
kwiecień 2019
Nakład: 2000 egz.

ISSN 1644-5708

NIEDZIELA PALMOWA W CIECHANOWCU
Aby zachować tradycję robienia palm wiel-

kanocnych Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka 
od 1997 roku ogłasza Konkurs na Palmę Wielka-
nocną. Jak co roku konkurs cieszył się ogromną 
popularnością, o czym świadczyć może liczba 
uczestników. Do tegorocznej edycji zgłoszonych 
zostało 589 palm wykonanych w 40 placów-
kach. Swoimi palmami uczestnicy konkursu 
mogli się pochwalić 14 kwietnia podczas uro-
czystej, tradycyjnej procesji oraz Mszy Świętej 
w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu, w której udział wziął m.in. Starosta 
Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, a także 
Posłowie na Sejm RP, Jacek Bogucki i Krzysztof 

Drodzy Uczniowie!

Jurgiel, Ksiądz Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pi-
kus, Burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz Święcki, 
Dyrektor Muzeum Rolnictwa, Dorota Łapiak 
oraz członkowie Bractwa Kurkowego, duchowni  
i tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Ciechanow- 
ca i powiatu wysokomazowieckiego.

Współorganizatorami konkursu jest Staro-
stwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
oraz Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu, pod Patronatem Ordynariusza Die-
cezji Drohiczyńskiej Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa prof. dr hab. Tadeusza Pikusa.

Galeria zdjęć – str. 12.

Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą stanie-
cie w najbliższych dniach. Proponujemy Wam zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół  
powiatu wysokomazowieckiego na rok szkolny 2019/2020.

Nasze szkoły mają znakomitą bazę dydaktyczną. Reprezentują wysoki poziom naucza- 
nia, o czym świadczy wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminów 
zawodowych. 

Na stronach 6, 7 i 8 zamieszczona są podstawowe dane, dotyczące rekrutacji i kie- 
runków kształcenia, oferowanych przez nasze placówki. Ze szczegółami zapoznacie się na  
stronach internetowych szkół lub w ich sekretariatach.

Życzymy, abyście dokonali trafnego wyboru!
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27 marca 2019 roku odbyło się 12 posie-
dzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) upoważnienia Komendanta Powiatowego Pań- 
stwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazo- 
wieckiem do dokonywania zmian w planie fi- 
nansowym wydatków budżetowych w 2019 roku,
b) zmian w planie dochodów związanych z re-
alizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wyso-
komazowieckiemu na 2019 rok,
c) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
d) przyjęcia sprawozdania z wykonania budże-
tu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2018 rok 
oraz informacji o stanie mienia za 2018 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie- 
lenie dofinansowania na organizację imprez  
kulturalnych i sportowych organizowanych na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu zapoznał się ze stanem in-
westycji obecnie realizowanych na terenie po-
wiatu wysokomazowieckiego.

10 kwietnia 2019 roku odbyło 
się 10 posiedzenie Zarządu Powia- 
tu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały 
w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej zali-
czenia ulicy Ks. Prałata Józefa Ob-
rembskiego w Wysokiem Mazowiec-
kiem do kategorii dróg gminnych,
b) wyrażenia opinii dotyczącej zali-
czenia drogi wewnętrznej do katego- 
rii dróg gminnych,
c) zaopiniowania rozbudowy i prze- 

budowy drogi gminnej w miejscowości Czajki  
wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury 
technicznej,
d) zaopiniowania rozbudowy i przebudowy  
drogi gminnej w miejscowości Perki Bujenki 
wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury 
technicznej,
e) zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej nr 
107726B Wojny Pogorzel – Pułazie Świerże,
f) wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwa-
łych oraz mienia ruchomego o wartości księ- 
gowej brutto poniżej 10 000,00 złotych, stano-
wiącego własność lub będącego w użytkowaniu 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
g) udzielenia pełnomocnictwa Białostockiej  
Fundacji Kształcenia Kadr do podpisania umo- 
wy o dofinansowanie projektu, „Kompetentny 
uczeń – wykwalifikowany pracownik”,  udziele- 
nia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wyso-
kiem Mazowieckiem do realizacji projektu part-
nerskiego „Kompetentny uczeń – wykwalifiko-
wany pracownik”.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU
Zarząd powiatu przygotował i przyjął 

uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
w sprawie: 
a) wyrażenia zgody Szpitalowi Ogólnemu w Wy- 
sokiem Mazowieckiem na oddanie w najem  
budynku po magazynie rehabilitacyjnym w Cie-
chanowcu z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej,
b) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości  
i mienia ruchomego o wartości księgowej brut-
to powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego 
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
c) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 
za 2018 rok,
e) w sprawie pokrycia straty bilansowej Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 
rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie-
lenie dofinansowania na organizację imprez 
kulturalnych i sportowych organizowanych na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrek-
tora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  
w Białymstoku w sprawie rozważenia możliwo-
ści ponownego udziału w projekcie edukacyj-
nym Śladami Bohaterów realizowanym przez 
Oddział IPN w Białymstoku.

Zarząd powiatu zatwierdził ceny najmu od 
posiadanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem środków transpor-
towych, sprzętowych i innych urządzeń.

14 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Rol-
niczych w Krzyżewie z inicjatywy strażaków  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach 
odbyły się ćwiczenia pn. ,,Strażacy dla Szkoły 
Rolniczej w Krzyżewie".

W pokazach i ćwiczeniach udział wzięło 
kilkanaście jednostek z terenu województwa 
podlaskiego, głównie z powiatu wysokomazo-
wieckiego, powiatu białostockiego i powiatu za-
mbrowskiego.

Strażacy wspólnie prezen- 
towali metody postępowania  
w przypadku pożarów i wy- 
padków samochodowych oraz  
ćwiczenia ratownictwa medycz- 
nego. Manewry zgromadziły  
wielu mieszkańców Krzyżewa  
i okolic, którzy z bliska mogli  
obejrzeć m.in. gaszenie zapa- 
lonego pojazdu czy też wydo- 
bywanie rannych z budynków 
objętych pożarem i z samocho-
dów, biorących udział w wy-
padkach drogowych.

STRAŻACY DLA SZKOŁY ROLNICZEJ W KRZYŻEWIE
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Z wielkim żalem informujemy, że dnia 10 kwietnia 2019 r. zmarła  

Jolanta Kadłubowska
dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Pracę zawodową rozpoczęła dnia 19 lutego 1998 r. w Urzędzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.  
Z chwilą wejścia w życie reformy administracji w Polsce od 1 stycznia 1999roku stała się  

pracownikiem Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, a od 1 września 2012 została powołana  
przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego na dyrektora ówczesnego Powiatowego Zespołu Obsługi  

Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
Przez ten czas dała się poznać jako pracownik bardzo sumienny, odpowiedzialny, kompetentny  

chcący wszystkie postawione przed nią zadania wypełniać perfekcyjnie.  
Była pracownikiem, który nie szczędził własnego czasu, by wszystko w jej jednostce  

funkcjonowało bez zarzutu, dla dobra mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego.
Jej odejście z pewnością napełniło nas bólem. 

Cześć jej pamięci!

Ponad dwustu wystawców i tradycyjnie 
już tłumy zainteresowanych – w Podlaskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie w dniach 13-14 kwietnia odbyły się 
Wiosenne Targi Ogrodnicze, Pszczelarskie 
i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego. 
Impreza z roku na rok cieszy się coraz więk- 
szą popularnością i to nie tylko na terenie  
województwa podlaskiego.

Słoneczna wiosenna pogoda sprzyjała zwie-
dzającym – miłośnikom zieleni w poszukiwaniu 

inspiracji do swoich ogrodów, sadów, 
balkonów i tarasów. 

Obok działkowców, na targi co 
roku przyjeżdżają pszczelarze z ca-
łego regionu. Podczas tegorocznych 
wykładów mogli zdobyć wiedzę na 
temat nowoczesnych metod pszcze-
larstwa na przykładzie kanadyjskich 
pasiek towarowych. 

Na targach nie zabrakło też sto- 
isk z regionalną żywnością i ręko-
dziełem ludowym. W związku ze 

zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy zorga-
nizowana została ekspozycja poświęcona tra- 
dycyjnym ozdobom wielkanocnym. Licznie za-
prezentowały się również panie z okolicznych 
Kół Gospodyń Wiejskich. Na ich stoiskach 
można było zakupić baby wielkanocne, mazurki  
i serniki.

Jak co roku zostały również przyznane na-
grody dla wystawców. Hitem Targów Ogrod-
niczych została choina kanadyjska ze szkółki 

Nadleśnictwa Rudka, za Najatrakcyjniejsze sto- 
isko komisja konkursowa uznała stoisko łom-
żyńskiej szkółki Cztery Pory Roku. Hitem Tar-
gów Pszczelarskich okazał się miód „Lipiec 
Białowieski” Włodzimierza Owłasiuka z gminy 
Narew. Najbogatszą ofertę zaprezentowało Go-
spodarstwo Ogrodnicze „Kraina Zieleni” z gmi-
ny Wysokie Mazowieckie. Trofeum szklanym 
uhonorowano również firmę Kurp-Dach za Hit 
Targów Budowlanych.

WIOSENNE TARGI OGRODNICZE W SZEPIETOWIE

Szanowni Państwo!
Trwający strajk nauczycieli w Polsce do-

tyczy niemal połowy szkół i przedszkoli. Abs-
trahuję tu od słuszności bądź braku słuszności, 
zasadności bądź jego braku tego strajku, bo 
każdy z nas ma tutaj swój punkt widzenia. Ale 
metoda, aby zakładnikami tego protestu, nawet 
w mniemaniu wszystkich zainteresowanych 
słusznego, stali się uczniowie zdający egzaminy 
końcowe po III klasie gimnazjum i ósmej klasie 
szkoły podstawowej, uważam za wysoce nagan-
ną. A już zupełnie nie rozumiem, że niektórzy 
nauczyciele grożą, iż nie zatwierdzą ocen koń-
cowych, a tym samym nie dopuszczą do ma-
tury ostatnich roczników liceum i technikum. 
To musi budzić i budzi społeczny sprzeciw 
albowiem takie podejście nie licuje z wyko- 
nywanym zawodem. Piszę to nie jako starosta, 
ale jako rodzic ósmoklasisty.

Mając powyższe na względzie, z wielką 
dumą mogę powiedzieć, iż nauczyciele z nasze-
go powiatu nie przyłączyli się do takiej for-
my protestu. Żadna szkoła ponadgimnazjalna  
i ponadpodstawowa, żadna szkoła podstawowa, 
żadne przedszkole na terenie powiatu wyso- 
komazowieckiego nie strajkuje. Zapewne nasi  
nauczyciele solidaryzują się z postulatami, ja-
kie przyświecają protestującym, jednak wy-
brali dobro dziecka, a nie szantaż. Dlatego też  
bardzo im za to dziękuje!  Rodzice zaś widzą, 
iż posyłając swoje pociechy do szkół na terenie 
naszego powiatu oddają je w dobre ręce, a dzie- 
ci mogą czuć się bezpiecznie.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY...
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1 kwietnia w Sokołach dokonano uro-
czystego podpisania aktu erekcyjnego oraz 
wmurowania kamienia węgielnego pod nowy  
budynek Posterunku Policji. W wydarzeniu 
udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Mi- 
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Jarosław Zieliński, Komendant Woje-
wódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor  
Daniel Kołnierowicz, Starosta Wysokomazo-
wiecki, Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Sokoły, 
Józef Zajkowski oraz przedstawiciele lokal-
nych samorządów, duchowieństwa, mieszkańcy 
gminy i funkcjonariusze wysokomazowieckiej 
policji.

Nowy obiekt powstaje dzięki pieniądzom 
z ,,Programu modernizacji Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa na lata 2017–2020” 
na działce przekazanej policji przez 
Gminę Sokoły.

Podczas uroczystości zaproszeni  
goście podpisali akt erekcyjny oraz 
dokonali symbolicznego wmurowa- 
nia kamienia węgielnego podnowy  
budynek. Obecny w Sokołach Se- 
kretarz Stanu w MSWiA, Jarosław  
Zieliński podkreślił ogromną rolę  
w ocaleniu przed likwicją posterun- 
ku policji Wójta Gminy Sokoły,  
Józefa Zajkowskiego oraz lokalnej  

społeczności i kierownictwa Komendy Woje- 
wódzkiej Policji w Białymstoku.

Za wsparcie w dążeniu do realizacji budowy 
nowej siedziby Posterunku Policji w Sokołach 
Wiceministrowi, Komendantowi Powiatowemu 
Policji, Krzysztofowi Woźniewskiemu oraz wła-
dzom i mieszkańcom Gminy Sokoły serdecznie 
podziękował Starosta Wysokomazowiecki, Bog-
dan Zieliński.

W Posterunku Policji w Sokołach podleg- 
łym Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem  
Mazowieckiem służbę pełni sześciu funkcjo-
nariuszy, w tym kierownik Posterunku Policji,  
trzech funkcjonariuszy dzielnicowych oraz 
dwóch funkcjonariuszy służby patrolowo-in-
terwencyjnej. Nowa siedziba Posterunku Policji  
w Sokołach przy ulicy Nowy Świat znajduje się 

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD SIEDZIBĘ  
POSTERUNKU POLICJI W SOKOŁACH

na działce o powierzchni 1027 metrów kwa-
dratowych. Powierzchnia użytkowa budynku 
będzie wynosić ponad 171 metrów. W strefie 
ogólnodostępnej znajdzie się pomieszczenie  
poczekalni z ławkami, dostępne ze strefy wej-
ściowej. W jednostce przewidziano miejsca ma-
gazynowe, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, 
pokój socjalny i kotłownię, a także pomieszcze-
nia, w których pracować będą funkcjonariusze.

29 marca w hali sportowej Miejskiego  
Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem 
odbył się I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Starosty Wysokomazowieckiego I Komendan- 
ta Powiatowego Policji.

W Turnieju udział wzięło 8 drużyn z wo-
jewództwa podlaskiego: Komenda Powiatowa 
Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wy-
sokiem Mazowieckiem, Komenda Powiatowa  
Policji w Bielsku Podlaskim, Komenda Powiatowa 
Policji w Siemiatyczach, Komenda Miejska Poli-
cji w Białymstoku, Komenda Powiatowa Policji w 
Hajnówce, a także zespół z ZSOiZ w Ciechanow-
cu oraz drużyna nauczycieli z Miejskiego Zespołu 
Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. 

Turniej otworzył Komendant Powiatowy 
Policji, Krzysztof Woźniewski wraz z dyrekto-
rem Miejskiego Zespołu Szkół, Jarosławem Jan-
kowskim, którzy serdecznie powitali wszystkie 
zespoły, wyrażając nadzieję, że turniej stanie się 
tradycją w kalendarzu sportowym służb mun- 
durowych. 

Mecze turniejowe rozgrywane były na dwóch 
boiskach w systemie do dwóch wygranych setów. 
Po zaciętym finale, stoczonym między drużyną  
KPP Bielsk Podlaski i KP PSP Wysokie Ma- 
zowieckie, wysokomazowieccy strażacy musieli 
uznać wyższość kolegów z Bielska Podlaskiego. 
Na trzecim miejscu znalazł się zespół KMP Bia-
łystok. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani 
statuetkami za udział w turnieju, zaś zwycięzcy 
otrzymali puchary i okolicznościowe medale. 

Nagrodzono również najlepszego zawodni- 
ka i najlepszą zawodniczkę na boisku, wręczono  

specjalne podziękowania sędziom, pracującym  
podczas turnieju oraz gospodarzom i organiza- 
torom rozgrywek. 

I TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
I KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
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NOWA KADENCJA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY 
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 19 lutego 
2019 r. Starosta Wysokomazowiecki powołał 
11 członków Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Wysokiem Mazowieckiem wybranych spo-
śród lokalnych przedstawicieli samorządu, pra-
codawców i związków zawodowych. 

Pierwsze posiedzenie w czteroletniej kaden- 
cji Rady, które odbyło się 27 lutego 2019 r. roz-
począł Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan 
Zieliński, który przywitał zebranych, podkreślił 
wysoką frekwencję i wyjaśnił tryb zwołania po-
siedzenia. Następnie wręczył członkom Rady 
akty powołania i podziękował wszystkim za 
podjęcie wyzwania, jakim jest praca w struk-
turach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wyso-
kiem Mazowieckiem. 

Na Przewodniczącego Rady wybrano do-
świadczonego, wielokrotnie pełniącego tę funk-
cję Pana Leszka Gruchałę, który podkreślił, że 
czuje się wyróżniony i usatysfakcjonowany do-
tychczasową działalnością w strukturach Rady. 
Wiceprzewodniczącą Rady została Pani Anna 
Bogucka. 

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopinio-
wano: 
1. wnioski w sprawie utworzenia nowych kie-
runków kształcenia w Technikum i Szkole Bran- 
żowej I Stopnia im. Stefanii Karpowicz w Zespole 
Szkół Rolniczych w Krzyżewie, w zawodach: 
technik obsługi turystycznej, technik robót wy- 
kończeniowych w budownictwie, technik ogrod- 
nik, pszczelarz i stolarz; 
2. kryteria współfinansowania samozatrudnie-
nia i tworzenia miejsc pracy w roku 2019, które 
dotyczą zasad przyznawania bezrobotnym jed-
norazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy dla skiero- 
wanego bezrobotnego, zasad organizacji prac 
interwencyjnych i stażu, aktywizacji osób do 30 
roku życia w ramach bonów oraz zasad kiero- 
wania na szkolenia indywidualne; 
3. plan szkoleń osób bezrobotnych na rok 2019, 
który dotyczy szkoleń indywidualnych dla 20 
osób, możliwych do zrealizowania pod warun-
kiem uprawdopodobnienia zatrudnienia po ich 
ukończeniu;
4. wniosek Szpitala Ogólnego w Wysokiem Ma- 
zowieckiem o dofinansowanie kosztów kształce-
nia ustawicznego pracowników i pracodawców 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ra-
mach obowiązujących priorytetów na rok 2019 
w zakresie przeszkolenia 67 osób w kierunku: 
„Wykonywanie i interpretacja zapisu elektro-
kardiograficznego u dorosłych” – 29 osób, oraz  
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 38 osób.
5. wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu o dofinansowa-
nie kosztów kształcenia ustawicznego pracow-
ników i pracodawców z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w ramach obowiązujących prio-
rytetów na rok 2019 w zakresie przeszkolenia  
2 osób w kierunku: „Szkolenie barmańskie  
I stopnia”.

Jednym z tematów porządku powiedzenia 
była informacja nt. pracodawców, z którymi 
w roku 2018 podpisano umowy w sprawie or-

ganizacji subsydiowanych miejsc pracy. Anna 
Milewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy omówiła temat w kontekście poszczególnych  
instrumentów oraz kategorii branżowych. Przed- 
stawiła dane liczbowe dotyczące zawartych umów,  
ilości pracodawców oraz zaktywizowanych bez-
robotnych.

Zgodnie z przyjętym planem pracy w roku 
2019 posiedzenia PRRP, organu opiniodawczo- 
-doradczego Starosty, będą odbywać się raz  
w kwartale. Do zakresu działania Rady nale- 
ży w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć 
zmierzających do pełnego i produktywnego 
zatrudnienia w powiecie; ocena przeznaczenia  
i racjonalności gospodarki środkami Funduszu 
Pracy na finansowanie programów dotyczących 
promocji zatrudnienia i finansowania innych 
zadań fakultatywnych; składanie wniosków i wy- 
dawanie opinii w sprawach dotyczących kie- 
runków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz  
zatrudnienia, ocenianie okresowych sprawoz-
dań z działalności powiatowego urzędu pracy 
oraz opiniowanie celowości realizacji progra-
mów specjalnych. 

Opracowała:
Anna Grądzka

L.p. Imię i nazwisko Delegujący
1. Anna Bogucka samorząd powiatowy
2. Jadwiga Drewnowska Regionalny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych
3. Leszek Gruchała samorząd powiatowy
4. Andrzej Lubowicki Podlaska Izba Rolnicza 
5. Bogdan Olszewski Rada OPZZ Województwa Podlaskiego 
6. Andrzej Raciborski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
7. Józef Andrzej Remisiewicz Izba Przemysłowo Handlowa 
8. Stanisław Tymiński Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców 
9. Przemysław Uszyński NSZZ „Solidarność” 

10. Paweł Śliwowski samorząd powiatowy
11. Jerzy Żywicki Cech Rzemiosł Różnych 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
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SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNICZA
historia * język polski

KLASA GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNA
geografia * matematyka

KLASA JĘZYKOWA
historia * język polski * języki obce

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
matematyka * fizyka

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
biologia • chemia

KLASA INFORMATYCZNA
informatyk * matematyka

KLASA OGÓLNA
geografia * wos

KLASA MUNDUROWA
geografia * wos

Nasza oferta edukacyjna
dla 3-letniego i 4-letniego  

Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie
e-mail: ckzwmsekr@go2.pl, www.ckzwm.edu.pl

Typ szkoły Profil
Liczba miejsc

po gimnazjum po szkole pod-
stawowej 

technikum

technik rolnik 30 30
technik mechatronik 30 30

technik pojazdów  
samochodowych 30 30

technik mechanizacji  
rolnictwa i agrotroniki 30 30

technik chłodnictwa  
i klimatyzacji 30 30

branżowa 
szkoła  

I stopnia

oddział  
wielozawodowy

30 30

mechanik pojazdów  
samochodowych 30 30

rolnik 30 30
kucharz 30 30

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
I POLICEALNYCH

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. 1000 Lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl
www.jagiellonczyk.org.pl

Typ szkoły Profil
Liczba miejsc

po gimnazjum po szkole  
podstawowej 

liceum ogól-
nokształcące

humanistyczno-prawniczy 30 30
matematyczno-fizyczny 30 30
biologiczno-chemiczny 30 30

językowy 30 30
geograficzno-matematyczny 30 30

ogólny 30 30
informatyczny 30 30
mundurowy 30 -
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ZESPÓL SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie
e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl, www.zszwysmaz.podlasie.pl

Typ szkoły Profil
Liczba miejsc

po  
gimnazjum

po szkole  
podstawowej 

technikum

technik ekonomista 30 30
technik logistyk 30 30

technik hotelarstwa 30 30
technik technologii żywności 30 30

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 30
technik informatyk 30 30

technik przetwórstwa mleczarskiego 30 30
technik budownictwa 30 30

technik usług fryzjerskich 30 30
technik handlowiec 30 30

technik fotografii i multimediów 30 30
technik urządzeń i systemów  

energetyki odnawialnej 30 30

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CZYŻEWIE

ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl, www.zsoiz-czyzew.pl

Typ szkoły Profil
Liczba miejsc

po  
gimnazjum

po szkole  
podstawowej 

liceum ogólnokształcące
humanistyczny 30 30
politechniczny 30 30

policyjny 30 30

technikum

technik ekonomista 30 30
technik żywienia i usług gastronomicznych 30 30

technik agrobiznesu 30 30
technik informatyk 30 30

branżowa szkoła I stopnia oddział wielozawodowy 30 30
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH  IM. STEFANII KARPOWICZ W KRZYŻEWIE
Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły

e-mail: zsrkrzyzewo@wp.pl, www.zsrkrzyzewo.pl

Typ szkoły Profil
Liczba miejsc

po  
gimnazjum

po szkole 
podstawowej 

liceum ogólnokształcące policyjno-pożarniczy 30 -
ogólny - 30

technikum

technik rolnik 30 30
technik obsługi turystycznej 30 30

technik robót wykończeniowych w budownictwie 30 30
technik agrobiznesu 30 30

technik ogrodnik 30 30

branżowa szkoła  
I stopnia

rolnik 30 30
ogrodnik 30 30
pszczelarz 30 30

stolarz 30 30

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W CIECHANOWCU
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl, www.zsoiz-ciechanowiec.pl

Typ szkoły Profil
Liczba miejsc

po  
gimnazjum

po szkole 
podstawowej 

liceum ogólnokształcące

politechniczny 30 30
wojskowo-sportowy 30 30

medyczny 30 30
humanistyczny 30 30

wojskowo-informatyczny 30 30

technikum

technik usług fryzjerskich 30 30
technik budownictwa 30 30

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 30
technik agrobiznesu 30 30

technik turystyki wiejskiej 30 30
branżowa szkoła I stopnia oddział wielozawodowy 30 30
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20 LAT POLSKI W NATO

W ramach 20. rocznicy wstąpienia Polski 
do NATO w wielu miejscowościach powiatu 
wysokomazowieckiego odbyły się prezentacje 
sprzętu wojskowego, uzbrojenia i pojazdów 
militarnych.

 1 kwietnia 2019 r. w Wysokiem Mazowiec-
kiem na parkingu przed budynkiem Starostwa 
Powiatowego oraz Urzędu Miasta zaparkowały 

wojskowe pojazdy. Sprzęt bojowy za-
prezentowali żołnierze z 12 Brygady 
Zmechanizowanej im. generała broni 
Józefa Hellera ze Szczecina. Jest to 
jedna z największych, najlepiej wy-
szkolonych i najnowocześniejszych 
jednostek Wojsk Lądowych. Można 
było z bliska obejrzeć nowoczesne 
uzbrojenie m. in.: kołowy transpor- 
ter opancerzony Rosomak, Wóz Roz- 
poznania Technicznego, Wóz Ewa-
kuacji Medycznej czy uzbrojenie 

drużyny piechoty zmotoryzowanej. Żołnierze  
14 batalionu lekkiej piechoty Obrony Teryto- 
rialnej z Hajnówki przedstawili sprzęt jakim  
dysponują żołnierze wojsk OT.

Na stanowisku promocyjnym wystawionym 
przez Wojskową Komendę Uzupełnień można 
było uzyskać informacje jak zostać żołnierzem 

OT. Prezentacja cieszyła się bardzo dużym 
zaciekawieniem wśród mieszkańców miasta  
i młodzieży.

W ramach 20-lecia Polski w NATO podob- 
ne prezentacje odbyły się także w Nowych Pie-
kutach, Sokołach i Ciechanowcu.

8 kwietnia w związku z Dniem Otwartym 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Ciechanowcu gościło wielu młodych 
ludzi, którzy są zainteresowani podjęciem na-
uki w placówce. Uczniom, którzy odwiedzili 
szkołę towarzyszyli nauczyciele, wychowawcy 
a także rodzice. Była to doskonała okazja, aby 
poznać zasady rekrutacji, zasięgnąć informa-
cji o szkole, spotkać się z nauczycielami oraz 
porozmawiać z uczącą się już w ZSOiZ mło-
dzieżą.

Podobnie jak w poprzednich latach, im-
preza cieszyła się dużym zainteresowaniem.  
W tym roku z zaproszenia skorzystali uczniowie 
szkoły podstawowej w Ciechanowcu, Bielsku 
Podlaskim, Wyszonkach Kościelnych, Łempi-
cach, Wysokiem Mazowieckiem, Nurze, Koso-
wie Lackim, Rosochatem, Jabłonce Kościelnej, 
Łazach, Perlejewie, Bogutach, Kuczynie, Sie-
miatyczach, Klukowie, Łuniewie i Czyżewie. 
W szkole gościli również gimnazjaliści z Bogut, 
Ciechanowca, Perlejewa, Ceranowa, Drohiczy-
na, Czyżewa, Grodziska i Sterdyni.

Przed licznie zgromadzoną widownią za-
prezentowali się uczniowie klasy mundurowej  
w tradycyjnym polonezie. Oglądających zachwy- 
cił też widowiskowy pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu młodzieży klas wojskowo-spor-
towych. Uwieńczeniem części artystycznej były 
występy wokalne szkolnego chóru.

Zainteresowani goście mogli po- 
znać bliżej szkołę. Przy okazji zwiedza-
nia młodzież zapoznawała się z wy- 
posażeniem klasopracowni, obiektów 
sportowych oraz internatu. Chętni  
mogli też wziąć udział w lekcjach 
otwartych prowadzonych przez na-
uczycieli ZSOiZ. W tym roku przy-
gotowano zajęcia w pracowni che-
micznej pod hasłem „Laboratorium”, 
lekcję języka polskiego – „Piszemy 
listy z Cześnikiem i Dyndalskim”  

i zajęcia matematyczne „Fraktale”. Na małej  
sali gimnastycznej zorganizowano Międzyszkol-
ny Konkurs Fryzjerski, zaś dodatkową atrakcją  
w tym dniu był Piknik Wojskowy zorganizowa-
ny przy współpracy Burmistrza Ciechanowca, 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku 
Podlaskim i Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu. 
Wydarzenie to przyciągnęło nie tylko goszczą-
cych w szkole uczniów wraz z opiekunami, ale 
także mieszkańców miasta i sympatyków woj-
skowości. Wszyscy oni mogli obejrzeć wystawę 
uzbrojenia i sprzętu bojowego Wojsk Lądowych, 
sprzętu ratowniczego i wyposażenia techniczne-
go oraz pojazdów jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Policji.

DZIEŃ OTWARTY W ZSOiZ W CIECHANOWCU
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9. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10 kwietnia o godzinie 8.41 w całej Polsce 
rozległy się syreny alarmowe, upamiętniające 
79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9. rocz-
nicę Katastrofy Smoleńskiej. Również miesz-
kańcy naszego powiatu uczcili tę chwilę minu-
tą refleksji i wspomnień. W Czyżewie jak co 
roku przedstawiciele władz (na czele z panią 
Burmistrz Anną Bogucką i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej, Witoldem Sienickim) oraz 
lokalnej społeczności złożyli wiązanki i zni-
cze pod tablicą, poświęconą śp. Prezydentowi  

Lechowi Kaczyńskiemu oraz pod 
Dębami Pamięci.

Burmistrz Czyżewa, Anna Boguc- 
ka podziękowała młodzieży, radnym,  
pracownikom Urzędu Miejskiego, 
duchownym oraz zgromadzonym 
mieszkańcom za obecność na ob-
chodach Rocznicy Katastrofy Smo-
leńskiej. 

– Jak co roku o tej porze na nowo 
przeszywa nas dreszcz bólu, gdy przy-
pominamy sobie o tragedii sprzed 9 

laty, kiedy zginął śp. Prezydent Lech Kaczyński, 
nasz Honorowy Obywatel, zginęła jego małżonka, 
ale też wielu ludzi na pokładzie, który stanowili 
swoistą elitę narodu polskiego – zaznaczyła pani 
Burmistrz. – Co roku spotykamy się tutaj, by 
przypomnieć o tej tragedii, by wspomnieć oso-
by, które zginęły. Pamiętamy nadal ten czas, gdy 
przeżywaliśmy wspólnie żałobę, gdy całe społe-
czeństwo było zjednoczone i łączyło się w bólu. 

 

Kwiaty i wiązanki złożono pod tablicą, po-
święconą pamięci śp. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego, który 13 października 2007 roku podczas 
oficjalnej wizyty w Czyżewie osobiście odebrał 
akt nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy. 
Po odczytaniu nazwisk zmarłych w Katastrofie 
Smoleńskiej, zapalono znicze pod Dębami Pa-
mięci, poświęconymi Parze Prezydenckiej, Wi-
cemarszałkowki Sejmu RP, Krzysztofowi Putrze 
oraz wszystkim ofiarom katastrofy.

W tegorocznej, XLII już edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, który gościnnie przepro- 
wadzono 2 kwietnia 2019 r. w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem, udział wzięło 27 uczestników, w tym:  
w grupie I – 8 osób, w grupie II – 11 osób,  
w grupie III – 8 osób.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji 
powiatowych w składzie: bryg. Tomasz Sieńczuk 
(Przewodniczący), Piotr Pruszyński (Sekretarz) 
i Malwina Roszkowska (członek), po dokonaniu 
oceny prac pisemnych do finału zakwalifiko- 
wało niżej wymienionych uczestników:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe IV-VI)
• Zuzanna Zaremba – Szkoła Podstawowa  
w Czyżewie – 26 pkt
• Kamil Kalinowski – Szkoła Podstawowa w Ja-
błonce Kościelnej – 25 pkt
• Oskar Staszewski – Szkoła Podstawowa w Ja-
błoni Kościelnej – 24 pkt
II grupa wiekowa (gimnazja, SP VII-VIII)
• Kinga Kulesza – Szkoła Podstawowa w Kuczy-
nie – 27 pkt

• Dawid Kulesza – Szkoła Podstawo-
wa w Czyżewie – 26 pkt
• Rafał Kunicki – Szkoła Podstawowa 
w Nowych Piekutach – 25 pkt (po do-
grywce)
III grupa wiekowa (ponadgimna-
zjalne)
• Weronika Kalinowska – ZSOiP  
w Wysokiem Mazowieckiem – 23 pkt
• Kamila Żochowska – ZSOiP w Wy- 
sokiem Mazowieckiem – 21 pkt
• Bartosz Kulesza – ZSiZ w Ciecha- 
nowcu – 19 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych wyłonio- 
no zwycięzców:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowe IV-VI)
1. Zuzanna Zaremba – Szkoła Podstawowa  
w Czyżewie – 6 pkt
2. Kamil Kalinowski – Szkoła Podstawowa  
w Jabłonce Kościelnej – 5 pkt
3. Oskar Staszewski – Szkoła Podstawowa w Ja-
błoni Kościelnej – 4 pkt
II grupa wiekowa (gimnazja, SP VII-VIII)
1. Dawid Kulesza – Szkoła Podstawowa w Czy-
żewie – 9 pkt
2. Kinga Kulesza – Szkoła Podstawowa w Ku-
czynie – 6 pkt
3. Rafał Kunicki – Szkoła Podstawowa w No-
wych Piekutach – 5 pkt
III grupa wiekowa (ponadgimnazjalne)
1. Weronika Kalinowska – ZSOiP w Wysokiem 
Mazowieckiem – 9 pkt
2. Bartosz Kulesza – ZSOiZ w Ciechanowcu –  
7 pkt
3. Kamila Żochowska – ZSOiP w Wysokiem 
Mazowieckiem – 4 pkt

Nagrody, w postaci drobnego sprzętu RTV 
i AGD oraz czujek czadu, zostały ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Ma-
zowieckiem i wręczone przez Leszka Gruchałę 
– wicestarostę wysokomazowieckiego oraz st. 
bryg. Tomasza Sieńczuka – zastępcę komendan-
ta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Poza nagrodami, które odebrali zwycięzcy, 
wszystkim uczniom wręczono pamiątkowe dy-
plomy, a opiekunom podziękowania za wysiłek 
włożony w przygotowanie młodzieży do kon-
kursu.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom na-
prawdę dużej wiedzy, gdyż tegoroczną edycję 
można było uznać za trudną. Z naszej strony 
staraliśmy się uzmysłowić młodzieży z jakimi 
zadaniami mają do czynienia finaliści w eta- 
pach wojewódzkim i krajowym, aby naszym 
laureatom dopomóc w przygotowaniach do 
kolejnej rywalizacji. Życzymy Im zwycięstw  
w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się  
w dniu 25 kwietnia 2019 roku w ZSOiZ w Cie- 
chanowcu. Do eliminacji zakwalifikowały się 
osoby z dwóch najwyższych miejsc z każdej  
grupy.

Trzymamy kciuki!
Organizatorzy składają także serdeczne po-

dziękowania Staroście Wysokomazowieckiemu 
i jego współpracownikom, za udostępnienie sali 
do przeprowadzenia Turnieju i przygotowanie 
poczęstunku.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk,  
KP PSP Wysokie Mazowieckie

Zdjęcia: st. bryg. Tomasz Sieńczuk,  
kpt. Piotr Pruszyński,  

KP PSP Wysokie Mazowieckie

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ  
,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
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O PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM  
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

28 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 
odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 
programów przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, podczas którego szczególną uwagę po-
święcono wypracowaniu metod, mających na 
celu zmotywowanie sprawców przemocy do 
podjęcia terapii oraz uczestnictwa w progra-
mach korekcyjno-edukacyjnych.

W spotkaniu, organizowanym przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem 
Mazowieckiem wziął udział Wicestarosta Wyso-
komazowiecki, Leszek Gruchała, a także przed-
stawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Ko-
mendy Powiatowej Policji i Sądu Rejonowego. 

Uczestników spotkania serdecznie powitała 
Dyrektor PCPR, Iwona Kalinowska, która pod-
kreśliła, iż celem spotkania jest przede wszyst-
kim przedstawienie programów profilaktycz-
nych, realizowanych w powiecie ze szczególnym 
naciskiem na programy wobec osób stosujących 
przemoc.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że praca ze 
sprawcą przemocy jest to praca bardzo trudna, 
szczególnie gdy źródłem przemocy jest również 
alkoholizm – zaznaczyła pani dyrektor. – War-
to jednak pracować ze sprawcą przemocy, bo jest 
to jedyna metoda zatrzymania przemocy w ro-
dzinie. Gdy nie będzie sprawcy, nie będzie ofiar.  
W związku z tym ze strony powiatu prowadzone 
są działania korekcyjno-edukacyjne, które mają 
na celu zatrzymanie przemocy oraz znalezienie 
wspólnego sposobu, jak zmotywować te osoby do 
podjęcia terapii. 

Jednym z głównych problemów, pojawiają-
cych się podczas realizacji tego typu programów 
jest brak chętnych lub rezygnacja uczestników  
w trakcie trwania programu, w związku z czym 
dotacje przekazane na ten cel muszą zostać 
zwrócone.

– Szkoda, żeby środki które trafiają do nas 
się marnowały. Najlepiej by było, gdyby nie było 
takich potrzeb, nie było przemocy, nie trzeba by 
było nikogo do niczego przymuszać ani z tych 
środków korzystać, ale jeśli te środki się pojawia- 
ją, to dobrze, żeby zostały spożytkowane i tra- 
fiły tam gdzie trzeba – powiedział Wicestarosta  
Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała. – Żyjemy 
w czasach, gdy edukacja dotarła już wszędzie, 

ale wciąż stosujemy się do pewnych 
nawyków, które wynieśliśmy z prze-
szłości. Konflikty są inne niż niegdyś, 
ale nadal są, niestety wybuchają  
i eskalują tam, gdzie nie powinno to 
mieć miejsca, czyli w rodzinach. Tam 
są dzieci, które są podatne na takie 
zachowania i najbardziej je przeży- 
wają. Powinniśmy zrobić wszystko, we  
współpracy z samorządami gminny- 
mi, przedstawicielami takich instytu- 
cji jak sąd, policja, ośrodki pomocy  
społecznej, by wypracować model, który  
umożliwi korzystanie z tych środków. 

To jest najmniejszy problem, jeśli te środki prze-
padną, ale najważniejsze jest, aby z tych pienię-
dzy coś pożytecznego udało się zrobić. Aby do- 
tarły do tych osób, które krzywdzą inne osoby, aby  
te krzywdzone mogły normalnie żyć, normalnie 
funkcjonować, mogły cieszyć się życiem, bo wszy-
scy mamy do tego prawo, a te osoby, w szczególnie  
dzieci, prawo największe.

 

Podczas dyskusji o sposobach motywowania 
sprawców przemocy do uczestnictwa w pro- 
gramach korekcyjno-edukacyjnych wskazywano 
na częsty problem bezsilności policji i pracow- 
ników pomocy społecznej, którzy nie są w stanie 
przekonać ani zmusić osób, stosujących prze-
moc do udziału w terapii. Dużą rolę w tej kwe-
stii odegrać mogą sądy, które już teraz w wielu 
powiatach w Polsce kierują sprawców przemocy  
na obowiązkowe uczestnictwo w programach 
korekcyjno-edukacyjnych. 

Przypominamy, że 
Powiatowe Centrum Po- 
mocy Rodzinie w Wy-
sokiem Mazowieckiem 
rozpoczęło nabór kan-
dydatów do utworzenia 
grupy terapeutycznej 
Programu Oddziaływań 
Korekcyjno-Edukacyj-
nych dla osób stosują-
cych przemoc w rodzi-
nie. W szczególności 
adresowany jest on do 
następujących osób: 

• Osób skazanych za czyny związane ze sto-
sowaniem przemocy w rodzinie, którym 
Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, 
zobowiązując do uczestnictwa w programie 
korekcyjno-edukacyjnym;

• Osób, których rodzina została objęta pro-
cedurą Niebieskiej Karty, wskazanych przez 
organy ścigania lub inne instytucje (Miej-
skie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne 
Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych);

• Osób będących sprawcami przemocy w ro-
dzinie, które uczestniczą w terapii uzależnie-
nia od alkoholu, pod warunkiem, że udział 
w programie korekcyjno-edukacyjnym sta-
nowi uzupełnienie odbywanej terapii pro-
wadzonej w zakładach opieki zdrowotnej;

• Osób zainteresowanych, których uczestnic-
two w programie wynika z osobistej decyzji;

Pełen cykl spotkań dla każdego indywidu-
alnego uczestnika obejmuje 62 godz., w skład 
których wchodzą indywidualne spotkania oraz 
grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne. W ra- 
mach programu można zdobyć wiedzę na te-
mat mechanizmów zjawiska przemocy, poznać 
sposoby właściwego panowania nad własnymi, 
negatywnymi emocjami, a także nabyć umiejęt- 
ność odpowiedniego kształtowania relacji we-
wnątrzrodzinnych.

Etap rekrutacji uczestników trwa do  
30 kwietnia 2019 roku. Rozpoczęcie programu 
rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pro- 
gramie proszone są o złożenie w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mic-
kiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie (pokój  
nr 1) oświadczenia uczestnika PROGRAMU  
ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJ- 
NYCH.

 Oświadczenie dostępne jest w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wysokiem Mazowieckiem jak również na 
stronie internetowej: www.pcprwysokiema- 
zowieckie.pl.
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