13 stycznia 2022

Konkurs Rosnąca Odporność: dzięki szczepieniom dostaniemy milion

Miasto Bielsk Podlaski zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie
„Rosnąca Odporność”, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów. Otrzymało nagrodę w wysokości miliona złotych.
Symboliczny czek z taką sumą odebrał burmistrz Jarosław Borowski.
Wręczenie czeków odbyło się 12 stycznia 2022 roku w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim, a burmistrzowie i wójtowie nagrodzonych miast i gmin odbierali
je z rąk Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Wyróżnione zostały te
samorządy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia przeciw
COVID-19 swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021
roku. Głównym celem konkursu Rosnąca Odporność było zmotywowanie gmin
o niskim odsetku zaszczepionych mieszkańców do zaangażowania się w
promocję szczepień przeciw COVID-19. Został on uruchomiony na początku
sierpnia 2021 roku, ponieważ to właśnie w tym miesiącu przewidywano
zmniejszenie zainteresowania szczepieniami.
Miasto Bielsk Podlaski przygotowało latem 2021 roku akcje promujące
szczepienia – pod hasłem „#Szczepimy się, bo chcemy być razem”.
Przeprowadzono je przez dwie niedziele podczas imprez plenerowych. W tym
celu zorganizowano przenośne punkty szczepień w Parku Królowej Heleny,
gdzie dodatkowo zaszczepiło się 91 osób. Później akcje kontynuowano w
stacjonarnych punktach szczepień na terenie naszego miasta. Więcej

informacji o działaniach prowadzonych latem 2021 roku w naszym mieście
można przeczytać w materiale „91 osób zaszczepiło się podczas miejskiej akcji
promującej szczepienia”.
Nagrody w konkursie Rosnąca Odporność przyznawano samorządom we
wszystkich powiatach (z wyjątkiem miast na prawach powiatu). W powiecie
bielskim pierwsze miejsce zajęło Miasto Bielsk Podlaski, drugie – Gmina Bielsk
Podlaski, a trzecie – Miasto Brańsk. Nasze miasto otrzyma nagrodę w
wysokości miliona złotych. Te pieniądze będzie można przeznaczyć na
zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii oraz likwidację jej skutków.
– Zaangażowanie Pana Burmistrza w promocję szczepień przeciw COVID-19 i
udział w konkursie „Rosnąca Odporność” przyczynił się do wzrostu poziomu
zaszczepienia mieszkańców Bielska Podlaskiego pomiędzy 1 sierpnia a 31
października 2021 r. oraz zajęcia I miejsca w konkursie. Zgodnie z
regulaminem konkursu Miastu Bielsk Podlaski przyznana została nagroda w
wysokości 1 000 000 zł – poinformowała Ewa Feszler, Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Podczas wręczenia nagród wojewoda Bohdan Paszkowski przypomniał, że
województwo podlaskie wciąż należy do tych regionów, gdzie zaszczepionych
jest najmniej mieszkańców w Polsce i sytuacja jest z tego powodu
niezadowalająca. Aktualnie zaszczepionych jest około 46 procent mieszkańców
regionu.
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