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Po raz 18 Marszałek nagrodził twórców i działaczy kultury

Dziennikarz „Wieści Podlaskich” Tadeusz Szereszewski
laureatem nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego
25 października,w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim
Centrum Kultury odbyła się podniosła uroczystość wręczenia nagród
Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony
kultury za sezon 2016/2017.

Do Opery przybyli artyści,działacze kultury,dyrektorzy podlaskich
placówek kultury, przedstawiciele
samorządu, no i oczywiście wyłonieni przez Kapitułę nagrody-laureaci.
Miło nam donieść, że nagrodę
Marszałka otrzymał nasz wieloletni

współpracownik, bielski nauczyciel
i wychowawca, ”kustosz pamięci
lokalnej” - Tadeusz Szereszewski.
Miło nam również i z tego względu,że na olbrzymim ekranie w sali
Opery, zaprezentowano „Wieści
Podlaskie”.
Wypada w tym miejscu wymienić pozostałych laureatów:
Marlena Borowska, za 25
lat działań na rzecz rozwoju kultury
muzycznej w Suwałkach; laureatka
zaprezentowała sopranem minirecital kilku pieśni i arii.
Przemysław Filip Karwowski to wieloletni plastyk i scenograf
łomżyńskiego Teatru Lalki i Aktora.
Barbara Muszyńska-Piecka,
aktorka i pedagog Białostockiego
Teatru Lalek otrzymała nagrodę za
50 lat pracy artystycznej.
Urszula Stankiewicz z Muzeum Okręgowego w Białymstoku,za badania i odkrycia archeologiczne okolic Brańska,Tykocina
i Białegostoku.
Wiktor Szwed, 92-letni poeta
białoruski, tłumacz i publicysta za
całokształt twórczości. Wypada

wspomnieć, że Pan Szwed odbierając nagrodę przeczytał piękny
wiersz w języku polskim, napisany
przez Niego specjalnie na tę okazję.
Aleksander Wasyluk, za
działania na rzecz promocji województwa, a w szczególności za
zorganizowanie wystawy „Kolory
Prawosławia. Polska”prezentowanej
w 15 krajach świata.
O recitalu Marleny Borowskiej
wspomnieliśmy.A dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Białymstoku
zaśpiewały po białorusku piosenkę
do tekstu Wiktora Szweda „My
pierwszoklasiści”.
Był też pokaz świetlistej
marionetki w wykonaniu aktora
BTL,Mateusza Tymury.
Zacytujmy na koniec słowa
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego,Macieja Żywno posumowującego uroczystość. ”Ludzie,którzy
mają tak bogatą pasję, umiejętności
i talenty są wielkim bogactwem
naszego regionu”.
Tadeuszowi Szereszewskiemu
jeszcze raz serdecznie gratulujemy !
Wiesław Pietuch

100 latka z Kłopot
Mieszkanka wsi Kłopoty Patry, pani Maria Kłopotowska 2 listopada br.
obchodziła setną rocznicę urodzin. Dwa dni później po mszy odprawionej
w kościele parafialnym w Kłopotach Stanisławach jubilatka spotkała się
z rodziną w „Biesiadnym Dworze”.
Życzenia jubilatce złożyły władze gminy na czele z Wójtem Edwardem
Krasowskim. Listy gratulacyjne jubilatce przesłali: Prezes Rady Ministrów,
Wojewoda Podlaski i KRUS.
(cec)
Bielsk - Siemiatycze

Policyjne roszady
Komendanci policji w Bielsku
Podlaskim i w Siemiatyczach pożegnali się ze swymi stanowiskami.
Mł. inspektor Maciej Wesołowski
komendantem powiatowym w Siemiatyczach był od 26 stycznia
2016 roku. Jest bielszczaninem,
pracę w policji rozpoczął w Komendzie Miejskiej w Białymstoku.
Od 18 października pełni funkcję
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w swym rodzinnym
mieście. Zastąpił mł.ins. Annę
Bajeńską, która kierowała bielską
policją przez ostatnie dwadzieścia
miesięcy.
Obowiązki komendanta powiatowego w Siemiatyczach do
czasu powołania nowego, będzie
pełnił dotychczasowy z-ca Komendanta Powiatowego podinspektor
Tomasz Wyszkowski.
(ws)

Bielsk Podl. - Siemiatycze

Kwesta na cmentarzach

Pierwszy był Jerzy Waldorff,
założyciel Społecznego Komitetu
Opieki Nad Starymi Powązkami. To
z jego inicjatywy od 1974 roku do
dziś w okresie Wszystkich Świętych
odbywają się społeczne kwesty pieniędzy na renowację powązkowskich
Wieści Podlaskie

pomników. Pomysł Waldorffa szybko zyskał naśladowców w innych
miastach.
Od 2002 roku kwestę na
śiemiatyckim cmentarzu zaczęło
organizować Towarzystwo Przyjaciół
Siemiatycz. Dotychczas 18 pomni-

ków odzyskalo dawny blask. W tym
roku zebrano 4.530,75 zł to nieco
mniej (o 63 zł) niż w roku ubiegłym
na co wplyw mogła mieć deszczowa
i zimna aura.
W Bielsku Podlaskim kwestę
Cd. str. 7
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GMINA HAJNÓWKA
II Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie

30 września 2017r. w Parafii
Prawosławnej Wniebowstąpienia
Pańskiego w Nowoberezowie przed
blisko 300 osobami zgromadzonymi
w świątyni zaprezentowały się chóry
parafialne parafii Starego Kornina, Dubin, Szczytów-Dzięciołowa, Dubicz Cerkiewnych, Narewki i Nowoberezowa.
Wieczór nie ma charakteru konkursowego; chóry prezentują utwory liturgiczne i paraliturgiczne wykonywane
w swoich parafiach. Dla każdej osoby
występującej w chórze parafialnym
śpiewanie to nierozerwalna część
życia duchowego, to przede wszystkim
modlitwa i głoszenie Słowa Bożego
– sobie i innym. Organizacja takich

spotkań ma posłużyć integracji społeczności wiejskich, szerzeniu tradycji i
kultury Podlasia, a ukazanie jej różnorodności ma chronić piękno śpiewów
związanych z wiarą prawosławną.
Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych
w Nowoberezowie ma także na celu
zwrócenie uwagi na wielką rolę, jaką
odgrywają chóry parafialne w życiu
liturgicznym Cerkwi Prawosławnej.
Organizatorami wydarzenia byli
Wójt Gminy Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz, proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. Jan Kazimiruk oraz Radna
Gminy Hajnówka, Walentyna Biryłko,
którzy składają serdeczne podzięko-

wania wszystkim zaangażowanym
w organizację wieczoru. Szczególne
słowa wdzięczności adresowane są do
sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy
wsparli finansowo to przedsięwzięcie.
Warto zaznaczyć, że na ręce każdego
z dyrygentów przekazane zostały
okolicznościowe podarunki.
Patronat medialny nad II Wieczorem Wiejskich Chórów Parafialnych objął m.in. Prawosławny Serwis
Internetowy Cerkiew.pl. Na jego profilu
facebook’a prowadzona była transmisja na żywo, którą można obejrzeć na
stronach internetowych.
A. Kazimiruk

Siłownia plenerowa w Nowoberezowie
Dnia 4 listopada odbyło się
otwarcie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy świetlicy w Nowoberezowie. Siłownia powstała
w ramach projektu Nestlé Porusza
Polskę 2017 i w całości została
sfinansowana przez firmę Nestle.
Przypomnijmy, że jest to druga
siłownia w naszej gminie, pierwsza
powstała przy GCK w Dubinach
w 2016r. Z inicjatywy pani radnej
Walentyny Biryłko oraz pani wójt
Lucyny Smoktunowicz zgłoszenie
do projektu Nestle napisał pan
Marek Bagrowski, zgłoszenie zostało
pozytywnie ocenione przez komisję
weryfikacyjną. Kolejnym etapem
było głosowanie internautów, które
zakończyło się 30.06.2017r. W tym
miejscu dziękujemy wszystkim,
którzy oddawali swoje głosy na
naszą siłownię.
Mamy nadzieję, że powstała
siłownia wpłynie pozytywnie na
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aktywność fizyczną mieszkańców,
będzie miejscem spotkań i integracji. W dniu otwarcia aktywnie
do ćwiczeń zachęcała pani wójt
Lucyna Smoktunowicz, pani radna Walentyna Biryłko oraz pani
sołtys wsi Nowoberezowo Maria
Chrościelewska. W czasie otwarcia mieszkańcy mieli okazję do

wysłuchania występów chórów ze
Szkoły Podstawowej w Dubinach
i Nowokorninie pod dyrekcją pani
Marii Paszko oraz pokazu uczniów

Szkoły Podstawowej w Dubinach
przygotowanego przez Panią Beatę
Markiewicz. Na zakończenie wystąpiła pani Julita Kiczkajło, która

jak zwykle porwała widzów swoim
ekspresyjnym wykonaniem utworów.
M.Majewska-Iwaniuk
fot. M. Majewska – Iwaniuk
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ZŁOTE GODY W CZEREMSZE

Halina i Mikołaj Michaluk

Maria i Mikołaj Kuźma

Maria i Piotr Bubel

Maria i Sergiusz Nazaruk

Osiem par małżeńskich obchodzi w biezącym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Czeremcha.
Siedem z nich (nie dotarli małżonkowie Maria i Jan Wiszenko)
spotkało się 10 listopada br w Urzędzie Gminy. Zebranych
jubilatów przywitał Wójt Gminy Michał Wróblewski. W swym
wystąpieniu podkreślił, że Jubilaci są wzorem godnym do naśladowania, szczególnie w czasach kiedy obserwujemy kryzys
tradycyjnej rodziny. Życzył jubilatom przeżycia kolejnych lat
w szcześciu i zdrowiu, po czym – wspólnie z kierownikiem USC
Alicją Pytel - wręczył przyznane przez Prezydenta RP medale.
Jak minęło te 50 lat zapytaliśmy Halinę i Mikołaja Michaluk. Pani Halina jest rodowitą hajnowianką, a pan Mikołaj
urodził się w Kuraszewie w gminie Czyże. Poznali się w drodze
do pracy. Oboje byli nauczycielami w wiejskich szkołach, pani
Halina w Orzeszkowie, a pan Mikołaj w Witowie. Do pracy
dojeżdzali pociągiem i w czasie tych podróży narodziło się
uczucie, które po kilkumięsiecznej znajomości miało swój
finał w USC. Po kilku latach osiedli na stałe w Czeremsze,
pobudowali dom, wychowali dwoje dzieci. Mają też dwoje
wnucząt. Po 36 latach pracy przeszli na zasłużoną emeryturę.
Pan Mikołaj Michaluk oprócz kierowania przez 30 lat szkołą był
też aktywnym działaczem społecznym, przez dwie kadencje
pełnił funkcję radnego gminnego, kierował też Radą Powiatu
Hajnowskiego.
Wspomnijmy jeszcze, że na uroczystości nie zabrakło
tradycyjnej lampki szampana, były kwiaty i upominki.
Redakcja „Wieści” życzy wszystkim parom „100 lat”
i następnych pięknych rocznic.
(s)

Maria i Harion Aleksiejuk

Maria i Antoni Romańczuk

Wieści Podlaskie

więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Helena i Marian Paczuski
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6, stanowiącego
własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12A w Bielsku
Podlaskim, obręb 3, o powierzchni użytkowej 24,68 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą
o powierzchni 7,20 m2, pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 6,00 m2 i związanego
z tym udziału wynoszącego 3788/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze
geodezyjnym 2213/8 o powierzchni 0,0929 ha (KW BI1P/00079307/8).
1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 1300 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 (I piętro), pokój Nr 107.
2. Cena wywoławcza wynosi: 58 000,00 złotych brutto
Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a i art. 29a ust. 8
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
3. Wysokość wadium wynosi: 6 000,00 złotych.
4. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego:
http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. (85) 833 10 93 lub (85) 833 10 94.

Wyszki

Moje wakacje

„Jesienna chandra dopada już niektórych z nas, dlatego proponujemy trochę wspomnień z sezonu letniego.
W ubiegłym miesiącu w Gminnym
Centrum Biblioteczno - Kulturalnym
w Wyszkach został rozstrzygnięty
konkurs fotograficzny pn. „Moje
wakacje”.
Oto jak przedstawia się lista
zwycięzców: w kategorii „Ludzie”:
I miejsce - Mateusz Malowaniec
„Przejażdżka na wielbłądzie”
II miejsce - Julia Angielczyk „Kręć
się, kręć ...”
III miejsce - Gabriela Grygoruk
„Gimnastyka”,
W kategorii „Pozostałe”
(przyroda, krajobraz, architektura):
I miejsce - Kondraciuk Anna „Religijny zachód słońca”

Malowaniec Miłosz
Wspaniałe delfiny

II miejsce - Izabela Witaszek „Port
w Tallinie”
III miejsce - Miłosz Malowaniec
„Wspaniałe delfiny”
Prace, których autorami byli:
Aleksandra Pasińska, Kornelia Angielczyk, Magda Walicka, Zuzanna
Kołodziejska i Jacek Łuczaj otrzymały wyróżnienia.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za dostarczone
prace a zwycięzcom gratulujemy.
Henryk Zalewski

Projekt edukacyjny – „Matematyka inaczej„
w ZS w Brańsku
W Zespole Szkół im. Armii
Krajowej w Brańsku realizowany
jest Program Grantowy mBank
– IV edycja. Projekt skierowany
jest do uczniów gimnazjum i LO.
Okres realizacji: 09.09.2017 r. –
30.11.2017 r. Tytuł projektu „Matematyka inaczej”.
Działania w ramach projektu :
1. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów Gm i LO
– Prawie wszystko o bryłach.
2. Zajęcia terenowe – zastosowania
twierdzeń Pitagorasa, Talesa, podobieństwa figur, skali.
3. Warsztat dla uczniów - Matematyczne cudeńka – wykonanie gry
chińskiej – tangram, matematyczne
orgiami, składanie i klejenie brył,
w tym brył platońskich, zadania na
obliczanie pola powierzchni i objętości brył , wykonanie wystawy
na korytarzu szkolnym - Konkurs
plastyczny Brawo Bank – dowolna
technika na kart. A3.
4. Inscenizacja – Procenty.
5. Zorganizowanie kącika matematycznego w bibliotece szkolnej
– gry, łamigłówki, krzyżówki, rebusy,
szachy, warcaby, tangram.
6. Wycieczka po mieście Brańsk–

Efektywna matematyka na faktach
– filmik.
7. Mat-Piknik dla ucz. Gm i LO w ZS
w Brańsku , chętnych nauczycieli i rodziców oraz gości zaproszonych:
zawody sportowe – bieg na 1000m,

- Kreatywnie na matematyce – dla
nauczycieli na radzie szkoleniowej
3) gra - Przygoda z lokatą – dla rodziców na spotkaniu z rodzicami.
Rezultatem działań projektowych
jest wzrost wiedzy matematycznej

konkursy matematyczne - gry logiczne,
inscenizacja Łamanie główki, wspólne
śpiewanie, serwowanie bezpłatnej
kiełbaski z grilla.
8. Zajęcia pokazowe:
1) prezentacja multimedialna z działań
projektowych dla wszystkich,
2) debata przygotowana przez uczniów

u uczniów Gm i LO, satysfakcja z projektu czyli nauczanie matematyki nie
szablonowo, ale poprzez działanie, zabawy, gry matematyczne, oraz poszerzenie bazy edukacyjnej szkoły - zakup
nowoczesnych pomocy dydaktycznych
do nauczania matematyki.
Wisłocka

Wiejskie domy kultury

Angielczyk Julia Kręć się kręć

W gminie Narewka w powiecie hajnowskim świetlice są coraz
piękniejsze i jest ich coraz więcej.
Ładne drewniane i murowane
wiejskie domy kultury cieszą wzrok
m. in. w Guszczewinie, Lewkowie
Starym, Michnówce, Narewce, Nowym Masiewie (oddana do użytku
25 czerwca tego roku), Ochrymach,
Olchówce, Plancie, Siemianówce

i w Tarnopolu. Niektóre ze świetlic
posiadają piękne ganeczki, kominki,
telewizory, nowe stoły i krzesełka,
stoły bilardowe oraz w oknach
piękne, nowe firanki. Najwięcej
różnorodnych imprez kulturalnych
odbywa się w Lewkowie Starym,
Narewce i w Siemianówce. Pracują
w nich instruktorki na etatach. Pomagają im też bibliotekarki.

Sporo imprez kulturalnych
odbywa się w nowej świetlicy
w Plancie. Organizowane są m. in.
spotkania integracyjne mieszkańców
(ostatnie odbyło się 16 września br.
z inicjatywy spłtysa tej wsi Aleksandra Zdanowskiego).
W tym roku oddana zostanie
do użytku nowo wybudowana świetlica w Eliaszukach.
(jc)

P O Ż YC Z K A N A R O Z W Ó J T U RYS T Y K I
Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą już skorzystać z Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczonej dla firm z branży turystycznej i okołoturystycznej. Minister Rozwoju i Finansów powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie je udostępniać firmom z sektora MŚP
prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

n Dlaczego warto wybrać Pożyczkę
na rozwój turystyki?
Zachętą dla firm jest atrakcyjne oprocentowanie pożyczek (de minimis) oraz brak prowizji czy dodatkowych kosztów. Na szczególne preferencje liczyć mogą
Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPRy) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).
n Warunki wsparcia
Wsparcie dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora
MŚP, którzy posiadają siedzibę i prowadzą działalność
gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie Polski Wschodniej. Pożyczki –
o wartości do 500 tys. zł, będą udzielane na warunkach
korzystniejszych niż rynkowe (de minimis), na okres do
5 lat. Karencja w spłacie wynosi 6 miesięcy. Na szcze-
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gólne preferencje (obniżone oprocentowanie, brak wkładu własnego), liczyć mogą Miejsca Przyjazne Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz
młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).
n Na jakie projekty można otrzymać pożyczkę?
Pożyczki będą udzielane m.in. na budowę i rozbudowę
miejsc noclegowych, zwiększenie jakości i standardu
świadczonych usług, budowę i remont infrastruktury
uzdrowiskowej czy rekreacyjno-sportowej. Mogą ją
otrzymać także przedstawiciele tradycyjnych zawodów, zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem, firmy
wytwarzające i sprzedające żywność ekologiczną czy
produkty tradycyjne i regionalne.
n Do kogo zgłosić się po pożyczkę?
Aby otrzymać pożyczkę, należy zwrócić się do instytu-

cji finansujących. W województwie podlaskim jest to:
ECDF S.A. z Mega Sonic S.A. (http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki)
Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem ze
wsparcia zapraszamy na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 12.00,
w sali 115 (I p.) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1). Zgłoszenia prosimy kierować na
adres: katarzyna.sulek@bgk.pl

Więcej o Projekcie znajdziesz na stronie BGK
(www.bgk.pl/www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcierozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodniaturystyka/) lub w instytucjach finansujących.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - jak otrzymać wsparcie?
Chętnych do skorzystania z programu jest coraz więcej.
Po darmowe paczki żywnościowe z roku na rok ustawiają
się coraz dłuższe kolejki.
– Zainteresowanie programem
jest bardzo duże i ciągle przybywa
osób i rodzin kwalifikujących się
do pomocy żywnościowej – mówi
pani Grażyna, pracownica jednego z Ośrodków Pomocy Społecznej w Hajnówce i wolontariuszka
w Caritasie. – Od sierpnia 2016 do
czerwca 2017 do potrzebujących
mieszkańców trafiło ponad 5 ton
artykułów spożywczych. Z pomocy
skorzystało 240 osób. W ramach
obecnej edycji POPŻ Podprogram
2017, która ruszyła we wrześniu,
żywność otrzymało już 420 osób.
Rozdysponowanych zostało więc już
około 6 ton produktów. Kolejne dostawy przewidziane są w przyszłym
roku.
Choć świadomość możliwości skorzystania z programu jest coraz
większa, a kolejne edycje programu
szeroko propagowane, wciąż jeszcze wiele osób nie wie, w jaki sposób się o nią ubiegać.
– Podczas ostatniej dystrybucji paczek z żywnością prowadziliśmy
szeroką akcję informacyjną. Wiadomość była przekazywana sołtysom,
wywieszana na tablicach ogłoszeń

oraz publikowana w internecie.
Jednak informacje jeszcze nie do
wszystkich dotarły. W trakcie akcji
ludzie przychodzili do nas z pretensjami, że o niczym nie wiedzieli. Inni
przyszli, bo usłyszeli, że rozdajemy
żywność, nie wiedzieli natomiast
o konieczności otrzymania skierowania. A że nie było ich na liście, nie
mogliśmy im wydać żywności – tłumaczy pani Grażyna.
Aby otrzymać żywność, trzeba się
bowiem wcześniej zgłosić do ośrodka pomocy społecznej właściwego
dla miejsca zamieszkania w celu
zakwalifikowania do odbioru żywności i otrzymania skierowania. Bez
tego dokumentu niemożliwe jest
otrzymanie pomocy. Wysyłana jest
wyliczona ilość produktów. Niestety
nie ma nadwyżek.
POPŻ 2014-2020
TO NIE TYLKO
POMOC MATERIALNA
Dla osób potrzebujących organizowane są także różnorodne warsztaty mające na celu wzmocnienie
samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa
domowego.

– Dla uczestników programu organizowane były warsztaty z zakresu
edukacji finansowej, gospodarowania budżetem domowym, a także warsztaty kulinarne, na których
oprócz zajęć praktycznych przekazano treści dotyczące zdrowego stylu życia oraz zasady racjonalnego
odżywiania się – mówi nam pani
Grażyna.

Z warsztatów, które odbywały się
w maju 2017 roku, skorzystało 20
osób. Przeprowadzili je pracownicy
Banku Żywności.
– Zajęcia odbywały się w budynku
GOK. Jest tam w pełni wyposażona
kuchnia, więc warunki do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych
były bardzo dobre. Panie, które
brały w nich udział były bardzo zadowolone. Poznały nowe ciekawe
przepisy na zdrowe dania – opowiada pani Grażyna.
– To ważne, by przede wszystkim
edukować w zakresie umiejętnego gospodarowania skromnym
budżetem, jeśli oczywiście takowy
jest, i tym, co się dostaje w ramach pomocy. Takim przykładem
jest Pan Roman, który od dawna
korzystał z naszej pomocy. Ale
w pewnym momencie, po tym, jak
udało się go namówić na warsztaty edukacyjne, okazało się że
ma zdolności kucharskie. Dosłownie z niczego potrafił wyczarować
bardzo pyszne dania. Wystarczyły
proste składniki, a powstawało
bardzo fajne danie, którym można się było nie tylko najeść, ale też
nacieszyć wzrok. Obecnie pan Roman prowadzi małą gastronomię
– naleśnikarnię, gdzie za parę złotych można zjeść do syta. Wiemy
też, że osobiście pomaga innym.

Pomoc żywnościowa 2017 – co, dla kogo i w jaki sposób
Żywność o wartości 354 661 148 zł trafia do potrzebujących w całej Polsce od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Wszystko dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017)
współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.

KTO MOŻE LICZYĆ NA POMOC
Najubożsi mieszkańcy Polski otrzymają nieodpłatnie paczki z żywnością,
ciepłe, pełnowartościowe posiłki, wezmą udział w warsztatach i szkoleniach,
których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji
życiowej.
Beneficjentami będą najbardziej potrzebujący: bezdomni, niepełnosprawni;
pomoc uzyskają również osoby i rodziny o niskich dochodach miesięcznych,
nie przekraczających 1268 zł dla osoby
samotnej i 1028 zł dla osoby w rodzinie
JAK UZYSKAĆ
POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ
Potrzebujący
otrzymają
paczki
z żywnością albo posiłki na podstawie
skierowań z najbliższego ośrodka pomocy społecznej (OPS). Skierowania zawierają kontakt do najbliższej organizacji wydającej żywność i posiłki. Ośrodki

pomocy społecznej mogą też przekazywać listy uprawnionych bezpośrednio
do punktów prowadzących rozdawnictwo, o ile zgodzą się na to otrzymujący pomoc. Skierowanie do placówki
wydającej żywność zawiera informację
o sytuacji życiowej i dochodowej. Dokument wypełnia pracownik OPS lub
osoba zainteresowana otrzymaniem
pomocy. Dzieci mogą regularnie dostawać ciepłe posiłki we wskazanych placówkach niezależnie od paczek cyklicznie przekazywanych rodzinom. Wnioski
można też składać w samych punktach
wydających żywność, ale wówczas wymagają jeszcze zatwierdzenia przez
właściwy OPS.
Przyznawanie pomocy bezdomnym
jest jeszcze prostsze: wystarczy podpisanie przez nich oświadczenia w placówce wydającej żywność – bez konieczności przedstawiania go w OPS.

Jedno skierowanie wystarczy na
cały czas obowiązywania programu,
czyli do czerwca 2018 r.
GDZIE MOŻNA
DOSTAĆ ŻYWNOŚĆ
Artykuły spożywcze są wydawane za pośrednictwem sieci utworzonej
przez cztery ogólnopolskie organizacje
społeczne: Federację Polskich Banków
Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy
Społecznej (PKPS), Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż (PCK). Współpracują
one z regionalnymi (wojewódzkimi) i lokalnymi (powiatowymi i gminnymi) organizacjami partnerskimi (w tym z własnymi
oddziałami), które bezpośrednio docierają do potrzebujących.
Informacje o placówkach wspierających najbardziej potrzebujących znajdują się we wszystkich gminnych i miejskich OPS oraz w całej sieci FPBŻ, PKPS,
Caritas i PCK.
JAKIE PRODUKTY
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Potrzebujący otrzymują paczki z produktami do przygotowania pełnych posiłków, na ogół z dłuższym terminem
przydatności do spożycia. Znajdują się
wśród nich artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła

śliwkowe), makarony, ryż, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser
dojrzewający, artykuły mięsne (gulasz
wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet
wieprzowy, filet z makreli w oleju), cukier,
olej rzepakowy. Oprócz produktów, potrzebujący otrzymują także gotowe dania (głównie dla dzieci).
DODATKOWE
WSPARCIE
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja artykułów spożywczych i posiłków, lecz także
wsparcie dla znajdujących się w trudnym położeniu życiowym i materialnym.
Służą temu warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych, porady dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
edukacja o zdrowiu czy o zarządzaniu
budżetem domowym (z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodów,
w tym także darów żywnościowych). Realizowane są również działania w formie
tworzenia grup wsparcia dla osób starszych, samotnych, matek z dziećmi, pomoc terapeutów i psychologów dla zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a także inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, których celem jest wyjście
z ubóstwa.

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
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Siemianówka - łączy nas wielka woda
Podsumowano konkurs fotograficzny pt. “Siemianówka -- łączy
nas wielka woda” (dotyczy Zbiornika
Wodnego Siemianówka na terenie
gmin Michałowo i Narewka). Zorganizowali go Gminny Ośrodek
Kultury w Narewce (powiat hajnowski) i Pracownia Filmu i Fotografii
Boćki

w Michałowie (powiat białostocki).
Pierwsze miejsce zdobyła
Joanna Bieluci z Krynek oraz wyróżnienia Julita Latkowska z Bondar
(gmina Michałowo) i Jan Zdanowski
z Planty (gmina Narewka). Zdjęcia
można obejrzeć na wystawie w GOK
w Narewce.
(JC)

Złote gody

15 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach
spotkały się pary świętujące jubileusz 50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego. Miło nam, że nowa
gospodarz gminy nie zapomniala
o parach z większym stażem, co
od lat robi wójt bielskiej gminy
a co nieustannie polecamy uwadze
innych samorządowców.
W uroczystości wzięły udział
dwie pary świętujące diamentowy
jubileusz. To małżonkowie którzy
razem przezyli 60 lat: Anna i Jan
Żoch oraz Maria I Piotr Jakimiuk.
Medale przyznane przez Prezydenta RP, które jubilatom wręczyła
Wójt Gminy Dorota Kędra-Ptaszyńska, otrzymały pary:
Nina i Piotr Suproniuk
Alina i Jan Karolczak

Luba i Sergiusz Chmur
Halina i Grzegorz Popik
Maria i Sionij Terentiuk
Zenobia i Mikołaj Gul
Helena i Jan Aleksiejuk
Janina i Józef Tołwińscy
Anna i Antoni Sokołowscy
Józefa i Mikołaj Tołwińscy
Marianna i Czesław Antoszuk
Barbara i Stanisław Kosz
Janina i Jan Woińscy
Janina i Tadeusz Koc
Lidia i Jan Kosz
Teresa i Zdzisław Żero
Spotkanie uświetnił występ
Klub Seniora „Róże Jesieni”.
Redakcja „Wieści Podlaskich”
gratuluje jubilatom i życzy dalszych
szczęśliwych lat wspólnego życia.
(sok)

Piękne dęby
W Puszczy Białowieskiej rosną
piękne dęby. Są wśród nich potężne
wielotonowe okazy. Wiele z nich jest
zaliczanych do pomników przyrody.
Cieszą one oczy swą spokojną obecnością i swą wielkością.
Piękne dęby znajdują się m.
in. na terytorium gminy Narewka
w powiecie hajnowskim. Dębowe
gaje są przy wsi Świnoroje oraz
w pobliżu Krynicy, Przechodów, Olchówki i Gnilca. Strojne piękne dęby
spotkamy w uroczysku Widły, tam
gdzie Hwoźna i Braszcza wpadają
do rzeki Narewki. Piękne okazy tego
szlachetnego gatunku drzew liścia-

stych są przy cerkwi w Narewce
i przy drodze asfaltowej biegnącej
przy torach kolejowych w Plancie
(gmina Narewka).
Kilkuwiekowe dęby rosną
w lasach w gminach Białowieża,
Hajnówka i Narew. W gminie Białowieża w uroczysku Stara Białowieża
przebiega “Szlak dębów królewskich”.
Potężne dęby spotkać można także
w Hajnówce przy kilku ulicach m. in.
Białowieskiej, Parkowej, Armii Krajowej, 3 Maja, Józefa Piłsudskiego i Antoniego Dziewiatowskiego. Niektóre
dęby w mieście przy ul. Piłsudskiego
są pomnikami przyrody.
(JC)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, stanowiącego
własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12A w Bielsku
Podlaskim, obręb 3, o powierzchni użytkowej 59,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 7,20 m2, pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 12,40 m2 i związanego z tym
udziału wynoszącego 7920/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym
2213/8 o powierzchni 0,0929 ha (KW BI1P/00079307/8).
1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 1300 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 (I piętro), pokój Nr 107.
2. Cena wywoławcza wynosi: 120 000,00 złotych brutto
Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a i art. 29a ust. 8
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
3. Wysokość wadium wynosi: 12 000,00 złotych.
4. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego:
http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. (85) 833 10 93 lub (85) 833 10 94.

Inwestycje kolejowe w regionie
20 września br. z inicjatywy
i w siedzibie Marszałka Województwa
Podlaskiego odbyła się narada dotycząca inwestycji kolejowych PKP PLK
S.A. na terenie Województwa Podlaskiego.Omówiono już realizowane
projekty oraz plany perspektywiczne.
Omówiono stan prac wykonywanych przez PKP PLK na liniach, po
których wykonywane są przewozy
organizowane przez Urząd Marszałkowski,w szczególności na liniach
Czeremcha - Białystok i Hajnówka
– Siedlce.PKP PLK poinformowały
o podpisaniu dwóch umów na prace
na liniach: Lewki – Hajnówka za
77 mln złotych i Białystok – Bielsk
Podlaski za 63 mln złotych.
Planowane zakończenie prac w
roku 2019 pozwoli na wznowienie
przewozów pasażerskich na trasie

Liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie jest obecnie
najwyższa od 3 lat – tak wynika
z danych opublikowanych przez
KRUS. Przez 12 miesięcy 2016
roku w czasie pracy rolniczej
zginęło aż 20 osób więcej niż
w roku poprzednim. Te same
dane wskazują, że ogólna liczba wypadków w czasie pracy
rolniczej zmalała, zmiana w stosunku do 2015 roku wynosi 6,2
proc. Niestety, według analiz
KRUS średnio 2/3 z nich kończy
się trwałym lub długotrwałym
uszczerbkiem na zdrowiu. Co
rolnik może zrobić, aby zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych
przed konsekwencjami takich
sytuacji?
Dane opublikowane przez
KRUS nie pozostawiają wątpliwości. Pomimo, że liczba wypadków
6

Hajnówka – Bielsk Podlaski – Białystok.Przy czym pociągi pasażerskie
na odcinku Bielsk Podlaski – Białystok

nówka z prędkością 80 km/godz.Na
linii Hajnówka – Lewki, nowy przystanek powstanie w Mikłaszach, a nowe

pojadą z prędkością 120 km/godz.,
a na odcinku Bielsk Podlaski – Haj-

perony w Lewkach, Hajnówce, Morzu,
Starym Berezowie i Chytrej.Na linii

Białystok - Bielsk Podlaski nowe przystanki powstaną w Orzechowiczach,
Hryniewiczach i Nowym Mieście.
PLK przebudowują linię Warszawa – Białystok na odcinku Sadowne – Czyżew i kończy się projekt dla
odcinka Czyżew – Białystok.
Przedstawiciele przewoźników
towarowych, PKP Cargo S.A. i Barter S.A. przedstawili plany budowy
zaplecza technicznego i terminala
intermodalnego na węźle Geniusze.
Postulowano również o rozbudowę
przepustowości stacji Kuźnica Białostocka i Sokółka z uwagi na narastające przewozy z Rosji i Chin w ramach
„Jedwabnego Szlaku”. Inwestycje są
znacząco dofinansowywane w ramach programów unijnych.
(wip)

Życie Casco ubezpieczenie na życie do 1 mln zł

przy pracy rolników nieznacznie, bo
o nieco ponad 6 proc. spadła, nadal
ich konsekwencje są poważne –
w 2016 roku w przypadku aż 13
662 zdarzeń stwierdzono uszczerbek
na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego. – Biorąc pod uwagę skalę konsekwencji, które ponoszą rolnicy i ich
rodziny w efekcie wypadków, którym
ulegają, warto zadbać także o dobrowolną polisę, która chroni nie tylko
w czasie zawodowych aktywności,
ale także w życiu prywatnym. Właśnie dlatego postanowiliśmy wprowadzić nową odsłonę ubezpieczenia
Życie Casco, dedykowanego między
innymi rolnikom. Jest to produkt,
który może stanowić również formę
zabezpieczenia kredytu – tłumaczy
dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura
Ubezpieczeń Osobowych Concordii
Ubezpieczenia.
Nowa odsłona polisy Życie

Casco, dostępna na rynku od 3
kwietnia br., daje możliwość ochrony
ubezpieczeniowej nawet przez 30
lat z gwarancją stałej składki przez
cały okres obowiązywania umowy.
Co ważne, Concordia Ubezpieczenia
wprowadziła możliwość ustalenia
sumy ubezpieczenia wynoszącej nawet 1 mln zł. Jednak co szczególnie
istotne, ochrona Ubezpieczonego rolnika obejmuje nie tylko świadczenie
po jego śmierci, ale także w wielu
innych przypadkach.
- Jak pokazują dane KRUS,
co 6 wypadek śmiertelny rolników
w minionym roku wynikał z nagłego
zachorowania, czyli np. zawału mięśnia sercowego, udaru lub wylewu
krwi do mózgu. Jednak, trzeba pamiętać, że konsekwencje poważnego
zachorowania są szersze niż śmierć.
Często te choroby uniemożliwiają lub
utrudniają prowadzenie gospodar-

stwa rolnego. Dlatego też polisa rolnika powinna chronić zarówno jego,
jak i jego rodzinę, także w takich
przypadkach, umożliwiając przeznaczenie dodatkowych funduszy na
leczenie lub rehabilitację – mówi dr
Filip Przydróżny.
Od kwietnia br. ubezpieczenie
Życie Casco obejmuje także sytuację zachorowania na 26 chorób:
zaczynając od nowotworów, poprzez
zawał serca, udar mózgu, przeszczepianie narządów, ciężkie oparzenie,
po operację zastawek serca, czy
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także możliwość
wybrania ograniczonego wariantu
ochrony tylko na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy lub
łagodny nowotwór mózgu. Co ważne,
w przypadku niepowiązanych ze
sobą zachorowań w czasie trwania
ochrony ubezpieczeniowej Ubezpie-

czony ma możliwość otrzymania
kilkukrotnej wypłaty przysługujących
mu świadczeń.
Z myślą o rolnikach polisa
Życie Casco może także zostać uzupełniona o takie zdarzenia jak niezdolność do pracy w gospodarstwie
w następstwie wypadku przy pracy
rolniczej. Produkt jest dedykowany
osobom w wieku od 16 do 70 lat. –
Dla naszych Klientów-optymistów
przewidzieliśmy miłą niespodziankę.
Przy zakupie ubezpieczenia Życie
Casco otrzymają 5% zniżki i to w całym okresie trwania umowy, czyli…
nawet przez 30 lat! – podsumowuje
dr Filip Przydróżny.
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Rzecz o Hajnówce …
Ostatni rozgłos medialny wokół
Hajnówki skłonił mnie do przywołania
kilku refleksji na temat bieżących
wydarzeń i związanych z tym emocji.
Trudno się nie zgodzić z twardymi
danymi, jednak to nie jest powód do
tego, aby oczerniać wizerunek naszego miasta na szczeblu krajowym.
Reportaż o naszym mieście, jaki
został wyemitowany w październiku
przez jedną ze stacji komercyjnych
spotkał się w odczuciu niejednego
z nas z wielkim rozczarowaniem
i oburzeniem. Przedstawione kadry
ukazały widzom miasto „wymierające”, pozbawione życia, ruinę, dla
którego nie ma ratunku. Szczególna
uwaga skupiona została na słabych
stronach, czynnikach destabilizujących. Tak wykreowana rzeczywistość
rodzi w społeczeństwie odrazę i niechęć wobec miejsca, współczucie
wobec jego mieszkańców. Odstrasza
potencjalnych inwestorów. Odnieśliśmy wrażenie, że materiał miał na
celu dodatkowe pogrążenie miasta.
Nie możemy godzić się na niszczenie
naszej opinii w przestrzeni publicznej!
Reportaż dowodzi także zatracenia obiektywizmu dziennikarskiego.
Dotąd stacja uważana za najbardziej
rzetelną w swej pracy okazuje się
stronnicza. Gdzie podziały się zasady
etyki dziennikarskiej? Optymizmem
nie napawają także dane analiz
Polskiej Akademii Nauk. Hajnówka
znalazła się na drugim miejscu pod
względem nasilenia problemów
społeczno-gospodarczych. Ujawniły
status miasta silnie tracącego swe
funkcje. Przecież nadal tu żyjemy,
wielu z nas zapewne pozostanie
mimo negatywnych tendencji demograficznych. Hajnówka podobnie, jak
wiele miejscowości małomiasteczkowych na Podlasiu i nie tylko, znalazła
Dwudniowy Turniej w tenisie
stołowym w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego
na szczeblu powiatu hajnowskiego po raz kolejny odbył się w sali
gimnastycznej SP Narewka. Tak jak
w latach ubiegłych wśród dziewcząt
roczn. 2002 i mł. oraz roczn. 2004
i mł. najlepsze okazały się uczennice
z Czeremchy, a wśród chłopców
uczniowie z Narewki.
POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – 6.11.2017:
DZIEWCZĘTA SP kl. VII + gim.
I miejsce – Czeremcha - awans do
finału grupy południowej
(Korza Kinga, Paczuska Paulina, Pęczek Wiktoria, Piłat Julita) – opiekun:
Alina Sośniuk.
II miejsce – Narewka - awans do

się w bardzo trudnym położeniu społeczno-ekonomicznym. Postępujące
zmiany koniunktury gospodarczej,
niedopasowanie strukturalne na rynku pracy wymusza na mieszkańcach
dylemat typu: „Zostać czy wyjechać?”.
Pojawia się już w momencie wyboru
edukacji na poziomie licealnym.
Znaczna cześć, szczególnie młodego
pokolenia, wybiera drugą z opcji.
Migracje za przysłowiowym chlebem,
poszukiwanie lepszych perspektyw
rozwoju, osiągnięcia stabilizacji życiowej w większych aglomeracjach.
Czy można to zatrzymać? Problem
wyludnienia Hajnówki zaczyna
się wraz z upadkiem przemysłu
drzewnego. Dawnej był on motorem napędowym jej rozwoju – kwitł
handel, rozbudowana została kolej.
Ogólne zmiany struktury gospodarki
prowadzą do powolnej degradacji tej
dziedziny, w konsekwencji pozbawiając mieszkańców fundamentu ekonomicznego, poczucia bezpieczeństwa.
Z faktami nie da się dyskutować! Lecz istnieje w Hajnówce
coś, czego inni mogą nam tylko
zazdrościć. W nawiązaniu do jednego
z kadrów wspomnianego reportażu,
ukazującego opustoszały ryneczek – moje, i myślę, że Państwa
doświadczenia także temu przeczą.
To miejsce ożywa w każdą środę,
dowodząc jak cenna to przestrzeń
dla miejscowej ludności. Skupia on
całą „lokalność” - poprzez naturalne
produkty, aż po relacje międzyludzkie, opierające się o „swojskość”,
naszą gwarę. Autentyczność - czyż
to nie jest wartość sama w sobie?
Miasto i okolice swym specyficznym klimatem oferuje kulturalną
wędrówkę szlakiem dziedzictwa
kształtowanego od pokoleń, związanego z wiarą, kulturą białoruską, wa-

lorami przyrodniczymi. Towarzyszą
w niej na każdym kroku życzliwość
oraz otwartość mieszkańców. Cechy
te stanowią o jej niepowtarzalnej
osobowości. Jest to wartość dodana,
na której powinniśmy budować swoją
markę, tworząc tym samym podstawę do kreowania przestrzeni sprzyjającej ekonomicznemu wzrostowi.
Aspekt społeczno-kulturowy, jakość
otoczenia stanowią jeden z ważniejszych czynników decydujących
o atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru. Warto zatem pokazać
nasze bogactwo. Hajnówka ma swą
„duszę” opierającą się na zasobach
kulturowych i przyrodniczych. To
miasto „wyrosłe z puszczy”, która towarzyszyła jej od samego początku,
można powiedzieć, że dała jej życie.
Pierwsze osadnictwo, powstanie
Straży Hajnowskiej, funkcjonowanie
przemysłu drzewnego związało ją
z „puszczańskim duchem”.
Tu czas płynie wolniej – tę
wartość doceniają turyści. Autentyczność dziedzictwa kulturowego stanowi atrakcję turystyczną
dla mieszkańców dużych miast,
spragnionych oddechu od wielkomiejskiego zgiełku, którzy chcą
zregenerować siły witalne w ciszy,
w otoczeniu natury, jak najmniej
naruszonej przez cywilizację. Posiadając ten walor nie sposób go nie
wykorzystać. Duchowość płynącą
z wielokulturowości uosabiają liczne
wydarzenia w przestrzeni miejskiej.
Do kluczowych należy zaliczyć „festiwal śpiewającej duszy”, czyli Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni
Muzyki Cerkiewnej”, odbywający się
w sakralnej perle architektonicznej
regionu i kraju - Soborze Świętej
Trójcy. Połączenie cerkiewnego
śpiewu chóralnego chórów z różnych

Pinpongowe zmagania

finału grupy południowej
(Borowska Izabela, Potoniec Wiktoria,
Lasota Magdalena, Krasnopolska
Weronika) – opiekunowie: Alina Awruk,
Michał Panfiluk.
III miejsce – Dubicze Cerkiewne awans do finału grupy południowej
(Kendyś Małgorzata, Kraśko Julita,
Sajewicz Magda, Wesołowska Karolina) – opiekun: Włodzimierz Misiejuk
CHŁOPCY SP kl. VII + gim. :
I miejsce – Narewka - awans do finału
grupy południowej
(Kardasz Jakub Piotr, Kołecki Jakub,
Kowalczyk Karol, Łomaszkiewicz
Jakub ) – opiekun: Michał Panfiluk.
II miejsce – Dubicze Cerkiewne awans do finału grupy południowej
(Onopryjuk Bartek, Tarasiuk Paweł,
Wiśniewski Artur, Wojtach Bartosz) –

stron świata, mistycznej atmosfery
cerkwi ozdobionej licznymi freskami, ikonami, z unikatowym w swej
formie witrażowym żyrandolem,
wywołuje niezapomniane wrażenia.
Muzykę sakralną usłyszymy także
podczas Koncertów Muzyki Organowej, organizowanych w ramach
Podlaskich Koncertów Katedralnych
Muzyki Organowej, odbywających
się w Kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego. Flagowym wydarzeniem
o randze międzynarodowej stał się
Festiwal Piosenki Poetyckiej im.
Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja,
Miłość”, przyciągających miłośników
poezji śpiewanej rosyjskiego barda.
Lokalny folklor, tradycje ludowe
prezentuje doroczny Jarmark Żubra.
Stałym punktem prezentującym
dorobek kultury białoruskiej jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej.
Świadomość tożsamości kulturowej
młodego pokolenia, zakorzenienia
w kulturze białoruskiej utrwala
działalność edukacyjna Zespołu
Szkół z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego. Zaś tajniki środowiska przyrodniczego mogą zgłębiać
studenci Zamiejscowego Wydziału
Leśnego Politechniki Białostockiej. Kuchnia regionalna to kolejny
z elementów naszego kulturowego
dziedzictwa - tradycyjne receptury,
przepisy przekazywane z pokolenia
na pokolenie, oparte na naturalnych
lokalnych produktach. Hajnowskie
sery nagradzane w prestiżowych
konkursach, zioła i przyprawy bez
chemicznych dodatków prosto
z natury, pieczywo, miody. Naszą
kulinarną dumą na dzień dzisiejszy
pozostaje „Hajnowski Marcinek”
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Takich produktów mogłoby
być więcej. Istnieje konieczność

współpracy podmiotów gastronomicznych, samorządu, którzy wspólnymi siłami mogą doprowadzić do
zachowania tych wartości, nadając
im status markowy, tym samym
podnosząc walory atrakcyjności
miasta. Witalność otoczenia przyrodniczego obok kultury stanowi drugi
z czynników stymulujących. Puszcza
Białowieska, pomijając w tym miejscu trwający wokół niej spór, ma
w tym największy udział. Jej zasoby,
tworzony krajobraz pobudza zmysły
osób z zewnątrz. Infrastruktura
turystyczna stworzona wokół niej
sprzyja rekreacji (nordic walking,
bieganie, turystyka rowerowa i piesza). W tym aspekcie wyróżniają nas
prestiżowe już imprezy sportowe
tj. Półmaraton Hajnowski, Puchar
Polski Nordic Walking, Hajnowska
Dwunastka, które w ostatnich latach
przybrały rangę międzynarodową.
Prócz wymienionych w Hajnówce
tkwi jeszcze wiele „smaczków”, których jako mieszkańcy nie do końca
jesteśmy świadomi, iż warto nimi
się pochwalić na zewnątrz.
Kapitał kulturowy, przyrodniczy
oraz ludzki – ich poszczególne składowe tworzą warunki do wdrażania
powszechnej idei zrównoważonego
rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Być może Hajnówka nigdy nie stanie
się miastem nad wyraz prężnym.
Powinniśmy jednak dążyć do osiągnięcia ekonomiczno-gospodarczej
stabilizacji, wykorzystując to co
mamy najcenniejsze, pamiętając
przy tym o dostosowywaniu się do
ogólnych trendów rozwojowych (np.
energia odnawialna) i nie zatraceniu
w tym wszystkim unikalnej dla miasta atmosfery duchowości.
Emilia Korolczuk

Juchnowiec - Zabłudów

opiekun: Włodzimierz Misiejuk.
III miejsce –Czeremcha
(Korza Dominik, Niedzwiecki Kacper,
Paczuski Paweł, Rydel Kamil) – opiekun: Alina Sośniuk.
IV miejsce – Dubiny
(Ginszt Michał, Gonta Marcin, Niepogoda Tomasz, Niesterczuk Damian)
– opiekun: Jerzy Kuklik.
POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI - 8.11.2017:
DZIEWCZĘTA SP kl. VI i młodsi:
I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czeremsze - awans do
finału grupy południowej
(Boguszewska Amelia, Lipińska Ewa,
Piłat Weronika, Ziniewicz Katarzyna)
– opiekun: Tomasz Szatyłowicz
II miejsce – SP Narewka - awans do
finału grupy południowej

(Kalinowska Aleksandra, Zielińska
Aleksandra, Kuptel Maja, Szpakowicz
Dominika) – opiekunowie: Alina Awruk,
Mirosław Krasnopolski.
CHŁOPCY SP kl. VI i młodsi:
I miejsce – SP Narewka - awans do
finału grupy południowej
(Koperek Gabriel, Kołecki Krzysztof,
Wiącek Grzegorz, Hawieńczyk Jakub)
– opiekun: Alina Awruk, Mirosław
Krasnopolski
II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czeremsze - awans do
finału grupy południowej
(Czekuć Bartosz, Rakowski Jakub,
Stepaniuk Gabriel) – opiekun: Tomasz
Szatyłowicz.
Janusz Ludwiczak
Więcej sportu na
www.wiescipodlaskie.eu

Strażackie
zmagania
17 września na stadionie
w Juchnowcu Dolnym spotkały się
cztery jednostki OSP z terenu gmin
Juchnowiec Kościelny i Zabłudów
na Międzygminnych Zawodach
Sportowo- Pożarniczych. Tradycyjnie
rywalizowano w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x
50 m z przeszkodami i ćwiczeniu
bojowym. Rywalizację wygrała
drużyna OSP w Juchnowcu Dolnym,
drugie miejsce zajęła OSP Zabłudów,
a kolejne OSP Złotniki i OSP Lewickie. Drużyny zostały wyróżnione
pamiątkowymi pucharami i dyplomami.
(sok)

Bielsk Podl. - Siemiatycze

Kwesta na cmentarzach
Cd. ze str. 1

prowadzi Fundacja
Ochrony Dziedzictwa
Ziemi Bielskiej. W tym
roku zebrano 8 300 zł,
co w powiązaniu z kwotą zebraną w trakcie
niedzieli przewodniej
daje całkiem poważną
kwotę ponad 10.000
Wieści Podlaskie

złotych. Wśród kwestujących m.in.
władz miasta, radnych, uczniów iinnych wolontariuszy był Aleksander
Bożko, członek KapitułyPlebiscytu
Sportowego Więści Podlaskich.
W roku bieżącym odnowiono pomniki; Piotra Czołowskiego
(ok.1864 r.), rodziny Archangielskich
(ok.1880 r,) i kapitana Ildefonsa
Skokowskiego z ok. 1886 r. Trwa

renowacja żeliwnego pomnika kapitana Waleriana Sierzputowskiego
i jego żony Tekli z ok. 1860 r.
Warto dodać, że bielski cmentarz przy ul. Wojska Polskiego
znajduje się w gronie najstarszych
cmentarzy w kraju. Wg. brańskiego
historyka Zbigniewa Romaniuka
został on założony w 1793 roku.
(sok)
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Biskup Hajnowski Paweł z wizytą w Hajnówce

24 sierpnia Święty Sobór Biskupów
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powołał czterech nowych biskupów,
w tym biskupa hajnowskiego. Został nim o.
hieromnich Paweł (Tokajuk) z Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. Objął on
miejsce nieobsadzone od śmierci abp. Mirona.
Na swojego biskupa wierni czekali siedem lat.
25 września 2017 roku, w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, odbyła
się chirotonia biskupia.
16 października spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego
i Urzędu Gminy Hajnówka. Wraz ze swoją
wizytą wniósł słowa pełne wiary i nadziei na
przyszłość. Pobłogosławił także obecnych na
spotkaniu urzędników.

W przeddzień, 15 października w Soborze Św.Trójcy odbył się ingres, czyli objęcie
zwierzchnictwa biskupa nad diecezją. Wierni
hajnowskich cerkwi, z inicjatywy Bractwa Prawosławnego w Hajnówce, przywitali bp.Pawła,
odbywając „Krestnyj Chod”, wychodząc z Cerkwi
św.Dymitra do cerkwi św.Jana Chrzciciela, aż do
Soboru. Było to także podziękowanie Przenajświętszej Bogurodzicy za opiekę i wstawiennictwo w związku z sobotnim świętem POKROW
Przenajświętszej Bogurodzicy (14 październik).
Następnie nowowybrany biskup odprawił swoje
pierwsze nabożeństwo w obejmowanej diecezji.
Uroczystości były także poświęcone Hajnowskiej
Ikonie Matki Bożej „Nieczajanna Radost”, jaka
znajduje się w kiocie. Została ona ofiarowana
Cd. str. 4

Otwarcie nowej fabryki Pronar w Hajnówce

30 października nastąpiło uroczyste
otwarcie hali produkcyjnej fabryki PRONAR
w Hajnówce. To już siódma tego typu inwestycja firmy w naszym regionie - zaraz po Narewce, Narwi (gdzie mieszczą się trzy zakłady),
Siemiatyczach, Strabli. Swoją obecnością tego
dnia zaszczyciło wiele ważnych gości m.in.:
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Jerzy Leszczyński Marszałek Wojewódz-

twa Podlaskiego, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Prawosławny Biskup Hajnowski
bp. Paweł, Biskup Diecezji Drohiczyńskiej ks.
bp. Tadeusz Pikus, przedstawiciele lokalnego
samorządu: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski,
Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka.
Inwestycję uznaje się za kluczową dla
Cd. str. 4

XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
26 października br. w sali konferencyjnej
w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się
XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. W trakcie sesji Rada zapoznała się z informacjami:
• wojewódzk iego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu;
• na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół
i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego;
• o złożonych oświadczeniach majątkowych;
• o zamierzeniach związanych z zagospodarowaniem linii kolejowej Nieznany Bór – Białowieża.
• Rada podjęła uchwały w sprawach:
• zmian w budżecie na 2017r.;
• zmiany uchwały Nr XXIX/198/13 Rady Powiatu
Hajnowskiego z dnia 31 października 2013
roku w sprawie emisji obligacji;
• zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2023;
• określenia zasad umarzania, odraczania
terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających
Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom
organizacyjnym;
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków
nawałnicy;
• darowizny nieruchomości;
• zmiany uchwały Nr XX/151/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej
funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią
Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do
Pracy, przeznaczoną wyłącznie dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Hajnówce;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tadeusza
Kościuszki funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w trzyletnią Branżową
Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych
w Hajnówce;
• określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
• przyjęcia „Rocznego programu współpracy
Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok”;
• rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Hajnówce.
Cd. str. 3

Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów
- najzdolniejsi uczniowie z powiatu hajnowskiego
otrzymali stypendium z Funduszu Simony Kossak
Nauka to pokarm dla rozumu- twierdził
Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz
z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzupełnianej o doświadczenie, młody człowiek
sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery.
Wiedza to najcenniejsza wartość, która „pracuje”
na osobisty rozwój, powodzenie zawodowe i materialne. Pracuje także na rozwój regionu – stąd
wsparcie ambitnych, zdolnych mieszkańców to
najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed samorządem. Powiat Hajnowski wspiera zdolnych
uczniów. Od 2007 r. decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego uczniowie powiatowych szkół (są to:
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Zespół Szkół
Ogólnokształcących), którzy osiągają wysokie
wyniki w nauce, mogą starać się o stypendium
w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialny
im. prof. Simony Kossak. Ustanowienie Funduszu
dyktowała troska o rozwój uzdolnionych uczniów
szkół powiatowych, a także chęć uhonorowania

zasług prof. Kossak dla naszego regionu.
18.10 br. w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
uczniom, którym Zarząd Powiatu Hajnowskiego
przydzielił stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak.
W uroczystości wzięli udział Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga
Dąbrowska, tegoroczni stypendyści, dyrektorzy
szkół oraz pedagodzy. Tegoroczna uroczystość
upłynęła pod znakiem rekordów i jubileuszy –
w obecnym roku szkolnym stypendium zostało
przyznane po raz dziesiąty, rekordowej liczbie
stypendystów – 62 uczniom. W dziesięcioletniej
historii programu to rekord, a jednocześnie –
wskaźnik pozytywnych procesów w poziomie
nauczania w hajnowskich szkołach. Wyróżnienie otrzymało 30 uczniów z Zespołu Szkół
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, 22.
z Zespołu Szkół Zawodowych i 10. z Zespołu
Cd. str. 3

15-lecie Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce
15 lat minęło od momentu,
kiedy w Hajnówce rozpoczęła swoją
dydaktyczną misję pierwsza uczelnia wyższa w mieście. Z inicjatywy
władz Politechniki Białostockiej
oraz lokalnego samorządu w 2000r.

utworzono Zamiejscowy Wydział
Zarządzania Środowiskiem PB. W latach 2002-2008 wydział kształcił
na kierunku Ochrona środowiska
o specjalności gospodarowanie na
obszarach cennych przyrodniczo,
zaś w 2008r. powołano kierunek
Leśnictwo na stopniu inżynierskim.
W 2011 roku Wydział zostaje przekształcony w Zamiejscowy Wydział
Leśny Politechniki Białostockiej
w Hajnówce. Jego profil również pozostaje nieprzypadkowy, mając obok
siebie tak ważny obiekt przyrodniczy
jak Puszcza Białowieska. To pole
licznych badań naukowych, których
wyniki pozwalają poznać dogłębnie
życie puszczy „od podszewki”, a także mogą okazać się zbawienne dla
ludzkiego zdrowia.
20 października w Auli PB
odbyła się uroczystość jubileuszowa
połączona z Inauguracją roku akademickiego 2017/2018. Przybyło na nią
wielu gości – osoby ze środowiska
naukowego związane z uczelnią m.in.
prof. dr hab.inż. Bazyli Poskrobko, dr
hab..inż. Elżbieta Malzahn, dr hab.
Jarosław Perszko, prof. PB prorektor
ds. studenckich.; przedstawiciele
lokalnego samorządu Jerzy Sirak
Burmistrz Miasta Hajnówka, Jadwiga
Dąbrowska Wicestarosta Powiatu
Hajnowskiego, pracownicy naukowi,
studenci, przedstawiciele instytucji
współpracujących z wydziałem.
Dziekan ZWL PB dr hab..inż.
Sławomir Bakier, prof. PB zapoznał
zebranych z funkcjonowaniem uczel-

ni wskazując na jej mocne strony
i plany na przyszłość. Obecnie na
wydziale studiuje 204 studentów
na studiach stacjonarnych (74)
i niestacjonarnych (130). Prowadzi
badania w następującym zakresie:
identyfikacji metabolitów wtórnych
w roślinach naczyniowych i grzybach
w regionie Puszczy Białowieskiej, wykorzystywania ubocznych produktów
leśnych oraz turystyki przyrodniczej.
Na ich realizację pozyskał granty
m.in. z Narodowego Centrum Badań.
Szeroka działalność naukowa wspierana jest przez licznych partnerów
krajowych (Białowieski Park Narodowy, Nadleśnictwo Browsk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku, Instytut Badawczy
Leśnictwa, Instytut Biologii Ssaków
PAN w Białowieży, Instytut Kronenberga) oraz międzynarodowych (np.

Uniwersytet Mississippi, Uniwersytet Huston Downtow, Uniwersytet
w Permie). Dzięki tej współpracy
studenci mają możliwość rozwoju
naukowego, w ramach letnich szkół,
na zagranicznych wyjazdach. Pracę
uczelni usprawnia nowoczesne Centrum Naukowo-Badawcze, w którym
znajdują się laboratoria i pracownie tj. Laboratorium fotodetekcji
i komputerowej analizy obrazu,
Laboratorium środowiska leśnego,
Laboratorium ubocznych produktów
leśnych, Laboratorium entomologii,
Pracownia ekstrakcji nadkrytycznej,
Pracownia genetyki. W planach
jest uruchomienie nowego kierunku „Inżynieria Meblarstwa” przy

współpracy z Wydziałem Inżynierii
Zarządzania, a także drugi stopień
kierunku „Leśnictwo” i specjalność
„Leśnictwo wielofunkcyjne”.
Ważnym punktem uroczystości
było uhonorowanie osób szczególnie
zasłużonych dla rozwoju uczelni.
Wśród nich znaleźli się: dr hab. inż.
Elżbieta Malzhan prof. PB., założycielka i pierwszy Dziekan Wydziału
w latach 2002-2008, prof. dr hab.
inż. Bazyli Poskrobko, prof. dr hab.
inż. Michał Bołtryk w imieniu, którego
podziękowania odebrała Prodziekan
ds. Promocji i Rozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr
inż. Barbara Sadowska-Buraczewska,
Anatol Ochryciuk były Burmistrz
Miasta Hajnówka oraz Jerzy Sirak
obecny burmistrz. Wyróżniono także
dr hab. Adolfa Korczyka, prof. PB
wieloletniego pracownika Wydziału.

Podczas spotkania nastąpiła
immartykulacja studentów I roku,
jak również nagrodzenie tych, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Funkcjonowanie Wydziału
w naszym regionie to dla nas duże
wyróżnienie, szczególnie biorąc pod
uwagę zasoby Puszczy Białowieskiej
oraz uwarunkowania do wdrażania
idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Na kolejne lata życzymy wielu
sukcesów zawodowych, efektywnych
wyników badań, które przysłużą się
nie tylko uczelni, ale także będą korzystne dla społeczności regionalnej
i międzynarodowej.
Emilia Korolczuk

Nagroda specjalna Orły WPROST 2017
trafiła do Hajnówki!
Statuetka Orzeł WPROST 2017
została przyznana w kategorii Projekt Współpracy Transgranicznej
dla projektu realizowanego przez
samorząd Miasta Hajnówka pn.
„Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania
ścieków w zlewni
rzeki Bug” realizowanego w ramach Programu
Współpracy
Transgraniczej
PL-BY-UA 20072013. Działania
obejmowały
m.in. rozbudowę
i modernizację
oczyszczalni
ścieków w Hajnówce, budowę
dwóch nowych
reaktorów SBR
oraz dwóch
zbiorników zagęszczaczy osadu. Po stronie białoruskiej (Kamieniec) zaś, wybudowano
oczyszczalnię ścieków z zespołem
niezbędnych urządzeń i budynków.
Gala rozdania nagród odbyła
się 7 listopada 2017r. w Lublinie.
Statuetkę odebrał osobiście Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak,
dziękując za docenienie tak ważnego

z punktu widzenia gospodarczego
dla samorządu przedsięwzięcia.
Orły WPROST to nagroda przyznawana dla firm, samorządów,
wybitnych osobowości regionu oraz
projektów transgranicznych i ponadnarodowych za
szczególny wkład
w rozwój gospodarki, regionu czy kraju.
W tym roku odbyła
się druga edycja
konkursu. Nagrody
są nawiązaniem do
wyróżnienia, które
otrzymał wydawca „Wprost” Michał
Maciej Lisiecki od
Instytutu im. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego za
to, iż w codziennej
działalności dowiódł, że prowadząc
biznes, można nieść
białoczerwoną flagę wysoko, być
patriotą i działać na rzecz Polski.
Symbolem wyróżnienia stało się
godło Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało
w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP
od roku 1945 przy 43 Eaton Place
w Londynie, tzw. „Zamku”.
Emilia Korolczuk

Miasto Hajnówka otrzymało
dofinansowanie na zakup pomocy
dydaktycznych (sprzętu TIK) do szkół
w ramach programu „Aktywna tablica”
Miasto Hajnówka zakupi pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK) do
czterech miejskich szkół w ramach
Rządowego Programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Na
realizację tego programu pozyskano
środki zewnętrzne (dotacja Wojewody) w wysokości 56.000 zł (80%)

oraz przekazano środki z budżetu
w wysokości 14.000 zł (20%).
W ramach programu „Aktywna
tablica” miejskie szkoły zostaną
doposażone w dodatkowy, nowoczesny sprzęt. Zakupione zostaną
4 monitory interaktywne, 4 tablice
interaktywne, 4 projektory ultrakrótkoogniskowe oraz 4 zestawy
głośników do tablic interaktywnych.
Jolanta Stefaniuk

IV EDYCJA KONKURSU MŁODZI, AKTYWNI, SKUTECZNI 2017
Konkurs MŁODZI AKTYWNI
SKUTECZNI został zorganizowany
przez Burmistrza Miasta Hajnówka
już po raz czwarty. Jego celem jest
wsparcie inicjatyw i aktywności młodzieży hajnowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież
miała czas na złożenie wniosków
opisujących ich wstępny pomysł
na inicjatywę do 27 września 2017
roku. Następnym etapem konkursu
był udział w warsztatach o tematyce
kreatywności i integracji w grupie
prowadzonych przez Panią Agnieszkę
Olender 12 października 2017 roku.
W ciągu tygodnia od przeprowadzenia warsztatów młodzież musiała
dostarczyć ostateczne wnioski,
które w ostatnim etapie konkursu 20
października zaprezentowała przed
komisją konkursową w składzie: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka,
Jarosław Grygoruk – Urząd Miasta
Hajnówka, Mirosław Awksentiuk –
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mirosław
Chilimoniuk – Park Wodny, Barbara
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Sadowska – Hajnowski Dom Kultury,
Barbar Dmitruk – Urząd Miasta Hajnówka, Ewy Jarmoc – Urząd Miasta
Hajnówka. Hajnowska młodzież wykazała się niezwykłą pomysłowością
i inwencją twórczą. Do konkursu
zgłosiły się następujące grupy:
• „Bonum Commune” grupa z ZS z DNJB
w Hajnówce, w składzie:
Agnieszka Anacik (lider
grupy), Elwira Kowalska, Magdalena Kędyś,
Magdalena Roszczenko, Magdalena Amilusik;
zaprezentowała projekt
dotyczący kawiarenki
szkolnej „Bystry Czaj”.
Głównym celem projektu
było stworzenie miejsca
bezpiecznego i przyjaznego uczniom, które daje możliwość
zjedzenia II śniadania w kulturalnych warunkach, zrobienia i wypicia ciepłych napojów, odrobienia
lekcji, a dla osób dojeżdżających –

miejsce, w którym mogą poczekać
na rozpoczęcie zajęć lub autobus
powrotny do domu.
• „Profilaktyczna Dwójka” - grupa
ze SP Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, w składzie:
Julia Urynowicz, Julia Waskiewicz,

Karolina Stefaniuk, Klaudia Bajko,
Marta Smoktunowicz i Jerzy Milcz
zaprezentowała projekt o nazwie
tożsamej z nazwą grupy - „Profilaktyczna Dwójka”. Projekt ma na

celu uwrażliwienie społeczności
na problemy młodych ludzi oraz
zapobieganie zachowaniom przemocowym.
• „Gibi i przyjaciele” - grupa ze SP
Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Hajnówce, w składzie: Łukasz Weremiuk, Gabriel
Ciaś, Dawid Wawreszuk,
Jakub Borowski i Piotr
Wojciuk zaprezentowała
projekt „Młodzi programiści”. Celem projektu było
poszerzenie wiedzy i umiejętności programowania
razem z robotem Photon
przez uczniów SP Nr 2
im. Władysława Jagiełły
w Hajnówce.
•
„Zespół Instrumentalny działający w Szkole podstawowej nr 4
w Hajnówce” - grupa ze SP Nr
4 w Hajnówce, w składzie: Natalia Głowacka, Gabriela Izabela
Wójcik, Magda Ustyniuk, Ewa

Tyszko, Kamil Waszkowiak, Michał
Danilewski, Antonina Antoniuk;
zaprezentowała projekt o nazwie
„Muzyczne poranki”, który ma na
celu promowanie muzyki granej na
żywo, zapoznanie dzieci z instrumentami dętymi i uwrażliwienie
dzieci na muzykę.
Spośród przedstawionych projektów Komisja Konkursowa wyłoniła
zwycięskie grupy:
• Bonum Commune
• Gibi i przyjaciele
• Zespół Instrumentalny działający w Szkole podstawowej
nr 4 w Hajnówce.
Każda z grup, które wygrały
w konkursie otrzymają wsparcie
organizacyjne oraz finansowe w
wysokości do 3 000 zł od Urzędu
Miasta Hajnówka na realizację prezentowanych pomysłów. Wybrane
projekty zostaną zrealizowane do
22 grudnia 2017 roku.
Magdalena Bortniczuk
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Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów - najzdolniejsi uczniowie z powiatu hajnowskiego
otrzymali stypendium z Funduszu Simony Kossak

Cd. ze str. 1

Szkół Ogólnokształcących.
Tegoroczni stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody z gratulacjami z rąk Starosty
Hajnowskiego Mirosława Romaniuka
oraz Wicestarosty Jadwigi Dąbrowskiej. A także życzenia dalszych
sukcesów w nowym roku szkolnym.

Z prawdziwą przyjemnością pogratulowałem, uczniom, którzy otrzymali
stypendium. Mam nadzieję, że dzięki
niemu zdolna młodzież będzie realizować swoje małe marzenia. Liczę,
że z roku na rok liczba stypendystów
będzie się zwiększać – także wśród
uczniów klas pierwszych – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

W trakcie uroczystości, jej gospodarze - uczniowie z Zespołu Szkół
przedstawili dorobek naukowy Simony
Kossak oraz zaprezentowali krótki
blok artystyczny. A po wręczeniu nagród zaprosili wszystkich uczestników
na poczęstunek.
Stypendium w wysokości 200
zł i 150 zł (w zależności od wyników

w nauce, osiągnięć sportowych i artystycznych) przyznawane jest na czas
trwania roku szkolnego, obejmującego 10 miesięcy. Głównym źródłem
finansowania Powiatowego Funduszu
Stypendialnego są środki budżetu powiatu. Fundusz ma jednak charakter
otwarty: każdy, kto chciałby pomóc
w realizacji marzeń uzdolnionych

młodych ludzi może dokonać wpłaty
na konto Funduszu im. prof. Simony
Kossak: 54 1240 5211 1111 0000
4928 4061. Zachęcamy do wsparcia.
Rada Powiatu poprzez ustanowienie stypendium w 2007r. wsparła
ogółem 428 uczniów, w kwocie
826 000,00 zł.
Katarzyna Miszczuk

XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
Cd. ze str. 1

W trakcie sesji, w punkcie obrad
pn. „informacja o pracy Zarządu”,
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk przedstawił Radnym informację
o działaniach inwestycyjnych na
terenie powiatu. Starosta poinformował Radę o ostatnich sukcesach
hajnowskiego szpitala: SP ZOZ będzie
realizował kolejne dwa projekty –
jeden, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, dotyczy
modernizacji bloku operacyjnego
i Oddziału Intensywnej Terapii.
Wartość inwestycji to 10 mln zł.
Kolejny projekt dotyczy modernizacji
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR), koszt inwestycji to 6,5 mln zł.
Realizacja projektów obejmie lata
2018-2019.
Pozostając w temacie środków
unijnych, Starosta poinformował
Radę o podpisaniu umowy na termomodernizację budynku Zespołu Szkól
z DNJB w Hajnówce. Beneficjentem
programu jest Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, koszt inwestycji zamyka
się w kwocie ponad 1,8 mln zł, zaś
termin realizacji inwestycji przypada
na sierpień 2018r.
Ponadto, starosta przekazał
Radnym informacje o ostatnich
inwestycjach drogowych w powiecie
hajnowskim. Na chwilę obecną trwają
prace modernizacyjne na drogach
w Starzynie, Witowo – Długi Bród
oraz ul. Boćkowskiej w Kleszczelach.
Inwestycje są współfinansowane
ze środków Lasów Państwowych
i samorządów poszczególnych gmin,
ich koszt zamyka się w kwocie 2,5
mln zł. Planowane zakończenie robót
przypada na koniec listopada. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk
zaznaczył, iż Zarząd Powiatu, przy
wsparciu samorządów gminnych, realizuje także inne inwestycje na drogach powiatowych. Powiat Hajnowski
ma swój wkład w inwestycjach
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modernizacyjnych: na drodze do wsi
Przybudki i polegających na odwodnieniu ulicy Lipowej w Czeremsze.
Ponadto, została wszczęta procedura mająca na celu przebudowę
ul. Górnej i Wrzosowej w Hajnówce.
Starosta poinformował Radę o fakcie
podpisania umowy na dokumentację
techniczną obu ulic. Koszt inwestycji
to 190 tyś. zł, zaś termin realizacji –
lipiec 2018r.
Starosta poinformował również
o dofinansowaniu Zarządu Dróg Powiatowych – ZDP w trakcie bieżącej
kadencji Rady, zostanie wyposażony
w sprzęt o wartości 342 tyś. zł.
W 2015r. na potrzeby Zarządu Dróg
Powiatowych został zakupiony ciągnik wraz z osprzętem. W zeszłym
roku udało się nieodpłatnie pozyskać
dziewięcioosobowy samochód do
przewozu pracowników. W 2017r.,
w listopadzie do Zarządu Dróg Powiatowych trafi piaskarka ze stali
kwasoodpornej. Koszt inwestycji to
ponad 92 tyś. zł.
W dalszej części swojego wystąpienia Starosta poinformował
o pracach modernizacyjnych podjętych przez samorząd województwa
na odcinkach linii kolejowych: Bielsk
Podlaski – Czeremcha, Czeremcha
– Hajnówka oraz nieczynnej linii
kolejowej nr 52 Hajnówka – Lewki.
Prace związane z modernizacją linii
już trwają, ich zakres obejmuje także prace na drogach powiatowych.
Zostaną przebudowane przejazdy
kolejowe na drogach powiatowych:
Morze – Zbucz, w Starym Berezowie,
W Dubiczach Osocznych, w Chytrej,
w Progalach, na ul. Górnej w Hajnówce, ul. Warszawskiej w Hajnówce.
W swoim wystąpieniu Starosta odniósł się także do trwających
w powiecie hajnowskim prac scaleniowych. Powiatowi Hajnowskiemu
na ten cel udało się pozyskać 14 mln
zł, aktualnie trwają prace na dwóch
obiektach: Kotłówka - Łopuchówka

w gm. Narew oraz w miejscowości
Tarnopol, gm. Narewka. Starosta poinformował Radę o rozpoczęciu prac
nad uruchomieniem kolejnych dwóch
obiektów „Eliaszuki” i „Dubicze Cerkiewne” – w tym celu powiat będzie
aplikował o fundusze do Marszałka
Województwa Podlaskiego. Wnioski
należy składać do końca marca
2018r. Starosta podkreślił, iż jednym
z kryteriów warunkujących pozyskanie środków jest ilość zgłoszeń ze
strony mieszkańców, stąd zaapelował
o aktywizację środowiska lokalnego.
Starosta Hajnowski Mirosław
Romaniuk nawiązał także do wniosku Komisji Spraw Społecznych
dotyczącego rozważenia możliwości
reorganizacji placówek oświatowych
w powiecie hajnowskim. Starosta
zaznaczył, iż intencją samorządu
nie jest likwidacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Hajnówce. Nie
bierzemy tego pod uwagę, będziemy
szukać innych dróg wyjścia z sytuacji.
Jednym z tematów podejmowanych
na Zarządzie i Komisjach było przeniesienie szkoły do innego budynku,
ale to są rozważania hipotetyczne,
nie należy tego traktować jako
jedynego rozwiązania – podkreślił
Mirosław Romaniuk. Starosta Hajnowski wyjaśnił, iż celem Zarządu
jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym ujęty zostanie nie
tylko aspekt ekonomiczny ale przede
wszystkim społeczny. Dodał, iż Zarząd przygotuje analizę w tej sprawie
i przedłoży ją pod obrady Komisji,
a każda decyzja w tej sprawie będzie
konsultowana.
W punkcie wolne wnioski głos
zabrali:
Radna Alla Gryc: radna zwróciła się o wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce
w związku z planami zakupu nowego
auta. Ponadto, Radna zaprosiła na
spotkanie z poetką Iwoną Piwowar
w dniu 27 października br.

Radny Sejmiku Województwa Włodzimierz Pietroczuk:
radny poinformował Radę o stanie
drogowych projektów inwestycyjnych
w powiecie hajnowskim tj. drogi
685 Zabłudów – Nowosady i drogi
687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie.
Inwestycja polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Zabłudów
– Nowosady została podzielona
na dwa zadania. Pierwszy: Zabłudów – granica gminy Zabłudów już
jest w trakcie realizacji. W kwestii
drugiego etap, którego prace obejmują fragment drogi w powiecie
hajnowskim, Radny poinformował,
iż jeden z konsorcjantów wycofał
się i umowa nie została podpisana.
Został ogłoszony drugi przetarg, ma
zostać rozstrzygnięty do 15 listopada. W ocenie Radnego są niewielkie
szanse na fizyczne rozpoczęcie prac
w tym roku, zaapelował jednocześnie
o monitorowanie przebiegu postępowania prac modernizacyjnych po
podpisaniu umowy, by te rozpoczęły
się jak najszybciej. W temacie drogi
nr 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie,
Radny poinformował, iż Zarząd Dróg
Wojewódzkich czeka na zakończenie
prac nad dokumentacją techniczną
odcinka drogi wojewódzkiej TarnopolSiemianówka, bo chce ze względów
praktycznych zrealizować obie inwestycje w ramach jednego przetargu.
Radny przywołał deklarację Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który
pytany na ostatnim posiedzeniu sejmiku województwa o kwestię terminu
sporządzenia dokumentacji, odpowiedział, że wykonawca zobowiązał
się do wykonania jej jeszcze w tym
roku. Z tego wniosek, że przetarg
zostanie ogłoszony po przekazaniu
dokumentacji. Radny powiedział, iż
wraz z pozostałymi przedstawicielami powiatu hajnowskiego w sejmiku
województwa, czynią starania, by
w razie niedotrzymania terminu przez
wykonawcę dokumentacji, Zarząd

Województwa ogłosił przetarg na
samą drogę Juszkowy Gród –Zwodzieckie. Wówczas droga Tarnopol
– Siemianówka została by wykonana
w ramach odrębnego przetargu.
Głos zabrał mieszkaniec wsi
Siemianówka, który podziękował
Zarządowi Dróg Powiatowych za
dokładanie wszelkich starań w prace
na odcinkach Siemianówka – Leśna,
Mikłaszewo – Narewka, Narewka –
Olchówka, Zabrody - Guszczewina,
polegających na usunięciu krzaków
oraz wiszących konarów, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
Przypomniał jednocześnie o wniosku
ujęcia w planach inwestycyjnych
w budżecie na przyszły rok modernizacji ul. Lipowej w Siemianówce.
Głos zabrał także Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Romulad Wołkowycki. Inspektor
przypomniał, iż przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, od
inwestora wymagane jest zgłoszenie zamiaru przystąpienia do
budowy. Niedopatrzenie tego może
skutkować nałożeniem przez PINB
mandatu. Inspektor zaznaczył, iż
intencją organu nie jest karanie inwestorów, zaapelował więc o czytanie
decyzji wydawanych przez organy
administracji czy też konsultacje
z kierownikami budowy, których powinnością jest wspieranie inwestora
w procesie budowalnym. Inspektor
zaznaczył, iż każdy inwestor uzyska
pomoc merytoryczną także w PINB
czy Starostwie Powiatowym.
W ostatnim słowie Przewodniczący Lech Jan Michalak poinformował o zaproszeniu na Koncert
„Orkiestra i Mażoretki Swojemu
Miastu”, 5.11.2017. Na tym obrady
zakończono.
Interpelacje zgłoszone w trakcie XXVI sesji Rady Powiatu dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Katarzyna Miszczuk
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Otwarcie nowej fabryki Pronar w Hajnówce
Cd. ze str. 1

Hajnówki. Upatruje się w niej szansy na rozwój
społeczno-gospodarczy, przede wszystkim
poprzez poprawę sytuacji na lokalnym rynku
pracy oraz rozwoju przemysłu. Burmistrz Jerzy
Sirak podkreślał, iż budowa fabryki stwarza
alternatywę dla upadającego na terenie miasta
przemysłu drzewnego. Zaznaczył też rosnący
z roku na rok prestiż PRONARU od początku
jego funkcjonowania.
Podczas uroczystości pracownicy zakładu
zostali odznaczeni medalami „Zasłużony dla
rolnictwa”. Prezes PRONARU Sergiusz Martyniuk
otrzymał od Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego „Odznakę Hono-

rową Zasłużony dla Województwa Podlaskiego”.
Łączna powierzchnia nowowybudowanej
fabryki wynosi 90 tys. metrów kwadratowych.
Zajmować się ona będzie produkcją osi, półosi,
układów jezdnych i przekładni do maszyn
rolniczych. Prócz hali produkcyjnej zakład
wyposażony jest w zaplecze socjalne, biura,
stołówkę dla pracowników wraz z kuchnią. Na
dzień dzisiejszy pracuje w niej 50 osób. Ogólna
liczba planowanego zatrudnienia wynosi 400.
Poszukiwani są głównie: konstruktorzy, planiści
produkcji, spawacze, technologowie, mechanicy
czy monterzy.
Emilia Korolczuk
Zdjęcia źródło: www.poranny.pl

Biskup Hajnowski Paweł z wizytą w Hajnówce
Cd. ze str. 1

przez proboszcza cerkwi św. Eliasza z Moskwy.
Bp. Paweł - Urodzony 26 lipca 1978 r.
w Sanoku. Ukończył szkołę średnią w Bielsku
Podlaskim. W 1997 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego – przebywał w nim
do 2000r. W tym samym roku, 23 czerwca, jako
nowicjusz wstąpił do monasteru św. Onufrego
Wielkiego w Jabłecznej, a 3 listopada 2000
roku, został skierowany do niesienia posługi
w Domu Metropolity w Warszawie. Święcenia
kapłańskie otrzymał 10 czerwca 2017 roku
w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie z rąk metropolity warszawskiego i całej
Polski Sawy. 7 września 2017 roku, na ręce
Jego Eminencji metropolity Sawy złożył śluby
monastyczne małej schizmy, otrzymując imię
Paweł na cześć św. męczennika Pawła Szwaj-

ki. W 2004 roku uzyskał dyplom ukończenia
English Language College – Szkoła Języka Angielskiego Metodystów w Warszawie i certyfikat
z kursu z zakresu profilaktyki ochrony zbiorów
archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych,
wydany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie. W 2005 roku uzyskał
dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. W 2012 roku
ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2017
roku ukończył Szkołę Języka Nowogreckiego
na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach,
zdając państwowy egzamin.
Emilia Korolczuk
Fot. Emilia Korolczuk, Radio Racyja

UROCZYSTE OTWARCIE GABINETU TERAPEUTYCZNGO
W PRZEDSZKOLU NR 5 Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W HAJNÓWCE

Pani Dorota Ewelina Durzyńska – Dyrektor
Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej coroczne honoruje
osoby zasłużone dla polskiej edukacji odznaczeniami państwowymi, Medalami Komisji
Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra
Edukacji Narodowej oraz wyróżnieniami
tytułem Honorowego Profesora Oświaty.
W dniu 16 października 2017 roku, na gali
zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (KPRM), nagrodę Ministra Edukacji Narodowej z rąk Pani Minister Anny
Zalewskiej otrzymała Pani Dorota Ewelina

Durzyńska – Dyrektor Przedszkola Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.
Podczas uroczystości w KPRM wręczono
również stypendia Prezesa Rady Ministrów
70 najlepszym uczniom i absolwentom
szkół ponadgimnazjalnych, którzy odebrali
dyplomy z rąk Pani Premier Beaty Szydło.
Pani Premier oraz Pani Minister pogratulowały
wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym zarówno nauczycielom jak i uczniom. Pani Premier do
nauczycieli skierowała słowa: „Nie ma zawodu
nauczyciela, jest służba – pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, to jest wielkie poświęcenie”. .
Oprócz wysłuchania wielu ciepłych słów,
nagrodzeni pedagodzy mieli możliwość
zwiedzania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pani Dyrektor Dorocie Ewelinie Durzyńskiej serdecznie gratulujemy nagrody i życzymy wielu
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Jest nam bardzo miło, że na warszawską galę
zaproszono dyrektora hajnowskiej placówki
oświatowej.
Emilia Korolczuk

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza
uczniów szkół średnich do konkursu!

Lubisz obserwować otoczenie, nie boisz
się nowych wyzwań lub swoją przyszłość wiążesz z dziennikarstwem? W takim razie to jest
news dla ciebie!
W ramach projektu „Puszcza i ludzie”
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza
młodzież szkół średnich z terenu powiatu
hajnowskiego do wzięcia udziału w konkursie
„Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?”. Zadanie będzie polegało na nakręceniu
5minutowego filmowego, reportażu w 2-3
osobowych zespołach. Mamy nadzieję, że
odkryjecie w sobie pasję młodego filmowca
i zaskoczycie nas interesującymi materiałami.
Pamiętajcie, o przedstawieniu stanowiska
każdej ze stron, zarówno argumentów przemawiających za czynną, jak i bierną ochroną
Puszczy. Wsparcia podczas realizacji i monta-

żu filmu udzielić Wam może reporter Michał
Baranowski, który przeprowadził warsztaty
dziennikarskie: michalbaranowski@post.pl
Termin dostarczenia prac do Starostwa
(pokój nr 4) to 08.12.2017 r. Regulamin konkursu znajduje się w pliku poniżej.
Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody,
nie będzie przegranych, każdy wygrywa! Trzy
najlepsze zespoły zostaną uhonorowane
dodatkowymi nagrodami, w tym TABLETAMI
ORAZ KSIĄŻKAMI PRZYRODNICZYMI.
Życzymy powodzenia!
Biuro Projektu

26 października w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce odbyła się
uroczystość z okazji oficjalnego otwarcia gabinetu terapeutycznego, który powstał w budynku
przy ulicy Armii Krajowej dzięki Programowi
Inicjatyw Pracowniczych „Formy- Fabryka Inicjatyw Edycja 2017”. Pomysłodawcą programu
była Fabryka Mebli „Forte”.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele
Urzędu Miasta: Burmistrz Miasta Hajnówka –
Pan Jerzy Sirak i Inspektor Zespołu Oświaty,
Kultury i Sportu Pani Jolanta Stefaniuk. Przybyli również przedstawiciele i wolontariusze
z Fabryki Mebli Forte, którzy pracowali przy
realizacji programu: lider programu – Pani
Natalia Ruszuk, Pan Wiesław Rakowicz, Pan
Rafał Grzelak, Pan Dawid Wiejkowski, Pan Rafał Tuszyński, sponsor Pan Michał Puc, a także
wolontariusze z przedszkola Panowie Mikołaj
Patejuk i Waldemar Sobisz.
Celem projektu Formy- Fabryka Inicjatyw
było przystosowanie jednego z pomieszczeń
przedszkola na gabinet terapeutyczny - salę
integracji sensorycznej.
W związku z dużą ilością dzieci wymagających pracy indywidualnej oraz potrzebą
wyrównywania szans edukacyjnych wychowanków, zaistniała w naszej placówce konieczność
stworzenia odpowiednich warunków, aby takie
działania prowadzić.
W podpiwniczeniu budynku przy ulicy
Armii Krajowej znajdują się pomieszczenia
gospodarcze, które można dostosować do potrzeb dydaktycznych. Jednak z powodu braku
wystarczających środków nie było możliwości
przeprowadzenia prac remontowych wszystkich
pomieszczeń. Dwa pomieszczenia zagospodarowane zostały już wcześniej na sale do
prowadzenia zajęć dodatkowych z religii, języka
angielskiego, kół zainteresowań. Ale nadal
potrzebowaliśmy także salki do terapii dzieci.
Naprzeciw naszym oczekiwaniom wyszedł
Pan Wiesław Rakowicz, który zgłosił nasze
przedszkole do Programu Inicjatyw Pracowniczych Formy – Fabryka Inicjatyw. Złożyliśmy
wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony
i otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Fabryki
Mebli Forte. Liderem projektu została Pani
Natalia Ruszuk, która była odpowiedzialna za
jego realizację.
Dzięki wsparciu Fabryki Forte otrzymaliśmy pieniądze na materiały do wykonania sufitu
podwieszanego, farbę do malowania ścian,
materiały do wymiany oświetlenia i oświetlenie,
materiały podłogowe, narzędzia i materiały do
wykonania prac remontowych, meble i dywany.
Mieliśmy też w projekcie wkład własny. Rodzice,

osoby zaprzyjaźnione z przedszkolem oraz woźni
wykonali całość prac remontowych. Oczyścili
ściany ze starej farby, wykonali podwieszany
sufit, pomalowali pomieszczenie, wymienili
oświetlenie, ułożyli podłogi i pomogli w umeblowaniu Sali.
Niestety na uroczystości zabrakło rodziców, którzy przyszli nam z pomocą. Chcą pozostać anonimowi. Zrobili to z wielką przyjemnością, dla dobra dzieci i przedszkola. Do rodziców
tych kierujemy serdeczne podziękowania.
Wsparli nas również - Pan Michał Puc,
który zasponsorował drzwi i je wymienił oraz
Pan Włodzimierz Teterko, który wymienił okna,
a także wykonawca fachowo pomalowanych
ścian, który chce pozostać anonimowy.
Na dzień dzisiejszy wyposażyliśmy nasz
nowopowstały gabinet w sprzęt i zabawki,
którymi dysponujemy w przedszkolu. Bardzo
chcielibyśmy, aby w przyszłości pomieszczenie to stało się Salą Integracji Sensorycznej
z prawdziwego zdarzenia. Potrzebujemy jednak
funduszy na zakup sprzętu specjalistycznego
do ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Dlatego też chcemy stworzyć projekt unijny
i pozyskać w ten sposób pieniądze na zakup
takiego sprzętu.
Do pracy w gabinecie przygotowują się
dwie nauczycielki, które od tego roku rozpoczną
studia w zakresie wczesnego wspomagania
dzieci. Mamy też nauczycielkę, która jest terapeutą Integracji Sensorycznej.
W Hajnówce jest wielkie zapotrzebowanie na tego typu terapię. Mamy nadzieję, że
w przyszłości dzięki temu, że dysponujemy taką
salą będziemy mogli pomóc nie tylko naszym
wychowankom, ale i dzieciom z miasta.
Podczas uroczystości na ekranie można
było obejrzeć prezentację zdjęciową z przebiegu
realizacji projektu. W części artystycznej wystąpiły dzieci z grupy V i IX naszego przedszkola.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Przedszkola
nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce
dziękuje dyrektorom i przedstawicielom Fabryki Mebli Forte za możliwość uczestnictwa
w projekcie i za bezinteresowną pomoc. Składa
również serdeczne podziękowania za wsparcie
w realizacji projektu Panu Michałowi Puc i Panu
Włodzimierzowi Teterko. Dziękuje Pani Krystynie Kojło za akceptację i wdrożenie projektu.
Rodzicom i wolontariuszom, którzy pomogli
w remoncie Sali.
Serdeczne podziękowania składa również
pracownikom przedszkola oraz właścicielom
Piekarni Podolszyńscy za pomoc w organizacji
poczęstunku dla zaproszonych na uroczystość
gości.
Małgorzata Saadoon
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