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Jubileuszowy XX Plebiscyt

„Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2018”
- na kandydatury oczekujemy
do 4 marca 2019 r.
Regulamin Plebiscytu na stronie
www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt

Zapraszamy maturzystów, nauczycieli i rodziców na XVII

Prezentacje Edukacyjno-Doradcze
„Uczelnie w Powiecie” 2019

26 lutego Bielsk Podlaski, Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Kościuszki 21
27 lutego Siemiatycze, Zespół Szkół, ul. Kościuszki 43
28 lutego Hajnówka, Zespół Szkół z DNJB,
ul. Piłsudskiego 3

Spotkanie noworoczne Starosty Bielskiego
IX pozycja powiatu bielskiego w rankingu Związku Powiatów Polskich nadaje Starostwu rangę
jednego z najlepszych powiatów w kraju.
Wzorem lat ubiegłych starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
na spotkaniu noworocznym w auli
Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim powitał
znamienitych gości wśród których
byli m.in.: biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, arcybiskup bielski
Grzegorz, duchowni obu wyznań;
ks. dr Ludwik Olszewski, ks. pra-

mowanych w 2018 roku.
Starosta Sławomir Jerzy
Snarski w swoim wystąpieniu
skoncentrował się na następujących dziedzinach: edukacji, ochronie
zdrowia, drogach publicznych, rynku pracy, opiece społecznej bezpieczeństwie publicznym oraz działalności administracji powiatowej.
Starosta przedstawił osią-

łat Kazimierz Siekierko, ks. mitrat
Leoncjusz Tofiluk i pastor Kościoła
Chrystusowego Henryk Karasiewicz,
konsul honorowy Bośni i Hercegowiny Stanisław Łuniewski, rektorzy
białostockich uczelni, liczni przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego, powiatowych i gminnych, reprezentanci
wojska, straży granicznej, policji
i straży pożarnej, instytucji szczebla wojewódzkiego, społecznicy.
Ze względu na trwający jeszcze okres świąteczny związany
z Narodzeniem Chrystusa w atmosferę spotkania wprowadziła młodzież I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki i Zespołu Szkół nr
4 im. Ziemi Podlaskiej wykonując
kolędy.
Po krótkim występie prowadzący spotkanie Piotr Daniło zaprosił starostę, gospodarza spotkania
o zaprezentowanie dokonań podej-

gnięcia powiatu bielskiego w minionym 2018 roku. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienił budowę
hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki
w Bielsku Podlaskim o wartości 10

mln złotych oraz inne inwestycje
związane z oświatą. Z osiągnięć
szkół wymienił wysoką zdawalność matur w liceach – 94.5 %
i dobrą zdawalność egzaminów
zawodowych – 78 %. Wskazał na

Perlejewo

Popołudnie z kolędą

Po raz piąty Stowarzyszenie
„Perlejewo łączy” zorganizowało
istotne osiągnięcia w olimpiadach
przegląd kolęd i pastorałek. W nieprzedmiotowych, konkursach i lice- dzielę 27 stycznia przed tłumnie
aliadach, a takż na srebrny i brą- zgromadzoną w publicznością wyzowy znak jakości bielskich liceów stapiły m.in. chór z perlejewskiej
w rankingu Fundacji Edukacyjnej
parafii, zespół ludowy „Kalina” z Żu„Perspektyw”.
Wskazał na dynamiczny rozwój bielskiego szpitala, jego wysoką pozycję w kraju, 11 km przebudowanych dróg powiatowych, niskie
bezrobocie i doskonałą współpracę
z przedsiębiorcami, rosnące nakłady i ilość realizowanych zadań z zakresu opieki społecznej, zwłaszcza
w odniesieniu do dzieci wymagających troski i opieki.
Wiele miejsca starosta poświęcił pracy administracji powiatowej, 55 tys. spraw i postępowań
w ramach własnych kompetencji
z zakresu budownictwa, geodezji, komunikacji, praw konsumenJuchnowiec Kościelny
tów, wprowadzonej nowoczesnej
technologii służącej lokalnej społeczności. Podkreślił także wysoką
dziewiątą pozycję powiatu bielskieKapituła VIII edycji Nagrody
go w rankingu Związku Powiatów Wójta Gminy Juchnowiec KościelPolskich, nadającą rangę jednego
ny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”
z najlepszych powiatów w kraju.
nominowała kandydatów w trzech
kategoriach:
Kategoria firma:
• ALEX Sp. z o. o. z Kleosina,
• BK TRAS ROBOTY DROGOWE Borsukiewicz s. j. z Hyniewicz,
• GRAFS z Hryniewicz;
Kategoria osoba:
• Jerzy Kalina z Solniczek,
• Patryk Pietrzeniak z Klewinowa,
• Aleksy Ryżyński z Wojszek;
Kategoria Instytucja/przedsięwzięcie/wydarzenie:
Starosta mówił .o ważnej roli • „Barwy folkloru” (konkurs organiw rozwoju bielskiego powiatu wielu
zowany przez Zespół Szkół im. Ks.
ludzi reprezentujących różne środoJerzego Popiełuszki w Juchnowcu
wiska. Ich wkład docenił wręczając
Górnym),
swoje wyróżnienia i podziękowania. • „Juchnowieckie szepty o historii”
Cd. str. 5
(Gminna Biblioteka Publiczna

robic, Artur Leszczyński, a Przemek
Moczulski zagrał kolędy na akordeonie. Grupy aktorów z Bogut Pianek
i grupa kolędnicza „Herody z Perlejewa” zaprezentowały zapomniany
już dzisiaj obrzęd Herodów. (wss)
(foto ug. Perlejewo)

Pierścień Podskarbiego Włoszka
w Juchnowcu Kościelnym),
• „Na zielonym polu...” (płyta zespołu folklorystycznego „Koplanianki”
wydana przez Ośrodek Kultury
w Gminie Juchnowiec Kościelny).
Ogłoszenie tegorocznych laureatów nagrody nastąpi 16 lutego
br. podczas uroczystej gali. (sok)

Stypendyści Premiera
116 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa
podlaskiego otrzymało stypendia
Prezesa rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego. Stypendium może
otrzymać uczeń, który otrzymał
promocje z wyróżnieniem i ma
najwyższą średnią ocen w swojej
szkole lub wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej
Cd. str. 5

Czas na zmiany czyli krótkie dzieje Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

Siedziba Powiatowej Poradni - Wychowawczo - Zawodowej róg ulicy Kościuszki i ulicy 3-go Maja 6 w Bielsku Podlaskim
Kiedy rozpoczynamy pierwszą pracę, myślimy tylko o tym
ile będziemy zarabiać, czy to właśnie ta praca, czy odnajdziemy się
w nowym środowisku. Z każdym
rokiem praca pochłania nas coraz
bardziej. Nasza uwaga ukierunkowana jest na ciągłe samokształcenie,
zdobywanie nowych doświadczeń,

nica rozpoczęcia Obrad Okrągłego
co następuje: dotychczasowa PoStołu, 4 czerwca 2019 r. będziemy wiatowa Poradnia Wychowawczo
obchodzić 30 rocznicę Dnia Wolno- - Zawodowa w Bielsku Podlaskim
ści i Praw Obywatelskich. Te i inne otrzymuje nazwę Poradnia Wychowydarzenia zainspirowały mnie do wawczo - Zawodowa w Bielsku Podprześledzenia dziejów Poradni Psy- laskim. Od 1974 r. siedzibą poradni
chologiczno - Pedagogicznej w Biel- jest Bursa Szkolna przy ulicy Micsku Podlaskim. Poradnia rozpoczęła
kiewicza 122. Dyrektorem poradni
swoją działalność w 1965 r. Nosiła w latach 1972 - 1984 była Pani Zo-

Siedziba Poradni Wychowawczo - Zawodowej przy
ulicy Mickiewicza 122 (Bursa Szkolna)
w Bielsku Podlaskim
osiąganie coraz to nowych celów.
W mniejszym stopniu interesujemy
się dziejami naszego miejsca pracy.
Bowiem nie każda placówka świętuje swoje rocznice. Lata 2018 - 2019
to lata ważnych rocznic z punktu

Siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
przy ulicy 3-go Maja 17 w Bielsku Podlaskim

wówczas nazwę Powiatowej Poradni
Wychowawczo-Zawodowej. Mieściła się przy obecnej ulicy 3-go Maja
6. Pierwszym dyrektorem był Pan
Zygmunt Kałużny, swoją funkcję
sprawował do 1972 r.

fia Szengolec. Od 1984 r. do 1985
r. funkcję dyrektora poradni pełniła
Pani Irena Noskowicz.
Rozporządzeniem MEN z dnia
11 czerwca 1993 r. roku w sprawie organizacji i zasad działania

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ulicy Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
widzenia nowożytnej historii Polski. W ubiegłym roku obchodziliśmy
stulecie Odzyskania Niepodległości,
6 lutego 2019 r. przypada 30 rocz2

24 listopada 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Białymstoku ustala

publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz innych
publicznych poradni specjalistycznych, przekształca się z dniem 28

września 1993 r. roku Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Bielsku
Podlaskim przy ulicy Mickiewicza
122 w Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim
przy ulicy Mickiewicza 122. Dnia
15 listopada 2000 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zmienia
swoją siedzibę. Nowy adres to ulica
3-go Maja 17. Dyrektorem poradni w latach 1985 - 2002 była Pani
Walentyna Zinkiewicz. Od 2002 r.
dyrektorem poradni jest Pani Barbara Szpalerska.
Mamy rok 2019 i szykuje się
kolejna zmiana. Nową siedzibą będzie były Zespół Szkół Nr3 im. Stanisława Wł. Reymonta przy ulicy
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim.
Nowa siedziba, nowe wyzwania.
Z każdą zmianą wiążą się nowe
możliwości.
Pracę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej rozpoczęłam 1 września 1996 r. Poradnia dysponowała wówczas 4
pomieszczeniami dydaktycznymi. W 2000 r. dysponowaliśmy
6 pomieszczeniami dydaktycznymi, a w 2018 - 7 pomieszczeniami.
Otworzyliśmy nowe gabinety do terapii: Biofeedback, Terapia Taktylna, Terapia Integracji Sensorycznej.
Od grudnia 2017 r. funkcjonuje
w poradni ośrodek koordynacyjno
- rehabilitacyjno - opiekuńczy „Za
życiem”. Od styczna 2016 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Bielsku Podlaskim rozpoczęła

pracę w ramach sieci wsparcia
i samokształcenia szkolnych specjalistów: sieć nauczycieli przedszkoli
i nauczania początkowego - „wspomaganie dziecka młodszego”, sieć
pedagogów, sieć logopedów. Do tej
pory spotkania sieci odbywały się
w Domu Nauczyciela i w Klubie Pracy PUP w Bielsku Podlaskim. Nowa
siedziba daje nam możliwości organizowania spotkań sieci wsparcia, spotkań z rodzicami, szkoleń
nauczycieli, dyrektorów w pomieszczeniach budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dysponować bowiem będziemy większą
ilością gabinetów dydaktycznych,
terapeutycznych, co pozwoli nam
również rozszerzyć naszą działalność dydaktyczną. Poradnia dysponuje odpowiednią kadrą specjalistów. W naszym gronie mamy:
pedagogów, psychologów, logopedów, surdopedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów integracji
sensorycznej, tyflopedagogów. Każdy z pracowników ma ukończonych
po kilka, kilkanaście szkoleń kwalifikacyjnych. Poradnia zawsze pełniła
i pełni rolę służebną wobec dzieci,
rodziców, służy pomocą wszystkim
nauczycielom i wychowawcom.
Z nowym budynkiem wiążemy więc
wielkie nadzieje.
Maria Marciniak - Kraśko
logopeda
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Bielsku Podlaski

Środki na szkolenia pracowników
i pracodawców w powiecie bielskim

Pracodawcy zainteresowani
szkoleniem siebie i swoich pracowników otrzymają wsparcie finansowe w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Powiatowy Urząd
Pracy w Bielsku Podlaskim w bieżącym roku przeznaczy na ten cel
ponad 400 tys. zł.
O środki mogą się starać pracodawcy zatrudniający na umowę o pracę co najmniej jednego
pracownika. Mikroprzedsiębiorcy
zatrudniający do 10 pracowników
mogą pozyskać całkowite sfinansowanie kosztów szkolenia czy
studiów podyplomowych, pozostali
pracodawcy wnoszą 20 % wkład
własny.

W 2019 r. środki z KFS w pierwszej kolejności zostaną przyznane na
szkolenia w zawodach szczególnie
poszukiwanych na lokalnym rynku
pracy.Skorzystają również osoby,
które nie posiadają zdanej matury,
pracownicy przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych, nauczyciele, osoby po 45 roku życia, osoby
z ponad 15-letnim stażem pracy
w szczególnych warunkach, osoby
niepełnosprawne oraz pracodawcy
inwestujący w nowe technologie
i narzędzia pracy.
W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy przeszkolono 200 pracowników zatrudnionych w 33 firmach działających
na terenie powiatu bielskiego.
Szczegółowe informacje udzielają pracownicy bielskiego urzędu
pracy.
pup
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Nowe fundusze unijne w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku Podlaskim w 2019 roku
realizuje projekty finansowane ze
środków Unii Europejskiej. Ponad
1,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na pomoc osobom
bezrobotnym i pracodawcom tworzącym miejsca pracy.
Klienci, którzy nie ukończyli 30 roku życia mogą skorzystać
ze staży, szkoleń, prac interwencyjnych dotacji na uruchomienie
własnej działalności gospodarczej. Możliwe jest także uzyskanie
wsparcia finansowego w ramach
bonu na zasiedlenie (w przypadku
planowanego zatrudnienia w miej-

scowości odległej o co najmniej 80
km od miejsca zamieszkania).
Osoby po 30 roku życia także
uzyskają pomoc w formie: staży,
dotacji na założenie własnej firmy,
prac interwencyjnych oraz zatrudnienia w ramach dofinasowanego
przez urząd stanowiska pracy.
W pierwszej kolejności wsparcie udzielane jest bezrobotnym
znajdującym się w trudnej sytuacji
na rynku pracy. Należą do nich osoby długotrwale bezrobotne, po 50
roku życia, osoby niepełnosprawne
oraz klienci o niskich kwalifikacjach
zawodowych.
Wszystkie formy pomocy cieszą się dużym zainteresowaniem.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych programów - dostępne są (zarówno pracodawcom,
jak i osobom bezrobotnym) w tutejszym urzędzie pracy.
pup

Warsztaty praktyczne w Walencji
pn. „Żywność ekologiczna
w gastronomii hotelowej”

XXV-lecie Chóru Polskiej Pieśni Narodowej
i
gratulacje
z okazji jubileuszu, starosta
Sławomir Jerzy
Snarski podkreślił, iż w prezentowanych przez
Chór pieśniach
narodowych,
patriotycznych
i
religijnych
widoczne są
głębokie emocje, które dają
obraz naszego
Chór Polskiej Pieśni Narodowej podczas galowego koncertu
przywiązania
Chór Polskiej Pieśni NarodoUroczystość przebiegała
do Ojczyzny i naszej wspólnoty
wej w sobotę 19 stycznia br. świę- w bardzo serdecznej i pełnej cie- narodowej. Jest to bardzo ważne,
tował jubileusz XXV-lecia swojej
pła atmosferze. Chórzyści przyjęli
byśmy tę wspólnotę wzajemnie
działalności. W sali konferencyjnej wiele podziękowań, życzeń, gratu- budowali na chwałę Boga, ale
Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim lacji, kwiatów i nagród. Wielu z nich też na chwałę naszych małych
odbył się z tej okazji uroczysty odznaczono medalami za zasługi Ojczyzn, tych którzy tu mieszkają,
koncert galowy. Na widowni zna- dla kultury polskiej i województwa a dla których jest to cały świat –
lazło się wielu znamienitych gości, podlaskiego. Oczywiście nie oby- mówił starosta. Bez wątpienia Chór
a wśród nich także przedstawiciele ło się bez prezentacji możliwości Polskiej Pieśni Narodowej to czyni.
powiatu bielskiego: starosta Sła- artystycznych Chóru, a te – trze- W imieniu swoim, towarzyszącego

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski składa gratulacje chórzystom

W dniach 21–27 stycznia
2019 r. nauczyciele Zespołu Szkół
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Podlaskim: Maria Chomaniuk, Dorota Pachwicewicz i dyrektor szkoły
Bolesław Hryniewicki odbyli szkolenie w Walencji (Hiszpania) w ramach projektu „GaTIS – innowacyjne rozwiązania w turystyce i gastronomii” z programu Erasmus+.
W szkoleniu w sumie uczestniczyli
przedstawiciele trzech podlaskich
lokali gastronomicznych oraz dwunastu nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej i hotelarskiej z polskich oraz
łotewskich szkół średnich. W trakcie
kursu w Hiszpanii uczestnicy min.

zapoznali się z ośrodkiem szkoleniowym CSHM w Walencji i warunkami kształcenia młodzieży oraz
ludzi dorosłych w branży gastronomicznej, odbyli zajęcia praktyczne
z gotowania pod okiem profesjonalnych kucharzy, przygotowując
różne specjały kuchni hiszpańskiej
z wykorzystaniem produktów ekologicznych, odwiedzili kilka restauracji serwujących żywność ekologiczną, oglądali i rozpoznawali produkty
ekologiczne i zdrową żywność na
targowisku Mercado.
Na zakończenie warsztatów
znalazł się czas na zwiedzanie
i podziwianie pięknych zakątków
Walencji.
zs4

Finał konkursu #panTadeusz1834
24 grudnia ub. r. rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs
sprawdzający znajomość „Pana
Tadeusza” A. Mickiewicza, który
został zorganizowany w ramach
obchodów 100-lecia niepodległości państwa polskiego. Wśród
finalistów tego konkursu znalazły
się uczennice II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim:
Mariola Gieraczyńska, Aleksandra Topolewska oraz Aleksandra
Zinkiewicz.
SN
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womir Jerzy Snarski, wicestarosta
Piotr Bożko, dyrektor SPZOZ Bożena Grotowicz, dyrektor Zespołu
Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego Romuald Margański
wraz ze swoim zastępcą Zbigniewem Hryniewickim.

ba to podkreślić, stoją na bardzo
wysokim, profesjonalnym poziomie. Występ wsparł swoją osobą
biskup drohiczyński Tadeusz Pikus,
wykonując wraz z całym zespołem
kolędę.
Składając podziękowania

Starosta wręcza pamiątkowy grawerton
dyrygentowi chóru Elżbiecie Bilmin

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
EKO PLANETA
Marlena Marta Kalina uczennica I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim zakwalifikowała się do etapu
ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO PLANETA. Marlena
przygotowała album na temat:
„Piękno polskiej przyrody i jej ochrona”, biorąc udział w konkursie prac
indywidualnych.
I LO

mi wicestarosty Piotra Bożko oraz
przewodniczącego Powiatowego
Zespołu ds. Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Patriotycznych
serdecznie dziękuję. Życzę wielu
sukcesów, rozwoju i kolejnych jubileuszy. Następnie starosta wręczył
pamiątkowy grawerton dyrygentowi i kierownikowi artystycznemu
Chóru Elżbiecie Bilmin. Artyści odwdzięczyli się staroście wręczając
mu pamiątkową statuetkę, dziękując w ten sposób za udzielane im
wsparcie.
Chór Polskiej Pieśni Narodowej powstał w 1994 r. z inicjatywy
nieżyjącego już Jana Radkiewicza
seniora. Pierwszym jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym
została Krystyna Kamińska. Zadebiutował w styczniu 1994 r.
występem podczas wieczoru kolęd w Bielskim Domu Kultury. Od
2005 r. dyryguje nim Elżbieta Bilmin, która początkowo miała kierować jego działalnością tylko przez
3 miesiące.
Chór cieszy się wielką popularnością w powiecie bielskim
i poza jego granicami. Uświetnia
wiele uroczystości patriotycznych
i religijnych, bierze udział w koncertach i festiwalach w kraju i za
granicą. Nagrał kilka płyt, jest też
organizatorem corocznego balu
karnawałowego, w którym chętnie
biorą udział jego sympatycy.
pd
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GMINA HAJNÓWKA
Wspomnienia z minionego okresu dotyczącego głównie starań o budowę
świetlicy w Starym Berezowie – Starania o budowę świetlicy – Cz. II (ostatnia)
W czasie wojny została spalona szkoła
podstawowa, która przed wojną stanowiła
miejsce edukacji i oświaty. W tej sytuacji
rodził się pomysł budowy świetlicy, gdyż
maleńkie ledwo co pobudowane domki nie
spełniały podstawowych potrzeb. Potrzebny
był lokal, w którym można odbyć zebranie
wiejskie czy zorganizować zabawę taneczną
dla młodzieży. Na uwagę zasługuje fakt, że
w czasie powojennym było bardzo dużo młodzieży, gdyż przeważały rodziny 6-cio dzietne. Aby sprostać temu zadaniu i wybudować
cokolwiek potrzebne były pieniądze i pomoc
z zewnątrz, której nie udało się uzyskać mimo
usilnych starań. Przez wiele lat po wojnie pisano podania do różnych ówczesnych władz

Stron tytułowa księgi kasowej
dokumentującej budowę świetlicy
prosząc o pomoc i o finansowe choćby minimalne wsparcie. Głównym motywem tej
prośby był fakt, że w obliczu tej tragedii jaka
spotkała mieszkańców wsi Stare Berezowo, ci
mieszkańcy wywiązywali się wobec państwa
wzorowo. Bardzo często w niewyobrażalny,
prymitywny sposób z bólem w sercu i łzami
w oczach uprawiano ziemię, z której zebrany
marny plon oddawano państwu, rozumiejąc
potrzeby tego państwa. Tylko część ziemi
była uprawiana a reszta leżała odłogiem,
czekając na lepsze czasy, gdyż fizycznie nie
było to możliwe aby uprawiać całość. Ogólnie pojętymi staraniami i pisaniem podań do
władz zajmował się między innymi bezdomny,
chodzący od wioski do wioski pisarz o nazwi-

sku Marczuk, który utrzymywał się z tego co
zarobi pisząc ludziom podania. Lata biegły
a efektów z tych starań nie było. Z czasem
gdy okrzepły możliwości ekonomiczne mieszkańców zrodził się pomysł, aby nie czekać na
pomysł od państwa a na własną rękę zacząć
coś robić w tym temacie czyli brać sprawę
w swoje ręce. Zaczęto szukać pustej, niezabudowanej działki po środku wioski, gdyż
inne lokalizacje nie wchodziły a rachubę. Inne
lokalizacje nie były akceptowane przez większość mieszkańców i tak sprawa ciągnęła się
do 1987 roku. Wielu pesymistów twierdziło,
że nic z tego nie będzie i z tego powodu nie
chcieli brać udziału w jakichkolwiek poczynaniach.
Z biegiem czasu pesymizm opadał i narastał optymizm, nawet u tych którzy początkowo byli bardzo niechętni a nawet przeciwni
budowie tego obiektu. Nie brało się to samo
z siebie lecz twardej i upartej postawy niektórych działaczy którzy zachęcali i przekonywali do działania na rzecz wspólnego dobra.
Często dochodziło do sprzeczki gdyż argumenty nie były skuteczne i przekonujące. Do
przekonania stosowano różne sposoby, a nawet przekupstwa. W dniu 14 września 1987
roku udało się namówić właścicieli działki
na której dziś stoi świetlica aby odstąpili
część działki za przydział ciągnika, którego
wówczas bez przydziału nie można było kupić, szczególnie gospodarstwom o małej powierzchni. Dotychczasowi właściciele chętnie
wyrazili zgodę na przedstawioną propozycję.
Aby nie zaprzepaścić okazji, jeszcze tego
samego dnia przywieziono przedstawicieli
Urzędu Gminy w celu sporządzenia wstępnej umowy i nadania biegu sprawie. Pośpiech
był bardzo wskazany z tego względu aby nie
zdążyli rozmyślić się albo ktoś postronny nie
mógł ich do tego namówić. I tak w roku 1987
pozyskano plac pod budowę świetlicy od dotychczasowych właścicieli, którym za dobry
uczynek w zamian dano przydział (zlecenie)
na zakup ciągnika Ursus C-330. Był to początek aktywnej działalności na rzecz budowy
świetlicy. W dniu 28 października 1987 roku
rozpoczęto zbiórkę pieniędzy, początkowo
po 1000 zł, a następnie na początku 1988
r. dodatkowo po 4000 zł tak aby z każdego
gospodarstwa uzyskać 5000 zł. Przebieg tej
zbiórki jak i innych świadczeń wnoszonych
w formie czynu społecznego przedstawia
spis tych czynności w księdze kasowej prowadzonej przez M. Janowskiego. Każdemu

gospodarstwu w tej księdze jest poświęcona
jedna kartka na której widnieje strona, nazwisko i data udzielonego świadczenia oraz
przy wpłacie pieniężnej osobisty podpis wpłacającego. Odnotowano 109 świadczeniodawców, rolników i rencistów. Suma zebranych
pieniędzy wynosi 432 000 zł. W wielu przypadkach jest tak że oprócz gospodarza uzy-

„Projekt” układu pomieszczeń świetlicy
wiejskiej w Starym Berezowie.
skiwano pieniądze od starego rencisty, razem
mieszkającego w tym gospodarstwie. Prace
rozpoczęto w 1988 roku od przywozu żwiru
i wykopu pod fundament czynem społecznym początkowo - „na dziko” bez architekta,
bez planu budowy w oparciu o amatorski
szkic. Największe trudności sprawiała sama
organizacja prac, aby w danym dniu kiedy
będzie zamówiona koparka jak najwięcej
osób wyjechało swoim transportem po żwir.
Żwir przywożona z takich miejscowości jak
Klejniki, Łapuchówka oraz Grabowiec. Pustaki
zostały zakupione w Śniadowie a transport
zapewniła Straż Pożarna w Hajnówce. Architekt plan budowy opierał o już istniejące
fundamenty bez możliwości jakichkolwiek
zmian powiększenia czy zmniejszenia sal
wewnątrz budynku – czyli o nasz projekt. Po
uzyskaniu planu budowy od architekta budową i dalszym finansowaniem zajął się Urząd
Gminy w Hajnówce reprezentowanym przez
Wójta Gminy Olgę Rygorowicz. Wkład Wójta
Gminy przy tej budowie był przeogromny i był
traktowany priorytetowo. Wszystkie trudności

od tej pory spoczywały na barkach Wójta. My
jako mieszkańcy obserwowaliśmy wzmożony
ruch na budowie. Z podziwem przyglądaliśmy
się rosnącym ścianom budynku. Gdy tylko
zachodziła potrzeba pomocy chętnie jej
udzielaliśmy. Często własnym transportem
przywoziliśmy materiały budowlane. Sami
pozyskaliśmy z Lasów Państwowych żerdzie,
zrobiliśmy tzw., „zagotówkę” czyli wycięliśmy
je i przygotowaliśmy do załadunku. Następnie po załadunku, własnym transportem
przywieźliśmy je na miejsce przeznaczenia.
Wspomnieć należy, że przed budową świetlicy
budowaliśmy wiejski sklep spożywczy i przemysłowy oraz braliśmy udział przy budowie
przystanku kolejowego. Czynem społecznym
zrobiliśmy całą rampę kolejową przy torach.
Opisując przebieg tych zdarzeń i tych zmagań
należy wziąć pod uwagę że to już minęło
30 lat od rozpoczęcia budowy świetlicy. Stąd
mogą być luki w opisie zdarzeń i pominięte
niektóre fakty. Gdy zbliżał się koniec budowy
trzeba było pomyśleć o powierzeniu komuś
w opiekę tego obiektu. Pierwszym zatrudnionym jako świetlicowy był Eugeniusz Treszczotko, syn Konstantego, było to rok 1993.
Wymieniony tę funkcję pełnił bardzo krótko,
gdyż pogarszający się stan zdrowia (stwardnienie rozsiane) i inne przyczyny uniemożliwiły pełnienie tej funkcji. Dnia 16 sierpnia 1995
roku zatrudniono Mikołaja Janowskiego jako
referenta w świetlicy wiejskiej w Starym Berezowie, który pełnił tę funkcję do 28 lutego
2002 roku, czyli prawie 7 lat. Dziś mieszkańcy
Starego Berezowa z dumą patrzą na piękny
budynek o który troszczy się nowa Pani Wójt
Lucyna Smoktunowicz, która mimo krótkiego
czasu zrobiła wiele dobrego w tym temacie.
Ogólnie mówiąc zmodernizowała ten budynek i dała mu centralne ogrzewanie. Chwała Pani Wójt - oby tak dalej. Na przestrzeni
minionych lat w świetlicy gościliśmy wiele
zespołów artystycznych z kraju i zza granicy.
W świetlicy było wiele spotkań mieszkańców
całego powiatu z politykami takimi jak Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Lepper, Jarosław Kalinowski i Piotr Ikonowicz. Dzisiaj
w świetlicy bardzo często odbywają się różne
imprezy kulturalno-oświatowe. Mówiąc ogólnie spełniły się marzenia mieszkańców wsi
Stare Berezowo.
Stare Berezowo, 17.09.2018 r.
Autor: Mikołaj Janowski
Redakcja: Marek Bagrowski

Dubińska Choinka 2019
20 stycznia 2019 miała miejsce już II
edycja wydarzenia dedykowanego najmłodszym mieszkańcom Gminy Hajnówka. Ciesząca się dużą popularnością impreza w tym
roku zyskała nowego partnera w postaci Parafii Prawosławnej p. w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach i ks. proboszcza
– Andrzeja Busłowskiego. Tegoroczna gwiazdka jest kontynuacją inicjatywy mieszkańców
sołectwa Dubiny zapoczątkowanej w 2018 r.
i (miejmy nadzieję) początkiem wieloletniej
tradycji. Wiele na to wskazuje, gdyż jak pokazała frekwencja – na tego typu uroczystości
jest bardzo duże zapotrzebowanie.
Program bazujący na ubiegłorocznych
dobrych praktykach (gry i zabawy dla najmłodszych, zajęcia z animatorem, poczęstunek) został wzbogacony o wydarzenie kultu4

ralne jakim był spektakl pt. Droha u Betlejem
w wykonaniu Joanny Troc i teatru Czrevo.
Choinkę tradycyjnie zakończyło spotkanie
z Mikołajem i wręczenie prezentów.
II Dubińska Choinka nie mogłaby się
odbyć gdyby nie zaangażowanie i ciężka
praca wielu osób. W szczególności pragniemy podziękować radnym gminy Hajnówka,
którzy nie tylko przyczynili się do powodzenia przedsięwzięcia, ale i zachęcili innych do
współdziałania. Serdeczne podziękowania
składamy na ręce Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy Soborze Świętej
Trójcy w Hajnówce, któremu zawdzięczamy
pięknie przystrojoną salę i dużo pozytywnej
energii. Wierzymy, że jest to początek długiej
i owocnej współpracy.
Cd. str. 5

Wieści Podlaskie

Spotkanie noworoczne Starosty Bielskiego

Dubińska Choinka 2019

Cd. ze str. 1

Cd. ze str. 4

Duże ukłony za pomoc
i wsparcie przy przygotowaniu
choinki:
• Ks. Prob. Andrzej Busłowski wraz
z małżonką Lillą Busłowską,
• Ks. Marek Litwiniuk wraz z małżonką Anielą Litwiniuk,
• Radni Gminy Hajnówka: Walentyna Biryłko, Monika Skiepko, Jarosław Kot, Mariusz Sokół, Michał
Owerczuk,
• Sołtys sołectwa Dubiny - Grażyna Sacharczuk,
• Sołtys sołectwa Bielszczyzna –
Łukasz Janiuk wraz z małżonką
Katarzyną Janiuk,
• Magdalena i Stefan Bedkowscy
– właściciele firmy Centro – Met,
• Dorota i Marek Ginszt – właściciele sklepu „Reszka” oraz usługi
dźwigiem,
• Mirosław Popow – właściciel
sklepu „Mango”,
• Krystyna Owerczuk,

• Barbara Frankowska,
• Mariola i Marek Dziubonos – właściciele „Sklepu Rybnego”
• Paweł Skiepko,
• Marek Bagrowski,
• pracownicy Gminnego Centrum
Kultury,
• Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Soborze Świętej Trójcy
w Hajnówce
Cieszy, iż ponownie zostałam
zaproszona do grona organizatorów i mogłam osobiście wesprzeć
nasze wspólne przedsięwzięcie.
Polecam się Waszej pamięci w kolejnych latach.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację II
Dubińskiej Choinki. Dzięki Państwa
pracy wszystkie dzieci uczestniczące w zabawie otrzymały upominki,
a co ważniejsze cudowne wspomnienia.

Z rąk starosty wyróżnienie otrzymali: biskup Tadeusz Pikus, arcybiskup Grzegorz, dziekan bielski ks.
prałat Kazimierz Siekierko, dyrektor
podlaskiego oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia Maciej Olesiński,
kierownik kliniki kardiologii inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Białymstoku prof.
Sławomir Dobrzycki, wojewódzki
inspektor sanitarny Elżbieta Kraszewska, prezes firmy Suempol
Monika Siecińska-Jaworowska, prezes firmy Maksbud Jan Miniuk, były
nadleśniczy nadleśnictwa Rudka
Grzegorz Godlewski oraz Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Obdarowani dziękując wy-

rażali wdzięczność oferując swoją
dalszą pomoc dla dobra naszej Małej Ojczyzny.
Spośród gości głos zabrali m.
in.: biskup Tadeusz Pikus, arcybiskup Grzegorz, Stanisław Derehajło
wicemarszałek wojewódtwa podlaskiego, starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, przedstawiciel
Podlaskiego NFZ, Władysław Żero
przedsiębiorca.
Starosta, jako nauczyciel akademicki pamięta także o młodzieży, która jest przyszłością naszego
narodu. Doceniając ich liczne osiągnięcia swoje wyróżnienia wręczył:
Patrycji Malinowskiej i Marcelowi
Arturowi Żukowskiemu z I LO, Magdalenie Leonkiewicz i Jakubowi
Wieremiejukowi z II Liceum Ogólno-

Przysłowia ludowe na luty 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa.
Gdy luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny.
Gdy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje.
W lutym wiele wody, całe lato bez pogody.
Luty miesiąc bardzo zmienny: pół zimy, pół wiosny.
Gdy w lutym topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.
Gdy dym w górę szybuje, zawsze to mróz zwiastuje.
By nie dokuczał luty, pal w kominie i miej kożuch suty.
Tłusty czwartek (28 II) pączkami fetuje, od Popielca ścisły post szykuje.
Przysłowia wybrał i dodał zdjęcia Jan Ciełuszecki

kształcące z Białoruskim Językiem
Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza, Marii Bolesta i Maciejowi
Falkowskiemu z Zespół Szkół nr
1 im. Marszałka Józefa Klemensa
Piłsudskiego, Mateuszowi Ruczaj
i Katarzynie Hryniewickiej z ZS nr 4
oraz Wiktorii Danilin i Małgorzacie
Kozłowskiej z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.
W noworocznym spotkaniu
nie mogło zabraknąć akcentu tanecznego wykonanego przez Zespół
Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki,
który w okresie 47 lat swojego
istnienia wykonał ponad 1600
koncertów.
tekst, foto: Tadeusz Szereszewski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

ZAPROSZENIA
20 lutego – Perlejewo – bezpłatne
badania mammograficzne
22 lutego – Białowieża Wilcza Noc
22 lutego, godz. 17.00 – MBP
w Bielsku Podl. - pokaz filmów nagrodzonych podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA 2018.
23 lutego – Białowieża – Charytatywny
Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych

Lucyna Smoktunowicz
Wójt Gminy Hajnówka

Przebudowa drogi Bobrowniki – Łużany
Żwirowa droga łącząca
Bobrowniki z Łużanami i biegnąca dalej w kierunku Krynek będzie
przebudowana i otrzyma nawierzchnię asfaltową. Koszt inwestycji to
ponad milion 100 tysięcy euro. 90
procent wartości inwestycji będzie
pochodziło z Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś
– Ukraina. Decyzja o przebudowie

Wieści Podlaskie

drogi to dobra informacja nie tylko
dla turystów, ale także mieszkańców Gródka czy Michałowa, którzy
tą trasą podróżują w kierunku
przejścia granicznego w Kuźnicy.
Dla turystów ważna jest możliwośc
dotarcia tą trasą do Kruszynian.
Przebudowa rozpocznie się
jeszcze w tym roku i potrwa trzy
lata.
(s)
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GMINA WYSZKI

Koncert „Żemerwy”
w Lewkowie Starym

Ostatnie spotkanie sołtysów

Wieczorem 25 stycznia br.
w świetlicy samorządopwej w Lewkowie Starym w gminie Narewka (powiat
hajnowski) jasno świeciły się okna i na
ulicę dochodziły dźwieki muzyki i pięknego śpiewu. Od godziny 17 przez półtorej godziny koncertował tu 14-osobowy zespoł pieśni i tańca “Żemerwa”
ze Studziwód koło Bielska Podlaskiego.
Wystąpił w białoruskich strojach ludowych. Prowadzi go Anna Fionik.
W wykonaniu “Żemerwy” można było posłuchać pięknych kolęd
oraz lirycznych piosenek białoruskich,
zapisanych m. in. w gminie Narewka
(we wsi Michnówka) i w gminie Narew
(we wsi Łosinka) oraz na Polesiu (Bia-

łoruś). Zespół wykonał sporo tańców
przy dźwiękach akordeonu, na którym
grał Doroteusz Fionik. Do tańca zaproszono też panie z Lekowa Nowego
i Lewkowa Starego. Koncert wszystkim
się spodobał, panowała miła i serdeczna atmosfera.
Członkowie zespołu artystycznego spędzili kilka dni w kwaterze agroturystycznej “Bora-Zdrój” na kolonii
w Lewkowie Nowym. Trwały tu śpiewy
przez całe dni z małymi przerwami.
Na zakończenie pobytu w lewkowskim
ustroniu (sosnowo-brzozowy las, łąki
i rzeczka) było ognisko i pieczone kiełbaski oraz zabawa.
tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Dobiega końca obecna kadencja Sołtysów. 5 lutego 2019
r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło
się spotkanie aktualnych Sołtysów
z Wójtem Mariuszem Korzeniewskim. W spotkaniu udział wzięli
także: Wawrzyniec Wichrowski –
kierownik Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
Halina Chomaniuk i Marek Markiewicz - pracownicy Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim i Janusz Adamczukwłaściciel firmy „IWO” z Brańska.
Opowiedzieli oni o najnowszych sprawach związanych z rolnictwem i działaniach prewencyjnych podejmowanych w celu

poprawy bezpieczeństwa na wsi ,
a sekretarz Tadeusz Wielanowski
przedstawił zasady wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. Przypomnijmy, że w gminie Wyszki w tym
roku wybory organów wiejskiego
samorządu będą się odbywały nie
na zebraniach w poszczególnych
sołectwach lecz w powszechnych
wyborach, które zaplanowano na
24 lutego. W tym celu powołano
trzy Komisje Obwodowe Wyborcze
w :Strabli, Topczewie i Wyszkach.
Na zakończenie spotkania
Wójt Mariusz Korzeniewski podziękował Sołtysom za współpracę
w mijającej kadencji i wręczył im
drobne upominki.

Nowe jednostki
w KSRG
Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono
kolejne jednostki OSP. Podczas
narady podsumowującej funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej
w województwie podlaskim w 2018
odbytej 28 stycznia oficjalne akty
włączenia do tego elitarnego systemu otrzymaly Ochotnicze Straże
Pożarne z Andryjanek (gm, Boćki),
Kajanki (gm. Siemiatycze) i Dąbrowy Wielskiej (gm. Czyżew). (wss)

Stypendyści
Premiera
Cd. ze str. 1

dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej
najwyższe wyniki, a w pozostałych
co najmniej dobre. Stypendium wynosi 2580 zł i przyznawane jest na
10 miesięcy, od września do czerwca. Wypłacane jest ono w dwóch
transzach: do 30 listopada i 30
kwietnia.
Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się m.in.: Aneta Gnatowska, uczennica ZSCKR
w Rudce, Katarzyna Hryniewicka,
ucz. kl IV w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim, Natalia Jaszczołt,
uczennica kl. II C siemiatyckiego LO,
Dawid Kozar uczeń kl. II Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, Justyna Osiniak z kl III B
Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Aleksandra Świć, uczennica
Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży,
znakomita sportsmenka, laureatka
naszych plebiscytów sportowych.
Wszystkim stypendystom
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
(wss)

Klejniki
Pod koniec ubiegłego roku ukazała się trzecia publikacja o historii
wsi gminy Czyże,tym razem poświęcona wsi i parafii Klejniki autorstwa
Jana Łobuzińskiego. Stare zdjęcia
i dokumenty pozwalają poznać życie dawnej podlaskiej wsi. Publikacje
„Klejniki - dzieje wsi i parafii” można
nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury
oraz Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czyżach. Istnieje też możliwość
wysyłki książki. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem telefonu 85 681 35 31 lub droga elektroniczną: gok.czyze@wp.pl (sok)

Zwrot podatku
akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i powinien w terminie od 1
lutego 2019 r. do 28 lutego 2019
r. złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
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GMINA CZEREMCHA

SPORT
Białowieża

Turniej Tenisa Stołowego

Wspaniały początek Nowego Roku

Od lat kolebką
bardzo dobry przykład. Jako orgatenisa stołowego jest Czeremcha. nizator szczególnie ciepło pragnę
W czasie zimowych ferii rozgry- podziękować pani dyrektor Zespołu
wane są turnieje  o puchar Wójta Szkolno – Przedszkolnego nie tylGminy Czeremcha, tak było i w tym
ko za salę, ale za wszelką pomoc
roku. IX Turniej został rozegrany jaką otrzymałem w trakcie trwania
w dwóch terminach ze względu na
turnieju i za ciepłe słowa skierowawarunki lokalowe jakimi dysponu- ne do mojej skromnej osoby, oraz
jemy, korzystając z sali gimnastycz- pisemne podziękowanie z pamiątnej Zespołu Szkolno - Przedszkol- kową książką wraz z dedykacją.
nego dzięki uprzejmości pani dy- Po raz pierwszy w naszej historii
rektor
Joannie Gnatowskiej. Przed
na otwarcie przybyła Dorota SoWETERYNARIA
rozpoczęciem rozgrywek organi- kołowska redaktorka Polskiego
i prowadzący
Lipiński licZby
Januszporodów
Radia uBiałystok,
przeprowadzając
Zzator
ima to
cZas ZwięksZonej
bydła mlecZnego
serdecznie powitał przybyłych za- wywiady z uczestnikami turnieju,
wodników, oraz gości zaproszonych, nie kryjąc pochlebnych recenzji
których uhonorował   pamiątkowy- odnośnie organizacji i licznie przymi statuetkami. Bardzo serdecznie
byłych zawodników z odległych

mówili, pysznym bigosem przygotowanym przez wspaniałe kucharki
Półfinał Grupy Południowej
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Igrzysk Dzieci w siatkówce szkół
w Czeremsze. Sponsorzy cateringu
podstawowych był znakomitym
to: Firma Handlowa Mirda główny początkiem roku dla naszych
sponsor , oraz Piekarnia Podolszyń- dziewcząt. Wspólny z chłopakami
scy, Lewiatan Czeremcha, Wojtek wyjazd do Moniek przyniósł kolejny
Nowicki Bielsk Podlaski, Andrzej Sy- awans w trudnym turnieju siatkarcewicz Czartajew. Roman Sawicki skim. Pierwszy mecz z gospodyniai Katarzyna Jakubowska przewozy mi zaczęliśmy od porażki wyraźnie
i ubezpieczenia.
przegrywając 0:2 z bardzo dobrze
Wyniki: Dziewczęta 1. Zinie- przygotowanymi dziewczętami
wicz Katarzyna, 2. Paczuska Pauli- z SP2 Mońki. Do kolejnego spotkana, 3 Korza Kinga.
nia z SP Dziadkowice nasze podChłopcy. 1. Czekuć Bartosz, 2. opieczne przystąpiły bardzo zdeterSelewonowicz Dawid. 3. Tyczyno
minowane. Dobra lekcja siatkówki
Kacper.
od Moniek dała efekt już w pierwChłopcy Starsi. 1. Siekierko szym secie. Bardzo skuteczna, choć
Adrian. 2. Tyczyno Eryk. 3.Siekierko
Na osiem tygodni przed porodem krowa przechodzi tzw. okres zasuszenia. W tym czasie regeneruje się jej wymię przed
Marcin.
następną laktacją. Wszystkie substancje odżywcze, które powinny znaleźć
się w mleku są magazynowane w organizmie krowy,
Kobiety: 1. Socha Renata Czea część przekazywana jest na rozwój płodu.
remcha, 2. Paulina Tarapata Łosice.
3.Lewkowicz Urszula Biała PodlaW pięknej Hali Arena w Toruweterynarii. niu
W znieczuleniu
nadoponowym
W ostatnich 30-40 dniach przed porodem interwencja chirurgiczna
ska.i zszycie
4. SośniukpopękaWiktoria Czeremcha.
w miniony weekend
odbyły się
za
pomocą
igły
zakłada
się
taśmę
na wargi
dotyczą
one
płód wykazuje największe zapotrzebowanie nych części, szczególnie, gdy
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U18
sromowe.
Taśma
ułożona
jest
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krzyż
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prolaktyny,
odpowiedzial-
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nych za produkcję mleka i rozwój wymienia.
Kilka dni przed porodem zwiększa się
poziom relaksyny we krwi, która rozluźnia
więzadła miednicy i okoliczne tkanki miękkie. Dochodzi wówczas do obrzęków sromu i krocza. Przy dużych płodach w czasie
porodu może dochodzić do rozerwania lub
wręcz pęknięcia sromu. Może być konieczna

|

na uszkodzenia mechaniczne. Czasami wystarczy podest z desek na stanowisku, aby
zad zwierzęcia uniesiony był wyżej, co cofa
pochwę do środka. Wypadnięta pochwa jest
ciągle brudzona kałem. Powstają urazy, skaleczenia, owrzodzenia i martwica. Trudno jest
zwierzęciu oddawać mocz. Niejednokrotnie taki
stan wymaga interwencji chirurgicznej lekarza

powinno zostać wysprzątane i wyścielone czystą słomą, tak, aby zachować najwyższe standardy higieniczne..
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niorzy, którzy grali trzeciego lutego
świetlicy w Bacikach
Dalszych.
Q Józef w
WszeboroWski
,
chłopców 1. miejsce zajął TolekarZWśród
weterynarii
Ryżyk, drugi był Łukasz Ryżyk,
Przychodnia masz
dla zwierząt
a trzeciDolny
Sebastian
16-061 Juchnowiec
98 Szyszko. Najlepszą
tel. 85 71-96-100
wśród dziewcząt okazała się Kata608-155-871
rzyna Iwaniuk, która wyprzedziła
Sylwię Mantur. Trzecia była Weroni-
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na tym dystansie. który plasują ja
na pierwszej pozycji tabel światowych w tej kategorii wiekowej. Jako
druga na linii mety zameldowała się
Julia Koralewska z CWZS Zawisza
Bydgoszcz z wynikiem 6: 16,91 a na
trzeciej pozycji Julia Pętlicka KS AZS
UWM Olsztyn z wynikiem 6:19,89.
Na dystansie 3000 m U20 M
dobrze zaprezentował się Marek
Romańczuk z KS Parkiet Hajnówka,
który przybiegł na metę z nowym
rekordem życiowym 9: 11,75, który
zapewnił 12 miejsce. Bardzo dobrze
na dystansie 3000 m U20 K zaprezentowała się była podopieczna
trenera Romana Sacharczuk, siostra
Małgorzaty – Diana Karpiuk, zdobywają brązowy medal z wynikiem
10:04,33.
Roman Sacharczuk

Rywalizowali tenisiści

ROLNIKU MASZ PROBLEM Z:
LEASINGIEM

Piotr Leoniuk, Jarosław Kutikow

MAŁGORZATA KARPIUK – czwarta na Halowych
Mistrzostwach Polski- U18 w Toruniu

Zbliżający się poród, to czas w którym krowa potrzebuje szczególnego spokoju. Stanowisko porodowe



zacięta gra przyniosła wyszarpane
zwycięstwo czwórki Katarzyna Bajko, Magdalena Chilecka, Julia Sieńczuk, Maria Wołosik, Julia Ozougwu.
W drugim secie po bardzo wyrównanej grze czwórki Marta Charkiewicz, Magdalena Gabiec, Oliwia
Krasowska, Maria Marczuk, Oliwia
Topolewska, minimalnie górą okazały się dziewczęta z Dziadkowic.
O zwycięstwie i awansie do finału
grupy zadecydować miał tie-break.
Super zagrania przyniosły ostatecznie upragnione zwycięstwo 2:1 oraz
awans naszych młodych siatkarek
do Finału. Gratulacje.

zadłużenia gospodarstw rolnych
prz y Upa d ło śc i Kon su m e nc kiej
PODLASKIE AGRO

ka Dmitruk.
Tydzień później 20 tenisistów
rywalizowano w kategorii open.
Zwyciężył Bernard Błaszczuk z Siemiatycz, drugi był Andrzej Siekierko,
a trzeci Rafał Markiewicz.
Zwycięzcy otrzymali puchary
i nagrody zreczowe. Uhonorowano
również rodziny startujące w turnieju:
Ryżyków, Świetlińskich i Siekierków.
Organziatorem turnieju był
Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.
(cec)
Michałowo

Nowy radny
20 stycznia br. w okręgu wyborczym nr 11 obejmującym miejscowości: Barszczewo, Ciwoniuki, Gorbacze, Julianka, Juszkowy Gród,Kalitnik, Kowalowy Gród, Kuchmy-Kuce,
Kuchmy-Pietruki, Nowe Kuchmy, Odnoga-Kuźmy, Planty, Sacharki, Stare
Kuchmy, Lewsze, Kuryły i Oziabły
odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Miejskiej w Michałowie.
Nowym radnym wybrano Mikołaja Borysa Chlabicza, który pokonał
swego konkurenta stosunkiem głosów 82 do 67.
(wss)
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156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – pamiętamy o powstańcach styczniowych
Dokładnie 156 lat temu, 22 stycznia
1863 r. Manifestem wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy,
wybuchło największe powstanie narodowe,
skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy.
Trwało do jesieni 1864 r. Miało ono charakter wojny partyzanckiej, w trakcie której stoczono ponad 1200 walk na terenie
całego zaboru rosyjskiego. Powstanie nie
ominęło także ziemi hajnowskiej. Powstańcy
z Siemiatycz po przegranej tam bitwie 6-7
lutego 1863 r., przedostali się do Puszczy
Białowieskiej. Były to oddziały dowodzone
przez Romana Rogińskiego, Walentego Lewandowskiego, Bronisława Rylskiego oraz
grupa pod dowództwem Stanisława Songina, odłączona od Władysława Cichorskiego
ps. Zameczek. Mimo poniesionych trudów,
poświęceń w walce za wolność Ojczyzny
wydarzenie zakończyło się klęską naszych
powstańców.
Tego dnia władze samorządowe miasta Hajnówka, Powiatu Hajnowskiego oraz
Gminy Wiejskiej Hajnówka spotkali się
wspólnie przy miejscach szczególnie powiązanych z powstaniem styczniowym na na-

szych terenach. Delegacja w składzie: Jerzy
Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, Walentyna
Pietroczuk Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka, Jarosław Grygoruk Sekretarz Miasta
Hajnówka, Joanna Kojło Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, Lucyna Smoktunowicz Wójt
Gminy Hajnówka, Jarosław Kot Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka, ks. Józef Po-

skrobko proboszcz Parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Hajnówce, złożyła kwiaty
oraz zapaliła znicze przy pomniku Powstania Styczniowego na skwerze przy kościele
Podwyższenia Krzyża oraz mogile zbiorowej
6 nieznanych powstańców styczniowych poległych w 1863 r. w Orzeszkowie. Zmówiono
także modlitwę za pamięć poległych.

Emilia Korolczuk

Powiat podpisał umowę na kolejny projekt

QUERCUS 2019 – poznaliśmy laureatów

Powstanie Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności
Energetycznej w Województwie Podlaskim na
terenie Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.
Powiat Hajnowski dostrzega realne korzyści wynikające z energii odnawialnej - w wyniku
współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim
a Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald
e.V. w Kronach (Republika Federalna Niemiec),
w regionie powstanie Centrum Kompetencji    w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Umowa o realizacji inwestycji została podpisana 29 stycznia br.
przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko
oraz Wicestarostę Joannę Kojło oraz partnera
niemieckiego Energievision Frankenwald e.V. prezesa Wolfganga Degelmanna.
Powołanie centrum to kolejny etap

Wśród hajnowian wiele jest osób, które
za swoją działalność na rzecz społeczności
lokalnej, rozwoju miasta, zasługują na szczególne wyróżnienie. Ich pracę w różnych dziedzinach (kultura, przedsiębiorczość, medycyna itp.) należy traktować jako „służbę”, której
efekty powinny być dla każdego z nas przykładem, iż ciężką pracą, pasją można osiągnąć
wiele. Jak powiedział Steve Jobs „Jedyną drogą do tworzenia wielkich rzeczy, jest kochanie
tego, co się robi…” – zadanie to powinno być

Prócz dwóch wspomnianych powyżej
miejsc pamięci, w regionie Puszczy Białowieskiej, mieszczą się one również: na cmentarzu rzymsko-katolickim w Hajnówce, gdzie
znajduje się mogiła weterana Powstania
Styczniowego Izydora Kuźmicza, który zmarł
tutaj w 1933r. Jest to grobowiec rodziny
Kuźmickich; w samym sercu puszczy m.in.
w oddziale 575 są dwa krzyże jeden katolicki i drugi prawosławny oraz w 519 i 549
oddz; pod Hajnówką stoi krzyż w Starej Rudziance; w Czeremsze na cmentarzu komunalnym, gdzie znajduje się grób Aleksandry
Kamińskiej uczestniczki Powstania Styczniowego. Żyła lat 90 zm. 15 listopada 1939r.
Natomiast szlak walk powstańczych na
naszym terenie wyznacza turystyczny szlak
Śladami Powstania Styczniowego (szlak niebieski). Wychodzi z Hajnówki (ul. Nowowarszawska na Rudziance przez Orzeszkowo,
Olszynę, Łozice), w kierunku południowym
i zataczając pętlę poprzez wybrane miejsca
Puszczy Białowieskiej, dochodząc do CarDębu i wraca z powrotem do Hajnówki. Ma
31 kilometrów długości.

myślą przewodnią dla każdego z nas.
Niezmiennie od pięciu lat Burmistrz
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, w symboliczny sposób nagradza tych, którzy „…”wyrośli”
z hajnowskiej ziemi…współdzielą i współuczestniczą w jej rozwoju, „zapuszczając” coraz to nowe korzenie...”. Uwiecznieniem tego
jest statuetka Quercusa, w której „zapisane” są
wyrazy uznania, wdzięczności wobec działań,
niestrudzonej pracy, konsekwencji i etosu. To
Cd. str. 4

współpracy – przypomnijmy, w wyniku realizacji projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, strona niemiecka- Fundacja Euronatur opracowała dla powiatu „Plan
energetyczny, zachowania czystości powietrza
i ochrony klimatu”, który w II kwartale 2019
r. zostanie zaprezentowany i udostępniony
na stronie internetowej powiatu. Podkreślić
należy, że Powiat Hajnowski jako jedyny powiat w kraju posiada tego typu szczegółową
analizę zasobów i perspektyw energetycznych
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
Opracowana i usystematyzowana wiedza ma
teraz posłużyć praktyce. 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 orgaCd. str. 4

Folder promocyjny HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚĆ
doceniony przez magazyn Wiadomości Turystyczne
„Róża regionów” to doroczny
konkurs na najlepszy folder, aplikację mobilną, organizowany przez
Wiadomości Turystyczne. Gala rozdania nagród odbyła się 1 lutego
w Poznaniu, podczas otwarcia targów Tour Salon na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Folder HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚĆ ukazuje duchowy
i witalny potencjał miasta - dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze
oraz historyczne. Jest zarazem niezbędnikiem każdego turysty, który
chce dogłębnie poznać to miejsce,
uciec od wielkomiejskiego zgiełku,
zatopić w urokach natury oraz zasmakować regionalnych potraw.
Wydawnictwo należy do czołowych
produktów komunikacji marketingowej spójnej z założeniami Strategii

Marki Miasta Hajnówka, wdrażanej
przez Urząd Miasta od prawie 2 lat.
W imieniu miasta Hajnówka
nagrodę odebrali przedstawiciele
Podlaskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej w osobach Prezesa
Zarządu PROT Michała Podbielskiego oraz Dyrektor Biura PROT

Małgorzaty Masłowskiej. PROT
otrzymał Różę Regionów 2018 za
portal podlaskie.travel.pl w kategorii „aplikacja mobilna”. Działająca od 2018 roku aplikacja ma za
zadanie budować atrakcyjny pod
kątem turystycznym wizerunek regionu, w sposób zgodny z przyjętą
strategią komunikacji.
Nad opracowaniem naszego wydawnictwa pracował zespół
pracowników Referatu Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnów-

ka: Magdalena Chirko - koncepcja
układu, zawartości i szaty graficznej, opiekun wdrażania Strategii
Marki Hajnówka i Emilia Karolczuk
- zebranie i opracowanie materiału.
Z zespołem współpracowali: Anna
Kraśnicka, Anna Gierasimiuk, Anna
Pacewicz i Nina Zin. Składem zajęła

Constans Group sp. z o.o.,
6. Osełka luz z Hajnówki – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce,
7. Białowieskie – rzemieślnicze
piwo w stylu Milk Stout – Browar
Słodowy Dwór. Adam Falkowski Afal.
8. Ciasteczka ręcznie dekorowane
– Pracownia Tortów „Cukrowe Fantazje” Joanna Bińczycka Hajnówka,
9. Miód Pitny Podlaski – Miodosytnia
Podlaska,
Produkt użytkowy:
1. Węgiel aktywny do oczyszczania
wody WG-12 – Gryfskand sp. z o.o.
Zakład Produkcji Węgli Aktywnych
w Hajnówce,
2. Przyczepa leśna PRONAR T644/1
– Pronar sp. z o.o.,
3. Ciągnik PRONAR 5340 – Pronar
sp. z o.o.,
Inwestycja:
1. Pawilon edukacyjny w Rezerwacie Pokazowym Żubrów – Białowieski Park Narodowy,
2. Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Judzianka” – Urząd Miasta
Hajnówka,
3. bialowieza.travel.pl – Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy
Białowieskiej”,
Wydarzenie:
1. Hajnowski Blog Lokalny: teresaozimek.wordpress.com – Teresa
Ozimek,
2. Międzynarodowy Festiwal Te-

W mieście Hajnówka, na bazie
dotychczasowych oddziałów funkcjonujących w budynku Przedszkola
Nr 5 w Hajnówce, został utworzony
Żłobek Samorządowy w Hajnówce.
Placówka powstała przy wsparciu
środków finansowych (ponad 700
tys. zł) z Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018
i zapewni opiekę dla maksymalnie
104 dzieci w wieku do 3 lat.
Realizacja inwestycji wynikała
z dużego zapotrzebowania na tego
typu formę opieki w naszym mieście. Samorząd miasta Hajnówka,
zauważając potrzebę wsparcia rodziców małych dzieci w zapewnieniu
instytucjonalnej opieki nad ich dziećmi (aby mogli oni skutecznie godzić
obowiązki rodzinne z zawodowymi),
aplikował o środki na utworzenie
nowych miejsc opieki nad dziećmi

do lat 3. Uzyskanie dofinansowania
z programu „MALUCH+” 2018 istotnie wspomogło jej utworzenie.
W ramach inwestycji, w budynku przy ul. Armii Krajowej 24 w Hajnówce wyremontowano między innymi sale dla dzieci, pomieszczenia
przynależne i klatkę schodową oraz
zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.
Zakupiono meble, pomoce dydaktyczne i zabawki do sal; sprzęt AGD,
a także inne wyposażenie do kuchni
oraz gabinetów dyrektora i intendentki. Utworzono plac zabaw dla
dzieci żłobkowych.
Maluszkom i ich rodzicom życzymy wspaniałej przygody ze Żłobkiem Samorządowym w Hajnówce,
zaś kadrze żłobka – wraz z kierującą
nim Panią Ewą Snarską – samych
sukcesów i satysfakcji z pracy.
Jolanta Stefaniuk

się firma AZE design. Miło nam bardzo, iż praca nad folderem została
doceniona w środowisku turystycznym na poziomie krajowym. Nagroda ta mobilizuje jeszcze bardziej do
tworzenia kolejnych produktów promujących walory naszego miasta
i okolic. Serdeczne podziękowania
kierujemy także w stronę Zarządu
PROT, który w naszym imieniu odebrał nagrodę.
Emilia Korolczuk

PODLASKA MARKA ROKU 2018 – poznaliśmy zgłoszenia
Podlaskie przedsiębiorczością
i produktem stoi! Dowodem tego jest
rekordowa liczba zgłoszeń do kolejnej
15. już edycji Podlaskiej Marki Roku
2018. Zakończył się etap naboru pretendentów do tej prestiżowej nagrody,
która docenia przedsięwzięcia, produkty, podmioty, będące wizytówką województwa podlaskiego. Są bazą do jego
promocji oraz rozwoju, a także powodem do dumy, gdyż Podlasie posiada
ogromny potencjał, jaki tkwi w naturalności, autentyczności. Złożono aż
290 zgłoszeń w siedmiu kategoriach
tematycznych: Produkt Spożywczy
(52 zgłoszenia), Produkt Użytkowy (60
zgłoszeń), Inwestycja (22 zgłoszenia),
Odkrycie (25 zgłoszeń), Wydarzenie
(51 zgłoszeń), Kultura (38 zgłoszeń),
Społeczeństwo (42 zgłoszenia). Wśród
nich znalazło się wiele z Hajnówki
i regionu Puszczy Białowieskiej. Już
na tym etapie bardzo nas to cieszy,
ponieważ ukazuje nasze regionalne
bogactwo, o którym bardzo często
zapominamy i nie doceniamy. Są to:
Produkt spożywczy:
1. Oleje tłoczone na zimno i niefiltrowane – A & P Hajnowski Olej,
2. Ser carski – Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Hajnówce,
3. Masło z Hajnówki – Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce,
4. Ser „Oko na Żubra”– Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce,
5. Matecznik – Tradycja z Natury –

Nowy żłobek w Hajnówce
dofinansowany z Programu
„Maluch+”2018

atralny „Wertep”– Stowarzyszenie
Kulturalne „Pocztówka”,
3. Festiwal Rockowisko Hajnówka –
Stowarzyszenie Kulturalne Tybel,
4. Półmaraton Hajnowski – Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Hajnówce,
Kultura:
1. Festiwal „Z wiejskiego podwórza” w Czeremsze wraz z imprezami towarzyszącymi – GOK Czeremcha,
2. Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Podlasie w obiektywie
im. Wiktora Wołkowa” – Muzeum
i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
3. Żubr Pompik – Tomasz Samojlik,
4. „Kolędnicy-Wędrownicy” – Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”,
Społeczeństwo:
1. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce.
Ze wszystkimi zgłoszeniami oraz
aktualnościami zapoznasz się tutaj:
http://podlaskamarka.pl
Przed nami kolejny etap, w trakcie którego poznamy nominacje, po
których nastąpi internetowe głosowanie oraz głosowanie kapituły. Laureaci Podlaskiej Marki Roku 2018 zostaną nagrodzeni zasłużonym tytułem
w kwietniu podczas uroczystej Gali
Finałowej. Trzymajmy kciuki!
Emilia Korolczuk

Zmiana wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązującej od
1.01.2019 r.
Burmistrz Miasta Hajnówka
zawiadamia, że Rada Miasta Hajnówka w dniu 28 grudnia 2018r.
podjęła uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Podjęta Uchwała nr III/15/18
Rady Miasta Hajnówka z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotycząca ustalenia wysokości
stawki opłaty dla nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy,
została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 8 stycznia 2019r (Dz.
Urz. Woj Podl. z 2019, poz. 212)
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi
na nieruchomościach zamieszkałych
stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki
opłaty.
Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla wła-

ścicieli nieruchomości zamieszkałych:
• w wysokości 9,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,
• w wysokości 18,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny (nie są segregowane)
Opłatę za wywóz odpadów
należy wnosić bez wezwania
(nie będą wystawiane faktury)
w kasie Urzędu Miasta Hajnówka
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka: PKO
BP Hajnówka 46 1020 1332 0000
1602 0276 4058.
Terminy płatności:
I kwartał- do 10 kwietnia
II kwartał- do 10 lipca
III kwartał- do 10 października
IV kwartał- do 15 grudnia
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk
deklaracji dostępny jest w Urzędzie
Miasta Hajnówka, II piętro, pokój
203 oraz stronie internetowej www.
Cd. str. 4

Powiat Hajnowski podpisał
porozumienie o współpracy z rejonem
Świsłockim (Republika Białoruś)

Przygraniczne położenie to
atut, który Starostwo Powiatowe
w Hajnówce stara się wykorzystać.
W tym celu od ponad 17 lat współpracuje z rejonami: Świsłockim, Kamienieckim i Prużańskim (Republika
Białoruś) – w ramach Euroregionu
Puszcza Białowieska. Dobrosąsiedzka współpraca zaowocowała realizacją wielu projektów o charakterze
gospodarczym, turystycznym czy
edukacyjnym, z wykorzystaniem
funduszy unijnych (zobacz więcej na stronie powiatu w zakładce
współpraca partnerska). I oczywiście będzie kontynuowana – 5 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego została podpisana
umowa o współpracy pomiędzy Rejonowym Komitetem Wykonawczym
w Świsłoczy a Powiatem Hajnowskim.
Strony porozumienia zadekla-

rowały chęć podtrzymania zamiaru
kontynuowania i rozwoju długoterminowej i wzajemnie korzystnej współpracy w celu realizacji
wspólnych programów i projektów
w zakresie kultury, oświaty, sportu
i turystyki. Wśród zadań, jakie mają
być realizowane w ramach porozumienia, przewidziano m.in.: organizację wspólnych przedsięwzięć
w celu podniesienia kwalifikacji
i wymiany doświadczeń, realizację projektów kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, podtrzymanie
dobrosąsiedzkich relacji poprzez
udział w seminariach, konferencjach
czy jubileuszowych uroczystościach
a także wspieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas podpisania porozumienia obie
strony podkreśliły rolę bezwizowego
ruchu jako czynnika ułatwiającego
współpracę.
Katarzyna Miszczuk

III miejsce Powiatu Hajnowskiego
w konkursie Jakości Prac Scaleniowych
Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko odebrał dyplom za zajęcie
III miejsca w XLII Ogólnopolskim
Konkursie Jakości Prac Scaleniowych
zorganizowanym przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsumowanie plebiscytu odbyło się podczas
seminarium zorganizowanego na
Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie w dniach 10 -11
stycznia br.
W tegorocznej edycji ocenie
poddano prace scaleniowe zakończone w latach 2017-2018 sfinansowane ze środków wspólnotowych
oraz założenia do projektów scaleń
gruntów obiektów wpisane na zatwierdzoną listę operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Powiat Hajnowski uplasował
się na trzeciej pozycji za założenia
do projektu scalenia gruntów na
obiekcie Tarnopol w gminie Narewka.
Projekt scalenia na ww. obiekcie jest realizowany od 2016r.,
wspólnie z obiektem Kotłówka
w gminie Narew. Na mocy umowy
podpisanej pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Urzędem Marszałkowskim, na scalanie gruntów obiektu
„Tarnopol” samorząd pozyskał 7 869
802,49 zł. Powierzchnia gruntów
objętych postępowaniem scaleniowym to 1046,9598 ha w tym pow.

Gazeta Hajnowska

gruntów rolnych: 330,3647 ha, zaś
pow. gruntów leśnych - 494,9325 ha.
Realizacja prac na obiekcie Tarnopol
jest na etapie końcowym – pozostało zamknąć projekt na papierze. Na
tym jednak nie koniec: Po wydaniu
prawomocnej decyzji, przystępujemy
do prac poscaleniowych. Pierwszym
etapem będzie zorganizowanie przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowej dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych – tłumaczy
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Powiat Hajnowski aktualnie
realizuje jeszcze dwa projekty scaleniowe na obiektach:
„Kotłówka i inne” w gminie
Narew – wartość projektu to 6 569
836,93 zł, powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym
obiektu to 834,1620 ha;
„Eliaszuki i inne” – wartość
projektu to 19 234 241,66 zł, powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu to
2514,9856 ha.
Łącznie Powiat Hajnowski
w ciągu ostatnich dwóch lat na projekty dotyczące scalenia gruntów pozyskał ponad 33 mln zł co daje mu
pozycję lidera w zakresie realizacji
projektów scaleniowych w województwie podlaskim.
Katarzyna Miszczuk

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym
z terenu powiatu hajnowskiego
Kampania informacyjna dotycząca rozliczania podatku dochodowego ruszyła pełną parą – choć
w tym roku czeka nas pitowa rewolucja (fiskus wypełni deklarację za nas, PIT dostępny będzie
elektronicznie na od 15 lutego na
stronie podatki.gov.pl), niezmiennie z końcem kwietnia podatnicy
muszą dokonać rozliczenia. Przepisy dopuszczają możliwość przekazania 1% podatku na wybrane
organizacje pożytku publicznego.
Jak co roku, Starostwo Powiatowe
zachęca do podarowania podatku
organizacjom i inicjatywom z terenu powiatu hajnowskiego. W artykule podpowiadamy, jak to działa.
1% – to jedna setna część
podatku dochodowego od osób
fizycznych, którą na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).
To druga, obok darowizny, forma
wsparcia tych organizacji. Funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 2004r.
Organizacją Pożytku Publicznego może zostać organizacja
pozarządowa (za wyjątkiem partii
politycznych i tworzonych przez nie
fundacji, związków zawodowych
i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji
pracodawców). Każdy podmiot,
który zamierza starać się o nadanie statusu OPP musi spełnić
określone wymogi, oraz uzyskać
potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Potwierdzeniem nabycia statusu
OPP jest odpowiedni wpis do KRS

(na wyciągu z KRS, w polu „status
opp” jest wpisane słowo „TAK”).
Jeśli chcemy przekazać 1%
wybranej organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej odpowiednie pola. Wystarczy
w rocznym zeznaniu podatkowym
wskazać organizację, którą chcemy
wesprzeć, podając cel szczegółowy oraz numer KRS oraz wyliczyć
kwotę, którą chcemy przekazać (nie
może być to więcej niż 1% rocznego podatku wynikającego z PIT). To
chyba najtrudniejsza część – o ile
zdecydujemy się odrzucić przygotowany PIT i rozliczymy się sami
- wybierając tradycyjny, papierowy sposób (w przypadku samodzielnego wypełniania formularzu
za pośrednictwem e-deklaracji
program sam nalicza wartość
1% podatku). W przypadku edycji
przygotowanej przez skarbówkę
deklaracji, usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże tę organizację
pożytku publicznego (OPP), która
w ubiegłym roku otrzymała od
podatnika 1% podatku, cel szczegółowy i automatycznie zaznaczy
zgodę na przekazanie wybranej
OPP informacji o 1%. Oczywiście,
możemy edytować te dane.
Jaka jest wartość 1% ? Wystarczy kwotę rocznego podatku
należnego pomnożyć przez 0.01
albo podzielić przez 100. Procent
naszego podatku trafia na konto
organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy
od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Do otrzymywania procenta podatku uprawione są tylko organizacje pożytku publicznego. Warto skorzystać
z opcji przekazania 1% tym bar-

dziej, że jest to kwota, którą i tak
już oddaliśmy fiskusowi – tyle że
sami decydujemy do kogo te pieniądze trafią. Jeśli nie skorzystamy
z opcji podzielenia się procentem
podatku, pieniądze te powędrują do
wspólnego budżetowego worka i to
rząd zdecyduje jak je wydać, bez
udziału podatnika.
Spis organizacji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Wśród ponad 8000 tys.
podmiotów znajdują się także stowarzyszenia i fundacje działające
na terenie powiatu hajnowskiego.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło zakładkę „Przekaż
1% podatku”, gdzie można znaleźć
dane organizacji z naszego regionu. Zachęcamy do podarowania
procenta podatku – ten gest nic
nie kosztuje, za to pomoże w realizacji projektów służącym całej
społeczności lokalnej oraz osobom
potrzebującym.
Zakładka „Przekaż 1% podatku” na stronie internetowej
powiatu pozostaje otwarta. Zainteresowane organizacje pożytku
publicznego, których działalność
statutowa obejmuje teren powiatu hajnowskiego, zachęcamy
do przesyłania informacji celem
umieszczenia w zakładce. Notatka
powinna zawierać wszelkie niezbędne dane organizacji, potrzebne do prawidłowego wypełnienia
deklaracji podatkowej. Informacje
należy przesłać mailowo na adres:
redakcja@powiat.hajnowka.pl lub
bszwarc@powiat.hajnowka.pl Zapraszamy.
Katarzyna Miszczuk

E-zdrowie w hajnowskim szpitalu
Od roku pacjenci hajnowskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej mają możliwość
elektronicznej rejestracji do poradni, dzięki Podlaskiemu Systemowi
Informacyjnemu e-Zdrowie. Portal
ezdrowie.wrotapodlasia.pl umożliwia szybką rejestrację na wizytę do
poradni. Dostęp do rejestracji online otrzymuje każdy pacjent, który założy konto. Portal udostępnia
aktualne informacje o podmiotach
leczniczych, a co istotne oferuje
możliwość przeglądania własnej dokumentacji medycznej, wytworzonej
po odbyciu wizyty u lekarza.
Aby móc rejestrować się nie
wychodząc z domu, nie czekając
w kolejkach przed rejestracją oraz
przeglądać własną dokumentację
medyczną z wizyt w poradniach,
wystarczy założyć konto, a następnie poprosić w okienku Centralnej
Rejestracji o aktywację konta. Do
tego celu zostało utworzone odrębne okienko, przy którym otrzymają
Państwo kod PIN. Po aktywowaniu
go na koncie, mogą korzystać Państwo w pełni z elektronicznej dokumentacji medycznej.
Portal Pacjenta to także baza
informacji z obszaru zdrowia oraz

zestaw aktualności np. o programach profilaktycznych, porady nt.
zdrowego trybu życia czy przygotowania do badań. Informacje są
na bieżąco uzupełniane i pochodzą
bezpośrednio z podmiotów leczniczych, jak i z instytucji związanych
z obszarem zdrowia.
Rejestracja krok po kroku:
1. Wejdź na stronę: ezdrowie.
wrotapodlasia.pl.
2. Wprowadzić dane: imię,
nazwisko, PESEL, email, zaakceptuj
regulamin korzystania z Portalu Pacjenta.
3. Na adres e-mail przyjdzie
wiadomość zawierająca: login użytkownika, hasło tymczasowe oraz link
do pierwszej zmiany hasła.
4. Przy pierwszym logowaniu
zmień hasło dostępu.
5. Już możesz rejestrować się
do poradni specjalistycznych w podmiotach leczniczych zintegrowanych
w Portalu Pacjenta.
6. Po zarejestrowaniu się do
poradni otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz terminem
wizyty wyznaczony przez rejestratorkę.
7. Aby uzyskać dostęp do
elektronicznej dokumentacji poproś

w Centralnej Rejestracji o aktywację
konta pacjenta.
W celu aktywowania Konta Pacjenta należy poprosić w rejestracji/
poradni jednego z podmiotów leczniczych (Lista podmiotów: https://
ezdrowie.wrotapodlasia.pl/projekt-psiez/wykaz-podmiotow-w-ktorych-mozna-aktywowac-konto-na-portalu-pacjenta ) o aktywację Konta
Pacjenta. Po podaniu loginu i okazaniu dowodu osobistego, pracownik
podmiotu leczniczego przekaże kod
PIN, który należy później wpisać na
Portalu Pacjenta (kliknięcie w imię
i nazwisko po zalogowaniu à opcja:
Aktywuj konto).
W podmiocie leczniczym
Pacjent powinien wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym, wtedy
każda dokumentacja wytworzona
w tym podmiocie leczniczym będzie
widoczna na koncie Pacjenta w Portalu Pacjenta.
    Na tym etapie Pacjent uzyskuje pełny dostęp do wszystkich
funkcjonalności portalu, w tym do
dokumentacji elektronicznej wytworzonej na poziomie podmiotu leczniczego.
za: wrotapodlasia.pl
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QUERCUS 2019 – poznaliśmy laureatów
Cd. ze str. 1

także symbol zaufania społecznego, stanowiącego fundament wspólnoty lokalnej, budowanej w oparciu o więzi wynikające z jedności
pochodzenia, kultury.

wśród pacjentów. Oto kilka z nich:
„…najlepszy ortopeda jakiego przyszło mi
w życiu spotkać. A przy tym człowiek o wielkim
sercu. Polecam wszystkim „obolałym”:)”
„…Świetny lekarz, doskonały specjalista.
Dobry kontakt z pacjentem, doktor jest
życzliwy, a zarazem bardzo konkretny.
Szybko postawił trafną diagnozę. Jestem właśnie po zabiegu kolana, który
wykonał i jestem bardzo zadowolona.
Polecam!...”
„…Człowiek Anioł...życzliwy, uprzejmy, indywidualne podejście do pacjenta,
otwarty, jak najwięcej takich lekarzy…”.
MICHAŁ SKIEPKO

Gala wręczenia Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2019 miała miejsce 25 stycznia w Hajnowskim Domu
Kultury. Zgromadziła ona wielu gości z regionu: przedstawicieli samorządu terytorialnego
szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, przedsiębiorców, duchowieństwo
itp. Artystyczną oprawę muzyczną w operowym stylu uświetniały występy duetu Jana
i Joanny Wolańskich.
Laureaci Honorowej Nagrody
Burmistrza Miasta Hajnówka
Quercus 2019:
KS. KANONIK ZYGMUNT BRONICKI

Swą posługę duszpasterską sprawuje od
czerwca 1982 r., kiedy to przyjął święcenia kapłańskie. Od 1995 r. pełni funkcję proboszcza
Parafii pw. św.św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. Był to zarazem rok erygowania parafii. Jest
kapelanem w Areszcie Śledczym w Hajnówce,
gdzie odprawiane są msze w kaplicy pw. bł.
Honorata Koźmińskiego.
Człowiek otwartego serca, niosący duchowe wsparcie, dodający otuchy jego parafianom. W ramach działalności duszpasterskiej
prowadzonej wśród osadzonych, przyczynia się
do wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych. Uczestnicząc w obchodach świąt państwowych organizowanych na terenie miasta,
wspólną modlitwą buduje lokalny patriotyzm.
KS. MITRAT JERZY ACKIEWICZ

Od 1996 r. Proboszcz Parafii pw. św. Dymitra w Hajnówce. Jeszcze jako wikariusz nadzorował budowę cerkwi na ul. Warszawskiej,
której początki sięgają roku 1994. Towarzyszył
temu dziełu aż do momentu jej zakończenia.
Przede wszystkim jego determinacji, cierpliwości i wsparciu wiernych, dziś możemy poszczycić się bogatym architektonicznie i duchowo
obiektem sakralnym.
Ks. Jerzy jest duchowym przewodnikiem,
człowiekiem życzliwym, niosącym dobre słowo
i pomocną dłoń każdemu potrzebującemu.
DR N.MED. JAN KIRYLUK

Specjalista w dziedzinie ortopedii
i traumatologii narządów ruchu. Praktykę lekarską prowadzi m.in. w hajnowskim szpitalu
oraz w gabinecie prywatnym. Doceniany przez
mieszkańców miasta, jak również osoby z zewnątrz. Wyróżnia się swym profesjonalizmem
i dobrocią. Spotyka się z pozytywnymi opiniami

Nazywany „Belcanto z Pasiek”, urodzony w miejscowości Pasieki w Gminie
Narewka artysta, swoimi tenorem podbija sceny operowe na całym świecie.
Każdego roku, przynajmniej dwa razy
możemy być w Hajnówce, świadkami
niesamowitych wydarzeń kulturowych
z operową nutką w tle, gdzie Pan Michał
ujawnia swój operowy głos – to Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego,
któremu towarzyszy i w którym rozpoczynał
swą artystyczną karierę; oraz Koncert Noworoczny, wprowadzający słuchaczy w nowy rok
w klasycznym stylu. Swym talentem, zasięgiem działania, wprowadza w hajnowską kulturę element tzw. wysokiej kultury, do której
mieszkańcy miasta i okolic mają utrudniony
dostęp. Jesteśmy dumni z tego, że mamy
wśród swoich, gwiazdę operową światowego
formatu.
Pracował w Warszawskiej Operze Kameralnej. Następnie zaangażował się do Teatru
Wielkiego w Łodzi. Następnym miejscem pracy
dla niego był Teatr Wielki w Warszawie. Jego
dorobek artystyczny to między innymi: Verdi
„Traviata”, Moniuszko „Straszny Dwór”. Zdobywca złotego medalu na Międzynarodowym
Konkursie Verdiego w Busseto.
ANDRZEJ PRYCZYNICZ

Właściciel Zakładu Drzewnego ANDREWPOL, przedsiębiorstwa z wieloletnim
stażem, rozwijającym się prężnie od 1989 r.
Firma zyskała swą popularność dzięki profesjonalnej produkcji dobrej jakości, certyfikowanych (m.in. FSC, Rainforest Alliance) podłóg
drewnianych.
To dzięki zapałowi Pana Andrzeja, hajnowskie przedsiębiorstwo promuje nasze miasto swymi produktami nie tylko w regionie, ale
także w kraju i za granicą. Jego osoba, jako
rodowitego hajnowianina, może stać się przykładem dla młodego pokolenia, iż ciężką pracą,
cierpliwością oraz sentymentem do lokalizmu,
można osiągnąć sukces, nie wyjeżdżając z naszego miasta.
Emilia Korolczuk

Zmiana wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej od 1.01.2019 r.
Cd. ze str. 2

hajnowka.pl w zakładce ekohajnówka/odpady.
Ważne!
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany związane
z ilością osób zamieszkałych np. (zmianą
miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, II
piętro, pokój 203
Ponadto informujemy, że zgodnie z art.
6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana
stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu,
które zostanie doręczone przed pierwszym
terminem płatności zmieniającej opłaty.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie
odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Hajnówka wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując
wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty
nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec
których została wydana decyzja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DEKLARACJE – INFORMACJE:
pokój 203
tel: 85 682 64 53

Powiat podpisał umowę na kolejny projekt
Cd. ze str. 1

nizowanych otwartych spotkań oraz wyjazdów
studyjnych do Niemiec. W praktyce będzie to
wyglądało tak, że przedstawiciele instytucji,
ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu będą mogli zasięgnąć wiedzy na temat
źródeł energii odnawialnej, technologii OZE
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb (wytypowanie odpowiedniej technologii dostosowanej do warunków gospodarstwa domowego,
symulacja kosztów opłacalności instalacji itp.)
a także informacji o programach pomocowych.
Pomoc merytoryczna będzie świadczona przez
wykwalifikowanych ekspertów. Działalność
Centrum 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 Powiat Białostocki.
Całkowita wartość projektu to 334 859, 25
euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch
parterów trafią środki do wysokości 106 775,
00 EUR. Wkład własny Powiatu Hajnowskiego
w formie rzeczowej 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. Biuro zostanie utworzone przy Zespole Szkół Zawodowych, o jego

uruchomieniu niezwłocznie poinformujemy –
mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Współpraca z niemieckim parterem to nie
jedyne działania, jakie podjął samorząd w temacie promocji OZE. Odpowiadając na wniosek Ministerstwa Środowiska, Zarząd Powiatu
zadeklarował możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu w Zespole Szkół Zawodowych
w Hajnówce z myślą o utworzeniu biura promującego rządowy program „Czyste Powietrze”.
Ministerialne plany zakładają dyżury w terenie
ekspertów z regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji odpowiedzialnej za
wdrażanie Programu. Chcemy wspierać każdą
inicjatywę, która z jednej strony przyczyni się
do poprawy stanu środowiska naturalnego,
z drugiej – realnie wpłynie na jakość życia
mieszkańców regionu. Naszym celem jest ścisła współpraca, stąd decyzja o udostępnieniu
lokalu na potrzeby programu Czyste Powietrze
w Zespole Szkół Zawodowych – a więc wspólnie z Centrum, jest nie przypadkowa. Czekamy
na odpowiedź Ministerstwa Środowiska – mówi
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Odnawialne źródła energii to ogromny
potencjał energetyczny i finansowy - przyszłość
pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej.
Wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej
czy biogazu to także szansa ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozwoju gospodarczego. Zastosowanie najnowszych technologii
jest opłacalne również z perspektywy każdego
z nas – wykorzystanie OZE w gospodarstwach
domowych przekłada się na oszczędność pieniędzy i energii. Będziemy systematycznie
informować o wszelkich działaniach podejmowanych przez samorząd.
Katarzyna Miszczuk

Kolejny sprzęt WOŚP trafił do naszego szpitala
Sprzęt medyczny do Fundacji otrzymujemy od ponad 20 lat i zawsze spełnia on najwyższe
współczesne standardy. W tym roku sprzęt trafił do najmłodszych pacjentów oraz ich rodziców.
Oddział Ginekologiczno – Położniczy z rooming in został wzbogacony o: dwa stanowiska
do resuscytacji, z kardiomonitorami oraz nawilżaczami, dwie lampy do fototerapii na statywie,
bilirubinometr, ktg, detektor tętna płodu, siedem foteli do kangurowania. Oddział Pediatryczny
pozyskał pięć foteli dla rodziców.
Otrzymany sprzęt usprawni pracę i znacząco wpłynie na poziom wykonywanych usług
medycznych Oddziałów, a także wpłynie na komfort pobytu rodziców, za co jesteśmy ogromnie
SP ZOZ
wdzięczni Fundacji.
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