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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Czytelnikom „Wieści Podlaskich” składam najserdeczniejsze życzenia.
Życzę, aby w Państwa domach zagościły radość, szczęście i miłość.
Niech ten wyjątkowy czas
będzie okresem przemiany Waszych serc i otwarcia na Łaskę Bożą.
Niech Nowy Rok 2020 będzie rokiem
pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
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ukazuje się od 1999 roku
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Oto zwiastujê wam
radoœæ wielk¹,
która bêdzie udzia³em
ca³ego narodu:
dziœ w mieœcie Dawida
narodzi³ siê wam
Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy serdeczne ¿yczenia, przede wszystkim zdrowia,
spokoju ducha, realizacji zamierzeñ, a tak¿e wszelkiej pomyœlnoœci.
Niech ten wyj¹tkowy, œwi¹teczny czas up³ynie
w ciep³ej i rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok 2020 przyniesie ze sob¹ nadziejê
oraz si³ê do pokonywania codziennych wyzwañ.
Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Podlaskiego

Marsza³ek
Województwa Podlaskiego

Bogus³aw Dêbski

Artur Kosicki
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Stanis³aw Derehaj³o

Marek Olbryœ

Cz³onek Zarz¹du
Województwa Podlaskiego

Cz³onek Zarz¹du
Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Wies³awa Burnos

Jan Chrucki (1810-1885), Madonna z Dzieci¹tkiem, Muzeum Podlaskie w Bia³ymstoku

Kartka jest projektem Pana Andrzeja Strumiłło
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Mikołaj z Laponii
odwiedził
Bielsk Podlaski
2 grudnia 2019 roku, po raz
pierwszy w Bielsku Podlaskim, złożył wizytę prawdziwy Mikołaj z Laponii. Gość przybył na spotkanie
z dziećmi i mieszkańcami miasta
w towarzystwie Burmistrza Jarosława Borowskiego i Pięknej Śnieżynki. Wizyta miała miejsce w ramach
Projektu „Zadziw Mikołaja, czyli
zaprezentuj się na 100%” przygotowanego przez Fundację Grupy
Unibep „Unitalent”.
Mikołaj z fińskiego Ravaniemi
przyjechał na zaproszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Fundacji Grupy Unibep „Unitalent” oraz
Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.
Wizytę w mieście rozpoczął
od odwiedził małych pacjentów
i ich opiekunów ze szpitalnego
oddziału dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
Był też w Urzędzie Miasta, gdzie
Cd. str. 9

Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem pokoju i radości.
Niech prawda o przyjściu na świat Chrystusa
napełnia nasze serca nadzieją i skłania do głębokiej refleksji.
Życzę, aby spotkania przy wigilijnym stole były okazją
do wzajemnego pojednania i dzielenia się wszelkim dobrem.
Życzę wszelkiej pomyślności
oraz spełnienia zamierzeń osobistych i zawodowych w nowym roku 2020.
Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
składamy najserdeczniejsze życzenia radości, spokoju,
pogody ducha oraz dużo zdrowia.
Niech ten szczególny czas
będzie okazją do spędzenia miłych chwil
w atmosferze wzajemnej życzliwości.
Życzymy, aby Nowy Rok 2020
był czasem realizacji zamierzeń i zadowolenia z podjętych wyzwań,
pełen optymizmu i nadziei.

Przewodniczący Rady Miasta
Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski

Andrzej Roszczenko

Jarosław Borowski

Tradycyjny
stół wigilijny
Podlaskie Koła Gospodyń
Wiejskich zaprezentowały 10
grudnia br. wigilijne potrawy i dekoracje. W Zaścianku Podlaskim
w Skrybiczach stoły uginały się od
różnorakich pyszności. a kilkadziesiąt drużyn rywalizowało o palmę
pierwszeństwa w konkursie na
„Tradycyjny stół wigilijny”. Celem
konkursu jest upowszechnianie
wiedzy o regionalnych potrawach
wigilijnych, kultywowanie lokalnych
tradycji.
Komisja konkursowa najwyżej oceniła potrawy przygotowane przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Malinnik w gminie Orla.
Przyjmująca nagrodę Walentyna
Troc nie kryła wzruszenia. Stwierdziła „My tu z ciocią najczęściej
gotujemy, takie nasze, domowe
potrawy, co z pola, z ogrodu, z goCd. str. 10

Ostrożany

Kwesta
na renowację
zabytków

Ostrożany to wieś z niebagatelną historią. Pierwsze wzmianki
pochodzą z roku 1450, kiedy to
Cd. str. 9

Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут - Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!
Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało pierwszą edycję konkursu
plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu
się urodziłem”. Konkurs poświęcony
został historii i kulturze Podlasia
oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu było pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego ,
kształtowanie tożsamości
oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości. Konkurs
skierowany był do dzieci
w wieku przedszkolnym,
uczniów szkół podstawowych, oraz średnich, czyli
rozpiętość wiekowa od 4
do 18 lat! Efekty przerosły
oczekiwania organizatorów.
Zgłosiło się aż 55 uczestników z Hajnówki, Bielska
Podlaskiego, Orli, oraz Narewki nadsyłając przepiękne prace. Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie. W skład komisji
weszli: Mirosław Zdrajkowski-artysta plastyk, Agata
Łuksza-grafik i ilustratorka
książek dla dzieci, Agnieszka Tichoniuk –historyk sztuki . Komisja przyznała 22
nagrody i wyróżnienia następującym osobom:
Kategoria dzieci przedszkolne
I. Milena Gromacka z Hajnówki
II . Kalina Dmitruk z Kuraszewa
III. Maria Szpilko z Hajnówki, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce
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Wyróżnienie:
• Tymon Borowski z Hajnówki ,
Przedszkole Nr 1
• Martyna Prokopiuk z Hajnówki,
Przedszkole Nr 1
Kategoria klasy I - III
Szkoły Podstawowej
I. Dawid Niczyporuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku
Podlaskim

Wyróżnienie:
• Natalia Żarska, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim
• Oliwia Martyniuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku
Podlaskim
• Szymon Wyszkowski, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku
Podlaskim

Szkoły Podstawowej
I. Natalia Głowacka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
II . Anastazja Głowacka - Szkoła
Podstawowa nr 2 w Hajnówce
III. Patryk Skiepko - Szkoła Podstawowa w Narewce
Wyróżnienie:
• Dawid Ancutko - Szkoła Podstawowa w Narewce,

Kategoria Szkoły Średnie
I. Patryk Janczuk, LO z DNJB w Hajnówce
II. Izabela Małgorzata Borowska, II
LO z BJN w Bielsku Podlaskim
III. Monika Czurak, LO z DNJB w Hajnówce
Wyróżnienie:
• Klaudia Karpiesiuk, II LO z BJN
w Bielsku Podlaskim
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
26 listopada 2019 r. Wręczone zostały pamiątkowe
dyplomy i nagrody, oraz
otwarta została wystawa
nagrodzonych prac, która
dostępna będzie do końca
lutego 2020 r.
Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować
nauczycielom i opiekunom,
dzieci, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, pogratulować zwycięzcom, oraz
życzyć dalszych sukcesów
i poszukiwań twórczych.
Serdeczne podziękowania
należą się również sponsorom nagród w konkursie:
Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie oraz
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Tekst/fot: Agnieszka
Tichoniuk

II. Hanna Lipińska, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim
III. Anna Rokicka, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

• Nina Niczyporuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku
Podlaskim
Kategoria klasy IV – VIII

• Weronika Lewsza - Szkoła Podstawowa w Narewce i Magdalena Kościk - Szkoła Podstawowa
z DNJB w Orli

Konkurs realizowany
w ramach projektu „Przygraniczny
Alians Etniczny” z dotacji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Urzędu Miasta Hajnówka

Wieści Podlaskie

Uczniowie z wizytą w starostwie
Bielskie starostwo powiatowe odwiedzili uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych im. Jana Pawła
II w Bielsku Podlaskim. Miłych gości podejmował sekretarz powiatu
Ryszard Anusiewicz.
Jest to kolejna wizyta
uczniów tej szkoły w urzędach administracji publicznej. Wcześniej
zawitali do urzędu miasta Bielsk
Podlaski i urzędu gminy.
Goszczącą u nas młodzież
i opiekujących się nią nauczycieli
przywitał sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz. Podczas spotkania udzielił on bogatych informacji

Sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz wita się z młodzieżą

Wizyta w gabinecie starosty

na temat działalności samorządu
powiatowego i starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu,
jego organów oraz osób nim kierujących. Dla uczniów szczególnie
interesujące były zagadnienia
związane z życiem codziennym
i załatwianiem spraw w tutejszym
urzędzie. – Każdy was, tak jak każdy z mieszkańców powiatu przynajmniej raz w życiu przyjdzie do

XII sesja Rady Powiatu
28 listopada br. obradowała
Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim.
Porządek obrad obejmował bardzo
zróżnicowaną tematykę, od bieżących spraw powiatu poprzez sprawozdawczość aż po planowanie
posiedzeń komisji stałych w 2020 r.
Niewątpliwie najciekawszym
zagadnieniem podczas sesji było
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego. Powiat bielski na wniosek gminy

Orla organizuje przejazdy autobusowe na linii Bielsk Podlaski – Parcewo – Spiczki – Orla – Krywiatycze.
Po podjęciu uchwały z wybranym
przewoźnikiem zostanie zawarta stosowna umowa. Wystąpiono
także z wnioskiem do wojewody
podlaskiego o dopłatę na ten cel
z funduszu rozwoju przewozów auWieści Podlaskie

tobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Linia komunikacyjna, z której skorzystają mieszkańcy
gmin Orla i Bielsk Podlaski, zostanie uruchomiona z początkiem roku
2020.
Rada zapoznała się z informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów
o podstawowym znaczeniu dla
województwa. Jest to pewne novum w praktyce samorządu powiatowego, do tej pory bowiem organ

ten składał informację analityczną
na temat stanu środowiska. Jest to
konsekwencją zmian w przepisach
prawnych, które zniosły obowiązek
przedkładania informacji w dotychczasowym kształcie.
Interesującym z punktu widzenia osób niepełnosprawnych
było zwiększenie środków PFRON

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży, dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, ortopedyczny
i pomocniczy, likwidacji barier architektonicznych oraz działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Kwota przeznaczona na powyższe
zadania została powiększona o blisko 69 tys. zł.
Ponadto radni zapoznali się
ze sprawozdaniem z pracy zarządu powiatu przedstawionym przez
starostę Sławomira Jerzego Snarskiego, analizą oświadczeń majątkowych radnych i członków zarządu.
Podjęto uchwały w sprawach finansowych oraz planów pracy rady
i jej komisji stałych na przyszły rok,
a także zmiany nazwy Zaocznej
Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr
1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Podlaskim. W zakresie spraw majątkowych podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy i najmu nieruchomości powiatowych.
Ze szczegółowym porządkiem
obrad oraz materiałami sesyjnymi
można zapoznać się na naszej
stronie internetowej: http://powiatbielski.esesja.pl/posiedzenie/af91
bd77-6236-4.
pd

Sekretarz powiatu otrzymał wykonane ręcznie podziękowanie
nas załatwić swoją sprawę – mówił sekretarz Anusiewicz. – Może
to być wydanie prawa jazdy lub
rejestracja pojazdu, może tez być
budowa domu. Prowadzimy także
bezpłatne udzielanie porad prawnych, z których każdy z was może
skorzystać.
Po krótkim wykładzie uczniowie zwiedzili pomieszczenia starostwa. Zajrzeli m.in. do gabine-

tów starosty i sekretarza powiatu,
zapoznali się z pracą sekretariatu,
stanowiskiem pracy promocji powiatu oraz biurem obsługi klienta.
Wizytę zakończyła wymiana
upominków. Sekretarz powiatu
otrzymał wykonane ręcznie barwne podziękowanie. Odwdzięczył się
gościom wręczając im przygotowane niespodzianki.
pd

Droga Niewino Leśne – Niewino
Popławskie oddana do użytku
W dniu 6 listopada 2019 r.
odbył się odbiór końcowy robót
związanych z przebudową drogi
powiatowej Nr 1583B Niewino Leśne – Niewino Popławskie o długości 3,5 km. Inwestycja realizowana
była przez powiat w latach 2017 –
2019. Została sfinansowana w 80%
z budżetu państwa w ramach pozyskanych funduszy na usuwanie
szkód powstałych w infrastrukturze
komunalnej na skutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Pozostałe fundusze zostały
zapewnione przez powiat bielski
i samorząd gminy Wyszki.
Całkowita wartość zadania
wyniosła ponad 6,2 mln zł.
pzd
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Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
8 gabinetów diagnostycznych
i 2 sale (konferencyjna i integracji
sensorycznej) składa się na obecne
lokum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.
11 grudnia br. uroczyście otwarto
nową siedzibę placówki, mieszczącą się obecnie w budynku dawnego
Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta przy ul.
Widowskiej. Honory gospodarza
pełniła dyrektor poradni Barbara
Szpalerska.
Kiedy jako zarząd powiatu
słyszeliśmy od pani dyrektor, że

ambicjami i przemyśleniami muszą
być samodzielni i twórczy. Muszą
budować swój świat, podejmować
decyzje i ponosić odpowiedzialność
aby pokazać, że są trochę lepsi
i mogą osiągać coraz więcej.
Bielska poradnia psychologiczno-pedagogiczna powstała
w 1965 r. Do dnia dzisiejszego
zmieniali się jej dyrektorzy, nazwy
i siedziby. Dyrektorami kolejno
byli: Zygmunt Kałużny (do 1972 r.),
Zofia Szengolec (1972-84), Irena
Noskowicz (1984-85), Walentyna
Zinkiewicz (1985-2002). Od 2002
Wystąpienie starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego

Powitanie gości – dyrektor Barbara Szpalerska i Hubert Sutkowski

Wyświęcenie nowej siedziby poradni
- dziekan bielski ks. Leoncjusz Tofiluk

Obecna siedziba poradni przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
potrzebuje nowego obiektu i wspar- r. dyrektorem pozostaje Barbacia, by uzyskać nowe możliwości ra Szpalerska. Siedziba placówki
działania placówki, być może także
mieściła się w budynku u zbiegu
o charakterze poradni specjalistycz- ulic Kościuszki i 3 Maja, w budynnej, to nie mieliśmy wątpliwości, że
ku byłej bursy szkolnej i ostatnio
takiego wsparcia warto udzielić – w budynku powiatu przy ul. 3 Maja
mówił do uczestników wydarzenia 17. Początkowo nosiła nazwę Postarosta Sławomir Jerzy Snarski. - wiatowej Poradni WychowawczoPrzekonało nas jej zaangażowanie, -Zawodowej, od listopada 1975
gdyż możemy zapewnić warunki r. zmieniono ją na Poradnię Wymaterialne, ale to ludzie ze swymi chowawczo-Zawodową. W 1993 r.
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ostatecznie przybrała nazwę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bielsku Podlaskim. Obecnie z jej
pomocy korzysta ponad 300 osób.
Nowa siedziba poradni daje
nam możliwość organizowania spotkań sieci wsparcia i samokształcenia, spotkań z rodzicami, z młodzieżą, szkoleń nauczycieli i dyrektorów
– podkreślała zalety obecnej lokalizacji pedagog i logopeda Maria
Marciniak-Kraśko. – Dysponujemy
bowiem większą ilością gabinetów dydaktycznych, terapeutycznych oraz salą konferencyjną. Jak
poinformowała, w planach jest
przekształcenie Poradni w ośrodek specjalistyczny, zajmujący się
diagnostyką i terapią dzieci z zespołem Aspergera, niedosłyszących
i niedowidzących. Najważniejszy
wymóg ku temu, czyli posiadanie
wyspecjalizowanej kadry, został już
spełniony.
Pomieszczenia poradni zostały poświęcone przez kapłanów
– dziekana bielskiego ks. Leoncjusza
Tofiluka oraz ks. Radosława Wiechnika, wikariusza bielskiej parafii
Matki Bożej z Góry Karmel. Uroczystość zgromadziła wielu gości,
wśród których obok starosty Sławomira Jerzego Snarskiego obecni
byli także wicestarosta Piotr Bożko,
przewodniczący rady powiatu Andrzej Leszczyński, członek zarządu
powiatu Zbigniew Jan Szpakowski,
przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty Dorota Zimnoch,
burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, wójtowie gmin,
dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych z innych
powiatów, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych powiatu oraz pracownicy bielskiej placówki.
Starosta bielski podziękował
dyrektor Barbarze Szpalerskiej za
efektywną działalność, podkreślając zaangażowanie i chęć pracy
zarówno jej samej, jak i podległych
pracowników. Podziękowania i życzenia na jej ręce złożyli także inni
uczestnicy wydarzenia, m.in. Dorota
Zimnoch z Podlaskiego Kuratorium
Oświaty, burmistrz Bielska Podlaskiego, ks. dziekan Leoncjusz Tofiluk. Rewanżując się swoim gościom,
dyrektor poradni wyraziła wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom wspierającym poradnię w jej
działalności oraz pozyskaniu i wyposażeniu nowej siedziby. – Cały
czas czuliśmy to wsparcie ze strony
zarządu powiatu, a szczególnie pa-

nów starostów – mówiła dyrektor.
Podziękowania skierowała również
do dyrektora powiatowego zarządu
dróg Leszka Aleksiejuka, którego

pracownicy pomogli przy przenoszeniu się ze starej siedziby i zagospodarowaniu nowych pomieszczeń.
Pomoc ta była bardzo ważna, gdyż
wśród personelu jednostki nie było
wówczas zatrudnionego mężczyzny.
Uroczyste otwarcie nowej siedziby zakończył pracujący już jedyny wśród pracowników mężczyzna
- Hubert Sutkowski. Jako podsumowanie działalności i niejako motto
poradni odczytał on przypowieść
o piekle, w którym przy kotle z gulaszem głodowały osoby zaopatrzone w nienaturalnie długie łyżki,
uniemożliwiające im sięgniecie do
kotła po pokarm. Identyczna sytuacja panowała w niebie, ale tam ludzie byli najedzeni i szczęśliwi, gdyż
nauczyli się karmić jeden drugiego.
pd

Pomieszczenia poradni zwiedzają przewodniczący rady powiatu Andrzej
Leszczyński i członek zarządu powiatu Zbigniew Jan Szpakowski

Mikołaj w bielskim szpitalu
2 grudnia br. oddział dziecięcy
SPZOZ w Bielsku Podlaskim odwiedził Mikołaj z Laponii.
Pojawił się on w naszym mieście na zaproszenie Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski, Fundacji
Grupy Unibep „Unitalent” oraz Konsula Honorowego Republiki Finlandii
w Białymstoku.
Najmłodsi pacjenci szpitala
byli bardzo podekscytowani wizytą
tego niezwykłego gościa. Dzieci recytowały
wierszyki i śpiewały
piosenki, co Mikołaj
nagradzał prezentami
ufundowanymi przez
Grupę Unibep.
Aby dodatkowo
uatrakcyjnić ten wyjątkowy dzień, kapelan
Szpitala Rustam Belov
zaprosił chór młodzieżowy do wspólnego
śpiewu. Po wysłuchaniu
utworu na przywitanie,
Mikołaj stwierdził: „Bardzo lubię polskie kolędy!”
Niezwykły gość
pospieszył następnie
na spotkanie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bielsku Podlaskim. Czekało go
też spotkanie z mieszkańcami Bielska Podlaskiego na Placu Jana Pawła II przed bielskim ratuszem, gdzie
przywitało go Studio Piosenki „Fart”

z Bielskiego Domu Kultury. Odbyły
się też uroczyste defilady reprezentacji osiemnastu placówek przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek
opiekuńczych, które zaprezentowały
przygotowane z okazji tej wizyty
programy artystyczne.
Było to pierwsze takie wydarzenie w historii Bielska Podlaskiego
i bielskiego szpitala.

Dyrektor SPZOZ Bożena
Grotowicz zaprosiła Mikołaja do
złożenia wizyty w przyszłym roku
przekonując, że wśród dzieci z całego świata to właśnie te z Bielska
Podlaskiego kochają go najbardziej.
spzoz
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ZŁOTE GODY W CZEREMSZE

W dniu 15 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze
odbyła się podniosła uroczystość.
10 par małżeńskich zamieszkałych
na terenie naszej gminy obchodziło w 2019 roku jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Ten piękny
jubileusz stał się okazją do uhonorowania naszych mieszkańców
Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wręczał Wójt Gminy Czeremcha
Pan Jerzy Wasiluk z udziałem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Czeremcha Pana Mariusza Szymaniuka.
Odznaczeni medalami zostali Państwo:
• Walentyna i Jan Jakimiuk
• Wiera i Jakub Kierdelewicz
• Nina i Włodzimierz Lewczuk
• Nadzieja i Michał Micewicz

•
•
•
•
•
•

Maria i Wiktor Niczyporuk
Marek i Danuta Radzikowscy
Wiera i Wiktor Roszczenko
Nadzieja i Dymitr Samosiuk
Nina i Eliasz Sołościuk
Nina i Henryk Sulescy.

Macie za sobą Szanowni
Jubilaci wspólnie spędzony długi okres życia, 50 lat. Na pewno

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych

w Waszym małżeństwie przez
te 50 lat były okresy pomyślności i zadowolenia, ale były też
i momenty trudne, smutne, wymagające poświęceń i wyrzeczeń.
Najważniejsze, że byliście ze

sobą razem, w dobrych
i złych chwilach. Dlatego też
jubileusz

50-lecia pożycia małżeńskiego
jest w naszym społeczeństwie
słusznie traktowany jako doniosłe wydarzenie podkreślił Wójt
Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk.
Podczas uroczystości jubilatom

towarzyszyły członkowie rodzin
i zaproszeni goście. Uroczystość
uświetniła część artystyczna
przygotowana przez uczniów
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czeremsze w postaci montażu
słowno-muzycznego pt. „Silni
Hymn emeryta
miłością” i zespół folkloryPłyną lata płyną, ale dusza młoda.
styczny Hiłoczka, a Jubilat
Nie szkoda nam pracy, lecz młodości szkoda.
Pan Włodzimierz Lewczuk
Mija młodość , praca, zostają wspomnienia.
zaprezentował swój wiersz
Trzeba się z tym zgodzić, tu już wyjścia nie ma. „Hymn emeryta”.
Poruszamy dziarsko nóżką krok po kroku,
Dostojnym jubilatom
byle by doczekać do nowego roku.
oprócz medali wręczono
Krok jest posuwisty, czasami jak taniec,
dyplomy, kwiaty oraz upotu idzie elegant, a tam przebieraniec.
minki. Następnie zaproszono
Idą starsze lale, a obok narciarze,
wszystkich na tradycyjną
maki już jesienne, pomarszczone twarze.
lampkę szampana i jubileIdzie dziś emeryt, idzie na spotkanie,
uszowy tort. Podczas uroczybędą tu szpanować Panowie i Panie.
stości nie zabrakło również
Niech żyje emeryt, niechaj długo żyje,
pamiątkowych zdjęć oraz
a dopóki żyje, niechaj wino pije.
wspomnień jubilatów.
Alicja Pytel

Szczęśliwych i radosnych

i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
wszystkim odbiorcom ciepła
życzy

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
życzy firma
W te najpiękniejsze Święta
ślemy Wam życzeń moc,
niechaj się spełnią wszystkie
w tę Wigilijną Noc!
Wesołych Świąt

MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski,
ul. Piłsudskiego 41,
www.ajokna.com.pl,
tel. 85 730 53 01,
508 134 381

życzy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Besawa
Księgarnia w Bielsku Podlaskim
Iwona Szerszeń
Wiesław Sokołowski

Wieści Podlaskie
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Wieczór poetycko – muzyczny

GMINA BIELSK PODLASKI
100-latka z Plutycz

W czwartek 21 listopada
2019r o godz. 15 po raz pierwszy w nowej siedzibie Gminnego
Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Nurcu-Stacji przy ul. Kolejowej
miało miejsce niecodzienne wydarzenie jakim był wieczór poetycko
-muzyczny.
W dniu 25 listopada 2019 roku
Słowno-muzyczne spotkanie
Pani Nadzieja Nazaruk ze wsi Plutycze
umilili nam poeci z Klubu Literacobchodziła setną rocznicę urodzin.
kiego w Siemiatyczach w osobach
Uroczystość odbyła się w domu Ju- Pani Barbary Zagubień, Pani Bogubilatki, gdzie towarzyszyła jej najbliższa sławy Jackiewicz, Pana Mikołaja
rodzina, Wójt Gminy Bielsk Podlaski Ra- Żabińskiego i Pana Józefa Dołoto,
isa Rajecka wraz z pracownikami Urzędu recytując z tomików swoje wiersze
Gminy, Kierownik Placówki KRUS w Biel- o różnorodnej tematyce. Recytacja
sku Podlaskim oraz Proboszcz Parafii
Prawosławnej pw. Piotra i Pawła w Rajsku ks. Jarosław Godun wraz z matuszką.
Gratulujemy Pani Nadziei pięknego Jubileuszu i życzymy dużo zdrowia
i wszelkiej pomyślności na kolejne lata.

przeplatana była występem lokalnych zespołów „ Tęcza” i „ Niezabudki”,którzy rozweselili uczestników swoim śpiewem. Chwytliwe
refreny piosenek śpiewali wszyscy
uczestnicy- zrobiło się sympatycznie i wesoło. Tego wieczoru popłynęło jeszcze wiele pięknego słowa
mówionego i śpiewanego, które
trafiło do zakamarków dusz i serc
gości spotkania.
Wieczór zakończył się słodkim poczęstunkiem i był okazją do
wymiany przeżytych wrażeń z imprezy i wspólnej integracji uczestników.
Irena Janoszuk

(ir)

Zespół „Tęcza”

Niech nadchodzące
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
wpłyną w pełnym radości rodzinnym gronie
ze wspólnie śpiewaną kolędą
a Nowy Rok przyniesie same radosne dni
Przewodniczący
Rady Gminy Białowieża
Włodzimierz Wołkowycki

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości.
Niech będą źródłem niegasnącej nadziei,
ciepła rodzinnego i życzliwości,
a Nadchodzący Nowy 2020 rok
umocni nadzieję na lepszą przyszłość.
Przyniesie wiele satysfakcji,
spełni oczekiwania i zamierzenia osobiste oraz zawodowe.
Grzegorz Warchoł
Przewodniczący Rady Gminy Orla

Wójt
Gminy Białowieża
Albert Litwinowicz

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech te święta będą piękne, magiczne i spokojne,
niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość,
odpoczynek, życzliwość i wzajemne zrozumienie,
a Nowy 2020 Rok niech obtuje pomyślnością i szczęściem.

Leon Pawluczuk
Wójt Gminy Orla

oraz pracownicy Urzędu Gminy Orla

Wójt Gminy Wyszki
Mariusz Korzeniewski
Przewodniczący Rady
Zoa Lucyna Oksiuta
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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Gminy Czyże
i wszystkim naszym Gościom
składamy
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Niech Nowy 2020 Rok będzie
czasem spokoju, spełnionych marzeń
i nadziei.

życzą
Wójt Gminy Czyże
Jerzy Wasiluk
wraz z pracownikami
oraz
Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Gawryluk
wraz z Radnymi

Wieści Podlaskie

Nadchodz¹ce wiêta Bo¿ego Narodzenia nios¹ ze sob¹ wiele radoci oraz reﬂeksji
dotycz¹cych minionego okresu i planów na nadchodz¹cy Nowy 2020 Rok.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radoæ.
Niech ka¿da chwila wi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yje w³asnym piêknem
a Nowy Rok obdaruje Was pomylnoci¹ i szczêciem.
Najpiêkniejszych wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Życzy Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP
Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

„Maryja potraﬁ przemienić stajnię dla zwierząt w dom Jezusa,
ze skromnymi pieluszkami i z olbrzymią czułością”
Ojciec Święty Franciszek, Evengelii gaudium, 286

Kochani Czytelnicy,
Na Święta Bożego Narodzenia życzę Wam zapatrzenia się
w przykład Maryi, która pięknie pokazuje, jak trzeba przyjmować Boga, jak całe swoje życie czynić tęsknotą za Zbawicielem.
Tęsknotą tak wielką i żarliwą, że zrozumiałe staje się wołanie
Izajasza: rozedrzyj niebiosa i zstąp (Iz 64, 1). Niebiosa zostały już
„rozdarte” i powiedzielibyśmy - nie są „zszyte” do dzisiaj. Ten,
Który jest i Który był, ciągle przychodzi. W widzialnej postaci,
w ludzkim ciele, narodził się dawno temu w Betlejem. Przyszedł
do wszystkich, choć był oczekiwany tylko przez niektórych.
Nie mogąc znaleźć otwartego domu i otwartego serca, narodził
się w grocie przeznaczonej dla bydła, czyli w miejscu „nie
ludzkim”. Te okoliczności narodzin Zbawiciela są ważnym
dowodem na to, że miłość Boża nie rozbija się o nasze ludzkie
mury, że z łatwością je przenika. Pod obrus wigilijnego stołu
wielu wkłada siano na pamiątkę stajni, ale również na znak, że
Chrystus chętnie wchodzi w nasze ubóstwo, w naszą niemoc –
po to, by stać się naszą mocą i naszym bogactwem. Święta
Bożego Narodzenia są więc pełne nadziei.
Czujemy się zaskoczeni, a nawet zaniepokojeni radykalnością
Bożej miłości. Ale to dobrze, bo takie zaskoczenie może okazać
się wielką łaską, może nas obudzić i otworzyć. A gdy człowiek
z ufnością otworzy się na dobro i przyjmie Boga, nawet jeśli On
przyjdzie w zaskakującej postaci, to czeka go hojna nagroda błogosławiony pokój, przeznaczony „ludziom dobrej woli”.
Przekazuję wam, Drodzy Czytelnicy, świąteczne pozdrowienie
i życzę, byście te Święta przeżyli w radości, z głębokim
przekonaniem, że Chrystus przynosi nam miłość i nigdy z nas
nie rezygnuje, że przychodzi jako Zbawiciel, jako Boski
Ratownik, jako Książe Pokoju.
Życzę także, aby Nowy Rok przyniósł Wam dużo dobra i by
towarzyszyło Wam zawsze Boże błogosławieństwo, a Wy,
byście umieli się na nie otwierać.
+ Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Gminy Milejczyce
życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,
aby przy wigilijnym stole
nie zabrakło ciepłej rodzinnej atmosfery,
zaś nadchodzący Nowy 2020 Rok
niech pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość
i doda odwagi
w pokonywaniu trudności dnia codziennego.

Wieści Podlaskie

Milejczyce
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Mieszkańcom
gminy Narewka,
radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego
Nowego Roku 2020
życzą:
Wójt
Gminy Narewka
Rada
Gminy Narewka

Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary szczęści i powodzenia.

Wójt Gminy
Jerzy Iwanowiec
wraz z pracownikami

Życzy

Przewodnoczący Rady Gminy
Jerzy Piotr Galimski
wraz z radnymi

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku Podlaskim

Będzie
bezpieczniej
Trwają prace na drodze powiatowej łączącej Milejczyce z drogą krajową biegnąca z Bielska Podlaskiego do Przejścia Granicznego
w Połowcach. Modernizowany jest
ponad 3-kilometrowy odcinek do
granicy powiatu siemiatyckiego
z powiatem hajnowskim. Zakres
prac obejmuje m.in. zastąpienie dotychczasowej nawierzchni żwirowej,
brukowej i częściowo asfaltowej
nawierzchnią bitumiczną, wykonanie zjazdów, odwodnienie kilku odcinków i rozbudowę skrzyżowania.
We wsi Miedwieżyki zostanie wykonana zatoka autobusowa. Koszt
inwestycji realizowanej wspólnie
przez powiat siemiatycki i gminę
Milejczyce to kwota ponad 2,4 mln
zł. ! Milion 195 tys zł powiat siemiatycki pozyskał z budżetu państwa,
pozostała część będzie pochodzić
z budżetu gminy. Odremontowana
droga nie tylko usprawni połączenie
wschodniej części powiatu siemiatyckiego z Czeremchą i przejściem
granicznym w Połowcach ale też
poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Modernizowany odcinek jest
częścią szlaku rowerowego „Green
Velo”.
(czar)
Powiat białostocki

Jest umowa,
będzie droga
8 listopada władze powiatu białostockiego podpisały umowę z firmą
Strabag, która będzie wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie
kolejnego odcinka drogi powiatowej
Białystok – Wojszki. Wspomniana
droga jest w bardzo złym stanie. Asfalt – pełen dziur - znajduje się tylko
po jednej stronie drogi, druga część
nawierzchni jest żwirowa. Mimo tak
fatalnej jakości jest to droga o sporym natężeniu ruchu bowiem wielu kierowców skraca w ten sposób drogę do
Bielska Podlaskiego. Po remoncie, który
ma zakończyć się do końca sierpnia
przyszłego roku przebudowana droga
będzie miała 6 metrów szerokości i pobocza gruntowe o szerokości 1,25 m.
Wartość prac to ponad 5 mln zł. To
kolejna część tej trasy, która zostanie
zmodernizowana. Po zakończeniu inwestycji pozostanie jeszcze ok. 10 km
odcinek Kudrycze – Wojszki.
(sok)
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GMINA HAJNÓWKA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ BORYSÓWKA – OLCHOWA KŁADKA
Została zakończona przebudowa drogi w Olchowej Kładce. Projekt „Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej Nr. 108563B Borysówka –
Olchowa Kładka” był przygotowany
jeszcze w latach poprzednich. Ostatecznie został ukończony w roku

2017. Ze względu na możliwość Kładce. Przeprowadzone było karczowsparcia finansowego z Funduszu wanie i wytyczenie granic przebiegu
Leśnego oraz zakres robót, prace inwestycji. Dokonano wymiany nabyły podzielone na dwa etapy.
wierzchni drogi i wykonano wieloW sierpniu 2018 r. był przeka- warstwową przebudowę na całym
zany teren placu budowy – stano- odcinku drogi gminnej Nr 108563B
wiący główną ulicę wsi w Olchowej – stanowiącej jednocześnie główną
ulicę wsi.
W I etapie wykonano 291 m
nawierzchni z kruszywa łamanego,
które zastąpiło dotychczasową drogę
gruntową (odcinek będący przedłużeniem drogi leśnej) oraz 554 m nawierzchni żwirowej stanowiącej przebudowę pod prace w II etapie. Realizacja pierwszego etapu była możliwa
dzięki wsparciu Lasów Państwowych
kwotą 350 tys. zł (rok 2018).
W październiku 2019 r. Gmina
Hajnówka przystąpiła do realizacji II
etapu tej inwestycji, który składał się
z trzech odcinków.
Na odcinku 544,10 m została
położona nawierzchnia bitumiczna
o szerokości 5 m na podbudowie
wykonanej w I etapie. Na odcinku
drugim o długości 77,73 m ułożono nawierzchnię z brukowej kostki
betonowej gr. 8 cm na posypce cementowo – piaskowej (szer. drogi 5
m), natomiast trzeci odcinek o długości 450,5 m to droga wykonana
z betonu asfaltowego (szerokość
jezdni 5m).
Nie byłaby możliwa realizacja tego przedsięwzięcia, gdyby nie
wsparcie Lasów Państwowych. Kwota jaka przypadła na przebudowę II
etapu to 560 tys. zł z Funduszu Leśnego.
W związku z tym, iż Gmina
nieustannie śledzi programy na do-

finansowanie różnych przedsięwzięć
na swoim terenie – w roku 2018 został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu
Dróg Samorządowych. 1 października 2019r. Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz otrzymała z rąk Wojewody

Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego Promesę na kwotę około
650 tys. zł.
Wójt Gminy nie ukrywa, że marzeniem jest przebudowa kolejnych
dróg, ale potrzebne jest do tego
wsparcie z zewnątrz.

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Nowokorninie
02 grudnia 2019 r. przed remizą jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowokorninie odbyło się
uroczyste przekazanie samochodu
ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Gaśniczego, środków Narodowego
Poświęcenia dokonali: Powiai Wojewódzkiego Funduszu Ochro- towy Prawosławny Kapelan Strany Środowiska i Gospodarki Wod- żaków – ks. Jan Wołkowycki, Pronej, Komendy Głównej Państwo- boszcz Parafii w Nowoberezowie
wej Straży Pożarnej, Ministerstwa – ks. Jan Kazimiruk i Kapelan KaSpraw Wewnętrznych i Administra- tolicki Strażaków – ks. Rafał Zbucki.
W apelu uczestniczyli.: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, st.
bryg. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, bryg.
Piotr Koszczuk – Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce, mł. bryg.
Grzegorz Bajko – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, kom. Maciej Ciuruk – Zastępca
Komendanta Powiatowej Policji
w Hajnówce, kpt. Tomasz Kozłowski
– Komendant Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, dh.
Jerzy Lisicki - Prezes
Ochotnicza Straż Pożarna
cji a także środkom finansowym OSP Białowieża, Jarow Nowokorninie otrzymała nowy Gminy Hajnówka.
sław Stocki - inż. nadzoru
średni samochód ratowniczo – gaUroczystego przekazania po- w Nadleśnictwie Browsk,
śniczy z napędem uterenowionym
jazdu dokonał Jarosław Zieliński
Radni Gminy Hajnówka,
GBA na podwoziu IVECO. Zakup – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
przedstawiciele lokalpojazdu za kwotę 755.220,00 zł., Polskiej, st. bryg. Andrzej Sobolew- nych władz OSP z terenu
możliwy był dzięki połączeniu środ- ski - Zastępca Podlaskiego Komen- gminy, a także okoliczni
ków finansowych budżetu państwa
danta Wojewódzkiego PSP oraz Lu- mieszkańcy.
przeznaczonych na funkcjonowanie
cyna Smoktunowicz – Wójt Gminy
Po wystąpieniach
Krajowego Systemu Ratowniczo – Hajnówka.
zaproszonych gości koń8

czących uroczystość – uczestnicy
spotkania wykonali pamiątkowe
zdjęcie na tle przekazanego pojazdu pożarniczego.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie funkcjonującej od roku 2016
w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego w nowoczesny
samochód ratowniczo – gaśniczy pozwoli
na podniesienie stanu
gotowości operacyjno –
technicznego jednostki
ochrony przeciwpożarowej i przyczyni się
do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie
Gminy Hajnówka.
Wieści Podlaskie

Mikołaj z Laponii odwiedził Bielsk Podlaski
Cd. ze str. 1
szkół podstawowych i ponadpodspotkał się z podopiecznymi z biel- stawowych. Program oceniali Mikoskiego Środowiskowego Domu Sa- łaj wraz z zespołem jurorów. Namopomocy. Obejrzał prezentację grodę główną – wysokości 1500 zł
artystyczną, wspólnie z bielszcza- – otrzymało Przedszkole Parafialne
na Hołowiesku. Pozostałe zesponami zaśpiewał kolędy. Śnieżynka
rozdała przybyłym prezenty. Od- ły otrzymały worki z prezentami.
wiedził też dzieci i pracowników Trzeba przyznać, że reprezentacje
były bardzo ciekawe, wymagały
Grupy Unibep.
Kulminacyjnym punktem wiele pracy i oryginalności. Przed
wizyty było spotkanie Mikołaja scenę wjeżdżały nawet samochody. Mieszkańcy mogli otrzymać
z mieszkańcami na Placu Jana
Pawła II, które poprowadził Mate- słodycze i upominki rozdawane
usz Sacharzewski. Spotkanie wy- przez wolontariuszy. Zadbano
też o stoiska z ciepłymi napojami
pełniły pieśni bożonarodzeniowe
w wykonaniu Studia Piosenki „Fart” i potrawami. Były tradycyjne placki
Bielskiego Domu Kultury. Na sce- ziemniaczane.
Po wspólnym włączeniu świanie dostojnie zasiadł Mikołaj wraz
z Burmistrzem Miasta Jarosławem tełek przez Dostojnych Gości na
Borowskim, Prezesem Fundacji stojącej przy ratuszu choince oraz
Grupy Unibep „Unitalent” Wojcie- miejskich świątecznych iluminacji
Mikołaj wyszedł do mieszkańców,
chem Jarmołowiczem i Konsulem
Honorowym Finlandii w Białymsto- by do nich pomachać i chwilę porozmawiać, udzielił też krótkiego
ku Andrzejem Parafiniukiem.
Wszyscy oni wraz Mikołajem wywiadu telewizyjnego. Spotkanie
zabrali głos. Niespodzianką było to, zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd z „Fartem” i „Karuzelą”.
że Mikołaj dobrze radził z językiem
Mikołaj pożegnał Bielsk wsiapolskim. -Mam łatwość uczenia się
dając wraz z personelem towarzyjęzyków – wyznał.
Przed sceną zaprezentowały szącym do swojej limuzyny. Do
3 min program zespoły z osiem- zobaczenia za rok.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
nastu placówek z naszego miasta:
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu
placówek opiekuńczych, przedszkoli,

Kwesta
na renowację
zabytków
Cd. ze str. 1

Nagrodę za I miejsce odbierają
dzieci z Przedszkola Parafialnego na Hołowiesku

Prezentują swój program uczniowie z I LO

Niewidomych apetyt na kulturę - warsztaty
członków Polskiego Związku Niewidomych w Hajnowskim Domu Kultury
Chociaż do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, dla grupy członków hajnowskiego Koła Terenowego Polskiego
Związku Niewidomych wraz z przewodnikami, świąteczna atmosfera
zapanowała już w minioną sobotę,
23 listopada 2019 roku. Stało się
tak za sprawą warsztatów artystycznych, przeprowadzonych pod
kierunkiem dobrze nam już znanej
pani Anny Tarasiuk- instruktorki
Hajnowskiego Domu Kultury. Trzy
przeznaczone na warsztaty godziny minęły nadspodziewanie szybko.
Dzięki pomocy, inspirującym pomysłom i życzliwości pani Ani, wykonaliśmy własnoręcznie przepiękne

choinki nową, dla większości z nas
i niełatwą techniką filcowania kolorowej wełny na sucho za pomocą specjalnej igły. I choć nie udało
się uniknąć pokłucia palców, dobry
humor nas nie opuszczał. Podczas

zdobienia naszych choinek, puściliśmy wodze fantazji, a było w czym
wybierać: cekiny, perełki, rozmaite
koraliki oraz kuleczki kolorowej
wełny. Niektórzy z entuzjazmem
zabrali się także za wykonywanie

świątecznych kartek. Polecamy
samodzielne przygotowanie świątecznych pocztówek! To ogromna
przyjemność i satysfakcja. Okazało
się, że do wykonania tych pięknych
prac wystarczy serce, wyobraźnia
i cierpliwy instruktor, za co serdecznie dziękujemy pani Ani.
Warsztaty odbyły sie w ramach projektu dofinansowanego
przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce- pod hasłem „Niewidomych
apetyt na kulturę”, za co również
składamy serdeczne podziękowania.
Dorota Królikowska-Łapińska
Zdjęcia: A nna Tarasiuk
i Elżbieta Tomaszuk

Inicjatywa Społeczna 2019 Roku
Konkurs Inicjatywa Społecz- kańców gminy Perlejewo poprzez
na Roku ma na celu promowanie sport”
działań organizacji pozarządowych, - Bielska Inicjatywa Społeczna
które swoimi działaniami aktywi- – Stowarzyszenie zwykłe za inicjazują społeczność lokalną, promują tywę: „Kurs samoobrony dla kobiet”
zasady współżycia społecznego W kategorii Polityka Społeczna:
i przyczyniają się do rozwoju społeLaureat: Podlaski Sejmik
czeństwa obywatelskiego. Kapituła Osób z Niepełnosprawnościakonkursu przyznała tytułu laureata i wyróżnienia w pięciu kategoriach. Podajemy tylko nagrodzonych z naszego terenu.
W kategorii Budowanie wspólnoty lokalnej - wyróżnienia:
- Stowarzyszenie Krynica za
inicjatywę: VIII BulwaFest
- Stowarzyszenie Moszczonka za inicjatywę: Moszczonka
– płótno, glina i mąka
W kategorii Edukacja i sport wyróżnienia:
- LUKS „Iskra” Perlejewo za
inicjatywę: „Aktywność mieszWieści Podlaskie

mi za inicjatywę: PełnoMocne - W kategorii Kultura i Dziedzictwo
program wzmacniania środowiska
Narodowe - wyróżnienie:
osób z niepełnosprawnościami oraz - Stowarzyszenie Sympatyków
podmiotów i osób je wspierających Wsi Borysówka za inicjatywę: BajWyróżnienie: Ochotnicza
ki Sówki z Borysówki
Straż Pożarna w Koplanach za Wyróżnienie Specjalne (zgodnie
inicjatywę: „Ogień i czad to nie twój z Regulaminem Konkursu – przybrat”
znawane poza kategoriami konkursowymi, dla osób lub organizacji zasłużonych dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego):
Pani Anna Drabarz –
doktor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, funduszy
Unii Europejskiej i praw osób
z niepełnosprawnościami; od
2014 r. pracownik Wydziału
Prawa UwB. Współinicjatorka
powstania Podlaskiego Sejmiku
Osób z Niepełnosprawnościami
i od 2016 r. jego prezeska.
tekst i foto:puw)

jej właściciele Bartłomiej i Daćbóg
Ostrożańscy ufundowali pierwszy
kościół. W kolejnych latach właścicielami wsi były rody Kiszków,
Ostrogskich, Radziszewskich
o od 1749 r. do 1939 r Ciecierscy..
W 1752 r. król August III zezwolił na odbywanie w Ostrożanach
ośmiu jarmarków rocznie.
W Ostrożanach znajduje się
Sanktuarium Maryjne pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przedmiotem kultu jest
obraz Matki Boskiej Ostrożańskiej
z ok. 1661 roku ufundowany przez
kasztelana podlaskiego Aleksandra Radziszewskiego. Do rejestru
zabytków województwa podlaskiego wpisano nie tylko kościół parafialny lecz także dwa nagrobki
na miejscowym cmentarzu. Na
renowację jednego z nich, pochodzącego z 1848 r. nagrobku Józefa Bieżańskiego przeprowadzono
pierwszą w parafii kwestę w dniu
1 listopada br.
Na pomniku znajdują się
dwie inskrypcje. Pierwsza z nich
informuje, że postawiono go dla
Józefa Bieżańskiego staraniem
Jana Nepomucena Bizańskiego

i Stefana Ciecierskiego. Według
drugiej inskrypcji złożono tu też
tymczasowo zwłoki Anieli z Wodzińskich Grzybowskiej. Nagrobek
wykonano w pracowni Jakuba Tatarkiewicza w Warszawie.
Pomnik jest w bardzo złym
stanie, jego uratowanie wymaga
dużych nakładów. Trzeba oczyścić
pomnik bo piaskowiec bardzo łatwo się utlenia, wybudować nową
podstawę, uzupełnić ubytki. Zakres
koniecznych prac jest szeroki. Projekt renowacji opracowany przez
konserwatora zabytków wycenia
ich koszt na ok. 42 tys. zł. Inicjatorem ratowania nagrobka jest proboszcz Piotr Wójcik, który zaprosił
parafian do udziału w ratowaniu
zabytkowego pomnika. W dniu
1 listopada czynnie odpowiedzieli
oni na apel proboszcza, wrzucając datki do puszek kwestującej
młodzieży. Dla tych ostatnich
była to dodatkowa lekcja historii.
Mieszkańcy parafii i goście odwiedzający cmentarz nie żałowali
datków ale zebrana kwota to tylko niewielka część wspomnianych
powyżej niezbędnych nakładów.
Wiesław Sokołowski
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15. jubileuszowy konkurs fotograficzny „PODLASIE
W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty

Piętnasta edycja ogólnopolskiego konkursu za nami. W tym
roku zgłosiła się rekordowa liczba
102 osób, nadsyłając około 300 fotografii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy z całej Polski, z przewagą osób
z województwa podlaskiego.
Podlasie to mozaika kulturowa- która znakomicie oddana
została w fotografiach uczestników konkursu. Prawosławie, wielokulturowość, wyjątkowa przyroda
Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, rozlewiska Biebrzy i Narwi,
architektura- jak w kalejdoskopie
możemy przeglądać się w tym rejonie Polski. Niektóre nadesłane fotografie wyraźnie nawiązywały do
prac Wiktora Wołkowa - naszego
patrona - ujęciem tematu, formą
i klimatem.
W konkursie zdjęcia oceniało
niezastąpione jury złożone z profesjonalnych fotografów i miłośników
Podlasia, a jednocześnie przyjaciół
Wiktora Wołkowa: Bożeny Walencik, Tomasza Kłosowskiego,
Jarosława Chyry oraz Michała
Kość.
Komisja po bardzo żmudnych
i trudnych obradach przyznała następujące nagrody:

I NAGRODA:
• Jarosław Klej z Sokółki
II NAGRODA:
• Andrzej Goiński z Torunia
III NAGRODA:
• Wojciech Lisiński z Olsztyna
WYRÓŻNIENIE:
• Damian Kruk z Siedlec
• Marek Bednarz z Bierunia
• Piotr Cieśla z Mielnika
• Katarzyna Grochowska z Trypuci
• Beata Wilczyńska ze Studzianek
• Robert Gondek z Warszawy
• Małgorzata Kopańska z Czeremchy
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
od Związku Polskich Fotografów
Przyrody Okręg Podlaski:
• Jarosław Jakóbczak z Krynek
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
od Polskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków
• Anna Żukowska z Białegostoku
Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników dyrektor Muzeum i jednocześnie pomysłodawca konkursuTomasz Tichoniuk wraz z jurorami
wręczyli nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy.
Sponsorami nagród w konkursie byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd

Miasta Hajnówka, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku, Polskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków, Związek Polskich
Fotografów Przyrody Okręg Podlaski.
15 grudnia 2019 została
otwarta wystawa pokonkursowa.
Wystawę zdjęć można oglądać
w Muzeum Białoruskim w Hajnówce
do jesieni 2020 roku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy
pokonkursowej oraz dalszego fotograficznego uwieczniania naszego
wspaniałego Podlasia.
Konkurs objęty był honorowym
patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza
Miasta Hajnówka.
Nad konkursem patronat medialny objęły: www.racyja.com, www.
radio.bialystok.pl www.bialystokonline.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.
hajnowka.pl, www.nigdywiecej.org
TV Podlasie, Telewizja Kablowa Hajnówka, ”Kurier Podlaski”, „Niva”.
ORGANIZATOR:
Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce
PARTNER:
Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL.
Agnieszka Tichoniuk

Tradycyjny stół wigilijny
TOMDENTAL

Wyróżnienie przyznano KGW
TOMDENTAL
spodarstwa, to i na naszym stole. w Pokaniewie Kolonii - gmina MilejA na wigiliję to z przepisów jeszcze czyce oraz KGW w Przystawańcach
STOMATOLOGIA
naszych mam, babć, to więcej niż - gm. Puńsk.
pół wieku niektóre z nich mają.”
Organizatorem konkursu był
Drugie miejsce zajęło Koło
Departament Rolnictwa i Obszarów
Gospodyń Wiejskich w Sielcu z gmi- Rybackich Urzędu Marszałkowskieny Boćki, a trzecie KGW „Kamio- go Województwa Podlaskiego.
neczki” ze Starej Kamionki w Gmi(seb)
foto; Podlaski Urząd Marszałkowski
nie Sokółka.
Cd. ze str. 1

lek.stomatolog
Andrzej Tomaszuk
zaprasza
l

implantologia

l

leczenie pod mikroskopem

l

periodontologia

l

stomatologia dziecięca

l

protetyka

l

zdjęcia pantomograﬁczne

i zachowawcza

Rejestracja:
kom. 539 326 163
tel. 85 679 65 25
Centrum Medyczno-Stomatologiczne
ul. Zielona 5, 17-200 Hajnówka
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Domanowo

Obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę połączone z upamiętnieniem
nauczycieli zamordowanych w Katyniu i Charkowie

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe
wpisane w kalendarz każdego
patrioty. Jest wyrazem szacunku
dla dokonań przodków walczących
w obronie ojczyzny oraz źródłem
wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie
niepodległości i powrót po latach
zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym.
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Brańsk były
wyjątkowe, ponieważ zostały połączone z uroczystością odsłonięcia
i poświęcenia tablic upamiętniających nauczycieli Szkoły Powszechnej w Domanowie zamordowanych
w 1940 r. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Brańsk Pan
Andrzej Janowski oraz mieszkańcy
wsi Domanowo.
W uroczystościach wzięli
udział Jego Ekscelencja ks bp Piotr
Sawczuk, Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski, Wójt
Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury w Kalnicy
Pan Maciej Bobel, Dowódca Podlaskiej Brygady Obrony Tertorialnej
płk Sławomir Kocanowski, przedstawiciele gminy Kleszczele, Radni
Rady Gminy Brańsk, Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, przedstawi-

Dziadkowice

ciele jednostek OSP z terenu Gminy Brańsk oraz mieszkańcy gminy.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny i przodków
walczących o honor i wolność kraju.
Po liturgii, odbył się przemarsz do
figurki Matki Boskiej, gdzie delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki
kwiatów.
Przy śpiewie pieśni patriotycznych i akompaniamencie akordeonu zebrani udali się na teren szkoły podstawowej aby uczestniczyć
w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic por. Emila Wiktora
Gładysiewicza oraz ppor. Franciszka
Józefa Grissbacha. Odsłonięcia tablic dokonali przedstawiciele rodzin
upamiętnianych bohaterów. Ciąg
dalszy uroczystości miał miejsce
w siedzibie szkoły podstawowej
gdzie swoje przemówienia wygłosili
Minister Edukacji Narodowej Pan
Dariusz Piontkowski, Wójt Gminy
Brańsk Pan Andrzej Jankowski oraz
członkowie rodzin dwóch oficerów.
Część artystyczną – pantomimę
wykonali uczniowie tutejszej szkoły. Na zakończenie o tragicznych
losach dwóch upamiętnianych nauczycieli opowiedział Pan Zbigniew
Romaniuk – nauczyciel i historyk.
Podczas uroczystości śpiew
patriotycznych pieśni wykonał
lokalny zespół ludowy „Mianka”
z Mnia.
Agnieszka Szmurło
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Tablica pamiątkowa

Mieszkańcy wsi Kąty w gminie
Dziadkowice postanowili uczcić 101
rocznicę odzyskania niepodległości
ufundowaniem tablicy pamiątkowej
poświęconej Wacławowi Malinowskiemu, byłemu właścicielowi majątku
Kąty, i jego małżonce. Uroczystość
odbyła się 11 listopada br, a pamiątkowa tablica została umieszczona na
głównej ścianie kościoła pw. Świętej
Trójcy w Dziadkowicach.
Jak podaje Wikipedia Wacław
Malinowski – ziemianin i działacz niepodległościowy - urodził się 18 sierpnia 1866 roku w Grodnie. PO ukończeniu gimnazjum w Grodnie podjął studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Petersburskiego
i Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Dorpackiego. Po zakończeniu studiów
był właścicielem majątku w Kątach.
Od 1905 r. brał udział w tajnej i jawnej działalności polityczno - narodo-

wej. Współorganizował m.in. wybory
do Dumy Państwowej w zachodniej
części guberni grodzieńskiej. W czasie I wojny światowej został internowany przez okupantów niemieckich
we własnym majątku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był
zaangażowany w wybory do Sejmu
w 1919 w powiece bielskim. Zasiadał
w radzie gminy, sejmiku i wydziale
powiatowym w Bielsku Podlaskim. Był
prezesem koła Związku Ludowo -Narodowego w Bielsku Podlaskim.
W 1922 r. wybrany został senatorem RP z okręgu nr 8 (województwo
białostockie) z listy Chrześcijańskiego
Związku Jedności Narodowej. W Senacie był członkiem komisji komisji regulaminowej. Po zakończeniu kadencji
w 1927 nie był już nigdy członkiem
parlamentu.
Zmarł 4 marca 1932 w Kobryniu i tam został pochowany.
(s)
Wieści Podlaskie

Projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki”

SPORT
Drużynowe Mistrzostwa w Szachach na szczeblu powiatu hajnowskiego
Szachy w naszym powiecie
rozwijają skrzydła. Poza Białowieżą,
Czeremchą i Dubiczami do rywalizacji włączyła się Narewka i Czyże.
W następnym roku szkolnym można się spodziewać reprezentacji
ze szkół hajnowskich. Prowadzone
tam zajęcia w ramach projektu
zaowocują nowymi drużynami tej
królewskiej gry.
Igrzyska Dzieci i Młodzieży
MASZYNY
Szkolnej
Powiatu Hajnowskiego
w Szachach odbyły się w dniu 18
M
odernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s
listopada
2019 r. w SP Białowieża.
Do rozgrywek przystąpiło 9 drużyn
w roczniku 2007 i mł. oraz 2005 Konobrocki, Piotr Aleksiejuk, Kac- ski, Mateusz Szpakowicz, Mii mł. Gospodarze nie dali żadnych
per Iwanowiec, Martyna Stańczyk) chał Lickiewicz, Maria Marczuk)
szans przyjezdnym, wygrywając Opiekun – Ks. Krzysztof Domara- Opiekun – Piotr Leoniuk
złote medale w dwóch kategoriach czenko
II miejsce – SP CZEREMCHA – 4,0
wiekowych. Zawody rozgrywano III miejsce – SP NAREWKA – 4,0 pkt. pkt. / 8 : 4 / - awans do półfinałów
w mieszanych drużynach cztero- / 7,0 : 9,0 / Opiekun – Alina Awruk. wojewódzkich ( w składzie: Gabriel
osobowych.
Uczestnicy
zaz miejsca
IV miejsce z–serii
SP DUBICZE C. – 2,0 Stepaniuk, Michał Pytel, Tomasz
Sprawdzone i solidne
kosiarki
centralnym zawieszeniem
I-III otrzymali pamiątkowe meda- pkt. / 8,0: 8,0/ Opiekun – Jerzy Dudel, Małgorzata Aleksiejuk) OpieKDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
le ufundowane przez Powiatowy Nesteruk
kun – Ks. Krzysztof Domaraczenko
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szerokiVspulchniacz.
SZS, które wręczał dyrektor szkoły
miejsce – SP CZYŻE – 0 pkt. /1: III miejsce – SP Dubicze C. - 2,0 pkt.
Krzysztof Petruk.
15/. Opiekun – Mariola Sawczyńska / 5 : 7 / Opiekun – Jerzy Nesteruk
Kosiarki
KDTC znaneimprezy
są z idealnego
ko- pozwala na zwiękOrganizator
tj. PoNAJLEPSI
IV miejsce – SP NAREWKA – 0 pkt
piowania
czystości
uzyskanej
paszy s ze n i eNA
w yda
jn o wiatowyterenu,
Szkolny
Związek
Sportowy
SZACHOWNICACH:
/2: 10/ Opiekun – Alina Awruk
iwochrony
darni, askłada
także łatwości
obsługi pooraz ści
przyśpieszenie nr 1 – Kamil SeHajnówce
serdeczne
1. iSzachownica
NAJLEPSI NA
dziękowania
Dyrekcji i nauczycielomeniuk (SPpokoBiałowieża) i Kornel
SZACHOWNICACH:
niskich
kosztów eksploatacyjnych.
Brakowało przesychania
wi Piotrowi
Leoniuk
Białowieża
Konobrocki
(Czeremcha)Zmodernizowana
– 3,5 pkt. listwa5.KDTC
Szachownica
nr 1 –pokos.
Gabriel Stejednak
w tej serii
kosiarekz SP
z szerokim
spulch- su.
Zmodernizowany
301 S umożliwia szeroki
za
pomoc
organizacji
2. Szachownica
niaczem.
Tak w
przynajmniej
byłoTurnieju.
do początku został
również zespółnr 2 – Michał Glen- paniuk (SP Czeremcha) - 3 pkt.
KOŃCOWA
cner wyposażony
(SP Białowieża)
4 pkt. zinte- składowych
6. Szachownica
nr 2 – Kacper
z innych kosiarek
(serii KT iKrawKDD),
ubiegłego
roku. PoKLASYFIKACJA
przeprowadzeniu prac tnący,
teraz w –przekładnię
IGRZYSKA
DZIECI
–
rocz.2007
i
mł.
3.
Szachownica
nr
3
–
Rafał
Semeczyk
(SP
Dubicze
C.),
Maciej
Niedźmodernizacyjnych w tym segmencie SaMasz growaną z możliwością wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący oraz
I miejsce – SP BIAŁOWIE- niuk (Białowieża) – 4 pkt.
wiedź (SP Narewka) – 2 pkt.
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji.
ŻA – 8 pkt. /13,0: 3,0/ - awans 4. Szachownica nr 4 – Karina Chu- 7. Szachownica nr 3 – Michał Lickieze spulchniaczem na szeroki pokos.
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, Jest to celowy zabieg, który umożliwi jeszdo półfinałów wojewódzkich. machenko (SP Dubicze C.) – 4 pkt.
wicz (SP Białowieża) – 3 pkt.
Wprowadzone
zmiany
konstrukcyjne
objęły
ramię MŁODZIEŻY
nośne oraz odciążenie. cze
obsługę nr
i eksploatację
(w składzie: Kamil Semeniuk, ramię ruchome,
IGRZYSKA
8. prostszą
Szachownica
4 – Mariamaszyn
Marramę
główną
kosiarek, która
zostałaSemedostoso- Wykorzystanie
modernizacji,
przez oraz
łatwiejszy
dostęp do– części
Michał
Glencner,
Rafał
SZKOLNEJ przy
– rocz.2005
i mł.
czuk
(Białowieża)
3 pkt.zamiennych.
elementów
wana
na szeroki pokos.Glencner)
To rozwiązanie podlaskiego
MaSz
niuk,do listwy
Małgorzata
I miejsceproducenta,
– SP BIAŁOWIEFinał Grupy Południowej odbył
Opiekun – Piotr Leoniuk.
ŻA – 6,0 pkt. / 9 : 3/ - awans się się 23.11.2019 r. o godz.10.00
II miejsce – SP CZEREMCHA.– 6,0 do półfinałów wojewódzkich w SP Perlejewo.
pkt. / 11,0 : 5,0/ (w składzie: Kornel (w składzie: Jakub PtaszyńJanusz Ludwiczak

ze spulchniaczeM

Rys. SaMasz

na szeroki pokos

|

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych,
która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami.
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodobnie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciągników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane
pod kątem intensywnego użytkowania drogowego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.
Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w gospodarstwach rolnych i na placach budowy
przez ponad 50% czasu są używane na drodze.
Pokonują wówczas 80% całego przebytego
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy.
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych
musieli więc opracować rozwiązania, które będą
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.
Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku
znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z centralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy
na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne
opony rolnicze). RoadBib to także większa
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje
5000 godzin.
Pomimo intensywnego użytkowania
na drogach, do jakiego nowa opona została
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon
rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dostają w pakiecie również niższy koszt w pracach
drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
Fot. Michelin

|

Od 2 września 2019 r. w Gminie Brańsk ruszył Projekt pn. „Przedszkolaki przecierają szlaki”. Wartość
projektu wynosi 71 378,30 zł Projekt
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w kwocie 67 328,30 zł. Wkład własny
Gminy Brańsk wynosi 4 050,00zł
Projekt swoim działaniem obejmuje trzy Ośrodki Wychowania Przeszklonego znajdujące się na terenie
Gminy Brańsk.
Przedszkolaki uczestniczą
w zajęciach rozwijających naukę języka angielskiego, zajęciach z robo-

tyki i programowania oraz zajęciach
naukowo-intelektualnych. W ramach
projektu Ośrodki Wychowania Przedszkolnego doposażone zostały w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć:
np. ilustrowane słowniki języka angielskiego, dwustronne puzzle języka angielskiego, MagicPen- gra edukacyjna,
plansze do kodowania, klocki Lego,
zestaw Photon Edu + tablet oraz monitory interaktywne. Projekt przewiduje
również bezpłatny wyjazd edukacyjny
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Izabela Szczepańska

Przysłowia ludowe na grudzień

Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała.
Gdy w Barbarę (4 XII) pada -- zima ostra się zapowiada.
Barbara po wodzie święta po lodzie.
Święty Ambroży (7 XII) zimy przysporzy.
Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.
Mroźny grudzień, wiele śniegu -- żyzny roczek będzie w biegu.
Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato.
Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.
Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi.
Dzień Sylwestrowy (31 XII) pokaże dzień lipcowy.
Polskie przysłowia ludowe wybrał i dodał zdjęcie
Jan Ciełuszecki

MaSz

Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.

ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:
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Biopsja cienkoigłowa

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
UROgowscy
gabinet urologiczny
Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707
Wtorek:
Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45
terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów
-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

Dr n. med. Krzysztof Rogowski
Specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok, ul. Fabryczna 27
Tel. kom. 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
Poniedziałek:
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED"
Białystok, ul. Ogrodowa 19
Tel. 85 732 75 15
Wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31
tel. 85 730 71 38

„Nieporęczna w istocie od początku była Solidarność. Ty możesz
mi wierzyć lub nie, ale już w 1981
roku dobrze o tym wiedziałem. Żartowałem wtedy, że gdybym nawet nie
był pełnomocnikiem Moskwy, a musiał
tutaj rządzić, to bym z Solidarnością
jakoś się rozprawił, bo razem z nią
rządzić by się nie dało, ponieważ ten
monstrualny ruch ze względu na
swój charakter i konstrukcję, także

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

PRZECZYTANE
organizacyjną do demokracji się nie
nadawał. Przede wszystkim z dwóch
powodów. Oparty był na strukturze
przedsiębiorstwa, a wyrażał w istocie
ambicje polityczne, co jest klasyczną
cechą komunizmu oraz był z samego
założenia, w swoich intencjach ruchem
wszechogarniającym, czyli źle tolerującym jakikolwiek pluralizm. Poza tym,

reprezentował sposób widzenia rzeczywistości zupełnie nie przystający
do gospodarki rynkowej … Trzeba było
coś z nim zrobić, jakoś go podzielić,
uporządkować. Bo zapewniam Cię,
gdyby Solidarność z 1989 roku miała
siłę z 1981 roku, to w ogóle żadnego
mechanizmu demokratycznego w Polsce by się nie zbudowało”.
Jarosław Kaczyński w rozmowie z Teresą Torańską - książka „My”
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Nowy rozdział we współpracy transgranicznej
pomiędzy miastem Hajnówka a Rejonem Prużańskim
5 grudnia 2019 r. w Prużanach została
podpisana Umowa o współpracy partnerskiej
pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka a Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Prużanach.
Formalnego przypieczętowania współpracy
dokonali Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy
Sirak i Przewodniczący Rejonowego Komitetu
Wykonawczego w Prużanach Jurij Jurewicz
Bisun (sprawujący tę funkcję od maja 2019 r.).
Do tej pory formalne kontakty samorządów odbywają się na poziomie Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
już od kilkudziesięciu lat.

wego i przyrodniczego sąsiadujących ze sobą
państw. Pozyskanie środków finansowych na
działania transgraniczne umożliwiają programy PL-BY-UA 2014-2020, a także opracowywany nowy program na lata 2021-2027.
Przedstawiciele samorządów podczas
spotkania podjęli rozmowę na temat wzajemnych potrzeb w zakresie współpracy
transgranicznej, omówili własne zasoby lokalne (w dziedzinie kultury, sportu, turystyki,
gospodarki), poszukując przy tym rozwiązań
wykorzystujących nawiązaną współpracę.
W spotkaniu uczestniczyli także: Jarosław

W ramach dokumentu strony zobowiązały się do pogłębiania swoich doświadczeń
w zakresie kultury, sportu, turystyki m.in. poprzez wymianę zasobów artystycznych, udział
w festiwalach, przedsięwzięciach kulturalnych,
organizację wspólnych zawodów sportowych.
Istotnym punktem jest rozwijanie turystyki transgranicznej, opierającej się na ruchu
bezwizowym. Przyczyni się to do zwiększenia
ruchu turystycznego po obu stronach granicy,
a także lepsze poznanie dziedzictwa kulturo-

Grygoruk Sekretarz Miasta Hajnówka, Rusłan
Wasiljewicz Supranowicz Zastępca Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Prużanach, Nikołaj Pietrowicz Kudrawiec
Przewodniczący Prużańskiej Rejonowej Rady
Deputatów, Kanstantin Iwanowicz Panimasz
Naczelnik Wydziału Ideologii, Kultury i Pracy
z Młodzieżą, Tatiana Iwanowna Pura Zastępca
Naczelnika Wydziału Ideologii, Kultury i Pracy
z Młodzieżą.
Emilia Korolczuk

OZE to przyszłość. Powiat Hajnowski rozpoczął
realizację nowego projektu

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać
z technologii OZE ale nie wiesz od czego
zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy
nowoutworzonego Centrum ds. OZE!
Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Rozumiejąc
światowe trendy oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców regionu, Powiat
Hajnowski od 2016 r. kontynuuje współpracę z Fundacją EuroNatur i Stowarzyszeniem
Energievision Frankenwald e.V. w Kronach
(Republika Federalna Niemiec).
Efektem wspólnych działań jest opracowanie Planu energetycznego, zachowania
czystości powietrza i ochrony klimatu dla
Powiatu Hajnowskiego” w ramach realizacji
projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny
na Podlasiu”. Jego prezentacja miała miejsce
w 2019 r., dokument opisuje sytuację energetyczną regionu z uwzględnieniem aktualnego
stanu oraz prezentuje potencjał efektywności
energetycznej wynikający z wykorzystywania
OZE. Wskazuje również, jakie działania należy przeprowadzić w obecnych budynkach
użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą ilość obecnie
traconej energii. Powiat Hajnowski jako jedyny samorząd w kraju posiada tego typu
szczegółową analizę zasobów i perspektyw
energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii. Dostrzegając potencjał
drzemiący w OZE Powiat Hajnowski zintensyfikował działania w tym obszarze, idąc o krok
dalej – w wyniku kontynuacji współpracy ze
Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald
e.V. w Kronach w regionie powstało Centrum
Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie
Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Umowa
na realizację inwestycji została podpisana

w styczniu br., zaś 25 listopada 2019 r. na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie w trakcie którego
nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień
dotyczących współpracy nowopowstałego Centrum z jego partnerami. Do projektu
przystąpiło 28 instytucji i organizacji m.in.
Politechniki Białostockiej, Białostockiego
Parku Naukowo-Technologicznego, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska, a także
samorządów wchodzących w skład powiatu
białostockiego i hajnowskiego. Chcemy wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, stąd
zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu
powołującego niezależne Centrum doradztwa z zakresu odnawialnych źródeł energii dla
samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób
prywatnych – wyjaśnia Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko.
Bezpłatna pomoc – na co możesz
liczyć zgłaszając się do Centrum?
Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności
Energetycznej ma za zadanie promować
technologię OZE w regionie, będzie również
stanowić platformę wymiany doświadczeń
z niemieckim partnerem – podczas organizowanych otwartych spotkań oraz wyjazdów
studyjnych do Niemiec. Z usług Centrum
mogą korzystać przedstawiciele samorządów
i instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. Każdy zainteresowany może nieodpłatnie uzyskać informacje na temat zalet
zastosowania odnawialnych źródeł energii
i programów pomocowych ze środków unijnych i krajowych; ponadto nasi eksperci
służą fachowym doradztwem w zakresie
analizy wyboru najkorzystniejszych rozwiązań – w tym celu centrum będzie świadczyć
usługę nieodpłatnej oceny stanu budynku
Cd. str. 4

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA

Wraz z rozwojem hajnowskiego
przemysłu, w tym szczególnie Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Suchej
Destylacji Drewna, w najbliższym
otoczeniu fabryki powstawała
nowa infrastruktura sportowa.
Lata 1948 – 1953 przyjmowane
są jako okres budowy trawiastego
boiska do piłki nożnej (renowacja
nawierzchni przeprowadzana była
w latach 1966, 1999). Wokół boiska, w roku 1958 powstała 4 torowa
bieżnia żużlowa i trybuny mieszczące
900 osób. Jako uzupełnienie całości,
w tym samym czasie wybudowane
zostały szatnie z węzłem sanitarnym
i zapleczem dla sędziów (gruntowną
modernizację tego budynku przeprowadzono w roku 1997, w ramach
której budynek pokryto blachą, docieplono i założono ogrzewanie ole-

życie hajnowian rozwijało się w oparciu miejscowy stadion - rozpoczynając od piłki nożnej, poprzez łuczników
a na pływakach kończąc. Obecni na
obiekcie byli również lekkoatleci i tenisiści ziemni.
Największe emocje i największą frekwencję zapewniały mecze
piłkarskie, zarówno te z lat 70 i 80
jak i późniejszych. Warto tu wspomnieć chociażby trzy wydarzenia,
które zgromadziły na trybunach
stadionu liczne grono sympatyków
piłki nożnej. Na obchody 50 rocznicy
powstania Klubu Puszcza zaproszono
drużynę oldboyów Górnika Zabrze.
24 czerwca 1987r., na naszym
stadionie hajnowscy kibice mieli
możliwość zobaczyć na boisku sławy polskiej piłki w osobach Ernesta
Pola, Stanisława Oślizło czy Zygmunta Anczoka. Pomimo prowadzenia do
przerwy 3:0 nasi goście ulegli ostatecznie 3:4 dzięki bramkom Szendlera, Stankowskiego, Sieliwonika
i Raszkiewicza.
Około 2 tysięcy widzów 26

jowe). W miejscu obecnych kortów
tenisowych, w roku 1960 powstało
boisko do koszykówki. Korty w tym
miejscu wybudowano w roku 1991.
Całość terenu została zabezpieczona
ogrodzeniem latem 1961 roku. Warto dodać, że wraz z utworzeniem sekcji łuczniczej od strony ulicy Sportowej w roku 1970 przygotowano tory
do nauki strzelania z łuku. W przekroju dziesięcioleci funkcjonowania
całego obiektu zmieniały się kwestie
jego własności, zarządzania i nazwy
rozpoczynając od Wojewódzkiego
Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku (1973) poprzez Powiatowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji (1974),
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce (1975) aż do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce (od
01 lipca 1982 roku) jako zakładu budżetowego. Od 1 stycznia 2000r.
cały obiekt zarządzany jest przez
OSiR i funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Hajnówka.
Świadkami wielu ciekawych wydarzeń sportowych, które odbywały się
na obiekcie, byli mieszkańcy naszego
miasta, bo w dużej mierze sportowe

września 2002r. oglądało mecz
reprezentacji do lat 17 Polski
i Rosji. Dobre widowisko piłkarskie
przyniosło kibicom wiele emocji a korzystny wynik – zwycięstwo polskiej
reprezentacji 3:2 dodatkowo wyzwoliło radość publiczności. Ciekawostką
tego spotkania był fakt gry w reprezentacji Polski Łukasza Piszczka,
wielokrotnego reprezentanta kraju,
który niedawno w meczu ze Słowenią zakończył swoją reprezentacyjną
karierę. Wśród zawodników obecny
był bramkarz reprezentacji Łukasz
Fabiański. Sędzią tego meczu był początkujący, a rokujący duże nadzieje,
młody sędzia z Białegostoku Hubert
Siejewicz (oczekiwania się sprawdziły i Hubert Siejewicz był doskonałym
arbitrem sędziując spotkania ekstraklasy).*
Ten sam arbiter poprowadził
inne, równie interesujące spotkanie, rozegrane w związku z jubileuszem 70-lecia powstania Klubu
Sportowego Puszcza Hajnówka. 1
lipca 2007r. zawodnicy z Hajnówki, w obecności ponad dwóch tysięcy
widzów, zmierzyli się z drużyną Ja-

giellonii Białystok. Białostoczanie,
którzy w ramach przygotowań do
nowego sezonu przebywali w Białowieży i trenowali na hajnowskim
stadionie, wygrali mecz 6:0, ale
zgromadzeni kibice obejrzeli zacięty,
piłkarski spektakl. Nasi piłkarze, na
tle będącej na fali drużyny z Białegostoku (beniaminek ekstraklasy),

trwały prace nad dokumentacją projektu „Rewitalizacja Obszarów
Zdegradowanych Hajnówki”, odpowiadającego na lokalne konteksty
i potrzeby społeczności, w tym rewitalizacji strefy urbanistycznej „Chemiczna”.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce wprowadził do opraco-

zaprezentowali się doskonale, jednak
boiskowe doświadczenie przeważyło
wynik na stronę naszych gości. Będąc
bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, byłem uczestnikiem rozmowy
o jednym z naszych obrońców, który
całkowicie wyłączył z gry podstawowego napastnika Jagiellonii. Gdyby
nasz zawodnik był o rok młodszy
znalazłby miejsce wśród zawodników
młodzieżowych drużyny Jagiellonii.
Upływający czas oraz systematyczne wykorzystywanie infrastruktury stadionowej spowodowały,
że obiekt z każdym rokiem coraz
bardziej „oddalał się” od oczekiwań
i potrzeb hajnowskich sportowców.
W roku 2009 dostrzegli „walory”
naszego obiektu twórcy filmu „Dyskobol” i wykorzystali do nakręcenia
kilku zdjęć. Już wtedy dowiedzieliśmy
się, że niewiele tego typu obiektów
pozostało w użytkowaniu.
Od roku 2008 intensywnie poszukiwano źródeł finansowania budowy nowej infrastruktury sportowej,
zarówno stadionu jak i zaplecza administracyjno – technicznego. W roku
2013 podjęto działania w kierunku
wykonania dokumentacji projektowej na stadion wielofunkcyjny wraz
z przylegającą infrastrukturą. Ogłoszony przetarg wyłonił wykonawcę
dokumentacji projektowej, którym
została firma AMIBUD z Pieńska.
Opracowanie dotyczyło terenu o powierzchni 4,4353 ha oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działka
460/2. Dokumentacja została wykonana do maja 2015 roku a w lipcu
uzyskano pozwolenie na budowę.
Od września 2016 do sierpnia 2017

wywanej dokumentacji swoje propozycje w postaci modernizacji stadionu
sportowego (z istniejącą dokumentacją) oraz budowy nowych basenów.
Samorząd Hajnówki pozyskał środki
na realizację tych inwestycji z Regionalnego programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 w kwocie 9.372.619,16zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie
13.877.459,01zł, z uwzględnieniem
placu zabaw przy Hajnowskim Domu
Kultury. Z chwilą pozyskania środków
finansowych rozpoczęto procedurę
wyłonienia wykonawcy tak długo
oczekiwanej inwestycji. W wyniku

przetargu wykonawcą została Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
z Piaseczna. Przekazanie terenu pod
budowę odbyło się 3 kwietnia 2019
roku w obecności przedstawicieli inwestora i wykonawcy. Inwestycja ma
być przekazana do użytku z końcem
maja 2020 roku.
Na program użytkowy kompleksu składać się będą:

a. Stadion lekkoatletyczny wyposażony w:
- bieżnię 4 torową,
- dwuścieżkową skocznię do skoku
w dal i trójskoku,
- rzutnię do pchnięcia kulą,
- dwa rozbiegi do rzutu oszczepem,
- boisko piłkarskie główne z nawierzchnią z trawy naturalnej.
b) Boisko piłkarskie treningowe z nawierzchnią syntetyczną.
c) Dwa boiska do siatkowej piłki plażowej.
d) Dwa korty tenisowe.
e) Budynek magazynowy na sprzęt
z pomieszczeniem dla obsługi
technicznej.
f) Kontener kasy biletowej.
g) Wiata przeszklona dla komentatora.
h) Trybuny zadaszone i niezadaszone.
i) Wiaty dla zawodników rezerwowych.
Na całym terenie zainstalowano oświetlenie parkowe, natomiast
boisko ze sztuczną trawą wzbogacono o oświetlenie boiskowe. Na
obiekcie zamontowano system monitoringu, składający się z 21 kamer
oraz nagłośnienie. Pomiędzy wiatami
dla zawodników rezerwowych wbudowana zostanie tablica wyników.
Poszczególne elementy jak i całość
obiektu będzie ogrodzona siatką.
Wjazd na teren stadionu odbywać się
będzie od strony HDK (główny) oraz
od strony ulicy Ks. Dziewiatowskiego.
Drogi dojazdowe uzbrojone zostaną

w miejsca parkingowe. Obiekt posiadać będzie również dwa wyjścia awaryjne, od strony ulicy T. Sołoniewicz
i ulicy Sportowej.
Mirosław Awksentiuk,
Małgorzata Muszkatel
* informacje zaczerpnięte z książki
„70 lat Klubu Sportowego
Puszcza Hajnówka” Ryszarda Patera

Centrum kompetencji energii odnawialnych i efektywności energetycznej na Podlasiu
Politechnika Białostocka
przystąpiła do projektu Centrum
kompetencji energii odnawialnych
i efektywności energetycznej na
Podlasiu: powiat hajnowski i powiat białostocki. To inicjatywa
Stowarzyszenia Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego (BOF)
i starostwa powiatu hajnowskiego oraz niemieckiej Fundacji Energievision Frankenwald. W imieniu
uczelni umowę o przystąpieniu do
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projektu podpisała 25 listopada
prorektor ds. rozwoju dr hab. inż.
Joanna Ejdys, prof. PB.
Projekt będzie realizowany do
końca przyszłego roku. Środki na jego
realizację pochodzą z Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego
Niemiec. Całkowita wartość projektu
to prawie 335 tysięcy euro, z tego
89% z EUKI.

Celem projektu jest utworzenie
niezależnego centrum doradztwa
w zakresie odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych, a także
koordynowanie systemu zarządzania
energią w gminach powiatów hajnowskiego i białostockiego. Organizowane
będą też spotkania z ekspertami dla
osób zainteresowanych instalacjami
fotowoltaicznymi, solarnymi, pompami ciepła oraz termomodernizacją

budynków. Kolejne zadania to edukacja mieszkańców zakresie odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo
odnośnie możliwości dofinansowania
instalacji OZE z funduszy krajowych
i unijnych. Zgłaszający się do Centrum
mogliby liczyć także na nieodpłatną
ocenę stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz propozycję rozwiązań energooszczędnych.
Na Wydziale Elektrycznym porozumienie podpisali przedstawiciele

28 instytucji i organizacji m.in. Politechniki Białostockiej, Białostockiego
Parku Naukowo-Technologicznego,
Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska, a także samorządów
np. Białowieży, Dubicz Cerkiewnych,
Kleszczel, Hajnówki.
Więcej na www.hajnowka.pl
Dorota Sawicka
Rzecznik Prasowy
Politechniki Białostockiej
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W Powiecie Hajnowskim powstanie Centrum Integracji Społecznych
Samorząd Powiatu Hajnowskiego podjął się kolejnej inicjatywy społecznej. W ramach dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020 w Powiecie Hajnowskim swoją działalność rozpoczyna Centrum Integracji Społecznych
(CIS).
Centrum Integracji Społecznej
to jednostka zajmująca się reintegracją zawodową i społeczną. Intencją
działalności CIS jest pomoc osobom
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych długotrwale bez względu
na wiek, płeć czy niepełnosprawność
– idea projektu opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji.
W wyniku realizacji projektu
na mapie Województwa Podlaskiego powstanie 7 takich instytucji.
Liderem projektu jest Miasto Łomża, partnerami powiaty: hajnowski,
łomżyński, siemiatycki, zambrowski,
wysokomazowiecki, kolneński i gmina
Boćki. Całkowita wartość projektu to
25 263 917 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO wynosi 19
999 079,80 zł. Środki zostaną rozdysponowane na potrzeby tworzenia i funkcjonowania CIS w regionach
partnerskich: w ramach realizacji

projektu do Powiatu Hajnowskiego
trafi ponad 2,6 mln zł. Wkład własny to ponad 584 tys. zł z Funduszu
Pracy (środki krajowe), dysponowanym przez Powiatowy Urząd Pracy
– realizacja projektu nie obciąża budżetu samorządu. Za to przysienie
wymierne korzyści społeczności lokalnej – głównym celem projektu jest
zwiększenie aktywności społecznej
i zawodowej 700 osób zamieszkujących partnerskie subregiony w ciągu
trzech lat realizacji projektu (do 2022
r.). CIS działający w Powiecie Hajnowskim pomocą obejmie 60 osób.
Uczestnik, który zgłosi się do CIS
może liczyć na kompleksową pomoc
z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Podniesienie swoich
kompetencji w obszarze
społecznym i zawodowym –
kluczowe cele CIS
W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy wezmą udział w indywidualnych i grupowych warsztatach umiejętności społecznych oraz
treningach rozwoju osobistego pod
opieką psychoterapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych.
Uczestnicy nabędą więc umiejętności
negocjacyjne, skutecznej komunikacji,
radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów – w sytuacjach
osobistych i zawodowych. Dla osób
borykających się z uzależnieniem

lub/i z problemami wynikającymi
z aktualnej sytuacji życiowej, przewidziano wsparcie psychologiczne
i pomoc – wystarczy odważyć się
i postawić ten pierwszy krok – zgłosić się do CIS. Sekret skuteczności CIS
kryje się w indywidualnym podejściu
do uczestnika – bowiem dla każdego
z nich zostanie opracowany indywidualny program wsparcia w oparciu
o diagnozę sytuacji życiowej danej
osoby, jej potencjału i potrzeb.
Obok rehabilitacji społecznej,
uczestnicy zrealizują zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – dzięki
wsparciu doradcy zawodowego będą
mogli pokonać swoje bariery – np.
takie wynikające z braku wiedzy nt.
rynku pracy, aplikowania o pracę czy
też osobistych, jak niska samoocena
lub brak wiary w swoje możliwości.
W stawianiu pierwszych kroków w realiach runku pracy już nie będą sami,
otrzymają nie tylko wsparcie, ale także realną pomoc. W ramach realizacji
projektu przewidziano bowiem kurs
przedsiębiorczości, podczas którego
przekazana zostanie wiedza jak krok
po kroku założyć własną działalność,
ale przede wszystkim – uczestnicy
zyskają możliwość praktycznej nauki zawodu. Oferta szkoleniowa CIS

Powiat Hajnowski wśród laureatów
XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych
Wojewódzkie Biuro Geodezji
w Białymstoku zdobyło III miejsce za
projekt scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne” (gmina Narew, powiat
hajnowski). Nagrodę z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego,
odebrała Pani Wiesława Burnos - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Andrzej Skiepko - Starosta Powiatu Hajnowskiego, Pani Magdalena
Borowska - Dyrektor Wojewódzkiego
Biura Geodezji w Białymstoku, Pan
Mariusz Perkowski - z-ca Dyrektora
oraz Pan Piotr Wróblewski - geodeta
projektant scalenia.
Seminarium podsumowujące
XLIII Ogólnopolski Konkurs Jakości
Prac Scaleniowych zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich na zlecenie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się
w dniach 28-29 listopada br. w Falentach k. Warszawy.
Projekt scalenia na nagrodzonym obiekcie „Kotłówka i inne” jest
realizowany od 2016 r. Na mocy
umowy podpisanej pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Urzędem Marszałkowskim, na scalanie gruntów ww.
obiektu samorząd pozyskał 6 569
836,93 zł. Operacja jest realizowana
w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka. Powierzchnia gruntów
objętych postępowaniem scaleniowym
obiektu „Kotłówka i inne” w gminie
Narew wynosi 834,1620 ha. Prace
na przedmiotowym obiekcie zostały
zakończone wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów.
Przystępujemy do realizacji II etapu,
tj. zagospodarowania poscaleniowego.
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Pierwszym krokiem będzie zorganizowanie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację
dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych. Dokumentacja przetargowa
pozostaje w fazie przygotowania –
tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko.
Powiat Hajnowski aktualnie
realizuje jeszcze trzy projekty scaleniowe na obiektach:
• „Tarnopol” – wartość projektu to 7
869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu, powierzchnia obiektu
„Tarnopol” w gminie Narewka to
1046,9598 ha, prace scaleniowe
obejmują miejscowość Tarnopol.
• „Eliaszuki i inne” – wartość projektu
to 19 234 241,66 zł, powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem
scaleniowym obiektu to 2514,9856
ha. Operacja scalenia w gminie Narewka obejmie wsie Eliaszuki, Miłaszewo i Planta.
• „Dubicze – Istok” – Beneficjentowi,
Powiatowi Hajnowskiemu została
przyznana pomoc w wysokości 17
962 450,56 zł. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1 958,48 ha, w obrębach:
Dubicze Cerkiewne, Istok.
Podsumowując, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 Powiat Hajnowski w ciągu ostatnich trzech lat
na projekty dotyczące scalenia
gruntów pozyskał łącznie ponad
51 mln zł, co plasuje samorząd na
pozycji lidera w zakresie realizacji
projektów scaleniowych w województwie podlaskim. Scalenia gruntów są
istotne z punktu widzenia gospodarki

powiatu, zważywszy, że użytki rolne
stanowią ok. 39 % jego powierzchni.
Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże
rozdrobnienie użytków rolnych, a które
charakteryzuje nasz powiat. Ponadto
w ramach projektu scalenia przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu,
uwzględniające wymogi środowiska
naturalnego - prace te obejmują m.in.
zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych
– tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko.
Scalenie gruntów, które najogólniej mówiąc, polega na poprawie struktury obszarowej, odgrywa istotną rolę
w urządzaniu przestrzeni wiejskich,
stymulując spełnianie przez te obszary
swoich funkcji m.in. w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej.
W wyniku zmniejszania liczby działek
ewidencyjnych uzyskuje się poprawę
efektywności gospodarowania poprzez
zmniejszenie kosztów transportu oraz
ułatwienie mechanizacji upraw polowych, zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp
do infrastruktury technicznej. Scalenie
gruntów, realizowane jest jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
zlecane starostom oraz samorządom
województw, ustawowo odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań scaleniowych przy pomocy Wojewódzkich
Biur Geodezji i Terenów Rolnych.
Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Marzena Ostapczuk, Zastępca Naczelnika
Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości

została dostosowana do potrzeb
rynku pracy – uczestnicy będą mogli skorzystać z kursu krawieckiego,
robotnika budowlanego w pomieszczeniach CIS, kursu technologa robót
wykończeniowych w budownictwie,
kursu kucharza i ogrodnika/pracownika terenów zielonych.
Praca w CIS się opłaca
Zajęcia w CIS mają odbywać
się codziennie 5 dni w tygodniu,
uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe, a za udział w zajęciach
organizowanych w ramach CIS
(tj. w szkoleniach i warsztatach
służących osobistemu rozwojowi) przysługiwać będzie zasiłek
integracyjny, ubezpieczenie, oraz
zwrot kosztów dojazdu. Pomocą
objęci zostaną członkowie rodziny
uczestnika – dla dzieci i osób dorosłych przewidziano zajęcia z animatorami i streetworkerami, w tym
warsztaty artystyczne czy organizacja wyjść np. od kina - nic nie stoi
więc na przeszkodzie, żeby z pomocy
skorzystały także mamy oraz opiekunowie członków rodziny.
Dzięki realizacji projektu
wsparcie i szansę na to, by zmienić coś w swoim życiu otrzymają ci,

którzy tego najbardziej potrzebują.
Szerokie spectrum działań podejmowanych w ramach projektu pozwoli
uczestnikom odnaleźć się na rynku
pracy oraz uwierzyć we własne możliwości. Ale funkcjonowanie Centrum
Integracji Społecznej jest korzystne
nie tylko z punktu widzenia społecznego – projekt zakłada, że każde
Centrum otrzyma ok. 100 000 tys.
dotacji na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb uczestników oraz
na wyposażenie.
Rekrutacja do CIS już ruszyła - trwa w sposób ciągły w latach
2019-2021. Dokumenty rekrutacyjne
do pobrania: w siedzibie MOPS Hajnówka, Powiatowym Urzędzie Pracy
w Hajnówce, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Hajnówce, CIS
Hajnówka (ul. Bielska 41, siedziba
Zarządu Dróg Powiatowych).
Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie: MOPS Hajnówka,
Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.
Więcej informacji pod nr
tel. 729 888 753 oraz na stronie:
www.fir.org.pl
ZAPRASZAMY do skorzystania
z pomocy!!!
Katarzyna Miszczuk

Szansa w integracji
– Powiat partnerem projektu społecznego
Dzięki realizacji projektu beneficjenci mogli podnieść kwalifikacje
i nabyć nowe umiejętności, zdobyć
doświadczenie zawodowe w ramach
staży, które w przypadku kilku osób
zakończyły się umową o pracę! Projekt „Szansa w Integracji cz. II” dobiega końca.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Gminą Miejską Hajnówka jako partnerzy Fundacji
OKNO NA WSCHÓD biorą udział
w realizacji projektu „Szansa
w integracji”. Projekt miał na celu
wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
– czyli tej grupy społecznej, której
najtrudniej odnaleźć się w realiach
rynku pracy i postawić pierwszy krok
naprzód. Uczestnikami/czkami mogli zostać mieszkańcy/nki Hajnówki
powyżej 18 r.ż., korzystający/e lub
kwalifikujący/e się do korzystania
z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W wyniku rekrutacji do
udziału w projekcie zakwalifikowało
się 50 osób.
Zrekrutowani uczestnicy projektu otrzymali bezpłatnie wsparcie
w zakresie aktywizacji społecznej
i zawodowej, w ramach czterech
bloków zadaniowych, tj. integracja
społeczna, integracja zawodowa, pośrednictwo pracy, staże zawodowe
ze stypendium stażowym. Uczestnicy pracowali w grupach wsparcia
obejmujących zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, w tym warsztaty
rozwiązywania problemów, warsztaty radzenia sobie z negatywnymi
emocjami oraz wsparcie psychologa – grupowe i indywidualne. Poza

opieką psychologiczną, beneficjenci
otrzymali pomoc mającą na celu
poprawę swojej sytuacji zawodowej. Integracja zawodowa objęła
indywidualne wsparcie doradcze,
warsztaty z technik poszukiwania
pracy, szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, pośrednictwo
pracy oraz staże zawodowe ze
stypendium stażowym. W efekcie,
w wyniku realizacji szkoleń zawodowych 36 osób podwyższyło lub
uzyskało nowe kompetencje zawodowe, 34 osoby skorzystały ze staży
zawodowych, a spośród osób, które
zakończyły udział w projekcie, 22.
uczestników podjęło pracę – dzięki
otrzymanej pomocy.
Dzięki realizacji projektu
wsparcie i szansę na to, by zmienić coś w swoim życiu otrzymają ci,
którzy tego najbardziej potrzebują.
Szerokie spectrum działań podejmowanych w ramach projektu pozwoliło uczestnikom odnaleźć się
na rynku pracy oraz uwierzyć we
własne możliwości.
Przedsięwzięcie realizowane
jest od sierpnia 2018 r. , potrwa
do końca stycznia 2020 r. Wartość
projektu to 1 374 686,83zł, z czego
dofinansowanie: 1 305 717,47zł.
Projekt „Szansa w integracji” to
nie jedyna inicjatywa o charakterze
społecznym, w którą zaangażował
się Powiat Hajnowski. Trwa nabór
do Centrum Integracji Społecznych
tel. 729 888 753 oraz na stronie:
www.fir.org.pl
Katarzyna Miszczuk
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Listopadowe sukcesy
Studia Piosenki Estradowej w Hajnówce

OZE to przyszłość. Powiat Hajnowski
rozpoczął realizację nowego projektu
Cd. ze str. 1

9 listopada w Monieckim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej
„Jeszcze Polska nie zginęła”. Jury przyznało nagrody:
• II miejsce – Iza Pietroczuk
• II miejsce – Maria Sawicka
• Wyróżnienie – zespół DOMINO
10 listopada w Grajewskim Centrum
Kultury odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej. Po kilkugodzinnych przesłuchaniach
konkursowych jury ogłosiło werdykt:
• I miejsce – Izabela Karczewska
• III miejsce – Katarzyna Drużba
• Wyróżnienie – Iza Pietroczuk
• Wyróżnienie – Maria Sawicka
W dniach 15-17 listopada w miejscowości Kędzierzyn Koźle odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki. W festiwalu wzięło udział kilkunastu wokalistów
z różnych stron Polski zakwalifikowanych do
udziału poprzez nadesłane nagrania demo.
Maria Sawicka wystąpiła z utworem „Chłopiec

z drewna”. Na scenie akompaniował jej zespół
instrumentalny. Jury wyróżniło Marysię przyznając jej nagrodę w wysokości 300 zł.
W dniach 16-17 listopada w Warszawie
odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki
FIROLIZA- REAKACJA WOKALNA. W kategorii naszej reprezentantki wystąpiło ponad 40
naprawdę dobrze śpiewających wykonawców.
Jury nagrodziło 7 osób w tym Izabelę Karczewską. Iza wystąpiła z utworem OBOK NAS.
W dniu 30 listopada w Iłowie odbyły się
Ogólnopolskie Spotkania Laureatów Festiwali Piosenki. Studio Piosenki reprezentowały Izabela Karczewska i Maria Sawicka.
Obie wokalistki zostały docenione przez jury:
• ZŁOTY KLUCZ oraz Nagroda II stopnia – Izabela Karczewska,
• ZŁOTY KLUCZ oraz Nagroda III stopnia –
Maria Sawicka.
Solistkom gratulujemy, a rodzicom dziękujemy za organizację wyjazdów.
Marta Gredel-Iwaniuk

STAND-up w Muzeum
Kolejna, wyczekiwana odsłona stand
up-u w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce już za nami. 20 listopada
2019r. na „Scenie w Mozaikarni” wypełnionej
po brzegi publicznością po raz kolejny gościliśmy: Paulinę Potocką i Magdę Kubicką. Oprawę
muzyczną zapewnił białoruski rock.
Paulina Potocka ma wyjątkowy, specyficzny żart. A jej ulubione słowo brzmi: spokojnie. Zaś ulubiona piosenka: „Nie poganiaj mnie,
bo tracę oddech”. Jak sama mówi „generalnie
chodzi tylko o bezpośpiech-rytm życia inny
niż szybki”. Występowała w takich telewizjach
jak Polsat, TVP Rozrywka, TVP2 oraz Comedy
Central Polska. Razem z Łukaszem Kozłowskim prowadzi w Białymstoku własną scenę
stand-upową „Potocka&Kozłowski prezentują”. Zajęła II miejsce na PACE 2018 oraz I na

Mulatce 2017, dwa razy z rzędu zdobyła tytuł
„Królowej Łgarzy” na Festiwalu Małych Form
Satyrycznych w Bogatyni.
Magda Kubicka komiczka od niemal
trzech lat związana ze sceną stand-upową.
Porusza kontrowersyjne, ostre tematy. Nie
ma dla niej tabu. Umiejętnie zaangażowała
w swój występ publiczność, wchodząc w liczne
interakcje. Zwyciężczyni największego w Polsce festiwalu komediowego SZPAK 2019 oraz
innych festiwali, takich jak Fermenty czy Koks.
Finalistka PAKI 2018 oraz FAMY. Wystąpiła na
antenie TVP2, TVP ROZRYWKA oraz w programie COMEDY CENTRAL.
Zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Miasta Hajnówka w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny”
Agnieszka Tichoniuk

pod kątem aktualnego zużycia energii oraz
opracowania rozwiązań energooszczędnych,
adekwatnych do potrzeb. Działalność Centrum zakłada także działania edukacyjne,
m.in. organizację spotkań z ekspertami dla
osób zainteresowanych wdrożeniem instalacji
fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp
ciepła oraz termomodernizacji budynków, ma
objąć także współpracę ze szkołami, gminami, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami w celu dotarcia do jak najszerszego
grona odbiorców.
Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania Centrum do 2020 r., jest finansowany
przez niemieckie Ministerstwo Środowiska,
w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz
Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest
stowarzyszenie Energievision Frankenwald,
partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość
projektu to 334 859, 25 euro, z czego do
powiatu jako jednego z dwóch parterów trafią
środki w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład
własny Powiatu Hajnowskiego w formie rze-

czowej to 11% wartości projektu. Energia
odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest
wiedza. Utworzenie Centrum obsługującego
podmioty indywidualne oraz firmy i instytucje,
ułatwi mieszkańcom dostęp do rzetelnych
informacji o technologiach OZE oraz źródłach
finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Zachęcamy do skorzystania z pomocy, tym bardziej, że rozpoczął się nabór na
dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych
i solarnych. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź
nasze Centrum:
Adres Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro),
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu
lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl
Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski
przyznał kolejne stypendium
Od tego roku akademickiego studenci z powiatu hajnowskiego, którzy
zdecydowali się na studia na kierunkach
pielęgniarskim i położniczym mogą liczyć
na duże wsparcie. Zarząd Powiatu Hajnowskiego przyznał im stypendium.
To pierwsza taka inicjatywa w Województwie Podlaskim. Wychodząc naprzeciw
potrzebom hajnowskiego szpitala, a jednocześnie kierując się dobrem wspólnoty lokalnej oraz chęcią pomocy przyszłym adeptom
studiów medycznych, zadecydowaliśmy się
wystąpić z ofertą do studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wsparcie finansowe
będzie wypłacane przez okres nauki. A po
ukończeniu studiów studenci mają zapewnioną pracę w hajnowskim szpitalu – podjęcie
zatrudnienia w naszej placówce zdrowotnej to
jeden z warunków umowy - wyjaśnia Starosta
Hajnowski Andrzej Skiepko.
Stypendium ma na celu zachęcić studentów pielęgniarstwa do podejmowania
pracy w zawodzie a jednocześnie jest próbą
rozwiązania kadrowych bolączek związanych
z brakiem pielęgniarek i położnych. To poważny problem, z którym zmaga się polska służba
zdrowia, a kolejne dane statystyczne biją na
alarm – młodzi absolwenci jeśli już pozostają
w zawodzie (niestety tendencja jest spadkowa), często podejmują pracę poza granicami kraju lub w dużych ośrodkach miejskich,
w efekcie pracująca kadra systematycznie
się zmniejsza.
Stypendium ma być wypłacane przez
okres 9 miesięcy w danym roku akademickim.
Rekrutacja do programu stypendialnego została zakończona z dniem 31 października br.,
wszystkie wnioski ubiegających się o stypendium zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Zarząd Powiatu. Studenci, którzy zdecydowali

się ubiegać o stypendium, a następnie podpiszą umowę, otrzymają wsparcie w kwocie
600 zł. A po ukończeniu nauki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki lub położne zostaną
zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu pracy
w hajnowskim szpitalu – zobowiązanie do
podjęcia zatrudnienia w hajnowskiej placówce
to jeden z warunków umowy. Dzisiejsi studenci za kilka lat podejmą pracę w naszym
szpitalu, zatem inwestycja w stypendia zwróci
się społeczności lokalnej z nawiązką. Cieszę
się, że udało się nam wygospodarować środki
na ten cel, przy jednoczesnym wsparciu samorządu Miasta Hajnówka, za które jestem
bardzo wdzięczny Burmistrzowi Miasta Hajnówka, Panu Jerzemu Sirak. Jestem przekonany, że inne samorządy z regionu pójdą
naszym śladem; każda inwestycja na rzecz
lokalnej wspólnoty a także pomoc młodym
ludziom nie mają ceny – mówi Starosta Andrzej Skiepko.
O wsparcie zdecydowało się ubiegać 14
studentów, pieniądze będą wypłacane z budżetu powiatu. Ideę samorządu powiatowego
wsparł Urząd Miasta Hajnówka – w wyniku
dobrej współpracy, w sierpniu Starosta Andrzej Skiepko wraz z Burmistrzem Miasta
Hajnówka Jerzym Sirak podpisali list intencyjny o woli podjęcia wspólnych działań związanych ze współfinansowaniem stypendium
studentom kształcącym się na kierunkach
pielęgniarskim i położniczym.
Stypendium studentom pielęgniarstwa
i położnictwa to kolejna inicjatywa samorządu – od 2007 r. uczniowie hajnowskich szkół
ponadpodstawowych otrzymują stypendium
w ramach utworzonego przez Radę Powiatu
Funduszu im. prof. Simony Kossak.
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