych miejscach w na-
szym mieście. Następnie uczestnicy wymiany 
mieli okazję zwiedzić największą spółdzielnię 
mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej 
„Mlekovita”. W ostatni dzień wymiany o godz. 

8.00 Pan Dyrektor pożegnał hiszpańskich gości, 
uczniowie zrobili pamiątkowe zdjęcie w szkole 
i wyruszyli na ostatnią wycieczkę do Warszawy, 
gdzie pani przewodnik oprowadzała wszystkich 
po Starym Mieście oraz Łazienkach Królew-
skich. Pożegnaniom nie było końca. Nad przed-
sięwzięciem czuwali – dyrektor szkoły – Ryszard 
Łukasz Flanc, Urszula Mioduszewska oraz Mał- 
gorzata Marciniak-Gierałtowska. Szczególne po- 
dziękowania należą się sponsorom wymiany, 
którymi byli: Starosta Powiatu Wysokomazo-
wieckiego BOGDAN ZIELIŃSKI, Burmistrz 
miasta Wysokie Mazowieckie JAROSŁAW SIE- 
KIERKO, wójt gminy Wysokie Mazowieckie  
KRZYSZTOF KRAJEWSKI, Prezes Grupy MLE- 
KOVITA DARIUSZ SAPIŃSKI, Prezes Grupy 
BIZNES POLSKA PAN KRZYSZTOF WNO-
ROWSKI, Rada Rodziców przy ZSOiP W WY-
SOKIEM MAZOWIECKIEM. 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA UCZNIÓW Z ZSOIP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  
ZE SZKOŁĄ W BARCELONIE
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IMPREZY KULTURALNE
X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Ho-
dowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym 

– 23-24 czerwca 2018 r. Organizator i miejsce 
realizacji: Podlaski Ośrodek Doradztwa  

Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, 
 tel. 86 2758900, fax. 86 2758920;  

e-mail: podr.@zetobi.com.pl.
Konkurs na najpiękniejszy wianek –  
16-23 czerwca 2018 r. Organizator: 

 Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu,  
ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec,  

tel. 86/2710563, e-mail: cokis@ciechanowiec.pl, 
miejsce realizacji: Ciechanowiec.

,,Wianki na Nurcu”– 23 czerwca 2018 r.  
Organizator: COKiS, ul. 11 Listopada 5a,  

18-230 Ciechanowiec, tel. 86/2710563, e-mail: 
cokis@ciechanowiec.pl, miejsce realizacji:  

Stadion Miejski w Ciechanowcu, ul. Stadion 1.
Dzień Łabędzia – 24 czerwca 2018 r. Organi-
zator i miejsce realizacji: MOK w Wysokiem 

Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,  
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 23 43,  

e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl.
Dni Czyżewa – 7-8 lipca 2018 r. Organizator: 
GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 

Czyżew, tel. 86 2755269, e-mail: kulczyzew@op.pl 
miejsce realizacji: Czyżew.

Zajazd Wysokomazowiecki – 15 lipca 2018 r. 
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum Rol-
nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, tel.  
86 2771328, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl.
„Patriotyczne śpiewanie z kapelą” w ramach 
miejskich obchodów 100-lecia Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości – 15 lipca 2018 r. 
Organizator: MOK w Wysokiem Mazowiec-
kiem, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazo-

wieckie, miejsce realizacji: Rynek Piłsudskiego 
przy pomniku POW w Wysokiem  
Mazowieckiem, tel. 86 275 23 43,  

email: mokwysmaz@poczta.onet.pl.
73 Rocznica Wymordowania Mieszkańców 

Wsi Krasowo Częstki – 17 lipca 2018 r. 
Organizator: GOK w Nowych Piekutach 

ul. Główna 23 A, 18-212 Nowe Piekuty; Urząd 
Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 

18-212 Nowe Piekuty; Zespół Szkół w Nowych 
Piekutach ul. Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty, 

miejsce realizacji: Krasowo-Częstki, 
 tel. (086) 476 15 20.

25 Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na 
Jasną Górę – 7-11 lipca 2018 r. Organizator: 

Koło Przyjaciół Radia Maryja, ul. Żwirki  
i Wigury 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
22 Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do 

Torunia – 18 lipca 2018 r. Organizator: Koło 
Przyjaciół Radia Maryja, ul. Żwirki i Wigury 19, 

18-200 Wysokie Mazowieckie.
Jubileuszowy Festyn Waniewo-Odpust – 

Natura 2018, XII Festiwal Muzyki Ludowej 
„Dawne Pieśni – Młode Głosy” – 29 lipca 

2018 r. Organizator: Urząd Gminy w Soko-
łach, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły, 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach; 
Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”, miejsce 

realizacji: Waniewo (gm. Sokoły).
V Międzynarodowy Festiwal Piosenki 

Poetyckiej im. Bułata Okudżawy – lipiec 2018 
r. Organizator i miejsce realizacji: GOK w 

Szepietowie ul. Sienkiewicza 52,  
18-210 Szepietowo, tel. 86 476 01 02,  

e-mail: gok@szepietowo.pl.
XI Międzynarodowy Festiwal muzyki, Sztuki  

i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” –  
lipiec 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: 

GOK w Szepietowie ul. Sienkiewicza 52,  
18-210 Szepietowo, tel. 86 476 01 02,  

e-mail: gok@szepietowo.pl.
Wyjazd integracyjny dla dzieci – lipiec 2018 r. 
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”,  
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 

tel. 698 778 372, miejsce realizacji:  
Mazury – jeziora.

Konkurs plastyczno-fotograficzny 
„Ciechanowiec jaki ujrzałem”  

lipiec-wrzesień 2018 r. Organizator i miejsce 
realizacji: COKiS, ul. 11 Listopada 5a,  
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 271 05 63,  

e-mail: cokis@ciechanowiec.pl.
XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania” – 2 sierpnia 2018 r. 

Organizator i miejsce realizacji: GOK  
w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,  

18-210 Szepietowo, tel. 86 476 01 02, 
 e-mail:gok@szepietowo.pl.

XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania” – 2 sierpnia 2018 r. 

Organizator i miejsce realizacji: MOK  
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,  

18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 23 43,  
email: mokwysmaz@poczta.onet.pl.

XI Pielgrzymka rowerowa do Częstochowy 
– 8-15 sierpnia 2018 r. Organizator: Stowarzy-
szenie „Cykliści” ul. Prusa 72, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie.tel. 696 705 185.
73 Rocznica Wymordowania Mieszkańców 

Wsi Skłody Borowe – 11 sierpnia 2018 r. 
Organizator: Urząd Gminy Nowe Piekuty 

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, miejsce 
realizacji: Kościół Parafialny w Nowych 

Piekutach, Skłody Borowe, tel.(086) 476 15 20, 
e-mail: gok@nowepiekuty.pl.

XVIII Podlaskie Święto Chleba – 12 sierpnia 
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. 

Święto Wojska Polskiego –piknik rodzinny – 
15 sierpnia 2018 r. Organizator i miejsce re-

alizacji: MOK w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 
Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 

86 275 23 43, email: mokwysmaz@poczta.onet.pl.

VII Festyn Rodzinny – 15 sierpnia 2018 r.  
Organizator: Urząd Gminy Wysokie 

Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1 A,  
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 26 27, 

e-mail: gmwm@op.pl.
Gminne Dożynki – 19 sierpnia 2018 r.  

Organizator i miejsce realizacji: GOK w Klu-
kowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo,  
tel. 86 478 12 45, e-mail: gok@klukowo.pl.

XVIII Dożynki Gminne – 19 sierpnia 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, 
miejsce realizacji: Kościół Parafialny  
w Nowych Piekutach, Zespół Szkół  

w Nowych Piekutach.
III Gminne Obchody Dni Solidarności oraz 

Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu  
MB Hodyszewskiej – 26 sierpnia 2018 r.  

Organizator: Urząd Gminy w Nowych 
Piekutach ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty; 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie 
ul. Ppłk. Platonoffa 40, Hodyszewo, 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, miejsce realizacji: 
Kościół Parafialny w Hodyszewie.

Letni koncert przy fontannie – piosenka 
biesiadna – 26 sierpnia 2018 r. Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem 
Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,  
18-200 Wysokie Mazowieckie

miejsce realizacji: Plac przy fontannie –  
Rynek Piłsudskiego Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275 23 43,  
email: mokwysmaz@poczta.onet.pl.

IMPREZY SPORTOWE
XXII Letnie Rozgrywki w Piłkę Nożną o Pu-
char Wójta Gminy Nowe Piekuty – czerwiec/

sierpień 2018 r. Organizator: Wójt Gminy 
Nowe Piekuty, ul. Główna 8,  

18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 15 20,  
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl, strona:  

www.nowepiekuty.pl, miejsce realizacji: Orliki 
w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach.

XI Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza 
Ciechanowca – 15 sierpnia 2018 r.  

Organizator: COKiS, ul. 11 Listopada 5a,  
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 271 05 63,  

e-mail: cokis@ciechanowiec.pl,  
miejsce realizacji: Zalew w Ciechanowcu.

Zawody Wędkarskie na Stawach w Tyborach-
-Kamiance – 12 sierpnia 2018 r. Organizator: 
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickie-

wicza 1 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.  
86 275 26 27, e-mail: gmwm@op.pl, miejsce reali- 
zacji: Stawy w miejscowości Tybory-Kamianka.

KALENDARZ WYDARZEŃ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
CZERWIEC 2018 R.
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W niniejszym artykule jako 
czynny działacz samorządu rol-
niczego, chciałbym zasygnalizo-

wać lokalnej społeczności zamieszkującej tereny 
wiejskie, że niezwykle istotną i ważną w prowa-
dzeniu działalności rolniczej jest świadomość 
prawna. W dzisiejszych czasach, producenci rol-
ni muszą znać się nie tylko na uprawie i chowie 
bydła, ale także w określonym zakresie na księ-
gowości, rachunkowości czy na prawie. Począw-
szy od umów związanych z obrotem ziemi, de-
cyzjach wydawanych przez ARiMR czy KOWR, 
odszkodowaniach za powstałą szkodę w naszym 
majątku czy na osobie itp. Poniżej przedstawię 
Państwu informację, które mam nadzieję po- 
mogą usprawnić Państwu codzienne funkcjono-
wanie na polskiej wsi.

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, iż 
w tym roku weszły w życie nowe regulacje zwią-
zane z występowaniem szkód łowieckich. Jak 
wszyscy dobrze wiemy, problem szkód łowiec-
kich w naszych terenach występuje często. Do tej 
pory procedura wypłat odszkodowań za powsta-
łą szkodę łowicką była trudna. Koła łowieckie 
skutecznie unikały wypłaty odszkodowań. Nowe 
przepisy mają usprawnić procedurę pokrycia 
szkód i doprowadzać do rzeczywistych wypłat 
odszkodowań dla rolników. Nowe prawo okre-
śla m.in. zasady i procedurę szacowania szkód 
wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych 
przez zwierzynę łowną czy podczas polowań. 

Zgodnie z nowelizacją określeniem wysokości 
strat na polach rolnika będzie zajmować się ze-
spół złożony z przedstawiciela gminy (zazwyczaj 
sołtysa), przedstawiciela koła łowieckiego oraz 
właściciela lub posiadacza gruntów. A zatem, 
tutaj już występuje zmiana polegająca na tym, 
że wniosek o szacowanie szkody składać po-
winniśmy nie do koła łowieckiego, a do wła-
ściwego wójta lub do sołtysa. Treść wniosku  
o szacowanie szkód powinna zawierać infor-
mację dotyczącej osoby która poniosła szkodę, 
adres miejsca zamieszkania rolnika, numer tele- 
fonu rolnika, wskazanie miejsca wystąpienia szko- 
dy oraz wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy. 
Wniosek powyższy dotyczy szkód wyrządzonych  
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Osza-
cowanie szkody musi nastąpić w ciągu 7 dni 
od złożenia przez rolnika wniosku, a sołtys 
lub urzędnik gminy ma 3 dni na określenie 
terminu szacowania i powiadomienie o nim 
rolnika i koła łowieckiego. Zgodnie z prawem 
szacowanie będzie składać się z oględzin oraz  
z szacowania ostatecznego. Co ważne, na tym 
etapie w szacowaniu nie będzie mógł brać udziału 
przedstawiciel izby rolniczej. Jeśli przedstawiciel 
koła i rolnik nie będą mieli uwag co do wyso-
kości odszkodowania, to koło łowieckie będzie 
miało 30 dni na wypłacenie rekompensaty. Je-
żeli jednak rolnik lub myśliwy będzie chciał się 
odwołać od wyniku szacowania, wówczas musi 
złożyć podanie do właściwego nadleśniczego 

Lasów Państwowych. W ponownym szacowaniu 
szkód będzie mógł wziąć udział także przedsta-
wiciel samorządu rolniczego, jeśli wniosek o to 
złoży rolnik. W przypadku braku zgody rolnika 
na zaproponowane rozwiązanie, zawsze istnie- 
je możliwość wytoczenia cywilnego powództwa  
o zapłatę.

Kolejnym aspektem na który chciałbym 
zwrócić uwagę jest wypłata odszkodowań i za-
dośćuczynień za szkody objęte ubezpieczeniem.  
Z doświadczenia wiem, że przy prowadzeniu  
gospodarstw rolnych występuje wiele szkód  
w naszych majątkach. Obowiązkowymi ubez-
pieczeniami, za które jesteśmy zobowiązani pła-
cić składki, są ubezpieczenia OC rolnika oraz 
budynków wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego. Dodatkowo, obowiązkowemu ubezpie- 
czeniu OC podlegają nasze sprzęty rolnicze, 
zwłaszcza traktory. Za brak takiego ubezpie-
czenia grożą rolnikom grzywny. W przypadku  
zdarzeń takich jak np. pożar, zerwanie dachów  
po wichurach, zalania – przysługują nam od- 
szkodowania. Niestety wypłata odszkodowań  
jest często procedurą długotrwałą, a wypłacona 
kwota rzadko kiedy pokrywa Nasz uszczerbek 
w majątku. Nie zapominajmy, że zawsze przy-
sługuje nam droga odwołania od wydanej przez  
ubezpieczyciela decyzji. 

Dokończenie na stronie 10.

ROLNIKU, ZNAJ SWOJE PRAWA

Tegorocznej imprezie w Czyżewie towarzy-
szyła wyjątkowo słoneczna pogoda. 3 czerwca  
w niedzielę na placu przy urzędzie miejskim, jak 
też na gminnym placu zabaw, odbył się festyn  
integracyjny „Święto Rodziny”. Tegoroczną im-
prezę wsparli: Burmistrz Czyżewa oraz Staro-
stwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

Świętowanie nad zalewem rozpoczęły „Ro-
dzinne Zawody Wędkarskie” o Puchar Burmi-
strza Czyżewa zorganizowane we współpracy  
z Kołem Wędkarskim w Czyżewie – Okręg Ma-
zowiecki PZW.

Oficjalnego otwarcia festynu rodzinnego 
dokonała Burmistrz Anna Bogucka, która życz- 
ła wszystkim uczestnikom – małym i dużym – 

dobrej zabawy i zachęciła do korzy-
stania z bogatej oferty atrakcji przy-
gotowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie. Wręczyła rów-
nież puchary, dyplomy, upominki 
i medale laureatom konkursów: 
„Turnieju Rodzin”, „Rodzinnych Za-
wodów Wędkarskich” oraz plastycz-
nego „Laurka dla Mamy” (Bibliotek 
Publiczna). 

Na kilka godzin teren wokół 
urzędu miejskiego w Czyżewie za-
mienił się w wesołą krainę, w której 
rządzili najmłodsi mieszkańcy gmi-
ny. Specjalnie dla nich organizatorzy 

zapewnili mnóstwo ciekawych atrakcji. Wszyscy 
chętnie korzystali z bezpłatnych urządzeń rekre-
acyjnych oraz licznych stanowisk animacyjnych. 
Jak zawsze powodzeniem cieszyła się fotobudka, 
oblegana przez dzieci, młodzież i dorosłych do 
ostatnich chwil. Bajkowe postaci częstowały pu-
bliczność słodkościami w trakcie trwania całej 
imprezy. 

W programie tegorocznego festynu zna-
lazły się występy artystyczne zespołów działa-
jących przy GOK w Czyżewie: „Teatr Marzeń” 
(spektakl „Mały Książę”) i Zespół Tańca Towa-
rzyskiego, Mażoretki „En Vivo”, a także synchro-
niczny pokaz kelnerski w wykonaniu uczniów  
z ZSOiZ w Czyżewie; pokaz musztry paradnej 

w wykonaniu uczniów klas wojskowych ZSOiZ 
w Ciechanowcu; pokaz karate czyżewskiej sekcji 
Mazowiecko-Podlaskiego Klubu „Kyokushin”; 
konkursy rodzinne na scenie; występ artystycz- 
ny gwiazdy festynu – małpki „DJ MIKI”.

W Turnieju Rodzin: triumfował Kacper  
z Tatą, II miejsce – Remigiusz z Tatą, III Malwi-
na z Tatą. Wyróżnienia: Szymon z Tatą, Kamil  
z Mamą, Damian z Mamą.

Rodzinne Zawody Wędkarskie wygrała 
Wiktoria Wasilewska, II miejsce – Paweł Plew- 
ko, III - Artur Król.

Współorganizatorami byli: Urząd Miejski 
w Czyżewie, ZSOiZ w Czyżewie, SP w Dąbro-
wie Wielkiej, SP w Rosochatem Kościelnem. 
Patronat medialny nad imprezą objęły: TVP 
Białystok, Tygodnik „Kontakty”, wysokomazo-
wiecki24.pl, kurierwysmaz.pl, Radio Nadzieja, 
wzasiegu.pl, Gazeta Współczesna.

ŚWIĘTO RODZINY W CZYŻEWIE
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Dokończenie ze strony 9.

Począwszy od odwołania 
do zarządu podmiotu ubezpieczającego, skie-
rowania skargi do Rzecznika Ubezpieczonych,  
a kończąc na cywilnym postępowaniu o za-
płatę w sądzie. Praktyka sądowa pokazuje nie-
stety, że wypłacane odszkodowania są często 
zaniżane. Faktem jest także, że praktyka firmy 
odszkodowawczych polega na podpisywaniu 
oświadczeń, iż w przypadku wypłaty pieniędzy 
zrzekamy się na rzecz ubezpieczyciela wszelkich 
roszczeń na przyszłość. W każdym przypadku 
powinniśmy się zastanowić, czy na pewno wy-
płacona kwota odszkodowania nie jest rażąco 
niska. Pamiętać należy, że na dochodzenie 
swoich praw o wyższe odszkodowanie co do 
zasady mamy trzy lata. Po tym terminie na-
sze roszczenia ulegają przedawnieniu. Bieg 
przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w któ-
rym roszczenie stało się wymagalne. Zakład 
ubezpieczeń ma obowiązek spełnić świadcze-
nie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia  
o wypadku. Powyżej opisany trzyletni termin 
jest zasadą, od której występują wyjątki. Tak-
że każda sprawa, powinna być rozpatrywana 
indywidualnie na podstawie przepisów ustawy, 
polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia. 
Przypomnę, że odszkodowanie z tytułu ubezpie-
czenia OC rolnika dotyczy także szkód powsta-
łych na osobie, gdzie w związku z posiadaniem 
przez rolnika gospodarstwa rolnego doszło do 
szkody której następstwem jest śmierć, uszko-
dzenie czy rozstrój zdrowia. Pamiętajmy zatem, 
że należne Nam zadośćuczynienie za wypadek 
w pracy w gospodarstwie rolnym przysługuje  

Nam także z polisy OC rolnika, a nie tylko  
z KRUS.

Rolników prowadzących gospodarstwa rolne  
spotyka na co dzień wiele problemów związa- 
nych z obowiązującym prawem. Pamiętać nale-
ży, że każda wydana wobec Nas decyzja musi 
posiadać informację o sposobie i trybie od-
wołania się od niej do wyższej instancji. Co 
ważne, na złożenie każdego odwołania nasz 
ustawodawca zakreśla ustawowe terminy. Za- 
zwyczaj są to terminy 7, 14 lub 30 dniowe. 
Termin liczony jest zawsze od kolejnego dnia 
po dniu odebrania korespondencji. Po upływie 
wskazanego terminu nasze odwołanie zostanie 
odrzucone. Toteż, bardzo ważne jest składanie 
wszelkiego rodzaju odwołań np. od decyzji po-
datkowych czy decyzji z ARiMR, w wyznaczo-
nym terminie.

Dodatkowo, przypominam, że PIR Wyso-
kie Mazowieckie w dalszym ciągu podtrzymuje i 
domaga się od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi realizacji postulatów i zmian w następujących 
tematach: 1. umorzenia w całości bądź części kar 
finansowych które obciążyły producentów mle-
ka w związku z przekroczeniem kwot mlecznych 
oraz rekompensaty dla producentów rolnych 
którzy nabyli kwoty mleczne w celu nie prze-
kroczenia limitów, 2. egzekucji komorniczych 
prowadzonych względem producentów rolnych,  
3. wpisania chorób IBR i BVD na listę chorób 
zwalczanych z urzędu, 4. możliwości handlu bez-
pośredniego rolnika z producentami środków  
do produkcji rolnej, 5. możliwości bezpośrednie- 
go zakupu wybranych produktów leczniczych  
dla zwierząt, 6. stworzenia specjalnych linii kre-
dytowych dla producentów rolnych, 7. zwięk- 
szenia limitu wartości ekonomicznej gospo-

darstw rolnych z 200 tys. euro do 250 tys. euro 
(zmiana dotyczy możliwości składania wniosków  
w ramach PROW „Modernizacja gospodarstw  
rolnych”), 8. zwiększenia płatności dodatkowych 
do krów i bydła, 9. zwiększenia zwrotu podatku 
akcyzowego dla rolników prowadzących działal- 
ność zwierzęcą. Nadto, PIR Wysokie Mazowiec- 
kie aktywnie uczestniczy w tworzeniu i przyspie- 
szeniu wejścia w życie ustawy o restrukturyzacji 
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, 
która zgodnie z zapowiedzią Ministra ma wejść 
w życie w czerwcu 2018 r. Kończąc chciałbym 
zachęcić wszystkich producentów rolnych do 
zgłaszania występujących i nurtujących ich pro-
blemów prawnych. Podjęcie czynnej inicjatywy 
ze strony rolników umożliwi samorządowi rol-
niczemu nagłośnienie występujących proble-
mów i przekazanie ich władzy ustawodawczej. 
W związku z powyższym, zapraszamy wszyst-
kich chętnych do kontaktu z Podlaską Izbą Rol-
niczą pod numerem telefonu 86 275 01 81 bądź 
o zgłaszanie problemów polskiej wsi osobiście  
w placówce PIR Wysokie Mazowieckie.

Dodatkowo informuję, o możliwości skorzy- 
stania przez każdego producenta rolnego oraz 
mieszkańca terenów wiejskich z bezpłatnych po-
rad prawnych. Porady prawne będą udzielane 
telefonicznie przez radcę prawnego Agatę Żo-
chowską, pod numerem telefonu 504 123 838, 
w każdy piątek miesiąca. Zakres udzielanych 
porad prawnych obejmuje sprawy z zakresu pra-
wa cywilnego, administracyjnego oraz szeroko 
rozumianego prawa rolnego. Zapraszamy z sko-
rzystania z usług profesjonalisty.

Wiesław Wnorowski
Przewodniczący RP PIR

Już po raz trzeci w Przedszkolu Miejskim 
Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem 29 maja 2018 r.  
odbył się powiatowy konkurs wiedzy pod ha-
słem „Moje miasto – mój powiat – moja Oj-
czyzna”. Współorganizatorem konkursu było  
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowiec-
kiem, które było fundatorem nagród.

W konkursie wzięło udział sześć trzyoso- 
bowych drużyn reprezentujących pięcio- i sześ- 
ciolatki z: Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Szepietowie, Oddziału Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuleszach  
Kościelnych, Oddziału Przedszkolnego przy Szko- 

le Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, Przed-
szkola Miejskiego Nr 1 „Świat Malucha” w Wy-
sokiem Mazowieckiem, Niepublicznego Przed-
szkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie oraz 
z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem 
Mazowieckiem. Wśród zaproszonych gości był 
przewodniczący Rady Miasta – Józef Sokolik.

W jury konkursu zasiedli: przewodniczą-
cy ds. Komisji Kultury i Oświaty – Stanisław 
Chmielewski, pracownik Miejskiego Ośrodka 
Kultury – Kazimierz Dąbrowski oraz nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1 – Agnieszka Faszczew-
ska. Konkurs składał się z ośmiu konkurencji – 
scenki dramowej, quizu o Polsce, rozpoznawa- 
niu melodii, skojarzenia, puzzle, miejsca na  
mapie, konkurencji plastycznej i sportowej, zna-
jomości legend. Drużyny wykazały się ogrom-
ną wiedzą na temat swego miasta oraz kraju, 
w którym żyjemy, pomimo iż mogło się wyda-
wać, że będzie to bardzo trudna tematyka dla 
osób w tak młodym wieku. Wszystkie odpo-
wiedzi dzieci były analizowane i oceniane przez  

komisję. I miejsce otrzymała drużyna z Przed-
szkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazo-
wieckiem, II miejsce drużyna z Niepublicznego 
Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepie- 
towie, a III miejsce przypadło drużynie z Od- 
działu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Kuleszach Kościelnych. Pozostałe drużyny 
otrzymały wyróżnienia. Spotkanie zakończyło 
się wręczeniem dla wszystkich zespołów pa-
miątkowych dyplomów i nagród rzeczowych. 
Gościom za przybycie zostały wręczone po-
dziękowania. Konkurs przebiegał w atmosferze 
radości i dał dzieciom wiele satysfakcji ze zdo-
bytych nagród.

III EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY
„MOJE MIASTO – MÓJ POWIAT – MOJA OJCZYZNA”

ROLNIKU, ZNAJ SWOJE PRAWA
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Dwudziestu siedmiu cyklistów wyruszyło 
30 kwietnia 2018 r. z Wysokiego Mazowieckie-
go do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Zułowa  
i Powiewiorki, by dziękować za 100 lat niepodle-
głości Polski oraz oddać hołd głównemu twórcy 
naszej suwerenności – Józefowi Piłsudskiemu. 
Organizatorem pielgrzymki było Stowarzyszenie 
„Cykliści”. Opiekunem duchowym pielgrzymki  
był ks. Wojciech Kurek, funkcję kierownika spra- 
wował Józef Dmochowski. Pielgrzymi szlak liczył  
530 km i został pokonany w ciągu pięciu dni. 

Rankiem, 30. kwietnia w kościele pw. Św. 
Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem 
pielgrzymi wzięli udział we Mszy Świętej odpra-
wionej przez ks. Wojciecha Kurka. Po Euchary-
stii i błogosławieństwie w asyście policjantów  
z ruchu drogowego udali się na trasę, która zo-
stała podzielona na pięć etapów: I – Wysokie 
Mazowieckie – Rajgród (113km); II – Rajgród 
– Druskienniki (113 km); III – Druskienniki – 
Butrymańce (105 km), IV – Butrymańce – Pod-
brodzie (117 km); V – Podbrodzie Zułów – Po-
wiewiórka – Wilno (80 km). 

W szóstym dniu (5 maja) pielgrzymi ro-
werowi wraz z przybyłymi autokarem członka-
mi rodzin i przyjaciółmi uczestniczyli we mszy  
św. przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej, następnie zwiedzali Wilno 

oraz uczestniczyli w Paradzie Polskości orga- 
nizowanej przez Związek Polaków na Litwie  
z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, po 
czym w późnych godzinach wrócili szczęśliwie 
do Wysokiego Mazowieckiego.

Wyprawa miała wieloaspektowy charakter: 
patriotyczny, modlitewny, społeczny i sportowy. 
Uczestnicy oddawali hołd bohaterom niepod- 
ległości poprzez modlitwę, trud pielgrzymi oraz 
składanie w miejscach pamięci kwiatów i zapa-
lanie zniczy. Pod krzyżem w Gibach pielgrzymi 
uczcili pamięć ok. 600 ofiar Obławy Augustow-
skiej z 1945 r. zaś w Zułowie, Powiewiórce i na 
Wileńskiej Rossie oddali hołd Marszałkowi Jó-
zefowi Piłsudskiemu oraz spoczywającym tam 
żołnierzom polskim, składając kwiaty, zapalając 
znicze i odśpiewując Hymn Państwowy. 

Pielgrzymi spotykali się po drodze z wielo-
ma dowodami sympatii i uznania. Podkreślić 
należy bardzo serdeczne przyjęcie przez kapła-
nów w Rajgrodzie, Druskiennikach, Butrymań-
cach i Podbrodziu oraz Ojców Franciszkanów 
w Wilnie, życzliwość dyrekcji polskich szkół  
w Butrymańcach i Podbrodziu, którzy zapewnili 
uczestnikom bezpłatne noclegi. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje bardzo życzliwe przyjęcie 
chlebem i solą przez przedstawicieli Druskien-
nickiego Oddziału Związku Polaków na Litwie 

oraz przez Starostę Podbrodzia Pana Edwarda 
Worszyńskiego, który towarzyszył pielgrzymom 
podczas uroczystego złożenia wieńca w miejscu 
narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zu-
łowie. Podczas przejazdu przez tereny zamiesz- 
kałe w większości przez społeczność polską 
(Ejszyszki, Soleczniki, Butrymańce) pielgrzymi 
spotykali się z licznymi przejawami sympatii. 
Wielkim przeżyciem dla wszystkich był udział 
w marszu Polaków w Wilnie, który potwierdzał,  
jak liczna jest społeczność polska na Litwie i jak 
bardzo ważne jest utrzymanie tam ducha pol-
skości. 

W swoich modlitwach pątnicy pamiętali 
szczególnie o wszystkich ludziach dobrej woli, 
którzy wsparli pielgrzymkę finansowo, w postaci 
produktów spożywczych i użyczyli samochodu 
do transportu bagażu. Nie zapomnieli o przed-
stawicielach samorządów Miasta Wysokie Ma-
zowieckie i Powiatu Wysokomazowieckiego za 
wsparcie finansowe, o funkcjonariuszach Policji 
w Wysokiem Mazowieckiem, Łomży, Grajewie 
i Augustowie, którzy pomogli pokonać najbar-
dziej niebezpieczne odcinki trasy. Pamiętali  
o wszystkich, którzy włączyli się w proces orga- 
nizacji, pomagali w czasie przebiegu lub okazy-
wali pomoc na trasie przejazdu. 

Pielgrzymowało 7 kobiet i 20 mężczyzn. 
Najstarszy uczestnik miał 68 lat, najmłodszy 33 
lata. Pogoda wyjątkowo sprzyjała pielgrzymom, 
nie zdarzyły się żadne przykre sytuacje zdro- 
wotne i techniczne.

Podczas wyprawy panował duch zdrowej 
rywalizacji sportowej, a jednocześnie było to 
wspaniałe wydarzenie jednoczące uczestników 
w różnym wieku i z różnych grup społecznych, 
lecz uznających wolność narodową za jedną  
z najważniejszych wartości. 

Pielgrzymkę wsparli finansowo i material-
nie: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, 
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, Prezes 
Zarządu Grupy Mlekovita, Właściciele Przedsię-
biorstwa ROLPOL p. Ołdakowscy z Szepietowa 
i Karol Nowicki – Radny Rady Miasta Wysokie 
Mazowieckie.

Józef Dmochowski 

NA SPORTOWO UCZCILI STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
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XI Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych 
odbył się 20 maja 2018 roku na Stadionie Miej-
skim w Szepietowie. Został on zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie 
przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego.

W tegorocznej edycji zaprezentowały się:  
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czyżewie, Zespół Mażoretek „Emko”  

Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Ciechanowieckiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Wasilkowa, Zespół Mażoretek 
„Stars” z Wasilkowa, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Szepieto-
wie, Zespół Mażoretek „Vivat” działający przy 
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Szepietowie.

 Przegląd rozpoczęto przemarszem orkiestr 
i zespołów mażoretek na płytę stadionu, gdzie 
orkiestry wspólnie wykonały trzy utwory mu-
zyczne. Następnie uczestnicy Przeglądu mieli 
okazję obejrzeć najnowsze układy musztry pa-
radnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Wasilkowa. Dalsza część Przeglądu od-
była się w formie koncertu na scenie gdzie pre-
zentowały się przybyłe orkiestry i zespoły ma- 
żoretek.


