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Uprzejmie informujemy,
że w związku z Zarządzeniem Starosty
Wysokomazowieckiego
Nr 43/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

NOWY ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY W SZPITALU OGÓLNYM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
27 października w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się oficjalne
otwarcie oraz oddanie do użytku nowego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, którego
powstanie było pierwszym etapem całkowitego remontu budynku szpitala. W uroczystości
udział wzięli Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko,
Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Mariola Kucharewicz, a także pracownicy szpitala.
Ciąg dalszy str. 6.

Z PRACY ZARZĄDU

28 października 2020 roku odbyło się 58
posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2077B na odcinku Plewki – Dąbrowa Moczydły – Dzikowiny,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi
Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
c) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
d) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
e) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu,
f) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,
g) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:
a) zobowiązania powiatu wysokomazowieckiego
do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego przekraczających
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
w pozostałych oddziałach szkolnych,
b) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na
lata 2020-2022,
c) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie w sprawie
zrzeczenia się przez Powiat Wysokomazowiecki
odszkodowania za nieruchomość wydzieloną
pod linie kolejowe położoną w obrębie ewidencyjnym Szepietowo w ramach projektu pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok”
polegającego na przebudowie lini kolejowej nr 6
(E75) na działkach położonych w gminie Szepietowo, powiat wysokomazowiecki.

2

04 listopada 2020 roku odbyło się 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
wysokomazowieckiego w 2021 roku,
b) ustalenia procedury ogłaszania naboru na
członków komisji konkursowej oraz regulaminu
pracy komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku,
c) ogłoszenia naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku,
d) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z założeniami
do budżetu powiatu na 2021 rok.
Zarząd powiatu rozpatrzył interpelację
Radnego Radu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 04.11.2020 r. w sprawie zapewnienia
udziału Powiatu Wysokomazowieckiego w budowie miejsc postojowych przy stacji kolejowej
w Szepietowie.
Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek przedstawiciela rolników z Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zajęcia stanowiska popierającego postulaty rolników dotyczące sprzeciwu
wobec tzw. „piątki dla zwierząt”.
13 listopada 2020 roku odbyło się 60 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania projektu „Programu ochrony
środowiska dla gminy Wysokie Mazowieckie
do 2023 r. z perspektywą do 2027 r. ”,
b) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,
c) zaopiniowania przebudowy z rozbudową drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn od km 0+000,00 do km 0+971,50,
d) zaopiniowania rozbudowy i przebudowy
drogi gminnej – łączącej ul. Solidarności z ul.
Kolejową w Sokołach wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej,

e) projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021 rok,
f) projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na
lata 2020-2025,
g) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
27 listopada 2020 roku odbyło się 61 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania projektu „Programu ochrony
środowiska dla gminy Wysokie Mazowieckie
do 2023 r. z perspektywą do 2027 r. ”,
b) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
drogi kategorii drogi gminnej,
c) powołania komisji konkursowej opiniującej
oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2021
roku,
d) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
e) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem,
f) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
g) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem
Mazowieckiem,
h) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
i) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekt
uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024 za lata
2018-2019.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Fundacji
Kwartalnika Wyklęci w sprawie wsparcia finansowego przy wydaniu publikacji poświęconej
historii Okręgu Białostockiego Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego.Zarząd powiatu postanowił o włączeniu się w przedsięwzięcie poprzez zakup 50 szt. egzemplarzy, które zostaną
rozdysponowane do bibliotek szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrekora
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie zabepieczenia w budżecie powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych na
2020 rok środków finansowych na zakup dwóch
samochodów osobowych z częścią przeznaczoną
do przewozu ładunku. Zarząd powiatu ustosunkował się pozytywnie do powyższego wniosku.

ZDANIEM STAROSTY...

Szanowni Państwo!
Zbliża się koniec roku 2020. Jest to czas,
gdzie podsumowujemy mijający rok, ale także
snujemy plany na przyszłość. Jaki był ten mijający 2020 r. dla powiatu wysokomazowieckiego?
Jednym zdaniem nie da się go ocenić i posumować. Z jednej strony był to bardzo trudny
czas, albowiem zmarł nagle i niespodziewanie
Leszek Gruchała – Wicestarosta Wysokomazowiecki, z którym przepracowałem niemal 15 lat.
Jego strata jest niepowetowana i żal serce ściska,
że już go nie ma wśród nas...
Kolejnym traumatycznym wydarzeniem
była i nadal jest pandemia COVID 19, także
w naszym powiecie. Z jej przebiegiem i skutkami będziemy się na pewno borykać jeszcze
długo, choć chyba każdy z nas oswoił się nieco
z taką trudną sytuacją. Sądzę, iż nasz powiat
dobrze sobie radzi w tej kwestii, czego przykładem niech będzie otwarty dla bezpośredniej
obsługi interesantów urząd starostwa powiatowego. Musimy jednak bezwzględnie stosować
zasadę DDM (Dezynfekcja Dystans Maseczki). Nadzieje, ale i obawy budzi zapowiedź powszechnych szczepień, choć to dotyczy przyszłego roku.
W tak trudnym czasie Powiat Wysokomazowiecki odnotował sukcesy na polu gospodarczym. Realizujemy bardzo ambitny program
inwestycyjny. Odebrałem nagrodę-statuetkę za
2 miejsce w Polsce pod względem inwestycji
w przeliczeniu na głowę mieszkańca za lata
2017-2019. Nie poprzestajemy jednak w wysiłkach aby to miejsce utrzymać, a może i nawet
poprawić. To dlatego tak wiele się dzieje. Łączne
nakłady inwestycyjne opiewają na kwotę niemal
45 mln zł. Największym beneficjentem są drogi
powiatowe, a wśród nich przebudowane zostały:
1. Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa
Wielka – Czyżew Chrapki
2. Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy
3. W m. Krzeczkowo Mianowskie
4. Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Kościelna
5. Krasowo Wielkie – Markowo Wólka
6. Lubowicz Byzie – Lubowicz Wielki

7. W m. Wyszonki Kościelne
8. Ciechanowiec – Kozarze
9. Radziszewo Sieńczuch – Czaje Wólka
10. Droga woj 671 – Pszczółczyn – Waniewo
11. Kulesze Litewka – Stare Grodzkie
12. W m. Stare Kalinowo
13. Rozpoczęcie przebudowy dróg: Czyżew –
Andrzejewo, Klukowo – Kostry Śmiejki, Ciechanowiec – Wojtkowice Stare, Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta z realizacją do 2021 lub
2022 r.
Ponadto złożyliśmy wnioski o dofinansowanie przebudów kolejnych odcinków dróg na
2021 r. mając nadzieję popartą przekonaniem,
że część z nich będzie realizowana w niedalekiej
przyszłości.
Ponadto zakupiliśmy na potrzeby Zarządu
Dróg Powiatowych ciągnik, rozsiewacz, malowarkę do dróg, 4 samochody dostawcze za łączną kwotę niemal 700 tys zł.
Kolejnym ważnym polem aktywności inwestycyjnej jest nasz szpital. Jak wiecie Państwo,
3 grudnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na remont całego szpitala w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2020-2022 za kwotę 23 mln zł.
Uzyskaliśmy tu wsparcie rządu polskiego w wysokości 11,5 mln zł. W tym roku dobudowana
została klatka schodowa przeciwpożarowa, wyremontowaliśmy aptekę szpitalną, pomieszczenia socjalne pracowników szpitala oraz oddział
położniczy. Dodatkowo na oddział położniczy
trafił najnowocześniejszy sprzęt. Mogę dziś
z przekonaniem powiedzieć: jeżeli rodzić to
tylko w Wysokiem Mazowieckiem! Obecnie jest
remontowany oddział chirurgiczny i mam nadzieję, że niebawem będzie on służył pacjentom. Ponadto w grudniu powzięliśmy kolejną
radosną wiadomość – powiat uzyskał 5 mln dotacji rządowej na remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu. W roku przyszłym zaczynamy i tam gruntowny remont.
W oświatę także w ubiegłym roku inwestowaliśmy. Doposażyliśmy pracownie zawodowe
w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i Centrum Kształcenia Zawodowego korzystając ze środków unijnych. W Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem wykonaliśmy nowy docieplony dach. W każdej niemal szkole są realizowane programy wymiany młodzieży oraz
remonty pracowni.
Trzeba sobie powiedzieć wprost: pod względem inwestycji nie mieliśmy takiego roku w historii. Warto też dodać, że nie musieliśmy zaciągać
żadnego kredytu, aby to wszystko sfinansować.
Było to możliwe dzięki bezprecedensowej pomocy rządu polskiego z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim i Wojewodą Podlaskim
Bohdanem Paszkowskim na czele. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dużego wsparcia z jakiejkolwiek strony. Dzięki niemu szybciej poprawiają się warunki życia w naszym powiecie. Nie
zamierzamy jednak poprzestać na tym, co już
mamy i zabiegamy o kolejne dotacje na rozwój.

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy pomagają mi w uzyskaniu tak
wielkiego wsparcia dla mieszkańców powiatu
wysokomazowieckiego. Bez pomocy ludzi dobrej woli takie sukcesy byłyby poza naszym zasięgiem. Tylko zgodna, solidarna współpraca
przynosi oczekiwane efety.
Oceniając mijający rok mogę powiedzieć,
iż udało nam się bardzo dużo, ale jednoznaczna
ocena całego roku jest niemożliwa, ze względu
na czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, o których napisałem na początku swego artykułu.
Koniec roku to także początek następnego.
Zawsze nam towarzyszy wtedy nadzieja na lepsze jutro. Jak nas wszystkich nauczyła pandemia,
najważniejsze dla każdego jest zdrowie. Jest zdrowie – jest wszystko. I tego nieustającego zdrowia
Państwu życzę. Do Siego Roku!

Dąbrowa Wielka – Kamień Rupie

Dąbrowa Wielka – Kamień Rupie

Wyszonki Kościelne

Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki
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XIX SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

29 października w Sali Konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego – odbyła się XIX Sesja
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji. W sesji wzięło udział 14 radnych.
Jednym z punktów porządku obrad było
odwołanie Skarbnika Powiatu. Jak poinformował Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, dotychczasowa Skarbnik Powiatu pani
Izabela Wiśniewska złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia
stron. Starosta oraz Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak serdecznie podziękowali
Pani Skarbnik za ciężką pracę na rzecz powiatu
i życzyli dalszych sukcesów na nowej zawodowej ścieżce.
Na wniosek Starosty na stanowisko Skarbnika powołana została pani Kinga Roszkowska,
będąca jednocześnie głównym księgowym budżetu powiatu.

Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał
i działalności zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego.
8. Informacja o działalności Domu Pomocy
Społecznej w Kozarzach za 2020 rok.
9. Informacja o stanie realizacji działań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
10. Informacja o stanie inwestycji na drogach
powiatowych i przygotowania do sezonu zimowego 2020/20201.
11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie
uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego,
b) uchylenia uchwały nr XI/80/2008 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 lutego
2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i określenia wysokości opłat za
posiłki,
c) ustalenia na 2021 roku wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
d) rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU
DO OPRACOWANIA
PROJEKTU DOKUMENTU
PT. ,,PROGRAM OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA POWIATU
WYSOKOMAZOWIECKIEGO
NA LATA 2020-2027”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawym,
która jest do wglądu w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz na stronie internetowej: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl.
Obok pełna treść obwieszczenia:
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ust. 3 ustawy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku,
e) zobowiązania powiatu wysokomazowieckiego
do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziałach
przygotowania wojskowego przekraczającego
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
w pozostałych oddziałach szkolnych,
f) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
na lata 2020–2022,
g) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
h) odwołania Skarbnika Powiatu,
i) powołania Skarbnika Powiatu.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

RZĄD PRZYJĄŁ NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ –
PLAN POWROTU DO NORMALNOŚCI PO PANDEMII
Dzięki szczepionce przeciw COVID-19 możemy szybciej wrócić do normalności – znanej
z czasów sprzed pandemii. Szczepienia będą
jednak jednym z największych wyzwań logistycznych od kilku dekad w zakresie zdrowia
Polaków. Właśnie dlatego rząd przyjął – po
szerokich konsultacjach społecznych i eksperckich – Narodowy Program Szczepień.
Konsultacje społeczne i z ekspertami
Od 8 do 12 grudnia każda zainteresowana osoba mogła zgłosić swoje uwagi, sugestie
i pomysły do projektu Narodowego Programu
Szczepień w ramach prowadzonych konsultacji.
Łącznie wpłynęło ponad 2,2 tys. zgłoszeń. Najwięcej uwag i opinii dotyczyło m.in. bezpieczeństwa szczepionki, rejestru szczepionych i kodów
QR, niepożądanych odczynów poszczepiennych, funduszu odszkodowań oraz zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz
zgłoszeń e-mailowych oraz telefonicznych odbyły się spotkania z organizacjami eksperckimi.
W konsultacjach uczestniczyły m.in. samorządy
zawodów medycznych, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pacjentów.
Dzięki konsultacjom do Programu wprowadzono kilka istotnych zmian. W organizację
transportu i promowanie szczepień zaangażują
się jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano priorytety szczepień dla kolejnych grup
obywateli – nauczyciele mają być szczepieni
w I etapie. Pojawiły się też zapisy dotyczące funduszu kompensacyjnego (szczegółowe zasady
zostaną określone w ustawie).
Efektem konsultacji jest też liberalizacja
zasad naboru punktów szczepień. Po analizie
wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły do Kancelarii Premiera oraz Ministerstwa Zdrowia, a tak-

że po konsultacjach z ekspertami, projekt został
przyjęty przez Radę Ministrów.
Szczepionka dobrowolna i darmowa
Podstawowym celem zaprezentowanym
w programie jest dostarczenie szczepionek:
• bezpiecznych i skutecznych,
• w wystarczającej ilości,
• w możliwie jak najkrótszym czasie,
• darmowych,
• dobrowolnych,
• łatwo dostępnych.
Rozpoczęcie szczepień planowane jest na
I kwartał 2021 r. Szczepionka przeciwko COVID-19 będzie darmowa i dobrowolna. Pierwsze
dawki (tzw. etap 0 szczepień) będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na
zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony
zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej
i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz
zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego
pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym
Wojsko Polskie oraz nauczyciele.
Informacje o szczepionce – gdzie szukać?

gramu Szczepień utworzyliśmy nową stronę
internetową gov.pl/szczepimysie. Portal będzie
na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące działań rządu, ale też oczywiście samego
programu szczepień. Na stronie dostępne są
przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, także ważne dane
kontaktowe. Informacje na temat szczepień dostępne będą nie tylko w języku polskim, ale też
angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Wkrótce zostanie uruchomiona także całodobowa infolinia wyjaśniająca wątpliwości
na temat szczepień. Zainteresowani będą mogli
kierować swoje pytania, dzwoniąc pod numer
989. Dla osób z zagranicy uruchomiony zostanie
numer 22 62 62 989.
Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa
na co dzień i od święta
Rozpoczęcie szczepień na COVID-19 jest
planowane na I kwartał 2021 r. Wciąż zatem
musimy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Przed nami święta Bożego Narodzenia i Sylwester. Tylko od nas zależy, jak szybko pokonamy
koronawirusa. Pamiętajmy o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa: nośmy maseczki,
dbajmy o regularną dezynfekcję i zachowujmy
dystans. Spędźmy czas świąteczno-noworoczny
w spokoju i optymistycznych nastrojach, ale
w mniejszym gronie.
Źródło: gov.pl.

Przede wszystkim w sprawdzonych, rzetelnych źródłach. Na potrzeby Narodowego Pro-
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NOWY ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY W SZPITALU OGÓLNYM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

27 października w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się oficjalne
otwarcie oraz oddanie do użytku nowego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, którego
powstanie było pierwszym etapem całkowitego remontu budynku szpitala. W uroczystości
udział wzięli Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko,

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Mariola Kucharewicz, a także pracownicy szpitala.
Oddział, którego remont trwał 9
miesięcy, powstał w miejscu dawnego
bloku operacyjnego. Przygotowanie
nowego oddziału, a także apteki szpitalnej to koszt około 3 mln złotych
i jest to dopiero pierwszy etap zaplanowanej generalnej modernizacji całego
budynku, która ma kosztować około
23 milionów złotych. Połowa tej kwoty
to pieniądze z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa.
– Nie mogłem sobie odmówić przyjemności
obwieszczenia całemu światu, że w Wysokiem Mazowieckiem oddział Położniczo-Ginekologiczny
tak się zmienił – powiedział Starosta Wysokomazowiecki. – Wszystkie kobiety z naszego powiatu
zachęcam do tego, by tutaj rodziły. Dzisiaj oddajemy pierwszą część tego starego szpitala. Zaczęliśmy od Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
i to nie jest przypadek. Remont trwał 9 miesięcy

i tak to się pięknie składa, że tyle czasu trwa ciąża,
więc jest to jakby narodzenie nowego życia. Mam
nadzieję, że cały personel oddziału, czyli pani
ordynator z lekarzami, pani oddziałowa z pielęgniarkami, panie salowe, że wszyscy pracownicy
będą zadowoleni z tych nowych warunków pracy.
(...) Życzę państwu przyjemnego użytkowania tego
sprzętu i pomieszczeń i samych radosnych chwil.
Jesteście państwo na co dzień świadkami cudu narodzin i oby te narodziny zawsze były szczęśliwe,
tak samo jak mamy i dzieci.
Starosta Wysokomazowiecki dokonał uroczystego przecięcia wstęgi wraz z dyrektor szpitala
lek. med Mariolą Kucharewicz, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Łukaszem Siekierko oraz ordynatorem oddziału,
lek. med. Bogumiłą Miłkowską-Płotczyk i koordynatorem do spraw neonatologii lek. med. Mirosławą Wyszyńską. Kapelan szpitalny ks. Andrzej Chilicki poświęcił pomieszczenia szpitalne,
a następnie zgromadzeni goście mogli obejrzeć
wyposażenie sal porodowych, sali do cesarskiego
cięcia i nowo zakupiony sprzęt.

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI!

Jesteś w momencie podjęcia decyzji
o wyborze swojej drogi zawodowej?

Wysokomazowiecka Policja zachęca –
dołącz do nas!
To służba z wyjątkową misją pomocy
drugiemu człowiekowi, możliwością rozwoju
i stabilnym zatrudnieniem.
Sprawdź szczegóły!
OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ
W POLICJI
PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE
KOMPLETU DOKUMENTÓW
WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL
DOKUMENTY NALEŻY WYSYŁAĆ
NA ADRES:
Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ulica Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
Adres e-mail:
dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl
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 sto-
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sownie 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.
OSOBY ZAINTERESOWANE
PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI
POWINNY ZŁOŻYĆ
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
• podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,

• wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko
część A i B/,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy
lub w służbie,
• książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
• kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

OBCHODY 11 LISTOPADA W POWIECIE

11 listopada obchodziliśmy 102. Rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ze
względu na trwającą pandemię uroczystości –
tak w naszym powiecie jak i w całym kraju –
miały ograniczony charakter, nie oznaczało to
jednak, że nie pamiętaliśmy o tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju.
We wszystkich gminach naszego powiatu
przedstawiciele władz samorządowych oraz
mieszkańcy – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego – składali wiązanki i znicze pod pomnikami upamiętniającymi poległych
w walce o niepodległość Ojczyzny, a na ulicach
i przed domami tradycyjnie zawisły biało-czerwone flagi.

PROJEKT KGW „HERBASIANKI” NA ULUBIONE DANIE ŚW. JANA PAWŁA II

W dniach 16-17 listopada 2020 r., w Szkole
Podstawowej w Rosochatem Kościelnem został
podsumowany projekt Koła Gospodyń Wiejskich „Herbasianki” z Kaczyna Herbasy. Zadanie publiczne zostało zrealizowane z dotacji
udzielonej przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego.

Patronat honorowy nad projektem objęli:
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki,
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz Starosta
Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński
Patronat medialny na projektem objęły: media Diecezji Łomżyńskiej tj. portal internetowy

wzasiegu.pl oraz Radio „Nadzieja”; Tygodnik
Podlaski „Kontakty”; portal wysokomazowiecki24.pl.
Inicjatywa nosiła tytuł „Ulubione dania Św.
Jana Pawła II przyrządzają mieszkańcy Powiatu
Wysokomazowieckiego”, a jej głównym efektem
jest piękny folder pracami plastycznymi dzieci
i młodzieży, recepturami na ulubione dana Ojca
Świętego opatrzone zdjęciami gotowych potraw
oraz fotografiami sposobów i form upamiętnienia Świętego w Powiecie Wysokomazowieckim.
W ramach symbolicznego rozstrzygnięcia
projektu czynna była wystawa praca plastycznych, a na wszystkich, którzy mogli w tych
dniach odwiedzić szkołę w Rosochatem, czekały
dyplomy i upominki. Dziękujemy dobroczyńcom, których zrozumienie, dobre serca i wiara
w szczere intencje oraz szczytną ideę przyświecającą realizatorom projektu, przyczyniły się do
tego, że prezenty były wyjątkowo ciekawe, różnorodne i bogate.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizacjom, instytucjom, firmom, mediom oraz
osobom indywidualnym za pomoc i współpracę.
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ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
pochodzili z Ukrainy (125 osób – 57,3%), Białorusi (60 osób – 27,5%), Gruzji (20 osób – 9,2%),
Rosji (9 osób – 4,1%) oraz Mołdawii (4 osoby –
1,8%).
Zagraniczni pracownicy zatrudnieni byli na
podstawie umowy o pracę – 43,1% osób oraz
umowy zlecenia 56,9%.
W grupie zatrudnionych cudzoziemców przeważali mężczyźni (186 osób – 85,3%).

Od kilku lat obserwowany jest wyraźny wzrost
liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski,
znajdujący swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych instytucji publicznych, ale i codziennych obserwacjach zwykłych obywateli, coraz
częściej stykających się w swoich miejscach pracy
czy wypoczynku z cudzoziemcami. Niedostatki
rodzimej siły roboczej, wywołane m.in. niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi, takimi
jak: niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa czy duża liczba Polaków, zwłaszcza młodych, w wieku produkcyjnym, przebywających
zagranicą, powodują, że pracodawcy, mając coraz
większe problemy z obsadzeniem stanowisk, chętniej poszukują pracowników wśród przybyszy
zza granicy, głównie Białorusi i Ukrainy. Sytuacja
taka występuje w całej Polsce, a województwo
podlaskie posiada dodatkowy atut w postaci przygranicznego położenia, co podnosi jego atrakcyjność jako miejsca pracy dla cudzoziemców zza
wschodniej granicy (głównie właśnie Białorusinów i Ukraińców).
W okresie 10 miesięcy 2020 roku wpłynęło
218 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcom (w tym 83 oświadczenia dotyczyło
osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które już posiadały wizę w celu
wykonywania pracy bądź przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego).
W stosunku do roku ubiegłego liczba zarejestrowanych oświadczeń jest wyższa o 19,8% (rok
2019 – 182).
Ostatecznie pracodawcy poinformowali o podjęciu pracy przez 53 cudzoziemców (rok 2019 –
108).
Cudzoziemcy zatrudniani na podstawie zarejestrowanego w PUP oświadczenia pracodawcy
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Cudzoziemcy najczęściej reprezentowali grupy zawodowe:
– robotników przemysłowych i rzemieślników
(47,7%),

– operatorów i monterów maszyn i urządzeń
(24,3%),
– pracowników przy pracach prostych (23,4%),
– pracowników usług i sprzedawców (2,8%), specjaliści (0,9%),
– pracownicy biurowi i rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (po 0,5%).
Na koniec października 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęły 34 wnioski o wydanie zezwolenia
na pracę sezonową cudzoziemca. Wydano 25 zezwoleń na wykonywanie pracy sezonowej w sektorach: rolnictwo – 22, zezwolenia i ogrodnictwo – 3.

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii,
Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiej w latach 2019–2020.

2019

2020

NABÓR DO PROJEKTU „KOMPLEKSOWY SYSTEM ROZWIJANIA KOMPETENCJI
I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEJ
GOSPODARKI 3.2.1/3.2.2 – II EDYCJA”
Powiat Wysokomazowiecki informuje, że
rozpoczyna się rekrutacja do II edycji projektu
Bony na szkolenie:
• od 15 grudnia 2020 roku godziny 10.00 –
Szkolenia komputerowe, językowe, studia podyplomowe oraz kursy przedmaturalne – Poddziałanie 3.2.1.
• od dnia 22 grudnia 2020 roku godziny 10.00 –
Kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – Poddziałanie 3.2.2.
Nabór prowadzony będzie elektronicznie
poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl.
Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji o projekcie:
Grupa Sterująca pod przewodnictwem
Prezesa Łomżyńskiego Forum Samorządowego Pana Lecha Marka Szabłowskiego w dniu
7 grudnia 2020 r. podjęła decyzje o uruchomieniu naboru do projektu „Kompleksowy
system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 – II edycja”
finansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
Ogólna wartość projektu: 26 654 540,00 zł.
Dofinansowanie projektu: 23 155 430,00 zł. Poddziałanie 3.2.1 – 15 204 312,00 zł; Poddziałanie
3.2.2 – 7 951 118,00 zł.
Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe
Partnerzy: Powiat Bielski; Powiat Hajnowski;
Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński; Powiat
Siemiatycki; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat
Zambrowski; Łomżyńska Rada FSNT NOT.
Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18+)
zamieszkująca subregion łomżyński rozumiany
jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego,
hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego,
siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego bez względu na status kandydata
– pracujący czy bezrobotny.
W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób:
– powyżej 50 roku życia,
– zamieszkujących tereny wiejskie,
– osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne.
W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych
preferencje przewidziane są dla osób: zamieszkujących tereny wiejskie.

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu:

18-400 Łomża
tel. 86 216 27 99;

Poddziałanie 3.2.1:
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK
i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
2. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.
Planowana ilość osób w projekcie – 1 536
osób. Maksymalnie. 9.000 zł /osoba. Wkład
własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Powiat Hajnowski
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
parter – pokój nr 4/1
tel. 502 285 722

Poddziałanie 3.2.2:
Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub
nabyciem kompetencji zawodowych w ramach
pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
Planowana ilość osób w projekcie – 482
osób. Maksymalnie do 15.000 zł /osobę. Wkład
własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.
Bon szkoleniowy z działania 3.2.2
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. Kurs umiejętności zawodowych.
3. Szkolenia i kursy zawodowe zakończone egzaminem.
Wydatek kwalifikowany stanowią koszty
szkolenia, koszty ewentualnych badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.
Kosztem niekwalifikowanym w projekcie
są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki
na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów,
koszty wyżywienia, koszty zakupu materiałów
szkoleniowych, o ile nie są wkalkulowane w cenę
szkolenia.
Etapy rekrutacji
1. Złożenie formularza zgłoszeniowego – www.bonynaszkolenie2.pl.
2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.
3. Spotkanie z Doradcą Kariery.
4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.
5. Podpisanie umowy.
Biura projektu:

Powiat Łomżyński
ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża
piętro III – pokój 425
tel. 86 215 69 84
Powiat Siemiatycki
ul. Kościuszki 43,
17-300 Siemiatycze
(budynek Zespołu Szkół w Siemiatyczach)
tel. 669 212 427
Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie
pokój nr 25, pokój nr 26
tel. 86 275 24 17 wew. 61,
tel. 86 275 24 17 wew. 42
Powiat Zambrowski
Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie,
ul. Obwodowa 2,
18-300 Zambrów
pokój nr 212 i 213
tel. 86 271 26 34
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45,
18-400 Łomża
piętro II – pokój 208
tel. 86 216 41 29
Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku Podlaskim
ul. 3 maja 17,
17-100 Bielsk Podlaski
piętro II – pokój 207
tel. 570 083 500,
570 253 200
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 46,
18-500 Kolno
piętro I – pokój 9
tel. 86 278 95 52, 86 278 95 53
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

Łomżyńskie Forum Samorządowe
ul. Szosa Zambrowska 1/27
pok. 424,
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UNIKATOWE MASZYNY PAROWE W MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU

Mimo panującej pandemii, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu nie próżnuje. W poniedziałek 30 listopada br. dotarły do naszej placówki
3 unikatowe maszyny parowe. Są to: angielska
lokomobila przewoźna Ruston Proctor z 1898 r.,
niemiecki, stacjonarny silnik parowy Bergedorfer Eisenwerk z ok. 1893 r. i polski, stacjonarny
silnik parowy Cegielski z 1901 r. Wszystkie maszyny są w pełni sprawne technicznie. Na razie
trafiły na ekspozycje stałe, ale w przyszłości,
z pewnością, będzie można zobaczyć ich pracę
w trakcie pokazów. Zakup tak cennych muzealiów zwiększył kolekcję maszyn parowych w ciechanowieckim muzeum do 15 szt. Obecnie liczy

ona 12 lokomobil i 3 silniki stacjonarne. Jest to największy w Polsce
zbiór sprawnych maszyn parowych. Pozyskanie tak wartościowych eksponatów było możliwe
dzięki uzyskaniu środków z programu Rozbudowa Zbiorów Muzealnych realizowanego w ramach
programu grantowego Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów i dofinansowaniu zadania jako wkład własny przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Na razie zachęcamy do obejrzenia nowych nabytków technicznych na zdjęciach oraz w formie wirtualnej na
stronie internetowej muzeum www.muzeumrolnictwa.pl, a w przyszłości do odwiedzenia
naszego muzeum i obejrzenia ich „na żywo”.

Zakup dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Tekst i Zdjęcia: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

ZAKOŃCZONO PRACE MODERNIZACYJNE W SZKOŁACH ŚREDNICH
W CIECHANOWCU I WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

W listopadzie zakończyły się prace modernizacyjne na dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Stara
nawierzchnia, wykonana z papy termogrzewalnej, która zaczęła przepuszczać wodę, została pokryta nową blachą. Wykonano konstrukcje z łat
i kontrłat w celu uzyskania spadku nawierzchni
i położenia blachy.
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński odebrał również prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem. Wszystkie dachy
w budynku szkoły zostały docieplone oraz wykonano na nich nowe nawierzchnie. Oprócz tego
zmodernizowano wejście do szkoły.

10

WOLONTARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH WSPIERA MICHASIA BOGUCKIEGO
Sprawa Michasia jest powszechnie znana. U chłopca zdiagnozowano SMA typu 1, czyli rdzeniowy
zanik mięśni. Życie może mu uratować kosztowna terapia genowa.
Rodzice i przyjaciele oraz wszystkie postronne osoby o wrażliwym
sercu robią wszystko, prześcigając
się w pomysłach żeby zebrać potrzebne pieniądze. Do chwili obecnej zebrano ponad 6.500.000 zł.
Brakuje jeszcze ponad 2.800.000 zł
Nasza szkolna społeczność również podjęła to wyzwanie. Wolontariat wystawia licytacje na rzecz

Michasia sprzedając upieczone ciasta i wykonane
świąteczne stroiki. Planowane są również inne
działania, których cel jest związany ze zbiórką
pieniędzy dla chłopca.
Trwa wyścig z czasem. Nie stójmy obok bezczynnie. Każdy, kto chce wspomóc Michałka,
może to zrobić wpłacając pieniądze na stronie
https://www.siepomaga.pl/michal-kontra-sma
bądź biorąc udział w licytacjach prowadzonych
na facebooku.
Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę wszystkich ludzi dobrej woli. Razem możemy uratować
życie chłopca!
ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem

POLICJANCI ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O PRAWACH CZŁOWIEKA

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem przeprowadzili zajęcia online
z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie oraz Szkoły
Podstawowej w Klukowie. Tematem przewodnim spotkań była ochrona własnych praw, praw
innych osób, przeciwdziałanie dyskryminacji
i zwalczania przestępczości z nienawiści.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem wraz z dzielnicowym z Posterunku Policji w Czyżewie przeprowadzili zajęcia online z uczniami Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Tematem przewodnim spotkania w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka była ochrona własnych praw, praw innych
osób bezpieczeństwo osób wywodzących się
z mniejszości religijnych, narodowych czy etnicznych oraz zapobiegania przejawów dyskryminacji w stosunku do tych grup. Celem spotkania była edukacja antydyskryminacyjna jak
i usuwanie mowy nienawiści z zachowań młodych ludzi. Uczniowie dowiedzieli się, na czym
polega i z czego wynika szeroko rozumiana
„mowa nienawiści”. Słuchacze zostali zapoznani
z podstawowymi zagadnieniami tego zjawiska:
„nietolerancja”, „stereotypy” „uprzedzenia” czy
„dyskryminacja”. Wspólnie z uczniami omówio-

no również przypadki braku tolerancji i odrzucenia społecznego niektórych uczniów, które
mają miejsce w szkołach.
Inspektor Zespołu do spraw Profilaktyki
Społecznej i Nieletnich wysokomazowieckiej
jednostki we współpracy z pedagod Szkoły Podstawowej w Klukowie przygotowała w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zestaw pytań dotyczących praw ucznia.
Od poniedziałku publikowano na platformie
szkoły pytania związane z powyższą tematyką.
Dzisiaj profilaktyk przeprowadziła zajęcia online z uczniami klasy VII, którzy chętnie odpowiadali na pytania i podawali przykłady z życia
codziennego dotyczące ich praw. Wszytkim, którzy trafnie odpowiadali na pytania gratulujemy
i dziękujemy z uczestnictwo.
Tekst i zdjęcia:
KPP w Wysokiem Mazowieckiem

DOTACJA DLA ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
W ZSOiZ W CIECHANOWCU

Informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu otrzymał
od Ministerstwa Obrony Narodowej dotację dla
uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Całkowita wartość inwestycji: 89.940,00 złotych, w tym: dofinansowanie 71.952,00 złotych
i wkład własny 17.988,00 złotych.
Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSOiZ w Ciechanowcu w pakiet mundurowy oraz szkoły w pakiet wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu
szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.
Cieszymy się, że nasz szkoła została zakwalifikowana do elitarnego grona szkół kształcących
przyszłych oficerów służb mundurowych.
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

