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ZAPROSZENIE - XII Jarmark Żubra
– 15 lipca 2018r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do uczestnictwa w XII edycji Jarmarku Żubra w dniu
15 lipca 2018 r. – głównym hajnowskim wydarzeniu promującym
bogactwo kultury Regionu Puszczy Białowieskiej.
Jarmark Żubra to święto kultury tradycyjnej oraz lokalnych specjałów Podlasia. Podczas Jarmarku prezentowane są produkty, zarówno
żywnościowe – lokalne smaki (np. sery, miody, wyroby piekarnicze, zioła
itp.) jak i rękodzielnicze (np. hafty, koronki, rzeźby w drewnie, galanteria drewniana, rzemiosło, sztuka itp.). Towarzyszy im odpowiednia
muzyka i regionalny folklor. Istnieje możliwość skosztowania lokalnych przysmaków, uczestnictwa w wielu warsztatach, pokazach oraz
zakupienia oryginalnych artykułów. Atutem jest obecność wystawców
i artystów zza wschodniej granicy. Warto wspomnieć, iż Jarmark Żubra
jest jednym z flagowych wydarzeń wdrażanej przez miasto Hajnówka
Strategii Marki Hajnówka. Prezentacja lokalnych tradycji, naturalnych
produktów, wyrobów i ich prozdrowotnych właściwości silnie wpisują
w jej założenia oraz działania promocyjne.
Zamierzeniem organizatorów Jarmarku jest szczególne podkreślenie i prezentacja lokalnych oraz regionalnych wytwórców, producentów
oraz ich wyrobów. Wiele z nich ma już swoją silną renomę w Polsce,
a nawet za granicą. Jarmark Żubra jest okazją do ich prezentacji i szerszej promocji, a także wypromowania tych mniej znanych podmiotów.
Przewidziane są konkursy oraz pokazy kulinarne, występy zespołów
m. in. Hoyraky i VOX.
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu oraz prezentacji produktów i usług. Szczegóły organizacyjne zawiera dołączony Regulamin.
Udział wystawców jest bezpłatny, zalecana jest organizacja stoiska
wystawowego we własnym zakresie. Pisemne zgłoszenia według wzoru
dołączonego do niniejszego pisma należy składać do dnia 15 czerwca
2018 r., na adres: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4,
17-200 Hajnówka lub e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl, fax: na numer:
85 682 32 01. Wzór Karty zgłoszenia stoiska, oświadczenia i regulamin
dostępne są na stronie www.hdk.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl oraz
w załączeniu.
Do kontaktu w powyższej sprawie pozostaje Zenaida Jakuć, tel.
85 682 32 03, e-mail: z.jakuc@hajnowka.pl.
Liczymy na Państwa obecność.
Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury
Burmistrz Miasta Hajnówka
Rościsław Kuncewicz
Jerzy Sirak
Siemiatycze

Wieści Podlaskie

XIII Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017 r.”
XI Plebiscycie „Trener Ziemi Bielskiej 2017 r.”
Głos na wybranego sportowca możesz oddać do 6 maja
2018 r na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt
(nazwiska nominowanych na stronie 7 „Wieści”)
100 latka z Knoroz
W dniu 6 kwietnia 2018
roku Pani Anna Filimoniuk ze
wsi Knorozy obchodziła setną
rocznicę urodzin. Z tej okazji 10
kwietnia 2018 roku życzenia
Dostojnej Jubilatce złożyła Wójt
Gminy Bielsk Podlaski Raisa
Rajecka.
Swoje listy gratulacyjne
przesłali również Prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki,
Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski oraz Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego
gratulacje przekazali pracownicy
Placówki Terenowej KRUS w Bielsku Podlaskim.
(materiał gminy Bielsk Podlaski)

CONCORDIA
FIRMA
ubezpieczenie
zgodne z Twoimi
oczekiwaniami

III Bieg Katyński

Ponad 200 uczniów wzięło
udział, 12 kwietnia br., w III Siemiatyckim Biegu Pamięci o Katyniu.
Jego celem jet uczczenie pamięci
policjantów, żołnierzy, strażaków
i wszytkich Polaków zamordowanych w 1940 r. w Katyniu.

Trwa głosowanie w:

Rozpoczęto apelem poległych
na placu szkolnym przy Zespole
Szkół z oddziałami integracyjnymi
im. Jana Pawła II. Zapalono znicze
i złożono kwiaty przy „Dębie Pamięci” poświęconemu porucznikowi
Cd. str. 5

Oddział Concordii w Białymstoku
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, lok 215, II piętro, 15-111 Białystok, tel. 85 652 27 79
bialystok@concordiaubezpieczenia.pl, www.concordiaubezpieczenia.pl
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Rok 1999 – reaktywacja powiatu bielskiego
Pierwszego stycznia 1999 r.
wprowadzono w Polsce trójstopniowy podział administracyjny
kraju i reaktywowano powiaty,
w tym powiat bielski. Z obszarem
wynoszącym 1385 km kw. jest on
piąty pod względem powierzchni
w województwie podlaskim. Jest
zamieszkiwany przez 55 747 osób
(według stanu na 30 czerwca 2017
r.), z czego 25,7 tys. mieszkańców liczy stolica powiatu – Bielsk Podlaski.
Na terenie powiatu są dwa miasta
i sześć gmin wiejskich. Powiat bielski
graniczy z powiatami: wysokomazowieckim, białostockim, hajnowskim
i siemiatyckim.
Początki reaktywowanego
powiatu nie były łatwe. Organy
powiatu rozpoczęły swoją działalność już w listopadzie 1998 r. i od
początku napotkały liczne problemy
organizacyjne. Siedziba starostwa
powiatowego została zlokalizowana
w dawnym urzędzie rejonowym przy
ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim, dwa dolne piętra budynku
zajmował urząd gminy. Wkrótce pozyskano budynek Domu Nauczyciela
przy ul. 11 Listopada 4 posiadający
dużą salę konferencyjną, gdzie możliwe było prowadzenie obrad rady
powiatu. Do tego dochodziły problemy natury prawnej, gdyż jeszcze nie
uchwalono budżetu powiatu oraz nie
zostały wydane akty wykonawcze do
ustaw reformujących administrację,
zwłaszcza wzorcowy projekt statutu.
W wyniku wyborów do rady
powiatu powołano 30-osobową
radę, której przewodniczącą została
wybrana Bożena Grotowicz. Rada
wybrała na starostę Marka Antoniego Łukaszewicza i wicestarostę

Mapa i położenie powiatu bielskiego w Polsce i województwie podlaskim
Ryszarda Anusiewicza oraz 4 członków zarządu.
Stopniowo, wraz z wyjaśnianiem się sytuacji prawnej, zaczęły
krystalizować się struktury powiatu.
Do powiatowej administracji zespolonej trafił Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy
Społecznej w Brańsku, Powiatowy
Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.
Nową jednostką, powołaną do życia
od podstaw, stało się Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowi
podporządkowano służby, inspekcje
i straże: komendy powiatowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W marcu 1999 r. utworzono
Powiatowy Zespół Obsługi Placówek
Edukacji Publicznej.
W sieci szkół ponadgimnazjalnych podlegających powiatowi znalazły się: I Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza, Zespół Szkół Zawodowych nr
1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego,

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im.
Konstytucji 3 Maja, Zespół Szkół
Ekonomicznych wraz z III Liceum
Ogólnokształcącym, Zespół Szkół
Rolniczych w Bielsku Podlaskim,
Zespół Szkół Rolniczych w Rudce,
Zespół Szkół Zawodowych w Brańsku,
Policealne Studium Ekonomii i Informatyki, Szkoła Specjalna nr 6 oraz
Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim.
Z czasem powiat przejął także Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
W marcu 1999 r. rada powiatu
uchwaliła pierwszy budżet. Dochody
powiatu ustalono na 25 mln zł oraz
w tej samej wysokości wydatki. Na
inwestycje przeznaczono zaledwie
1,5 mln zł, co dowodzi trudnej od
początku sytuacji finansowej powiatu
i brak regulacji prawnych przyznających mu większą samodzielność
w tym zakresie, zwłaszcza w kwestii
przyporządkowania powiatowi dochodów własnych. Większość zasobów finansowych przeznaczono na wydatki
oświatowe (10,7 mln zł), co wynikało
z nadmiernie rozbudowanej ówczesnej sieci szkół zarówno publicznych,
jak i prywatnych. W ramach gospo-

darki pozabudżetowej powołano dwa
fundusze celowe: Powiatowy Fundusz
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym oraz Powiatowy

ta stała się wyzwaniem dla zarządu
i rady powiatu działających w następnych kadencjach.
Powiat bielski przejął 625 km
dróg powiatowych. Zaledwie 1/3
z nich stanowiły drogi o nawierzchni
bitumicznej. Pozostałymi były drogi
o nawierzchni żwirowej (159 km),
brukowej (104 km) i gruntowe (130
km). Na drogach powiatowych znajdowało się wówczas 56 obiektów
mostowych o łącznej długości 673 m.
Powiat w opisanej strukturze
funkcjonował zasadniczo do końca
pierwszej kadencji, tj. do roku 2002.
Okres ten był czasem kształtowania
się administracji powiatowej i zdobywania doświadczeń. Kolejne kadencje,
zarząd i rada powiatu w nowych skła-

Bielsk Podlaski, siedziba starostwa powiatowego
Fundusz Ochrony Środowiska.
W trudnej sytuacji znajdował
się szpital powiatowy. Jego zadłużenie początkowo sięgało 1,8 mln zł,
a do końca kadencji w 2002 urosło
do kwoty blisko 7,5 mln zł. Sytuacja

dach wprowadziły go w wiek dojrzały
i czas istotnych osiągnięć i sukcesów.
Będziemy je przedstawiać naszym
czytelnikom w kolejnych wydaniach
„Gazety Powiatowej Bielskiej”. Zachęcamy do lektury!

Nowy sprzęt medyczny dla oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego
28 lutego 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej odbyła się uroczystość
przyjęcia na oddział ginekologiczny
i położniczo-noworodkowy sprzętu
i aparatury medycznej. Zakup był
możliwy dzięki dotacji udzielonej
z budżetu miasta Bielsk Podlaski.
Oddział w 2016 r. przeszedł
generalny remont, podczas którego
m.in. zmodernizowano pomieszczenia oraz wyposażono je w klimatyzację i 39 łóżek. Jego personel stanowi
wykwalifikowana kadra dysponująca
specjalistycznym wyposażeniem.
Sale noworodkowe w systemie
rooming-in wyposażone w stanowiska do pielęgnacji dzieci pozwalają
matkom na pobyt razem z dzieckiem.
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Wszystkie pomieszczenia posiadają
Wymiana sprzętu na nowo- dziecka w czasie rzeczywistym.
łazienki oraz dostęp do telewizji. czesny aparat USG z funkcją 4D Umożliwia również uzyskanie anatoPacjentki rodzące mają możliwość pozwala na zaprezentowanie rodzi- micznych przekrojów, niedostępnych
doboru dogodnej pozycji porodu. Je- com pięknego i zrozumiałego obrazu w badaniu dwuwymiarowym, które
żeli noworodek wymaga
ułatwiają wczesne rozpointensywnego leczenia,
znawanie wad wrodzonych
przeniesiony zostaje do
u płodu i cech, które mogą
oddziału neonatologiczświadczyć o różnych choronego funkcjonującego
bach, w tym genetycznych.
przy oddziale ginekoloNa podwyższenie komfortu
gicznym.
pacjentek znaczący wpływ
Przy oddziale działa
ma też wymiana fotela
poradnia laktacyjna, która
ginekologicznego.
oferuje pomoc i wsparcie
Zakupiony z dotacji
w zaburzeniach laktacyjsprzęt i aparatura medycznych. Pary oczekujące
na przyczyniły się do popranarodzin dziecka mogą
wy diagnostyki i leczenia
skorzystać z przyszpital- W przekazaniu sprzętu na oddział ginekologiczny uczestniczyli m.in. oraz jakości udzielanych
starostowie Sławomir J. Snarski i Piotr Bożko (fot. K. Jankowski)
nej szkoły rodzenia.
świadczeń zdrowotnych.

Nowe wyposażenie doskonale służy nie tylko mieszkankom miasta
Bielsk Podlaski, ale całego powiatu
bielskiego i okolic.
Jest to kolejne wsparcie uzyskane od miejscowego samorządu.
W ub. roku powiat bielski wydatnie
wsparł działalność szpitala, m.in.
finansując koszty przystosowania
i wyposażenia pomieszczeń w Domu
Pomocy Społecznej w Brańsku na
potrzeby przychodni podstawowej
opieki zdrowotnej i poradni K (w sumie ponad 500 tys. zł) oraz przekazując dotację w kwocie 140 tys. zł
na zakup zestawu laparoskopowego
na potrzeby oddziału chirurgicznego
z pododdziałem chirurgii naczyniowej.
ps, pd
Wieści Podlaskie

Opieka społeczna w powiecie bielskim
Zarząd Powiatu w Bielsku
Podlaskim wykonuje zadania z obszaru pomocy społecznej za pomocą
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych jednostek.
Centrum powstało na mocy
uchwały Rady Powiatu w Bielsku

pomocy osobom niepełnosprawnym.
Stanowią oni zróżnicowaną grupę
pod względem stopnia i rodzaju
niepełnosprawności, co powoduje
konieczność doboru odpowiednich
metod adresowanej do nich pomocy.
W celu wyrównania szans życiowych

Spotkanie starostów z wychowankami Rodzinnego Domu Dziecka 2008 r
Podlaskim z dnia 30.01.1999 r., jako
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wchodząca
w skład powiatowej administracji
zespolonej.
Jednostka ta od początku
prowadziła działalność na rzecz

osób niepełnosprawnych, PCPR
wspierało finansowo ze środków
PFRON rehabilitację społeczną i zawodową, realizując m.in.: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilita-

cyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu
się w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej, dofinansowanie
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dofinansowanie
do tworzenia miejsc pracy osobom
niepełnosprawnym.
PCPR jest instytucją, za pomocą której powiat kierował dziecko
pozbawione opieki rodziców do
odpowiedniej placówki zapewniającej pieczę zastępczą. Już w roku
1999 zorganizowano opiekę dla 69
dzieci w 47 rodzinach zastępczych.
W 2004 r. utworzono własną placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
rodzinnego, w której umieszczonych
zostało 6 dzieci. Zadaniem Centrum
jest nadzór nad realizacją standardu
wychowania i opieki. Dyrektorowi
placówki udzielane jest wsparcie
w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych,
jak również dotyczących funkcjonowania samej placówki. W roku 2017
nadzorowano 41 rodzin zastępczych
sprawujących opiekę nad 50 dziećmi.
Centrum udziela pomocy osobom, które osiągnęły pełnoletność
w rodzinie zastępczej oraz osobom
pełnoletnim opuszczającym niektóre
typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w cią-

ży oraz schroniska dla nieletnich,
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze i młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, Jest to pomoc
pieniężna na usamodzielnienie,
kontynuację nauki, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
W 2017 r. wypłacono świadczenia
na kontynuowanie nauki dla 12
pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych na łączną kwotę 68 tys.
zł oraz dla 2 wychowanków placówki
kontynuujących naukę na łączną
kwotę 6,5 tys. zł. Dwóch wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na

i umieszczanie osób samotnych
i w podeszłym wieku z powiatu bielskiego w Domu Pomocy Społecznej
w Brańsku.
Na terenie powiatu funkcjonuje
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas
Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku
Podlaskim, powołany do działania
dnia 29 grudnia 2010 roku. Terapią
objął 35 osób niepełnosprawnych,
głównie posiadających niepełnosprawności intelektualne.
Przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie funkcjonuje również Powiatowy Zespół do Spraw

Siedziba PCPR 2008 r
usamodzielnienie w kwocie 6,9 tys. zł
oraz na zagospodarowanie w kwocie
6,4 tys. zł.
Od 2002 r. PCPR prowadziło
również diagnostykę, poradnictwo
z zakresu opieki i wychowania dziecka w utworzonym w roku Punkcie
Poradniczo-Konsultacyjnym. Jego
zadaniem było również kierowanie

Orzekania o Niepełnosprawności,
powołany do istnienia w 2000 r.
W zespole zatrudniani są lekarze
posiadający specjalizację z zakresu
pediatrii, psychiatrii, chorób wewnętrznych, okulistyki i ortopedii,
którzy orzekają o stopniu i rodzaju
niepełnosprawności.
pcpr

XIX edycja Olimpiady
Techniki Samochodowej

Kolejny sukces uczniów II LO
W dniach 23-24
marca odbyły się centralne eliminacje II Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Obronności. Nasz region
reprezentowało 10 uczniów,
w tym trzy uczennice II LO
z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim: Aleksandra Kaliszuk (klasa II d),
Magdalena Leonkiewicz (II d),
Julia Wawrysiuk (I a/c).
Na 160 uczestników
z całej Polski czekały interesujące
wykłady, spotkania i dyskusje,
w których brali udział m.in.: płk
dypl. Grzegorz Wasielewski, dyrektor Centrum Eksperckiego Policji
Wojskowych NATO, prof. dr hab.
Bolesław Balcerowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab.
Stanisław Koziej, były szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego oraz
gen. broni dr Sławomir Wojciechowski, dowódca Operacyjny Rodzajów
Sił Zbrojnych.
Uczennice pisały test obejmujący problematyką zagadnienia
bezpieczeństwa i obronności Polski
oraz Paktu Północnoatlantyckiego.
Aleksandra Kaliszuk zdobyła
tytuł laureata zajmując ostatecznie
11 miejsce, Magdalena Leonkiewicz
zdobyła tytuł laureata, Julia Wawrysiuk została finalistką. Uczennice
przygotował mgr Włodzimierz
Wawulski.

Siedemnastego marca w Warszawie w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej odbył
się półfinał XIX edycji Olimpiady
Techniki Samochodowej. Wzięli
w niej udział uczniowie Zespołu
Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim:
Daniel Barszczewski (IV TS), Damian
Dobroczyński (III TS) i Sebastian
Litwiniuk (III TS).
Niebywałym sukcesem może
poszczycić się Daniel Barszczewski,
który wśród 356 uczestników z całego kraju uplasował się na drugim
miejscu i zakwalifikował się do ścisłego finału, który odbędzie się 12
maja w siedzibie firmy Robert Bosch
sp. z o.o. Pozostali nasi reprezen-

tanci również zajęli wysokie lokaty.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i został objęty honorowym
patronatem ministra edukacji
narodowej. Finaliści i laureaci
olimpiady będą zwolnieni z etapu
pisemnego egzaminu zawodowego.
Rywalizacja wyłoni również samochodową szkołę roku – placówkę,
której dwaj uczniowie zdobędą
łącznie największą liczbę punktów
(w II i III etapie). Po II etapie ZS nr
1 zajmuje III miejsce. Uczniów do
zmagań w olimpiadzie przygotowali
nauczyciele Krzysztof Lenkiewicz
i Krzysztof Pietrzykowski.
Daniel Barszczewski 12 maja
br w III etapie zmierzy się z zadaniami praktycznymi.
Krzysztof Pietrzykowski

Sławomir Niedźwiecki

Wieści Podlaskie
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GMINA HAJNÓWKA
Warsztaty świąteczne w świetlicach
Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

W okresie poprzedzającym
święta Wielkanocne nie mogło
zabraknąć warsztatów świątecznych w świetlicach Gminnego
Centrum Kultury w Dubinach.
Warsztaty zostały zapoczątkowane jeszcze w lutym w świetlicy w Nowosadach, a zakończyły
się w świetlicy w Mochnatem.
W świetlicach: Borysówka, Dubiny,
Stare Berezowo, Nowoberezowo
oraz w szkole w Orzeszkowie warsztaty poprowadziła Pani Dorota
Ginszt - Sklep Reszka, której serdecznie dziękujemy za inspiracje,
fachowy instruktaż i pomoc w wykonaniu. W czasie warsztatów powstawały ozdoby wielkanocne: jajka
w technice „dekupaż”, pokryte masą
szpachlową, ozdabiane kwiatami
z pianki oraz stroiki. Cieszy nas
duże zainteresowanie warsztatami,
w których łącznie uczestniczyło
około 100 osób.
Serdeczne podziękowania Pani
Dorocie Ginszt za przeprowadzenie
warsztatów oraz Pani Dyrektor
Tamarze Krajnik za udostępnienie
szkolnej stołówki. Dziękujemy Pani
Radnej Walentynie Biryłko i Helenie
Stepaniuk, sołtysom wsi Stare Berezowo - Pani Nadziei Charytoniuk
i Orzeszkowo - Pani Agnieszce
Owerczuk oraz Stowarzyszeniu
Sympatyków Wsi Borysówka za pomoc w zorganizowaniu warsztatów.

Warsztaty programowania
Scratch i Arduino

W marcu w Pracowni Orange
w Dubinach odbyły się bezpłatne
warsztaty programowania Scratch
i Arduino. Zajęcia poprowadził
Pan Krzysztof Cybulski z Fundacji
Młodego Hakera, który jest doświadczonym trenerem warsztatów
artystyczno - technologicznych.
Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu
Fundacji Orange.
Pierwsza cześć zajęć obejmowała zasady programowania
w Scratchu, tworzenie swojego
„duszka”, sterowanie nim. W drugiej części uczestnicy zapoznali
się z działaniem płytki Arduino.
Przy pomocy siłowników udało się
uruchomić „rękę”, która grała w popularną grę „papier, kamień, nożyce”.
Arduino jest platformą programistyczną, w oparciu o którą
możemy pisać programy i budować
wymyślone przez siebie urządzenia.
Do wejść w płytce Arduino możemy
podłączyć różne czujniki: odległo-

Warsztaty świąteczne dla dzieci

Mimo niesprzyjającej aury,
pasującej raczej do świąt Bożego
Narodzenia, 29 marca w Pracowni
Orange w Dubinach odbyły się
warsztaty świąteczne dla dzieci.
Uczestnicy ozdabiali jajka styro-
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ści, natężenia światła, nacisku; do
wyjść – diody led, silniki, serwomechanizmy.
Dziękujemy Panu Stefanowi
Bedkowskiemu za wsparcie w przeprowadzeniu warsztatów.

pianowe masą szpachlową, którą
po wyschnięciu malowali farbami.
Całość została ozdobiona wstążką.
Wykonanie całego jajka zajęło nam
prawie dwie godziny.

Wieści Podlaskie

Ukierunkowani na sukces

Bielsk Podlaki

Moim zdaniem

Burzycielom pomników
ku przestrodze

Gdy zobaczyłem ten pomnik
po raz pierwszy byłem zdumiony
jego ogromem. Ale zaraz przypomniałem sobie o podobnych monumentach w byłym ZSRR, takoż
ogromnych, spiżowych, ukazujących dumę Rosjan ze zwycięstwa
w drugiej wojnie swiatowej.Ten
pomnik, o którym wspomniałem
na wstępie stoi w berlińskim parku
Treptow – gigantyczna sylwetka
radzieckiego „bojca”,trzymającego
na ręku dziecko i wspartego na mieczu (zwycięskim,jak sądzić). Wielu
Niemcom zapewne ten pomnik nie
w smak – przypomina klęskę i Rzeszy i Berlina.Nigdy jednak nie poważyli się na jego usunięcie.A teraz,
po latach, stosunki Rosji i Niemiec
wydają się coraz lepsze – Nord
Stream pompuje pod Bałtykiem
syberyjski gaz. A pomnik ? Niech
stoi ku przestrodze!
Rosjanie do Paryża w II wojnie
światowej nie dotarli. Ale Francuzi
pełni podziwu i szacunku dla ich
armii w swoisty sposób uhonorowali jej rolę w rozbiciu hitlerowskiej
wyprawy na ZSRR.
Dwie ogromne,reprezentacyjne arterie paryskie to Boulevard
Sevastopol i Boulevard Stalingrad,
z stosownymi tablicami z brązu. Po
latach zweryfikowano ocenę Józefa
Stalina – nikt jednak nie zakwestionował męki i wysiłku prostego
żołnierza w bitwie stalingradzkiej
i obronie Sewastopola i nikt do dziś
nie kwestionuje nazw paryskich
bulwarów.To po prostu historia.
Ze stolic europejskich wróćmy
do stolicy naszego województwa, do

Białegostoku. Przez lata na Plantach
stał pomnik radzieckiego żołnierza,
bardzo podobny stlistycznie do
pomnika berlińskiego,w mniejszej
oczywiście skali. Autorem monumentu był wybitny, polski rzeźbiarz,
Stanisław Horno-Popławski.Dziś ten
pomnik,bez cokołu stoi w krzakach
cmentarnych za piłkarskim stadionem na Nowym Mieście.Ot takie
zawirowanie naszej polskiej historii?
Usunięcie białostockiego czerwonoarmisty wydawało się aktem
końcowym „porządkowania” historycznego krajobrazu.Wiadomo jak
maszeruje wielomilionowa armia,to
różne, czasem niezbyt chwalebne
rzeczy dzieją się po drodze.Ale liniowi sołdaci, to nie był NKWD czy
Smiersz. To ci sołdaci w wypłowiałych mundurach pierwsi docierali do
miast, miasteczek i wiosek. I zostali
na tyle dobrze zapamiętani,że miejscowi postanowili upamiętnić dni
wyzwolenia od niemieckiej okupacji,
tablicą, kamieniem, pomniczkiem.
Tak było i w Dubiczach Cerkiewnych,
czy na przykład w Klejnikach. Nie
ma już od paru tygodni dubickiego
czeronoarmisty („na Bierlin !”), zniknęła też tablica z kamienia przed
remizą OSP w Klejnikach.W ramach
likwidacji symboli komunizmu.
Tylko czy te lata od 1944 do
1989 w Dubiczach i Klejnikach to
był komunizm? Nie o ideologii mówiły te lokalne, ludowe „monumenty”.
Miną lata,powstaną pomniki
(już powstają) nowych sił,nowych
wodzów, pamięci innych żołnierzy.
Czy będziemy je kiedyś burzyć ?

Sesja Rady Miasta

24 kwietnia w Bielskim Domu
Kultury bedą obradować miejscy
radni. W programie Sesji znajduje
się sprawozdanie z działalności Muzeum i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Radni podejmą decyzję
m.in. w sprawie szczególowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, w sprawie udzielenia dotacji celowej parafii pw. Najświętszej
Opatrzności Bożej na dofinansowanie
robót budowlanych i na pomoc finansową dla powiatu bielskiego. Dokonane zostaną też zmiany w budżecie
miasta na 2018r.
(s)
Szepietowo

Wiosenne targi
Wiosna to doskonały czas na
wprowadzanie zmian w ogrodzie.
Naprzeciw potrzebom właścicieli
ogrodów wychodzi Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizując w dniach 21 - 22
kwietnia Wiosenne Targi Ogrodnicze
i Pszczelarskie.
Zwiedzający będą mogli oprócz
zaopatrzenia się w rośliny i sadzonki
oraz narzędzia ogrodnicze, wysłuchać
kilku wykładów m.in. o nowoczesnym
chowie królików czy zakładaniu ogrodów terapeutycznych.
(sok)

Jest to projekt aktywności
lokalnej, którego wnioskodawcą jest
gmina Drohiczyn. Celem projektu
jest wzmocnienie samodzielności
i aktywności społecznej, złagodzenie
barier zdrowotnych oraz nabycie
kompetencji i kwalifikacji zawodowych u osób – młodzieży w wieku
15-18 lat - zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin: Drohiczyn, Perlejewo,
Grodzisk, Milejczyce przez zapewnienie kompleksowego wsparcia
w ramach instrumentów aktywnej
Sobiatyno

integracji o charakterze społecznym,
zdrowotnym i zawodowym w okresie od IV do IX. 2018 roku.
W ramach projektu przewiduje się m.in. przygotowanie
indywidualnej ścieżki reintegracji
wraz z poradnictwem zawodowym,
warsztaty kreowania wizerunku
i trening kompetencji i umiejętności
społecznych oraz kursy zawodowe.
Projektem zostanie objętych
31 osób /16 dziewcząt i 15 chłopców/.
(seb)

Kiedy przebudowa świetlicy?

Nie wiadomo kiedy uda się wyremontować świetlicę w Sobiatynie. Na
zapytanie ofertowe Wójta Milejczyc dotyczące realizacji zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie„ nie wpłynęła żadna oferta. (sok)
Koryciny

Ziołowy przysmak

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu pt. „Kulinarny Ziołowy Przysmak”.
Konkurs odbędzie się 17 czerwca br. podczas imprezy promocyjnej „IX
Nadbużańskie Ziołowe Spotkania” w Korycinach gm. Grodzisk.
Wyłonione zostaną najbardziej atrakcyjne potrawy w trzech kategoriach: przystawka, przekąska (I kategoria), danie wegetariańskie (II kategoria) i deser (III kategoria). Potrawy muszą nawiązywać do podlaskich,
regionalnych tradycji kulinarnych.
Zgłoszenia na adres specjalista@tygieldolinybugu.pl przyjmowane są
do dnia 30 kwietnia br. Dodatkowe informacje - tel. 797 091 197, e-mail
specjalista@tygieldolinybugu.pl.
Patronat medialny nad korycińską imprezą objęły „Wieści Podlaskie” (ms)

(Wiesław Pietuch)

Hajnówka

Turniej siatkarski

27 marca w sali sportowej
SP nr 4 w Hajnówce została rozegrana runda eliminacyjna Turnieju
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Piłce Siatkowej. W zmaganiach
uczestniczyły reperzentacje czterech
komend powiatowych: z Grajewa,
Siemiatycze

III Bieg Katyński
Cd. ze str. 1

Kazimierzowi Niewiarowskiemu,
zastrzelonemu w 1940 r w Katyniu.
Trasa biegu łączyła miejsca
„Dębów Pamięci”. Rozpoczęła się
na ulicy Andersa przy Dębie Pamięci
Kazimierza Niewiarowskiego a zakończyła na ulicy T. Kościuszki przy
Wieści Podlaskie

Hajnówki, Siemiatycz i Wysokiego
Mazowieckiego. Po kilku godzinach
zmagań rywalizację wygrali strażacy z Wysokiego Mazowieckiego.
Kolejne miejsca przypadły:
II -KP PSP w Hajnówce
III - KP PSP w Grajewie
IV - KP PSP w Siemiatyczach. (s)

Dębie Pamięci aspiranta policji Jana
Płońskiego zamordowanego przez
NKWD w Twerze w 1940 r.
Oprócz uczniów udział w biegu
wzięli też przedstawiciele samorządów, instytucji samorządowych oraz
dyrekcję szkół.
(seb)
(foto ug milejczyce)

5

Są pieniądze na remonty dróg
14 powiatów otrzymało dofinansowanie na remonty dróg. 13
kwietnia Marszałek Województwa
Podlaskiego Jerzy Leszczyński
podpisał umowy ze starostami tych
powiatów na dofinansowanie przebudowyi remontów dróg w ramach
Podlaskiego Instrumentu Wsparcia
Dróg Lokalnych.
Największe dofinanosowanie po 440 000 zł -otrzymały powiaty:
augustowski, białostocki i bielski.
Powiat hajnowski i siemiatycki
otrzymały po 380 000 zł.
W powiecie białostockim dotacja zostanie przeznaczona na
pierwszy etap budowy drogi Protasy - Folwarki Małe. Całkowity koszt
Wyszki

Boćki

inwestycji to 6 045 510,00 zł.
W powiecie bielskim zostanie
przebudowany odcinek ulicy Mickiewicza ( od Kleberga do Ogrodowej) wartość inwestycji 1 157 307,72 zł.
W powiecie hajnowskim inwestycja o wartości 1 799 765,95
obejmuje pierwszy etap przebudowy
ulicy Poddolnej i odcinka ulicy ks.
Dziewiatowskiego.
W powiecie siemiatyckim
dotacja zostanie przeznaczona na
rozbudowę drogi od Żerczyc do wsi
Nurczyk. Wartość inwestycji 1 273
174,68 zl..
Dotacje powiaty muszą wykorzystać do 31 października 2018 r.

Młodzież zapobiega
pożarom

(sok)

Umowa podpisana

Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski podpisał 13 kwietnia umowę
z firmą Sungrant Sp. z o.o. w Białymstoku na montaż 37 kolektorów słonecznych płaskich na terenie gminy. 72 % wydatków na realizację projektu
pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej.
(sok)
Bielsk Podlaski

Wyróżnienie dla Wójta
7 kwietnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta
Gala Caritas.
W trakcie spotkania wręczono statuetki „Pro Christo” za zasługi na
rzecz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Wśród wyróżnionych znalazła się
Raisa Rajecka Wójt Gminy Bielsk Podlaski.
Pani Wójt gratulujemy.
(sok)
Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski - Hajnówka

Konkurs kulinarny

11 kwietnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Szumowie odbył
się Wojewódzki Konkurs Kulinarny
„tradycyjny Stół Wielkanocny”
zorganizowany przez Urząd Marszałkowski.
celem konkursu było kultywowanie loklanych tradycji oraz
upowszechnianie wiedzy o regionalnych potrawach wielkanocnych. Do
konkursu przystąpiło 19 zespołów
z całego województwa a wśród
Krywiatycze

nich panie Anna Szymczuk i Elżbieta Zbierajewska z Koła Gospodyń
Wiejskich w Sielcu.
Przedstawicielki boćkowskiej
gminy wspomagane przez pracowników GOk-u Martę Tymińską-Malinowską i Marka Skomorowskiego
zdobyły wyróżnienie.
Gospodyniom z Sielca gratulujemy.
(czar)
(foto ug boćki)

Przebudowa ulicy

Synchro on 2018

Organizowana przez
Stowarzyszenie motocyklistów GodBoys inauguracja
sezonu motocyklowego na
stałe wpisała się w kalendarz bielskich imprez. Co
roku cała północno-wschodnia Polska spotyka się w Bielsku Podlaskim
na otwarciu sezonu motycyklowego.
W tym roku miłośnicy dwóch kółek
spotkają się przy ulicy Wojska Pol-

skiego 66 - 5 maja.
Po mszy motocykliści przejadą tradycyjnie ulicami miasta
i udadzą się na piknik.
W programie są też
m.in. ekscytujące pokazy wyczynowej jazdy na quadzie, wystawa motocykli, konkursy z nagrodami a przy
dobrych warunkach pogodowych
loty motolotnią.
(sok)

Ponad półtora miliona złotych będzie kosztować przebudowa 980
metrowego odcinka ulicy we wsi Krywiatycze. 1 200 tysięcy złotych pochodzić będzie z budżetu gminy a pozostałą część pokryje powiat bielski.
Prace obejmują ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej i chodników z kostki
betonowej wraz z wjazdami na posesje.
(s) (foto ug orla)

Czwarta kolejka II Rundy Drużynowej
Ligi Amatorów w Tenisie Stołowym
W czwartej kolejce do najciekawszego spotkania doszło
w Siemiatyczach, gdzie gospodarze
podejmowali Team Śledzianów
Ciechanowiec. Po pierwszych czterech spotkaniach wynik brzmiał
1: 3 wszystko wskazywało, że mecz
będzie bardzo zacięty. Jednak kolejne
mecze, to same zwycięstwa drużyny z Siemiatycz i wynik końcowy

7: 3. Ponownie najlepszy dorobek
punktowy osiągnął Tomasz Hryciuk.
Drugi zespół z Siemiatycz (Top spin)
zdecydowanie pokonał Czeremchę
II 9: 1. Dzięki zdobytym punktom
na fotel wicelidera powrócił Rafał
Moczulski. Natomiast derby Hajnówki zakończyły się wynikiem
8: 2 dla pierwszej drużyny. Komplet
punktów zdobył Jerzy Mieczyński.

Wólka Nadbużna

Przebudowa schroniska
Gmina Siemiatycze rozstrzygnęła przetarg na przebudowę
budynku schroniska w Wólce
Nadbużnej. Zakres prac obejmuje
dostosowanie poddasza do warunków mieszkaniowych. Obok
schroniska powstaną m.in. wiaty
i pergole. Wartość inwestycji, którą
będzie realizowała spółka „Pawo”
z Białegostoku wynosi 196 000 zł.
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Na jej realizację gmina otrzymała dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, działania - „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania - Tygiel
Doliny Bugu.
(cec)

Zakończyły się eliminacje
powiatowe XLI Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
W Bielsku Podlaskim i Hajnówce
Oddziały Powiatowe OSP i Komendy
Powiatowe PSP zorganizowały je
28 marca br.
Odbywały się one w trzech
kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Po części pisemnej
odbyła się część ustna.
W Bielsku Podlaskim:
w kategorii szkoły podstawowe:
1 miejsce zajęła Gabriela Polit, drugi
był Paweł Wagner oboje reprezentowali SP w Rudce. Trzecie miejsce
zajął Piotr Burzyński z bielskiej trójki.
w kategorii gimnazja:
1 miejsce zajęła Zuzanna Nawarenko z ZS w Brańsku, druga była Julia
Krasowska z SP w Rudce, a trzecia
Julia Brzozowska z ZS w Brańsku
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce wywalczyła Mirosława
Dmitruk z II LO, drugie miejsce zajęła
Justyna Pankowska z I LO, a trzeci
był Daniel Górski z ZS nr 4.
W Hajnówce:
w kategorii szkoły podstawowe
1 miejsce zajął Michał Simoniuk z SP
w DUbiczach Cerk. wyprzedzając
Irenę Patyk z SP nr 2 w Hajnówce
w kategorii gimnazja:
Kamil Selwesiuk z ZS z DNJB zajął
I m. wyprzedzając Julitę Kraśko z SP
w Dubiczach.
w kategorii szkoly ponadgimnazjalne:
1 miejsce zajął Krzysztof Simoniuk
z ZSZ w Hajnówce, a druga była Julia
Zinczuk z ZSO w Hajnówce. (sok)
Siemiatycze

10,9 milionów
złotych na budowę
podlaskich dróg
3 kwietnia br. w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, Jarosław Zieliński- Wiceminister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
wręczył przedstawicielom 14 jednostek samorządowych województwa
podlaskiego promesy na odbudowę
infrastruktury komunalnej zniszczonej
w wyniku klęsk żywiołowych.
Wsparcie finansowe z budżetu
państwa na remont i przebudowę
dróg otrzymały m.in. gminy Drohiczyn
i Perlejewo oraz powiat siemiatcki.
W sumie do powiatu trafi ponad 2
miliony 300 tysięcy złotych (to blisko
1/4 z łącznej puli pieniędzy przekazanej samorządom województwa
podlaskiego)
Powiat Siemiatycki otrzymał
946 tys złotych na II etap przebudowy
drogi powiatowej nr 1728B na odcinku
droga krajowa nr 62 - Minczewo.
Gmina Perlejewo otrzymała 298
tys. złotych na remont drogi gminnej
Pełch - Dąbczyn o długości 1,4 km.
Dotacje otrzymał także powiat
bielski i gmina Boćki.
(seb)
Wieści Podlaskie

SPORT
Nominowani do tytułu „Sportowiec i Trener Ziemi Bielskiej 2017”
Kategoria szkoły podstawowe kl. I - VI
1. Gabriel Gierasimuik - uczeń SP
2. Aleksandra Kaczanowska - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
3. Julia Kolenda - uczennica SP nr 3 w Bielsku Podl.
4. Jakub Krasowski – MKP „Wodnik” w Bielsku Podlaskim
5. Antonina Kulesza - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
6. Eryk Kufel - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
7. Wojciech Łuczaj - uczeń kl. V SP w Topczewie.
8. Zuzanna Olejnik - uczennica kl. IV SP w Topczewie.
9. Oliwier Ołdytowski - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
10. Marcin Panasiuk - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
11. Natalia Poniatowska - uczennica kl. VI SP w Topczewie.
12. Kacper Pruszyński - uczeń kl. VI SP w Topczewie.
13. Marta Świderska – uczennica SP nr 3 w Bielsku Podl.
Kategoria gimnazja i klasa 7 SP
1. Urszula Bagniuk – uczennica SP nr 4 w Bielsku Podl.
2. Paulina Baranowska - uczennica kl. VII SP w Wyszkach.
3. Klaudia Boguszewska - uczennica kl. VII SP w Topczewie
4. Agnieszka Bosiacka – uczennica PG w Bielsku Podl.
5. Kasjan Czapiuk – uczeń PG nr 3 w Bielsku Podl.
6. Maciej Dmitruk – uczeń klasy VII SP nr 4 w Bielsku Podl
7. Eliza G6rska – uczennica PG n1 w Bielsku Podl.
8. Krzysztof Hryniewicki – uczeń klasy VII SP nr 4 wBielksu Podl.
9. Aleksandra Jarmocik – uczennica SP nr 3 w Bielsku Podl.
10. Laura Kośko – uczennica PG w Bielsku Podl.
11. Zofia Kwiatkowska - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”,
12. Zuzanna Kwiatkowska – uczennica SP nr 4 w Bielsku Podl.
13. Łukasz Łuczaj - uczeń kl Iib PG w Wyszkach, Podlasie
Białystok
14. Jakub Małaszkiewicz - uczeń klasy VII SP w Brańsku, TUR
Bielsk Podl.
15. Daria Matczenia - uczennica kl. VII SP w Topczewie.
16. Gabriela Niczyporuk – uczennica SP nr 4 w Bielsku Podl.
17. Jakub Nowiczkow - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
18. Jagoda Ołdytowska - uczennica SP nr 2 w Bielsku Podl
19. Martyna Olszańska – uczennica SP nr 4 w Bielsku Podl.
20. Tomasz Ostrowski – uczeń PG nr 3 w Bielsku Podl.
21. Mateusz Panasiuk - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
22. Maksymilian Perzyna – uczeń PG w Bielsku Podl.
23. Dawid Puchalski -uczeń klasy III PG w Brańsku.
24. Wiktoria Rajewska - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
25. Marta Świderska – uczennica SP nr 3 w Bielsku Podl.
26. Dawid Tkaczuk – uczeń PG nr 3 w Bielsku Podl.
27. Jakub Troc – uczeń kl VII SP
28. Agata Wesołowska - - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
29. Jacek Wesołowski – uczeń SP nr 4
30. Patrycja Woroniecka – uczenica SP nr 4
31. Dominik Zawadzki – Miejski Klub Pływacki „Wodnik
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne
1. Igor Aleksiejuk - uczeń ZS nr 1 w Bielsku Podl.
2. Damian Bańkowski - uczeń ZS nr 1 w Bielsku Podl.
3. Anna Charytoniuk - uczennica ZS nr 4 w Bielsku Podl.
4. Julita Kasjaniuk – uczennica II LO z BJN w Bielsku Podl.
5. Mirosław Mieszczeriakow - Miejski Klub Pływacki „Wodnik”
6. Magdalena Michalewicz - uczennica II LO z BJN w Bielsku Podl.
7. Artur Nasiłowski – uczeń ZS nr 1 w Bielsku Podl.
kategoria oldboye
1. Mariusz Wowtoniuk. Lat 40. Ratownik z 15-to letnim stażem.
Pasjonat biegania oraz Triathlonów.
kategoria drużyny sportowe
1. Drużyna chłopców w tenisie stołowym z PG w Augustowie
w składzie:
Kacper Bańkowski, Jakub Iwaniuk, Bartłomiej Strelczuk, Mirosław Szeretucha
2. Drużyna chłopców w tenisie stołowym z PG w Augustowie
w składzie:
Kacper Bańkowski, Kacper Kalata, Rafał Pietrzykowski, Dawid
Zawadzki
3. Drużyna chłopców w unihokeju z SP w Augustowie
4. Drużyna chłopców w badmintonie z SP w Augustowie
w składzie:
Tymoteusz Stalewski, Bartłomiej Wierciński Jakub Oksientiuk,
Bartłomiej Zawadzki
5. Drużyna chłopców w piłce nożnej z SP w Augustowie
Wieści Podlaskie

6. Drużyna chłopców w koszykówce z PG nr 1 w Bielsku Podlaskim (obecnie SP nr 5) w składzie:
Wojciech Czyżewski, Szymon Denisiuk, Jakub Grigoruk, Jakub
Grzeszczuk, Konrad Olszański, Maksymilian Grzegorz Perzyna,
Filip Parfeniuk, Sebastian Sacharczuk, Sebastian Sawicki, Jakub
Swietliczny, Kacper Witkiewicz, Bartosz Wojdakowski, Kamil
Zero, Rafal Żukowski
7. Drużyna chłopców w koszykówce z SP nr 5 w Bielsku Podlaskim w składzie:
Bartosz Andrzejczuk, Kewin Bobrycki, Oskar Chmielewski, Sebastian Dąbrowski, Jakub Korneluk, Filip Lipski, Kornel Łoniewski,
Maciej Ostrożariski, Kacper Parfieniuk, Bogdan Sosnowski, Wiktor
Wiszniewski, Tomasz Zycho
8. Drużyna chłopców w LA z PG nr 3 w Bielsku Podlaskim
w skladzie:
Czapiuk Kasjan, Tkaczuk Dawid, Ostrowski Tomasz, Stepaniuk
Adam, Jaroszewicz Kamil, Cetra Dawid, Jurczuk Nektariusz,
Stepaniuk Mateusz
9. Drużyna chłopców S P w Topczewie w składzie:
Przemek Falkowski, Jakuba Wyszkowski, Sebastian Ostrowski,
Kacper Pruszyński, Wojtek Łuczaj, Daniel Poniatowski, Wiktor
Olendzki, Konrad Idźkowski, Michał Krysiuk, Bartosz Wasilewski,
10. Drużyna dziewcząt w biegach przełajowych z SP w Augustowie
11. Drużyna dziewcząt w badmintonie z SP w Augustowie
w składzie:
Małgorzata Musiewicz, Natalia Wasiluk , Magdalena Jankowska
, Martyna Hryniewicka
12. Drużyna dziewcząt w tenisie stołowym z SP w Augustowie
w składzie:
Klaudia Sakowska , Martyna Hryniewicka , Małgorzata Musiewicz,
Małgorzata Złotkowska
13. Drużyna dziewcząt w unihokeju z SP w Augustowie w składzie:
14. Drużyna dziewcząt LA z SP nr 3 w Bielsku Podlaskim
w skladzie:
Jarmocik Aleksandra, Kolenda Julia, Świderska Marta, Kubaj
Małgorzata, Rajewska Wiktoria, Jakimiuk Natalia
15. Drużyna dziewcząt w mini piłce siatkowej z SP nr 4 w Bielsku
Podlaskim – w składzie:
Dominika Dąbrowska, Aleksandra Hoff, Amelia Jakimczuk, Tatiana Maksimiuk, Kamila Malinowska, Diana Mkhitarian, Laura
Mkhitarian, Andżelika Nazaruk, Aleksandra Piekutin, Magdalena
Pieczyńska, Diana Pietryszyk, Julia Popławska
16. Drużyna dziecząt w pływaniu z SP nr 3 w Bielsku Podlaskim
w skladzie:
Brzozowska Dominika, Rajewska Wiktoria, Masalska Kinga,
Pawluczuk Nela, Jarmocik Aleksandra, Kulesza Antonina, Kalinowska Małgorzata, Osmulska Małgorzata, Wowtoniuk Julia,
Kaczanowska Aleksandra.
17. Drużyna dziewcząt z PG w Brańsku, w skladzie:
Dąbrowska Patrycja, Niewińska Gabriela, Roszkowska Wiktoria,
Kamińska Patrycja, Borek Weronika , Piekutowska Karolina,
Kunicka Klaudia, Gołębiecka Karolina, Nawarenko Zuzanna,
18. Drużyna dziewcząt z PG w Brańsku, w skladzie:
Roszkowska Wiktoria, Sobolewska Emilia, Półtorak Katarzyna,
Nawarenko Zuzanna
19. Drużyna dziewcząt z SP w Brańsku w składzie:
Sakowicz Ola, Drozdowska Emilia, Rosicka Małgorzata, Modzelewska Oliwia, Piotrowska Gabriela, Osmólska Emilia, Wysocka
Angela, Dąbrowska Natalia, Szpakowska Wiktoria,
20. Drużyna dziewcząt z SP w Brańsku w składzie:
Martyna Kosińska, Natalia Topczewska ,Zuzanna Gołębiecka
,Wróblewska Ewa, Drzewiecka Klaudia
21. Drużyna piłki koszykowej kadetów MOSiR Bielsk Podlaski
w składzie:
Wojciech Czyżewski, Szymon Denisiuk, Daniel Dziugiewicz, Konrad Olszański, Filip Parfieniuk, Maksymilian Grzegorz Perzyna,
Sebastian Sacharczuk, Sebastian Sawicki, Maciej Walerian, Kacper Witkiewicz, Bartek Wojdakowski, Kamil Żero, Rafał Żukowski
22. Drużyna młodzików w piłce nożnej MOSiR Bielsk Podlaski
w składzie:
Oskar Chmielewski, Jakub Grigoruk, Adrian Januszewski, Dominik
Nazarko, Norbert Niemyjski, Maksymilian Grzegorz Perzyna,
Kacper Pietrzykowski, Bartosz Rzepniewski, Jakub Świetliczny,
Maciej Walerian, Kornel Wąż, Tomasz Żychoń.
23. Drużyna siatkarek MOSiR Bielsk Podlaski w składzie:
Dominika Dąbrowska, Aleksandra Hoff, Amelia Jakimczuk, Mag-

dalena Pieczyńska, Diana Pietryszy, Urszula Osmulska
24. Drużyna siatkówki dziewcząt przy Z S nr 4 im. w Bielsku
Podlaskim
25. Drużyna żaków „UKS Pionier” Brańsk w składzie:
Kacper Skowroński, Michał Skowroński, Szymon Sakowicz ,
Marceli Pietrzykowski, Adam Czerchlański, Adam Mierzwiński,
Aleksander Rybicki, Michał Porzeziński, Mikołaj Woiński, Maksym
Werchohlad.
Trener
1. Włodzimierz Borowik
2. Robert Car
3. Eugeniusz Chilkiewicz
4. Dariusz Duszkowski
5. Andrzej Gliwa
6. Wiesław Kruk
7. Andrzej Kuna
8. Bazyli Leszczyński
9. Mirosław Majstrowicz

10. Leszek Marczuk
11. Walery Mieszczeriakow
12. Jarosław Olszański
13. Jarosław Pawlik
14. Mirosłąw Sacharczuk
15. Krzysztof Siergiej
16. Andrzej Szymaniak
17. Włodzimierz Wasiluk

Głos na wybranego sportowca możesz oddać do 6 maja 2018 r
na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt

Czeremcha

Diecezjalny turniej szachowy

Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
3 kwietnia 2018 roku w gościnnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czeremsze odbył się tradycyjny doroczny Turniej
Szachowy Nadziei Wielkanocnej dla dzieci do 10 lat. Turniej
zgromadził 51 dzieci z: Białegostoku, Miedznej, Węgrowa, Sarnak, Czeremchy, Sokołowa Podlaskiego, Siemiatycz, Czartajewa.
Zawody odbyły się pod patronatem fundatora Stowarzyszenia
św. Józefa Kalasancjusza „Parafiada”, Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Diecezjalnego Duszpasterstwa Sportu Diecezji
Drohiczyńskiej i Parafii pw. NMP Królowej Polski. Grano 7 rund,
systemem szwajcarskim przy tempie 30 minut na zawodnika.
Sędziował Józef Flaziński z Sokołowa Podlaskiego.
Cały turniej wygrała Mistrzyni Polski do lat 10 w szachach
klasycznych Klara Szczotka reprezentująca MUKS Stoczek 45
Białystok, która będzie reprezentowała w Hiszpanii Polskę na
Mistrzostwach Świata. W kategorii do lat 8 dziewcząt wygrała
Agnieszka Kurnicka reprezentująca Kuźnia Talentów Białystok.
Do lat 9 wśród dziewcząt najlepsza okazała się Małgorzata
Ryszczuk reprezentująca Czeremchę. Natomiast wśród dziewcząt
do lat 10 najlepszą szachistką była Klara Szczotka. W kategorii
chłopców do lat 8 najlepszym okazał się Krzysztof Wojtacha
reprezentujący Jagiellonię Białystok. Mistrz Polski do lat 7 i 8
w szachach szybkich i błyskawicznych. Do lat 9 najlepszym
okazał się Piotr Jaszczuk reprezentujący Jagiellonię Białystok.
Natomiast do lat 10 najlepszym szachistą okazał się Paweł Panasiuk reprezentujący Stoczek 45 Białystok. Nagrodzeni szachiści
otrzymali puchary, medale, statuetki aniołów, puzzle, książki.
6 dzieci uzyskało IV kategorie szachową: Kacper Kierzkowski z Białegostoku, Mateusz Wasiluk z Białegostoku, Małgorzata Piątek z Sarnak, Zofia Mucha z Białegostoku, Antonina
Chromiec i Zuzanna Głuchowska obie z Sarnak. Natomiast V
kategorię zdobyli: Maciej Pawluczuk z Białegostoku, Antoni
i Stanisław Chwieduk z Białegostoku, Hubert Piesiecki z Białegostoku, Kornel Konobrocki, Piotr Aleksiejuk, Michał Wasiluk
z Czeremchy, Szymon Sińczuk z Węgrowa, Aleksander Wilgos
z Białegostoku, Gabriela Gąszewska z Białegostoku i Zuzanna
Laskowska z Węgorwa. Gratulujemy serdecznie.
Organizatorzy dziękują serdecznie: Stowarzyszeniu św.
Józefa Kalasancjusza „Parafiada”, Ministerstwu Sportu i Turystyki, Dyrekcji Szkoły w Czeremsze Joannie Gnatowskiej, Anecie
Niczyporuk, Milenie Ptasznik za pomoc w organizacji turnieju.
Zapraszamy za rok 23 kwietnia 2019 roku na godzinę 11.00
ks. Krzysztof Domaraczeńko
(materiał zsp czeremcha)
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Wieści Podlaskie

Kwiecień
2018
numer 4 (52)

bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Wieczór Poezji Religijnej podsumowanie
XII Konkursu Poezji Religijnej poświęconego
pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego

RUSZYŁA REKRUTACJA DO SZKÓŁ. Zobacz oferty
Białorus - perła na edukacyjnej mapie
województwa podlaskiego
Wielokulturowa, przyjazna uczniowi atmosfera, nowoczesny system kształcenia z wykorzystaniem nowinek technologicznych, intensywna
współpraca z ośrodkami akademickimi – z takimi
atutami LO z DNJB to szkoła skazana na sukces.
Drugie miejsce w województwie, a 20 w kraju
w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim, a także
tytuł „srebrnej szkoły” w głównym Rankingu Liceów
Ogólnokształcących miesięcznika Perspektywy tylko
to potwierdzają. ZS z DNJB to jedyna w regionie
placówka mogąca poszczycić się wysokimi lokatami
w ogólnopolskim rankingu. Decyzją władz wojewódzkich szkoła została włączona w poczet „Pereł
na edukacyjnej mapie województwa podlaskiego”.
Za osiągnięciami szkoły kryją się indywidulne
sukcesy uczniów – w czym tkwi sekret popularności Białorusa? Razem z przyszłymi licealistami
sprawdziliśmy to w trakcie dnia otwartego w dniu
21 marca 2018r.

z DNJB to nowoczesna szkoła, oferująca innowacyjny model kształcenia, oparty na indywidualnych
preferencjach ucznia: składając papiery aplikant
nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi
profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna
itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez
wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na
poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język
polski, biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki – Zespół Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce to jedyna
placówka w powiecie oferująca naukę języka francuskiego. Na lekcjach z wybranych przedmiotów
rozszerzonych spotykają się uczniowie z rożnych
klas. Zdziwi Was pewnie liczba rozszerzonych
przedmiotów – są trzy a nie jak w większości
liceów dwa. Wysoki poziom nauczania to gwarancja dobrze zdanej matury, lepsze przygotowanie
do studiów, które absolwenci szkoły rozpoczną
z bagażem wiedzy. W murach szkoły zostaniecie
solidnie przygotowani do matury, bez konieczności
dodatkowych korków.

Jakie wrażenia? Białorus to szkoła wprost
modelowa – świetnie wyposażone sale (w każdej
klasie znajduje się rzutnik, TV oraz tablica multimedialna, co daje gwarancję, że każde 45 minut nie
spędzicie nosem w książce, bo nauczyciele dzięki
możliwości połączenia z internetem wychodzą daleko poza ramy sztampowej lekcji) oraz pracownie
(ZS dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem
laboratoryjnym – w pracowni chemicznej i szkolnym laboratorium będziecie mogli swobodnie
przeprowadzić doświadczenia z kolei w pracowni
biologicznej na każdym biurku stoi profesjonalny
mikroskop) a także ciekawa oferta edukacyjna. LO

Nowinką w ofercie edukacyjnej jest klasa
sportowa – uczeń, który zdecyduje się na aplikację, poza programem liceum będzie uczęszczał
na dodatkowe 7 godzin wf z profesjonalnymi
trenerami. Zajęcia wychowania fizycznego w Białorusie wybiegają daleko poza te lekcje, które
znamy z podstawówki i gimnazjum. Szkoła ma
nowoczesną salę treningową z trybunami, siłownię,
a dzięki wewnątrzszkolnemu dostępowi do basenu
zajęcia w ramach wf uczniowie mogą spędzić
w Parku Wodnym. Specyfika szkoły zakłada także
obowiązkową naukę języka białoruskiego; nie jest

Nowoczesny system kształcenia
z wykorzystaniem nowinek
technicznych

W niedzielę 25 marca o godz. 17.00
w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór
Poezji Religijnej w trakcie, którego poznaliśmy
laureatów XII Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana
Świerszczyńskiego.
Nagrodzeni oraz wyróżnieni ponownie zaprezentowali się na scenie HDK przedstawiając
zwycięskie utwory. Laureaci otrzymali dyplomy
i nagrody ufundowane przez organizatorów
oraz sponsorów – Urząd Miasta Hajnówka,
Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Hajnówce, PSS „SPOŁEM” oraz
sponsorów indywidualnych. Wieczór Poezji

uświetnił koncert duetu gitarowego w składzie:
Zbigniew Budzyński i Jarosław Kowalski, którzy
przedstawili poezję religijną w muzycznym
wydaniu.
Do tegorocznych przesłuchań konkursowych, które odbyły się 1,2 i 6 marca br.
w Hajnowskim Domu Kultury, przystąpiło ponad
100 uczestników z powiatu hajnowskiego oraz
bielskiego. Wystąpili oni w pięciu kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły specjalne oraz szkoły średnie. Uczestników oceniało jury w składzie: Janina Kozłowska,
Grażyna Pater i Jan Zalewski.
Wyniki na www.hajnowka.pl
Organizatorzy: Akcja Katolicka
i Hajnowski Dom Kultury

Cd. str. 4

„TYDZIEŃ KSIĄŻKI REGIONALNEJ”
- czytanie wielopokoleniowe tekstów o historii Hajnówki

Tegoroczny Tydzień Książki
Regionalnej był drugą edycją akcji
bibliotecznej popularyzującej czytanie
wielopokoleniowe, upowszechniającej
historię miasta, na stałe wpisującą
się do realizowanych form promocji
książki i biblioteki.
Głośnym czytaniem tekstów
o historii Hajnówki z udziałem dorosłych i młodzieży szkolnej uczczono
Stulecie Niepodległości Polski. Nie
przypadkiem też, do czytania wybrano przekrojowy, ale i ciekawy tekst,
przedstawiający historię pięknym
literackim językiem. Tekst przystępny dla młodzieży, atrakcyjny dla
czytających jak i słuchających. Wybraną lekturą był fragment rozdziału
„Z barykad na rusztowania” z książki
Feliksa Zygmunta Weremieja „Kształt
Dotrzymanego Słowa”, Warszawa
1975.
Uroczystości towarzyszył akcent narodowego świętowania w formie biało-czerwonego hasła „Stulecie Niepodległości Polski” i wystawa

książek, tematycznie związanych
z historią naszego miasta.
Gośćmi honorowymi byli znani
hajnowianie: Jerzy Sirak – Burmistrz
Miasta Hajnówka, Jolanta Stefaniuk
– Inspektor Oświaty i Kultury Urzędu
Miasta Hajnówka, Natalia Boćkowska
– dziennikarz TV Podlasie, Zbigniew
Budzyński – artysta, malarz. Grupę
czytających bibliotekarzy reprezentowały: Alicja Karczewska – Starszy
Kustosz, Joanna Kisielewicz – Starszy
Kustosz, Kierownik Wypożyczalni oraz
Alla Gryc - Dyrektor Biblioteki. Do
wspólnego czytania zgłosiły udział
wszystkie hajnowskie szkoły podstawowe i średnie.
Pierwsze czytanie otworzył Burmistrz Miasta - Jerzy Sirak. Podkreślił
rangę uroczystości organizowanych
w ramach obchodów Stulecia Niepodległości Polski, przy okazji imponując
młodzieży swoją wiedzą historyczną.
Opowiadał m.in. o wydarzeniach towarzyszących ustaleniu wschodnich
granic Polski po II wojnie światowej.

Czterodniowe czytanie w ramach Tygodnia Książki Regionalnej
było niecodzienną lekcją patriotyzmu,
ale także egzaminem dla młodzieży,
zdanym z wynikiem celującym. Młodzieży dziękujemy za piękne czytanie
i interpretację testu. Słowa uznania
i podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy zaangażowali się
do współpracy przy organizacji uroczystości: Ewie Wandzie Wojcieszek
i Annie Panfiluk – ZS nr 1, Małgorzacie Kozak - ZS nr 2, Annie Kulik – ZS
nr 4, Katarzynie Androsiuk – ZSO,
Irenie Ignatowicz - ZSZDNJB, Joannie
Sapieżyńskiej i Annie Lasocie (ZSZ).
W trakcie uroczystości urzekli czytaniem uczniowie: Natalia
Boćkowska, Daniel German, Magda
Górska, Agata Jakoniuk, Tymoteusz
Kasprowicz, Roksana Maria Kozar,
Sandra Lemberg, Julianna Masalska,
Kinga Omelianiuk, Julia Sakowska,
Erwin Sawicki, Arkadiusz Wołodko,
Marcin Wróbel, Gabriela Żmiejko.
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ło udział 30 pań i panów, w tym
podopiecznych Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Hajnówce. Na wystawie
prezentują swoje prace w technikach: haftu płaskiego, krzyżykowego,
koralikowego i richelieu, koronki
szydełkowej, sutaszu itp. Są to obrazy, makatki, serwety, bieżniki, obrusy, firanki, kocyki, poduszki, torba,
chusty, broszki, bransolety, wisiory,
części garderoby, kwiaty i ozdoby
świąteczne. Estetyka, bogactwo wzorów i różnorodność prac zachwyci
każdego miłośnika rękodzieła.
Dziękuję serdecznie wszystkim
autorom za możliwość prezentacji
Ich dzieł na wystawie w HDK.
Wystawa „XI Przeglądu Haft
i koronka Powiatu Hajnowskiego
2018” jest czynna do 3 maja w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury.
Serdecznie zapraszam.
Anna Tarasiuk

DEBIUT PIŁKARKI OŚRODKA
W KADRZE DZIEWCZĄT
PODLASKIEGO ZPN U 13

nionym artystą amatorem w regionie Podlasia. Aktywny i wytrwały
w swych poszukiwaniach twórczych
był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Na swoim koncie posiada wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prace Gagana wystawiane były
w wielu galeriach w Polsce i poza
jej granicami. Niektóre z obrazów
zdobią prywatne kolekcje w takich
krajach jak RPA, Izrael, Francja czy
Białoruś, wciąż urzekając pięknem
podlaskiej ziemi.
Arkadiusz Miksa

Marek Hanula

Prace malarskie Piotra Gagana na wystawie
upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości

portrety, dwóch zasłużonych dla
Polski generałów – Józefa Hallera
i Lucjana Żeligowskiego. Swój wybór
upamiętnienia właśnie tych postaci,
uzasadnił potrzebą przypominania
zasług dla odzyskania niepodległości
przez Polskę nie tylko Marszałka
Piłsudskiego ale również innych
wybitnych i ważnych dla polskiej
sprawy, postaci tamtych czasów.
Kolejnym miejscem, do którego trafi
wystawa będzie Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Piotr Gagan jest znanym i ce-

W piątek 23 marca 2018 r.
w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury spotkali się uczestnicy Przeglądu,
przedstawiciele hajnowskiego samorządu oraz przyjaciele HDK. Wernisaż
wystawy „XI Przeglądu Haft i Koronka Powiatu Hajnowskiego 2018r.”
otworzyła i ciepło powitała gości
Jadwiga Lach-Kuczkin, kierownik
artystyczna HDK. Burmistrz Jerzy
Sirak wraz z dyrektorem Rościsławem Kuncewiczem wręczyli autorom zgromadzonych na wystawie
prac pamiątkowe dyplomy, foldery
i upominki. Z okazji przypadającego
w tym roku 100-lecia Niepodległości Polski na wystawie znalazły się
także prace dotyczące obchodzonej
rocznicy. Autorki zostały dodatkowo
nagrodzone albumem o historii
Polski. Wernisaż uświetniła piękna
piosenka w wykonaniu Wandy Ginszt
ze Studia Piosenki Estradowej.
W tej edycji Przeglądu wzię-

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce z przyjemnością
informuje, że hajnowianka Aleksandra Ostaszewska otrzymała
powołanie do kadry piłkarskiej
dziewcząt Podlaskiego ZPN U 13
na mecz przeciwko Warmińsko-Mazurskiemu ZPN w ramach
Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodziczek.
Wysokie umiejetności piłkarskie Oli nie umknęły uwadze
trenerowi kadry wojewodztwa
podlaskiego dziewcząt, Panu Marcinowi Augustynowiczowi, który
zaufał i umożliwił start naszej
zawodniczce w meczu o tak wysoką stawkę. Pojedynek odbył się
w dniu 29.03.2018 r. na bocznym
boisku Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Ola w swoim debiucie
rozegrała całe spotkanie.
Ola na co dzień trenuje
w drużynie Młodzików OSiR Hajnówka i jest podopieczną trenera
Tomasza Dobosza. Warto nadmienić, że Ola jest pierwszą dziewczyną z Hajnówki, która została
powołana do kadry województwa.
Podlaski ZPN U 13 - Warmińsko-Mazurski ZPN U 13 1:3
(0:1)

Alla Gryc

Piotr Gagan pracownik RON Składu Hajnówka i wybitny artysta, wystawił swoje prace na wystawie
poświęconej setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Wystawa ma miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie a jej wernisaż
otworzył Dyrektor Muzeum dr Janusz
Gmitruk. Na wystawien zaprezentowano kilkadziesiąt prac malarskich, czołowych polskich artystów.
Wśród zaprezentowanych motywów
przywołujących odzyskanie przez
Polskę niepodległości, dominowała
tematyka poświęcona wkładowi
Wojska Polskiego w odzyskanie
wolności. Najczęściej odnoszono się
tutaj do postaci Marszałka Józefa
Piłsudskiego i utworzonych przez
niego Legionów Polskich. Drugim
najbardziej popularnym motywem
było nawiązanie do czynu zbrojnego
legendarnej już „Błękitnej Armii”.
W wielu pracach dominował wątek
nawiązujący do najlepszych tradycji
polskiej kawalerii. Piotr Gagan, znany ze swych doskonałych pejzaży
Puszczy Białowieskiej, tym razem
zaprezentował zebranym, dwa

Wystawa XI Przeglądu na Haft i Koronkę

Gazeta Hajnowska
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Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły
95 lat doświadczenia, ciekawe
kierunki kształcenia odpowiadające
potrzebom rynku pracy, możliwość
zdobywania doświadczenia zawodowego już na etapie nauki w technikum
i życzliwa atmosfera – Zespół Szkół
Zawodowych 15 marca br. otworzył
swoje podwoje przed uczniami szkół
gimnazjalnych i zaprezentował ofertę
edukacyjną na najbliższy rok. Dni
otwarte zostały przygotowane przez
uczniów i nauczycieli – było więc
przede wszystkim merytorycznie, ale
i przyjaźnie i z „przymrużeniem oka”.
Do udziału zaproszono gimnazjalistów ze szkół z terenu powiatu
hajnowskiego, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele także zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw – Danwood
S.A, Pronar Sp. z o.o. oraz Komendy
Powiatowej Policji.
Podczas prezentacji przyszli
adepci zapoznali się z bogatą ofertą
edukacyjną szkoły. A jest w czym
wybierać – przyszłym roku szkolnym
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można rozpocząć naukę
na jednym z 6 kierunków:
- technikum budownictwa;
- technikum ekonomicznym;
- technikum informatycznym;
- technikum logistycznym (klasa
mundurowa) – część zajęć odbywa
się w Komendzie Powiatowej Straży
Pożarnej w Hajnówce;
- technikum mechanicznym;
- technikum żywienia i usług
gastronomicznych;
- w szkole branżowej – I stopnia
(3letni okres nauki obejmujący naukę
w szkole i praktykę zawodową w wybranym przez ucznia przedsiębiorstwie.
Pomocą w znalezieniu miejsca praktyk
służy Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce) i II stopnia (2letni okres nauki,
kończący egzaminem nadającym tytuł
technika.).
Możliwość nauki w technikum
stwarza szerokie możliwości – nauka
(poza egzaminem maturalnym) kończy
się egzaminem technicznym, po zdaniu
którego absolwent otrzymuje tytuł
technika i może podjąć zatrudnienie
tuż po zakończeniu edukacji. Niech was
jednak nie przeraża perspektywa zakuwania po nocach – by maksymalnie
odciążyć ucznia, egzaminy zawodowe
są zdawane w II i III klasie, po to by
przyszły maturzysta mógł spokojnie
przygotować się do egzaminów maturalnych. Do wszystkich egzaminowych
wyzwań uczniowie są przygotowywani
przez kadrę pedagogiczną – pomoc
nauczycieli wykracza poza pracę
w trakcie godzin lekcyjnych, każdy
zainteresowany może się zgłosić na
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Co
ważne – certyfikaty zawodowe wydawane są także w języku angielskim, są
ważne we wszystkich krajach UE – to
z pewnością dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicznym. Szkoła
bardzo inwestuje w ucznia, pomaga
mu stawiać pierwsze kroki w karierze
zawodowej już na etapie nauki w technikum. Uczniowie szlifuję praktyczne
umiejętności w dobrze wyposażonych
salach praktycznych w szkole, ale
przede wszystkim – poznają tajniki
zawodu w przedsiębiorstwach z terenu

Gazeta Hajnowska

województwa. W tym celu nawiązana
została współpraca z największymi
przedsiębiorcami w regionie – m.in.
Danwood S.A z Bielska Podlaskiego,
firmą Pronar Sp. z o.o z Narwi, firmą
Forte S.A. z Ostrowi Mazowieckiej oraz
Komendą Powiatową Policji. Dzięki
tej współpracy uczniowie technikum
mechanicznego i budowlanego mają
szansę zdobywać cenne doświadczenie
zawodowe podczas praktyk i płatnych staży, ponadto zapoznają się
z trendami produkcji oraz technikami
wytwarzania, uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, dodatkowych

i Małgorzata Michaluk zajęły trzecie
miejsce i otrzymały w nagrodę puchar oraz dyplom. Sukces jest tym
większy, że do zawodów przystąpiło
19 trzyosobowych drużyn z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych
województwa podlaskiego. Dziewczyny
do zawodów obejmujących m.in. test
wiedzy z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, testu sprawności
fizycznej oraz testu umiejętności strzeleckich były przygotowywane przez
hajnowskich policjantów. Hajnowska
komenda bardzo się zaangażowała
w współpracę z młodzieżą – w miniony

w praktycznych szkoleniach w Hiszpanii. Trzech nauczycieli przedmiotów
zawodowych gastronomicznych w dniu
19.03.2018 r wyjechało do Hiszpanii.
Nauczyciele-uczestnicy projektu wezmą udział w pilotażowym szkoleniu
„Awangardowe kreacje kulinarnegastronomia, produkty i techniki”.
Kurs będzie obejmował praktyczne
szkolenie z zakresu gastronomii
eksperymentalnej, które odbędzie
się w hiszpańskiej Walencji. – mówi
Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia
Karwowska.
Szkoła ma za sobą realizację

zajęciach podnoszącymi kompetencje
zawodowe i językowe. A po zakończeniu nauki – absolwenci, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem
i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać
się o zatrudnienie w zaprzyjaźnionych
firmach. O warunkach pracy w firmie
PRONAR i DANWOOD oraz współpracy
ze szkołą opowiedzieli gimnazjalistom
przedstawiciele firm- Pan Andrzej
Omeljaniuk (Pronar, kierownik filii
w Hajnówce) oraz pani Magdalena
Siemieńczuk (kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju w firmie DANWOOD).
Aktywność ZSZ w Hajnówce w zakresie
współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami z regionu wpisuje się w model
nowoczesnego kształcenia, w którym
praktyczna nauka zawodu jest pierwiastkiem równorzędnym w stosunku
do teoretycznej wiedzy.
Na tym jednak nie koniec niespodzianek– wybierając technikum
budownictwa najlepsi uczniowie mogą
liczyć na stypendium ufundowane
przez zaprzyjaźnioną firmę Danwood
S.A (brana jest pod uwagę średnia
z przedmiotów zawodowych). Program stypendialny planuje uruchomić
także Pronar. Równie owocnie układa
się współpraca z Komendą Powiatową Policji, która zakłada wsparcie
uczniów w technikum logistycznego.
Porozumienie podpisane na początku
roku szkolnego w 2017r. już procentuje – podczas II Forum Klas Mundurowych (19.02.2018), w konkursie
o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA
Jarosława Zielińskiego reprezentacja
szkoły z kl. 2 technikum logistycznego (klasa mundurowa) w składzie:
Marta Szota, Wiktoria Kułakowska

weekend (17-18.03.2018) uczniowie
szkoły wraz z policjantami wzięli udział
w Mistrzostwach 1 Podlaskiej Brygady
Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych. O współpracy hajnowskiej policji z uczniami technikum logistycznego
opowiedział Komendant Komendy
Powiatowej Policji w Hajnówce, Nadkomisarz Bartosz Lorenc.
W celu wsparcia swoich uczniów
na początku drogi zawodowej szkoła
równie aktywnie pozyskuje fundusze
unijne, dzięki czemu uczniowie klas
technicznych mają możliwość odbywania stażu w kraju i za granicą. Obecnie
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce realizowany jest projekt InnGastro - w ramach Erasmus+. Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych oraz
uczniowie technikum żywienia i usług
gastronomicznych wezmą udział

wielu unijnych projektów i nie osiada
na laurach – ZSZ od kilku lat z powodzeniem realizuje projekt w ramach
Erasmus+, umożliwiający uczniom
technikum udział w płatnych praktykach w granicą. Szkoła przygotowała
wniosek o dofinansowanie projektu
„Dobry zawód – dobra praca w regionie”, w ramach którego wsparcie otrzyma 32 uczniów klas II i III kształcących
się w zawodach technik mechanik
i technik budownictwa. Wniosek o dofinansowanie został już złożony, czeka
na weryfikację.
Ale jako że nie samą nauką
człowiek żyje, placówka również wspiera
uczniów w rozwijaniu indywidulanych
zainteresowań i pasji. W szkole funkcjonuje: siłownia, koła: piłki siatkowej
chłopców i dziewcząt, rekreacyjno-sportowe, języka polskiego, języka niemiec-

kiego, matematyczne i informatyczne.
Z kolei poprzez realizację różnorakich
tematycznie inicjatyw i programów
– szkoła stara się uczulić uczniów na
problemy społeczne, uczy tolerancji,
patriotyzmu i szacunku do drugiego
człowieka. Uczniowie regularnie biorą
udział w programach edukacyjnych
i prelekcjach m.in. z pracownikami policji, z pracownikami Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej, z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hajnówce, z doradcą
zawodowym. Szkoła współpracuje także
z ośrodkami akademickimi (z Politechniką Białostocką) oraz lokalnymi
instytucjami – m.in. z Miejską Biblioteką
Publiczną w Hajnówce, Hajnowskim
Domem Kultury, Uniwersytetem III
Wieku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Wsparcie, jakie szkoła oferuje
swoim uczniom procentuje – placówka
może pochwalić się dużą liczbą stypendystów (stypendium Prezesa Rady
Ministrów, stypendium im. prof. Simony
Kossak) a także laureatów konkursów
i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie
są bardzo zaangażowani w życie szkoły,
co było widoczne także w trakcie dnia
otwartego. Poszczególne kierunki promowały stoiska przygotowane przez
młodych żaków, na których znaleźć
można było ulotki informacyjne o danym kierunku oraz gadżety związane
z prezentowaną branżą. Przyszli adepci
mogli więc bezpośrednio porozmawiać
ze starszymi kolegami, zapytać o ich
doświadczenia. W trakcie dnia otwartego dała o sobie znać także przyjazna
atmosfera, która panuje w szkole na co
dzień. Humorystyczne skecze promujące
ZSZ w Hajnówce w wykonaniu uczniów
zrobiły furorę.
Właściwy wybór szkoły to klucz do
sukcesu. Dzień otwarty w Zespole Szkół
Zawodowych z pewnością przekonał
wielu gimnazjalistów, że gwarantem
powiedzenia będzie nauka właśnie w tej
placówce. Zespół Szkół Zawodowych to
jedna z trzech placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.
Rekrutacja trwa. Więcej na: http://www.
zszhajnowka.republika.pl/
Katarzyna Miszczuk
Tekst powstał w oparciu o współpracę z dyrekcją i nauczycielami ZSZ
w Hajnówce. Dziękujemy za okazaną
pomoc!

Najlepsza decyzja -jaka? Przyjść do Polaka!
Już za chwilę przed przyszłymi
gimnazjalistami oraz licealistami
trudny wybór szkoły, w której przygotowywać się będą do kolejnego etapu
w swoimi życiu– egzaminu dojrzałości
lub egzaminu zawodowego. Decyzja,
którą podejmą zaważy o ich przyszłej
karierze zawodowej, stąd jest tak
ważna. O tym czy to Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Hajnówce
jest tą wymarzoną szkołą, przyszyli
adepci mogli przekonać się 21 marca
br. podczas zorganizowanego „dnia
otwartego”, na który zaproszono
szkoły z terenu powiatu hajnowskiego.
Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do
„Polaka”.
Podczas Dnia Otwartego doko-

nano prezentacji szkoły. Polak postawił na nowoczesny system kształcenia - uczniowie liceum będą sami
decydować o wyborze przedmiotów
rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami i ewentualnymi planami na
przyszłość. Na nowy rok szkolny przygotowano liczne niespodzianki. Szkoła
oferuje nauczanie trzech przedmiotów
rozszerzonych w każdej klasie, których
wyboru uczeń dokonuje już na etapie
rekrutacji. Przyszli adepci sami dokonują także wyboru języka obcego
zarówno na poziomie rozszerzonym
jak i podstawowym z pośród języków:
rosyjski, angielski, niemiecki. Nauka
odbywa się w systemie międzyoddziałowym z podziałem na grupy pod

względem stopnia zaawansowania.
Nauczanie przedmiotów rozszerzonych odbywa się od klasy pierwszej
– uczeń jest więc dobrze przygotowywany do egzaminów zewnętrznych.
By maksymalnie zwiększyć komfort
nauczania, nauka języków odbywa
się w kameralnych grupach, nauczyciele przywiązują uwagę, by w trakcie
zajęć uczniowie posługiwali głównie
nauczanym językiem obcym. Sposób
nauki przynosi efekty – uczniowie nie
mają problemów ze zdawalnością
egzaminów maturalnych z języków,
a szkoła może pochwalić się absolwentem studiującym w Anglii.
Polak dba o wszechstronny rozCd. str. 4
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Białorus - perła na edukacyjnej mapie województwa podlaskiego
Cd. ze str. 1

to język trudny, nauka obejmuje 3 godziny tygodniowo. Ponadto, te osoby które dopiero zaczynają
przygodę z językiem, w pierwszym semestrze
traktowani są ulgowo.

Szeroko zakrojona współpraca –
szkoła otwarta na świat

By wesprzeć ucznia w podjęciu jak najlepszej
decyzji co do dalszego kierunku edukacji, szkoła
aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi:
Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką
Warszawską oraz Uniwersytetem Medycznym
w Białymstoku. Szczególnie intersująco wygląda
współpraca z Politechniką, dzięki czemu uczeń
będzie mógł poznać specyfikę studiów a także
zdobyć akademicką wiedzę: Uczestniczymy
w zajęciach organizowanych przez Politechnikę,
np. w ramach festiwalu nauki. Nasi uczniowie
z powiedzeniem brali również udział w konkursie
Matematyka Stosowana organizowanym przez Politechnikę. Natomiast z Zamiejscowym Wydziałem
Leśnym w Hajnówce planowane jest prowadzenie
niektórych zajęć z przedmiotów przyrodniczych
w laboratoriach uczelni i przy udziale kadry naukowej. – mówi Nina Łukasik, zastępca dyrektora.
O profilu kształcenia oraz osiągnięciach naukowych
Politechniki gimnazjaliści mieli okazję przekonać się
podczas Dnia Otwartego. Białorus wspólnie z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym PB zaprosił swoich
gości do Centrum Naukowo- Badawczego uczelni
na krótki wykład oraz wizytę w laboratorium. Gimnazjaliści poznali najnowsze osiągnięcia badawcze
Politechniki w zakresie badań nad zastosowaniem
grzybów w medycynie, a także przekonali się, że
w warunkach laboratoryjnych można wyhodować
drzewo (dokładnie – brzozę karelską).

Najwyższy wskaźnik laureatów konkursów

Działania mające wesprzeć ucznia procentują, czego potwierdzeniem są statystyki wyników
maturalnych i gimnazjalnych, które wysokością

dorównują, a w przypadku niektórych przedmiotów
nawet przewyższają średnią krajową, ale także
sukcesy na niwie olimpijskiej. „Białorus” to prawdziwa kuźnia talentów. Uczniowie od lat uczestniczą
w olimpiadach przedmiotowych i zajmują wysokie
miejsca – są laureatami i zdobywcami miejsc na
podium. Szkoła może poszczycić się dużą liczbą
finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad a także liczbą stypendystów m.in.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium
Marszałka Województwa Podlaskiego, Stypendium
im. Prof. Simony Kossak przyznawanego przez
Zarząd Powiatu Hajnowskiego (ze wszystkich
szkół prowadzonych przez powiat, które objęte są
programem stypendialnym szkoła ma największą
liczbę stypendystów). W szkole wdrożono autorski program indywidualnego wsparcia uczniów
przygotowujących się do konkursów. Uczeń, który
przygotowuje się do olimpiady może liczyć na
pomoc i wyrozumiałość nauczycieli – nawet na
zwolnienie z klasówki.

Szkoła między lekcjami

Ale że nie samą nauką człowiek żyje (a już
z pewnością młody człowiek :P), szkoła kładzie nacisk
na wszechstronny rozwój ucznia, w tym indywidualnych zainteresowań. Artyści, aktywiści, sportowcy,
literaci, plastycy, pasjonaci danej dziedziny nauki
– szkoła stwarza możliwości rozwoju dla każdego.
Przy szkole funkcjonuje m.in. wokalny Zespół Zniczka,
koło filmowe, Szkolny Klub Wolontariusza, Zespół
Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, koło pisania
ikon, sekcje sportowe: piłki siatkowej, tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, wcześniej wspomnianego tu
basenu. Bardzo ciekawie przedstawia się również
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych,
sportowych czy artystycznych.
Białorus stwarza swoim uczniom szerokie
możliwości rozwoju. Z myślą o nich szkoła angażuje
się także w wiele projektów i przedsięwzięć o różnym charakterze: od edukacyjnych po rekreacyjne
i artystyczne – z widocznymi efektami. Dzięki re-

alizacji projektu „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią
rozwoju kompetencji kluczowych”, uczniowie uczą
się w nowocześnie wyposażonych salach, nabyli
wiedzę z doradztwa zawodowego, poznali swoje
predyspozycje zawodowe, a także – dzięki dodatkowym zajęciom - poszerzyli wiedzę z zakresu
matematyki, fizyki, biologii, chemii i języków obcych.
Z kolei w ramach partnerstwa między Powiatem
Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech uczniowie uczestniczą w projekcie wymiany
młodzieży - wyjeżdżają za zachodnią granicę
i goszczą niemieckich kolegów. Natomiast w ramach
projektu „Czego Sztuka w Puszczy szuka - mobilna akademia teatralna w Puszczy Białowieskiej”
organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne
„Pocztówka” mają okazję sprawdzić swoje umiejętności aktorskie. Szkoła stara się otworzyć uczniów
na świat – także poprzez organizację licznych
wycieczek. Uczniowie uczestniczyli już w Zielonych
Szkołach w Grecji, Włoszech i Holandii, w wyjeździe
naukowym do Londynu, co roku zwiedzają Mińsk
i Grodno, a także poznają walory turystyczne swojej
ojczyzny: Białorus był m.in. w Bieszczadach, Tatrach,
w teatrze w Warszawie oraz Centrum Nauki Kopernik. A jeśli pomyślną weryfikację wniosku przejdzie
projekt „Mniejszości narodowe – bogactwem Europy”
uczniowie w następnym roku szkolnym wezmą
udział w inicjatywie stawiającej za cel uświadomienie wspólnego dziedzictwa wszystkich trzech
narodów: polskiego, białoruskiego i litewskiego jako
spadkobierców Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W zajęciach weźmie udział młodzież z Białorusa
oraz Wilna i Puńska. Realizacja projektu umożliwi
uczestniczącej młodzieży zrozumienie jak ważne jest
poczucie własnej tożsamości, przy jednoczesnym
poszanowaniu dla dziedzictwa kulturowego swoich
krajów i otwarciu na wartości innych kultur Europy
– mówi z-ca dyrektora Nina Łukasik.
Realizacja projektu dopiero przed nami - a jaki
jest Białorus na co dzień? W szkole panuje serdeczna

i luźna atmosfera – bardzo widoczna w trakcie dnia
otwartego. Już na wstępie uczniowie gimnazjum
zostali zaproszeni przez uczniów szkoły do wspólnej
zabawy. Nauka kroków tradycyjnych tańców oraz
rozmowy pozwoliły przełamać lody. Obowiązkowym
punktem na trasie wycieczki po Białorusie była kawiarenka „Bystry czaj” – to inicjatywa społeczności
szkolnej, miejsce integracji i towarzyskich spotkań
w ciepłej atmosferze. Kawiarenka została wyposażona w aneks kuchenny, każdy może odgrzać posiłek,
wypić herbatę i spędzić miło czas z przyjaciółmi. Podczas dni otwartych uczniowie szkoły zaprosili
swoich młodszych kolegów na zdrowy poczęstunek,
który samodzielnie przygotowali. Kolorowe kanapki
i owocowe sałatki znikały w zawrotnym tempie.
Przyszli licealiści pod opieką uczniów i nauczycieli
poznali wszystkie zakamarki szkoły, odwiedzili sale
lekcyjne, mogli swobodnie porozmawiać ze starszymi
kolegami. Wycieczka szkolnymi korytarzami to trochę
podróż przez szkolne wspomnienia. Białorus pamięta
o swoich uczniach, na ścianach korytarza wiszą
zdjęcia absolwentów – to swoista kronika wspomnień przedstawiająca sylwetki uczniów, wspólnie spędzony czas w szkole, podczas wycieczek,
studniówek – napisana przez nich samych. Wesołe
twarze spoglądające ze zdjęć na szkolny korytarz to
wskazówka, że w Białorus to coś więcej niż świetnie
wyposażone sale i wysoki poziom nauczania. To
miejsce, w którym mile widziany jest każdy, miejsce,
w którym młody człowiek może liczyć na życzliwą
atmosferę, a poza nauką realizować swoje pasje
i zainteresowania. Rekrutacja trwa. Więcej informacji
na stronie: http://bialorushajnowka.pl/.
Jeśli czujecie niedosyt lub chcecie osobiście
poznać szkołę, już teraz zapraszamy 8 czerwca
2018r. na tradycyjny Piknik z Białousem, adresowany
do uczniów innych szkół. Będą kiełbaski, konkursy
i oczywiście – dobra zabawa. Jak to w Białorusie :P
Katarzyna Miszczuk
Tekst powstał przy współpracy
z Dyrekcją ZS z DNJB. Dziękujemy!

Najlepsza decyzja -jaka? Przyjść do Polaka!
Cd. ze str. 3

wój ucznia – poza ofertą edukacyjną, placówka
aktywnie współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi oraz specjalistami z różnych dziedzin
nauki i sztuki. Szkoła współpracuje z m.in.
Komendą Powiatową Policji, z Powiatową Stacją
Sanitarno- Epidemiologiczną, z Politechniką
Białostocką, Instytutem Badawczym Leśnictwa,
Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieską
Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej
Akademii Nauk. W ramach tego uczniowie biorą
udział w intersujących prelekcjach, warsztatach
– stacjonarnych i wyjazdowych, konkursach czy
wykładach poszerzających wiedzę wykraczającą daleko poza program nauczania. Z kolei
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-sportowych (w tym zajęcie na basenie
miejskim), wolontariatu, ambitnej rozrywki,
teatralnych, pozwalają na rozwój pasji i talentów.
Uczniowie często jeżdżą na wycieczki – jak te do
Warszawy, do studia TVN czy Polsat.
W szkole ostatnie słowo należy do ucznia
– Polak stawia na partnerstwo, uczniowie
chętnie angażują się w organizację wszelkich
uroczystości szkolnych. A tych jest całkiem sporo – sesje popularnonaukowe, obchody liczby π,
Dzień Kobiet, Jasełka, Andrzejki i wiele innych.
Uczniowie samodzielnie opracowują scenariusz
każdej uroczystości, ucząc się przy tym samodzielności i pracy w grupie – cech przydatnych
w późniejszym życiu zawodowym.

Szkoła realizuje również interesujące programy edukacyjne (m.in. Program edukacyjny,,
ARS, czyli jak dbać o miłość”, Projekt edukacyjny
Starostwa Powiatowego „Puszcza i ludzie”)
W poprzednich latach Polak z powodzeniem
wdrożył program Erasmus +; uczniowie mieli
okazję zwiedzać kraje Unii Europejskiej, poznać
tamtejsze rynki pracy, podszlifować język. Szkoła
planuje kontynuację programu. Uczniowie Polaka
zwiedzają świat, a wrażenia z tych wyjazdów są
w szkole nadal żywe – szkolne korytarze zdobią
galerie, przypominające, że nauka w ZSO to
także szansa na poznanie innych kultur, podszlifowanie języka i zawarcie nowych przyjaźni.
ZSO w Hajnówce w stawianiu na kreatywny rozwój i wsparcie zainteresowań uczniów
wychodzi daleko poza system kształcenia. Dyrekcja wie, że ważny jest także komfort nauki
dostosowuje więc budynek szkoły do potrzeb
młodych żaków. W tym celu aktywnie pozyskuje
fundusze z zewnątrz – z imponującym efektem.
Od stycznia 2018r. w szkole funkcjonuje sala
terapeutyczna, powstała z myślą o uczniach
uczęszczających na zajęcia logopedyczne,
trening umiejętności społecznych, dogoterapii
i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W wygodnym, nowoczesnym i bezpiecznych otoczeniu
uczniowie pod opieką nauczycieli, specjalistów
odbywają zajęcia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W sali prowadzone
są zajęcia m.in. z zakresu poprawnego pisania
i czytania, koordynacji ruchowej, rozwoju mowy

i przezwyciężania trudności emocjonalnych we
współpracy z rówieśnikami. Uczniowie realizują
zajęcia w komfortowych warunkach – pokój został wyposażony w 15 kolorowych dużych foteli
wraz z podnóżkami, zestaw nowoczesnych jasnych mebli oraz sprzęt grający. By zrealizować
przedsięwzięcie szkoła skutecznie poszukała źródeł finansowania: Dzięki finansowemu wsparciu
posła Roberta Tyszkiewicza mogliśmy odświeżyć
ściany naszej nowoczesnej sali. Na tym nie
koniec gdyż zamierzamy stopniowo uzupełniać
wyposażenie pracowni w specjalistyczne pomoce
niezbędne do pracy z uczniami wymagającymi
specjalnego podejścia pedagogów. – mówi Wioletta Januszkiewicz , Dyrektor ZSO.
Kolejną inicjatywą, która jest obecnie realizowana na terenie szkoły to „LABORATORIUM
SMAKU – JEDYNE W POLAKU”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 7 000 zł. przez Fabrykę
Mebli „FORTE” S.A. w szkole trwa remont stołówki
szkolnej, która w ciągu trzech miesięcy powstanie
szkolna kawiarenka. Już po Wielkanocy uczniowie będą mieli miejsce, aby przygotować sobie
herbatę, odgrzać jedzenie lub po prostu spotkać
się i pogadać. Będzie tu również przestrzeń do
wypoczynku – pomieszczenie zostanie wyposażone w nowoczesne meble i sprzęt i udostępnienie
uczniom do użytkowania. Na tym jednak nie
koniec – W planie jest stworzenie przestrzennego tarasu, z którego uczniowie będą mogli
korzystać w okresie wiosenno – letnim. Laboratorium smaku ma być miejscem przyjaznym dla

wszystkich uczniów – także niepełnosprawnych,
którzy uczęszczają do szkoły i którzy będą mogli
integrować się ze swoimi rówieśnikami.
Szkołę wspiera także powiat hajnowski.
W 2017r. z budżetu powiatu wydatkowano kwotę
ponad 30 tyś. zł na remont dachu, w 2018r.
– szkoła uzyskała wsparcie w wysokości 40
tyś zł z przeznaczeniem na remont toalet na
pierwszym piętrze. W ramach tego została wymieniona instalacja hydrauliczno-kanalizacyjna
oraz elektryczna.
Inwestycja w ucznia popłaca: I Liceum
Ogólnokształcące może poszczycić się także
sukcesami uczniów na niwie olimpijskiej i stypendialnej: uczniowie szkoły są laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium
im. prof. Simony Kossak, przyznawanego przez
Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Ponadto zajmują
lokaty w różnorodnych konkursach i olimpiadach,
uzyskują kwalifikację do etapów okręgowych,
wojewódzkich, ścisłego finału.
Dzień otwarty szkoły to fragment kampanii promującej naukę w ZSO. Dyrekcja oraz
nauczyciele spotykają się z uczniami gimnazjum
w ich szkołach, promując wśród młodzieży ofertę
placówki. Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Hajnówce to szkoła dla ludzi ciekawych świata,
dla ludzi z pasją, którzy chcą wiedzieć więcej. Rekrutacja trwa. Więcej na: http://zsohajnowka.pl/
Katarzyna Miszczuk
PS. Redakcja dziękuje dyrekcji za pomoc
w powstaniu niniejszego teksu!
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