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KOLEJNE WSPARCIA FINANSOWE DLA SZPITALA OGÓLNEGO  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI KSIĘŻY ROCHA MODZELEWSKIEGO 
I STANISŁAWA FALKOWSKIEGO W NOWYCH PIEKUTACH

24 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Pola-
ków Ratujących Żydów pod okupacją niemiec-
ką, w miejscowości Nowe Piekuty odsłonięto 
pamiątkową tablicę, poświęconą pamięci księży 
Stanisława Falkowskiego i Rocha Modzelew- 
skiego, którzy podczas II Wojny Światowej, mimo  
grożącej im kary śmierci nieśli pomoc żydow- 
skim bliźnim: Arie Józefowi Fajwiszysowi – Ku- 
trzebie, Mariannie Jurczak, Annie Klemensowicz  
i Zofii Moćko.

Ciąg dalszy str. 6.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem  
otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie  
6,5 mln złotych ze strony Zarządu Województwa  
Podlaskiego na zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego. Jednocześnie miło nam poinfor-
mować, że finansowe wsparcie w wysokości  
3 mln złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych 
otrzymał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Cie-
chanowcu. 

Szczegóły na str. 3.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022  DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
I PONADGIMNAZJALNYCH,

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Drodzy Uczniowie !
Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, 

przed którą staniecie w najbliższych dniach. Proponujemy Wam zapo-
znanie się z ofertą edukacyjną powiatu wysokomazowieckiego na rok 
szkolny 2021 / 2022.

Nasze szkoły mają znakomitą bazę dydaktyczną. Reprezentują  
wysoki poziom nauczania, o czym świadczy wysoki wskaźnik zdawal- 
ności egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych.

Na stronach 7-9 znajdziecie kierunki kształcenia, oferowane przez 
nasze placówki. Ze szczegółami zapoznacie się na stronach interneto-
wych szkół lub w ich sekretariatach.

Życzymy, abyście dokonali trafnego wyboru.
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10 marca  2021 roku odbyło się 70 posiedze- 
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Węd- 
karskiej w Szepietowie do kategorii dróg gmin-
nych na wniosek Burmistrza Szepietowa,
b) ustalenia na rok szkolny 2021/2022 profilów 
kształcenia ogólnozawodowego i zawodów, licz-
by oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych 
do klas pierwszych w szkołach prowadzonych 
przez powiat wysokomazowiecki,
c) ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków  
o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło-
żonych na terenie powiatu wysokomazowiec- 
kiego na rok 2021,
d) udzielenia wsparcia finansowego na realiza- 
cję w 2021 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego w sferze kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
e) udzielenia wsparcia finansowego na realiza- 
cję w 2021 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego w sferze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu,
f) unieważnienia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2021 roku zadań publicznych na-
leżących do powiatu wysokomazowieckiego  
w sferze pomocy społecznej,
g) udzielenia wsparcia finansowego na realizację 
w 2021 roku zadań publicznych należących do 
powiatu wysokomazowieckiego w sferze dzia- 
łalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) udzielenia wsparcia finansowego na realiza- 
cję w 2021 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego w sferze 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych,
i) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwały rady powiatu w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji Programu „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

Z PRACY ZARZĄDU

24 lutego 2021 roku odbyło się 69 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej  
ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechano-
wiec na wniosek Burmistrza Ciechanowca,
b) zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej  
ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec 
na wniosek Burmistrza Ciechanowca,
c) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Wysokomazowieckiego na lata 2020-2027”.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował 
przyznane przez starostę dodatki motywacyjne 
dla dyrektorów szkół średnich i poradni pro- 
wadzonych przez powiat wysokomazowiecki. 

Zarząd powiatu ustalił wysokość stypen-
dium dla uczniów szkół prowadzonych przez 
powiat wysokomazowiecki za wysokie wyniki  
w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w nauce  
i sporcie za I półrocze roku szkolnego 2020/2021. 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrektora  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wynajem pomieszczeń kuchni internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu dla Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz samochodu 
do przewozu posiłków dla pacjentów szpitala. 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazo-
wieckiem w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych na 
2021 rok środków w wysokości 14 285 815,08 zł 
na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2077B na 
odcinku Plewki – Dzikowiny. 

Zarządu powiatu rozpatrzył pismo dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem w sprawie zatwierdzenia cen 
najmu od posiadanych przez ZDP w Wysokiem 
Mazowieckiem środków transportowych, sprzę-
towych i innych urządzeń.

2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego,
b) określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Panmstwowego Funduszu Refabilkiotacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z Analizą sy-
tuacji pożarowej i miejscowych zagrożen oraz  
funkcjonowania krajowego systemu Ratow- 
niczo-gaśniczego na terenie powiatu wysokma-
zowieckiego za 2020 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją 
o stanie bezpieczenstwa i porządku publiczne-
go na terenie powiatu wysokomazowiekciego za 
2020 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozda-
niem z realizacji programu współpracy powiatu 
wysokomazowieckiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku  
publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawoz-
daniem z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 
2020 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się z oceną za- 
sobów powmocy społecznej za 2020 rok w po-
wiecie wysokomazowieckim.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawoz-
daniem z działalności Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej nr 2 w Starych Raciborach za 2020 rok  
prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy 
Szansa oraz ze sprawozdaniem z działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu za 
2020 rok prowadzonych przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Wójta 
gminy Nowe Piekuty w sprawie ujęcia w planach 
inwestycyjnych na 2021 r. wykonania doku-
mentacji projektowej na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 2063B na odcinku od miejscowości 
Piekuty Urbany do granicy gmin Nowe Piekuty 
– Sokoły.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją 
o zawartych na 2021 rok umowach pomiędzy 
szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowiec-
kiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymsto-
ku na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
2021 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z rocznym 
sprawozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem 
Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomo-
ści i mienia ruchomego o wartości brutto po-
wyżej 10.000,00 zł za 2020 r. oraz rocznym spra-
wozdanie za 2020 rok w zakresie nieruchomości 
i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 
10.000, 00 zł.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek dyrek-
tora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w spra-
wie dofinansowania XXII Konkursy na Wyko- 
nanie Palmy Wielkanocnej.

Ciąg dalszy na str. 3.



3

Szanowni Państwo!

Mam do przekazania znakomite wieści 
dotyczące naszego szpitala. Jak wiecie Państwo 
realizujemy od ubiegłego roku kompleksowy re-
mont budynków w Wysokiem Mazowieckiem za 
kwotę ok. 23 mln zł z dofinansowaniem Rządu 
RP. Po oddaniu do użytkowania apteki szpitalnej 
i oddziału położniczego, niebawem zakończymy 
przebudowę oddziału chirurgicznego. Ponadto 
powiat nasz pozyskał środki na remont Zakła-
du Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu z 
II i III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji 
lokalnych w łącznej kwocie 8 mln zł. Niebawem 
ogłaszamy przetarg na te roboty. Ponadto z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podla-
skiego otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 6,6 

ZDANIEM STAROSTY...
mln zł na zakup rezonansu magnetycznego oraz 
m. in. nowego aparatu rtg w ramach funduszy 
europejskich. Łączny koszt zakupów sprzętu to 
8,4 mln zł. Chcę aby te wszystkie zakupy i mo-
dernizacje zakończyć do końca 2022 r. Będzie 
to skok cywilizacyjny w dziedzinie ochrony 
zdrowia na terenie naszego powiatu. Wszystkim 
Państwu zdrowia życzę !

Z wyrazami szacunku
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

19 marca w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, od-
było się wspólne posiedzenie wszystkich komi- 
sji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poża- 
rowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i po- 
rządku publicznego na terenie powiatu. 
5. Informacja o działalności Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów za 2020 rok. 

6. Informacją o umowach zawartych na 2021 
rok pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem 
Mazowieckiem, a NFZ na udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
7. Roczne sprawozdanie Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu 
nieruchomości i mienia ruchomego o wartości 
powyżej 10.000,00 zł z 2020 rok. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy  
powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powia-
tu wysokomazowieckiego w sprawie: 
a) określenia zadań na które przeznacza się środ- 
ki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 roku,
b) przystąpienia do realizacji Programu „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 
2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego, 
c) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na 
lata 2020-2027”. 
11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie posiedzenia.

Z PRAC KOMISJI

Z PRACY ZARZĄDU

24 marca 2021 roku odbyło się 71 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wy-
sokiem Mazowieckiem do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2021,
b) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekt uchwały rady powiatu w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2021 rok,

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją 
dotyczącą subwencji oświatowej w 2021 roku 
dla szkół i placówek prowadzonych przez po- 

wiat wysokomazowiecki. Do powyższej infor-
macji nie zgłoszono uwag.

Zarząd powiatu przychylił się do wniosku 
przewodniczącego zarządu w sprawie rozwią- 
zania stosunku pracy z Panią Mariolą Kuchare-
wicz dyrektorem Szpitala Ogólnego w Wysokiem  
Mazowieckiem.

30 marca 2021 roku odbyło się 72 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem 
Szpitala Ogólnego  w Wysokiem Mazowieckiem,
b) udzielenia  upoważnienia dyrektorowi  Zespo- 
łu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji ro-
bót publicznych w imieniu powiatu wysokoma-
zowieckiego okres 6 miesięcy dla jednej osoby 
bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu przygotował i przyjął pro-
jekty uchwał rady powiatu w sprawie:
a) udzielenia dotacji na przeprowadzenie badań 
konserwatorskich kościoła oraz pomnika ks. 
Krzysztofa Kluka Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu  
w 2021 roku,
b) powołania Komisji Konkursowej do prze-

prowadzenia postępowania konkursowego na 
stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wy-
sokiem Mazowieckiem.

31 marca 2021 roku odbyło się 73 posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania z wykonania budże-
tu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2020 rok 
oraz informacji o stanie mienia za 2020 rok,
b) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem za 2020 rok,.
c) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

6 kwietnia 2021 roku odbyło się 74 posiedze- 
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
a) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
b) wyrażenia zgody na użyczenie aktywów  
trwałych oraz mienia ruchomego o wartości 
księgowej brutto poniżej 10 000,00 złotych,  
stanowiącego własność lub będącego w użytko-
waniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazo-
wieckiem,
c) ustalenia planu finansowego rachunków środ- 
ków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 
Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021 rok.
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PIERWSZE ZABIEGI WEWNĄTRZNACZYNIOWE W SZPITALU OGÓLNYM  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

11 marca w Szpitalu Ogólnym w Wyso-
kiem Mazowieckiem po raz pierwszy odbyły 
się zabiegi z zakresu chirurgii wewnątrzna- 
czyniowej. Stanowi to kolejny krok w celu  
rozwijania tej rzadkiej gałęzi medycyny w Po-
wiecie Wysokomazowieckim. 

To osiągniecie możliwe było dzięki zaanga-
żowaniu oraz poświęceniu personelu medyczne- 
go, a w tym dzięki Prof. dr. hab. n. med. Piotrowi 
Ciostkowi, który od grudnia dołączył do kadry 
lekarskiej naszego szpitala. Od przeszło trzech 
miesięcy w szpitalu funkcjonuje poradnia Chi-
rurgii Naczyniowej, do której można zapisać się 
poprzez rejestrację. Zostały podjęte także dzia-
łania mające na celu umożliwienie dostępu do 
zabiegów z za-kresu chirurgii wewnątrznaczy-
niowej szerszej grupie pacjentów.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom naszych mieszkańców 
i petentów Starostwo Powiatowe 
rozpoczęło prace wdrożeniowe 
związane z wprowadzeniem nowe-
go systemu płatności w budynku 
Starostwa w Wysokiem Mazowiec-
kiem oraz w jego filii w Ciecha-
nowcu. 

Od 1 maja 2021 r. płatności 
np. za rejestrację pojazdów, prawa 
jazdy, wypisy i wyrysy geodezyjne  

NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM
będą mogły być dokonywane bezpośrednio  
u pracowników merytorycznych starostwa kartą 
bankomatową bez konieczności robienia opłat 
w banku. Dla osób, które nie posiadają karty 
bankomatowej, zostanie pozostawiona możli-
wość uiszczenia należności w siedzibie Banku 
Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 
ul. Jagiellońskiej 14 bez prowizji. 

31 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem  
odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Wysoko-
mazowieckiego VI kadencji. W sesji udział 
wzięło 17 radnych.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego VI kadencji
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał  
i działalności Zarządu między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji  
z działalności komisji pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożaro-
wego oraz zagrożeń pożarowych powiatu.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego na terenie powiatu za 2020 rok.
9. Zapoznanie się z informacją o umowach za-
wartych na 2021 rok, pomiędzy Szpitalem Ogól-
nym w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim 
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Fun- 
duszu Zdrowia w Białymstoku na udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.
10. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem 
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem 

o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ru-
chomego o wartości brutto powyżej 10 000,00 zł 
za 2020 rok.
11. Informacja z działalności Powiatowego Rzecz- 
nika Konsumentów w Wysokiem Mazowiec-
kiem za 2020 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współ-
pracy powiatu wysokomazowieckiego z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w 2020 roku.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
14. Informacja przedstawicieli powiatu wyso- 
komazowieckiego delegowanych do instytucji  
i rad społecznych z działalności w imieniu or- 
ganów delegowanych.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie 
uchwał w sprawie:
a) określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób  Niepełnosprawnych w 2021 roku,
b) przystąpienia do realizacji Programu ,,Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 
2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego,
c) przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 
2020-2027”,

d) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
e) udzielenia dotacji na przeprowadzenie badań 
konserwatorskich kościoła oraz pomnika ks. 
Krzysztofa Kluka w parafii rzymsko-katolickiej 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu  
w 2021 roku
f) powołania komisji konkursowej do przepro-
wadzenia postępowania konkursowego na sta-
nowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wyso-
kiem Mazowieckiem.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

XXII SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO VI KADENCJI
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wysokiem Mazowieckiem poszukuje kan-
dydatów na rodziców zastępczych dla dzieci  
pozbawionych częściowo lub całkowicie możli- 
wości opieki ze strony rodziców biologicznych.

W powiecie wysokomazowieckim funkcjo-
nuje 30 rodzin zastępczych, w których przebywa 
51 dzieci. To jednak wciąż za mało. Zależy nam 
na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały 
być odwożone do placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych lub do rodzin zastępczych na dru-
gim końcu Polski. To ważne, aby pozostawały  
w swoich środowiskach, miały kontakt z do- 
mem i własną rodziną.

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki 
nad dzieckiem, sprawowana w związku z kry-
zysem w rodzinie naturalnej, niewydolnością 
rodziców lub ich chorobą czy czasową nieobec-
nością. Rodziny zastępcze mogą być spokrew-
nione z dzieckiem, gdy opieki podejmuje się  
ktoś z rodziny (dziadkowie, rodzeństwo), ale 
także niezawodowe. Odrębną grupę stanowią  
zawodowe rodziny zastępcze – takie rodziny 
przez cały czas trwania umowy muszą być go-
towe na przyjęcie dziecka. Rodziny, które po-
dejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co 
miesiąc pomoc pieniężną na jego utrzymanie.

Nie każdy jednak może zostać rodzicem  
zastępczym. Muszą to być osoby, które:
– są małżeństwem, bądź nie pozostają w związ- 
ku małżeńskim;
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzi- 
cielskiej;
– nie są ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki 
nad dzieckiem, co zostało potwierdzone za-
świadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz 
opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez 
psychologa;
– przebywają na terytorium RP;
– zapewniają odpowiednie warunki bytowe  
i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspo- 
kajanie jego indywidualnych potrzeb;
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo.

Wychowywanie się w rodzinie zastępczej  
jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które 
nie ma możliwości zostać adoptowanym, ma-
rzącego o posiadaniu własnej, kochającej rodzi-
ny. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są 
w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, 
spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI  
Z TERENU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. 
Dziecko daje ogromne pokłady radości i od  
niego my dorośli możemy się wiele nauczyć.  
Jest tyle dzieci, które czekają na Ciebie, to Ty 
musisz zrobić pierwszy krok. Tworząc rodzinę 
zastępczą dajesz im to, czego nigdy nie miały: 
radość, miłość, bezpieczeństwo, uśmiech na 
twarzy – czyli szczęśliwe dzieciństwo! Podaruj 
dziecku serce – zostań rodziną zastępczą.

 
Jeśli mieszkasz na terenie powiatu wyso- 

komazowieckiego i chcesz zostać rodziną za-
stępczą zgłoś się do nas!

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Mickiewicza 1,

18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel: 502 153 040

www.pcprwysokiemazowieckie.pl
 

Iwona Kalinowska
Dyrektor PCPR

w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 04 marca 2021 roku Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Ma-
zowieckiem zorganizowało szkolenie online 
pt. „Bezpiecznie w powiecie wysokomazo-
wieckim” skierowane do rodzin zastępczych. 
Szkolenie przeprowadziły funkcjonariuszki 
Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem  
Mazowieckiem.

Głównym tematem szkolenia było bezpie-
czeństwo w Internecie. Policjantki ostrzegały 
przed oszustami internetowymi, udostępnia-
niem danych w sieci oraz przestrzegały przed 
sytuacjami dotyczącymi nękania za pośrednic-

twem Internetu. Prowadzące szkolenie przeka-
zały zasady jakimi należy kierować się podczas 
zakupów internetowych, aby nie paść ofiarą 
oszustwa. Udzieliły również wskazówek, co na-
leży zrobić w przypadku, gdy do takiego oszu-
stwa dojdzie. Ponadto przestrzegały one również 
przed innymi formami oszustw – przypadkach, 
w których oszuści podają się za przedstawicieli  
banków lub innych instytucji celem wyłudzenia 
od nas danych osobowych i pieniędzy.

Na zakończenie przypomniane zostały pra-
widłowe zachowania osób pieszych oraz wa- 
runki bezpieczeństwa drogowego. Zachęcano  

SZKOLENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 
PT. „BEZPIECZNIE W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM”

do zachowania ostrożności i uwagi w ruchu  
drogowym oraz noszenia odblasków.

Spotkanie online było również okazją do 
poruszenia bieżących spraw związanych z dzia-
łalnością Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ser-
decznie dziękuje przedstawicielom Komendy 
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem 
za przeprowadzenie szkolenia oraz rodzinom 
zastępczym za wzięcie udziału w spotkaniu.

 
Fot. KPP w Wysokiem Mazowieckiem

17 marca Starosta Wysokomazowiecki Bogdan  
Zieliński oraz Dyrektor ZSOiZ w Ciechanow- 
cu, Łukasz Godlewski wzięli udział w oficjal- 
nym przekazaniu placu budowy pod rozbudowę  
Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Ciechanowcu. Inwestycja zo- 
stała dofinansowana kwotą 1 000 000 zł z bu- 
dżetu województwa podlaskiego. Wykonawcą  
inwestycji jest firma MASTER Emil Borys.  
O wsparcie z budżetu województwa wnioskował 
organ prowadzący, Powiat Wysokomazowiecki.

W ramach inwestycji zostaną wykonane  
następujące prace:
• rozbudowa i podniesienie internatu o jedną 
kondygnację,
• wykonanie poddasza użytkowego w miejsce 

obecnego stropodachu,
• powiększenie powierzchni internatu o 902,1 
metrów kwadratowych,
• powiększenie bazy noclegowej dla młodzieży 
o 80 miejsc noclegowych, czyli do 170 miejsc 
noclegowych,
• 2-3 osobowe pokoje z łazienkami dla uczniów,
• odnowienie całej elewacji zewnętrznej.

ZSOiZ w Ciechanowcu kształci najwięcej 
uczniów spośród szkół ponadpodstawowych 
w powiecie wysokomazowieckim. Jako jedna  
z nielicznych w województwie podlaskim prowa- 
dzi certyfikowane klasy wojskowe. Ich uczniowie  
w większości pochodzą spoza terenu powiatu 
wysokomazowieckiego i korzystają z internatu. 

ROZBUDOWA INTERNATU W CIECHANOWCU
Modernizacja i rozbudowa bursy szkolnej pod-
niesie standardy zakwaterowania, poprawi też 
estetykę budynku.
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W uroczystości udział wzięli m.in. Wójt 
Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, Sta-
rosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, 
Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Ja-
rosław Schabieński, ks. Kan. Tadeusz Sołtysik, 
Radny Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
Leszek Dąbrowski, a także pracownicy Urzędu 
Gminy w Nowych Piekutach i społeczność Szko-
ły Podstawowej im. Ks. Rocha Modzelewskiego  
w Nowych Piekutach.

Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Ka- 
czyński serdecznie podziękował dr Jarosławowi 
Schabieńskiemu oraz całemu Instytutowi Pa-
mięci Narodowej za inicjatywę, dzięki której na 
ścianie budynku Urzędu Gminy w Nowych Pie-
kutach zawisła pamiątkowa tablica. 

– Statystyki mówią, iż liczba Polaków, którzy 
ratowali Żydów w okresie II Wojny Światowej, 
sięga około miliona – zaznaczył Wójt. – Często 
nie zdajemy sobie z tego sprawy, często mówi się 
troszeczkę inaczej o Polakach (…), natomiast  
wiemy, że to zjawisko było na naszych ziemiach 
powszechne. W Nowych Piekutach przed II Wojną 
Światową, w okresie międzywojennym, wyzna- 
nie mojżeszowe deklarowało 20 osób. Ta liczba 
zmieniała się lekko w zależności od okresu. (...) 
Dzięki takim Polakom, jakimi byli ks. Stanislaw 
Falkowski, Ks. Roch Modzelewski, dzięki innym, 
często bezimiennym bohaterom, ratowane były 
życia ludzkie. Ks. Stanisław Falkowski w 1977 
roku w Jad Waszem otrzymał medal ,,Sprawiedli- 
wy wśród Narodów Świata" i na tych medalach 

widnieje napis ,,Kto ratuje jed-
no życie – ratuje cały świat”. To 
motto niech będzie największym 
odzwierciedleniem tego, co Polacy 
robili dla swoich braci żydowskich 
w okresie okupacji.

 Po uroczystym odsłonięciu 
tablicy dokonano jej poświęcenia 
oraz złożenia kwiatów i wiązanek 
przez przybyłych gości.

Jak podkreślił dr Jarosław 
Schabieński, inicjatywa upamięt-
nienia Polaków niosących po-
moc Żydom w czasie II Wojny 
Światowej wynika z misji Insty-
tutu Pamięci Narodowej, którą 
jest przypominanie o wielkich  
i chlubnych momentach w hi-
storii narodu polskiego, a także 
o momentach cierpienia i prze-
mocy doznawanych zwłaszcza  
w okresie II Wojny Światowej.

– Byli też inni obok nas, oby-
watele państwa polskiego, którzy 
również podlegali temu wynisz-
czeniu i barbarzyństwu, nasi bra-
cia żydowscy. Nie przypadkiem 
znajdujemy się na terenie gminy 
Nowe Piekuty i powiatu wysoko-
mazowieckiego, bo to jest miejsce, 

gdzie żyją ludzie ciężkiej pracy, ludzie gorących 
serc, gotowi do pomagania bliźnim, kiedy znaj- 
dą się w trudnej sytuacji. Ludzie wielkiego  
patriotyzmu.

– W Polsce, jako w jednym kraju w Europie, 
za pomoc Żydom w czasie II Wojny Światowej 
groziła śmierć – powiedział Starosta Wysoko- 
mazowiecki Bogdan Zieliński. – To był jedyny 
kraj, gdzie były takie sankcje, a mimo to zna-
leźli się ludzie, którzy społeczności żydowskiej  
pomagali. Cieszę się niezmiernie, że w Nowych  
Piekutach doświadczamy tego upamiętnienia  

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI KSIĘŻY ROCHA MODZELEWSKIEGO 
I STANISŁAWA FALKOWSKIEGO W NOWYCH PIEKUTACH

i przypomnienia miejscowej społeczności oraz 
społeczności w powiecie, województwie i całym 
kraju, że byli tacy ludzie. (...) Ta tablica będzie 
służyła dla edukacji naszych mieszkańców, na- 
szej młodzieży, ale mam nadzieję, że również  
edukacji, która popłynie na Polskę i cały świat. 

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratu-
jących Żydów pod okupacją niemiecką zo-
stał ustanowiony z inicjatywy Prezydenta RP  
w 2018 r., w rocznicę śmierci rodziny Ulmów 
z Markowej. 

Tekst na tablicy odsłoniętej w Nowych Pie-
kutach:

 
    Pamięci Księży

  Stanisława Falkowskiego 
i Rocha Modzelewskiego 

z Parafii Piekuty,
                    którzy podczas II Wojny Światowej,
mimo grożącej im kary śmierci ze strony oku-

panta niemieckiego,
nieśli pomoc żydowskim bliźnim:

   Arie Józefowi Fajwiszysowi - Kutrzebie, 
Mariannie Jurczak,Annie Klemensowicz 

i Zofii Moćko.
 

Instytut Pamięci Narodowej    

 Mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty
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szkoły dla młodzieży 

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 

liceum 

ogólnokształcące  

humanistyczno-prawniczy                                                              30 

matematyczno-fizyczny                                                                   30 

biologiczno-chemiczny 30 

językowy 30 

geograficzno-matematyczny 30 

ogólny  30 

informatyczny 30 

 
 

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/zawód Liczba miejsc 

technikum technik ekonomista 30 

technik logistyk 30 

technik hotelarstwa 30 

technik technologii żywności 30 

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 
technik informatyk 30 

technik przetwórstwa mleczarskiego  30 
technik programista  30 

technik fotografii i multimediów  30 
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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/zawód Liczba miejsc 

 technik mechatronik 30 

technik pojazdów samochodowych 30 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 30 
technik chłodnictwa i klimatyzacji 30 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 30 

branżowa szkoła I 

stopnia 

oddział wielozawodowy 30 

mechanik pojazdów samochodowych 30 
rolnik 30 

kucharz 30 

branżowa szkoła II 

stopnia 

technik pojazdów samochodowych 30 

technik rolnik 30 

technik agrobiznesu 30 

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 

w Krzyżewie 

Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły 
e-mail:  zsrkrzyzewo@wp.pl   

www.zsrkrzyzewo.pl  

Typ szkoły Profil/zawód Liczba miejsc 

liceum 

ogólnokształcące 

prozdrowotny 30 

technikum technik rolnik 30 

technik organizacji  turystycznej 30 

technik robót wykończeniowych w 
budownictwie 

30 

technik agrobiznesu 30 

technik ogrodnik 30 

branżowa szkoła I 

stopnia 

rolnik  
 

30 ogrodnik 

pszczelarz  

stolarz 
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w Ciechanowcu 

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec 
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl,  www.zsoiz-ciechanowiec.pl  
Typ szkoły Profil/zawód Liczba miejsc 
liceum 

ogólnokształcące 
politechniczny  30 

wojskowy 60 

medyczny 30 

humanistyczno-prawny 30 

informatyczny 30 
technikum  technik usług fryzjerskich 30 

technik budownictwa 30 
technik żywienia i usług gastronomicznych 30 

 technik robót wykończeniowych 
w budownictwie 30 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 30 
branżowa szkoła I 
stopnia oddział wielozawodowy 30 

branżowa szkoła II 
stopnia 

technik budownictwa 30 

technik inżynierii sanitarnej 30 
technik robót wykończeniowych 
w budownictwie 30 

technik usług fryzjerskich 30 

technik żywienia i usług gastronomicznych  30 

technik pojazdów samochodowych 30 

technik rolnik 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/zawód Liczba miejsc 
liceum 

ogólnokształcące 
30 

 30 

mundurowy  30 
technikum technik żywienia i usług gastronomicznych 30 

 technik agrobiznesu 30 
technik informatyk 30 
technik weterynarii 30 
technik architektury krajobrazu 30 

technik technologii żywności 30 
branżowa szkoła I 

stopnia oddział wielozawodowy
 

30
 

językowo-informatyczny 

językowo-humanistyczny

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
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Miło jest nam poinformować, że Powiato-
wy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 
po raz kolejny zdobył wyróżnienie oraz tytuł  
„Lider Aktywizacji Osób Młodych 2020”  
w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prak- 
tyki instytucji rynku pracy organizowanym  
przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych  
„POLPROM".

Celem konkursu było promowanie najlep-
szych praktyk instytucji rynku pracy  w zakre-
sie wspierania osób młodych. O nagrodę „Lider 
aktywizacji osób młodych" mogły ubiegać się 
publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje 
zatrudnienia.

Kapituła konkursu wysoko oceniła działa- 
nia podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Wysokiem Mazowieckiem, które umożliwia-
ją w sposób uporządkowany i kontrolowany 
wdrażanie młodych osób bezrobotnych w pro-
ces wkraczania na rynek pracy, i przyznała tytuł 
„Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2020” za 
zgłoszoną dobrą praktykę: „Opiekun indywi-
dualny i mentor w drodze do sukcesu”. 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

OTRZYMAŁ TYTUŁ „LIDER AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH 2020"

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie 
przepisy ustawy tworzącej tzw. „Tarczę anty-
kryzysową”, czyli pakiet rządowych rozwiązań,  
których celem jest m.in. wspieranie gospodarki 
oraz przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc 
pracy. Wiele form wsparcia realizowanych jest 
przez powiatowe urzędy pracy, a należą do nich:
• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu 

Pracy na pokrycie bieżących kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej mikro-
przedsiębiorcy (art. 15zzd),

• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu 
Pracy dla organizacji pozarządowych na  
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej lub statutowej 
(art. 15zzda),

• dofinansowanie części kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie 
społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego  
i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb),

• dofinansowanie części kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie spo-
łeczne dla organizacji pozarządowych lub 
podmiotów o charakterze pożytku publicz-
nego (art. 15zze),

• dofinansowanie części kosztów prowadze- 
nia działalności gospodarczej dla przedsię-
biorcy będącego osobą fizyczną niezatrud-
niającego pracowników (art. 15zzc),

• jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy (art. 15zze4),

• jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie 
rozporządzenia w sprawie wsparcia uczest-
ników obrotu gospodarczego poszkodowa-
nych wskutek pandemii COVID-19 (tzw. 
tarcza branżowa).

Do końca grudnia 2020 r. do urzędu wpły-
nęło 2468 wniosków na łączną kwotę dofinan-
sowania – 15.643.090,80 zł. Pozytywnie rozpa-
trzono 2379 wniosków o wartości wsparcia na 
kwotę 14.796.297,18 zł. Wg stanu na koniec 
grudnia br. wypłacono środki finansowe w wy-
sokości 14.570.833,52 zł.

Realizacja tarczy antykryzysowej trwa nadal. 
W okresie dwóch miesięcy roku 2021 do urzę-
du wpłynęło 157 wniosków na łączną kwotę 
867.936,63 zł. Pozytywnie rozpatrzono 118 
wniosków o wartości wsparcia 632.337,89 zł.

Zdecydowaną większość, bo 111 stanowią 
wnioski o jednorazową dotację na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
15 zze4 ustawy (nabór wniosków odbywał się  
do 31.01.2021 r.) oraz na podstawie rozporzą-
dzeń w sprawie wsparcia uczestników obrotu 
gospodarczego poszkodowanych wskutek pan-
demii COVID-19 (tzw. tarcza branżowa).

Na tę formę wsparcia według stanu na 
28.02.2021 r. wydatkowano kwotę 445.000,00 zł.

Zgodnie z ogłoszonym naborem wnioski 
na dotacje będą przyjmowane do dnia 31 maja  
2021 roku.

Po spełnieniu warunku trzech miesięcy pro-
wadzenia działalności od dnia otrzymania ni-
skooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 
(art. 15zzd), umorzono 1875 pożyczek na ogól-
ną kwotę 9.293.851,40 zł.

Lp. Forma wsparcia Limity Wydatki

1.
Niskooprocentowana pożyczka 
z Funduszu Pracy dla mikroprzedsię-
biorców i organizacji pozarządowych

11.000.000,00 9.278.851,40

2.

Dofinansowanie części kosztów  
wynagrodzeń pracowników  
dla mikroprzedsiębiorców, małych  
i średnich przedsiębiorców

5.830.000,00

3.107.444,61

3.
Dofinansowanie części kosztów  
wynagrodzeń pracowników dla  
organizacji pozarządowych

19.703,28

4.

Dofinansowanie części kosztów  
prowadzenia działalności  
gospodarczej dla przedsiębiorców  
samozatrudnionych

1.532.544,00

5.

Jednorazowa dotacja na pokrycie  
bieżących kosztów prowadzenia  
działalności gospodarczej dla  
mikroprzedsiębiorcy i małego  
przedsiębiorcy

300.000,00 95.000,00

 Ogółem 17.130.000,00 14.570.833,52
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Zakończono modernizację kuchni i stołów-
ki w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

 Ułożono nowe posadzki i płytki na ścianach. 
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, zmywar-
kę kapturową, chłodziarki oraz kuchnię gazową. 
Na stołówkę zakupiono nowe krzesła.

 Wykonane prace modernizacyjne w znacz-
nym stopniu usprawniły pracę osób przygoto-
wujących posiłki, a nasi Podopieczni spożywają 
je teraz w komfortowych warunkach, w este- 
tycznej i nowoczesnej stołówce.

MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W DPS W KOZARZACH

Dzięki akceptacji Zarządu Powiatu Wyso-
komazowieckiego Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem 
Mazowieckiem otrzymało fundusze na zakup 
sprzętu oraz wyposażenia do nowej pracowni 
informatycznej. 

Nowy sprzęt komputerowy trafił także do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-

wych w Czyżewie, zaś do Zespołu Szkół w Cie-
chanowcu – nowoczesne zestawy robotyczne  
do nauki programowania

Wyrażamy nadzieję, że przyczyni się to 
do wyboru przez ósmoklasistów oferowanych  
przez nasze szkoły klas informatycznych. Przy- 
pominamy, że kierunki informatyczne oferuje 
także doskonale wyposażony Zespół Szkół Za-

NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY W WYSOKOMAZOWIECKICH SZKOŁACH

Nowa pracownia informatyczna w LO w Wyso-
kiem Mazowieckiem

Nowy sprzęt komputerowy w ZSOiZ w Czyżewie

Moda na ekologię staje się coraz bardziej 
popularna we wszystkich strefach naszego życia. 
Eko szaleństwo zaczyna ogarniać także branżę 
fryzjerską. Przyszedł więc czas na przyjazną śro-
dowisku modę i design z naturalnymi farbami, 
kosmetykami, ale również dodatkami stworzo-
nymi z materiałów recyklingowych. 

23 marca w Warszawie odbył się XIII Ogól-
nopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej ,,Eko 
moda na głowie”, organizowanym przez Zespół 
Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycz- 
nych nr 22 ul. Kazimierzowska 60; 02-543 
Warszawa. Wzięli w nim udział uczniowie klas  
fryzjerskich z ZSOiZ w Ciechanowcu:
1. Kuczyńska Kornelia kl. IB tech.
2. Jakubowski Mateusz kl. IBtech. 
3. Malinowska Patrycja kl.II A tech.
4. Wirczyńska Patrycja kl.II A tech.
5. Zdzichowski Jakub kl. IVA tech.

Modelami byli: Dominika Tymińska i Kata-
rzyna Olszewska z klasy I B tech., Martyna Rut-
kowska i Gruda Adriana z kl. II A oraz Ewelina 
Kosińska z kl. II B tech.  Makijaże wykonała Na-
talia Jurek uczennica klasy II B tech. Uczniowie 
przygotowywali się pod kierunkiem pani Sylwii 
Grzymała oraz pani Agnieszki Gaczkowskiej.

Miło nam ogłosić , iż:
• Mateusz Jakubowski zajął II miejsce oraz jego 

praca została wyróżniona przez Barber Shop, 
Warsztat fryzjerski M. Jusiński, Beliso Sp. z o.o., 
Salon Fryzur Piotr Knapik.
• Jakub Zdzichowski otrzymał wyróżnienie od 
NAH 

Serdecznie gratulujemy!

SUKCES MŁODYCH MISTRZÓW FRYZJERSTWA Z ZSOIZ W CIECHANOWCU

wodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazo-
wieckiem.

Jesteśmy przekonani, że nowoczesny sprzęt 
podniesie jakość kształcenia oraz zwiększy  
efektywność procesu nauczania w naszych pla-
cówkach.

Zestawy robotyczne do nauki programowania w 
ZSOiZ w Ciechanowcu



 

18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl
 Sp. J., ul. Ludowa 89,


