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NOWA BEZPIECZNA DROGA W POWIECIE
Otwarcia inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B
w lok. 0+000 – 4+100, Nr 2041B
w lok. 0+350 – 6+895 i Nr 2052B
– skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne”, zrealizowanej w ramach
rządowego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019
dokonano 22 października 2017 r.
W ramach tego projektu przebudowano łącznie 10,868 km dróg
powiatowych tj.: drogę powiatową
Nr 2052B skrzyżowanie z drogą

powiatową 2012B i ulicą Łąkową na długości
0,223 km, drogę powiatową 2012B Kulesze Kościelne – Czarnowo Biki – Czarnowo Undy na
długości 4,100 km oraz drogę powiatową Nr
2041B na odcinku Kulesze Kościelne – Wnory
Wiechy – Wnory Pażochy – Stypułki Giemzino
na długości 6,545 km.
Całość inwestycji wyniosła 5.973.547,61 zł,
z czego udział środków rządowych wyniósł
2.774.482,31 zł, powiatu 1.615.739,57 zł oraz
gminy Kulesze Kościelne 1.583.325,73 zł.
Dokończenie na stronie 7.

LISTOPADOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W sobotę 11 listopada 2017 roku obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia w całym kraju organizowane
są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach
odprawiane msze w intencji Ojczyzny.
W Wysokiem Mazowieckiem uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców i oddania hołdu poległym pod pomnikiem Armii
Krajowej przy ulicy Mickiewicza oraz pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”
i jego żołnierzy przy rondzie im. NSZZ Solidarność.
Następnie odprawiona została msza święta
za Ojczyznę w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończenie
mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych

w wykonaniu chóru Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.
Po mszy poczty sztandarowe
oraz wszyscy zebrani prowadzeni
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii
„Plis” w Wysokiem Mazowieckiem,
Bractwa Kurkowego z Ciechanowca i orkiestrę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, przemaszerowali pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej na rynku Józefa Piłsudskiego.
Dokończenie na stronie 3.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NOWYCH STRAŻAKÓW
Dzień 11 listopada 2017 r. był dla wysokomazowieckich strażaków wyjątkowy, nie tylko
ze względu na obchody Święta Niepodległości.
W szeregach Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie powitali dwóch nowych funkcjonariuszy.
Podczas uroczystej zmiany służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, dwaj rekruci – Michał Zarzecki oraz Michał Kordulski – wyłonieni w drodze wymagającego, wieloetapowego procesu naboru, złożyli
uroczyste ślubowanie:
Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu
zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia –
nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru,godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.
Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy
PSP w Wysokiem Mazowieckiem – st. bryg.
Andrzej Koc. W uroczystości wzięli udział także: poczet sztandarowy KP PSP w Wysokiem
Mazowieckiem, dowódca JRG – bryg. Zbigniew
Zalewski oraz zmiany – zdająca i przyjmująca
służbę.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
wysokomazowieckiego na koniec III
kwartału 2017 roku oraz zapoznano
się z projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego, b) udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem
na zakup i instalację tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem, c) udzielenia dotacji celowej
Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem
Mazowieckiem na zakup dwóch am14 listopada odbyła się Komisja Ochro- bulansów wraz z wyposażeniem, d) zmian
ny Zdrowia i Spraw Społecznych na której za- w budżecie powiatu na 2017 rok.
poznano się z projektami uchwał rady powiatu
wysokomazowieckiego w sprawie: a) wyrażenia
14 listopada odbyła się Komisja Oświaty,
zgody na zakup środków trwałych, b) wyrażenia Kultury i Sportu na której zapoznano się z prozgody na użyczenie nieruchomości i mienia ru- jektem uchwały rady powiatu wysokomazowiecchomego o wartości księgowej brutto powyżej kiego w sprawie rocznego programu współpracy
3500,00 złotych, stanowiących własność lub bę- powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami
dącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wy- pozarządowymi oraz podmiotami wymienionysokiem Mazowieckiem, c) zmieniająca uchwałę mi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
w sprawie określenia zadań na które przeznacza publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
się środki państwowego Funduszu rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok oraz za15 listopada odbyła się XXVII Sesja Rady
sad dofinansowania zadań z zakresu rehabilita- Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
cji społecznej.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu
14 listopada odbyła się Komisja Rozwoju, pomiędzy sesjami; sprawozdanie przewodnicząPromocji i Finansów na której zapoznano się cych komisji z działalności komisji pomiędzy
z informacją o sytuacji o na rynku pracy powiatu sesjami; Informację o sytuacji na ryku pracy

powiatu wysokomazowieckiego na koniec III
kwartału 2017 r. oraz przedstawiony został projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Ponadto
rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały
w sprawie: a) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych, b) 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,
c) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego, d) udzielenia dotacji celowej
Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na zakup i instalację tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem, e) udzielenia
dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem, f) zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zadań na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017
rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, g) rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2018 roku, h) zmian w budżecie powiatu na
2017 rok, i) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości
kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji
usunięcia pojazdu

WYRÓŻNIENIE NID DLA KONKURSUNA NAJLEPIEJ ZACHOWANY ZABYTEK
WIEJSKIEGO BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła się 17 listopada Ogólnopolska Gala podsumowująca 25. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas uroczystości
dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
wręczyła wyróżnienia w uznaniu za zaangażowanie w organizację działań na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego. Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zostało
wyróżnione za organizację Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
w 2017 roku.
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Tematem przewodnim tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa był „krajobraz dziedzictwa
– dziedzictwo krajobrazu” – to nawiązanie do kampanii społecznej
„Krajobraz mojego miasta” prowadzonej przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa.
W tym roku ciechanowieckie
Muzeum znalazło się wśród 82 organizatorów EDD ze wszystkich
województw. W całym kraju odbyło
się ponad 1200 wydarzeń, w których wzięło udział ćwierć miliona odwiedzających. W naszym regionie koordynacją EDD
zajmuje się Departament Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
EDD to wyjątkowe święto, które obchodzimy każdego roku we wrześniu. Ma ono na
celu nie tylko promocję dziedzictwa, ale także
zwrócenie uwagi na potrzebę jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy
Instytut Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy
i Unii Europejskiej.

Poza Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
w gronie nagrodzonych w tegorocznej edycji
Europejskich Dni Dziedzictwa znaleźli się również inni przedstawiciele naszego województwa:
Piotr Selwesiuk – Wójt Gminy Orla oraz Anna
Niesteruk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Beata Chełmicka, Bordzio Starostwo
Powiatowe w Suwałkach, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w Puchłach.
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/
Aktualnosci/news.php?ID=3660

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
W ostatnim czasie dochodzą do mnie sygnały o rzekomo kiepskiej sytuacji w naszym
szpitalu ogólnym. Nie mam pojęcia kto takie
informacje rozpowszechnia i szczerze mówiąc
nie interesuje mnie to. Jednak dlaczego takie
insynuacje się tworzy i powiela? To pytanie już
jest bardziej interesujące. Ale nie miejsce i pora
aby się tym zajmować, a to dlatego, że nasz szpital w bieżącym roku wypracuje wynik dodatni,
tak jak przez ostatnie 13 lat. Ponadto pozyskaliśmy pieniądze na tomograf komputerowy,
2 karetki, oraz wyremontowaliśmy na zewnątrz
budynek w Ciechanowcu. Podpiszemy umowy
na wykonanie modernizacji starej izby przyjęć

oraz dobudowę klatki schodowej i windy. Zbudujemy także nowe lądowisko dla helikopterów
pod potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który ruszył od 1.10.2017 r. Ubiegamy
się o środki europejskie na remont pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby rehabilitacji ambulatoryjnej. To wszystko świadczy
o rozwoju, a nie złej sytuacji! Mam nadzieję,
iż te wszystkie niesprawdzone, wyssana z palca pseudoinformacje będą powoli wygasać, a do
naszych mieszkańców przebiją się jedynie prawdziwe fakty.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

LISTOPADOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczystość upamiętniająca
to wydarzenie z udziałem Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego odbyła się także
w Czyżewie.

Dokończenie ze strony 1.
Pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej, w hołdzie poległym za Ojczyznę odśpiewano hymn Polski, a delegacje zakładów pracy,
szkół, organizacji, instytucji i służb mundurowych, licznie przybyłe na tę uroczystość, złożyły
wieńce i wiązanki.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
Jacek Bogucki – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko – Burmistrz
Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego.
W uroczystościach wzięli udział także radni
Sejmiku Województwa Podlaskiego: Daria Sapińska i Łukasz Siekierko, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, delegacje
zakładów pracy i szkół, straży pożarnej, harcerze oraz mieszkańcy miasta.

P.S. Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem wieloletnim i stopniowym, dlatego trudno przypisać jeden dzień w 1918
roku, w którym kraj stał się wolny.
Do 1936 roku święto obchodzono
7 listopada – na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Dopiero w 1 9 3 7
roku przesunięto obchody na 11 listopada –
tego dnia w 1918 roku Józef Piłsudski został
Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Tak więc
przed drugą wojną światową święto 11 listopada obchodzone było tylko dwa razy. Przez
cały okres powojenny, aż do 1989 roku, obchody Święta Niepodległości były z kolei zakazane, a nieraz również brutalnie tłumione przez
oddziały ZOMO. Zamiast niego ustanowione
zostało Narodowe Święto Odrodzenia Polski,
obchodzone 22 lipca – w dzień podpisania manifestu PKWN – tymczasowego organu władzy
powołanego pod kontrolą Stalina w 1944 roku.
Dopiero w 1989 roku Sejm RP przywrócił święto 11 listopada i ustanowił je dniem wolnym
od pracy. Od tego czasu każdego roku w wielu
miastach odbywają się oficjalne uroczystości,
w których uczestniczą najwyżsi przedstawiciele
władz świeckich i duchowych. Ponadto organizowane są parady i koncerty, a także Bieg Niepodległości, w którym startują również znane
osobistości ze świata sportu, polityki i estrady.
To we współczesnej Polsce jedno z najważniejszych świąt państwowych i patriotycznych.
I trudno się dziwić – o odzyskanie suwerenności Polacy walczyli łącznie 123 lata (od roku
1795, kiedy miał miejsce III rozbiór). Następnie, po okresie międzywojennym przyszło nam
czekać kolejnych 50 lat (1939–1989).
Żródło: kabi.pl
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W październiku 2017 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 45 zdarzeń, w których uczestniczyło 102 załogi – 425
strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży
Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało
8 osób, odnotowano 4 ofiary śmiertelne. Straty
oszacowano na ok. 1020,6 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
03 października o godz. 425 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
otrzymał informację o pożarze stodoły w miejscowości Godlewo Piętaki. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Czyżew, zastęp z OSP
KSRG Klukowo oraz zastępy z OSP Dąbrowa
Wielka i Rosochate Kościelne. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia pierwszej JOP OSP KSRG
Czyżew stwierdzono pożar stodoły murowanej
krytej blachą, w której znajduje się suszarnia
do mięty. Pożarem objęty był dach budynku,
piece suszarni oraz suszona mięta w ilości ok
1tony. Działania JOP polegały na podaniu prądów wody dwa w natarciu na palący się dach,

a następne na palącą się mięte i piece. Po przybyciu następnych jednostek podano kolejne prądy wody na palące się pozostałości oraz w obronie budynków znajdujących się w pobliżu. Dalsze działania polegały na wywożeniu i przelaniu
mięty znajdującej się w suszarniach i sterty przyległej do stodoły na pobliskie pole oddalone od
zabudowań. Działania te były prowadzone przy
użyciu ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym. Miejsca objęte pożarem sprawdzono
za pomocą kamery termowizyjnej i dokładnie
przelano wodą. Po czym działania zakończono.
Spaleniu uległy dwa piece suszarni, ok. 1tony
suszonej mięty, ok. 6 ton mięty przygotowanej
do suszenia oraz więźba dachowa budynku.
Straty oszacowano na około 200 tys. zł.
07 października o godz. 1005 Dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął zgłoszenie o pożarze budynku
mieszkalnego drewnianego krytego eternitem
w miejscowości Krasowo Wólka. Do zdarzenia
zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, po jednym zastępie z: Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Nowe Piekuty, OSP KSRG Szepietowo,
OSP Jabłoń Jankowce i OSP Jabłoń Kościelna. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że
w budynku mieszkalnym na parterze pali się pomieszczenie kotłowni (miejsce powstania poża-

ru) i sieni oraz konstrukcja dachu. Pomieszczenia były całe objęte pożarem oraz konstrukcja
dachu paliła się na całej powierzchni budynku,
ogień wydostawał się już na zewnątrz poprzez
dach. W momencie powstania pożaru w budynku znajdowała się jedna osoba niepełnoletnia
(16 lat), która po zauważeniu pożaru opuściła
budynek (bez obrażeń). Poinformowała też, że
nie ma w środku więcej osób. Działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, w pierwszej fazie podano dwa prądy wody z zewnątrz:
poprzez drzwi wejściowe i na dach. Jeden z ratowników udzielił kwalifikowanej pierwszej
pomocy: wsparcie psychiczne, termoizolacja
(okrycie kocem, zapewnienie obuwia). Następnie wprowadzono dwóch ratowników w aparatach ODO z prądem wody do środka budynku
celem gaszenia i przeszukania pomieszczeń. Po
przygaszeniu pożaru przystąpiono do ewakuacji
mienia (meble, sprzęt AGD, ubrania, itp.), prac
rozbiórkowych budynku i wyrzucaniu spalonych rzeczy na zewnątrz gdzie wszystko dokładnie przelewano wodą. Z budynku wyniesiono
dwie butle 11 kilogramowe na gaz propan –
butan. W działaniach wykorzystywano kamerę
termowizyjną oraz ciągnik rolniczy z przyczepą
na którą ładowano ewakuowane mienie. Straty
oszacowano na około 100 tys. zł.
TS

KRONIKA POLICYJNA

W październiku 2017 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 4 wypadków i 54
kolizji drogowych. Policjanci na drogach naszego powiatu zatrzymali 23 nietrzeźwych kierowców.
19 października 2017 roku, rano Policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem prowadzili działania „Bezpieczna droga do szkoły”.
Około godziny 7.50, w rejonie jednej ze szkół,
mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej
kierowcę volkswagena. Podczas czynności funkcjonariusze wyczuli od 48-latka silną woń alkoholu. Okazało się, że mężczyzna mając ponad
1,5 promila alkoholu w organizmie przywiózł
na zajęcia dwójkę swoich dzieci. Nieodpowiedzialnemu kierowcy zostało zatrzymane prawo
jazdy. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.
Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia. Policjanci apelują do kierowców o rozsądek, przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego oraz o ograniczone zaufanie względem innych uczestników ruchu drogowego.
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ZAGINIONY 10-LATEK ODNALEZIONY
Od czerwca tego roku podlascy policjanci
przyjęli ponad 40 zgłoszeń o nagłym zaginięciu
osób, z których wynikało, że zdrowie i życie zaginionych może być zagrożone. Ponad 20 razy
ogłaszany był alarm dla wszystkich policjantów
jednostki, która przyjmowała takie zgłoszenie.
Do służby stawiali się również mundurowi, którzy mieli w tym czasie wolne. Policjanci w każdym z tych przypadków robili wszystko, by jak
najszybciej odnaleźć zaginioną osobę. Najczęściej kończyły się one szczęśliwym odnalezieniem osób zaginionych. Tak też było 23 października 2017 roku, kiedy po godzinie 21.00
zaniepokojony ojciec zgłosił policjantom z wysokomazowieckiej komendy o zaginięciu swojego 10-letniego syna, który przez parę godzin
nie powrócił do domu. Z relacji zgłaszającego
wynikało, że chłopiec wyszedł z domu w jednej
z miejscowości w gminie Sokoły przed godziną
17.00 i potem nie nawiązał już kontaktu z najbliższymi. Sprawa ta natychmiast stała się priorytetem dla mundurowych. Rysopis nastolatka
od razu trafił do wszystkich patroli i rozpoczęły
się jej intensywne poszukiwania. Został również
ogłoszony alarm dla całego stanu osobowego
wysokomazowieckiej komendy. Funkcjonariusze
wraz z przewodnikiem psa służbowego zaczęli
sprawdzać miejsca, gdzie 10-latek mógł przebywać. Rozpytywali także osoby, z którymi miał
ostatnio kontakt. W działania poszukiwawcze

włączyli się również strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sokołach. W wyniku intensywnych działań poszukiwawczych policjanci
ustalili, że chłopiec może przebywać u rodziny
w gminie Kulesze Kościelne. Mundurowi szybko
pojechali pod wskazany adres, gdzie ich informacje się potwierdziły. W mieszkaniu policjanci
odnaleźli całego i zdrowego 10-latka. Chłopiec
następnie wrócił pod opiekę najbliższej rodziny.
30 października 2017 roku, przed południem dyżurny wysokomazowieckiej komendy
Policji otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w Czyżewie Siedliskach. Na miejsce zdarzenia natychmiast zostali skierowani policjanci.
Z ich wstępnych ustaleń wynikało, że 49-letni
kierowca volkswagena stracił panowanie nad
pojazdem. Po czym zjechał z jezdni i uderzył
w ogrodzenie jednej z posesji. Jak się okazało
mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem
wykazało, że miał on prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.
Policjanci przypominają, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia. Mundurowi apelują
o rozsądek na drodze, przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego oraz o ograniczone zaufanie
względem innych uczestników ruchu drogowego.
AB

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI!
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 pożytecznego,
czuć wyjątkowość swojej profesji
i mieć stabilną pracę
– ZOSTAŃ POLICJANTEM!
Zastanawiasz się…
Podjąłeś/Podjęłaś już decyzję…
Zadzwoń:
tel. 85 670 36 04
tel. 85 670 22 54, tel. 85 670 28 68
Informacji na temat zasad
prowadzonego naboru do służby
w Policji udzielają specjaliści
Sekcji Doboru i Doskonalenia
Zawodowego Wydziału Kadr
i Szkolenia w Białymstoku w dniach:
poniedziałek
w godz. 7:30 – 18:00
wtorek – piątek
w godz. 7:30 – 15:30.
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystający z pełni praw publicznych,
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do
służby w formacjach uzbrojonych, podległych
szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych.
• Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli
zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferencje kandydata do służby w Policji
w zakresie wykształcenia:
1. wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) – 8 punktów,
2. wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o innym kierunku niż wymieniony
w pkt 1 – 6 punktów,
3. wykształcenie wyższe /licencjat, inżynier/ –
4 punkty,
4. wykształcenie średnie (ukończenie liceum
ogólnokształcącego lub technikum w klasie,
w której nauczane były przedmioty dotyczące
funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone
do szkolnego zestawu programów nauczania) –
4 punkty.

Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:
1. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika
medycznego – 4 punkty,
2. Posiadanie uprawnień instruktora sportów
walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa
wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,
3. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego,
uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych
przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
4. Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”–
2 punkty.
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JUBILEUSZOWY – X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O PATRONIE
„JAN PAWEŁ II W AFRYCE”

Finał konkursu odbył się 27.10.2017 r.
w Szkole Podstawowej w Sokołach. Honorowy
patronat objęli: J.E.Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola
Szczypiń, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan
Zieliński, Proboszcz Parafii Sokoły ks. Kanonik
Czesław Małż i Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski. Do grona gości dołączyli: St. Wizytator
Danuta Radwańska oraz Ks. Dziekan M. Dembiński. Skierowali oni ciepłe słowa do uczestników i organizatorów konkursu oraz wręczyli
nagrody. Swoje słowo przesłał także wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz poseł na
Sejm RP Dariusz Piontkowski.
W konkursie wzięło udział 13 szkół.
Konkurs przebiegał wielowątkowo – na
płaszczyźnie plastycznej i wiedzowej. Przez październik uczniowie w swoich szkołach wykonywali prace plastyczne ilustrujące hasło przewodnie konkursu. Pocztą elektroniczną przesyłali
do organizatorów zdjęcia wykonanych prac,

a oryginały dostarczali bezpośrednio do naszej
szkoły. Wpłynęły 54 prace.
23 października br. komisja, powołana przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołach Waldemara Kikolskiego, przyznała po dwie nagrody w każdej z trzech grup wiekowych. Poprzez
głosowanie elektroniczne internauci przyznali
po jednej nagrodzie w każdej kategorii. W konkursie plastycznym wzięło udział 11 szkół.
Nagrodzone osoby w kategorii klas O-III
szkoły podstawowej: Marlena Pac Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym, Kacper Sobolewski Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym i Malwina Chmielewska Miejski Zespół
Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem. W kategorii klas IV – VI szkoły
podstawowej najlepsi to: Maja Mantur Szkoła
Podstawowa w Jabłoni Kościelnej, Eliza Borowska Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym,
Amelia Dworakowska Szkoła Podstawowa
w Sokołach i Anna Staszek Szkoła Podstawowa w Wiźnie. Najwyższe notowania w kategorii
kl. VII i gimnazjów uzyskali: Luiza Lubowicka
Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem, Natalia Skłodowska Szkoła Podstawowa w Sokołach i Gabriela
Markowska Szkoła Podstawowa w Boćkach.
W drugiej części udział brało 7 szkół. Po części pisemnej wyłoniono trzech laureatów w kategorii indywidualnej. Laureatami w kategorii
indywidualnej zostali: Agata Pieńkoś – Gimnazjum w Rutkach Kossakach, Paulina Święcka –

Gimnazjum w Rutkach Kossakach i Michał Łupiński – Szkoła Podstawowa w Sokołach.
Zwycięskie drużyny przystąpiły do kolejnego etapu. Konkurencje dla drużyn były różnego
typu: należało odpowiedzieć na wybrane losowo
pytania dotyczące życia, nauczania Jana Pawła II
i Jego pielgrzymek do Afryki, ułożyć rozsypankę
w pełne zdanie, zaznaczyć na mapie wskazane
miejsca i obiekty, odgadnąć logo którego spotkania Światowych Dni Młodzieży przedstawia
stopniowo odsłaniana ilustracja oraz ułożyć
puzzle przedstawiające spotkanie Jana Pawła II
z afrykańskimi dziećmi. Zmagania obserwowała i oceniała komisja powołana przez Dyrektora
Zespołu Szkół w Sokołach. Laureatami zostały
drużyny z Szepietowa – opiekun A. Grodzka,
z Sokół – opiekun G. Komar i z Wysokiego
Mazowieckiego – opiekun A. Jamiołkowska.
Pozostałe drużyny: Jabłoń Kościelna, Kobylin
Borzymy, Rutki Kossaki i Czyżew otrzymały
pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody dzięki sponsorom – Staroście Wysokomazowieckiemu,
miejscowej Parafii, Bankowi Spółdzielczemu
w Sokołach, Wójtowi Gminy Sokoły oraz Radzie Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni
i dziękujemy.
Wystawa prac dostępna jest na szkolnej stronie internetowej www.gimsok.c0.pl.
Hanna Grabowska
wicedyrektor SP w Sokołach

ROZŚPIEWANY KONKURS W SZEPIETOWIE
Dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego po raz siedemnasty w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie 20 i 22 października odbył się Powiatowy
Konkurs Piosenki „Szepietowo 2017”.
Celem konkursu było ożywienie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie
ich do rozwijania własnej twórczości muzycznej
oraz wyłanianie młodych talentów, wymiana
doświadczeń i pomysłów artystycznych, popularyzacja polskiej piosenki.
Ze względów organizacyjnych konkurs przeprowadzono w dwóch częściach: 20 października zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych (kl. 1-6), 22 października uczniowie
szkół podstawowych klas 7 i gimnazjalnych oraz
szkół średnich.
W konkursie wzięło udział 23 solistów
i 3 zespoły z terenu naszego regionu. Zgodnie
z założeniami programu imprezy, komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele
poszczególnych instytucji delegujących uczestników do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Piosenki, po przesłuchaniu wszystkich
wykonawców w 4 kategoriach wiekowych przyznała I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
W kategorii soliści szkoły podstawowe
kl. 1-3 w gronie najlepszych znaleźli się: Domi-
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nik Molenda – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, Julia Krajewska – Szkoła Podstawowa w Szepietowie oraz Paulina
Krajewska – w Jabłonce Kościelnej i Patrycja
Gołaszewska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.
W kategorii soliści szkoły podstawowe
kl. 4-6 pierwsze trzy miejsca zdobyli: Maja
Mantur – Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej, Barbara Średnicka – Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce Kościelnej oraz Mateusz Orłowski – Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej i Hubert Mężyński – Szkoła Podstawowa
w Szepietowie.
Wyróżnienia: Zuzanna Fedorowicz – Parafia św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej, Natalia Kruszewska – Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Sokołach
W kategorii soliści szkoły podstawowe
kl. 7 i gimnazja „miejsca na podium” zajęli:
Sebastian Mężyński – Szkoła Podstawowa
w Szepietowie i Izabela Wyszyńska – Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie (m. I), Izabela
Wyszyńska – Szkoła Podstawowa Jabłonce Kościelnej (m II); Patrycja Mężyńska – Szkoła Podstawowa w Szepietowie i Marta Biała – Szkoła
Podstawowa w Jabłonce Kościelnej (m III).

Wyróżnienia: Aleksandra Święcka – Parafia św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej, Mateusz Maksimczuk – Szkoła Podstawowa
w Klukowie, Julia Ziółkowska – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej
Najlepsi w kategorii soliści szkoły średnie: Zuzanna Wyszyńska – IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Karolina Kondracka – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
Kinga Figlerowicz – Zespół Szkół Zawodowych
Wysokiem Mazowieckiem.
W kategorii zespoły szkoły podstawowe
kl. 4-6 najwyższe oceny uzyskały: „Wesołe Jedynki” – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem
Mazowieckiem, „Wiolinki” – Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sokołach, Aleksandra Kłosek, Ewelina Kostro, Aleksandra Tymińska –
Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych.
Laureatom wręczono pamiątkowe statuetki
i dyplomy. Komisji konkursowej oraz opiekunom wręczono dyplomy ze stosownym podziękowaniem.
Jury i GOK w Szepietowie składają serdeczne podziękowanie Starostwu Powiatowemu
w Wysokiem Mazowieckiem za ufundowanie
nagród w konkursie.
GOK

INFORMACJA Z PRZEBIEGU OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
Ogólnopolski Tydzień Kariery, w skrócie
OTK, to coroczne działanie inicjowane przez
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu
inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego,
wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
W tym roku działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 przebiegały pod hasłem: "Ja
na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje" sugerującym potrzebę zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej konsekwencji wynikających ze zmian na rynku pracy, jak również
poznanie współczesnych trendów związanych
z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje.
Rynek pracy zmienia się tak szybko i dynamicznie, że trudno być zawsze na bieżąco, jednak przynajmniej od czasu do czasu warto poświęcić chwilkę na sprawdzenie „co słychać”, co
się zmienia w naszym obszarze zainteresowań,
w naszej branży, co warto poznać, jakie umiejętności bądź kwalifikacje zdobyć.
W związku z Ogólnopolskim Tygodniem
Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 16-20 października 2017 r.
zaplanował i realizował szereg działań kierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących
pracy oraz innych zainteresowanych, mianowicie: konsultacje w zakresie badania predyspozycji

zawodowych z wykorzystaniem testów zainteresowań zawodowych; konsultacje w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych; konsultacje
w zakresie zakładania własnej firmy; konsultacje w zakresie kierowania, nabywania, zmiany
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym
w ramach KFS; panel informacyjny w zakresie
podejmowania pracy zagranicą.
Celem promocji usług doradczych było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców,
przede wszystkim do osób potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy czy kariery. Spotkania odbywały się w siedzibie urzędu w formie konsultacji
indywidualnych i miały charakter otwarty.
Tematyka indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi była różnorodna.
Z jednej strony prowadzono rozmowy z osobami dotyczące ich planów, działań, systemu
wartości, celów, motywacji czy zainteresowań.
Z drugiej – informowano o sytuacji na rynku
pracy i podaży ofert pracy. Zwracano zainteresowanym uwagę na usługi i instrumenty rynku
pracy, w szczególności podkreślano rolę poradnictwa zawodowego w dzisiejszym życiu, w dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji czy
planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego.
Spotkania prowadzone były z wykorzystaniem
testów i ćwiczeń.

W ramach realizowanych działań zaproponowano bezrobotnym tzw. „Poranek filmowy”,
w ramach którego bezrobotni mieli możliwość
obejrzenia filmów zawodoznawczych dotyczących przygotowania się i prowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej. Bezpośrednio po projekcji filmów mogli konsultować swoje uwagi i spostrzeżenia z doradcami zawodowymi PUP.
Ogólnopolski Tydzień Kariery charakteryzował się różnorodnością działań. Podejmowana
od wielu lat inicjatywa pozwala na zwrócenie
uwagi na potrzebę lepszego poznania siebie, swoich umiejętności, prezentacji własnych mocnych
stron, pogłębienia wiedzy o prawach rządzących
rynkiem pracy. Analizując zainteresowanie osób
bezrobotnych można stwierdzić, że organizowane przedsięwzięcia to doskonała okazja do
poszukania wsparcia i w ten sposób znacznego
zwiększenia swoich szans na osiągnięcie sukcesu.
Wszyscy pragnący lepszej przyszłości poprzez
kontakt z doradcą klienta działają sprawniej,
szybciej i efektywniej na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.
W tym roku działaniami w ramach OTK objęto 136 osób.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom
za zainteresowanie i zaangażowanie. Do zobaczenia za rok.
Opracowała: J.W.

NOWA BEZPIECZNA DROGA W POWIECIE

Dokończenie ze strony 1.
Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki otworzył uroczystość witając wszystkich
przybyłych, wśród których nie zabrakło Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacka Boguckiego, Wojewody Podlaskiego – Bohdana
Józefa Paszkowskiego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego – Łukasza Siekierko, Wójta
Gminy Kulesze Kościelne – Józefa Grochowskiego, Wójta Gminy Sokoły – Józefa Zajkowskiego,

radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z Wicestarostą Leszkiem Gruchałą na czele, radnych
Rady Gminy Kulesze Kościelne oraz
sołtysów z Gminy Kulesze Kościelne, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji
w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem oraz
Prezesa Przedsiębiorstwa „TRAKT” –
wykonawcy inwestycji.
Po uroczystym przecięciu wstęgi Ksiądz
Kanonik Bogdan Malinowski Proboszcz Parafii
pw. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych
odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał poświęcenia inwestycji.
Na zakończenie starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej
inwestycji oraz wyraził nadzieje, iż będzie ona
służyła bezpieczeństwu mieszkańców naszego
powiatu i wszystkich użytkowników tej drogi.
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NOWA WYSTAWA STAŁA „TRADYCYJNA OBRÓBKA DREWNA”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podpisał w październiku br. umowę z Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu o dofinansowanie zadania ”Modernizacja wystawy stałej Tradycyjna obróbka drewna”
w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kwotą w wysokości 47 000 zł ze pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 50,01%
całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do
zadania w wysokości 46 981,30 zł zabezpieczyło
Województwo Podlaskie.
Projekt dotyczy modernizacji wystawy stałej pt. „Tradycyjna obróbka drewna” ulokowanej
w XVIII-wiecznym budynku lamusa. Na ekspozycji zaprezentowany jest w sposób przejrzysty
i atrakcyjny dla odbiorcy proces obróbki drewna – od wyboru i ścięcia drzewa, aż do jego
obróbki, wzniesienia budynku z dekoracjami
architektonicznymi, pokrycia dachu i wyposażenia wnętrz. Pokazane są narzędzia do obróbki
drewna używane przez drwali, traczy, cieśli, dekarzy, stolarzy, bednarzy i kołodziejów.

W ścieżkę narracyjną wystawy wprowadzone zostały elementy edukacyjne w postaci pracy
na tradycyjnej tokarce, pokazu składania drewnianego koła czy rozpoznawania najważniejszych gatunków drzew używanych przez wiejskich rzemieślników. Projekt aranżacji wystawy
został tak przygotowany, by jej zwiedzanie było
podróżą i przygodą w świecie budowniczych
i rzemieślników wiejskich.
Wystawę można zwiedzać już od 31 października 2017 r. Zapraszamy!
Muzeum czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. 8-16, w weekendy i święta
w godz. 9-16.

ROLNICZKI MOTOREM INNOWACYJNOŚCI W POLSKICH GOSPODARSTWACH
Ogłoszenie

Rozpoczęcie naboru do projektu:
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji
i umiejętności osób dorosłych zgodnie
z potrzebami regionalnej gospodarki
3.2.1/3.2.2 RPO”.
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Podlaskiego na lata 2014–2020.
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój
kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie
z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu
kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”
Całkowita wartość projektu wynosi
ponad 45,5 mln zł.
Dofinansowanie ok. 40,8 mln.
Projekt zintegrowany „Kompleksowy system
rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez
Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną
Organizacją Techniczną w Łomży.
Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. (Poddziałanie 3.2.1) bon na:
• szkolenia i kursy z informatyki,
• szkolenia i kursy z języków obcych,
• kursy kompetencji ogólnych,
• studia podyplomowe.
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– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny
uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez
względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób 50+
albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego. (Minimum 80 % uczestników projektu)
oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie (min.
20% uczestników projektu).
2. (Poddziałanie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe
lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs
Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ), zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych).
– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł. /os. (można
otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez
względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników
projektu).
Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych
(18+), które mogą same zgłaszać się do Biura Obsługi zlokalizowanego w każdym powiecie subregionu łomżyńskiego.
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie
zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi

– zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/
kandydatki.
Adresy Biur Obsługi dostępne na stronie
www.bonynaszkolenie.pl.
Biuro Obsługi Projektu w Powiecie Wysokomazowieckim mieści się w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie:
Poddziałanie 3.2.1 – pok. nr 26,
tel.: 86 275 24 17 wew. 42,
Poddziałanie 3.2.2 – pok. nr 25,
tel.: 86 275 24 17 wew. 61.
Nabór do projektu trwa w systemie ciągłym
od 15 listopada w dni robocze (pon.10.00-18.00 ;
wt.-pt.7.30-15.30).
Formularze, które wpłyną w danym tygodniu, są oceniane w każdy piątek od godz. 12.00
– utworzona zostaje lista rankingowa. Każde
biuro obsługi po zamknięciu listy rankingowej umawia się na indywidualne spotkania
z osobami ubiegającymi się o przyznanie bonu
szkoleniowego za pomocą mail/telefon.
W przypadku wpływu znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawieszenie rekrutacji z dniem 1 grudnia 2017r.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca
2020 r. W tym okresie będzie można uzyskać
wspar-cie w projekcie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.
bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu.
Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości.
(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl)
Zachęcamy wszystkich mieszkańców subregionu do podnoszenia swoich kwalifikacji.

WYSOKOMAZOWIECCY UCZNIOWIE W BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w ramach obchodów Święta Niepodległości
zorganizowała w dniu 10 listopada 2017 roku
w Suwałkach „II Bieg Niepodległości" o Puchar
Sekretarza w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja wartości patriotycznych wśród młodzieży, promocja

aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz
propagowanie służby w formacjach mundurowych. Konkurencja polegała na pokonaniu w jak
najszybszym czasie trasy o długości ok. 2500
metrów zlokalizowanej w malowniczej scenerii
Zalewu „Arkadia” w Suwałkach. Trasa wyścigu
była urozmaicona różnymi przeszkodami naturalnymi oraz sztucznymi, które żeby pokonać
potrzebna okazała się współpraca między zawodnikami.
Bieg odbywał się w kilku kategoriach:
dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych, dziewcząt i chłopców klas mundurowych
oraz przedstawicieli służb mundurowych. Do
reprezentowania Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem stawili się uczniowie klasy
mundurowej II D: Gąsowska Klaudia, Jaźwińska
Aleksandra, Kaczyński Paweł, Kulesza Adrian,

Łętowski Wojciech, Perkowski Tomasz, Skłodowski Sebastian, Więckowski Adam; klasy
III B: Dmochowska Anna, Sakowicz Paweł oraz
klasy I C: Lipski Adam. Kadra naszej szkoły pod
opieką Macieja Kulbabińskiego dzielnie stawiała czoła trudom trasy i niebagatelnemu wysiłkowi fizycznemu dzięki czemu mogliśmy zająć
miejsca w czołowej dwudziestce biegu, co przy
około pięciuset uczestnikach było nie lada osiągnięciem. Każdy zawodnik na mecie otrzymał
pamiątkowy medal za udział w biegu. Na zakończenie zawodów zwycięzców wszystkich kategorii nagrodził medalami i dyplomami Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji – Jarosław Zieliński, który podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom II Biegu
Niepodległości i życzył im spotkania w jeszcze
większym gronie w przyszłym roku.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KOSZARACH

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w naszej szkole.
Do szkolnych uroczystości o szczególnym charakterze patriotycznym należy zaliczyć Święto
Odzyskania Niepodległości. Uroczystość ta i jej
sceneria oraz podniosły nastrój udziela się młodym wywołując wzruszenie i zmusza do głębokich refleksji. Pozwalają one lepiej zrozumieć motywy bohaterstwa tych, którzy poświęcili swoje
życie w walce o wolność naszej Ojczyzny. W czasie tak podniosłej i ważnej uroczystości śpiewany jest hymn państwowy, a delegacja młodzieży
występuje ze sztandarami. Społeczność szkolna
licznie uczestniczy w uroczystościach miejskich
związanych z obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości.
W ramach realizacji treści patriotycznych, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem udali się na
Niepodległościowy Dzień Otwartych Koszar

w Orzyszu. Celem wycieczki było zapoznanie
się z uzbrojeniem będącym na wyposażeniu
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz
Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Uczniów
przywitali wojskowi i na początek zaprosili do
oglądania zasobów sprzętowych, którymi posługują się na co dzień.
Zaprezentowano m.in. czołgi, bojowy wóz
piechoty, pojazdy inżynieryjne i inne. Uczniowie z dużym zaciekawieniem słuchali dowódców różnego typu pojazdów, którzy opowiadali
o specyfikacji, właściwościach technicznych
oraz możliwościach bojowych danego sprzętu.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko uzbrojenia żołnierza oraz wystawa
broni, gdzie można było wziąć do ręki karabin.
Żołnierze pokazywali obsługę i sposób wyznaczania celu moździerza, co jak się okazało, nie
jest wcale łatwe.

W trakcie pobytu w 15 Giżyckiej Brygadzie
Zmechanizowanej wszystkich zachwycił pokaz
musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy oraz
oddana salwa honorowa.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Sali Tradycji 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Uczniowie
oglądali eksponaty zgromadzone w sali i uważnie słuchali ciekawych opowiadań Pani kustosz
– Anny Prokopczuk. Jedno z pomieszczeń poświęcone było tym, którzy oddali życie dla Polski
– Sybirakom, Żołnierzom Wyklętym, ale także
ofiarom katastrofy smoleńskiej.
Wizyta w 15 Brygadzie dla jednych stanowiła
możliwość poszerzenia wiedzy na temat wojska,
innym dostarczyła wielu wrażeń. Dla żołnierzy
była to możliwość promocji służby wojskowej
wśród naszych uczniów, którzy kształcą się w zawodach technicznych oraz zaprezentowania dorobku jednostki.

PAMIĘCI WIELKIEGO POLAKA – DZIEŃ PATRONA ZSOiZ W CZYŻEWIE
Mówił prosto wielkie rzeczy
W lustrze prawdy
Odbijające rzeczywistość
Czyniąc znak krzyża
Ludziom obojętnym
Przywrócił wiarę
Prymas
Wielki człowiek

Stefan Kardynał Wyszyński od 28 października 1999 roku jest patronem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Jest
on postacią, wokół której zbudowany jest cały
system oddziaływań wychowawczych w szkole,
zapisany w „Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym” jako misja szkoły:
„Jesteśmy szkołą, która obierając sobie za
Patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego każdego dnia dąży do przejęcia Jego ,,Dziedzictwa".

Staramy się wcielać w życie wartości, którym był
wierny Prymas Tysiąclecia. Właściwie rozumiemy i zapełniamy treścią takie słowa jak: wolność,
godność, prawda, umiłowanie Ojczyzny.”
Zgodnie z tym zapisem szkoła włącza nauczanie Patrona w programy pracy wychowawczej
a także propaguje dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia m. in. poprzez organizację Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”, którego
XVI finał odbędzie się w lutym 2018 roku.
Społeczność naszej szkoły pamięta o swoim
Patronie. Jedną z form upamiętnia Jego osoby
jest organizacja "Dnia Patrona" w rocznicę uwolnienia Prymasa z internowania w 1956 roku. Tak
było i w tym roku. Zgromadzona na auli szkolnej społeczność szkoły uczciła Wielkiego Polaka
minutą ciszy a delegacja uczniów złożyła kwiaty
i zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową. Następnie wśród uczniów klasy pierwszej ogłoszono wy-

niki konkursu poświęconego osobie Kardynała
Wyszyńskiego. Zwycięzcą konkursu został Mateusz Tomczuk z klasy I a.
Na koniec apelu obejrzeliśmy interesujący
program artystyczny poświęcony Kardynałowi
Wyszyńskiemu w wykonaniu uczniów klasy pierwszej. Uczniowie przybliżyli sylwetkę tego wielkiego Polaka, który kochał dzieci i młodzież; wiedział, że są oni fundamentem przyszłego narodu,
dlatego często kierował do nich swoje listy czy
kazania. Jakże aktualne są słowa Patrona ZSOiZ
w Czyżewie, skierowane do młodych w Gnieźnie
1966 roku: „Tylko orły szybują nad graniami i nie
lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć
w sobie coś z orłów. Będziecie mogli wtedy jak orły
przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko...”.
ZSOiZ
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MUZEUM ROLNICTWA NAGRODZONE W KONKURSIE O NAGRODĘ GLOGERA

Organizatorem Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest Społeczne
Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Ogólnopolskim
wyróżnieniem przyznawanym od 1983 roku,
honoruje się dokonania w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem
kulturowym. Wspólnym zamierzeniem organizatorów jest promowanie wybitnych osiągnięć

twórców i badaczy kultury, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, stworzenie warunków do współdziałania przedstawicieli różnych
środowisk w życiu kulturalnym.
Nagrody: medal projektu Janusza Czarnego
i gratyfikacja pieniężna ufundowana jest przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
NAGRODA I STOPNIA: prof. dr hab. Jarosław Ławski z Ełku za wkład w badania nad
twórczością Zygmunta Glogera. NAGRODA
II STOPNIA: prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
z Lwówka za ochronę i popularyzację badań nad
dziedzictwem regionu wielkopolskiego. NAGRODA III STOPNIA: Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” w Olsztynie za badania nad dziejami
dawnych ziem pruskich; Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za działalność wydawniczo-naukową.
WYRÓŻNIENIA: Joanna Gierczyńska z War-

szawy; dr Maria Lipok-Bierwiaczonek z Tychów;
Monika Franciszka Sienkiewicz z Reykjaviku;
prof. dr hab. Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej.
NAGRODA HONOROWA: Biblioteka Śląska w Katowicach za ochronę dziedzictwa kulturowego Śląska.
XXVIII edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wraz z konferencją nt.
„Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne” sfinansowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Łomży, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”
im. Stanisława Zagórskiego w Łomży.
Wręczenie nagród odbyło się 20 października 2017 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
(źródło: stopkapress.com.pl)

NIEZWYKŁY DZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kolejny Dzień Kultury Chrześcijańskiej świętowany był 22 października, w tym roku połączony z obchodami 525 rocznicy nadania praw
miejskich Miastu Wysokie Mazowieckie. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela okolicznościową mszą świętą, sprawowaną przez księdza prałata Ryszarda Niwińskiego – Dziekana Wysokomazowieckiego, proboszcza parafii. W jej oprawę liturgiczną czynnie
włączyli się radni naszego miasta z burmistrzem
na czele, natomiast muzyczną: zespół Siewcy
Lednicy i chór parafialny z organistą Mateuszem
Czechowskim. Podczas mszy zostały złożone
przez samorządowców dary, wśród których był
kielich mszalny, jako dar od mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie w 525 rocznicę nadania praw miejskich.
Bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej
odbył się koncert zespołu Siewcy Lednicy, którego wysłuchali licznie zgromadzeni parafianie
i zaproszeni goście m.in.: Jacek Bogucki – Wiceminister Rolnictwa, Bogdan Paszkowski –
Wojewoda Podlaski, Łukasz Siekierko – Radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego, Bogdan
Zieliński – Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Krzysztof Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Murawski – Zastępca Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie,
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oraz przedstawiciele władz z terenu
powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji i zakładów pracy z terenu
miasta, nauczyciele i katecheci, przedstawiciele związków i stowarzyszeń.
Ci, którzy zostali, na pewno tego nie
żałują, bo wraz z członkami zespołu mogli śpiewem i tańcem chwalić
Pana.
Dalsze uroczystości odbyły się
w MOK po godz. 17.00, poprowadziła je redaktorka Magdalena Pietruczak. Jako pierwsze na scenie zaprezentowały swoje umiejętności dzieci z Miejskich
Przedszkoli zachwycając liczną publiczność. Po
tak znakomitym supporcie na scenę wyszedł
Trzeci Oddech Kaczuchy. Jednocześnie na holu
kina można było podziwiać prace malarskie lidera zespołu. Występ naszego krajana – Andrzeja
Janeczko i jego żony Mai Piwońskiej wzbudził
entuzjazm widzów w każdym wieku, a na widowni zapanowała swobodna atmosfera. Koncert zwycięzców Krajowego Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu z 1981 r. poprzedzał ogłoszenie wyników konkursu literackiego – „Moje miasto dawniej i dziś”, na który nadesłano 52 prace
literackie.
Po wnikliwej analizie przyznano nagrody
w poszczególnych kategoriach: Dzieci 10-15 lat:
I miejsce: Iga Kućmierowska i Wiktoria Pietrzykowska; II – Luiza Lubowicka; III – Wiktor Mieczkowski; Wyróżnienia: Asteria Żochowska, Łucja
Lubowicka, Piotr Idźkowski, Barbara Dołęgowska, Antonina Knieć, Klaudia Oleksik. Młodzież
16-20 lat: I miejsce: Patrycja Kryńska; II – Jakub Zieliński; III – Michał Rogoziński. Dorośli:
I miejsce: Celina Mioduszewska; II – Cecylia Dąbrowska; III – Jan Brzósko.
Na zakończenie wystąpił ks. Stefan Ceberek
– kapłan, kompozytor, wielki pasjonat muzyki.
Wraz z chórkiem zaprezentował swoje najpięk-

niejsze utwory religijne, które ilustrowane były
wizualizacjami. Każdy z artystów i laureatów
został uhonorowany figurą szklanego Anioła,
a zebrana publiczność otrzymała pamiątkowe
magnesy i okolicznościowe cukierki.
Imprezę zorganizowało: Miasto Wysokie
Mazowieckie i Miejski Ośrodek Kultury. Honorowym patronatem objęli ją: Dziekan Wysokomazowiecki ks. Ryszard Niwiński i Burmistrz
Miasta Jarosław Siekierko. Sponsorami byli: Starosta Wysokomazowiecki, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Wysokiem Mazowieckiem, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwo
Ewa i Stanisław Zgierunowie. Patronat medialny
nad tegorocznym wyjątkowym Dniem Kultury
Chrześcijańskiej sprawował Portal Informacyjny Radia Nadzieja w Zasięgu.pl.
K. Michalska, E. Porowska

JUBILEUSZ MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA

W październiku br. w Ciechanowcu obchodzony był jubileusz 55-lecia istnienia Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu
w Polsce.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą Galą z udziałem dostojnych gości, wśród
których obecni byli m.in. Sekretarz Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji
Jolanta Rusiniak, Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Radny Województwa
Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Starosta
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek Gruchała oraz
przedstawiciele urzędów miast Województwa
Podlaskiego, członkowie Rady Muzeum z prof.
dr. hab. Czesławem Waszkiewiczem na czele,
przedstawiciele uczelni wyższych i ośrodków naukowych, księża, dyrektorzy i pracownicy instytucji wojewódzkich, muzeów, szkół, ośrodków
kultury, przedstawiciele lokalnych firm, członkowie Towarzystwa Miłośników Ciechanowca,
dyrektorzy i pracownicy Muzeów na Wolnym
Powietrzu w Polsce, emerytowani pracownicy,
a także liczni przyjaciele placówki.
Na wstępie Dyrektor Muzeum Dorota Łapiak przypomniała historię instytucji oraz osoby zasłużone dla Muzeum. Podziękowań i słów
wdzięczności osobom, które przyczyniły się
do funkcjonowania instytucji, nie było końca.
Wdzięczna pamięć o nich zostanie na zawsze w
naszych sercach i umysłach – mówiła Dyrektor
Dorota Łapiak. Przypominając, ile zawdzięczamy
przyjaciołom naszego Muzeum, dodała, że fundamentem Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu jest życzliwość ludzi dobrej
woli.
Następnie starszy kustosz Grzegorz Jakubik
w trakcie prezentacji multimedialnej przestawił
strukturę i działalność muzeum na przestrzeni
ostatnich lat.
W drugiej części Gali jubileuszowej dyrekcja
i pracownicy muzeum otrzymali odznaczenia
przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. W imieniu Ministra odznaczenia wręczyli: Sekretarz Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów –
Minister Jolanta Rusiniak i Dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN – Wojciech Kwiatkowski.
Na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego
Leszczyńskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Piotr Gliński z okazji Jubileuszu 55-Lecia Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za szczególne
zasługi w dziedzinie działalności
kulturalnej oraz ochrony kultury i dziedzictwa
narodowego nadał Dorocie Łapiak Dyrektor Muzeum Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis oraz Annie Wiśniewskiej Zastępcy
Dyrektora Muzeum Brązowy Medal Zasłużony
Kulturze Gloria Artis.
Na wniosek Dyrektor Muzeum Doroty Łapiak, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński nadał osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – otrzymali je: Dorota
Gnatowska, Agnieszka Jakubik, Aneta Uszyńska,
Anna Uszyńska i Eryk Kotkowicz. Na wniosek
Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego
Leszczyńskiego Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Pan prof. dr hab. Piotr Gliński nadał Złotą Odznakę ,,Za Opiekę nad Zabytkami”:
Grzegorzowi Jakubikowi i Markowi Wiśniewskiemu. Srebrną Odznakę ,,Za Opiekę Nad Zabytkami” otrzymali: Krystyna Bogucka i Karol
Mosiewicz.
Na Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu Jarosława Gałęzy,
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za
działalność na rzecz propagowania dziedzictwa
kulturalnego Województwa Podlaskiego Dyrektor Dorocie Łapiak. Odznakę wręczył Jerzy
Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Anatol Wap.
Po tych uroczystościach głos zabrali goście:
Minister Jolanta Rusiniak odczytała list gratulacyjny od Premier Beaty Szydło. Głos zabrali
również: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy
Leszczyński oraz Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zwiedzili
nową wystawę Dzieje rolnictwa w Polsce oraz
obejrzeli pokaz pracy lokomobili parowej z kolekcji muzeum. Obchody uświetnił koncert Warszawskiej Kapeli z Targówka.
Podczas kolejnych dwóch dni obchodów jubileuszowych odbyła się konferencja naukowa p.t.

Dokumentacja, monitoring i ochrona obiektów skansenowskich, w której wzięli udział dyrektorzy i pracownicy Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce m.in. z Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej w Wasilkowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu, Muzeum Narodowego Rolnictwa
w Szreniawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu, Muzeum Ziemi Puckiej, Muzeum
Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznego w Tokarni,
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Muzeum Regionalnego w Wolsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz
naukowcy z uczeni wyższych, m.in. z Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej. Drugiego
dnia konferencji uczestnicy zwiedzili obiekty zamiejscowe Muzeum (zagrodę młynarza w Drewnowie-Ziemakach, Szkołę w Winnej-Chrołach)
oraz kościół pw. Św. Doroty w Winnej Poświętnej. Konferencję zakończyła wizyta w Ziołowym Zakątku w Korycinach.
http://www.muzeumrolnictwa.pl/
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