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Promienn¹ œwiat³oœæ paschaln¹ musi poprzedzaæ ciemnoœæ Wielkiego Pi¹tku i Krzy¿ Chrystusa. 
Tak samo nasza nadzieja jest zawsze naznaczona krzy¿em; ale takim krzy¿em, który ju¿ nosi

w sobie obietnicê i zwyciêstwo zmartwychwstania. 
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zwykle gorący to zapał Fundacji nie stopniał. 
Drugie życie „durnostojki”, pod tą enigma-

tyczną nazwą ukryła 
się kolejna inicjatywa, 
która na stałe zagościła 
w sercach i umysłach 
mieszkańców. Jakkolwiek 
na przestrzeni lat wy-
stępowała pod różnymi 
nazwami to idea jaka jej 
przyświecała zawsze była 
ta sama - wymiana lub 
sprzedaż za symboliczną 
opłatą zabawek i innych 
przedmiotów które są już 
nam niepotrzebne, a po 
prostu żal jest je wyrzucić. 
Bardzo miło było (i bę-
dzie?) zobaczyć jak plac 
przy świetlicy wiejskiej 
rozkwitał w duchu przed-
siębiorczości (zwłaszcza 
najmłodszych) i gwaru 
najmłodszych giełdo-
wiczów. Kolejne edycje 
Drugiego życia... (a było 
ich aż sześć!) miały miej-
sce w sierpniu, wrześniu, 

październiku 2015 r. oraz w czerwcu, lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2016 r. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne.

Współpraca Gminy Hajnówka z „OTM” 
zaowocowała również organizacją spekta-
klu teatralnego (sierpień 2015) „Ja j u poli 
verboju rosła” w wykonaniu Teatru Czrevo 
(nomen - omen wywodzącego się korzeniami 
z Nowosad) i dwiema edycjami Wspólnego 
Kiszenia Kapusty (październik 2015 i 2016).

Źródło: onitomy.org

Nowosad wiosną 2015 r. W zamian za udo-
stępnienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
do celów związanych ze swą działalnością 
zainicjowała szereg przedsięwzięć, które po 
dziś dzień są rzewnie wspominane przez 
mieszkańców okolicznych miejscowości. Ale 
od początku...

Pierwszym wydarzeniem (maj 2015 r.), 
którym aktywiści „Oni To My” niejako przed-
stawili się sołectwu było spotkanie z Ojcem 

Gabrielem ze skitu w Odrynkach połączone 
z projekcją filmów poświęconych żywotowi 
podlaskiego pustelnika.

Wkrótce nastał czerwiec i choć był nie-

Rok 2015 i 2016 w Nowosadach obfito-
wały w wydarzenia kulturalne. Niewątpliwie 
impulsem zachęcającym mieszkańców do 
udziału w życiu społecznym sołectwa była 
duża aktywność organizacji pozarządowych, 
którą w kilku słowach postaramy się Państwu 
przybliżyć.

Fundacja Na Rzecz Budowy Otwartego 
Społeczeństwa „Oni To My”

Młoda (bo założona w 2013 r.), ale 
prężnie działająca organizacja zawitała do 

Wieści Podlaskie2 

GMINA HAJNÓWKA

Mieszkańcy Nowosad na co dzień mogą 
korzystać z oferty kulturalnej Gminnego Cen-
trum Kultury. Sprzyjają temu zarówno zadbane 
i funkcjonalne pomieszczenia świetlicy wiejskiej 
wraz z przyległym terenem rekreacyjnym jak 
i ciekawy program zajęć. Tylko w miesiącu 
marcu mieszańcy mieli możliwość udziału 
w zajęciach plastycznych z zakresu zdobienia 
ceramiki jak i w warsztatach wielkanocnych 
(malowanie jaj metodą batikową). 

Słowa uznania należą się również spo-
łecznikom integrującym mieszkańców wokół 
takich wydarzeń jak Święto Kobiet, Dzień 

Wszystkie drogi prowadzą do Nowosad - 
o inwestycjach drogowych

Przełom 2015 i 2016 r. przyniósł za-
kończenie wieloletniego procesu realizacji 
inwestycji drogowych - w tym trzech zlokali-
zowanych bezpośrednio 
w Nowosadach.

Pierwsze zadanie 
polegało na rozbudowie 
drogi Nowosady - Dubińska 
Ferma wraz z przebudową 
zjazdu kolejowego, budo-
wy zjazdów oraz budową 
i przebudową przepustów 
pod drogą i zjazdami. 
Drugie zaś na przebudowie 
dróg w Soroczej Nóżce. 
Trzecie - na przebudowie 
drogi gminnej na odcinku 
droga wojewódzka nr 685 
- Skryplewo.

Realizacja przed-
miotowych inwestycji 
z jednej strony zniwelowała wieloletni pro-
blem mieszkańców miejscowości okalających 
Nowosady - brak utwardzonej nawierzchni, 
z drugiej ułatwiła dostęp do terenów leśnych 
i ich funkcji rekreacyjnej.

- Realizacja inwestycji drogowych 
w obecnych realiach to bardzo trudny i żmudny 
proces - mówi Wójt Gminy Hajnówka Lucyna 

Smoktunowicz - każdo-
razowo rozpoczyna go 
opracowanie dokumentacji 
technicznej, później pozy-
skanie dofinansowania, 
a realizacja inwestycji, 
choć równie ważna, jest 
dopiero jego zwieńcze-
niem. Nasz rozmówca 
podkreśla, iż środkowy 
etap jest najbardziej wy-
magający, gdyż obecnie 
brak jest realnej możli-
wości finansowania prze-
budowy dróg lokalnych ze 
środków europejskich. Na 
szczęście w sukurs przy-
szło Nadleśnictwo Browsk, 

które poprzez Fundusz Leśny dofinansowało 
nasze inwestycje.

Ogółem na inwestycje wspólne Nad-
leśnictwo Browsk przekazało 1 200 000 zł.

Retrospekcja z życia kulturalnego sołectwa...

„Czarounaja Placouka” - Magiczny Plac Zabaw - 
Fundacja Podlasze

W pobliskim Zwodzieckiem bije duchowe 
serce Podlasza - krainy która w dobie II Rze-
czypospolitej obejmowała ziemie wchodzące 
w skład dzisiejszej Polski, Białorusi i Litwy. 
W 2015 r. w ramach konkursu „Działaj 
lokalnie” Fundacja Podlasze pozyskała 
dofinansowanie na rzecz utworzenia placu 
zabaw właśnie w Nowosadach.

Oferta Kulturalna w Nowosadach

Pomimo licznych zawirowań - mówi 
prezes Fundacji - Grzegorz Skiepko - finalnie, 
przy dużym zaangażowaniu ze strony Gminy 
Hajnówka, podołaliśmy zadaniu i oddaliśmy 
do dyspozycji lokalnej społeczności nowy 
plac zabaw.

Z miejsca do rekreacji w szczególności 
ucieszyli się najmłodsi mieszkańcy Nowosad 

i ich rodzice, którzy 
w przerwie w do-
glądaniu młodzie-
ży mogą spokojnie 
porozmawiać z są-
siadami.

Źródło: Gminne 
Centrum Kultury 

w Dubinach 
(zdjęcia).

Dziecka i innych imprez okolicznościowych. 
Aktywność na tym polu przejawia radny sołec-
twa Nowosady - Mariusz Sokół – organizator 
Dnia Dziecka:

Mieszkańcy powinni mieć możliwość 
współuczestnictwa, ale i współtworzenia 
wydarzeń społeczno – kulturalnych. Cieszy 
mnie gdy spotyka się to z zrozumieniem władz 
gminy. Gmina Hajnówka jest przychylna takim 
inicjatywom i chętnie pomaga w ich aranżacji.

Serdecznie zapraszamy do czynnego 
udziału w życiu kulturalnym sołectwa!

Teksty opracował Marek Wagrowski
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Nasza pasja to zielarstwo! 
Zbieranie ziół, suszenie, przetwarzanie 
– mielenie, krojenie, siekanie – czego 
tylko dusza zapragnie- jest w firmie 
Runo możliwe.

Pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny już dawno za nami, ale to Na-
tura w swej czystej postaci decyduje 
i daje przyzwolenie na korzystanie 
ze swoich dóbr. Dlatego 
z wielkim szacunkiem  
i wdzięcznością za-
przyjaźniajmy się ze 
skarbami przyrody 
i rozsądnie planujmy 
zbiór ziół. 

Soczyste pąki na 
brzozie, pędy sosny, 
gwiazdnica, pierwsze 
listki pokrzywy i mnisz-
ka lekarskiego – mniam...można już 
tych specjałów spróbować. Najsmacz-
niejsze są właśnie te pierwsze liście 
i pędy. Zieloniutkie i pachnące...Są 
wszędzie, gdzie tylko wzrok nasz 
sięga. Dla jednych z nas chwasty, dla 
innych nieocenione źródło zdrowia 
z natury. Korzystajmy z bogactwa 
przyrody jakie nam oferuje. Zwie-
dzajmy pola, łąki, lasy, obserwujmy, 
zachwycajmy się, a przy okazji 
delektujmy się rześkim powietrzem 
i pierwszymi promieniami słońca – 

czyli coś dla ducha i dla ciała.
Do nowego sezonu RUNO 

przygotowuje się już od lutego. 
Firma robi plany ilościowe i jako-
ściowe poszczególnych ziół, aby móc 
sprostać wymaganiom i potrzebom 
naszych klientów.

Dzięki istniejącym punktom 
skupu ziół możliwe jest zebranie 

znacznej ilości surowca. Również 
dzięki sumiennej i ciężkiej pracy 
naszych zbieraczy, ich zaangażowaniu 
i dbałości o jakość surowca możemy 
być pewni, że zgromadzimy dobrej 
jakości surowce, które później trafią 
do wielu naszych klientów w kraju 
i za granicą. Surowce zielarskie są 
wciąż doceniane i ich popularność 
nie słabnie. Świadczy o tym fakt, że 
zainteresowanie surowcami zielar-
skimi i potrzeby ilościowe naszych 
klientów są znacznie większe niż 

Mróz i śniegi już nie straszą – można zacząć pasję naszą
faktyczne możliwości pozyskania 
niektórych ziół. Dlatego też często 
firma Runo korzysta z zasobów z plan-
tacji podpisując umowy kontraktowe  
z rolnikami. Zioła z plantacji, takie jak 
mięta, melisa, mniszek czy jeżówka 
purpurowa, to tez cenne źródło surow-
ca na potrzeby naszych klientów. Je-
żeli są to jeszcze surowce BIO – czyli  

z certyfikatem ekologicz-
nym, to jest to dodatko-
wa wartość jeżeli chodzi 
o pożądaną jakość.

Jakkolwiek, nie ule-
ga wątpliwości, że zioła 
od zawsze towarzyszyły 
ludziom w ich codziennym 
życiu. Stanowiły dodatek 
do potraw, paszę dla 
zwierząt domowych, ale 

również często zaspokajały głód 
i pozwalały przetrwać. I choć czasy 
się zmieniły, to korzystając z wiedzy 
przekazywanej od pokoleń, zioła 
wciąż traktujemy wspomagająco 
przy różnych dolegliwościach lub 
jako urozmaicenie naszej codziennej 
diety. Upiększają nasze stoły – w wa-
zonie lub bezpośrednio na talerzu. 
I mimo wielu mitów lub prawd wciąż 
doceniamy ich wartość, właściwości 
i walory smakowe. 

Anna Charytoniuk

3 kwietnia br. w sali Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Grajewie (szkoła wysoko 
notowana w ogólnopolskim rankingu 
szkół średnich „Perspektyw”) zakoń-
czyliśmy tegoroczne (już 15 !) Prezen-
tacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie 
w Powiecie”. Na nasze zaproszenie 
odpowiedziało 9 uczelni – na mapie 
tego typu imprez, Grajewo pojawiło 
się po raz pierwszy. Stoiska informa-
cyjne rozstawiły: Akademia Sztuki 
Wojennej z Warszawy i Wojskowa 
Akademia Techniczna z Warszawy. 
Te wojskowe uczelnie, reprezentu-
jące najwyższy poziom militarnego 
nauczania, oferują również ogromną 
paletę specjalności cywilnych, od 
np.elektronicznego bezpieczeństwa 
kraju, aż po penetrację kosmosu. 
Przybyły również uczelnie lokalne, 
oferujące studia na poziomie ogól-
noeuropejskim, a więc Uniwersytet 
w Białymstoku, Niepubliczna Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku, Uniwersytet Medycz-
ny w Białymstoku, Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy Wydział 
Turystyki w Ełku, Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży i Wyższa Szkoła Agrobiz-
nesu, również z Łomży. 11 uczelni 
z Polski przysłało bogate zestawy 
wydawnictw reklamowo-informa-
cyjnych do dyspozycji tegorocznych, 
grajewskich maturzystów.

Nie tylko dla tych z miasta 

Grajewa, ale i dla tych z terenu 
powiatu (pięć szkół ponadgimna-
zjalnych). Z różnych powodów nie 
pojawili się na imprezie przedsta-
wiciele lokalnego samorządu (ale 
przynajmniej Starosta Grajewski 
ufundował swój puchar za najcie-
kawsze stoisko dla Akademii Sztuki 
Wojennej z Warszawy). Burmistrz 
w nawale obowiązków o imprezie 
po prostu zapomniał. Więc rolę go-
spodarza pełnił z godnością dyrektor 
LO, Grzegorz Curyło. Młodzieży nie 
interesują takie problemy, świetnie 
się uczy, z ogromnym zaintereso-
waniem przyjęła ofertę przybyłych 
uczelni. Za rok zobaczymy w jakich 
uczelniach znaleźli się tegoroczni, 
grajewscy maturzyści. Szkoda, że 
z zaproszenia nie skorzystała Po-
litechnika Białostocka.Grajewo jest 
bowiem dużym ośrodkiem przemy-
słowym (np. Zakłady Płyt Wiórowych 
czy Mlekpol) i potrzebują tu cały 
czas nowych kadr inżynierskich. 
Nie zapomniały o tym Politechnika 
Poznańska, która przysłała materiały 
o studiach technologii drewna, czy 
Akademia Rolnicza z Krakowa z in-
formacjami o technologii produkcji 
mleczarskiej i nowych maszynach do 
tej produkcji. Warto być w Grajewie 
za rok, dla dobrze wyedukowanych, 
miejscowych maturzystów. Pojawią 
się tu z pewnością nowe uczelnie – 
bo naprawdę warto.

(Wiesław Pietuch)

15 lat „Uczelni w Powiecie”

Tegoroczny finał w Grajewie

Niedziela Palmowa to jedno 
z dwunastu wielkich świąt prawosław-

Augustowo Rodzinne malowanie pisanek
nych. Prawosławni nazywaj Niedzielę 
Palmową „Wierbnicą”. Nazwa pochodzi 

od gałązek wierzby, które 
są święcone. Od lat w tym 
dniu mieszkańcy Augusto-
wa k/Bielska spotykali się 
na wspólnym malowaniu 
jaj na Paschę. Wcześniej 
spotykali się w domu pani 
Nadziei Onacik, od 5 lat 
spotykają się w świetlicy. 
Większe pomieszczenie 

pozwala na liczniejszy udział miesz-
kańców w tym dzieci, które uczą się 
tradycji od swoich matek i ojców.

Wg. Elżbiety Maksimiuk, inicja-
torki rodzinnego malowania pisanek, 
takie spotkania integrują spoleczność 
lokalną oraz przekazują tradycję 
następnym pokoleniom, bo dziś pisze 
sie pisanki głównie symbollicznie, 
żeby zachować tradycję. 

(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)
Wiesław Sokołowski

Im dalej od transformacji ustrojo-
wej, tym zaostrza się walka z pozostało-
ściami poprzedniego ustroju. Realizujący 
taką politykę, zapewne nie zdają sobie 
sprawy, że są kontynuatorami leninowskiej 
zasady „iż walka rewolucyjna wzmaga 
się z okresem czasu, który upływa od 
zmiany ustroju”. I aż dziw bierze, iż za-
początkowana przez Związek Młodzieży 
Wiejskiej Olimpiada - wtedy Wiedzy 
Rolniczej - a następnie kontynuowana 
przez Związek Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej jako Olimpiada Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych jest kontynuowna 
przez siedlecki Uniwersytet Humani-
styczno-Przyrodniczy w porozumieniu 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Ministerstwem Środowiska. I chwała 
kontynuatorom, chociaż wypadało by 
o korzeniach pamiętać.

Tegoroczna Olimpiada realizo-
wana była w 9 blokach tematycznych. 
W etapie okręgowym brało udział ok 
1500 uczniów, laureatów eleminacji 
szkolnych, a wśród nich dwoje uczniów 
Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie. 
Aneta Hruświcka w kategorii „architektura 
krajobrazu” a Tomasz Klepacki w kategorii 
„agrobiznes”. Eliminacje okręgowe odbęda 
się pod koniec kwietnia w Zespole Szkół 
Rolniczych w Miętnem.                     (cz)

Czartajew

Sukces „rolników”
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Podlaski Oddział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Współpracy Polska-
-Wschód przy współpracy Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uni-
wersytetu w Białymstoku organizuje 
eliminacje regionalne „IV Międzyna-
rodowego Festiwalu Piosenki - Anna 
German”. Odbędą się one w Białym-
stoku 24 czerwca 2017 r. w dwóch 
kategoriach:

- w kategorii konkursowej mogą 
brać udział osoby w wieku 18-28 lat 
/ 18 lat musi być w pełni ukończone 
w dniu przesłania formularza zgłosze-
niowego, a 28 lat ukończone w dowol-
nym miesiącu roku kalendarzowego 
2017/. Uczestnicy, którzy zajmą trzy 
pierwsze miejsca zakwalifikują się do 
Finału Krajowego Festiwalu.

- w kategorii pozakonkursowej 
uczestnikami mogą być osoby nie 
spełniające kryteriów podanych wyżej 
/ np. uczniowie szkół ponad gimna-
zjalnych poniżej 18 roku życia, osoby 
które przekroczyły 28 rok życia oraz nie 
posiadające polskiego obywatelstwa/.

Udział w eliminacjach należy 
zgłosić najpóźniej do 2017.06.05. 

Szczegółowe informacje dla 
osób zainteresowanych tj. Regulamin 
Eliminacji oraz Formularz zgłoszeniowy 
zostaną przesłane na podany adres 
e-mailowy potencjalnego uczestnika. 
/ adres e-mailowy osoby zaintere-
sowanej należy przesłać na e-mail: 
swpw.bialystok@wp.pl/. Informacji 
udzielamy również telefonicznie – 
numery telefonów: 660290633; 50
5171688.                                 (wk)

Eliminacje Regionalne

IV 
Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki 

- Anna German

Sukces odnieśli młodzi bielscy 
pływacy na odbytym 15 marca 
w Augustowie finale Gimnzjady 
Województwa Podlaskiego w Pływa-
niu. Duży sukces odnieśli uczniowie 
Gimnazjum nr 2, zajmując miejsce na 
podium zarówno w kategorii dziewcząt 
(srebrny medal - trener Eugeniusz 
Chilkiewicz) jak i chłopców (medal 
brązowy - trener Jarosław Pawlik).

Dziewczęta
Sztafeta 8x50 m: 1. miejsce – 

Gimnazjum nr 2 w Bielsku Podlaskim, 
50 m stylem klasycznym: 1. miejsce – 
Agata Wesołowska (Gimnazjum nr 2), 
50 m stylem grzbietowym: 1. miejsce 
– Eliza Górska (Gimnazjum nr 1), 50 
m stylem motylkowym: 2. miejsce – 
Zofia Kwiatkowska (Gimnazjum nr 2), 
50 m stylem dowolnym: 2. miejsce 
– Martyna Olszańska (Gimnazjum nr 
2), 3. miejsce – Zuzanna Kwiatkowska 
(Gimnazjum nr 2).

Chłopcy
Sztafeta 8x50 m: 3. miejsce – 

Gimnazjum nr 2 w Bielsku Podlaskim, 
50 m stylem klasycznym: 1. miejsce 
– Jacek Wesołowski (Gimnazjum nr 2), 
50 m stylem motylkowym: 1. miejsce 
– Mateusz Panasiuk (Gimnazjum nr 3), 
50m stylem dowolnym: 1. miejsce – 
Jakub Nowiczkow (Gimnazjum nr 2).

(seb)

Bielsk Podlaski

Sukces pływaków
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ochrony ubezpieczeniowej Ubezpie-
czony ma możliwość otrzymania 
kilkukrotnej wypłaty przysługujących 
mu świadczeń.

Z myślą o rolnikach polisa Życie 
Casco może także zostać uzupełniona 
o takie zdarzenia jak niezdolność do 
pracy w gospodarstwie w następstwie 
wypadku przy pracy rolniczej. Produkt 
jest dedykowany osobom w wieku 
od 16 do 70 lat. – Dla naszych 
Klientów-optymistów w miesiącu 
kwietniu br. przewidzieliśmy miłą 
niespodziankę. Przy zakupie ubez-
pieczenia Życie Casco otrzymają 
5% zniżki i to w całym okresie 
trwania umowy, czyli… nawet 
przez 30 lat! – podsumowuje 
Jarosław Ignatowicz.
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 Liczba wypadków śmiertel-
nych w rolnictwie jest obecnie 
najwyższa od 3 lat – tak wynika 
z danych opublikowanych przez 
KRUS. Przez 12 miesięcy 2016 
roku w czasie pracy rolniczej 
zginęło aż 20 osób więcej niż 
w roku poprzednim. Te same 
dane wskazują, że ogólna liczba 
wypadków w czasie pracy rolniczej 
zmalała, zmiana w stosunku do 
2015 roku wynosi 6, 2 proc. Nie-
stety, według analiz KRUS średnio 
2/3 z nich kończy się trwałym lub 
długotrwałym uszczerbkiem na 
zdrowiu. Co rolnik może zrobić, 
aby zabezpieczyć siebie i swoich 
najbliższych przed konsekwen-
cjami takich sytuacji?

Dane opublikowane przez KRUS 
nie pozostawiają wątpliwości. Pomi-
mo, że liczba wypadków przy pracy 

Życie Casco ubezpieczenie na życie do 1 mln zł
rolników nieznacznie, bo o nieco 
ponad 6 proc. spadła, nadal ich 
konsekwencje są poważne – w 2016 
roku w przypadku aż 13 662 zdarzeń 
stwierdzono uszczerbek na zdrowiu 
lub śmierć poszkodowanego. – Bio-
rąc pod uwagę skalę konsekwencji, 
które ponoszą rolnicy i ich rodziny 
w efekcie wypadków, którym ulegają, 
warto zadbać także o dobrowolną 
polisę, która chroni nie tylko w cza-
sie zawodowych aktywności, ale 
także w życiu prywatnym. Właśnie 
dlatego postanowiliśmy wprowadzić 
nową odsłonę ubezpieczenia Życie 
Casco, dedykowanego między innymi 
rolnikom. Jest to produkt, który może 
stanowić również formę zabezpie-
czenia kredytu – tłumaczy Jarosław 
Ignatowicz, Dyrektor Oddziału Biały-
stok Concordii Ubezpieczenia.

Nowa odsłona polisy Życie 

Casco, dostępna na rynku od 3 
kwietnia br., daje możliwość ochrony 
ubezpieczeniowej nawet przez 30 
lat z gwarancją stałej składki przez 
cały okres obowiązywania umowy. 
Co ważne, Concordia Ubezpieczenia 
wprowadziła możliwość ustalenia 
sumy ubezpieczenia wynoszącej 
nawet 1 mln zł. Jednak co szczególnie 
istotne, ochrona Ubezpieczonego rol-
nika obejmuje nie tylko świadczenie 
po jego śmierci, ale także w wielu 
innych przypadkach. 

- Jak pokazują dane KRUS, 
co 6 wypadek śmiertelny rolników 
w minionym roku wynikał z nagłego 
zachorowania, czyli np. zawału mię-
śnia sercowego, udaru lub wylewu 
krwi do mózgu. Jednak, trzeba pa-
miętać, że konsekwencje poważnego 
zachorowania są szersze niż śmierć. 
Często te choroby uniemożliwiają lub 

utrudniają prowadzenie gospodarstwa 
rolnego. Dlatego też polisa rolnika 
powinna chronić zarówno jego, jak 
i jego rodzinę, także w takich przy-
padkach, umożliwiając przeznaczenie 
dodatkowych funduszy na leczenie 
lub rehabilitację – mówi Jarosław 
Ignatowicz.

Od kwietnia br. ubezpieczenie 
Życie Casco obejmuje także sytuację 
zachorowania na 26 chorób: zaczy-
nając od nowotworów, poprzez zawał 
serca, udar mózgu, przeszczepianie 
narządów, ciężkie oparzenie, po opera-
cję zastawek serca, czy zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także 
możliwość wybrania ograniczonego 
wariantu ochrony tylko na wypadek 
zachorowania na nowotwór złośliwy 
lub łagodny nowotwór mózgu. Co 
ważne, w przypadku niepowiązanych 
ze sobą zachorowań w czasie trwania 

Minął półmetek obecnej 
kadencji samorządów. Co naj-
młodszemu Wójtowi w woje-
wództwie udało się w tym czasie 
zrealizować?

Jerzy Iwanowiec – Wójt 
Gminy Milejczyce: Zanim zostałem 
Wójtem pracowałem w Urzędzie 
Gminy, więc sytuacja ekonomiczno-
gospodarcza gminy była mi doskonale 
znana. Zdawałem sobie sprawę 
z tego co jest do zrobienia i jakie 
będą możliwości zrealizowania tych 
potrzeb. Wiedziałem, że w poprzedniej 
kadencji nie sporządzono żadnych 
dokumentacji, bez których nie było 
można i nie będzie można ubiegać 
się o środki unijne. Niemniej, pomimo 
trudnej sytuacji ekonomicznej, trochę 
udało nam się zrobić. W oparciu 
o środki finansowe PROW z per-
spektywy 2007-2013 zakupiliśmy 
ciągnik z ładowaczem i przyczepą. 
Sfinalizowaliśmy dokumentację na 
przebudowę ulicy 3-go Maja w ciągu 
drogi wojewódzkiej. Mam nadzieję, 
że w tym roku rozpocznie się jej 
przebudowa. Przewidziany zakres 
prac obejmuje budowę ronda, nowych 
chodników, oświetlenia ledowego i co 
najważniejsze budowę kanalizacji 
deszczowej. To poprawi nie tylko 
estetykę ale i bezpieczeństwo, bo 
w tej chwili po deszczu czy wiosen-
nych roztopach poruszanie się po 
niej jest wręcz niemożliwe.

Wspólnie z gminami: Dziad-
kowice, Nurzec Stacja, Perlejewo 
i Siemiatycze złożyliśmy wniosek 
na zakup dwóch średnich wozów 
strażackich.

Mamy w gminie trzy jednostki 
OSP: w Milejczycach, Rogaczach, 

Najmłodszy w województwie
w ostatnim okresie reaktywowała się 
jednostka w Sobiatynie. Mamy też 
najlepszą nie tylko w województwie, 
ale i w kraju Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą – w ubiegłym roku 
obroniła ona tytuł Mistrza Podlasia.

Sporządziliśmy też dokumenta-
cję na remont trzech świetlic wiejskich 
W Wałkach, Sobiatynie i Rogaczach. 
W Wałkach za pośrednictwem LGD 
„Tygiel Doliny Bugu” wniosek wstępnie 
został już zaakceptowany. Nie są to 
może wielkie osiągnięcia ale na miarę 
naszych możliwości finansowych.

W lutym odbyła się uroczystość 
poświęcenia Cmentarza Żołnierzy 
Armii Radzieckiej. My w zasadzie nie 
partycypowaliśmy w kosztach jego 
remontu. Koszt renowacji wyniósł 304 
tys. zł - 130 tys. przekazała za po-
średnictwem Wojewody Podlaskiego 
Rada Ochrony Pamięci i Męczeństwa, 
174 tys. Fundacja Sobór św. Mikołaja 
w Kronsztadzie (Rosja). W ramach 
prac koordynowanych przez Urząd 
Gminy odnowiono 58 nagrobków 
i pomnik, został zamontowany 
monitoring i nowe oświetlenie oraz 
zbudowano parking. Wspólnymi 
siłami udało się naprawić to, co 
wcześniej zniszczyli wandale i jest 
to moim zdaniem krok w dobrym 
kierunku, w kierunku współpracy 
pomiędzy Polską i Rosją. Myślę, że 
nie ostatni, bowiem zamierzamy 
zorganizować wycieczkę młodzieży 
do Sankt Petersburga, aby mogła 
ona zwiedzić Ermitaż i nawiązać 
bliższe relacje.

- A jakie są plany na naj-
bliższy okres.

- Czekamy na ostateczną ak-
ceptację wniosku na remont świetlicy 
w Wałkach, będziemy się starali 
pozyskać środki na remont świetlic 
w Rogaczach i Sobiatynie. W tych 
świetlicach mieszczą się też lokale 
wyborcze, a więc ich dostosowanie 
do współczesnych wymogów jest 
konieczne także i z tego powodu, 
że żaden z tych budynków nie ma 
sprawnie działającego ogrzewania, 
nie ma łazienki i WC. Trudno wokół 
takiego „przybytku kultury” integro-
wać miejscową społeczność.

Podjęliśmy starania o pozy-
skanie środków na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych oraz remont 
szkolnej kotłowni. W naszej gminie, 
tak jak i w innych, największym 
problemem jest stan dróg. Mamy 
dwie drogi tzw. wylotowe z powiatu. 
Jedna to droga Choroszczewo – 
Wygonowo w powiecie bielskim, 
a druga Milejczyce – Rogacze - 
Miedwieżyki – Czeremcha w powiecie 
hajnowskim. Oczywiście ich budowa 
jest w gestii Starostwa, ale my 
chcemy w nakładach partycypować. 
Przeprowadziliśmy w tej sprawie 
rozmowy i czekamy na decyzje 
Starosty. Walczymy o te drogi od 
lat (mieszkańcy zbierali już nawet 
podpisy pod petycją do Starostwa), 
mam nadzieję, że w końcu zostaną 
one uwieńczone sukcesem.

- Poza drogami sen z powiek 
wielu Wójtom spędza reforma 
oświaty. Jakie będą jej skutki 
w gminie?

- W gminie mamy jeden Zespół 
Szkół, więc póki co zwolnień nie 
będzie, ale mogą być ograniczenia 
w liczbie godzin. Ale perspektywy 
już tak różowo nie wyglądają. 
Zmniejszenie liczby klas spowoduje 
zmniejszenie liczby potrzebnych 
nauczycieli, tym bardziej, że na 
skutki reformy nakłada się także 
demografia. Niestety w gminie mniej 
się dzieci rodzi, niż ludzi umiera

- Każdemu kto choćby prze-
jeżdża przez Milejczyce rzuca 
się w oczy zaniedbany budynek 
synagogi.

- Próbujemy od lat znaleźć 
środki na jej remont, składaliśmy 
m.in. wniosek o pozyskanie środków 
unijnych, niestety nie przeszedł, 
ale nie rezygnujemy. Istnieje pilna 
potrzeba „reanimowania” centrum 
Milejczyc, bo oprócz synagogi mamy 
tam jeszcze dwa inne pustostany - 
budynek po byłej Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” i po byłym 
Urzędzie Pocztowym. Z czterech 
bydynków stojących w czterech 
rogach obecnego skrzyżowania 
trzy są nieużytkowane. Ale żeby 
coś z tym zrobić, musimy pozyskać 
środki zewnętrzne, bo budżet gminy 
na ich remont nie pozwala.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wiesław S. Sokołowski

6 marca 1977 roku mieszkańcy 
wsi Stryki na swego sołtysa wybrali 
Leona Syczewskiego. Od tego dnia 
minęło 40 lat,  w tym czasie w życiu 
wsi i samego pana Leona zaszło wiele 
zmian. O niektórych wydarzeniach 
mówił podczas Sesji Rady Gminy, na 
której władze gminy podziękowały mu 
za czterdziestolecie pełnienia funkcji 

Bielsk Podlaski - Stryki

40 lat minęło
i działalności społecznej. Jubilatowi 
wręczono list gartulacyjny, upominek 
oraz opracowanie dotyczące historii 
sołectwa Stryki.

Upominki otrzymali również 
pozostali sołtysi z terenu gminy, 
którzy 11 marca obchodzili coroczny 
Dzień Sołtysa.

(gbp)

Foto: UG Bielsk
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Symptomy napięć pojawiły się 
już rok temu.Ten pierwszy marsz 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych był 
w Hajnówce sporym zaskoczeniem.
Hajnówka żyła dotąd spokojnie, po 
sąsiedzku.

Czasy wojny, okupacji sowieckiej 
i hitlerowskiej odeszły w przeszłość, 
z trudem zbudowano nowe, przemy-
słowe miasto, rozwinięto szkolnictwo 
i kulturę (tę nawet na światowym 
poziomie). I oto marsz o zdecydo-
wanie nacjonalistycznym wydźwięku, 
z plakatami wojaków powszechnie 
uznawanych przez okoliczną ludność 
za przestępców wojennych, wręcz 
bandytów, spowodował rodzaj szoku 
w lokalnej społeczności. A marsz ten, 
na dodatek, zorganizowali ludzie 
młodzi, nie pamiętający osobiście 
tamtych groźnych czasów.

Marsz tegoroczny, spopulary-
zowany w całym kraju, zapowiadany 
został jako demonstracja siły mło-
dego ruchu narodowo-prawicowego.
Że taka demonstracja jest możliwa 
pokazywał wcześniejszy, białostocki 
marsz ONR-u do miejscowej katedry 
(czwórkami, z łopotem zielonych 
flag ozdobionych symbolem ręki 
z mieczem).Wykrzykiwane hasła, 
kazanie ks.Międlara, nie spotkały się 
z protestem katedralnego probosz-
cza, chociaż w mieście spotkały się 
z dezaprobatą.

Burmistrz Hajnówki dążył do 
odwołania marszu ulicami pusz-

czańskiej stolicy, tym bardziej, że 
planowano przejście koło cerkwi, 
w której odbywała się msza, rozpo-
czynająca prawosławny Wielki Post. 
Marsz został jednak zrealizowany, 
a widok policyjnych odwodów, ścią-
gniętych do Hajnówki, wskazywał na 
poważne potraktowanie możliwych 
prowokacji i konfrontacji. Niesione 
podczas marszu portrety „Burego” 
wywołały szczególny społeczny 
protest. Albowiem „Bury”, to kapi-
tan Romuald Rajs, dowodzący PAS 
Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego, wysłany przez „Kotwicza” 
celem demonstracji siły podziemia 
niepodległościowego na południowo-
-wschodnim obszarze ówczesnego 
powiatu bielskiego. Demonstracja 
zamieniła się w brutalną pacyfikację 
Zaleszan, Szpaków, Końcowizny, 

Zani (rozstrzeliwania mieszkańców 
wraz z kobietami i dziećmi, palenie 
zabudowań) oraz rozstrzelaniem 30 
furmanów (miejscowi białoruscy, 
prawosławni chłopi), zabranych jako 
podwody oddziału z okolicznych 
wsi. Działania „Burego” w 1946 
roku na wymienionym obszarze, 
zostały w wyniku badań i procesu 
Instytutu Pamięci Narodowej uznane 
za ludobójstwo.Niemniej jednak Sąd 
Wojskowy Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego „Burego” zrehabilitował, 
uznając, że działał w warunkach 
wyższej konieczności.

Nigdy z takim wyrokiem nie 

pogodzili się członkowie rodzin 
zabitych przez żołnierzy „Burego”.

Marcowy, hajnowski marsz tylko 
odnowił dawne podziały. Które teraz 
nabrały wymiaru ideowego, ideolo-
gicznego i politycznego. Stąd pomysł 
hajnowskiego panelu dyskusyjnego, 
który miał stać się próbą pogodzenia 
oponentów - „Bury” moim bohaterem 
- „Bury” to bandyta.

Jak wspomniał burmistrz 
Sirak dyskusja taka powinna mieć 
charakter seminarium ogólno-
polskiego z udziałem historyków, 
przedstawicieli IPN-u, socjologów.
Tych na sali zabrakło, tak samo 
jak lokalnych parlamentarzystów, 
białostockiego IPN-u, katolickich 
duchownych.Temperatura dyskusji 
była na tyle gorąca, że organizator 
marszu, Dawid Poleszuk, dwukrotnie 
opuszczał prezydium.

Uczestnicy z sali negowali sens 
dyskusji bez zaplecza historycz-
no-naukowego (Tomasz Sulima), 
uczuciowo wspominali tragiczne 
wydarzenia (obecnych kilkunastu 
członków rodzin pomordowanych), 
narodowcy twierdzili, że „Bury” 
zabijał kolaborantów z NKWD i UB, 
a inne ofiary to przypadki pacyfikacji, 
a realny konflikt dzielący miejscową 
społeczność, medialnie podgrzewany, 
jest wykorzystywany politycznie 
(Agnieszka Romaszewska-Guzy, 
Biełsat). Pojawił się też wątek „Inki”.

Poleszuk podsumował. ”Były 
ofiary, bo to była wojna”. My dopo-
wiadamy, że była to najokrutniejsza 
wersja wojny – bo partyzancka.
Dyskusja trochę postaw ujawniła, 
ale raczej niczego nie rozwiązała.

Niech mottem spotkania staną 
się słowa prawosławnego proboszcza 
z Kleszczel, Mikołaja Kiełbaszewskie-
go: „Bóg przebacza zawsze, człowiek 
– czasami, historia – nigdy”.

P.S. O wypowiedziach innych 
uczestników dyskusji mających 
historyczne i społeczne znaczenie, 
o bohaterach tamtych dni napiszemy 
w najbliższych nr „Wieści”.

(Wiesław Pietuch)

Żołnierze Wyklęci – Hajnówka, marzec 2017

Burzliwa debata

21 marca br. 
w świetlicy w Lewkowie Starym 
(gmina Narewka) dzieci, młodzież 
i dorośli rzeźbili w glinie. Tematem 
konkursu była wiosna. Przystąpiło 
do niego 48 osób. Uczestnicy wy-
konali - jak ocenili członkowie jury 
Jadwiga Karpiuk, Alina Bartoszuk 
i Jan Ciełuszecki oraz instruktorka 
plastyki Olga Maksymiuk - bardzo 
piękne rzeźby. W kategorii seniorów 
pierwsze miejsce zdobyła Joanna 
Zubrycka i drugie miejsce - Wioleta 
Kruszewska.

W gronie gimnazjalistów naj-
wyżej oceniono rzeźbę Krzysztofa 
Biryckiego (pierwsze miejsce). Drugie 
miejsce zajął Grzegorz Sakowicz. Dwa 
równorzędne trzecie miejsca zajęły 
Oliwia Kuźma i Agata Sakowicz. 

W kategorii klas IV – VI szkoły 
podstawowej pierwsze miejsce zdobyła 

W Lewkowie rzeźbili wiosnę 
Martyna Łuksza i drugie - Klaudia 
Kozłowska. Były trzy równorzędne 
trzecie miejsca. Zdobyli je Jakub 
Karpiuk, Karolina Kondrat i Wiktoria 
Kondrat. 

W kategorii klas I – III szkoły 
podstawowej pierwsze miejsce zajęła 

Weronika Ciesnowska i drugie miejsce - 
Łukasz Jancewicz Równorzędne trzecie 
miejsca zajęły Martyna Lichoń, Sara 
Kozłowska i Gabriela Krasnopolska. 

Zdobywcy I, II i III miejsc otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

30 marca odbyła się XVI Sesja 
Rady Gminy. Radni wysłuchali infor-
macji o pracy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w minionym roku przedstawionej 
przez Jadwigę Szerszeń.

Znaczna część Sesji poświęcono 
sprawom oświatowym.  Podjęto 
uchwałę o dostosowaniu sieci szkół  
do wymagań nowego prawa oświa-
towego oraz zmienioną uchwałę 
dotyczącą sieci przedszkoli w gmini. 
Określono kryteria rekrutacji do 
przedszkoli i klas pierwszych. Wprowa-

dzono zmiany w uchwale o zasadach 
przyznawania stypendiów za wyniki 
w nauce i inne osiągniecia uczniów.

Radni przyjęli Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na 
lata 2017 - 2020 oraz zatwierdzili 
stawki za zbiorowe zaopatzrenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków.

Pozbawiono kategorii drogi 
gminnej drogę w obrebie wsi Samułki 
Duże i Małe.

(sta)

Wyszki
Obradowali rajcowie gminni

„Nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4) - 
tymi słowami ks. bp Tadeusz Pikus 
rozpoczął uroczystość ustanowienia 
Pustelni Zwiastowania we wsi Poletyły 
koło Brańska.

Inicjatorem powstania pustelni 
był ksiądz Robert Grzybowski, swym 
pomysłem zaraził mieszkańców Pole-
tył, którzy nie żałowali czasu, wysiłku 
fizycznego a niejednokrotnie i pieniędzy 

Poletyły
Pierwszy pustelnik

aby idea ks. Roberta się spełniła.
29 marca, w Święto Zwiasto-

wania Pańskiego, na skraju lasu 
zgromadzili się mieszkańcy Poletył 
i przybyli goście. Po mszy odczyta-
ne zostały dekrety o ustanowieniu 
Pustelni, o poświęceniu ołtarza oraz 
zezwoleniu na przechowywanie 
Najświętszego Sakramentu. Admini-
stratorem pustelni czyli pierwszym 
pustelnikiem w diecezji został ks. 
Grzybowski.                             (wss)
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37 drużyn i prawie 100 młodych 
siatkarek z roczników 2006 - 2008, 
reprezentujących sześć podlaskich 
klubów, wzięło udział w zorganizo-
wanych  5 marca br Turnieju Mini-
siatkówki o Puchar Dyrektora MOSiR.  

Rozegrano aż 180spotkań, 
a najlepszy w rywalizacji był duet 
z Zambrowa przed reprezentantkami 
Sejn i Moniek. Nagrodzono także 
najlepsze zawodniczki:
Natalię Szabłowską - najlepsza za-
wodniczka turnieju (Rekord Zambrów)
Klaudię Berg - najlepsza zawodniczka 
drużyny MOSiR Bielsk Podlaski (tr. 
Andrzej Sosna)
Julię Borawską - najlepsza zawod-
niczka drużyny MOSiR Bielsk Podlaski 
(tr. Kamil Szklarz)
Blankę Bombola - najlepsza zawod-
niczka drużyny SAS Sejny
Martę Pasiecznik - najlepsza zawod-
niczka drużyny BAS Białystok
Karolinę Dekarz - najlepsza zawod-
niczka drużyny MSM Olimpik Mońki
Weronikę Piekarską - najlepsza za-
wodniczka drużyny UKS Set Wasilków
Julię Mianowską - najlepsza zawod-
niczka drużyny Rekord Zambrów 

(seb)

Bielsk Podlaski

Turniej 
minisiatkówki

24 marca br. w Hajnowskim 
Domu Kultury otwarto wystawę 
pięknych haftów i koronek, wyko-
nanych przeez 37 rękodzielników 
z powiatu hajnowskiego. W ubiegłym 
roku uczestników przeglądu było 29. 
Można tu zobaczyć rożnorodność 
prac, wykonanych wieloma rodzajami 

haftu (m. in. krzyżykowy, koralikowy, 
płasaki i richelieu) i koronki. 

 W tym roku na jubileuszowaą 
X edycję przeglądu prace dostarczyły 
kobiety z Hajnówki (najwięcej), 
Czeremchy, Orzeszkowa i Skryplewa 
(gmina Hajnówka) oraz z Nowej Łuki 
i Planty (gmina Narewka). Często 

biorą udział w przeglądach haftów 
i koronek m. in. Halina Birycka, Nina 
Bartoszewicz, Monika Bołtruczuk, 
Anna Charytoniuk, Jolanta Galim-
ska, Irena Michalak, Janina Plewa, 
Jolanta Sakiel, Dorota Sieniuć, Alina 
Witkowska i Walentyna Zielinko. 
Organizatorzy przeglądu wydali też 
folder z z 36 kolorowymi zdjęciami 
najlepszych prac. 

Hafty i koronki są częścią 
materialnego dziedzictwa kulturo-
wego Podlasia. Mają one swój urok 
i wartość artystycznną. Haftowane 
regionalnym wzornictwem ręczniki, 
obrusy, narzuty oraz obrazy dawniej 
stanowiły nieodzowny element deko-
racyjny każdego domu. Pielęgnujmy 
te tradycje rękodzielnicze naszych 
babć oraz mam.

Wystawa ludowego rękodzieła 
w HDK będzie czynna do 22 kwietnia 
2017 roku.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Wystawa ludowego haftu i koronki

W czwartek 16 marca 2017 r. 
15 uczniów Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Czeremsze zmagało 
się z zadaniami Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego „Kangur 
2017”. Uczniowie pisali w różnych 
kategoriach wiekowych: Żaczek – 3 
uczniów z kl. II, Maluch – 3 uczniów 
z klasy IV, Beniamin – 8 uczniów 
z klasy V i Kadet – 1 uczennica z klasy 
I Gimnazjum. Na rozwiązanie testu 

Czeremcha
KANGUR 2017

było przewidziane 75 minut. Wszy-
scy uczestnicy byli bardzo skupieni 
i zaangażowani w pracę z testem. 
Na zakończenie otrzymali nagrody 
za udział w konkursie. Na ostateczne 
wyniki cierpliwie czekamy.

Uczniów do konkursu przygoto-
wywały Panie: Anna Białomyzy, Eu-
genia Daniluk i Mariola Szymańczuk.

Eugenia Daniluk

We wrześniu minie 18 lat od dnia ukazania się numeru 
zerowego „Wieści Podlaskich”.  Bez przesady można 

stwierdzić, że jesteśmy ewenementem na rynku prasowym. 
Jedyną gazetą redagowaną całkowicie społecznie i regularnie 

ukazujacą się. Jesteśmy największą gazetą w regionie. 
Co dwa tygodnie 5 400 egzemplarzy „Wieści” momentalnie 

znika z punktów dystrybucji i to w sytuacji gdy nie grzebiemy 
w „śmietnikach” w poszukiwaniu sensacji.

Jeśli tkwi w tobie żyłka społecznika, nie godzisz się 
na zastaną rzeczywistość, możesz być jednym z nas. 

Zapraszamy do współpracy

Hajnowski Dom Kultury zaprasza do udziału 
w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej „NUTY PRZYJAŹNI”

17 czerwca 2017 r. godz. 10.00 – przesłuchania kon-
kursowe w Hajnowskim Domu Kultury

godz. 16.00 -  Omówienie wyników i spotkanie z jury
godz. 18.00 –Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2017 r.
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie  

www.hdk.hajnowka.pl
Na scenie HDK wystąpią młodzi wykonawcy 

z Polski i zagranicy.
Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Hajnówka

W gminie Zabłudów nie zapo-
mina się o promocji czytelnictwa. 
Jedną z form służących realizacji tych 
celów są Dyskusyjne Kluby Książki. 
Szczególnie aktywnie działają one 

Rafałówka/Ryboły Miłośnicy  czytania
w Rybołach i Rafałowce. W marcu 
w fili bibliotecznej w Rybołach dys-
kutowano o książce Pauliny Simons 
„Jedenaście godzin” i „Ta druga” 
Karoliny Wilczyńskiej. Lektury były 

też przyczynkiem do porozmawiania 
o sytuacji kobiet w Polsce i na świecie.

Na spotkanie DKF działajacego 
przy bibliotece w Rafałówce przybyła 
koordynatorka wojewódzkiego DKF 
Małgorzata Rokicka-Szymańska  
kierownik Biblioteki Powiatu Białostoc-
kiego. Na terenie powiatu funkcjonuje 
35 placówek bibliotecznych.

Spotkanie w Rafałówce zo-
stało podzielone na kilka  bloków 
tematycznych tj. nauka o książce, 
kultura czytania, współczesne czy-
telnictwo, formy zabaw z książką.  
Uczestnikom Dyskusyjnych Klubów 
Książki życzymy udanych kolejnych 
spotkań z książką.                 (wss)

foto: MBP Zabłudów

Lokalna Grupa Działania „Ty-
giel Doliny Bugu” zorganizował cykl 
warsztatów wytwarzania serów. 
takie spotkania odbyły się m.in. 
w Stadnikach w gminie Grodzisk 28 
marca a dzień później w Kłopotach 
Bańkach w gminie Siemiatycze. 
Celem warsztatów  było zapoznanie 
uczęstników z metodami samodziel-
nego wykonywania, w warunkach 
domowych, róznych rodzajów serów. 
Ich wytwarzanie może byc źródłem 
dodatkowego dochodu w gospodar-
stwach rolnych.                      (cec)

Kłopoty Bańki/Stadniki

Warsztaty 
wytwarzania 

serów
Zawsze z przyjemnością piszemy 

o wszelkich inicjatywach zmierzają-
cych do rozwoju czytelnictwa.  Z roku 
na rok jest z tym coraz gorzej, wg. 
najnowszych bada już prawie 80 %  
Polaków nie czyta. Sa to zatrważające 
statystyki, jak pokazują światowe ba-
dania warunkiem rozwoju inteligencji 
i obywatelskiego społeczeństwa jest 
poziom czytelnictwa.  Czy zmieni tą 
sytuację Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa realizowany przez Mini-
sterstwo Eduakcji Narodowej. Mam 

Siemiatycze/Tołwin

Będą nowe książki
nadzieję, że przynajmniej zainicjuje 
zmiany ponieważ celem programu 
jest wzmocnienie zainteresowań 
i aktywności czytelniczej uczniów.

W ramach tego programu 
siemiatyckie szkoły ponadgimna-
zjalne otrzymają 30 tysięcy zł na 
zakup beletrystycznych nowości 
wydawniczych. 24 tys. przekaże na 
ten cel Wojewoda Podlaski a 6 tys. 
Starosta Siemiatycki.

Także gmina Siemiatycze sko-
rzysta z funduszy Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. 2 480 złotych z Pro-
gramu dofinansowane kwotą 620 
zł przez gminę  otrzyma na zakup 
beletrystyki Szkoła Podstawowa w To-
łwinie.                                   (wss)

28 lutego br. odbył się VI Gim-
nazjalny Konkurs Mistrzów Ortografii. 
Zorganizowały go  biblioteki: publiczna 
i szkolna. W konkursie wzięło udział 30 
uczestników. Jego celem było zasad 
ortografii i promicja czytelnictwa.

Najlepszym znawcą ortografii 
została Kinga Jach, II miejsce zajęła 
Agnieszka Huk a trzecie Ewa Szewiak. 
Wyróżnienie przyznano Annie Nikitiuk.                                   

(seb)

Kleszczele

Mistrzowie 
ortografii
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Teren Starej Stacji Kolejki Leśne w Hajnów-
ce, 19 marca 2017 r, po raz pierwszy w historii 
miasta, stał się miejscem rywalizacji Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w biegach 
przełajowych województw lubelskiego i podla-
skiego. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej 
młodzi zawodnicy dzielnie rywalizowali o medale 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Staro-
stę Powiatu Hajnowskiego, Burmistrza Miasta 
Hajnówka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Hajnówka. Atmosferę zawodów niewątpliwie 
podgrzała reprezentantka gospodarzy Małgo-
rzata KARPIUK, która zdecydowanie zwyciężyła 
w biegu na dystansie 2,5 km, uzyskując czas 
9,04 min. Małgorzata, na co dzień reprezentuje 
KS Puszcza Hajnówka, wspierany przez firmę 
Parkiet Hajnówka. Występ na tych zawodach 
był jej debiutem na imprezach sportowych tej 
rangi, albowiem jest ona dopiero pierwszy rok 
młodziczką. Obecny sezon sportowy, w tej kate-
gorii wiekowej obejmuje zawodników urodzonych 
w latach 2002 i 2003. Rywalizację klubową na 
pierwszym stopniu podium zakończyli zawodnicy 
KS Podlasie Białystok uzyskując 15 punktów, 

Udane Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Biegach Przełajowych w Hajnówce

drugie miejsce KS Prefbet Śniadowo Łomża - 10 
punktów i na trzeciej pozycji AZS UMCS Lublin 
8 punktów. Klub Sportowy Puszcza znalazł 
sie na 8 pozycji. Do takiego wyniku przyczynił 
sie również start Patryka Chodakowskiego, 
który w biegu na 3 km zajął punktowane 16 
miejsce. Zawodnicy obu województw zdobyli 
po 40 punktów. 

Za sprawny przebieg zawodów dzięku-
jemy współorganizatorom oraz podmiotom 
wspierającym organizację Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w biegach przełajowych 
a mianowicie Burmistrzowi Miasta Hajnówka, 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Hajnówka, 
Staroście Powiatu Hajnowskiego, Dyrektorowi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Właścicielowi Zajazdu 
„Wrota Lasu”, Dyrektorowi Hajnowskiego Domu 
Kultury, Firmie Parkiet Hajnówka, Kierownikowi 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 
i Prezesowi Klubu Sportowego Puszcza Hajnów-
ka. Organizację zawodów Dofinansowano ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Roman Sacharczuk

Wg Dziennika Gazety Prawnej (Nr 48 
z dnia 9.03.2017) w ogólnopolskim rankin-
gu Najzdrowsze Powiaty, powiat hajnowski 
znalazł się w ścisłej czołówce, plasując się 
na czwartym miejscu na pięćdziesiąt sześć 
możliwych.  Przygotowując ranking zdrowia, 
dziennikarze Gazety Prawnej wzięli pod uwagę 
trzy kategorie:

 I kat. – zaplecze medyczne (ocenie 
poddano m.in. wyposażenie medyczne, ilość 
programów profilaktycznych, wynik finansowy), 

II kat. – ocena zdrowia mieszkańców 
danego powiatu (ocenie poddano statystykę 
demograficzną danego regionu, w tym odsetek 
zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych)

III kat. – dostępność do badań. 
Powiat Hajnowski w każdej z trzech 

kategorii może pochwalić się sukcesami, 
stąd wysokie, czwarte miejsce w rankingu. 
Głównie dzięki hajnowskiemu szpitalowi. 
Dzięki intensywnej pracy, umiejętnemu 
pozyskiwaniu funduszy unijnych i wsparciu 
samorządów, hajnowski SP ZOZ sukcesywnie 
poszerza ofertę świadczonych usług medycz-
nych,  przekształcając się tym samym się 
w nowoczesny ośrodek. Do najważniejszych 
inwestycji, mających miejsce na przestrzeni 
ostatnich trzech lat należą m.in.  otwarcie 
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 
(2014r. - obok nowych mebli, komputerów, 
zamrażarek, wirówek i lodówek laboratorium 
zostało wyposażone w najnowocześniejszy, 
specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób 
przenoszonych przez kleszcze), otwarcie 
nowowyremontowych oddziałów rehabilitacji 
i rehabilitacji neurologicznej (2014r.), remont 
Oddziału Wewnętrznego i Pododdziału Reha-
bilitacji Kardiologicznej (2015r.). A od 2016r. 
przy SP ZOZ funkcjonuje Dzienny Dom Opieki 
Medycznej - to drugi taki ośrodek w wojewódz-

twie podlaskim. Jest jednym z 54 podmiotów, 
które otrzymało dofinansowanie Ministerstwa 
Zdrowia. Najważniejszym zadaniem Domu 
jest  rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla 
osób niesamodzielnych, zwłaszcza po 65 r.ż. 
w celu przywrócenia sprawności i zdolności 
do funkcjonowania w środowisku. Szeroki 
katalog usług, z których korzystają pacjenci: 
codziennej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, 
opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz 
innych wspomagających usług medycznych 
i edukacyjnych, wspiera podopiecznych Domu 
w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.

Poza przedsięwzięciami o charakterze 
inwestycyjnym, SP ZOZ realizuje inicjatywy 
z zakresu promocji zdrowia. Placówka realizuje 
programy finansowane przez NFZ – „Program 
profilaktyki chorób układu krążenia”, „Program 
profilaktyki raka szyjki macicy” i „Program pro-
filaktyki gruźlic”. Na tym nie koniec – w 2016 
r. szpital zainicjował  własny program „Dbam 
o zdrowie”. Program skierowany  był do osób 
w wieku 55-60 lat objętych Podstawową 
Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce i  
obejmował pakiet badań w kierunku tarczycy, 
schorzeń nowotworowych w obrębie jamy 
brzusznej, gruczołu krokowego oraz narzą-
dów rodnych. Zainteresowanie programem 
ze strony pacjentów sprawiło, że placówka 
rozważa organizację podobnych przedsięwzięć 
w przyszłości. Potwierdzeniem wszelkich pozy-
tywnych zmian, jakie zachodzą w szpitalu jest 
jego wysoka lokata w prestiżowym rankingu 
„Bezpieczny Szpital”, przygotowanym przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade. Od kilku 
lat hajnowski SP ZOZ zajmuje miejsce w Zło-
tej Setce najlepszych szpitali w Polsce – nie 
inaczej było w 2016r. 

Cd. str. 4

Powiat Hajnowski na czwartym miejscu rankingu 
Najzdrowsze powiaty wg Dziennika Gazety Prawnej

  Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 Pani Mirosławy Pawłowskiej

wieloletniej Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, 
odznaczonej nagrodą Burmistrza - „Quercus 2016”  

za bezinteresowną działalność społeczną 
na rzecz mieszkańców miasta Hajnówka

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają 

Burmistrz Miasta Hajnówka, Przewodniczący i Radni Rady Miasta,
oraz pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka
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7 marca 2017r. w Przedszkolu nr 5 
w Hajnówce już po raz trzeci zabrzmiały słowa 
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Reguły dla 
gaduły”, który otworzyły III MIĘDZYPRZEDSZKOL-
NY PRZEGLĄD LOGOPEDYCZNY „WIERSZYKI 
ŁAMIĄCE JĘZYKI”

W tym roku nasz przegląd honorowym 
patronatem objął Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Pan Jerzy Sirak, któremu pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania za wsparcie naszego 
przedsięwzięcia.

W przeglądzie wzięło udział trzydzieścioro 
siedmioro dzieci z hajnowskich przedszkoli 
w przedziale wiekowym od 5 do 7 lat. Przegląd 
skierowany był do dzieci z wadami wymowy 
i z zaburzoną komunikacją językową, objętych 
terapią logopedyczną.

Celem przeglądu było umożliwienie tym 
dzieciom występu scenicznego, motywowanie 
do ćwiczeń logopedycznych, propagowanie 
poprawnej polszczyzny oraz integracja dzieci, 
ich rodziców oraz logopedów i nauczycieli.

Przegląd spotkał się z bardzo życzliwym 
przyjęciem i akceptacją rodziców, nauczycieli 
i logopedów. Świadczy o tym duża liczba 
chętnych i fakt, iż hol naszego przedszkola 
został po brzegi wypełniony widownią, którą 
tworzyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo dzieci, 
logopedzi i nauczyciele.

Dzieci, które wzięły udział w przeglądzie 
wykonały wcześniej prace plastyczne do 
mówionego wiersza. Piękne i ciekawe prace 
były doskonałą ilustracją przedstawianych 
w wierszach treści. Została z nich stworzona 
wystawa, oraz prezentacja multimedialna, 
która towarzyszyła występom dzieci.

Wszyscy uczestnicy, oprócz gromkich braw, 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, 

które wręczyły dzieciom Pani Inspektor Jolanta 
Stefaniuk oraz Pani dyrektor Krystyna Kojło.

Pragniemy serdecznie podziękować 
Urzędowi Miasta w Hajnówce, Przedsiębiorstwu 
Usług Komunalnych w Hajnówce, Księgarni 
Book Book w Hajnówce, Przedsiębiorstwu PSS 
Społem w Hajnówce, dla sklepu internetowe-
go Bambino, dla sklepu Sobex, za wsparcie 
rzeczowe i finansowe, dzięki któremu każde 
dziecko mogło być uhonorowane nagrodą za 
swój występ, co z pewnością zwiększy moty-
wację dzieci do ćwiczeń logopedycznych i do 
pracy nad prawidłową wymową.

Dziękujemy też Piekarni Podolszyńscy 
i Piekarni EMMA, które umiliły dzieciom czas 
fundując im słodki poczęstunek.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, 
dziadkom, logopedom i nauczycielom za przy-
gotowanie dzieci do przeglądu i za wspieranie 
ich w tak trudnym zadaniu jakim jest codzienna 
praca nad prawidłową komunikacja i wymową.

Reguły dla gaduły
Dbaj o swój język i mów poprawnie.

Ładnie, wyraźnie oraz dokładnie.
Bo kto nie

ćwiczy często języka,
Ten się w mówieniu potem potyka.

Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty,
To się natychmiast bierz do roboty!

A, że nasz język bywa ciekawy,
Czeka Cię przy tym mnóstwo zabawy.
Wymawiaj słowa bardzo starannie.

Nawet, gdy zmywasz lub siedzisz w wannie.
Z wielkim zapałem ruszaj ustami,
I razem ze mną ciesz się słowami.

- Małgorzata Strzałkowska
Elżbieta Sterlingow, Zofia Owsieniuk

fot.: Joanna Szerenos

III MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD 
LOGOPEDYCZNY „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”

Puszcza Hajnówka to kolejny partner 
sportowy Jagiellonii Białystok. Podlaski klub 
jest już siódmym oficjalnym partnerem Żół-
to-Czerwonych.

Dotychczas z klubem ze stolicy Podlasia 
współpracę rozpoczęły kluby Falcona Sokółka, 
BKS-u Lublin, AP Ostróda, Warmii Grajewo, 
Olimpii Zambrów oraz Mamry Giżycko. W środę te 
grono znów się powiększyło. - Puszcza Hajnówka 
to kolejna akademia, która zdecydowała się 
podpisać z nami umowę o współpracy. Cieszymy 
się z tego, że coraz więcej akademii zwraca 
się do nas, a my mamy możliwość pozytywnej 

odpowiedzi i rozpoczęcia współpracy. Dotyczy 
to nie tylko klubów z naszego województwa, 
ale również z całej Polski. Mamy nadzieję, że 
ta współpraca będzie długoletnia i satysfak-

Puszcza Hajnówka rozpoczyna współpracę 
z Jagiellonią Białystok

cjonująca obie strony. Będziemy się wspierali 
we wszystkich podejmowanych inicjatywach. 
Mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony – 
mówi Dyrektor Akademii Piłkarskiej Jagiellonii 
Białystok, Sławomir Kopczewski.

Zadowolenia z podpisania umowy nie kryje 
również Dariusz Drywulski, Prezes Zarządu klubu 
z Hajnówki. - Bardzo cieszymy się z możliwości 
nawiązania współpracy z najlepszym klubem 
w regionie, a także, co pokazuje tabela, naj-
lepszym klubem w Polsce. Mam nadzieję, że 
współpraca przyniesie wiele korzyści zarówno 
Puszczy, jak i Jagiellonii, a przede wszystkim 

dzieciom, które u nas 
trenują, bo to właśnie 
z myślą o nich roz-
poczynamy wspólne 
działania. Na tym nam 
szczególnie zależy. 
Chcemy umożliwić 
naszym dzieciakom 
możliwość dalszego 
rozwoju. Wstępnie 
rozmowy zaczęliśmy 
w ubiegłym roku, teraz 
cieszymy się z podpi-
sania umowy.

W tym miej-
scu chcemy zaprosić 
wszystkie dzieci w wie-
ku od 5 do 9 lat do 
naszej akademii. W tej 
chwili trwa wiosenny 

nabór do naszych grup treningowych. Więcej 
informacji na www.kspuszcza.pl lub www.
facebook.com/KsPuszczaHajnowka.

Dariusz Drywulski

Polonistka i wychowawczyni klasy Va 
Małgorzata Wiszniewska oraz anglistka Anna 
Bowtruczuk zauważyły w tej klasie problem, 
który dotyczy większości polskich nastolat-
ków-spadające z roku na rok zainteresowanie 
czytaniem książek, a zwłaszcza lektur.

I tak od początku października ubiegłe-
go roku w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce ruszyły zajęcia 
z innowacji pedagogicznej. Tematyką zajęć są 
aktualnie omawiane lektury. Uczniowie tworzą 
projekty w języku polskim a także angielskim. 
Trzecim językiem jest język programowania 
Scratch. Każdy uczestnik ma swoje konto na 
Wiki Scratch, gdzie może udostępniać swoje 
prace a także oglądać projekty Scratchersów 
z całego świata. I tak powstają animacje, gry 
czy quizy. Zajęcia z innowacji odbywają się 

10  marca 2017 roku w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego odbyły 
się warsztaty komiksowe prowadzone przez 
dr. Tomasza Samojlika z Instytutu Biologii 
Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. 
Warsztaty były jednym z punktów seminarium 
„Zwierzęta w naturze i kulturze” organizo-
wanego przez Zamiejscowy Wydział Leśny 
Politechniki Białostockiej w Hajnówce, przy 

w szkolnej pracowni informatycznej, gdzie 
uczniowie pracują grupowo lub indywidualnie.

By urozmaicić zajęcia Panie z innowacji 
poszły o krok dalej. Zapytały uczniów czy 
chcieliby doskonalić naukę programowania 
i tworzyć dodatkowe projekty w Scratch’u . 
I tak powstał  projekt „Catch Scratch and code 
a message”, w którym bierze udział 14 szkół 
z Europy (z Włoch, Litwy, Portugalii, Niemiec, 
Hiszpanii, Polski oraz Turcji). Tematyka zajęć jest 
co miesiąc inna. W marcu młodzi programiści 
piszą projekty o ulubionej książce.

Ciekawostką jest to, że i nauczycielki 
i uczniowie co jakiś czas mają na innowacji 
małych pomocników. Rozgryźć lektury „poma-
gają” roboty. Dotychczas poznaliśmy OzoBota, 
mBota i Finch’a. Może wkrótce odwiedzą nas 
Dash i Dot?                           Anna Bowtruczuk

„Lektury w Scratchu”

Warsztaty komiksowe z Tomaszem Samojlikiem
współpracy Nadleśnictwa Hajnówka, Polskiego 
Towarzystwa Leśnego oraz Muzeum Historii 
Medycyny i Farmacji. 

 W spotkaniu uczestniczyła młodzież 
szkół podstawowych oraz gimnazjów, a moty-
wem przewodnim warsztatów była humory-
styczna opowiastka Marka Stokowskiego „Łosie”, 
od przeczytania której rozpoczęły się zajęcia.  
Pan Tomasz po krótkiej części teoretycznej, 
w której przedstawił najważniejsze zasady 
tworzenia historyjek obrazkowych, starał się 
pomagać uczestnikom przelać ich pomysły na 
papier. Młodzież była niezwykle kreatywna, 
pełna interesujących pomysłów i olbrzymiej 
chęci do działania. Powstałe prace zostały 
przekazane autorowi bajki „Łosie” w trakcie 
konferencji naukowej, niezmiernie ciesząc 
autora tekstu.

 Uczestnicy warsztatów otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i mydełka w kształcie 
zwierzątek, ufundowane przez Muzeum Historii 
Medycyny i Farmacji.

Agnieszka Kazberuk
fot. Małgorzata Gromotowicz
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DNI OTWARTE SZKÓŁ

Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów– 
w kwietniu gimnazjaliści przystąpią do egzaminów 
sprawdzających wiedzę z trzech lat nauki. Przed 
młodzieżą trudny wybór dotyczący kierunku dal-
szej edukacji– odpowiedzi na pytania „jaką szkołę 
wybrać?”, „na jaki kierunek iść?” zaważą o przyszłej 
karierze zawodowej. Etap wyboru szkoły ponadgim-
nazjalnej jest jednym z najważniejszych kroków ku 
planowaniu przyszłości. Szkoły ponadgimnazjalne 
przygotowują się do przyjęcia nowych uczniów, 
aktywnie promują swoją ofertę edukacyjną. O tym, 
że to właśnie Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce 
jest właściwym wyborem, uczniów ostatniej klasy 
gimnazjum miała przekonać prezentacja szkoły 
podczas „dnia otwartego”, zorganizowanego 16 
marca br. Do udziału zaproszono gimnazjalistów ze 
szkół z terenu powiatu hajnowskiego, w spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele  zaprzyjaźnionych 
przedsiębiorstw – Budimex Danwood S.A oraz Pronar.

Podczas prezentacji przyszli adepci zapoznali 
się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły. A jest w czym 
wybierać – przyszłym roku szkolnym w Zespole 
Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można 
rozpocząć naukę w:

- technikum budownictwa;
- technikum ekonomicznym;
- technikum informatycznym;
- technikum logistycznym (klasa mundurowa) 

– część zajęć odbywa się w Komendzie Powiatowej 
Straży Pożarnej w Hajnówce;

- technikum mechanicznym;
- technikum technologii drewna;
- technikum żywienia i usług gastronomicznych;
- szkoła branżowa – I stopień – zawód ślusarz, 

wielozawodowa, II stopień – technik mechanik.
Zespół Szkół Zawodowych od ponad 90. lat 

kształci rzemieślników i techników. Niewątpliwie, 
największym atutem szkoły jest możliwość kształ-
cenia w kierunkach potrzebnych na rynku pracy. 
Uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne w dobrze 
wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach 
przedmiotowych oraz 4 pracowniach komputerowych. 
Placówka kształci także wykwalifikowaną kadrę 
w zasadniczej szkole zawodowej. Praktyczną naukę 
zawodu uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia 
Praktycznego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce a także w pracowniach 
zawodowych  wyposażonych zgodnie z wymogami 
dla kształconych kierunków i zgodnie z wymaganiami 
wskazanymi w podstawie programowej dla danego 
zawodu. Obecnie do nauczania praktycznej nauki 
zawodu szkoła posiada pracownie: ślusarstwa, 
spawalnictwa, budowlaną, gastronomiczną  i obsługi 
klienta, logistyczno-ekonomiczną.

Z kolei nauka w technikum stwarza szansę 
na zdobycie kwalifikacji zawodowych, umożliwiają-

cych podjęcie pracy zaraz po zakończeniu edukacji, 
a jednocześnie pozwala  kontynuować naukę na 
uczelniach wyższych. Okres nauki podsumowuje  
egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty zawodowe 
wydawane są także w języku angielskim, są 
ważne we wszystkich krajach UE– to z pewnością 
dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicz-
nym. Szkoła bardzo inwestuje w ucznia, pomaga 
mu stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej 
już na etapie nauki w technikum. W tym celu 
nawiązana została współpraca z najwięk-
szymi przedsiębiorcami w regionie - Budimex 
Danwood S.A z Bielska Podlaskiego, firmą Pronar 
Sp. z o.o z Narwi oraz firmą Forte S.A. z Ostrowi 
Mazowieckiej. Dzięki tej współpracy uczniowie mają 
szansę zdobywać cenne doświadczenie zawodowe 
podczas praktyk i płatnych staży,  ponadto zapo-
znają się z trendami produkcji oraz technikami 
wytwarzania, uczestniczą w wycieczkach przed-

miotowych, dodatkowych zajęciach podnoszącymi 
kompetencje zawodowe i językowe. Absolwenci po 
zakończeniu nauki w technikum mają duże szansę 
na zatrudnienie. Szkoła stara się zapoznać uczniów 
z lokalnym rynkiem pracy, w tym celu organizowane 
są wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy. Na 
tym jednak nie koniec niespodzianek– wybierając 
technikum budownictwa najlepsi uczniowie mogą 
liczyć na stypendium ufundowane przez zaprzy-
jaźnioną firmę Budimex Danwood S.A (brana jest 
pod uwagę średnia z przedmiotów zawodowych), 
ponadto każdy uczeń osiągający średnią 5.0 ma 
szansę otrzymać stypendium im. Simony Kossak, 
ufundowane przez samorząd powiatowy.

W celu wsparcia swoich uczniów na początku 
drogi zawodowej szkoła równie aktywnie pozyskuje 
fundusze unijne, dzięki czemu uczniowie klas 
technicznych mają możliwość odbywania stażu 
w kraju i za granicą.  Obecnie w Zespole Szkół 
Zawodowych w Hajnówce realizowany jest projekt 
dla 20 uczniów w zawodzie technik mechanik pt. 

„Staże zagraniczne drogą do sukcesu” -, w ramach 
programu Erasmus+.  Projekt jest realizowany 
w okresie 01.09.2016r do 31.08.2017r.  Możliwość 
wyjazdu za granicę mają już uczniowie klas 
pierwszych – w  ramach tego projektu 20 uczniów 
Technikum Mechanicznego klas pierwszej, drugiej 
i trzeciej weźmie udział w zajęciach przygotowaw-
czych do wyjazdu. Trzytygodniowy staż (23.04.2017r 
do 13.05.2017r.) odbywać się w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Götz  w Niemczech. Przyszli 
technicy otrzymają kieszonkowe w wysokości 300 
euro, poznają zagadnienia z zakresu obróbki metali 
oraz spawalnictwa, instruktażu BHP, słownictwa 
branżowego w języku niemieckim, będą uczyć się 
w praktyce obróbki metali oraz spawania metodą 
MIG, TIG i elektrodą otuloną. A przede wszyst-
kim – otrzymają certyfikat ukończenia stażu. 
Bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym 
nabyte umiejętności przez uczniów jest Europasz-
port Mobilność. Dokument ten otrzymają uczniowie 

z FRSE Krajowego Centrum EUROPASS Mobilność 
w Warszawie. Dokument jest potwierdzeniem 
nabytych umiejętności, posłuży uczniom przy 
ubieganiu się o pracę.– mówi dyrektor ZSZ Eugenia 
Karwowska. Z kolei w przyszłym roku szkolnym, 
w ramach projektu InnoGastro, realizowanego 
w ramach Erasmus+, nauczyciele  z Zespołu 
Szkół Zawodowych oraz uczniowie technikum 
żywienia i usług gastronomicznych, wezmą 
udział w praktycznych szkoleniach w Hiszpa-
nii. Natomiast projekt „Kompetentni zawodowcy”, 
realizowany w okresie 01.03. 2016r -31.10.2017r, 
pozwoli nabyć pierwsze doświadczenia zawo-
dowe i dodatkowe umiejętności (mocne punkty 
w CV!) grupie 64. uczniów technikum podczas 
ponadprogramowych staży w przedsiębiorstwach 
na terenie województwa podlaskiego.  Grupę 
docelową projektu stanowią uczniowie technikum 
o profilach wpisujących się  w inteligentne spe-
cjalizacje w województwie podlaskim: żywienie 
i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika; 

a także o profilach: informatyk, ekonomista  oraz 
nauczyciele kształcenia zawodowego. Staże mają 
charakter wyjazdowy i stacjonarny, pierwsze z nich 
odbyły się w sierpniu 2016r. Kolejne  będą miały 
miejsce w okresie wakacyjnym – lipiec/sierpień 
2017r. – mówi dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia 
Karwowska.

Na tym nie dość – 150 uczniów ze wszystkich 
klas technikum  i 20 nauczycieli szkoły ma zostać 
objętych projektem Akademia zawodowców. W ra-
mach tego uczniowie wezmą udział w dodatkowych 
zajęciach wyrównawczych z poszczególnych  przed-
miotów, kursach i stażach o charakterze wyjazdowym 
i stacjonarnym. Realizowane przez szkołę projekty 
obejmują także kadrę pedagogiczną. Szkoła umożliwia 
nauczycielom podnoszenie kompetencji zawodowych, 
co procentuje w trakcie pracy z uczniem. Nauka 
w Zespole Szkół Zawodowych to gwarancja pracy 
z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 

Możliwość poznania innych kultur, nawiązania 
międzynarodowych przyjaźni, zdobycie cennego 
doświadczenia zawodowego, podniesienie kompe-
tencji i kwalifikacji w ośrodkach i przedsiębiorstwach 
w kraju i zagranicą – nauka w ZSZ w Hajnówce 
oferuje uczniom wiele ścieżek rozwoju. Ale nie tylko 
zawodowego – bo w końcu nie samą nauką człowiek 
żyje. W szkole funkcjonuje: siłownia, koła: piłki siat-
kowej chłopców i dziewcząt, rekreacyjno-sportowe, 
językowe i  informatyczne.  Z kolei  poprzez realizację 
różnorakich tematycznie inicjatyw i programów 
profilaktycznych– szkoła stara się uczulić uczniów 
na problemy społeczne, uczy tolerancji i szacunku 
do drugiego człowieka. 

Wsparcie, jakie szkoła oferuje swoim uczniom 
procentuje – placówka może pochwalić się dużą 
liczbą stypendystów (stypendium Prezesa Rady Mini-
strów, stypendium im. prof. Simony Kossak) a także 
laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. 
Uczniowie są bardzo zaangażowani w życie szkoły, 
co było widoczne także w trakcie dnia otwartego. 
Poszczególne kierunki promowały stoiska przygo-
towane przez młodych żaków, na których znaleźć 
można było ulotki informacyjne o danym kierunku oraz 
gadżety związane z prezentowaną branżą. Przyszli 
adepci mogli więc bezpośrednio porozmawiać ze 
starszymi kolegami, zapytać o ich doświadczenia. 
W trakcie dnia otwartego dała o sobie znać także 
przyjazna atmosfera, która panuje w szkole na 
co dzień. Humorystyczne skecze promujące ZSZ 
w Hajnówce w wykonaniu uczniów zrobiły furorę.

Zespół Szkół Zawodowych to jedna z trzech 
placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
powiat.  Rekrutacja trwa. Więcej na: http://www.
zszhajnowka.republika.pl/

 Katarzyna Miszczuk

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość

Rekrutacja do szkół ruszyła. Przed uczniami 
trudny wybór placówki, w której rozpoczną nowy 
etap w swojej edukacji. By ułatwić podjęcie decyzji 
szkoły organizują dni otwarte promujące swoją ofertę 
edukacyjną.  16 marca 2017r. przyszły licealista 
mógł poznać od podszewki Zespół Szkół z Dodat-
kową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. 
Szkołę odwiedziły zorganizowane grupy z placówek 
z terenu powiatu hajnowskiego.

Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych przy-
gotowano wiele atrakcji – na początek prezentację 
przedstawiającą ofertę kształcenia. „Białorus”  to 
nowoczesna szkoła, oferująca innowacyjny  model 
kształcenia, oparty na indywidualnych preferencjach 
ucznia: składając papiery aplikant nie dokonuje 
wyboru pomiędzy poszczególnymi profilami klas 
(typu humanistyczna, matematyczna itp.), ale sam 
je tworzy. Odbywa się to poprzez wskazanie trzech 
przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym 
– do wyboru m.in. język polski, biologia, matematyka, 
geografia, fizyka, informatyka oraz języki – Zespół 
Szkół  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego 
w Hajnówce to jedyna placówka w powiecie 
oferująca naukę języka francuskiego. My 
tworzymy różne grupy międzyoddziałowe, żeby 
uczeń uczył się tego czego chce. Nie przepisuje-
my koniecznie np. rozszerzonej biologii z chemią 
czy koniecznie matematyki z fizyką, ponieważ są 
tacy uczniowie, którzy chcą się uczyć matematyki 
z biologią, fizyki z chemią, jeszcze  inni- polskiego 
z chemią, nawet takie są skojarzania przedmiotów. 

Białorus to dobry kierunek
Niewiele lekcji jest w systemie oddziałowym jako 
oddział, jako klasa – w pierwszym semestrze 
organizowane są te przedmioty, które kończą się 
wcześniej, później – w systemie klasowym odbywają 
się lekcje języka białoruskiego, godzina wychowawcza. 
Przedmioty rozszerzone to są zajęcia międzyod-
działowe, w grupach. – tłumaczy z-ca dyrektora 
Nina Łukasik. Ponadto, w przyszłym roku szkolnym 
w II LO z Dodatkową Nauką Języka  Białoruskiego 
w Hajnówce planowane jest utworzenie klasy 
sportowej o profilu PIŁKA SIATKOWA dla dziewcząt 
i chłopców. Specyfika szkoły zakłada obowiązkową 
naukę języka białoruskiego; nie jest to język trudny, 
nauka obejmuje 3 godziny tygodniowo. Ponadto, te 
osoby które dopiero zaczynają przygodę z językiem, 
w pierwszym semestrze traktowani są ulgowo.

Poza ofertą edukacyjną, szkoła ma przyszłym 
adeptom wiele do zaoferowania: to nowoczesna 
placówka kształcąca na bardzo wysokim poziomie. 
Potwierdzają to nie tylko statystyki  wyników matu-
ralnych i gimnazjalnych, które wysokością dorównują, 
a w przypadku  niektórych przedmiotów nawet 
przewyższają średnią krajową, ale także sukcesy 
na niwie olimpijskiej. „Białorus” to prawdziwa kuźnia 
talentów. Uczniowie od lat uczestniczą w olimpiadach 
przedmiotowych i zajmują wysokie miejsca – są 
laureatami i zdobywcami miejsc na podium. Szkoła 
może poszczycić się dużą liczbą finalistów i laure-
atów konkursów przedmiotowych, olimpiad a także 
liczbą stypendystów m.in. Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów, Stypendium Marszałka Województwa 

Podlaskiego, Stypendium im. Prof. Simony Kossak 
przyznawanego przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego 
(ze wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, 
które objęte są programem stypendialnym szkoła 
ma największą liczbę stypendystów). W ubiegłym 
roku, w ogólnopolskim konkursie filmowym „Postaw 
na Słońce” nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce. 
Ponadto, w zeszłym roku w Olimpiadzie języka 
białoruskiego mieliśmy 1 laureata i 9 finalistów, 
w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej 
–trzech finalistów, w ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Zdrowego Stylu Życia - laureata, a w Podlaskiej 
Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej mieliśmy laureata 
i pięciu finalistów. Zajęliśmy ponadto  II miejsce 
w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV. Z kolei 
w tym roku jeden z naszych uczniów dostał się do 
centralnego etapu Olimpiady języka niemieckiego. 
Bierzemy także udział w konkursie organizowanym 
przez Politechnikę Białostocką w konkursie Mate-
matyka Stosowana – najlepsi mają dostać się ma 
studia z pominięciem rekrutacji. Sześciu naszych 
uczniów przeszło do etapu kolejnego – opowiada 
Nina Łukasik. Sukcesy szkoły na niwie konkursowej 
procentują - szkoła znalazła się w gronie laureatów 
rankingu Najlepsze Szkoły  Województwa Podla-
skiego 2017. ZS z DNJB  w Hajnówce ulokowany 
został w gronie Najlepszych Szkół wg stypendiów 
edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego 
(miejsce 21) oraz Najlepszych Szkół w Ogólnopol-
skiej  Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (miejsce 6). 
Z kolei w ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich 

2017, organizowanym przez Fundację Edukacyjną 
Perspektywy  placówka ulokowała się w pierwszej 
setce (39 miejsce). Na tym nie koniec – szkoła 
może poszczycić się także tytułem „Brązowej 
Szkoły 2017  w ogólnopolskim Rankingu Li-
ceów –  także przygotowywanym przez Fundację 
Edukacyjną Perspektywy. Już sama obecność 
w rankingach to olbrzymi sukces szkoły, stanowi 
potwierdzenie jakości kształcenia.

Sukcesy uczniów są możliwie dzięki wsparciu 
dobrze wykwalifikowanej kadry  pedagogicznej, 
możliwości nauki w nowocześnie wyposażonych 
salach (internet, tablice interaktywne, rzutnik oraz 
TV) oraz wdrożeniu autorskiego programu indywi-
dualnego wsparcia uczniów przygotowujących się 
do konkursów. Uczeń, który przygotowuje się do 
olimpiady może liczyć na pomoc i wyrozumiałość 
nauczycieli. Ale że nie samą nauką człowiek żyje 
(a już z pewnością młody człowiek :P) to placówka 
kładzie nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, 
w tym indywidualnych zainteresowań. Artyści, 
aktywiści, sportowcy, literaci, plastycy, pasjonaci 
danej dziedziny nauki – szkoła stwarza możliwości 
rozwoju dla każdego. Przy szkole funkcjonuje m.in. 
wokalny Zespół Zniczka, Szkolny Klub Wolontariu-
sza, Zespół Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, 
koło pisania ikon, sekcje sportowe: piłki siatkowej, 
tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, basenu (w ramach 
zajęć wf-u uczniowie bezpłatnie korzystają z zajęć 
na pływalni). Szkoła ma także dostęp do boiska 
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Powiat Hajnowski na czwartym miejscu ...

Także Starostwo Powiatowe w Hajnówce może 
pochwalić się sukcesami na polu promocji zdrowia. 
Powiat aktywnie propaguje ideę zdrowego trybu 
życia poprzez inicjowanie lub współorganizację 
przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców 
powiatu hajnowskiego w każdym przedziale wieko-
wym. W 2016 r. były to –  organizacja konkursów 
skierowanych do młodzieży „Czy palenie szkodzi” 
(kwiecień 2016), „Olimpiada wiedzy o AIDS etap 
powiatowy” (kwiecień 2016) a także współorga-
nizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia 
PCK (grudzień 2016). Ponadto, w kwietniu 2016r. 
z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 
w Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce odbyła 
się prelekcja pod hasłem „Pokonaj Cukrzycę” do-
tykającą problemu cukrzycy oraz otyłości wśród 
młodzieży. W ramach tego młodzież wysłuchała  
pouczającego wykładu lekarza diabetologa Małgo-
rzaty Pietrzak Zakrzewskiej.  Z kolei w listopadzie 
2016r. z inicjatywy starostwa w placówkach 
prowadzonych przez powiat hajnowski odbyły się 
pouczające prelekcje dotyczące profilaktyki raka 
piersi.  W trakcie pouczających wykładów Pani 
Katarzyny Maksimowicz z Białostockiego Centrum 

Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej  grupa ok. 
130 uczniów zapoznała się z programami profi-
laktycznymi dotyczącymi raka piersi, sposobami 
leczenia i zasadami samobadania. Dodatkowo  
dzięki fantomom do badania fizykalnego w kierunku 
raka piersi, zakupionym przez starostwo, każdy 
zainteresowany mógł teorię samodzielnego ba-
dania przetestować w praktyce. Starostwo planuje 
kontynuację działań w 2017 roku. Kontynuowana 
ma być także akcja „Zdążyć przed cukrzycą”, 
organizowana co dwa lata – ostatni raz w 2015 
roku. W  ramach tego mieszkańcy wszystkich 
gmin powiatu  hajnowskiego mogli bezpłatnie 
się przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach 
z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy. 

Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, 
stracisz życie – pisał w słynnej komedii „Dożywocie” 
Aleksander Fredro. Aforyzm ten – choć wyrwany 
z żartobliwego kontekstu – niesie „na serio” ważne 
przesłanie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą, 
umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne życie. 
Stąd każda akcja, każda inwestycja w kierunku 
ochrony i promocji zdrowia jest „na wagę zdrowia”. 

Katarzyna Miszczuk
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Białorus to dobry kierunek 
Orlik i lodowiska. Bardzo ciekawie przedstawia 
się również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: 
przedmiotowych, sportowych czy artystycznych. 
Ostatnim osiągnięciem uczniów jest spot promujący 
szkołę stworzony przez grupę „Fantastyczni Fizycy 
Filmowi”. Zobacz:

Na tym nie koniec atutów placówki - szkoła 
organizuje również wiele imprez edukacyjno – 
kulturalnych i sportowych, wspierających rozwój 
talentów oraz popularyzujących kulturę i wiedzę 
o regionie i kraju wśród swoich uczniów m.in. Konkurs 
Gawędy Białoruskiej. Piknik z Białorusem, Biesiada 
z Panem Tadeuszem, Dzień Kupały. Szkoła organizuje 
ponadto wyjścia do muzeów, wyjazdy do Opery 
i Filharmonii Podlaskiej.  Z kolei liczne wycieczki 
krajowe i zagraniczne (m.in. coroczne wyjazdy na 
Białoruś, Zielona Szkoła w krajach Unii Europejskiej) 
pozwalają zdobyć wiedzę o świecie.  Ponadto szkoła 
we współpracy z szeregiem instytucji i uczelni 
współorganizuje liczne prelekcje i wykłady, mające na 
celu poszerzenie wiedzy uczniów: Współpracujemy 
z instytucjami naukowymi – tymi najbliższymi czyli 
z Białowieskim Parkiem Narodowym, z Instytutem 
Biologii Ssaków PAN  w Białowieży , ale też jeździmy 
na warsztaty i ćwiczenia, które są organizowane 
w terenie w porozumieniu z Politechniką Białostoc-
ką, z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 
z Uniwersytetem w Białymstoku, z Uniwersytetem 
Warszawskim - to są uczelnie, do których jeździmy 
na zajęcia – mówi z-ca dyrektora Nina Łukasik.

Na tym nie koniec atutów II LO z DNJB: szkoła 
wprowadza innowacyjne programy ukierunkowa-
ne na wsparcie młodzieży. Placówka rozpoczęła 

realizację projektu „Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce akade-
mią rozwoju kompetencji kluczowych” . To projekt 
współfinansowany ze środków unijnych, ma na celu 
podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych 
i intelektualnych uczniów: Uczniowie będą mogli 
wziąć udział w zajęciach wyrównawczych i rozwi-
jających umiejętności z zakresu biologii, chemii, 
matematyki, fizyki, języka angielskiego. Ponadto 
w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi 
uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach na 
uczelniach wyższych, bo takie będą organizowane 
w następnym roku szkolnym. Ponadto projekt 
zakłada grupowe i indywidulane zajęcia z zakresu 
doradztwa zawodowego. Zajęcia poprowadzą spe-
cjaliści z Białegostoku. Będą też prowadzone zajęcia 
z techniki szybkiego czytania. – mówi Nina Łukasik.

Rolą liceum jest przygotowanie ucznia do 
najważniejszego egzaminu w życiu – egzaminu 
maturalnego. O tym, że II LO z DNJB robi to w sposób 
umiejętny, świadczą indywidualne sukcesy uczniów 
jak też obecność samej szkoły w prestiżowych 
rankingach. Ale „Białorus” to szkoła, która swoją 
działalnością robi dużo więcej – wspiera ucznia nie 
tylko w procesie przyswajania wiedzy, ale także 
pozwala rozwijać pasje i zainteresowania, otwiera 
go na świat, ażeby ten świadomie dokonał trafnych 
wyborów w zakresie przyszłej kariery zawodowej. 
Odpowiedni wybór szkoły na etapie liceum to pierwszy 
krok do przyszłego sukcesu. Rekrutacja trwa. Więcej 
informacji na stronie: http://bialorushajnowka.pl/

Katarzyna Miszczuk
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Już za chwilę przed przyszłymi gimnazja-
listami oraz licealistami trudny wybór szkoły, 
w której przygotowywać się będą do kolejnego 
etapu w swoimi życiu– egzaminu dojrzałości lub 
egzaminu zawodowego. Decyzja, którą podejmą 
zaważy o ich przyszłej karierze zawodowej, stąd 
jest tak ważna. O tym czy to Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Hajnówce jest tą wymarzoną szkołą, 
przyszyli adepci mogli przekonać się 16 marca br. 
podczas zorganizowanego „dnia otwartego”, na który 
zaproszono szkoły z terenu powiatu hajnowskiego. 
Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do „polaka”- pod 
takim hasłem I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej – Curie rozpoczęło rekrutację na rok 
szkolny 2017/2018.

Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych przy-
gotowano wiele atrakcji – na początek prezentację 
przedstawiającą ofertę kształcenia. Od roku szkolnego 
uczniowie liceum będą sami decydować o wyborze 
przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowa-
niami i ewentualnymi planami na przyszłość. Na nowy 
rok szkolny przygotowano liczne niespodzianki. Szkoła 
oferuje nauczanie trzech przedmiotów rozszerzonych 
w każdej klasie, których wyboru uczeń dokonuje już 
na etapie rekrutacji. Przyszli adepci sami dokonują 
także  wyboru języka obcego zarówno na poziomie 
rozszerzonym jak i podstawowym z pośród języków: 
rosyjski, angielski, niemiecki. Nauka języków odbywa 
się w systemie międzyoddziałowym z podziałem 
na grupy pod względem stopnia zaawansowania. 
Nauczanie przedmiotów rozszerzonych odbywa 
się od klasy pierwszej – uczeń jest więc dobrze 
przygotowywany do egzaminów zewnętrznych. 
W nowym roku szkolnym przyszli adepci mogą 
dokonać wybory pomiędzy intersującymi profilami:

-profil Medyczny: absolwent tej klasy przy-
gotowany będzie do podjęcia studiów medycznych 
i przyrodniczych. Rozszerzony program nauczania 
obejmuje biologię, chemię lub fizykę i wybrany język 
obcy. Przedmiotem uzupełniającym jest ratownictwo 
medyczne. Podczas realizacji nauczania na tym 
kierunku szkoła oferuje współpracę z Uniwersytetem 
medycznym w Białymstoku oraz z Uniwersytetem 
w Białymstoku, wydział Biologiczno-Medyczny. 
-profil Ekonomiczny: Jest to klasa z rozszerzonym 
programem nauczania matematyki, fizyki z astrono-
mią lub geografii  i języka angielskiego. Niezbędnym 
elementem wykształcenia w karierze zawodowej 
każdego inżyniera, naukowca czy kadry zarzą-
dzające przedsiębiorstwem jest biegła znajomość 
języka obcego. Rozszerzenie języka angielskiego 

realizowane jest od klasy pierwszej. Rozszerzony 
program nauczania obejmuje matematykę, fizykę lub 
geografię, język obcy. Przedmiotem uzupełniającym 
będzie ekonomia w praktyce. Program nauczania 
obejmuje współpracę z Politechniką Białostocką. 
Absolwent klasy będzie przygotowany do studio-
wania na kierunkach politechnicznych i ścisłych, 
np. budownictwo, automatyka i robotyka, fizyka 
techniczna, jądrowa lub medyczna

-profil Mundurowy, w której program edukacyjny 
zakłada współpracę ze specjalistami w dziedzinie 
służb mundurowych i dodatkowe zajęcia spraw-
nościowe przygotowujące do rekrutacji do służb 
mundurowych. Uczniów tej klasy obowiązywać 
będzie noszenie munduru podczas zajęć lekcyjnych. 
Rozszerzony program nauczania obejmuje wiedzę 
o społeczeństwie, geografię , język obcy oraz za-
jęcia z musztry.

Nowością jest profil artystyczny – to unikalna 
w skali powiatu propozycja, skierowana do  uzdol-
nionych młodych ludzi, którzy chcieliby rozwijać 
swoje talenty plastyczne bądź teatralne. Zależy 
nam by stworzyć miejsce, gdzie młodzież nie tylko 
mogłaby z powodzeniem zdawać na maturze przed-
miot, jakim jest historia sztuki, ale także uczyła się 
aktywnego uczestnictwa w kulturze powiatu i kraju. 
Rozszerzony program nauczania na tym kierunku 
obejmuje historię sztuki, historię lub język polski. 
Przedmiotem uzupełniający są zajęcia artystyczne. 
– mówi dyrektor szkoły Wioletta Januszkiewicz.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia – 
poza ciekawą ofertą edukacyjną, placówka aktywnie 
współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi oraz 
specjalistami z różnych dziedzin nauki i sztuki. Szkoła 
współpracuje z m.in. Komendą Powiatową Policji, 
z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, 
z Politechniką Białostocką, Instytutem Badawczym 
Leśnictwa, Białowieskim Parkiem Narodowym, 
Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Instytutem Biologii Ssaków 
Polskiej Akademii Nauk. W ramach tego uczniowie 
biorą udział w intersujących prelekcjach, warszta-
tach– stacjonarnych i wyjazdowych, konkursach czy 
wykładach poszerzających wiedzę wykraczającą 
daleko poza program nauczania. Z kolei szeroki 
wachlarz zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-sporto-
wych, wolontariatu, ambitnej rozrywki, teatralnych, 
pozwalają na rozwój pasji i talentów. Próbkę swoich 
artystycznych możliwości uczniowie zaprezento-
wali w trakcie dni otwartych - podczas krótkiego 
spektaklu oraz występu kabaretowego. I liceum 

Ogólnokształcące może poszczycić się także sukce-
sami uczniów na niwie olimpijskiej i stypendialnej: 
uczniowie szkoły są laureatami Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów oraz Stypendium im. prof. Simony 
Kossak, przyznawanego przez Zarząd Powiatu Haj-
nowskiego. Ponadto zajmują lokaty w różnorodnych 
konkursach i olimpiadach, uzyskują kwalifikację 
do etapów okręgowych, wojewódzkich, ścisłego 
finału. Zespół Szkół Ogólnokształcących może 
poszczycić się także Dyplomem Skutecznej 
Szkoły – placówka wzięła udział w akcji „Próbna 
Matura z Operonem”, organizowanej przez Wydaw-
nictwo Pedagogiczne OPERON, Gazetę Wyborczą 
oraz British Council.  Próbny egzamin okazał się nie 
taki straszny jak go malują – przyszli maturzyści 
z ZSO osiągnęli wysokie wyniki. Tym samym szkoła 
zajęła 2 miejsce w rankingu 10 najlepszych szkół 
ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim 
w 2016r.   Jak zaznaczają Organizatorzy akcji, 
otrzymane wyróżnienie to poświadczenie wysokich 
kompetencji dydaktycznych szkoły do przygotowy-
wania egzaminów państwowych.

Szkoła realizuje również interesujące programy 
edukacyjne (m.in. „Trzymaj Formę” – propagujący 
aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie oraz 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”- dotyczący edukacji 
antytytoniowej, „Lekcja o Funduszach Europej-
skich. Przedsiębiorczość” dot. popularyzacji idei 

Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do „polaka!
przedsiębiorczości oraz zainteresowanie uczniów 
tematyką Funduszy Europejskich) i projekty unijne. 
Dzięki realizacji programu Erasmus + ucznio-
wie szkoły zwiedzają kraje Unii Europejskiej, 
poznają tamtejsze rynki pracy, szlifują język 
i nawiązują nowe, międzynarodowe przyjaźnie. 
Od roku szkolnego 2015/2016 do sierpnia 2017r. 
szkoła realizuje projekt „Perspektywy zawodowe 
w Europie – szanse i wyzwania”.  W ramach tego 
placówka współpracuje ze szkołami w Bolonii 
(Włochy), Hermannsburgu (Niemcy) i Ede (Holandia). 
Szkoła bardzo dba o rozwój językowy uczniów – poza 
projektem w szkole regularnie odbywają warsztaty 
językowe, organizowane są także wycieczki za 
granicę. Placówka otwiera uczniów na świat, co 
procentuje – wychowankowie szkoły studiują na 
prestiżowych uczelniach w Polsce, nie dość – je-
den z absolwentów podjął studia w Wielkiej 
Brytanii.  W trakcie dnia otwartego gimnazjaliści 
poznali zalety studiów za granicą.  O możliwości 
studiowania w UK opowiedział Janusz Dargiewicz 
- członek organizacji „Studia w Anglii – Centrum 
Informacji w Polsce” z Warszawy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce 
to szkoła dla ludzi ciekawych świata, dla ludzi z pasją, 
którzy chcą wiedzieć więcej. Rekrutacja trwa.  Więcej 
na: http://zsohajnowka.pl/

Katarzyna Miszczuk

Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Hajnówce już od początku bieżącego roku przygo-
towują się do uczestnictwa w projekcie InnoGastro, 
realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Projekt dotyczy kształcenia i szkolenia 
zawodowego, a jego realizacja rozpocznie się 
wiosną przyszłego roku. W przedsięwzięciu będzie 
uczestniczyło 12 nauczycieli branży gastronomicznej 
z całego województwa podlaskiego (w tym troje 
pedagogów z naszej szkoły). Nauczyciele-uczestnicy 
projektu w 2018 r. wezmą udział w pilotażowym 
szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- ga-
stronomia, produkty i techniki”. Kurs będzie składał 
się z części teoretycznej przeprowadzonej online 
oraz praktycznego szkolenia z zakresu gastronomii 
eksperymentalnej, które odbędzie się  w hiszpańskiej 
Walencji. Zgodnie z założeniami projektu celem 
szkolenia będzie:
- podniesienie jakości i efektywności edukacji 
zawodowej w branży gastronomicznej,
- podwyższenie kompetencji już praktykujących 
pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie 
umiejętności niezbędne do świadczenia usług 
o wysokiej jakości,
- pogłębienie wiedzy dotyczącej technik 

Zespół Szkół Zawodowych przygotowuje się 
do realizacji InterGastro

kulinarnych (w tym technik awangardowych 
i prozdrowotnych),
- poznanie kultury pracy w europejskich pla-
cówkach kształcenia zawodowego,
- rozwój kreatywności uczestników,
- wzrost umiejętności społecznych, językowych 
i kulturowych uczestników.

Projekt docelowo obejmie nie tylko kursy dla 
nauczycieli, ale też praktyczne szkolenia uczniów 
technikum żywienia i usług gastronomicznych, 
które podobnie jak zajęcia dla pedagogów, mają  
odbywać się w Hiszpanii. Kursy będą więc nie tylko 
rozwijały zawodowe kompetencje uczestników, ale 
umożliwią im również poznanie odmiennej kultury, 
nawiązanie nowych znajomości, zwiększenie kre-
atywności, podniesienie samooceny, zniwelowanie 
obaw przed tym, co nowe, nieznane. Nikogo nie 
trzeba przekonywać, że tego rodzaju umiejętności 
są we współczesnym świecie równie ważne jak 
profesjonalizm.

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ERA-
SMUS+, AKCJI 2: PARTNERSTWA STRATEGICZNE, 
SEKTOR: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE.

Anna Cyruk
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