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NIE PYTALI, CO MOŻE DAĆ IM OJCZYZNA…

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowionego na mocy ustawy
z dnia 3 lutego 2011 roku poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzy organizacji
podziemnych, walczących po 1945 r. z systemem
komunistycznym, zorganizowano w wielu miejscowościach i środowiskach powiatu wysokomazowieckiego.

Modlitwą przy Pomniku Niepodległości
w Czyżewie w intencji pomordowanych polskich
żołnierzy – bohaterów antykomunistycznego
podziemia, którzy z odwagą i determinacją stanęli w obronie niepodległego bytu Państwa
Polskiego, rozpoczęły się 1 marca gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Apel Poległych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w symboliczny sposób przywróciły pamięć
o ludziach, którzy byli urzeczywistnieniem demokratycznych
dążeń społeczeństwa polskiego.
W sali kinowej Gminnego Ośrodka kultury w Czyżewie Burmistrz
Anna Bogucka mówiąc o odwadze wspominanych 1 marca żołnierzach podkreśliła: To oni przez
dziesięciolecia żyli w zapomnieniu,
a walcząc o wolność Polski przed-

stawiani byli jako wrogowie narodu, bandyci
i przestępcy. (…) Dziś jednak są jasnym punktem
odniesienia. Nie pytali, co może dać im ojczyzna.
Chcieli służyć jej jak najlepiej, a służbie tej byli
wierni do końca.
Dokończenie na stronie 3.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
21 lutego 2018 roku odbyło się 102 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu
Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem;
zaopiniowania rozbudowy, przebudowy drogi
powiatowej Nr 2054B przez m. Stare Kalinowo
w km rob. 0+000-1+100; zaopiniowania rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej Nr 2053B
na odc. Faszcze-Kalinowo; zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej nr 106371B Perki Bujenki do wsi od km 0+000,00 do km 0+712,00;
zagospodarowania samochodów osobowych;
ustalenia na rok szkolny 2018/2019 profilów
kształcenia ogólnonarodowego i zawodów, liczby
oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do
klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki; zmian w budżecie
powiatu na 2018 rok; udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu
pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV)”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu pn: „30+ w drodze do zatrudnienia (IV)”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował
przyznane przez starostę dodatki motywacyjne
dla: dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego i Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem
Mazowieckiem na okres od 1 lutego 2018 roku
do 31 sierpnia 2018 roku; dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektów:
„Europejski staż – nowy wymiar kształcenia
zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego przez Unię

Europejską w ramach Programu ERASMUS+;
„AlterDrive” – współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu ERASMUS+;
„Rozwój w europejskim stylu – kurs języka angielskiego dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
„Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego (RPO WP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd powiatu rozpatrzył: wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych w 2018 roku, organizowanych przez instytucje z terenu powiatu
wysokomazowieckiego; pismo Prezesa zarządu
GRH im. Brygady Kawalerii „Plis” z Wysokiego Mazowieckiego w sprawie dofinansowania
rekonstrukcji sztandaru 14 Dywizjonu Artylerii
Konnej.
7 marca 2018 roku odbyło się 103 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicz w Ciechanowcu; zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2107B na odc. Radziszewo-Sieńczuch – Czaje
–Wólka w km rob. 0+000-2+471; zaopiniowania
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr
2072B na odc. ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem; zatwierdzenia „Strategii Rozwoju
Szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem na
lata 2018-2022”; zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na lata 2016-2020”; zatwierdzenia
„Koncepcji pracy szkoły – Centrum Kształcenia

Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem na
lata 2018-2020”; powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2018
roku.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał rady powiatu w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem; określenia zadań na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018
rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej.
Zarząd powiatu zapoznał się z Oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 rok w powiecie
wysokomazowieckim, przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem
Mazowieckiem; Ze sprawozdaniem z realizacji
programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. Sprawozdanie zostanie
przekazane na najbliższe posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz przedłożone Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego celem zapoznania się; ze sprawozdaniem z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok; z informacją
dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o zawartych kontraktach z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie: wyrażenia zgody na
zbycie składników majątku rzeczowego tj. walec
ogumiony i równiarka drogowa; zatwierdzenia
cen najmu od posiadanych przez ZDP w Wysokiem Mazowieckiem środków transportowych,
sprzętowych i innych urządzeń.
SG

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„W DRODZE DO SUKCESU”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ,
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożonym
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
społecznej i zawodowej.
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Wartość projektu: 595 935,00 zł, w tym
dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 505 295,00 zł.
Okres realizacji projektu:
01.02.2018 r. – 28.09.2019 r.
Pomoc w ramach projektu skierowana jest do
osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy) zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem.

Działania przewidziane w projekcie: Praca
socjalna; wsparcie psychologiczne; poradnictwo
zawodowe (w tym IPD); szkolenia; staże.
Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8,
tel. 86 275 86 12; Powiatowym Centrum
Pomocy Rodziny w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Mickiewicza 1, tel. 86 275 35 68.

NIE PYTALI, CO MOŻE DAĆ IM OJCZYZNA…

Dokończenie ze strony 1.
Częścią artystyczną uczniów z czyżewskiej
szkoły średniej oraz projekcją filmu „Wyklęty”
zakończyły się oficjalne uroczystości w Czyżewie, którym towarzyszyło szereg innych
działań. Wśród nich warto przypomnieć, że
w Muzeum Ziemi Czyżewskiej została otwarta
wystawa fotograficzna „Namioty Wyklętych”,
a w miejscowym GOK-u wystawa planszowa
„Rotmistrz Witold Pilecki Polak, Mąż, Ojciec,
Bohater”.
Również 1 marca Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
odbyły się w w Nowych Piekutach. W roku 100
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, to święto nabrało szczególnego wymiaru.
Pierwszą część obchodów, ze względu na panujące warunki pogodowe, przeprowadzono
w miejscowej Szkole Podstawowej, gdzie odbyła
się uroczysta akademia w wykonaniu uczniów
Szkoły, przypominająca postacie i losy Żołnierzy
Wyklętych. Zaproszeni Goście i Wójt Marek Kaczyński podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi Żołnierzy Wyklętych i walki o Niepodległość Polski. Następnie zgromadzeni przeszli
pod pomnik Żołnierzy AK, gdzie Prezes Stowarzyszenia GRH im. Brygady Kawalerii Plis odczytał Apel Poległych po czym nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem
w hołdzie Niezłomnym Bohaterom.
W drugiej części dnia, o godzinie 18.00
miało miejsce spotkanie w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach gdzie
Brygada im. Kawalerii Plis przedstawiła zgromadzonym prezentację o żołnierzach Wyklętych, w tym tych z naszych terenów. Następnie
uczestnicy obchodów mogli obejrzeć polski film
abularny p.t. „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego, nawiązujący do historii ostatniego żołnierza

niezłomnego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”.
Film w niezwykle realistyczny sposób ukazał
widzom realia powojennej Polski, w której żyli
i działali Żołnierze Wyklęci.
Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Wysokiem Mazowieckiem w niedzielę, 4 marca rozpoczęły się Mszą
Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, na
którym można było usłyszeć pełne patosu i patriotyzmu kazanie o naśladowaniu Żołnierzy
walczących z sowieckim okupantem po zakończeniu II Wojny Światowej.
Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta wraz z całą kolumną
delegacji i sztandarów, władz samorządowych
i krajowych, przedstawicieli harcerstwa, szkół

średnich, mundurowych, podstawowych, PSP,
Policji, Wojska (w tym WOT-u) i mieszkańców
miasta i powiatu pod pomnik upamiętniający
lokalną legendę walk z komunistami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy z 6 Wileńskiej Brygady AK. Pod monumentem złożono wieńce. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP Dariusz
Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński, Burmistrz Miasta Wysokie
Mazowieckie Jarosław Siekierko.
Około godziny 13.30 wystartował, po raz
pierwszy na ulicach Wysokiego Mazowieckiego, Bieg „Tropem Wilczym”. Celem imprezy jest
oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963. Główny dystans
biegu wynosi 1963 metry i nawiązuje do roku
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”.
W Wysokiem Mazowieckiem trasa przebiegała: start z ulicy Ludowej, w pobliżu pomnika kpt. Kazimierza Kamieńskiego – Huzara
i jego żołnierzy, na przeciw Miejskiego Ośrodka
Kultury; następnie ulicą Armii Krajowej, przez
Plac Odrodzenia do ulicy Długiej i prosto (przez
skrzyżowanie z ulicą Jagiellońską) do Rynku
Piłsudskiego (od razu w prawo – przed Pomnikiem Niepodległości – Polskiej Organizacji
Wojskowej) i ulicą Mystkowską (z przecięciem
ulicy Ludowej) przez Rondo im. Prezydenta
Kaczyńskiego w ulicę Szpitalną, następnie ulicą
Sienkiewicza prosto aleją przez Park im. Rodziny Kiełczewskich do ulicy Mickiewicza –
w prawo, przed Pomnikiem Armii Krajowej do
ulicy Ludowej w lewo do Miejskiego Ośrodka
Kultury.
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA
W lutym 2018 r. na terenie
powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 28 zdarzeń, w których uczestniczyło 65 załóg – 277 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych
Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 5 osób, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano na
wartość ok. 117,6 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
4 lutego o godz. 0024 Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze, do którego doszło
w miejscowości Dąbrowa Moczydły gmina
Szepietowo. Natychmiast na miejsce zdarzenia
zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie
Mazowieckie oraz zastęp z miejscowej jednostki OSP KSRG Dąbrowa Moczydły. Po przybyciu
na miejsce stwierdzono, że pali się garaż połączony z kotłownią w budynku mieszkalnym
murowanym, krytym blachą, a w środku jest
zadymienie. W chwili przybycia pierwszej JOP
wszyscy domownicy (troje dorosłych i pięcioro
dzieci) byli poza budynkiem, który opuścili go
o własnych siłach. Działania JOP polegały na

wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO
do środka garażu i podaniu jednego prądu wody
w natarciu na widoczny obok pieca CO ogień.
Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do
przewietrzania pomieszczenia garażu, po czym
okazało się, że zapaliły się trociny i śmieci leżące
niedaleko pieca CO. Dalsze działania polegały
na wyniesieniu spalonych śmieci na zewnątrz
budynku i przelaniu ich wodą. Następnie przewietrzono cały budynek mieszkalny oraz garaż
i sprawdzono ich, za pomocą detektora wielogazowego AlertMicro5, a także za pomocą kamery
termowizyjnej. W części mieszkalnej i garażu
nie stwierdzono zagrożenia tlenkiem węgla.
6 lutego o godz. 1540 do KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem zgłosiła się kobieta, która
z powodu opuchniętego palca serdecznego nie
mogła zdjąć złotej obrączki. Ratownicy w jednym z pomieszczeń Komendy, przy użyciu narzędzi do metalu rozcięli obrączkę uwalniając
opuchnięty palec. Rozciętą obrączkę przekazano
właścicielce.
20 lutego o godz. 1722 Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze, do którego doszło

w miejscowości Ciechanowiec. Niezwłocznie na
miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG
Wysokie Mazowieckie oraz dwa zastępy z miejscowej jednostki OSP KSRG Ciechanowiec. Po
przybyciu pierwszej JOP na miejsce stwierdzono, że doszło do pożaru w budynku mieszkalno-gospodarczym. Pomieszczenia mieszkalne
stanowiły około 30% powierzchni całego budynku. Paliła się drewniana konstrukcja sufitu
w sąsiedztwie komina nad zabudowanym kominkiem służącym do ogrzewania mieszkania.
W momencie powstania pożaru w mieszkaniu
nikt nie przebywał. Działania JOP polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
dopływu prądu do budynku, usunięciu blachy
z części dachu budynku w celu dotarcia do zarzewi ognia, rozebraniu zabudowy kominka.
Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania zarzewi ognia. Miejsce pożaru sprawdzono kamerą termowizyjną, oraz wszystkie
pomieszczenia detektorem tlenku węgla (wskazania były zerowe). Nadpaleniu uległa drewniana konstrukcja stropu w sąsiedztwie komina
oraz zniszczeniu obudowa kominka i w części
blacha na dachu.
TS

KRONIKA POLICYJNA
W lutym 2018 roku
w powiecie wysokomazowieckim doszło do 1 wypadku drogowego i 25 kolizji drogowych. Policjanci
na drogach naszego powiatu zatrzymali 6 nietrzeźwych kierowców.
– 12 lutego czujność i zdecydowane działanie wysokomazowieckich policjantów po raz
kolejny zapobiegły tragedii. Tym razem funkcjonariusze interweniowali wobec 67-latka, który
z urazem biodra i nogi leżał samotny w swoim
domu. Wyziębiony mężczyzna trafił do szpitala. Wysokomazowieccy policjanci systematycznie odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać
osoby samotne, starsze i nieporadne życiowo.
Działania te są ważne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy niska temperatura stwarza
potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia tych
osób. Tak też było 12 lutego, kiedy to funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
wysokomazowieckiej komendy Policji, sprawdzali samotnie mieszkającego 67-latka, w jednej
z miejscowości w gminie Wysokie Mazowieckie.
Gdy zapukali do drzwi domu, usłyszeli z jego
wnętrza głos mężczyzny, który wzywał pomocy.
Policjanci natychmiast weszli do środka budynku, gdzie na łóżku zauważyli leżącego człowieka. Mężczyzna trząsł się z zimna i uskarżał się
na ból biodra i nogi. Okazało się, że 67-latek
przed kilkoma dniami przewrócił się i z bólu
nie był w stanie się podnieść. Policjanci natych-
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miast, za pośrednictwem dyżurnego, wezwali na
miejsce pogotowie ratunkowe oraz udzielili mu
pierwszej pomocy. Przykryli poszkodowanego
kocem i monitorowali jego funkcje życiowe do
czasu przyjazdu karetki. Mężczyzna nie potrafił
dokładnie powiedzieć, jak długo leżał, zanim
znaleźli go policjanci. Gdyby nie szybkie i zdecydowane działania mundurowych z wysokomazowieckiej komendy Policji ta historia mogłaby
skończyć się tragicznie.
Pamiętajmy, że powinnością każdego z nas
jest reagowanie na cudzą krzywdę.
Nie bądźmy obojętni wobec tych,
którzy mogą potrzebować naszej pomocy.
Dzwońmy pod numer 997 lub 112.
– 21 lutego na terenie powiatu wysokomazowieckiego prowadzone były po raz kolejny
działania „Bezpieczna Gmina”. Główny ich cel
to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
w szczególności na drogach gminnych i powiatowych, gdzie według analiz dochodzi do dużej
ilości wypadków drogowych. Funkcjonariusze
zwracali szczególna uwagę na stan trzeźwości
kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa,
przekraczanie dozwolonej prędkości oraz używanie elementów odblaskowych przez pieszych
poruszających się po drogach, poza terenem
zabudowanym po zmierzchu. W trakcie prowadzonych działań, policjanci w rejonie miejscowości Dąbrówka Kościelna, po godzinie 15.00
zatrzymali do kontroli drogowej kierującego

skodą. Podczas rozmowy z 42-latkiem funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało prawie
promil alkoholu w jego organizmie. Ponadto
podczas sprawdzania danych mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że ma on orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów aż do 2020
roku. Teraz dalszym losem nieodpowiedzialnego kierowcy zajmie się sąd.
AB

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
c) w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
pokój nr 14, ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, w każdą środę
i piątek w godzinach od
9:00 do 13:00, w każdy
czwartek w godzinach od
11:30 do 15:30, porad prawnych udziela adwokat.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), zwaną
w dalszej części informacji „ustawą”, Powiat
Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej
pomocy prawnej. W związku z art. 9 ustawy
Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna w przeciętnym
wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej
4 godziny dziennie dla osób uprawnionych,
określonych ww. ustawą, tj.:
1) w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, pokój nr 11, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie:
a) w poniedziałki w godzinach od 9:00 do
13:00, porad prawnych udziela adwokat,
b) we wtorki w godzinach od 11:30 do 15:30,
porad prawnych udziela adwokat,
c) w środy w godzinach od 9:00 do 13:00, porad
prawnych udziela radca prawny,
d) w czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30,
porad prawnych udziela radca prawny,
e) w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00, porad prawnych udziela radca prawny.
2) w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzonym przez organizację pozarządową
p.n.: Fundacja HONVESTE VIVERE , 04-474
Warszawa, ul. Amałowicza – Tatara 7, gdzie
porady prawne będą udzielane:
a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie,
pokój nr 3, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00
do 13:00, porad prawnych udziela adwokat,
b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach,
pokój nr 25, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218
Sokoły – w każdy wtorek w godzinach od 9:00
do 13:00, porad prawnych udziela adwokat,

Nieodpłatna pomoc
prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc
prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej
dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.
1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba-

tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z 2017 r. poz. 456
i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza granicami
państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz.
60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła
straty, lub
8) która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej
osoba uprawniona, o której mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.
106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej
Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej
legitymacji weterana albo legitymacji weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie
dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Starosta Wysokomazowiecki serdecznie
zaprasza osoby uprawnione do korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
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„NIE UFAJ BEZGRANICZNIE”

Wysokomazowieccy policjanci prowadzą
kampanię informacyjną pod nazwą „Nie ufaj
bezgranicznie”. Działania skierowane są do
uczniów szkół średnich i mają na celu zwrócenie

uwagi na zagrożenia płynące z nielegalnej pracy
za granicą.
Wysokomazowieccy policjanci prowadzą
kampanię informacyjną pod nazwą „Nie ufaj
bezgranicznie”. Działania skierowane są do
uczniów szkół średnich i mają na celu zwrócenie
uwagi na zagrożenia płynące z nielegalnej pracy
za granicą. W trakcie spotkania policjanci starają się uświadomić młodym ludziom niebezpieczeństwa, na które mogą być narażeni podczas
poszukiwania pracy za granicą. Zwracają uwagę
słuchaczy, że nie wszystkie zamieszczane ogłoszenia z ofertami pracy są uczciwe. Omawiają
również nadużycia, jakie występują ze strony

potencjalnych pracodawców, dając jednocześnie wskazówki – o czym należy pamiętać przed
wyjazdem. Funkcjonariusze zwracają uwagę
młodych słuchaczy na to, iż powinni znać adres
i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego chcą wyjechać. Podkreślają, że jest to bardzo ważne, gdyż w razie
jakichkolwiek kłopotów mogą otrzymać tam
pomoc. Spotkania informacyjne pod nazwą „Nie
ufaj bezgranicznie” z młodzieżą szkół średnich
wysokomazowieccy policjanci planują na terenie całego powiatu.
AB

PLAGA POŻARÓW SADZY W KOMINACH
W ostatnim czasie zanotowaliśmy ponad
20 pożarów sadzy w kominach, wiele z pozostałych nie zostało zgłoszonych do Państwowej
Straży Pożarnej. Często wyglądają niepozornie
i niegroźnie, a czynią ogromne szkody, nierzadko związane z odbudową komina i remontem
pomieszczeń przy których przebiega przewód
spalinowy. W wielu przypadkach pożary skończyły się na wielotysięcznych stratach w budynkach.
Aby mieć gwarancje bezpieczeństwa pieców opalanych paliwem stałym lub instalacji
gazowych należy obowiązkowo przeprowadzać

ich okresowe przeglądy, sprawdzać przewody
wentylacyjne, a najważniejszym jest utrzymanie
w czystości kominowych przewodów dymowych.
Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, bo
pomimo sprawności instalacji niewiele to pomoże, jeśli nie będzie do pomieszczenia dopływało świeże powietrze dostarczające tlen zarówno
dla domowników, jak i pieców grzewczych, nie
doprowadzając do wydzielania się toksycznych
gazów występujących przy niepełnym spalaniu.
Pamiętajcie o czyszczeniu kominów. Ich
czystość jest gwarantem bezpieczeństwa w zimie.

OBCHODY 74 ROCZNICY MORDU WE WSI JABŁOŃ DOBKI

Każdego roku 8 marca dla społeczności
gminy Nowe Piekuty jest dniem szczególnym.
Właśnie w tym dniu obchodzona jest smutna
rocznica mordu mieszkańców wsi Jabłoń Dobki – w tym roku 74. Gospodarzem uroczystości była Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
w Jabłoni Kościelnej. Obchody tego ważnego
wydarzenia rozpoczęły się o godz. 11.30 w parafialnym kościele p.w. św. Piotra i Pawła. Na
uroczystej mszy zebrali się przedstawiciele władz
samorządowych, szkół, mieszkańcy gminy oraz
liczne Poczty Sztandarowe.
Uroczystości rocznicowe pozwoliły przypomnieć tragiczne wydarzenia z okresu II wojny
światowej. Rankiem, 8 marca 1944 do wsi przyjechali niemieccy żandarmi. Doszło do strzelaniny między nimi a kwaterującymi w domu
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Stanisława Szepietowskiego
partyzantami grupy Kedywu
Armii Krajowej. Zabito m.in.
zastępcę komendanta żandarmerii z Wysokiego Mazowieckiego – Zygmunta Klossera
zwanego „Krwawym Zygmuntem” i rozbito niemiecki patrol.
Partyzanci zdołali wycofać się
w kierunku lasu do wsi Jabłoń
Samsony.
Jeszcze tego samego dnia
Niemcy przy pomocy 4 volksdeutschów dokonali w odwecie masową zbrodnię na ludności cywilnej.
Zginęło według różnych źródeł 91 lub 96 osób
– prawie wszyscy spłonęli w budynku stajni
Stanisława Szepietowskiego obrzuconym wcześniej granatami. Zastrzelono około 15 osób.
Spośród zamordowanych 87 osób pochodziło
z Jabłoni-Dobków, część była mieszkańcami
nieodległych miejscowości: Buczyna, Szymbor
Włodków, Rusi i Jabłoni-Zambrowizny, kilka
osób z dalszych miejscowości, w tym z Warszawy. Wśród zamordowanych było 33 dzieci
i 31 kobiet. Najmłodsza ofiara miała zaledwie
dwa miesiące. 6 mężczyzn i 1 kobieta (Wiktoria
Szepietowska) cudem uniknęli śmierci. Zamordowanych i zwłoki spalonych pogrzebali
w zbiorowej mogile wyznaczeni przez Niemców
mieszkańcy wsi Szymbory i Jabłoni Kikolskie.

W tym roku w Jabłoni Kościelnej obchodzone jest 525-lecie parafii oraz 150-lecie wybudowania kościoła. W związku z tym uroczysta
msza połączona była z misjami parafialnymi.
W dalszej części spotkania zgromadzeni wysłuchali poruszającej części artystycznej w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, która przypomniała zebranym
gościom przebieg tragicznych wydarzeń. Wójt
Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński w swoim przemówieniu nawiązał także do tragicznych
wydarzeń sprzed 74 lat, wspomniał również
odwagę i bohaterstwo ludności cywilnej oraz
żołnierzy walczących o niepodległość naszego
kraju. Po mszy uczniowie oraz zgromadzeni
goście udali się na miejsce kaźni, gdzie złożono
wieńce, zapalono znicze oraz odmówiono modlitwę w intencji pomordowanych.

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY PODLASKIEJ WSI
Na samym wstępie, z okazji zbliżających się
świąt Wielkiej Nocy chciałbym złożyć wszystkim czytelnikom biuletynu informacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie
Nam spokój ducha, miłość, zdrowie i optymizm
w podchodzeniu do przeciwności losu. Niech
Święto Zmartwychwstania będzie obecne w każdej polskiej rodzinie i w każdym polskim domu,
w szczególności podczas świąt nie zapominajmy o ludziach chorych i cierpiących, a zarazem
budujących naszą wiarę.
Przechodząc do meritum, informuję, że
w dniu 5 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem podlascy rolnicy
mieli okazję spotkać się z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Jackiem Boguckim,
spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy
Przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej
Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem.

Na zaproszenie Wiesława Wnorowskiego
w spotkaniu uczestniczyli także Wicewojewoda
Podlaski Jan Zabielski, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Prezes
Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński,
Dyrektor OT ARiMR w Łomży Tadeusz Grzymała, Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Krzysztof
Jaworowski, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Henryk Grabowski, Dyrektor OT KOWR
Białystok Jadwiga Zabielska, Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, Wójt
Gminy Sokoły Józef Zajkowski, Kierownik BP
ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem Ryszard
Grodzki, Kierownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem Piotr Paprocki, Jarosław Szabłowski
- SM Mlekovita, a także delegaci rad Podlaskiej
Izby Rolniczej powiatów: wysokomazowieckiego,
łomżyńskiego, zambrowskiego i monieckiego.
Podczas spotkania dyskutowano o ciężkiej
sytuacji rolników którzy ponieśli olbrzymie straty
finansowe w związku z kredytowaniem zakupu
kwot mlecznych bądź z finansowaniem kar za
ich przekroczenie. Podkreślono ciężar problemu
jakim obarczono producentów mleka, niejednokrotnie mający bezpośredni wpływ na utratę
płynności finansowej prowadzonych gospodarstw. Na zebraniu nie zabrakło także omówie-

nia aktualnej sytuacji panującej na rynku trzody
chlewnej oraz przekazania bieżących informacji
o ASF. Dodatkowo szerokiej dyspucie poddano
temat projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa
rolne. Powyższa inicjatywa jest osobistym projektem Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jacka Boguckiego. Projekt ustawy dotyczy producentów rolnych którzy zagrożeni są lub znajdują się w stanie niewypłacalności. W projekcie
ustawy zaproponowano producentom rolnym,
którzy prowadzą działalność rolniczą cztery formy pomocy które mają na celu restrukturyzację
zadłużenia. Formy zaproponowanej pomocy
miałyby przybrać postać: dopłat do oprocentowania kredytów, udzielania pożyczek na spłatę
zadłużenia, udzielenia zabezpieczenia w postaci
gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego
oraz przejęcie zadłużenia rolników przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Podczas dyskusji
rolnikom nasunęło się wiele praktycznych pytań
co do zaproponowanego
projektu ustawy, także
miło Nam jest poinformować, że Podlaska Izba
Rolnicza Powiat Wysokomazowiecki w dniu
20 lutego 2018 r. złożyła
na ręce Ministra Rolnictwa uwagi do omawianego projektu. Projekt
ustawy jest nieustannie
monitorowany przez PIR
Wysokie Mazowieckie,
aktualnie jest na etapie
konsultacyjnym.
Dodatkowo, w imieniu podlaskich rolników Przewodniczący Rady
Powiatowej Wiesław Wnorowski opracował szereg propozycji i postulatów zmian legislacyjnych w obowiązującym prawie. Zaproponowane
zmiany, trafiły na ręce Wiceministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jacka Boguckiego i dotyczą przede
wszystkim umorzenia w całości bądź w części
kar finansowych które obciążyły producentów
mleka w związku z przekroczeniem kwot mlecznych oraz wypłaty rekompensat dla producentów rolnych którzy nabyli kwoty mleczne
w celu nie przekroczenia posiadanych limitów.
Zaproponowane zmiany legislacyjne dotyczą
także praktycznych uwag do postępowań egzekucyjnych prowadzonych względem producentów
rolnych. Zmiany w tym zakresie mają na celu
umożliwienie rolnikom zabezpieczenie prowadzonej produkcji rolnej w taki sposób, aby rolnik samodzielnie mógł spłacić zaciągnięte długi,
ograniczając jednocześnie możliwość sprzedaży
przez komornika jego parku maszynowego czy
inwentarza. Nadto, poddano dyskusji projekt
utworzenia bazy danych, mającej gromadzić ceny
nabywanych gruntów rolnych na terenie konkretnych gmin, powiatów czy województw. Utworzenie systemu na podstawie którego możliwym
będzie sprawdzenie rzeczywistej ceny rynkowej

gruntu rolnego, mogłoby być kluczowe w szeregu spraw administracyjnych i sądowych. Wypłata odszkodowań, wynagrodzeń, rekompensat
za wywłaszczenia, uwłaszczenia, ustanowienia
ograniczonych praw rzeczowych jest notorycznie
zaniżana w prowadzonych procesach sądowych.
Zaproponowana zmiana ma zmienić zaistniały
stan rzeczy. PIR Wysokie Mazowieckie postuluje
także o utworzenie przy ARiMR preferencyjnych
linii kredytowych dla młodych rolników, a także
podjęcie rozmów w zakresie możliwości bezpośredniego nabywania od producentów określonych wyrobów leczniczych dla zwierząt czy
środków ochrony roślin. Nadto, w opracowanych
postulatach legislacyjnych samorząd rolniczy wyraża swoją opinię w zakresie sytuacji związanej
z tematem uboju rytualnego czy ewentualnego
zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Z treścią opracowywanych postulatów, zmian i opinii można zapoznać się w biurze PIR Wysokie
Mazowieckie.
Podlaska Izba Rolnicza Powiat Wysokomazowieckie, zaprasza wszystkich producentów rolnych do zgłaszania występujących u nich
i nurtujących ich problemów. Podjęcie czynnej
inicjatywy ze strony rolników umożliwi samorządowi rolniczemu nagłośnienie występujących
problemów i przekazanie ich władzy ustawodawczej. W związku z powyższym, zapraszamy
wszystkich chętnych do kontaktu z Podlaską Izbą
Rolniczą pod numerem telefonu 86 275 01 81
bądź o zgłaszanie problemów polskiej wsi osobiście w placówce PIR Wysokie Mazowieckie
.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATOWEJ
PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ INFORMUJE:
1. O możliwości skorzystania przez każdego
producenta rolnego oraz mieszkańca terenów
wiejskich z bezpłatnych porad prawnych. Porady
prawne będą udzielane telefonicznie przez radcę prawnego Agatę Żochowską, pod numerem
telefonu 504 123 838, w każdy piątek miesiąca.
Zakres udzielanych porad prawnych obejmuje
sprawy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa rolnego. Zapraszamy z skorzystania z usług profesjonalisty;
2. O otwarciu ośrodka terapeutycznego dla osób
uzależnionych i pomocy rodzinie „DOM MIŁOSIERDZIA” w Hodyszewie. Ośrodek terapeutyczny będzie ośrodkiem pobytu stałego gdzie
chorym będą pomagać terapeuci. Przy ośrodku ma powstać niewielkie gospodarstwo rolne,
w którym praca będzie elementem terapii. Będą
tam organizowane spotkania, warsztaty oraz
sympozja. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o wsparcie materialne na rzecz Fundacji POJEDNANIE ul. Ppłk. Stefana Platonoffa 40, 18-212
Nowe Piekuty nr rachunku 47 1020 1332 0000
1102 1073 0895.
Wiesław Wnorowski
Przewodniczący Rady Powiatowej PIR
w Wysokiem Mazowieckiem
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KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH POWIATU
WYSOKOMAZOWIECKIEGO KWIECIEŃ–MAJ 2018 r.

IMPREZY KULTURALNE
Koncert pamięci Świętego Jana Pawła II –
kwiecień 2018 r. Organizator: GOK
w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,18-220 Czyżew,
tel. 86 275 52 69, kulczyzew@op.pl, miejsce
realizacji: Kościół Parafialny w Czyżewie.
Bajkowy Pokaz Mody Ekologicznej – kwiecień
2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
PM nr 1, ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, tel. 86 275 0 808.

Eliminacje powiatowe XXXI Małego Konkursu
Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki..” –
11 kwietnia 2018 r. Organizator i miejsce
realizacji: MBP w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
XVI Dzień Pamięci o Sybirakach, Ofiarach
Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej –
15 kwietnia 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: SP w Nowych Piekutach ul. Główna 3,
18-212 Nowe Piekuty, tel. 86 476 50 45, zsnp@wp.pl,
Klub Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach.
IV Regionalny Konkurs Historyczny „Wiedzy
o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1039 do
25 kwietnia 1947 roku” – I etap: I połowa kwietnia 2018 r.; II Etap: II połowa kwietnia 2018 r.
Miejsce realizacji: CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, e -mail: ckzmsekr@go2.pl,
IPN w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1 A,
15-637 Białystok, oddzial.bialtystok@ipn.gov.pl.
XXII Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi
Pszczelarskie – 21-22 kwietnia 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: PODR
w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, tel. 86 275 89 00,
fax. 86 275 89 20; podr@zetobi.com.pl.
Jarmark na Św. Wojciecha – 22 kwietnia 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18230 Ciechanowiec, tel. 86 277 13 28,
info@muzeumrolnictwa.pl.
XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji
Jana Pawła II – 27 kwietnia 2018 r.
Organizator: SP w Kuleszach Kościelnych, ul.
Główna 2,18-208 Kulesze Kościelne,
tel. 86 274 40 76, joszkol@wp.pl, miejsce
realizacji: CEW w Kuleszach Kościelnych.
XIV Regionalny Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej – kwiecień 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
tel. 86 275 52 69, kulczyzew@op.pl.

realizacji: PM Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 24 81, przedsz.nr2@neostrada.pl.
XVIX Powiatowe Prezentacje Zespołów
Tanecznych WESOŁY PLĄS – 29 kwietnia
2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69, kulczyzew@op.pl.
Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja” – kwiecień 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: COKiS,
ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec,
tel. 86 271 05 63, cokis@ciechanowiec.pl.
II Pielgrzymka rowerowa do Wilna – 1-6 maja
2018 r. Organizator: Stowarzyszenie „Cykliści”
ul. Prusa 72, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 696 705 185.
Wojewódzkie Obchody Święta Flagi RP –
2 maja 2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
Urząd Gminy Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10,
18-218 Sokoły, CK-B w Sokołach.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja –
3 maja 2018 r. Organizator: GOK w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69,
kulczyzew@op.pl, miejsce realizacji:
uroczystości w kościele, przy pomniku.
„Witaj majowa jutrzenko” – Wspólne
Śpiewanie Pieśni Patriotycznych 3 maja 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: MOK
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 23 43,
mokwysmaz@poczta.onet.pl.
XXI Festyn Rodzinny z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, Jubileusz 525-lecia Parafii
p.w.św. Ap.Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej,
150 Rocznica Wybudowania i Konsekracja
kościoła Parafialnego w Jabłoni Kościelnej –
3 maja 2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
GOK w Nowych Piekutach, ul. Główna 23A,
18-212 Nowe Piekuty; SP w Jabłoni Kościelnej
ul. Mickiewicza 1, Jabłoń Kościelna 18-212 Nowe
Piekuty, miejsce realizacji: ZS w Jabłoni Kościelnej, tel. (086) 476 15 20, gok@nowepiekuty. pl.
„Moje Miasto - Mój Powiat – Moja Ojczyzna”
III Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Polsce i Powiecie Wysokomazowieckim –
maj 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 24 81,
przedsz.nr2@neostrada.pl.

Impreza integracyjno-ekologiczna „Nasza Ziemia” – kwiecień 2018 r. Organizator i miejsce
realizacji: GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyżew, tel. 86 275 52 69, kulczyzew@op.pl.

XVIII Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów –
maj 2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
GOK w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52,
18-210 Szepietowo, miejsce realizacji: SP w Szepietowie, tel. 86 476 01 02, gok@szepietowo.pl.

X Edycja Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego „Kto Ty Jesteś - Polak Mały” –
kwiecień 2018 r. Organizator i miejsce

Święto Dziecka i Rodziny – maj-czerwiec 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: PCPR
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1,
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18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 35 68,
pcprwysmaz@poczta.onet.pl.
XII Zielone Świątki – 20 maja 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: GOK w Szepietowie,
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 476 01 02, gok@szepietowo.pl.
Europejska Noc Muzeum – 19 maja 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 13 28,
info@muzeumrolnictwa.pl.
XIII Zielona Gala i XI Podlaskie Targi
Budownictwa Wiejskiego 13 maja 2018 r.
Organizator i miejsce realizacji: PODR
w Szepietowie, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 275 89 00; dyrwpodr@zetobi.com.pl.

XVII Edycja Konkursu Powiatowego
„O życiu, osobowości i nauczaniu Św. Jana
Pawła II” – 24 maja 2018 r. Organizator i miejsce realizacji: ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 86 275 25 88, zesp-szk-zaw@o2.pl.
Konkurs Taneczny – maj 2018 r.
Organizator miejsce realizacji: PM Nr 1,
ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 86 275 08 08.
Powiatowe obchody ,,Dni ochrony przeciwpożarowej’’ – maj 2018 r. Organizator:
KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem,
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6,
tel. (086) 275 81 01 fax. (086) 275 81 09,
kppspwm@straz.bialystok.pl, miejsce realizacji:
plac przed MOK w Wysokiem Mazowieckiem.
Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej –
maj 2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
GOK w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220
Czyżew, tel. 86 275 52 69, kulczyzew@op.pl.
VII Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej –
maj 2018 r. Organizator i miejsce realizacji:
SP w Ciechanowcu, ul. Sosnowa 2,
18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 19 26,
ela.trzeszczkowska@wp.pl.
IMPREZY SPORTOWE
Halowe Rozgrywki w Piłkę Nożną o Puchar
Wójta Gminy Nowe Piekuty – marzec/kwiecień
2018 r. Organizator: Wójt Gminy Nowe Piekuty,
ul. Główna 8. 18-212 Nowe Piekuty,
tel. 86 476 15 20, urzad@nowepiekuty.pl, miejsce
realizacji: Hala sportowa w Jabłoni Kościelnej.
Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar
Starosty Wysokomazowieckiego – kwiecień 2018
r. Organizator: CKZ, tel. 86 2752234,
ckzwmsekr@go2.pl.
XV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego – maj 2018 r. Organizator: UKS
„STRART”, 18-210 Szepietowo, tel. 86 476 02 45,
spszepietowo@o2.pl, miejsce realizacji:
SP w Szepietowie.

KOLEJNA PRZYGODA Z ERASMUSEM+
Centrum Kształcenia Zawodowego od roku
2015 nieprzerwanie realizuje europejskie projekty w ramach programu Erasmus+. W ciągu
tych lat współpracowaliśmy z różnymi partnerami, wykonując działania związane z tematyką
projektu. Poznajemy kulturę, język, obyczaje,
życie rodzinne i szkolne oraz systemy edukacji
w krajach partnerskich. Nawiązywaliśmy przyjaźnie za granicą. Kontakty te były dla wszystkich uczestników projektów zarówno wielkim
wyzwaniem, jak i prawdziwą przygodą, źródłem ogromnej satysfakcji i rozwoju.
Świadomi wielorakich korzyści płynących
z takiej współpracy, nie mieliśmy wątpliwości,
że należy ją kontynuować. Od 1 listopada 2017
roku rozpoczęliśmy realizację dwuletniego, międzynarodowego projektu edukacyjnego AlterDrive. Projekt ten jest finansowany z funduszy
Europejskiego Programu Erasmus+, akcja KA2
– Współpraca na rzecz innowacji i wymiany
dobrych praktyk. Będziemy nad nim pracować
z następującymi czteroma partnerami:
• Akademia Rzemiosła w Pradze – zawodowa
szkoła techniczna;
• Centrum Badawcze / Instytut badawczy AIJU
z Hiszpanii;
• Perfekt Project Sp. z o.o. z Białegostoku;
• Europejska Agencja Rozwoju (ERA) – europejska sieć instytucji i ekspertów w dziedzinie
edukacji, innowacji i rozwoju regionalnego
z siedzibą w Pradze.
Rozpoczynając kolejną przygodę z realizacją międzynarodowego projektu, szczególnie cieszy fakt, że kontynuujemy współpracę z naszymi
partnerami z Polski i Hiszpanii. Do współpracy
postanowiliśmy zaprosić jeszcze Czechów.
Ustalony przez partnerów tytuł „AlterDrive”
mówi już całkiem sporo na temat realizacji celów
i projektu. Chodzi nam o umożliwienie młodym
ludziom na poziomie kształcenia zawodowego
stworzyć dostęp do kwalifikacji zawodowych
niedostępnych w obecnym systemie kształcenia
na tym poziomie, tj. umiejętności diagnostyki
i naprawy pojazdów z alternatywnymi źródłami
napędu.
Podstawowym celem projektu jest stworzenie takiego partnerstwa strategicznego, które
pozwoli na podniesienie jakości i przydatności
oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów
samochodowych poprzez rozwój nowego i innowacyjnego podejścia do nauczania w tym zawodzie.
Realizacja projektu przyczyni się również
do upowszechniania najlepszych europejskich
praktyk w tym zakresie. Pozwoli to na dopaso-wanie kształcenia i szkolenia zawodowego

w branży motoryzacyjnej do rynku pracy. Rozwój kształcenia wysokiej jakości z silnymi elementami uczenia się opartego na współpracy
z przedsiębiorcami przy jednoczesnym wpływie
na wszystkie grupy docelowe:
– rozwój zawodowy nauczycieli zajmujących się
kształceniem i szkoleniem zawodowym,
– wzrost umiejętności uczestników kształcenia – uczniów wykorzystujących platformę,
– korzyści dla uczestników życia gospodarczego – firm otrzymujących lepszego pracownika
kończącego kształcenie zawodowe w szkole,
– rozwój Partnerów w dziedzinie kształcenia
i współpracy międzynarodowej.
Dzięki współpracy międzynarodowej i partnerstwu składającego się ze szkół, centrum badawczego i przedsiębiorstw, możliwa będzie realizacja zadań i obowiązków na rzecz wspólnej
realizacji projektu.
Bieżący rok szkolny będzie więc dla nas
bardzo pracowity, ale zarazem obfitujący w możliwości rozwoju i przeżycia fascynujących przygód. Po bardzo pozytywnych doświadczeniach
z poprzednich projektów zabieramy się do pracy z dużym zapałem i z wiarą, że nam się uda
i że kolejny projekt będzie równie pouczający
i wzbogacający jak poprzednie, a także pozwoli
nam poszerzyć krąg naszych przyjaźni o nowe
kraje europejskie.

AlterDrive – spotkanie robocze
w CKZ

Spotkanie inauguracyjne, które rozpoczęło
dwuletni, międzynarodowy projekt edukacyjny
AlterDrive odbyło się w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem mazowieckiem jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Projekt ten jest
finansowany z funduszy Europejskiego Programu Erasmus+, akcja KA2 – Współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk. Centrum
Kształcenia Zawodowego, jako szkoła koordynująca prowadzi prace, które pozwolą stworzyć
partnerstwa strategiczne mające wpływ na podniesienie jakości i przydatności oferty kształcenia
w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Celem pierwszego spotkania osób realizujących projekt było: zawiązanie współpracy
pomiędzy partnerami projektu; dokonanie przydziału obowiązków oraz podziału ról w projekcie; omówienie ważnych aspektów projektu tj.
zarządzanie finansami, wdrażanie projektu, monitoring i ewaluacja oraz rozpowszechnianie
rezultatów.
W trakcie wizyty każda z delegacji partnerskich dokonała prezentacji swojej instytucji.
Przedstawiono założenia wszystkich rezultatów
projektu oraz wytyczone zostały zadania i określone terminy ich wykonania. Sprecyzowano
cele na kolejne etapy programu, szczególną uwagę poświęcając pierwszemu rezultatowi. Chodzi
o opracowanie przez wszystkich partnerów pod
kierownictwem lidera raportu zawierającego
weryfikację modelu nauczania o układach napędowych na poziomie kształcenia zawodowego.
Omówione zostały również szczegóły działań
zaplanowanych na bieżący rok szkolny. Dyskutowano o sposobach ewaluacji i upowszechniania projektu.
Delegacje uczestniczyły również w prezentacji szkoły mogąc w ten sposób poznać nasz
warsztat i metody pracy oraz atmosferę nauczania w polskiej szkole. Poświęcono również
uwagę na wybór logo projektu z wcześniej ogłoszonych konkursów. Takie wizyty to nie tylko
warsztaty i spotkania nauczycieli, to także nawiązywanie nowych kontaktów i wzajemna integracja.
W dniu 14 marca 2018 roku odbyło się dodatkowe spotkanie projektowe. Uznaliśmy, że
skutecznym sposobem na zebranie całego zespołu projektowego w jednym miejscu będzie
wideokonferencja. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich Partnerów tj. CKZ i Perfect
Project z Polski, ARP i ERA z Czech oraz AIJU
z Hiszpanii. Uwzględniając analizę potrzeb
i oczekiwań kluczowych Partnerów, której dokonaliśmy po pierwszym spotkaniu projektu
rozmowy dotyczyły następujących zagadnień:
sprawy związane z kwestiami administracyjnymi
takimi jak raporty czy zagadnienia budżetowe;
formalności związane z organizacją następnego
spotkania roboczego, które odbędzie się w Pradze w Czechach; ustalenie formy przedstawienia raportu dotychczasowych prac w ramach
1 rezultatu, oraz sposób i miejsce ich przedstawienia oraz zrecenzowania; podjęto decyzję co
do rodzaju dokumentów z informacjami, które
będą zamieszczone na stronie internetowej projektu AlterDrive; uczestnicy rozmów zadecydowali co powinno być zrobione przez każdego
z nich na następne spotkanie robocze.
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PODLASKA MARKA ROKU

Szanowni Państwo,
prosimy o głosy na Podlaskie Święto Chleba –
finalistę tegorocznej edycji
Podlaskiej Marki Roku!
Głosowanie odbywa się za pomocą
strony internetowej i jest bezpłatne:
http://podlaskamarka.pl/glosowanie/?kid=5541
pozostali kandydaci:
http://podlaskamarka.pl/lista-kandydatow-glosowania/
Nagroda Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie regionu,
organizowany nieprzerwanie od 10 lat przez
Marszałka Województwa Podlaskiego i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem
regionalnych producentów i konsumentów.
W ciągu ostatniej dekady w konkursie rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które
do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej
doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski.
Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, takich
jak np.: Mlekovita, Polmos, Pronar, ale również
drobnych producentów, kultywujących tradycje
dziedzictwa kulturowego regionu.
Podlaska Marka to przegląd nowych rozwiązań, trendów, smaków. To ranking układany
przez mieszkańców Podlaskiego pokazujący, co
w ostatnim czasie nas zachwycało i zaskakiwało.
Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach: produkt, inwestycja, odkrycie, wydarzenie,
kultura, społeczeństwo. Podlaskie Święto Chleba nominowane jest w kategorii wydarzenie.
Podlaskie Święto Chleba to impreza popularyzująca zanikające zwyczaje agrarne i chrześcijańskie, pokazuje lub przypomina widzom
pracę dawnych maszyn rolniczych oraz tradycje
związane z życiem i pożywieniem w dawnym
gospodarstwie domowym. Plenerowa impreza
w ciechanowieckim skansenie to niezwykle atrakcyjna forma prezentacji szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, które zniknęło już bezpowrotnie z życia podlaskiej wsi.
Muzeum Rolnictwa, jako instytucja kultury
o profilu zainteresowań przede wszystkim związanym z życiem na dawnej wsi podlaskiej, pracy
w gospodarstwie domowym i historii rolnictwa,
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jest miejscem, które jak żadne inne, prezentuje
te tradycje w otoczeniu żywej XIX wiecznej wsi
podlaskiej. Dzięki organizowaniu tego wydarzenia, swoją działalność naukowo-badawczą prezentuje szerokiej publiczności. Ożywia tradycje,
daje możliwość bezpośredniego kontaktu z historią regionu. Muzeum prezentuje i kultywuje
zwyczaje w pierwotnej, nieskażonej nowoczesnością formie.
Podlaskie Święto Chleba ma długą historię
i już swoją własną tradycję, znaną od siedemnastu lat. Impreza ta jest rozpoznawalną marką w Polsce oraz niezapomnianą podróżą do
przeszłości. Poprzez interakcję turysta spotyka
się tradycją podlaskiej wsi oraz jakże ważnych
w życiu świąt związanych z rokiem obrzędowym
i kalendarzem chrześcijańskim. Święta obchodzone w sierpniu obrazują dwie szczególnie
ważne cechy dla Polaków – gorliwą religijność
i żarliwy patriotyzm. Podczas Podlaskiego Święta
Chleba prezentowane są tradycje związane ze
Świętem Matki Boskiej Zielnej, dniem Świętego
Rocha oraz z pracą w polu. Wydarzenie rozpoczyna uroczysta Msza Święta, po której bryczkami w uroczystym korowodzie przejeżdżają do
muzeum goście. Korowód prowadzi zabytkowy
wóz drabiniasty z gospodarzami, którzy wiozą
tradycyjny wieniec dożynkowy. Parada kilkudziesięciu unikatowych, zabytkowych ciągników
otwiera imprezę w muzeum.
Nazwa miesiąca sierpnia pochodzi od sierpa, a ten związany jest ze żniwami – bardzo ważnym wydarzeniem w życiu chłopów.
Żniwa to wielki symboliczny rytuał, nie
tylko ciężka praca. Zawsze zaczyna się żniwa
imieniem pańskim, czyli znakiem krzyża. Gospodarz, właściciel majątku lub najważniejszy
gospodarz we wsi ścinał pierwszą garść zboża.
Dopiero wtedy do pracy w polu dołączali kolejni żniwiarze i żniwiarki. Na koniec zostawiano
ostatnią kępę zboża – przepiórkę. Zawsze pięknie ją przystrajano i kładziono tam kamień,
a na nim chleb – symbol obrzędu składania na
ołtarzu ofiary i modlitwy, aby o własnym chlebie
doczekać przyszłych żniw. Przepiórkę należało
również oborać, aby na polu nie rosły chwasty.
Robiono to w różny sposób. W naszym regionie
Podlasia najpowszechniejszym sposobem było
przeciągnięcie za nogi najmłodszej, czystej i najpiękniejszej żniwiarki, aby symbolicznie przekazała ziemi swoje siły witalne. Na zakończenie
żniw prezentowane są dawne sposoby młócenia zboża m.in. młócenie cepami na klepisku,
z użyciem młocarni szerokomłotnej, napędzanej
silnikiem S60 oraz młocarni Warmianki napędzanej lokomobilą na polu. Następnie właściciele majątku urządzają żniwiarzom dożynki.
Zabawa, poczęstunek, tańce w nagrodę za dobrze wykonane żniwa i zebrane plony. Żniwiarze
zawsze przychodzili do gospodarzy w orszaku,
na którego czele nieśli wieniec dożynkowy upleciony z bieżących zbiorów. Wieniec dożynkowy
nazywany był plonem, bo uosabiał wszystkie
zebrane plony oraz urodzaj.

Na dawnej wsi każdej uroczystości towarzyszyło dzielenie się chlebem, a po każdej ciężkiej pracy nadchodził czas ucztowania i zabawy.
Nazwa oraz program wydarzenia mają na celu
uczczenie właśnie tego obyczaju, pokazania
w atrakcyjny sposób i szczegółowo wszystkich
elementów dawnego sierpniowego świętowania
na wsi podlaskiej. We wszystkich pokazach aktywnie uczestniczą turyści i goście.
Początki imprezy folklorystycznej zwanej
Podlaskim Świętem Chleba sięgają roku 1991,
kiedy to na terenie skansenu zorganizowano
uroczystość dożynkową. Jednak to od 2001 roku
z inicjatywy cechu piekarzy z Podlasia i Mazowsza, narodziła się idea Podlaskiego Święta
Chleba. Od tego czasu impreza ta jest jedną
z największych imprez folklorystycznych w Polsce. Każdego roku gromadzi ponad 25 tysięcy
widzów z Podlasia, różnych regionów Polski
i zza granicy. Sposób prezentacji pokazów związanych ze zwyczajami dawnej ludności wiejskiej jest dostępny dla szerokiej publiczności.
Pokazy żniwne i dożynkowe, pokaz wypieku
chleba, parada zabytkowych ciągników, święcenie zwierząt, wykonywanie równianek, młócenie zboża w młocarniach i cepami, odbywają
się w plenerze – na terenie skansenu. Podlaskie
Święto Chleba przyciąga rzesze turystów atrakcyjnością programu. Dodatkowo przez cały
dzień na terenie wystawia się ponad stu twórców ludowych i handlarzy rękodziełem, dostępne są liczne atrakcje dla dzieci oraz stoiska
z regionalnym jadłem regionalnym. Honorowe
miejsce na Święcie Chleba zajmuje chleb, czyli
piekarnie, zjeżdżające tego dnia z Podlasia i różnych regionów Polski oraz z zagranicy. Aby
uczcić znaczenie chleba, dzielenia się nim i podkreślić jego symbolikę w życiu ludzi oraz uhonorować piekarzy, organizowany jest konkurs
na najciekawsze stoisko piekarnicze, w którym
oceniana jest tradycyjna receptura, jakość chleba,
tradycja i historia rodzinnych piekarni, atrakcyjność i innowacja. Przez cały dzień, czas spędzony w muzeum, umilają występy zespołów
folklorystycznych. Fenomenem wydarzenia jest
"Podlaskie Lato" w amfiteatrze, podczas którego
występują współczesne gwiazdy muzyki rozrywkowej.
Polacy uchodzą za naród lubiący świętować, przywiązany do tradycji, ceniący dawne
obyczaje, dlatego kultywowanie i podtrzymywanie pięknych tradycji ludowych, to najlepsza
forma nauki historii, historii regionu, a poprzez
to również patriotyzmu.
W tym roku Podlaskie Święto Chleba
odbędzie się 12 sierpnia!
Dział Oświatowo-Promocyjny
Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

KOMUNIKAT MUZEUM ROLNICTWA

ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ
KONKURSU NA NAJLEPIEJ ZACHOWANY
ZABYTEK WIEJSKIEGO BUDOWNICTWA
DREWNIANEGO W WOJEWÓDZTWIE
PODLASKIM.

PROSIMY O POMOC W INFORMOWANIU
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA,
ROZPOWSZECHNIANIU INFORMACJI,
ABY DOTARŁA DO JAK NAJWIĘKSZEJ
LICZBY MIESZKAŃCÓW NASZEGO
WOJEWÓDZTWA.
Od 2005 roku między na terenie Województwa Podlaskiego odbywa się Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.
Organizatorami jedynego takiego konkursu
w Polsce są Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patronat nad
konkursem sprawuje Generalny Konserwator
Zabytków i portal Wrota Podlasia. W ostatnim
roku, konkurs został wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za działania na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego.
Każdego roku grupa pasjonatów architektury drewnianej i etnografów odbywa podróż
po zakątkach Województwa Podlaskiego, w celu
dokumentowania i oceny wiekowych, drewnianych budynków, stanowiących zapominany już
obraz dziedzictwa architektonicznego i kulturowego naszego regionu. W skład jury wchodzą
specjaliści w dziedzinie architektury drewnianej,
konserwacji zabytków oraz etnografii z Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu,
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
UMWP, Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Oddziału Terenowego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w tym Delegatur w Łomży i Suwałkach.
Sukces naszego konkursu zawdzięczamy
mieszkańcom Województwa Podlaskiego, którzy
wspierani przez władze jednostek samorządu
terytorialnego, od trzynastu lat zgłaszają do konkursu swoje piękne wiejskie budynki. Z każdym
rokiem zwiększa się świadomość mieszkańców
i przybywa gmin, w których władze wiedzą, że
udział w konkursie jest cennym działaniem kulturowym, ale również sposobem promocji obszaru wiejskiego.
Mieszkańcy darząc nas coraz większym zaufaniem, zdają sobie sprawę z tego, że w konkursie wystarczy jedynie otworzyć drzwi, pozwolić
na rozmowę i wykonanie kilku zdjęć, by uczestniczyć w walce o cenne nagrody.
Dziękujemy wszystkim osobom, które uchylają nam swoją prywatną przestrzeń, jaką jest
własny dom i podwórko, abyśmy mogli zachować
obraz tej spuścizny dla przyszłych pokoleń.
Zapraszamy państwa do udziału w konkursie i do ochrony dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.

W ciągu XIII lat konkursu udało nam się
udokumentować ponad 860 budynków w Województwie Podlaskim, o których stan dbają sami
ich właściciele. Zawdzięczamy to władzom gmin
i ich mieszkańcom, którzy darząc nas zaufaniem
pozwalają nam zajrzeć pod „strzechy” swoich
drewnianych chat. To dzięki takim ludziom
kolejny raz będziemy mogli podziwiać piękno
i różnorodność architektury podlaskich wsi i nagradzać tych, którzy dbają o to by zachować dziedzictwo architektoniczne i kulturowe Podlasia.
Naszym głównym zadaniem jest ochrona
tradycyjnego, wiejskiego budownictwa poprzez
tworzenie dokumentacji fotograficznej obiektów w terenie, które poddajemy ocenie. Ocena
obiektów opiera się na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością
głosów, którzy biorą za podstawę następujące
kryteria:
– stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego,
– zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych,

– obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.),
– otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru
budynku.
Zwracamy się do Władz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Mieszkańców Województwa Podlaskiego by po raz kolejny pozwolili
nam z pasją kontynuować nasz cel, jakim jest
dokumentowanie dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.
Jury Konkursu
Szczegółów dotyczących konkursu
i udziału w konkursie udziela organizator:
Anna Wiśniewska i Edwin Wilbik
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. (86) 277 13 28, w. 30
e-mail zabytekpodlasia@gmail.com
www.muzeumrolnictwa.pl
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