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WSPANIAŁA LEKCJA HISTORII

ŚWIĘTO WYSOKOMAZOWIECKICH POLICJANTÓW

ŚWIATOWY DZIEŃ MLEKA Z MLEKOVITĄ 2018
Już po raz kolejny 16 czerwca 2018 roku od-

był się Światowy Dzień Mleka z MLEKOVITA, 
którego program zgodnie z ideą zyskał mleczną 
odsłonę, by promować mleko i produkty mleczne 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Jest to kolejna edycja wspaniałego wyda-
rzenia, jakim jest Światowy Dzień Mleka, który 
promuje mleko i przetwory mleczarskie w najpięk-
niejszej i najszlachetniejszej postaci. Jego celem  
jest zwrócenie uwagi konsumentów na ich proz-
drowotne działanie i fakt, że spożywanie nabiału 
jest bardzo korzystne dla organizmu – zainicjował 
część oficjalną Prezes Zarządu Grupy MLEKO-
VITA Dariusz Sapiński. 

Światowy Dzień Mleka z MLEKOVITĄ to 
okazja do świętowania – powód do dumy dla 

producentów, przetwórców i konsumen-
tów z tego, że dzięki nim MLEKOVITA 
jest jednym z największych europejskich 
producentów i eksporterów nabiału, fir- 
mą o ustalonej renomie na świecie i naj-
cenniejszą marką w produkcyjnym sek-
torze polskiej gospodarki. – Dzisiejszy 
dzień jest szczególny i wyjątkowy także  
z uwagi na przypadający w bieżącym roku 
jubileusz 90-lecia MLEKOVITY, który 
świętujemy wspólnie z naszymi hodow- 
cami – producentami mleka, pracownikami 
oraz partnerami biznesowymi – zwracał 
się do zebranych Prezes Zarządu Grupy 
MLEKOVITA. 

Dokończenie na stronie 9.

Wysokomazowieccy policjanci swoje świę-
to uroczyście obchodzili 29 lipca 2018 roku. Nie 
obyło się bez awansów na wyższe stopnie służbo-
we i wyróżnień.

W centrum Siemiatycz odbył się 
uroczysty apel z okazji nadania sztandaru 
oraz obchodów 99. rocznicy powstania 
Policji państwowej. Awanse na wyższe 
stopnie służbowe otrzymali funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej Policji  
w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Wy- 
sokiem Mazowieckiem. W uroczystości 
udział wzięli między innymi: Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Jarosław Zieliński, 
Zastępca Komendanta Głównego Policji 

nadinspektor Jan Lach, Komendant Wojewódz-
ki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel  
Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawicie-
le innych służb mundurowych, duchowieństwo, 

Kolejna, jubileuszowa dziesiąta edycja 
imprezy plenerowej pod nazwą „Zajazd 
Wysokomazowiecki” odbyła się 15 lipca 
2018 roku na terenie Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 
Wydarzenie nawiązywało do przypadają-
cej w bieżącym roku setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. To 
właśnie w 1918 r., po 123 latach niewoli 
odrodziło się niepodległe państwo pol-
skie. Nie można jednak zapomnieć, że wy-
kuwanie granic II Rzeczypospolitej, było 
długotrwałym procesem, zakończonym 

traktatem ryskim podpisanym w 1921 r. Potrze-
ba było wiele trudu i przelanej krwi, aby zapew-
nić Polsce należne jej miejsce na mapie Europy.  
W walkach o granice odradzającej się Rzeczy-
pospolitej aktywnie uczestniczyli mieszkańcy 
pogranicza podlasko-mazowieckiego. Dobrym 
przykładem są tu miejscowi członkowie Polskiej 
Organizacji Wojskowej, ścierający się z przeby- 
wającymi na Podlasiu wojskami niemieckimi, 
jeszcze w początkach 1919 r. 

Dokończenie na stronie 11.

przedstawiciele instytucji samorządowych, a także 
licznie zgromadzeni mieszkańcy. Uroczysty apel 
poprzedziła msza święta w Kościele Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w intencji środowiska 
policyjnego.

Dokończenie na stronie 3.
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projekty uchwał przyjęto uchwały w sprawie: za-
twierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 
rok; absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2017 rok; ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Wysokomazowieckiego; zmian w bu-
dżecie powiatu na 2018 rok; zmieniająca uchwa-
łę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na 
lata 2018-2021; udzielenia dotacji na wykonanie 
dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej re-
witalizacji wnętrza kościoła pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Ciechanowcu w 2018 roku. 

11 lipca 2018 roku odbyło się 113 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej: pozbawienia drogi 
kategorii drogi powiatowej na wniosek Powia-
towego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim; 
pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 
na wniosek ZD w Siemiatyczach; zaopiniowania 
prac na linii E75 na odcinku Czyżew – Biały-
stok odcinek B: Szlak Czyżew – Szepietowo od 
km 113.750 do km 125.917 oraz od km 125.922 
do km 126.000; udzielenia pełnomocnictwa dy-
rektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu do samodzielne-
go reprezentowania Organu Prowadzącego we 
wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Syste-
mu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału 
Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER); wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przekazanie urządzenia w posta-
ci linii kablowej wykonanego w ramach zadania 
„przebudowa dróg powiatowych nr 2012B w lok. 
0+000-do 4 +100, nr 2041B w lok. 0+000-6+895 
i 2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze Kościel-
ne”; ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Powiatu Wysokomazowieckiego; ogłoszenia na- 
boru wniosków o przyznanie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na terenie powiatu wyso-
komazowieckiego na rok 2019; wyrażenia opinii 
dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi 
powiatowej na wniosek Zarządu Powiatu Biało-
stockiego.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekt uchwały rady powiatu w sprawie określenia 
zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, 

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

21 czerwca Komisja Oświaty, Kultury i Spor- 
tu zapoznała się z informacją o działalności kul- 
turalnej i sportowej w powiecie oraz rozpatrzyła 
sprawozdanie zarządu powiatu z wykonania bu-
dżetu powiatu za 2017 rok. 

25 czerwca Komisja Ochrony Zdrowia  
i Spraw Społecznych zapoznała się ze sprawoz-
daniami z: działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 
2017 rok; efektów pracy organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej za rok 2017; wykonania zadań  
i gospodarowania środkami PFRON za 2017 
rok; wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. 

26 czerwca Komisja Rozwoju, Promocji 
i Finansów oraz Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Porządku Publicznego na 
wspólnym posiedzeniu zapoznały się z informa-
cja o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie 
powiatu w okresie V kadencji oraz sprawozda-
niem zarządu powiatu z wykonania budżetu 
powiatu za 2017 rok. Ponadto komisje dokonały 
oceny stanu dróg na terenie powiatu wysoko- 
mazowieckiego. 

29 czerwca odbyła się XXXII Sesja Rady 
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. 
Porządek sesji obejmował sprawozdania: Staro-
sty – z wykonania uchwał i działalności zarzą- 
du pomiędzy sesjami; przewodniczących komi-
sji – z działalności komisji pomiędzy sesjami;  
z działalności kulturalnej i sportowej na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku; 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 
rok; z efektów pracy organizatora rodzinnej pie-
czy zastępczej za rok 2017; z wykonania zadań 
i gospodarowania środkami Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
za 2017 rok oraz Rozpatrzenie sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania bu-
dżetu powiatu za 2017 rok. Ponadto rozpatrzono 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 
przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowiec-
kiem; rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinan-
sowania na organizację imprez kulturalnych 
organizowanych na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego; rozpatrzył wniosek Prezesa Zarzą-
du Fundacji Kazimierza Wielkiego z siedzibą  
w Lublinie w sprawie przyznania wsparcia finan-
sowego na wydanie publikacji wspomnieniowej 
autorstwa Franciszka Antoniego Przeździeckiego.

31 lipca 2018 roku odbyło się 113 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w spra-
wie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu 
powiatu, w folderze wydanym na okoliczność. 
IX Zjazdu Absolwentów przy Zespole Szkół Za- 
wodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem; zaopiniowania rozbudowy dro-
gi gminnej w Czyżewie – ulica Apoznańskich 
z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną; 
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczy-
cieli kontraktowych ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego; zmian w bu-
dżecie powiatu na 2018 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekt uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zadań na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok oraz za-
sad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej; przyznał stypendia dla 94 uczniów 
szkół prowadzonych przez powiat wysokoma-
zowiecki za klasyfikację roczną roku szkolnego 
2017/2018 w kwocie 800 zł; zapoznał się z wy-
nikami rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do 
szkół prowadzonych przez Powiat Wysokoma-
zowiecki; rozpatrzył wnioski o udzielenie dofi-
nansowania na organizację imprez kulturalnych 
organizowanych na terenie powiatu wysokoma-
zowieckiego; wyraził chęć przystąpienia Powiatu 
Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera 
do projektu polegającego na utworzeniu Cen-
trum lub Oddziału Centrum Integracji Społecz-
nej w jednostkach samorządu terytorialnego 
mającego na celu zwiększenie aktywności zawo-
dowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym poprzez usługi 
reintegracji społecznej i zawodowej.

JB, SG

W byłych koszarach 14 Dywizjonu Arty-
lerii Konnej, na placu ćwiczebnym Podlaskie-
go Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku  
7 lipca 2018 r. miały miejsce wyjątkowe uroczy-
stości – wyświęcenie odtworzonego Sztandaru 
14 Dywizjonu Artylerii Konnej. Wydarzenie to 
było zwieńczeniem dwuletnich starań i pracy 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady 
Kawalerii „Plis”. 

Sztandar 14 Dywizjonu Artylerii Konnej 
został ufundowany przez społeczeństwo Podla-
sia i wręczony 3 lipca 1938 roku w Wilnie przez 

marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 20 wrze-
śnia 1939 r. na skutek zagrożenia przez oddziały 
niemieckie, została podjęta decyzja o jego spa-
leniu. Wcześniej odpruto z niego wszystkie tar-
cze, zdjęto orła oraz 21 gwoździ pamiątkowych 
i zakopano w okolicy wsi Depułtycze. Do dnia 
dzisiejszego nie udało się odnaleźć pozostało- 
ści sztandaru.

Replika Sztandaru trafiła do rąk członków 
grupy rekonstrukcyjnej im. Brygady Kawalerii 
Plis.

ODTWORZONY SZTANDAR PRZYPOMNI DNI CHWAŁY
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Dokończenie ze strony 1.

Policja Państwowa została powołana usta- 
wą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r.  
Na pamiątkę tego wydarzenia siemiatyccy, biel- 
scy i wysokomazowieccy mundurowi obchodzili  
29 lipca 2018 roku uroczystość 99-lecia powsta- 
nia formacji.

Obchody rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej rozpoczęły się mszą świętą w intencji 
środowiska policyjnego w Kościele Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, którą celebrował bi-
skup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pa- 
cyfik Dydycz.

Następnie na placu, przy ul. Legionów Pił-
sudskiego w Siemiatyczach, odbył się uroczysty 
apel. Dowódca uroczystości komisarz Mariusz 
Wiliński złożył meldunek Sekretarzowi Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości 
do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglą-
dzie pododdziałów, wciągnięciu na maszt flagi 
państwowej i odegraniu hymnu państwowego 
Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał gospodarz 
tej części uroczystości. Komendant Powiatowy 
Policji w Siemiatyczach podinspektor Tomasz 
Wyszkowski powitał przybyłych na ceremonię 
gości i mieszkańców, a w swoim przemówieniu 
podkreślił, że nadanie sztandaru Komendzie 
Powiatowej Policji w Siemiatyczach to zaszczyt 

i uhonorowanie dotychczasowej służby poli-
cjantów na rzecz społeczeństwa. Po odczytaniu 
aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym 
wbiciu gwoździ honorowych, nastąpiło wręcze-
nie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji  
w Siemiatyczach.

Apel był okazją do wręczenia awansów i od-
znaczeń policjantom, którzy każdego dnia służą 
społeczeństwu i dbają o jego bezpieczeństwo. 
Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 
w tym roku 40 mundurowych z Komendy Po-
wiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.  
Z kolei srebrną odznakę zasłużony policjant 
otrzymało 2 funkcjonariuszy z KPP w Wyso-
kiem Mazowieckiem Komendant Powiatowy Po- 
licji podinsp. Krzysztof Woźniewski i zastępca 
Komendanta mł. insp. Adam Mojsa. Gratulując 
wyróżnionym awansów i odznaczeń Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Jarosław Zieliński podzięko-
wał policjantom za ich sumienność i trud, jaki  
wkładają w realizację zadań służbowych.

Z kolei Zastępca Komendanta Głównego 
Policji nadinspektor Jan Lach podkreślił, że za 

tak wysoką oceną społeczną poziomu bezpie-
czeństwa stoją policjanci, którzy rzetelnie wy- 
pełniają słowa roty ślubowania. Również za  
pełną wyrzeczeń służbę podziękował podlaskim  
funkcjonariuszom Komendant Wojewódzki Po- 
licji w Białymstoku nadinspektor Daniel Koł- 
nierowicz.

Kolejnym punktem uroczystości było po-
święcenie i przekazanie trzech nowych radiowo-
zów marki KIA Ceed zakupionych ze środków 
Komendy Głównej Policji w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020. Po jednym radiowozie otrzymały 
jednostki Policji z Siemiatycz, Bielska Podla- 
skiego i Wysokiego Mazowiecka.

Całość uroczystości uświetniła defilada  
w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej wy-
stawionej przez Oddział Prewencji Policji w Bia- 
łymstoku i pododdziału funkcjonariuszy od-
znaczonych i mianowanych na wyższe stopnie  
policyjne. Natomiast oprawę muzyczną uro- 
czystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna 
Policji pod batutą kapelmistrza młodszego in-
spektora Janusza Trzepizura.

ŚWIĘTO WYSOKOMAZOWIECKICH POLICJANTÓW

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo! 

Okres wakacyjny kojarzy się przede wszyst- 
kim dzieciom i młodzieży z odpoczynkiem, re-
laksem oraz beztroską. Jest to poniekąd słuszne  

spojrzenie, bo przecież i wszyscy dorośli my-
ślą o wypoczynku w tym czasie poza oczywi-
ście osobami, które są skazane na pracę, np. 
rolnicy. Bo to właśnie czas żniw- zbiorów tego 
co urosło na naszych polach. Także i w samo-
rządach zbieramy w różnych okresach efekty 
swojej pracy i zabiegów nad poprawą życia 
naszych mieszkańców. Nasz powiat w tym 
roku pobije rekord inwestycyjny, szczególnie 
w inwestycjach drogowych o których napisze 
w następnym numerze naszego pisma. Dziś 
kilka dobrych informacji nt. szpitala. 13 lipca 
podpisaliśmy umowę o dofinansowanie grun-
townej modernizacji naszej rehabilitacji wraz  
z utworzeniem ośrodka pobytu dziennego. 
Wartość zadania to ponad 4 mln zł z czego 
dofinansowanie unijne to 3,4 mln zł. Zakoń- 
czył się już prawie projekt z ministerstwa zdro- 
wia modernizacji SOR oraz budowa lądowiska  
dla helikopterów. Wartość zadania to niemal 

10 mln zł z czego dofinansowanie unijne to 
ok. 6 mln zł. Uruchomiony został już tomograf 
komputerowy w naszym szpitalu. NFZ ogłosił 
postępowanie konkursowe i wreszcie po tylu 
zabiegach i staraniach będzie możliwość sko-
rzystania z bezpłatnej wizyty u okulisty. Po raz 
pierwszy w historii przy szpitalu powstanie 
poradnia kardiologiczna. Staramy się również  
o dofinansowanie w najnowocześniejszy sprzęt 
kardiologiczny naszego oddziału wewnętrzne-
go oraz poradni. Te wszystkie sukcesy wyma-
gały wielu zabiegów i determinacji ludzi od- 
powiedzialnych za nasz szpital i nasz powiat.  
I za to im serdecznie dziękuje.

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W czerwcu i lipcu 2018 r. na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego odnotowano 151 zda-
rzeń, w których uczestniczyło 278 załóg – 1221 
strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 
15 osób, odnotowano 1 ofiarę śmiertelną. Stra-
ty oszacowano na wartość około 702,1 tys. zł. 

Wybrane zdarzenia
5 czerwca o godz. 0008 do Stanowiska 

Kierowania Komendanta Powiatowego wpły-
nęło zgłoszenie o pożarze, do którego doszło  
w miejscowości Winna-Poświętna. Do zdarzenia 
zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazo-
wieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Ciechanowiec 
oraz zastęp z OSP KSRG Pobikry. Po przybyciu 
na miejsce pierwszej JOP stwierdzono, że pali się 
budynek mieszkalny drewniany kryty eternitem. 
Pomieszczenia całe objęte pożarem oraz kon-
strukcja dachu na całej powierzchni budynku, 
ogień wydostawał się już na zewnątrz poprzez 
dach. W momencie powstania pożaru w budyn-
ku znajdowała się jedna osoba (właściciel), który  
po zauważeniu pożaru opuścił budynek (brak 
obrażeń). Poinformował też, że nie ma w środku 
więcej osób. Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, w pierwszej fazie podano 
cztery prądy wody z zewnątrz. Po przygaszeniu 
pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych 
budynku i wyrzucaniu spalonych rzeczy na ze-
wnątrz gdzie wszystko dokładnie przelewano 
wodą. Z budynku wyniesiono jedną butle 11-to 
kilogramową na gaz propan - butan. W działa-
niach wykorzystywano dodatkowo detektor na- 
pięcia, wyciągarkę samochodową, którą rozcią-
gano na zewnątrz nadpalone ściany zewnętrzne 
oraz zburzono jeden komin murowany. Dru-
gi komin został zburzony prądem wody. Czas 
trwania akcji to 3 godziny 44 minuty.

9 czerwca o godz. 1456 do SKKP wpłynę-
ło zgłoszenie o pożarze wysypiska, do którego 
doszło w miejscowości Mojsiki gm. Sokoły. Na 
miejsce zadysponowano zastęp z JRG Wysokie 
Mazowieckie, zastęp z JRG nr 5 w Łapach, cy-
sternę z wodą z JRG nr 4 w Białymstoku, dwa 
zastępy z OSP KSRG Sokoły, po jednym zastępie 
z OSP KSRG Bruszewo, OSP KSRG Pszczółczyn, 

OSP Jeńki oraz OSP Łupianka Stara. Zadyspo-
nowano również samochód z oficerem operacyj-
nym powiatu. Po dojeździe na miejsce zdarze- 
nia stwierdzono, że palą się śmieci na dzikim 
wysypisku na powierzchni około 800 m2. Wysy-
pisko zlokalizowane na terenie starej żwirowni 
w terenie otwartym około 500 m. na północ od 
m. Mojsiki, w zagłębieniu do około 4 m. głę-
bokości. Najbliższe zabudowania mieszkalne 
w odległości około 300 m. od miejsca pożaru. 
Kierunek wiatru powodował, że dym kierował 
się w kierunku otwartego terenu – brak bezpo-
średniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 
Nagromadzone śmieci to: opony, plastiki, mate-
riały drewniane, stare meble, płody rolne, stare 
ubrania, papiery, itp. Działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, w pierwszej 
fazie działania prowadzono z użyciem sprzętu 
ochrony dróg oddechowych, na palące śmieci 
podano prądy wody i pożar ugaszono. Wodę  
dowożono z punktu zaopatrzenia wodnego zlo-
kalizowanego w m. Mojsiki. Czas trwania ak-
cji to 5 godzin 5 minut. Na miejscu zdarzenia  
obecne były media oraz przedstawiciele Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Białymstoku – delegatura w Łomży.

4 lipca o godz. 2036 do SKKP wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości 
Stare Grodzkie. Do zdarzenia zadysponowano 
dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa 
z OSP KSRG Kulesze Kościelne, zastęp z OSP 
KSRG Kobylin Borzymy oraz z OSP KSRG Bru-
szewo.

Na miejscu stwierdzono, że pali się stodoła 
murowana kryta eternitem. Pożarem był objęty 
cały dach, na środku stodoły zapadnięte krokwie 
do środka, a ogień wydobywał się na zewnątrz. 
W środkowej części znajdowało się ok 70 bel 
słomy oraz przyczepa zbierająca i kopaczka 
ciągnikowa, które uległy spaleniu. W odległo-
ści około 6 m znajdowała się sąsiednia stodoła 
drewniana kryta eternitem. Działania pierwszej 
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, podaniu prądów wody w natarciu i w obro-
nie na sąsiednią stodołę. Po przybyciu kolejnych 
jednostek rozwinięto następne prądy wody. Po 
zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do wywo-
żenia ze stodoły słomy, przelewano wodą w celu 
dogaszenia. Po zakończeniu działań JOP teren 
przekazano użytkownikowi stodoły w celu nad-
zorowania wywiezionej słomy. Podczas gaszenia 
pożaru korzystano z hydrantów znajdujących  
się w tej miejscowości. Czas trwania akcji to  
5 godzin 10 minut.

12 lipca o godz. 1154 Dyżurny SKKP otrzy-
mał informację o pożarze, do którego doszło  
w Kozarzach. Do zdarzenia zadysponowano za-
stęp z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy  
z OSP KSRG Ciechanowiec, zastęp z OSP KSRG 
Kuczyn oraz z OSP Kozarze. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się budy-

nek mieszkalny (pustostan) murowano-drewnia- 
ny, kryty eternitem i jest objęty ogniem w 100%. 
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia i podaniu trzech prądów wody  
w natarciu na palący się budynek. Po opanowa-
niu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych 
konstrukcji budynku i dokładnym przelewaniu 
wodą. Do budynku nie były doprowadzone żad-
ne media. Ze względu na lokalizację budynku  
(kolonia) i braku sieci hydrantowej wodę dowo-
żono z miejscowości Ciechanowiec oddalonej 
ok. 3 km. W wyniku pożaru spaleniu uległ cał- 
kowicie budynek mieszkalny murowano-drew-
niany kryty eternitem wraz z wyposażeniem. 
Czas trwania akcji to 2 godziny 51 minut.

 
27 lipca o godz. 1215 do SKKP wpłynęło 

zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w okolicach 
miejscowości Kobylin Cieszymy. Do zdarzenia 
zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowiec- 
kie, z JRG Zambrów, trzy zastępy z JRG nr 2  
Białystok, zastęp z JRG nr 3 Białystok, z OSP  
KSRG Kobylin Borzymy, oraz zastęp z OSP 
Zawady. Po przybyciu na miejsce pierwszego 
zastępu (OSP KSRG Zawady) stwierdzono, że 
na prostym odcinku drogi S8 kierujący samo-
chodem ciężarowym (ciągnik siodłowy z nacze- 
pą) zjechał na prawą stronę jezdni uderzając  
w barierę i ekran dźwiękochłonny niszcząc je 
na odcinku około 40 metrów. W skutek uderze- 
nia zerwana została kabina ciągnika siodłowego 
i całkowicie zniszczona. Pojazdem podróżował 
sam kierowca (obywatel Białorusi), który od-
niósł widoczne, liczne obrażenia całego ciała 
i z chwilą przybycia zastępów JOP znajdował  
się poza pojazdem pod opieką ZRM. Naczepa 
pojazdu pozostawała w pozycji na kołach, blo-
kując jeden pas jezdni, a przewożony na niej  
ładunek (płyty wiórowe i sklejka) nie uległy 
zniszczeniu na skutek zdarzenia. Z upływem 
czasu na miejsce przybywały kolejne zastępy 
JOP oraz Policja. Ze zbiorników ciągnika sio-
dłowego wyciekało paliwo, które przybyły zastęp 
SCRChem Białystok skutecznie przepompował 
do beczek (około 900 litrów). Poszkodowany 
na skutek zdarzenia mężczyzna został zabrany 
przez ZRM do szpitala celem dalszej hospitali-
zacji. Działania zastępów JOP polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, przepompowaniu 
paliwa do beczek (olej napędowy), pomocy  
w zebraniu i uprzątnięciu jezdni z resztek po-
wypadkowych, sorbcji i neutralizacji plamy pły-
nów eksploatacyjnych z jezdni (powierzchnia 
około 80 metrów kwadratowych), następnie ją 
zmyto doprowadzając do szorstkości. Uszkodzo-
ny pojazd został zabrany przez firmę pomocy 
drogowej, która to też zabezpieczyła i zabrała 
przepompowane paliwo w beczkach. Odcinek 
drogi, na którym doszło do zdarzenia przeka- 
zano przedstawicielowi firmy odpowiedzialnej 
za jej budowę. Czas trwania akcji to 10 godzin 
37 minut. 

TS
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W miesiącach czerwiec i lipiec 2018 poli-
cjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem 
wszczęli 112 postępowań przygotowawczych  
i sprawdzających, w tym 35 przeciwko nietrzeź-
wym kierującym pojazdami. Na terenie działa-
nia Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem we wskazanym okresie doszło do 
7 wypadków drogowych, w których jedna osoba 
poniosła śmierć, a 6 zostało rannych; odnoto- 
wano 66 kolizji drogowych.

Kryminalni mają się czym pochwalić, gdyż 
zatrzymali przestępcze trio, które wyspecjalizo-
wało się w okradaniu jednej z „Biedronek” na 
terenie naszego powiatu. Sposób ich działania 
był prosty: podjeżdżali pod sklep samochodem 
i zostawiali w aucie kolegę, w tym czasie do skle-
pu wchodziły dwie osoby i brały towar, za który 
nie płacili omijając punkt kasowy. Według poli-
cji okraść w ten sposób mogli nawet kilka razy 
czyżewską Biedronkę. Przestępcze trio 40-latek, 
jego 31-letnia koleżanka i 28-letni kolega zostało 
zatrzymane w Czyżewie na gorącym uczynku, 
a konkretnie podczas próby obrabowania dys-
kontu Biedronki. Złodzieje byli do tego stop-
nia bezczelni, że w ciągu kilku dni próbowali 
okraść po raz kolejny ten sam sklep. Kobietę  
i jednego z mężczyzn pojmała ochrona sklepu, 
która dostatecznie szybko rozpoznała sprawców 
kradzieży sprzed kilku dni. Mężczyznę siedzą-
cego w pojeździe ujęli w dalszej kolejności. Na 
miejscu natychmiast pojawili się funkcjona-
riusze z Posterunku Policji w Czyżewie, którzy  
zatrzymali sprawców kradzieży. Póki co cała 
trójka usłyszała zarzuty dotyczące kradzieży. 
Złodzieje przywłaszczali „chodliwe” towary – 
kosmetyki, alkohole, artykuły chemiczne i spo-
żywcze, które przewozili do jednego z wynajmo-
wanych pomieszczeń na ternie naszego powiatu. 
Dzięki szybkiej reakcji wysokomazowieckich 
kryminalnych utracone mienie w znacznej czę-
ści zostało odzyskane.

Na uwagę zasługuje też jeden z mieszkań-
ców naszego powiatu, który uprawiał konopie  
indyjskie na terenie swojego warzywnego ogro-
du. Mundurowi po uzyskaniu informacji na-
tychmiast udali się na posesję należącą do męż-
czyzny, a tam znaleźli 3 krzaki konopi indyjskich 

KRONIKA POLICYJNA 
w sąsiedztwie krzaków pomidorów. Policjanci 
zabezpieczyli również ponad 3 gramy gotowe-
go suszu roślinnego oraz ponad 4 gramy bia-
łego proszku. Wstępne badania narkotesterem 
wykazały, że są to: marihuana i amfetamina. 
Jak ustalili policjanci właścicielem narkotyków 
był właściciel posesji, który posiadał rozpisaną 
„instrukcję” uprawy roślin. Mężczyzna w środę  
13 czerwca usłyszał zarzuty, a teraz za swoje  
postępowanie odpowie przed sądem.

Wysokomazowieccy policjanci drogówki  
na przełomie miesięcy czerwiec i lipiec 2018 
roku wielokrotnie zatrzymywali prawo jazdy 
kierowcom, którzy w terenie zabudowanym 
przekraczali dozwoloną prędkość. Do więk-
szości tych zdarzeń doszło w miejscach, które  
zostały wskazane w ramach „Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Rekordzistą okazał 
się kierowca przejeżdżający przez miejscowość  
Mazury. W trakcie kontroli prędkości, mun-
durowi zatrzymali kierowcę, który przekroczył 
dozwoloną prędkość o 57 km/h. Kierowca za 
popełnione wykroczenie został ukarany 400 
złotowym mandatem karnym oraz otrzymał  
10 punktów karnych. Kierujący stracił również 
prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości w obszarze zabudowanym. Jest to kolejny 
przypadek, w którym dzięki zgłoszeniom inter-
nautów na KMZB, z ruchu drogowego został 
wyeliminowany nieodpowiedzialny kierowca.

Wysokomazowieccy policjanci apelują  
o rozsądek na drodze, przestrzeganie przepi- 
sów ruchu drogowego oraz o ograniczone za-
ufanie względem innych uczestników ruchu  
drogowego.

Na uwagę zasługuje dzielnicowy z Poste-
runku Policji w Ciechanowcu, którego postawa 
udowodniła to, że funkcjonariusz zawsze jest na 
służbie, gdyż udaremnił on jazdę nietrzeźwemu 
rowerzyście będąc poza służbą. Jak się okaza-
ło, 60-latek miał ponad 2,1 promila alkoholu  
w organizmie. Szybka reakcja funkcjonariusza 
pozwoliła wyeliminować z ruchu nietrzeźwego  
kierującego. Mężczyzna już usłyszał zarzuty,  
a jego sprawą zajmie się teraz sąd. 

Podobne zdarzenie miało miejsce w innym 
zakątku powiatu. Policjantka z KPP w Wyso-
kiem Mazowieckiem znalazła się w odpowied-
nim miejscu oraz czasie. Funkcjonariuszka, bę-
dąc w czasie wolnym od służby, wyeliminowała 
z ruchu drogowego nietrzeźwego rowerzystę. 
Do zdarzenia tego doszło 4 czerwca, kwadrans 
przed godziną 15.00. Policjantka jadąc samocho-
dem na trasie Wysokie Mazowieckie – Kołaki 
Kościelne zauważyła rowerzystę, którego spo- 
sób jazdy zaniepokoił policjantkę. Nieodpo-
wiedzialne zachowanie miłośnika jednośladów  
polegało na tym, że jechał on całą szerokością 
jezdni, tym samym stwarzając zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu drogowego. Warto 
wspomnieć, że jeden z nich, kierujący pojaz-
dem osobowym, w celu uniknięcia zderzenia  
z rowerzystą, musiał zjechać na pobocze i za-

trzymać auto. Funkcjonariuszka natychmiast za-
częła działać. Poleciła rowerzyście zatrzymać się, 
oczywiście pamiętając o wszelkich zasadach bez-
pieczeństwa. Następnie poinformowała o całej 
sytuacji dyżurnego, który skierował na miejsce 
zdarzenia patrol ruchu drogowego. Jak się oka-
zało przypuszczenia mundurowej potwierdziły 
się. Rowerzysta znajdował się bowiem w stanie 
nietrzeźwości. Wstępne badanie alkomatem 
wykazało, że miał ponad 4 promile alkoholu  
w organizmie. Teraz za swoje nieodpowiedzialne 
zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem.

W czwartek 21 czerwca 2018 roku odbyła 
się uroczystość pożegnania aspirant sztabowej 
Alicji Buczkowskiej wieloletniego Rzecznika 
Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wy-
sokiem Mazowieckiem, która tego dnia żegnała 
się ze służbą, odchodząc na emeryturę. Ponad 
27 lat Alicja Buczkowska zawodowo spędziła  
w mundurze, gdzie w ostatnim okresie służby 
piastowała stanowisko rzecznika prasowego. Ko-
mendant wysokomazowieckiej Policji podinsp. 
Krzysztof Woźniewski podziękował rzecznikowi 
za nienaganną i rzetelną służbę, podkreślając, iż 
nie jest to pożegnanie, lecz zakończenie pewne-
go etapu życia i życzył pomyślnego okresu ada-
ptacji do roli emeryta oraz długiego korzystania 
z uroków emerytury. Do życzeń tych dołączyli 
się wszyscy policjanci i pracownicy Komendy 
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. 
Następnie odbyło się spotkanie w gronie przy-
jaciół i kolegów. Wspomnieniom oraz wzrusze-
niom nie było końca.

AZ

Również Redakcja Głosu Wysokomazo-
wieckiego dołącza się do najserdeczniejszych 
życzeń dla Pani Alicji: „dolce vita” – choć nie 
chce się nam wierzyć, że już emeryta. Dzięku-
jemy za lata wspaniałej współpracy, owocującej 
ciekawymi materiałami dla naszych Czytelni-
ków. Deklarujemy także dostęp do łamów Głosu, 
jeśli znajdzie Pani czas i ochotę na kontynuowa-
nie działalności publicystycznej. Wszystkiego 
dobrego.

SK
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W niedzielę, 29 lipca 2018 roku, w Wanie-
wie, w Gminie Sokoły odbył się Festyn „Wa-
niewo – Odpust – Natura 2018” a wraz z nim 
XII Festiwal Muzyki Ludowej "Dawne Pieśni 
– Młode Głosy". O godzinie 12:00 wydarzenie 
rozpoczęła odpustowa Msza Św. w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Waniewie. Następnie 
Wójt Gminy Sokoły p. Józef Zajkowski powitał 
wszystkich zgromadzonych i dokonał uroczy-
stego rozpoczęcia. Dyrektor CKB w Sokołach 
p. Agnieszka Kurzyna zachęciła do korzystania  
z atrakcji i życzyła miłych wrażeń.

Tradycyjnie XII edycję Festiwalu Muzyki 
Ludowej "Dawne Pieśni – Młode Głosy" otwo-
rzył Zbigniew Nasiadko – Prezes Towarzystwa 
Muzycznego „Słopiewnie”. W przesłuchaniach 
konkursowych festiwalu wzięło udział 16 pod-
miotów wykonawczych w kilku kategoriach. 
Jury ogłosiło wyniki i nagrodziło uczestników. 

Festiwal przyczynił się do popularyzacji 
tradycji muzyki ludowej i folkloru na- 
szego województwa.

Mistrzostwa w dojeniu sztucznej 
krowy pn. „Wydój Krasulę” przygotowane 
przez Wielkopolskie Centrum Hodowli  
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą 
w Tulcach zagwarantowały dobrą zabawę 
i zdrową rywalizację. Nagrody ucieszyły 
zwycięzców – były to np. ekspres do kawy 
KRUPS oraz wiertarka BOSCH!

Wspólna zabawa przy animacjach  
i zabawach dla dzieci i młodzieży na 
świeżym powietrzu dostarczyła wiele ra- 

dości i uśmiechu oraz zintegrowała społeczeń- 
stwo, rodziny.

Oczywiście kluczowym punktem wieczoru 
były koncerty tj. Stary Port Białystok, Muzycz- 
ny Pląs – dzieci z CKB w Sokołach, Harmonica, 
Boryss, Masters oraz Power Boy!

Dodatkowymi atrakcjami były: darmowe, 
ogromne dmuchane miasteczko, malowanie 
twarzy i tatuaży, wywijanie balonów, stoiska 
handlowe, stragany odpustowe, ogródek piwny 
i gastronomiczny.

Festyn gromadzi wielu mieszkańców na-
szego regionu, gości z całego województwa oraz 
turystów wypoczywających nad Narwią. Mamy 
nadzieję, że przyczynił się do zacieśnienia więzi 
społecznych, wspólnego przeżywanie uroczy- 
stości, a przede wszystkim integracji.

– Festyn uważamy za bardzo udany – twier-
dzą organizatorzy. Pogoda zachwyciła! Gorąca 

atmosfera rozgoniła nadchodzącą niepogodę 
i okoliczne burze. Dziękujemy przybyłym za 
uczestnictwo i wspaniałą zabawę! Dziękujemy 
też partnerom, sponsorom oraz opiece medial-
nej. Zapraszamy oczywiście już za rok! 

Agnieszka Kurzyna

UPALNY FESTYN W WANIEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wy- 
sokiem Mazowieckiem poszukuje kandydatów 
na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawio-
nych częściowo lub całkowicie możliwości opie- 
ki ze strony rodziców biologicznych. 

W powiecie wysokomazowieckim funkcjo-
nuje 26 rodzin zastępczych, w których przebywa 
44 dzieci. To jednak wciąż za mało. Zależy nam  
na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały 
być odwożone do placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych lub do rodzin zastępczych na dru-
gim końcu Polski. To ważne, aby pozostawały  
w swoich środowiskach, miały kontakt z domem  
i własną rodziną. 

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki 
nad dzieckiem, sprawowana w związku z kry-
zysem w rodzinie naturalnej, niewydolnością 
rodziców lub ich chorobą, niekiedy w związku 
z ich czasową nieobecnością. Rodziny zastępcze 
mogą być spokrewnione z dzieckiem, gdy opieki 
podejmuje się ktoś z rodziny, ale także nieza-
wodowe. Odrębną grupę stanowią zawodowe 
rodziny zastępcze. Takie rodziny przez cały czas 
trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie 
dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki 
nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pomoc 
pieniężną na jego utrzymanie.

Nie każdy jednak może zostać rodzicem  
zastępczym. Muszą to być osoby, które:
•	 są małżeństwem, bądź nie pozostają w związ-

ku małżeńskim;
•	 nie są i nie były pozbawione władzy rodzi-

cielskiej;
•	 nie są ograniczone w zdolności do czynności 

prawnych;
•	 są zdolne do sprawowania właściwej opie-

ki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 
zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia 
oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wysta-
wioną przez psychologa;

•	 przebywają na terytorium RP;
•	 zapewniają odpowiednie warunki bytowe  

i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku za-
spokajanie jego indywidualnych potrzeb;

•	 nie były skazane prawomocnym wyrokiem  
za umyślne przestępstwo.

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest 
ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie 
ma możliwości zostać adoptowanym, marzącego 
o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze nie są w stanie 
zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania 
świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów 

wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla  
tych wszystkich dzieci największą szansę na 
szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – 
namiastka własnego domu i naprawdę kochające 
bliskie osoby. Dziecko daje ogromne pokłady 
radości i od niego my dorośli możemy się wiele 
nauczyć. Dziecko ujmuje za serce. Jego uśmiech 
wszystko nam wynagrodzi. Tworzenie rodzin 
zastępczych to szansa na szczęśliwe dzieciń-
stwo. Jeżeli dziecko ma namiastkę domu to już 
dla niego jest ogromnym szczęściem. Potrafi się 
tym szczęściem podzielić z tymi, którzy się nim 
opiekują.

Jeśli mieszkasz na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego  
i chcesz zostać rodziną zastępczą

zgłoś się do nas!

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1,
18-200 Wysokie Mazowieckie

tel: 502 153 040
www.pcprwysokiemazowieckie.pl

Iwona Kalinowska
Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI  
Z TERENU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
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„KOMPETENTNY UCZEŃ - WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK”
… to kolejny projekt w Zespole Szkół Za-

wodowych im. Stanisława Staszica dofinansowa- 
ny ze środków europejskich w ramach RPOWP. 
Zespół Szkół Zawodowych od wielu lat apliku-
je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku o środki finansowe 
na realizację projektów i każdorazowo uzyskuje 
w tym zakresie wsparcie. Aktualnie szkoła otrzy-
mała najwyższą dotację w powiecie wysokoma-
zowieckim tj. kwotę 1.177.165,20 zł, a w rankin- 
gu dofinansowanych projektów w województwie 
podlaskim uzyskała w ocenie merytorycznej 
wysokie, szóste miejsce. 

Dzięki otrzymanym środkom finansowym 
możliwe będzie utworzenie dwóch pracowni 
do kształcenia zawodowego, nowoczesnej i bo-
gato wyposażonej pracowni logistycznej oraz 
pracowni obsługi gościa, wyposażonej w pro-
fesjonalny sprzęt, stanowiska barmańskie i salę 
konsumencką. Prowadzenie zajęć edukacyjnych 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych nie-
wątpliwie wpłynie na poprawę efektywności 
kształcenia oraz lepsze przygotowanie zawodo-
we do przyszłej pracy. 

Podniesieniu kompetencji i dopasowaniu 
profilu uczniów do potrzeb i oczekiwań lokal-
nego rynku będą służyć ponadto wyjazdy edu-

kacyjne i wycieczki zawodoznawcze oraz różno-
rodne zajęcia dydaktyczne. Planuje się w ramach 
projektu realizację zajęć wyrównawczych jak  
i rozwijających zainteresowania uczniów w róż-
nych dziedzinach. 

Staże zawodowe płatne prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę i w realnych warun- 
kach pracy pozwolą na zdobycie doświadczenia 
i wiedzy, które są wysoko oceniane przez pra- 
codawców. 

Interesującą ofertą projektową są kursy  
i szkolenia a w szczególności kurs prawo jazdy, 
operatora koparko-ładowarki, barmana czy ba-
risty, których wartość rynkowa kształtuje się na 
poziomie 1000 – 2500zł. 

Festiwale nauki na wyższych uczel-
niach to oferta skierowana do uczniów, 
którzy planują swoją ścieżkę edukacyjną. 
Zajęcia laboratoryjne, wykłady, ćwiczenia 
i konsultacje metodyczne pomogą zain- 
teresowanym uczestnikom w wyborze 
dalszego kierunku kształcenia i planowa-
nia swojej kariery. 

Doskonalenia metod pracy, posze-
rzanie umiejętności zawodowych i zdo-
bywanie doświadczeń to oferta kursów  
i szkoleń indywidualnych, językowych  

i z zakresu systemów ECDL skierowana do 
kadry pedagogicznej, która nieustannie dba  
o wszechstronny rozwój młodego człowieka. 

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać 
z w/w form wsparcia i wzbogacić swój profil 
o nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie 
zgodnie z potrzebami. Otwarta i aktywna po-
stawa nauczycieli do samokształcenia zapewni  
wysoką jakość w procesie kształcenia a tym 
samym przyczyni się do podniesienia pozio-
mu kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych  
i ukształtowania absolwenta „szytego na miarę” 
oczekiwań pracodawców.

Pierwsza grupa młodzieży z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, 
w zakończonym już roku szkolnym 2017/2018 
przebywała w Grecji w związku z realizacją 
projektu „Lepsze szanse na europejskim rynku 
pracy”, realizowanego ze środków programu 
PO WER. 32 uczniom Technikum w Czyżewie 
podczas 2 tygodniowego pobytu w Leptokarii 
(wioska rybacka i jednocześnie kurort położo-
ny w pobliżu masywu Olimpu i Parku Naro-
dowego Góry Olimp, otoczona wodami Zatoki 
Thermaikos i piaszczystymi lub kamyczkowymi 
plażami) towarzyszyło 3 nauczycieli. Program 
pobytu obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. 
Ekscytująca była już sama podróż do odległej 

Grecji przez Słowację, Węgry, Serbię i Ma-
cedonię. Na miejscu wszyscy zamieszkali 
w przepięknym hotelu „Poseidon Palace”, 
położonym nad samym brzegiem morza. 
To miejsce stało się ich domem na 2 ty-
godnie, ale także miejscem staży. Tutaj 
w hotelowej kuchni pracowali uczniowie  
uczący się zawodu kucharza. Ich zada- 
niem było obieranie, rozdrabnianie wa-
rzyw oraz przygotowywanie potraw. Mogli  
także uczyć się pracy kelnera w hotelowej 
restauracji. Informatycy tworzyli stronę 
www hotelu oraz prowadzili instalację sie-
ci komputerowej. Agrobiznes wizytował 
plantacje oliwy, kiwi, poznał szkołę za-
wodową, ale również pracował w szklar- 
ni nad rozsadą warzyw i kwiatów. Wolny 
czas młodzież wykorzystywała na zwie-

dzanie kraju oraz poznanie kultury greckiej. 
Czyżewiacy zwiedzili m. in. słynne Me-
teory: zawieszone na skałach klasztory, 
ale również odbyli rejs na wyspę Skia-
thos, należącą do archipelagu Sporad 
Północnych, a słynącą ze złotych plaż – 
zarówno tych popularnych wśród tury-
stów, jak i tych w zacisznych zatoczkach,  
do których można się dostać jedynie tzw. 
„taksówką wodną”. Jest ich tutaj ponad 
60! Pomimo tego że jeszcze nie ma se- 
zonu wakacyjnego, nasze morsy zaliczyły 
również kąpiele w morzu. Jedną z atrakcji 
rejsu na wyspę była animacja prowa-
dzona przez kapitana statku, który uczył 

wszystkich zorby ale także wspaniale rozbawił 
statek pełen młodzieży, wspólnie bawiącej się  
na pokładzie.

W drugim tygodniu pobytu przebieg prak- 
tyk monitorowała dyrektor szkoły, Alicja Bań-
kowska, sprawdzając warunki odbywania stażu 
oraz jego przebieg.

W poniedziałek, 16 kwietnia, młodzież 
uczestniczyła w tzw. wieczorze greckim. Zespół 
folklorystyczny demonstrował pieśni i tańce lu- 
dowe typowe dla różnych dzielnic: od północy  
po południe Grecji. Nasi uczniowie nie pozostali 
nieczuli na skoczne dźwięki sirtaki czyli zorby 
i włączyli się w ogólną zabawę na grecką nutę.

W piątek, 20 kwietnia uczniowie czyżew-
skiego ZSOiZ wyruszyli w podróż powrotną do 
kraju. Wrócili pełni wrażeń i wspomnień, bogat- 
si o nowe umiejętności. A już we wrześniu na 
staże pojedzie kolejna grupa uczniów z Czyżewa. 

ANDIJO! DO WIDZENIA GRECJO!
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Szanowni Państwo,
jako Przewodniczący Rady 

Powiatowej Podlaskiej Izby Rol-
niczej w Wysokiem Mazowieckiem chciałbym 
w niniejszym artykule poinformować Państwa, 
a także przypomnieć Państwu o licznych dzia-
łaniach podjętych i prowadzonych przez samo-
rząd rolniczy w Wysokiem Mazowieckiem. 

W pierwszej kolejności chciałbym poin-
formować Państwa, że w dniu 27 czerwca 2018 
roku w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej odbyły się obrady Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, w których uczestniczyłem osobiście.  
W obradach i żywej dyskusji o tematyce rolniczej 
uczestniczył nowo wybrany Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. 

Prace Komisji dotyczyły między innymi 
projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeń- 
stwie żywności i żywienia. Posiedzenie na któ-
rym rozpatrzono projekt ustawy odbyło się  
w dniu 13 czerwca bieżącego roku. Projekt ma  
na celu umożliwienie rolnikom sprzedaż swo- 
ich produktów na rzecz osób prawnych, jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na 
potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, m.in. do sklepów, 
stołówek i restauracji. Minister podjął także  
temat suszy która wystąpiła na większości tere- 
nów rolniczych w naszym kraju. Według In-
stytutu Gleboznawstwa w Puławach suszą do-
tkniętych zostało 2300 gmin w Polsce. Minister 
zobowiązał się do udzielenia rolnikom szeroko 
rozumianego wsparcia. Zaznaczył jednak, że 
zanim zostaną uruchomione środki finansowe 
dla rolników, potrzebne jest oszacowanie strat 
spowodowanych suszą. Apelował do rolników 
licznie przybyłych na posiedzenie, jak również 
do samorządów o jak najszybsze powoływanie 
w gminach komisji, które będą oceniały straty. 
Podkreślał, że wycena strat powinna nastąpić  
jak najszybciej, jeszcze przed zbliżającymi się 
żniwami, ze względu na szybszy proces wegeta- 
cji roślin. Zgodnie z zapowiedziami Ministra,  
w większości gmin termin składania wnio-
sków o szacowanie strat w uprawach rolnych 
z powodu suszy został wyznaczony do dnia  
9 lipca 2018 roku. Dodatkowo informuję, że 

aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w związku ze szkodami 
spowodowanymi przez suszę udziela pomo-
cy w formie dopłat do kredytów klęskowych.  
Są to kredyty z linii inwestycyjnej K01 Linii  
obrotowej K02 – kredyty na wznowienie pro- 
dukcji w gospodarstwach rolnych i działach spe-
cjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły 
szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przy-
mrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,  
obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Podczas prowadzonych obrad, jako Prze-
wodniczący samorządu rolniczego Wysokie 
Mazowieckie zabrałem osobiście głos, gdzie 
w szczególności podkreśliłem potrzebę zwięk-
szenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego za 
zakup oleju napędowego dla rolników prowa-
dzących działalność zwierzęcą, a nie i wyłącz- 
nie roślinną. W swojej wypowiedzi podkreśli-
łem różnicę w ilościach i kosztach zakupu oleju 
napędowego w gospodarstwach nastawionych 
na produkcję zwierzęcą. Nie ujmując nikomu, 
producent rolny zajmujący się także produkcją 
zwierzęcą (obok roślinnej), ponosi koszty zwią-
zane z zakupem oleju napędowej przez cały rok 
kalendarzowy, a nie tylko w określonych sezo-
nach (siewu czy zbioru plonów rolnych). Powyż-
szy postulat został przyjęty bardzo pozytywnie, 
członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a także obecny Minister obiecali zainteresować 
się tematem i podjąć w tym zakresie prace legi-
slacyjne. W tym miejscu, pozostając w tematy-
ce zakupu oleju napędowego przypominam, że  
w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierp-
nia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek  
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,  
w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do  
31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu po- 
datku określonego na 2018 r. 

W tym miejscu przypominam, że w siedzi-
bie Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Ma-
zowieckiem tj. przy ulicy 1000-lecia 32 (pierw-
sze piętro), można skorzystać z następujących  
usług:

•	 Zakupu ubezpieczeń,
•	 Zakupu kolczyków dla zwierząt, produktów 

niezbędnych w produkcji roślinnej i zwierzę-
cej, a także artykułów gospodarstwa domo-
wego,

•	 Możliwości otrzymania informacji o przysłu-
gującym wsparciu i pomocy przy wypełnia-
niu i składaniu wniosków w ramach działania 
aktualnego PROW,

•	 Możliwości skorzystania z bezpłatnych, tele-
fonicznych porad prawnych, 

•	 Wsparcia w zgłaszaniu szkód łowieckich  
i bobrowych oraz innych szkód wyrządzo-
nych w uprawach,

•	 Analizy aktualnej oferty Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w zakresie sprzedaży  
i dzierżawy gruntów,

•	 Zaopatrzenia w bezpłatną prasę rolniczą. 

W związku z powyższym zapraszam do 
korzystania z oferty Podlaskiej Izby Rolniczej  
w Wysokiem Mazowieckiem.

Kończąc, tradycyjnie chciałbym zachęcić 
wszystkich producentów rolnych do zgłaszania 
występujących i nurtujących ich problemów 
prawnych. Podjęcie czynnej inicjatywy ze stro-
ny rolników umożliwi samorządowi rolniczemu 
nagłośnienie występujących problemów i prze-
kazanie ich władzy ustawodawczej. W związku 
z powyższym, zapraszamy wszystkich chętnych 
do kontaktu z Podlaską Izbą Rolniczą pod nu-
merem telefonu 86 275 01 81 bądź o zgłaszanie 
problemów polskiej wsi osobiście w placówce 
PIR Wysokie Mazowieckie.

Dodatkowo informuję, o możliwości sko-
rzystania przez każdego producenta rolnego 
oraz mieszkańca terenów wiejskich z bezpłat-
nych porad prawnych. Porady prawne będą 
udzielane telefonicznie przez radcę prawne-
go Agatę Żochowską, pod numerem telefonu 
504123838, w każdy piątek miesiąca. Zakres 
udzielanych porad prawnych obejmuje sprawy 
z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego 
oraz szeroko rozumianego prawa rolnego. Za-
praszamy z skorzystania z usług profesjonalisty.

Wiesław Wnorowski

OD PRZEWODNICZĄCEGO RP PIR SŁÓW KILKA

Piknik z okazji II Urodzin Centrum Tury-
styczno-Rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Krzyżewie odbył się tuż przed wa-
kacjami. Program pikniku obejmował: konsul-
tacje z zakresu rehabilitacji i promocji zdrowia 
z wykwalifikowanymi fizjoterapeutami, naukę 
jazdy konnej, animacje dla dzieci i dorosłych, 
poczęstunek w tym tort urodzinowy, stoiska 
handlowo-gastronomiczne. 

Centrum położone jest w malowniczej wsi 
podlaskiej. Oprócz walorów klimatycznych dys-
ponuje świetnie wyposażonym zapleczem reha-

bilitacyjnym, rekreacyjno-sportowym, w tym 
stajnią z końmi przygotowanymi do hipoterapii 
oraz własnym zapleczem hotelowym i gastro-
nomicznym. W obiekcie Centrum znajduje się 
ponadto grota solna, sauna, siłownia oraz sala 
konferencyjna. Ofertę rehabilitacyjną Centrum 
oprócz typowych zabiegów uzdrowiskowych 
wzbogacają zabiegi z zakresu odnowy biologicz-
nej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 
tereny turystyczne ze szlakami pieszymi i rowe-
rowymi oraz Narwiański Park Narodowy z rzad- 
kimi okazami fauny i flory. 

Głównym celem Zakładu jest nauka zawo-
dów: gastronomicznego, hotelarskiego, rolnicze-
go a także rehabilitacja medyczna i społeczna  
zatrudnionych osób ze znacznym i umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności. Zadania 
Zakładu to przede wszystkim przeprowadzanie 
kompleksowych zabiegów mających na celu 
zwiększenie stopnia usamodzielniania zawodo-
wego, społecznego i życiowego pracowników 
ZAZ. 

PO RELAKS I ZDROWIE DO KRZYŻEWA
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Porozumienie o współpracy pomiędzy 
Województwem Podlaskim, w imieniu którego 
działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Białymstoku a Powiatem Wysokomazowiec-
kim w ramach innowacyjnego projektu pn. „Li-
derzy kooperacji” realizowanym w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) na lata 2014-2020 zostało podpisane 
21 czerwca 2018 r.

W ramach projektu zostanie opracowany 
i wdrożony pilotażowy model współpracy in-
stytucji pomocy społecznej z poziomu Gminy 
(OPS) z instytucjami powiatowymi oraz pod-
miotami z innych sektorów (Policja, Sądownic-
two, Oświata, Organizacje pozarządowe itp.) 
istotnych z punktu widzenia włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiej-
skich na obszarze makroregionu I województw: 
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego i mazowieckiego.

Do udziału w projekcie z województwa 
podlaskiego przystąpiło 6 powiatów. Z powia-

tu wysokomazowieckiego zakwalifikowały się  
2 gminy wiejskie: Gmina Wysokie Mazowiec-
kie i Gmina Kobylin-Borzymy.

Model będzie zawierać opis tworzenia 
zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób/
rodzin, uwzględniający kompleksowe, między-
sektorowe wsparcie. Opracowany model obej-
mie schemat wielowymiarowych reakcji wobec 
rodzin i osób, szczególnie pozostających w sfe-
rze oddziaływań instytucji pomocy i integracji 
społecznej, dążący do usamodzielnienia jed-
nostki, bądź grupy pod względem społecznym, 
zawodowym, obywatelskim. Realizacja Projek-
tu przyczyni się do doskonalenia współpracy 
międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania 
wielopłaszczyznowego modelu postępowania 
w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin 
pozostających w trudnej sytuacji życiowej. 

W ramach udziału w Projekcie, przedsta-
wiciele instytucji pomocy i integracji społecznej 
z terenu gmin wiejskich i powiatów oraz przed-
stawicieli podmiotów z innych sektorów będą 
uczestniczyć w:

•	 tworzeniu założeń modelu współpracy,
•	 testowaniu modelu współpracy,
•	 realizacji projektu socjalnego na podstawie 

opracowanego modelu,
•	 przedsięwzięciach edukacyjnych: konferen-

cjach, spotkaniach seminaryjno-warsztato-
wych, szkoleniach, partnerskich spotkaniach 
wymiany doświadczeń, platformy edukacyjnej.

W ramach udziału w projekcie, przedstawi-
cielom instytucji pomocy i integracji społecznej 
z terenu gmin wiejskich i powiatów oraz przed-
stawicielom podmiotów z innych sektorów, 
udzielone zostanie wsparcie w formie: doradz-
twa, couchingu, superwizji, specjalistycznych 
szkoleń w ramach regionalnej i ponadregional-
nej „Szkoły kooperacji”.

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowa-
ny jest w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do  
31 marca 2021.

 

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI PRZYSTĄPIŁ  
DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Dokończenie ze strony 1.

Prezes Dariusz Sapiński szczególnie do kon- 
sumentów adresował słowa: Wdrożyliśmy pro-
dukty, które ułatwiają (…) dokonanie właści-
wych wyborów żywieniowych, gdyż wiele uwagi 
poświęciliśmy na promocję zdrowego odżywiania 
poprzez wprowadzanie i oferowanie produktów 
o szczególnych walorach, takich jak np. wyroby 
BIO, BEZ GMO, BEZ LAKTOZY czy FITNESS. 
Najważniejsze jest to, że MLEKOVITA tworzy 
swoje produkty przede wszystkim w trosce o zdro-
wie konsumentów. Jesteśmy świadkami zmienia-
jącego się stylu życia na bardziej świadomy i har-
monijny z otoczeniem. Konsumenci są bardziej 
wymagający, pragną odżywiać się w sposób zdro- 
wy i zbilansowany, z poszanowaniem dla otacza-
jącego ich świata. Ambicją MLEKOVITY jest od-
powiedzieć na te potrzeby, dlatego kontynuujemy 
naszą misję promowania produktów zdrowych  

i świeżych oraz kultywujemy polskość 
– kontynuował Prezes Dariusz Sa-
piński. 

Rozwój MLEKOVITY, jej suk-
cesy i zasługi dla regionu, polskiego 
przetwórstwa mleczarskiego i całej 
polskiej gospodarki, a także pracę 
na rzecz obecności polskich produk-
tów mleczarskich na rynkach całe-
go świata podkreślali też zaproszeni 
goście. Po przemówieniu Prezesa 
Zarządu Grupy MLEKOVITA od-

czytany został list okolicznościowy Kardynała 
Stanisława Dziwisza, który przesłał gratula-
cje wciąż powiększającego się grona odbiorców  
w kraju oraz za granicą, które świadczy o naj- 
wyższej jakości oferowanych wyrobów, oraz spe-
cjalne błogosławieństwo dla wszystkich uczest-
ników Światowego Dnia Mleka.

Po tej części Prezes Zarządu Grupy MLE-
KOVITA Dariusz Sapiński wzniósł symbolicz-
ny toast szklanką mleka wraz z zaproszonym  
gośćmi. Podczas oficjalnej części programu wrę-
czono wyróżnienia i pamiątkowe statuetki przy-
znane przez Prezesa Zarządu Grupy MLEKO-
VITA osobom i firmom, dzięki którym nastąpił 
rozwój dystrybucji produktów mleczarskich na 
świecie i w Polsce oraz osobom szczególnie za-
służonym dla rozwoju polskiego mleczarstwa  
i produkcji mleka. Także w tym dniu wręczo- 
nych zostało 12 odznak honorowych „Zasłu-

żony dla Rolnictwa”, przyznanych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz 19 odznak 
„Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej”, 
przyznanych uchwałą Krajowego Porozumienia 
Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie.

Część artystyczno-rozrywkowa Światowe-
go Dnia Mleka obfitowała w szereg atrakcji: wy-
stąpili artyści polskiej sceny muzycznej: zespół  
 Top Girls i zwyciężczyni programu „The Voice 
of Poland” Marta Gałuszewska, a także Zespół 
Pieśni i Tańca Mazowia, odbyły się tradycyjne 
Mistrzostwa w Piciu Mleka, których zwycięzca 
wypił litr mleka w rekordowym czasie 9,59 s. 
Poza sceną główną odbywały się również Mi-
strzostwa w dojeniu sztucznej krowy. Na naj-
młodszych czekały konkursy „Mleko z klasą” 
oraz plac zabaw.

Światowy Dzień Mleka został zorganizowa-
ny z inicjatywy SM MLEKOVITA. Patronatem 
honorowym objął je Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

ŚWIATOWY DZIEŃ MLEKA Z MLEKOVITĄ 2018
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Początek lipca przyniósł kolejną edycję 
„Dni Czyżewa”. Imprezie jak co roku dopisywała 
wspaniała, wakacyjna pogoda, która zachęciła 
mieszkańców gminy oraz regionu do licznego 
udziału m.in. w turnieju piłki nożnej, koncercie 
muzyki operetkowej, zawodach spławikowych 
czy też festynie integracyjnym na stadionie miej-
skim. Sprzyjała również rekreacji nad zalewem, 
z której wszyscy chętnie korzystali szczególnie  
w niedzielę.

W sobotę warto było zajrzeć do Bibliote-
ki Publicznej w Czyżewie by obejrzeć wysta-
wę „Piękno Podlasia”. Natomiast wieczorem,  
w Gminnym Ośrodku Kultury, odbył się kon-
cert w ramach XXV Festiwalu „Muzyczne Dni 
Drozdowo-Łomża” pt. „Twoim jest serce me”, 
przygotowany przez dyrektora festiwalu Jacka 
Szymańskiego wspólnie z Regionalnym Ośrod-
kiem Kultury w Łomży.

Otwarcia niedzielnej imprezy dokonała 
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, która powi-
tała gości, publiczność oraz życzyła wszystkim 
dobrej zabawy. Razem z zaproszonymi gośćmi: 
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Jackiem Boguckim, Marszał-
kiem Województwa Podlaskiego Jerzym Lesz-
czyńskim, Dyrektorem białostockiego Oddziału 
KRUS Krzysztofem Jaworowskim, Prezesem 
„Mlekovity” Dariuszem Sapińskim, Przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Czyżewie Witoldem 
Sienickim, uhonorowała wiele osób wyróżniają-
cych się w Gminie Czyżew wyjątkową aktywno-
ścią oraz zaangażowaniem w reprezentowanych 
dziedzinach.

Na wniosek Pani Burmistrz, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi odznaczył odznaką ho-
norową „Zasłużony dla Rolnictwa” Bogdana 
Dąbrowskiego, Krzysztofa Grzywnę, Zdzisława 
F. Grądzkiego oraz Krzysztofa Kołakowskiego.

Następnie statuetkami, dyplomami i upo-
minkami nagrodzono laureatów plebiscytu „Naj- 
lepsi w Gminie” w poszczególnych kategoriach:  
Przedsiębiorca Roku – Barbara Kraszewska  
„Primator – Henryk Kraszewski”, Tomasz Mi-
liszkiewicz „TOMEX” oraz Artur Stańczuk 
„Klim-Art.”; społecznik roku: Dariusz Sienic-
ki – Komendant Gminny ZOSP; Nauczyciel –
Wychowawca Roku – Bogusława Kossakowska 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosocha-
tem Kościelnem, Maria Krystosiak – Dyrektor  
Gminnego Przedszkola w Czyżewie, Dorota Jad- 

czak – nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Czyżewie oraz Danu- 
ta Alińska – nauczyciel ZSOiZ  
w Czyżewie; osobowość roku  
w dziedzinie kultury – Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Czyżewie;  
Rolnik Roku: Grażyna Gnatow-
ska z Czyżewa, Tadeusz i Zofia 
Kaczyńscy z Dąbrowy Nowej 
Wsi oraz Janusz i Dorota Tymiń-
scy z Dmoch Wypych; Sporto-
wiec Roku – drużyna piłki noż-

nej ze szkoły podstawowej w Czyżewie (rocznik 
2010); Uczeń Roku – Dawid Kulesza i Maciej 
Mioduszewski ze Szkoły Podstawowej w Czyże-
wie oraz Rafał Borowy i Mateusz Wawrzeńczuk  
z ZSOiZ w Czyżewie.

Pani Burmistrz przyznała również stypen-
dia najzdolniejszym uczniom z naszej gminy za 
zakończony rok szkolny 2017/2018. Wyróżnio-
nych zostało łącznie 62 uczniów ze szkół pod-
stawowych, klas gimnazjalnych i szkoły śred- 
niej. Wszyscy pojawili się na scenie z rodzicami, 
by odebrać zaszczytne tytuły stypendystów po-
twierdzone listami gratulacyjnymi.

Na scenie uhonorowano również laure-
atów turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza  
Czyżewa, który rozegrany został w sobotę na 
czyżewskim Orliku. Pierwsze miejsce zajęły  
„Orlęta Czyżewa”, drugie drużyna OSP w Czy- 
żewie, trzecie zaś ”Iskra” z Zarąb Kościelnych. 

Na zakończenie wręczono również pucha-
ry, dyplomy oraz nagrody zwycięzcom spławi-
kowych zawodów wędkarskich o Puchar Bur- 
mistrza Czyżewa, które odbyły się po raz trzeci 
nad zalewem w Czyżewie. Zwyciężył w nich Ry-
szard Wasilewski. Drugie miejsce zajął Sławomir 
Ołdakowski, trzecie zaś Paweł Mystkowski. 

Do Czyżewa dotarł również w późniejszym 
czasie Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkow-
ski oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan 
Zieliński. Podczas festynu gościliśmy również 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka Grzegorza 
Godlewskiego oraz wójtów i burmistrzów za-
przyjaźnionych gmin. 

Dni Czyżewa są zawsze okazją do dobrej 
zabawy, wypoczynku i integracji. Bogaty nie-
dzielny program obejmował występy zespołów 
muzycznych, które zaprezentowały muzykę róż-
nych gatunków, co sprawiło, że każdy znalazł  
coś dla siebie. Przed publicznością zaprezen-
towały się kolejno „Cygańskie Czary – Elena 
Rutkowska”, „GooseBumps” oraz „Doris”. Na 
zakończenie wystąpiła Patrycja Markowska  
z zespołem, która była tegoroczną gwiazdą wie-
czoru. Od godziny 20.40 prezentowała swoje 
największe przeboje przed licznie zgromadzoną  
publicznością. Wszyscy z pewnością słyszeli  
w mediach wielokrotnie takie hity jak: „Gdy 
zgasną światła”, „Jeszcze raz”, „Hallo, hallo” czy 
„Świat się pomylił”. 

W planie imprezy znalazły się również  
prezentacje dzieci Gminnego Przedszkola w Czy- 

żewie oraz laureatów Powiatowego Konkursu  
„Z piosenką za pan brat”. Nie zabrakło także wy-
stępów Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Czyżewie. 

Na uczestników imprezy, w szczególności 
na rolników czekały stoiska informacyjne m.in. 
instytucji zajmujących się sprawami z dziedzi-
ny rolnictwa tj. Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie, Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowiec-
kiem, KRUS-u w Zambrowie oraz Policji w Wy-
sokiem Mazowieckiem, Gminy Czyżew i ZSOiZ 
w Czyżewie. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć dodatko-
wych atrakcji, których oferta w tym roku była 
wyjątkowo bogata. Na stadionie pojawiły się 
urządzenia rekreacyjne i stoiska animacyjne dla 
dzieci, symulator jazdy na jednym kole, stano-
wiska handlowe i gastronomiczne. Uczestnicy 
imprezy mogli też odbyć przejażdżkę bryczką 
lub wypożyczyć nad zalewem kajaki i rowery 
wodne. Zainteresowani historią mogli obejrzeć 
ciekawy pokaz walk wojów wczesnego średnio-
wiecza oraz wypróbować swoich sił w „walce”. 
Wyjątkową atrakcją było również stoisko kuli-
narne w postaci oryginalnej lokomotywy, z któ- 
rego to częstowani „swojskim jadłem” byli wszy-
scy chętni uczestnicy imprezy. 

Honorowy Patronat nad imprezą objęła 
Burmistrz Czyżewa natomiast organizatorem 
był Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz 
Urząd Miejski. Imprezę wspierała: Rada Miej- 
ska w Czyżewie, Starostwo Powiatowe w Wy-
sokiem Mazowieckiem oraz Ochotnicze Straże 
Pożarne Gminy Czyżew.

Imprezę wspierało liczne grono sponso- 
rów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Patronat medialny nad imprezą objęli  
w tym roku: TVP 3 Białystok, Polskie Radio 
Białystok, Radio Nadzieja, Tygodnik Podlaski 
„Kontakty”, portal wysokomazowiecki24.pl,  
portal wzasięgu.pl, Gazeta Współczesna, portal  
kurierwysmaz.pl. 

DNI CZYŻEWA JUŻ ZA NAMI
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W Gospodarstwie Agroturystycznym „Zio-
łowy Zakątek” w Korycinie 20 czerwca odbyła 
się kulturalna pod nazwą „X Wysokomazowiec-
ki Piknik Seniorów”. Spotkanie integracyjne  
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Sze-
pietowie przy wsparciu finansowym Zarządu 
Powiatu Wysokomazowieckiego.

Na X jubileuszową edycję pikniku przybyły 
wszystkie kluby seniora działające przy ośrod-

kach kultury naszego powiatu tj.: Klub Seniora 
„Chwilowo Młodzi” w Ciechanowcu, Klub Se-
niora „Złoty Wiek” w Czyżewie, Klub Seniora 
w Klukowie, Klub Seniora w Kuczynie, Klub Se- 
niora „Złoty Wiek” w Szepietowie, Klub Seniora 
„Pogodna Jesień” w Wysokiem Mazowieckiem, 
Klub Seniora w Kuleszach Kościelnych, Klub Se-
niora przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Sokołach, Chór „Swojskie Melodie” Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, 
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 
w Ciechanowcu oraz Chór Akademicki Uni- 
wersytetu Trzeciego Wieku w Zambrowie wraz  
z zespołem muzycznym.

Ogółem w imprezie powiatowej uczestni-
czyło około 250 osób. 

Podczas spotkania odbyły się: występy arty-
styczne seniorów, wspólne biesiadowanie, zwie- 
dzanie „Podlaskiego Ogrodu Ziołowego” i zaba-

wa taneczna. Muzyka płynąca z akordeonów, 
saksofonu i skrzypiec zachęciła wszystkich do  
wspólnego śpiewania piosenek z dawnych lat: 
biesiadnych, harcerskich, turystycznych, żoł-
nierskich. Wspólna zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Występom towarzyszyły 
wystawy rękodzieła autorstwa członków Klu- 
bów Seniora biorących udział w spotkaniu oraz 
degustacja potraw z naszego regionu.

MAŁY JUBILEUSZ PIKNIKU SENIORÓW

Dokończenie ze strony 1.

Chcąc uczcić ten dziejowy epizod, Zarząd  
Powiatu Wysokomazowieckiego, Muzeum Rol- 
nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanow-
cu oraz Towarzystwo Naukowe Societas Scien-
tiarum Klukoviana et Jablonovianae, zorga-
nizowały kolejną odsłonę cyklicznej imprezy 
rekonstrukcyjnej pod nazwą „Zajazd Wysoko-
mazowiecki”. Sponsorem głównym wydarzenia 
był Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Patronami medialnymi były: portal Wrota 
Podlasia, portal Wysokomazowiecki24, Polskie 
Radio Białystok, TVP3 Białystok, Polskie Radio 
Dla Ciebie, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz. 
Co warto podkreślić wydarzenie zostało objęte 
patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 2018. 

Wśród licznie zgromadzonych gości zna-
leźli się parlamentarzyści oraz przedstawiciele 
władz samorządowych, m.in.: Jolanta Rusiniak 
– prezes Rządowego Centrum Legislacji, Jacek 
Bogucki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Jerzy Leszczyński – Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego, Bogdan Zieliński – Starosta 
Wysokomazowiecki, Jan Zalewski – Starosta Sie-

miatycki, Anna Bogucka – burmistrz Czyżewa, 
Mirosław Reczko – burmistrz Ciechanowca oraz 
Cezary Skłodowski – komendant miejski policji 
w Ciechanowcu.

„X Zajazd Wysokomazowiecki” był wspa-
niałą lekcją historii dla osób w każdym wieku, 
przybliżającą zwiedzającym losy naszego regio-
nu sprzed ponad dwóch stuleci. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 100 rekonstruktorów i wo-
lontariuszy z różnych stron Polski. Całodzien-
ny program imprezy obejmował koncert pieśni 

patriotycznej, pokazy musztry, konne popisy 
kaskaderskie, pokaz tańców oraz cyrku retro, 
konkursy i zabawy dla zwiedzających. Odwie-
dzający Muzeum Rolnictwa mogli zapoznać się 
z realiami życia obozowego, czy też obejrzeć re-
plikę samochodu pancernego.

Kulminacyjnym punktem imprezy była in-
scenizacja bitwy. Za podstawę scenariusza tego 
widowiska posłużyły luźno zinterpretowane 
wydarzenia, które rozegrały się sto lat temu w 
okolicach Ciechanowca. Atrakcyjności „X Za-
jazdowi Wysokomazowieckiemu” dodał pokaz 
mody z początku XX wieku oraz występ teatru 
„Parabuch” z Warszawy. Artyści zaprezentowali 
premierową sztukę pod tytułem „Pan Jowialski”. 

WSPANIAŁA LEKCJA HISTORII
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