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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce w listopadzie 
zagościły roboty, które zostały wykorzystane 
podczas warsztatów z kodowania. W zajęciach 
uczestniczyło w sumie ponad 40 uczniów.

Zadaniem młodych ludzi było stworzenie 
programu do sterowania Finchem - robotem, 
przypominającym niewielką płaszczkę na kół-
kach. Można go było zaprogramować tak, by 
poruszał się we wszystkich kierunkach, świecił 
i reagował na światło. Na zakończenie spotka-
nia wszystkie roboty wzięły udział w wyścigu 

w labiryncie ułożonym z pudełek - musiały 
ominąć wszystkie przeszkody i jak najszybciej 
dotrzeć do celu.

Warsztaty prowadził pan Paweł Stempniak.
Umiejętność programowania pozwala 

zrozumieć, jak działają 
otaczające nas technologie, 
by móc bardziej świadomie 
z nich korzystać, a być może 
również je tworzyć i rozwijać. 
Wzmacnia też kreatyw-
ność i zdolność logicznego 
myślenia. Młodzi ludzie 
podczas warsztatów zdobyli 
więc kompetencje, które 
zaprocentują w przyszłości, 
a może także przyczynią 
się do wyboru studiów 
czy zawodu związanego 
z nowymi technologiami. 
Być może programowanie 

stanie się kiedyś ich pasją jak w przypadku 
Marka Zuckerberga i podobnie jak on trafią 
do Doliny Krzemowej albo tak jak Bill Gates 
założą firmę znaną na całym świecie?

Przygoda z kodowaniem w naszej szkole 
jednak się nie kończy. Zespół Szkół nr 2 z Od-

ROBOTY FINCH w ZS Nr 2 W Hajnówce
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Choinka, spotkania opłatkowe i jasełka 
wprowadzają nas w cudowną świąteczną at-
mosferę. Coroczne spotkania opłatkowe to już 
swoista tradycja. W przedświąteczne popołu-
dnie, 9 grudnia, członkowie Polskiego Związku 
Niewidomych  Koła Terenowego w Hajnówce 
spotkali się w gościnnych progach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, by 
podzielić się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem 
świąteczne życzenia. Na pięknie nakrytych 
stołach nie zabrakło wigilijnej kapusty, śledzika, 
pierogów, barszczu oraz świątecznego makowca. 

Jako, że atmosfera spotkań koła jest 
niezwykle sympatyczna, toteż z chęcią przy-

bywają na nie  szacowni goście. Tym razem na 
zaproszenie Alicji Plis - Prezes Zarządu Koła 
odpowiedzieli: Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta 
Hajnówka, Jadwiga Dąbrowska – Zastępca 
Starosty Powiatu Hajnowskiego, Zenaida 
Kiendyś -  Dyrektor ŚDS, Rościsław Kuncewicz 

-  Dyrektor HDK, Paweł Szymaniuk - Kierownik 
PCPR, Krystyna Korolczuk -  Wiceprezes Zarządu 
Podlaskiego Okręgu PZN w Białymstoku oraz 
Ks. Andrzej Busłowski z Parafii p.w. Św. Trójcy 
w Hajnówce.

Takie spotkanie jest wyśmienitą okazją 
do podsumowania działań podjętych w mijają-
cym roku. Prezes wspomniała o tegorocznych 
obchodach 65-lecia  hajnowskiego koła Pol-
skiego Związku Niewidomych, o spotkaniach, 
wycieczkach i piknikach integracyjnych. Mówiła 
o nawiązanej współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną, z przedszkolami i szkołami, w których 
zorganizowano spotkania edukacyjne z dziećmi 

i młodzieżą dotyczące 
pomocy osobie niewi-
domej w przestrzeni 
publicznej. Dużym 
zainteresowaniem 
cieszyły się projek-
cje filmów z audio-
deskrypcją, a także 
spotkanie z policją na 
temat bezpieczeństwa 
w sytuacjach zagroże-
niach i ochrony przed 
oszustami. - Wszystkie 

działania obyły się dzięki współpracy z lokalnymi 
samorządami i instytucjami – poinformowała 
Alicja Plis. - To dzięki Waszemu wsparciu 
możemy podnosić poziom naszego działania. 
W ramach podziękowań wszyscy zaproszeni 

Spotkania opłatkowe
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Hajnowski SP ZOZ zakończył rok pasem 
sukcesów.  Nie tak dawno informowaliśmy 
o uroczystym otwar-
ciu Dziennego Domu 
Opieki Medycznej oraz 
Oddziału Wewnętrz-
nego z pododdziałem 
opieki kardiologicznej 
(Nr 12.2016) i – jak się 
okazuje – na tym nie 
koniec niespodzianek. 
Dzięki intensywnej 
pracy, hajnowski SP 
ZOZ sukcesywnie po-
szerza ofertę świad-
czonych usług me-
dycznych,  przekształ-
cając się tym samym 
się w nowoczesny 
ośrodek. Potwierdza 
to najnowszy ranking 
„Bezpieczny Szpital” 
przygotowany przez 
Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę 
doradczą Idea Trade.  W tegorocznym rankingu 

Hajnowski Szpital 
w złotej setce „Rankingu Szpitali”

uczestniczyło 226 szpitali z całej Polski. Do 
Złotej Setki najlepszych szpitali ponownie 

zakwalifikował się 
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Hajnówce, 
zajmując wysokie 
31 miejsce (a dru-
gie w województwie) 
uzyskując  841,63 
punktów na 1000 
możliwych.  Ocenie 
poddano m.in. za-
rządzanie szpitalem, 
jakość usług medycz-
nych i opiekę nad 
pacjentem, certyfikaty 
jakości, komfort poby-
tu pacjenta, analiza 
zdarzeń i skarg. Pod 
uwagę brano również 
to, czy przy placówce 
znajduje się Szpitalny 
Oddział Ratunkowy.

Prestiżowe wyróżnienie jest potwier-
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Krew daje życie – to najcenniejszy dar 
jaki można podarować drugiemu człowiekowi. 
Każdy może pomóc – wystarczy zgłosić się 
Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce 
w celu oddania krwi. W krzewienie idei honoro-
wego krwiodawstwa bardzo zaangażowana jest 
młodzież z powiatu hajnowskiego. Zespół Szkół 
z DNJB zajął II miejsce w etapie okręgowym 
w ramach XIII ogólnopolskiego turnieju „Młoda 
Krew ratuje życie”,  organizowanego przez 
Krajową Radę PCK, Zarząd Główny PCK oraz 
oddziały rejonowe PCK. Miejsce na podium szkoła 

Młodzi dawcy krwi z Zespołu Szkół z DNJB 
nagrodzeni

otrzymała w kategorii „Wskaźnik aktywności – 
ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego 
pełnoletniego ucznia szkoły”. Tak naprawdę 
to nie lokata w konkursie jest najważniejsza, 
lecz sama chęć niesienia pomocy – każda 
kropelka krwi jest miarą wielkiego serca. Za 
niesłabnącą chęć niesienia pomocy młodzież 
została nagrodzona. Starostwo Powiatowe, 
zaangażowane w krzewienie idei honorowego 
krwiodawstwa ufundowało zestawy upominkowe 
8. uczniom z ZS z DNJB oraz trzem nauczy-
cielom. Uroczystość wręczenia wyróżnień oraz 
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AGH Kraków – SKS Hajnówka 1:3 
(18:25, 25:18, 20:25, 22:25)

Gratulujemy.
Emilia Rynkowska

Fot. SKS Hajnówka
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Święta Bożego Narodzenia 
to magiczny czas – pełne światła 
i nadziei na przyszłość. Uroku im 
dodają kolędy, które wybrzmiewają 
na każdym kroku w okresie bożonaro-
dzeniowym. Tak też się stało i u nas.

W popołudniową porę 27 
grudnia w Hajnowskim Domu Kultury 
odbył się koncert kolęd. Wystąpiły 
zespoły działające na terenie Hajnów-
ki. W świąteczną atmosferę widzów 
wprowadziła grupa wokalistek „Małe 

HDK” ze Studia Piosenki Estrado-
wej, które przepięknymi głosami 
zaśpiewały przepełnioną radością 
kolędę „Tryumfy Króla Niebieskie-
go”. Na scenie zaprezentowały się 
także solistki: Aleksandra Wołczyk, 
Katarzyna Drużba oraz Izabela Kar-
czewska. Wystąpił również Zespół 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
„POWROOT” oraz Trio Gitarowe.

Świąteczne utwory usłysze-
liśmy w wykonaniu najmłodszych 
- przedszkolaków z Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Hajnówce… 
oraz nieco starszych – Zespołu Wo-
kalnego Szkoły Podstawowej nr 2 
w Hajnówce, SCHOLI z Kościoła Św. 
Cyryla i Metodego, SCHOLI „PEREŁKI 
MARYI” z Kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

Na zakończenie wieczoru mocne 
głosy CHÓRU LEŚNIKÓW wyśpiewały 
tradycyjne polskie kolędy.

Organizatorami koncertu była 
Akcja Katolicka wraz z Hajnowskim 
Domem Kultury.

   Emilia Korolczuk

  Z HAJNÓWKI 
DO DOLINY KRZEMOWEJ?

działami Integracyjnymi planuje kon-
tynuację zajęć w ramach Lokalnego 
Klubu Kodowania. Do udziału w nich 
zaprasza dziewczynki i chłopców 
w wieku 10-15 lat, szczególnie tych, 
którzy nie mieli jeszcze do czynienia 
z programowaniem i robotami, a chcie-
liby o nich dowiedzieć się więcej. 
Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi 
w projekcie Link do przyszłości. Za-
programuj swoją karierę, do którego 
Dwójka zakwalifikowała się jako jedna 
ze stu instytucji w całej Polsce. Celem 
tego przedsięwzięcia jest zachęcanie 

młodych ludzi z małych miejscowości 
do nauki kodowania. Projekt jest 
realizowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego ze 
środków Microsoft, w ramach ini-
cjatywy YouthSpark. Został objęty 
patronatem honorowym Minister-
stwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Na podstawie informacji pra-
sowej- Po warsztatach 2016. (www.
linkdoprzyszlosci.pl/dla-organizatorow/

Anna Bowtruczuk
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Spotkania opłatkowe
Cd. ze str. 1

goście otrzymali pocztówki świątecz-
ne wykonane przez członków koła 
podczas warsztatów odbywających 
się w Hajnowskim Domu Kultury. 

Spotkanie opłatkowe uświetnił 
występ podopiecznych Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Hajnówce. 
Montaż słowno-muzyczny został 
przygotowany pod kierunkiem Sta-
nisława Wereszczyńskiego, Marcina 
Andrzejewskiego i Marty Korszak. 

Podczas tego wyjątkowego 
wieczoru, nie zabrakło wspólnej mo-
dlitwy, święconego opłatka i prosfory, 
a przy tym życzeń ciepłych i rodzin-
nych świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku. 

- Święta Bożego Narodzenia są 
najbardziej radosnymi świętami, które 
łączy wszystkich – całe  rodziny. Łączy 
starszych i młodszych - zwrócił się 
do zebranych ks. Andrzej Busłowski. 
- Na te święta wszyscy spotykamy 
się w swoich domach, ze swoimi 
bliskimi, z rodzicami, z dziadkami, 
by cieszyć się tym ważnym wyda-

rzeniem, które miało miejsce ponad 
dwa tysiące lat temu – przyjściem na 
świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
Który przyszedł, by zbawić ludzkość, 

który przyszedł, wiedząc o tym, że 
zostanie ukrzyżowany za wszystkich 
ludzi. Który przyszedł, by otworzyć 
drzwi do Królestwa Bożego każdemu 
chrześcijaninowi. Te drzwi do dnia 

dzisiejszego są otwarte dla każdego 
z nas.... Ksiądz Andrzej Busłow-
ski życzył wszystkim, radosnego 
oczekiwania na przyjście Pana oraz 
błogosławionych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Słowa pełne 
ciepła przekazali również Jadwiga 
Dąbrowska, Jerzy Sirak, Zenaida 
Kiendyś i  Krystyna Korolczuk.

Spotkanie opłatkowe nie mo-
gło obyć się bez śpiewania kolęd 
i obdarowaniem członków Koła 
symbolicznymi upominkami.

Czas minął niespostrzeżenie 
w miłej i radosnej atmosferze. Na 
zakończenie wszyscy życzyli sobie 
spotkania w następnym roku. 

Było to niezwykle ciepłe spo-

tkanie. Widok trójki ponad 90-letnich 
seniorów - Olgi Karpiuk, Władysławy 
Witkowskiej i Bazyla Laszkiewicz 
- uśmiechniętych, rozmownych, 
śpiewających kolędy, zdawałoby się 
w świetnym zdrowiu - daje wiele 
nadziei i ładuje akumulatory życiowe 
na kolejne miesiące. Członkowie koła, 
pomimo swej choroby – nie poddają 
się, z uśmiechem na twarzy walczą 
z codziennymi przeciwnościami 
losu. Dziękuję za zaproszenie, za 
pozytywną energię, jaką emanujecie 
i do zobaczenia za rok. 

Spotkanie wigilijne zostało 
zrealizowane w ramach zadania 
„Niewidomi bliżej siebie” współfi-
nansowanego przez Urząd Miasta 
Hajnówka. 

Sponsorzy:
Okręgowa Spółdzielnia Mle-

czarska w Hajnówce
Starostwo Powiatowe w Haj-

nówce   
Emilia Rynkowska

Koncert kolęd

Projekt „Rewitalizacja Obszarów 
Zdegradowanych Hajnówki – wypra-
cowanie kompleksowego programu 
rewitalizacji zdegradowanych tery-
toriów miasta, odpowiadającego na 
lokalne konteksty i potrzeby społecz-
ności” jest realizowany w okresie od 
września 2016 r. do sierpnia 2017 r. 
Obejmuje kompleksowe opracowanie 
Programu Rewitalizacji Miasta Haj-
nówka, wraz z przeprowadzeniem 
szczegółowej diagnozy czynników 
i zjawisk kryzysowych, przeprowadze-
niem procesu partycypacji społecznej 
i konsultacji, zaplanowaniem działań 
wdrożeniowych oraz przeprowadze-
niem procedury oddziaływania na 
środowisko.

  Wniosek uzyskał dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej, 
Programu Operacyjnego Pomoc 

Rewitalizacja Obszarów 
Zdegradowanych Hajnówki

Techniczna 2014-2020 w kwocie 
125  100,00 zł, co stanowi 90% 
wartości złożonego projektu w ramach 
konkursu dotacji organizowanego 
przez Województwo Podlaskie oraz 
Ministerstwo Rozwoju.

Z dniem 16 stycznia 2017 r. 
rozpoczął się nabór wniosków na 
demontaż, transport oraz unieszko-
dliwianie odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. Zasady skła-
dania wniosków określone zostały 
w załączniku do Zarządzenia Nr 
3/17 Burmistrza Miasta Hajnówka 
z dnia 10 stycznia 2017 roku. Nabór 
wniosków zakończy się z dniem 31 
marca 2017 roku. Szczegóły na stronie 
www.hajnowka.pl w zakładce Azbest.

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

Z wynikiem 3:1 zakończył się 
mecz hajnowskiego zespołu z KS 
AGH Kraków.

Przed meczem można było 
spodziewać się zaciętego widowiska, 
tym bardziej, że oba zespoły były 
sąsiadami w tabeli. Początek meczu 
był jednak bardzo wyrównany, co 
mogło zwiastować spore emocje. 
Ale im dalej w głąb premierowej 
odsłony, tym inicjatywę w niej zaczęli 
przejmować hajnowianie. Skuteczniej 
prezentowali się w polu serwisowym 
oraz w ofensywie, w której liderem 
został Rafał Faryna. W efekcie 
pierwszy set padł naszym łupem 
(25:18). W drugim - role zupełnie 
się odwróciły. Drużyna prowadzona 
przez przez Andrzeja Kubackiego 

Znakomity występ siatkarzy 
I-ligowego Zespołu SKS Hajnówka w Krakowie

wygrała set 25:18. Dwa kolejne sety 
znów należały do drużyny Pawła 
Blomberga - 25:20, 25:22.

W efekcie trzy oczka przyjechały 
do Hajnówki.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Hajnówka
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Questing to edukacyjna za-
bawa terenowa polegająca na 
odkrywaniu dziedzictwa miejsca i 
tworzeniu nieoznakowanych szlaków, 
którymi można wędrować, kierując 

się informacjami zawartymi we 
wskazówkach tekstowych. Niestety 
tradycyjna forma tej gry jest dla 
naszych podopiecznych zbyt trud-
na. Osoby z autyzmem z powodu 
niezrozumienia relacji społecznych 
i trudności z komunikowaniem 
się z innymi osobami, potrzebują 
dostosowania reguł zabawy do ich 
indywidualnych możliwości. 

Przygoda Questingowa dla 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną ze spektrum autyzmu 
to pierwsza tego typu impreza zor-
ganizowana w powiecie hajnowskim. 
Projekt zakładał szereg innowacyj-
nych oddziaływań edukacyjnych. 
Większość osób z autyzmem jest 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy realizuje projekty edukacyjne
niemówiąca, nie komunikuje się 
gestem, ma trudności ze wskazywa-
niem, naśladowaniem, spełnianiem 
poleceń. Dlatego wykorzystaliśmy 
alternatywne                       i wspo-

magające metody porozumiewania 
się za pomocą symboli PCS oraz zdjęć.   

W ramach projektu odbyły się:
Wycieczka do Muzeum i Ośrod-

ka Kultury Białoruskiej w Hajnówce na 
wystawę  pt. „Zanim chleb położono 
na stole” -  maj 2016 r.

Zajęcia ogrodnicze poświęcone 
sianiu zboża. Praktyczne wykonanie 
czynności związanych z przygoto-
waniem gleby i wysiewem zboża    
-  maj 2016 r.

Wycieczka autokarowa do 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysz-
tofa Kluka w Ciechanowcu. Udział 
w pokazie pracy młyna wodnego i 
ręcznej obróbki ziarna -  maj 2016 r.

Wycieczka do piekarni w Haj-

nówce. Poznanie technologii wypieku 
chleba. Degustacja świeżego wypieku 
- czerwiec 2016 r.

Zajęcia warsztatowe z udziałem 
uczniów i ich rodziców poświęcone 
pieczeniu chleba w pracowni go-
spodarstwa domowego w SOSW w 
Hajnówce. Pedagogizacja rodziców 
-  dieta bezglutenowa i jej wpływ 
na zachowanie osoby z autyzmem.  
Uczniowie piekli różne rodzaje chleba. 
Wspólna degustacja pieczywa - 
czerwiec 2016 r.

Zajęcia warsztatowe poświę-
cone praktycznej umiejętności mie-
lenia zboża. Wykorzystanie różnych 
dostępnych sposobów mielenia zboża 
-  wrzesień 2016 r.

28 września do wspólnej gry 
zaprosiliśmy placówki zajmujące się 
edukacją i terapią osób z autyzmem  z 
terenu miasta Hajnówki: Przedszkole 
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Hajnówce i Zespół Szkół Nr 2  z Od-
działami Integracyjnymi w Hajnówce.

Była to wędrówka z planami 
zdjęciowymi pięciu grup dzieci i 
młodzieży z autyzmem zakończona 
ogniskiem integracyjnym przy Domu 
Działkowca.

Dziękujemy za wspólną zabawę!
Projekt realizowany w okresie 1 

V 2016r. -  31 X 2016r., finansowany 
przez Burmistrza Miasta Hajnówka

Projekt „Przygoda questingo-
wa” to nie jedyne przedsięwzięcie 

realizowane przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno -Wychowawczy. Placówka 
zrealizowała także projekt „Spędźmy 
razem trochę czasu”. W ramach 
tego uczniowie wraz z rodzicami 
uczestniczyli m.in. w zajęciach z 
dogoterpaii, bakjoterpaii, zajęciach 
artterapeutycznych, zajęciach terapii 
tańcem. Bogaty program zajęć służył 
kształtowaniu wyobraźni, ćwiczeniach 
koncentracji uwagi, rozumieniu emocji, 
poprawie koordynacji ruchowej, ale 
przede wszystkim - umiejętności 
budowy relacji z drugim człowiekiem.  
Podsumowania realizacji projektu 

dokonano w trakcie  III Międzynarodo-
wego Forum Opiekunów i Terapeutów 
Osób Niepełnosprawnych, które miało 
miejsce w dniach 01-02 grudnia br. 
Organizatorem forum był Specjalny 
Ośrodek Szklono -Wychowawczy, 
głównym celem organizacji III Forum 

było popularyzowanie wiedzy na 
temat agresji–jej przyczyn, objawów, 
sposobów zapobiegania i terapii. 
Uczestnicy III Forum wysłuchali 
pouczających wykładów, otrzymali 
wskazówki, które pomogą wypra-
cować nowe podejście do rozwoju i 
zachowań osób niepełnosprawnych 
intelektualnie prezentujących zacho-
wania trudne. Jednym z prelegentów 
był Frank Weitzenbürger-koordynator 
ds. doradztwa w zakresie kształcenia 
w Ewangelickim Ośrodku Wsparcia 
Młodzieży i Opieki w Berlinie. Forum 
zostało zrealizowane pod patrona-

tem Podlaskiego Kuratora Oświaty, 
współfinansowane przez Fundację 
Współpracy Polsko - Niemieckiej. 
SOSW w Hajnówce zapowiada 
realizację kolejnych przedsięwzięć.

źródło: SOSW w Hajnówce, 
Katarzyna Miszczuk

16.12.2016r. w budynku Zespo-
łu Szkół nr 1 w Hajnówce odbył się 
etap rejonowy XXV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK.

Ośmiu uczniów ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z po-
wiatu hajnowskiego, którzy przeszli 
etap szkolny, zmierzyli się z pytaniami 
z zakresu zdrowego trybu życia, 
prawidłowego odżywiania, pierwszej 
pomocy i ekologii. W uroczystości 
ogłoszenia wyników udział wzięli: 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak, w imieniu Starosty Hajnow-
skiego, Inspektor ds. zdrowia i opieki 
społecznej w Starostwie Powiatowym 
Danuta Ługowoj oraz przedstawiciel 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Hajnówce Nina 
Trendowska.

Laureatami eliminacji rejono-
wych zostali:

W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Natalia Pie-

truczuk – Gimnazjum z DNJB 
w Hajnówce

II miejsce – Julia Zinczuk – 
Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi - Gimnazjum Nr 3

III miejsce –Julia Lewczuk – 
Zespól Szkół Nr 3 - Gimnazjum Nr 
2 w Hajnówce

W kategorii ponadgimnazjalnej:
I miejsce – Aleksandra 

Wróbel – Zespól 
Szkół Ogólno-
kształcących 
w Hajnówce 

II miejsce –
Klaudia Okułowicz 
– Zespół Szkół 
Zawodowych 
w Hajnówce

Zwyciężczy-
nie – Natalia Pie-
truczuk i Alek-

sandra Wróbel będą reprezentowały 
rejon hajnowski na eliminacjach 
okręgowych w Białymstoku. Mamy   
mocną reprezentację, obie uczen-
nice to doświadczone uczestniczki 
konkursów, a przede wszystkim – 
bardzo zdolne. Laureaci otrzymali 
nagrody upominkowe ufundowane 
przez: Starostę Hajnowskiego (kat. 
ponadgimnazjalna) oraz Burmistrza 
Miasta Hajnówka (kat. gimnazjum). 
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzy-
mali drobne upominki ufundowane   
przez Podlaski Oddział Okręgowy 
PCK w Białymstoku.

Cieszy fakt, że 
uczniowie ze szkół 
z terenu powiatu haj-
nowskiego są aktywni, 
chętnie uczestniczą 
w organizowanych 
konkursach i zajmują 
wysokie lokaty. Oraz że 
angażują się w inicjaty-
wy promujące zdrowy 

Znamy laureatów etapu rejonowego XXV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

tryb życia – bo taki cel przyświeca 
organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 
Udział w przedsięwzięciu wymagał 
od uczniów zaangażowania, bowiem 
przystąpienie do etapu rejonowego 
poprzedzała intensywna praca 
w szkole. Laureaci etapu szkolne-
go musieli przeprowadzić projekt 
społeczny promujący zdrowy tryb 
życia polegający na organizacji 
wydarzenia/ zawodów sportowych 
w swoim środowisku lokalnym (klasie, 
szkole lub środowisku pozaszkolnym). 
I choć nie wszyscy mogli stanąć na 
podium, każdy z uczestników wygrał 
coś najcenniejszego – wiedzę, którą 
przekazał także swoim kolegom 
i koleżankom. Tak więc gratulujemy 
wszystkim uczniom biorących udział 
w każdym z etapów Olimpiady, zaś 
zwyciężczyniom życzymy sukcesów 
w kolejnym etapie konkursu.

***
  Zarząd Oddziału Rejono-

wego PCK w Hajnówce składa 
serdeczne podziękowania Panu 
Staroście i Panu Burmistrzowi 
za ufundowanie upominków 
zwycięzcom trzech pierwszych 
miejsc w obu kategoriach. 

Katarzyna Miszczuk

W dniach 17-21 grudnia br. 
odbyła się wizyta studyjna włoskiego 
dziennikarza Telewizji Watykańskiej 
na Podlasiu.

Celem wizyty była promocja 
walorów przyrodniczych i kulturo-
wych województwa podlaskiego. 
Tematem przewodnim nagrań były 
„TRZY PUSZCZE – TRZY RELIGIE” 
– prezentacja wielokulturowego, 
zróżnicowanego religijnie  woje-
wództwa podlaskiego, osadzonego 
w  kompleksach przyrodniczych 
– Puszczach: Knyszyńskiej, Augu-
stowskiej i Białowieskiej.

Od wtorku do środy (20-21 
grudnia) nagrywany był materiał 
filmowy na terenie powiatu hajnow-
skiego. Program przewidywał m.in.: 
podglądanie żubrów na wolności 
o wschodzie słońca, wizytę w Re-
zerwacie Ścisłym i Parku Pałacowym 
i Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Nie 
zabrakło również akcentu związanego 
z aktywnością sportową. Dziennikarz 
sfilmował grupę osób uprawiających 
nordic walking w scenerii zimowego 

Wizyta studyjna dziennikarza TV Watykańskiej 
w Regionie Puszczy Białowieskiej

krajobrazu Białowieży. Kolejnym 
punktem programu było nagranie 
zabytkowego dworca kolejowego 
Białowieża Towarowa, apartamentów 
w wagonach, Restauracji Carskiej oraz 
przejazd drezyną białowieską w głąb 
Puszczy. W duchowy nastrój  przed-
świąteczny  wprowadziła dziennikarza  
wizyta w dawnej cerkwi carskiej pw. 
św. Mikołaja w Białowieży, w której 
usłyszeć można  było piękne kolędy 
prawosławne w wykonaniu lokalnego 
chóru. Potem odbyła się wizyta na 
turystycznym przejściu granicznym 
z Białorusią, gdzie dziennikarz dowie-

dział się o szczegółach przekraczania 
granicy w ruchu bezwizowym do bia-
łoruskiego parku narodowego. Pobyt 
wieńczyła wieczorna biesiada przy 
ognisku w sercu Puszczy Białowieskiej, 
w towarzystwie lokalnych artystów 
i przedstawicieli Powiatu Hajnow-
skiego i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego.  Przy 
ognisku zaprezentował się zespół 
„Ruczajok” z Białowieży. Następnego 
dnia sfilmowana została leśna kolejka 
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Hajnowski Dom Kultury 
zakończył realizację projektu 
pn. „KULTURALNI+ modernizacja 
Hajnowskiego Domu Kultury – 
etap IV” w ramach Programu/
Priorytetu: Rozwój infrastruktury 
kultury/ Infrastruktura domów 
kultury, dofinansowanego ze 
środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury. Wartość 
całego projektu wyniosła 256 
000,00zł, w tym dofinansowanie 
z MKiDN wyniosło 181 000,00 
zł, a wkład własny w wysokości 75 000,00zł 
zapewniła Gmina Miejska Hajnówka. Dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu przeprowadzono 
prace obejmujące:
- remont sali widowiskowej połączony z wy-
mianą jej oświetlenia na energooszczędne 
i spełniające wymogi p. poż., 

Zakończenie projektu pn. „KULTURALNI+ 
modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap IV”

- remont sali prób zespołu z zapleczem oraz 
wyposażenie jej w meble,
- zakup sprzętu komputerowego.

Barbara Sadowska

Szczegóły zmian określają artykuły 
83-89 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016.2134 t.j. ze zm.).

Wycinka drzew bez zezwolenia
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia 

na wycinkę drzew i krzewów na nieruchomości 
będącej własnością osoby fizycznej (na pry-
watnej działce), jednak jest to możliwe tylko 
w sytuacji, gdy wycięcie drzew lub krzewów 
nie jest związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Wycinka drzew wymagająca ze-
zwolenia
1. Wycięcie drzew przez osoby osoby 
fizyczne w związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

W przypadku, gdy działka jest własnością 
osoby fizycznej, a na nieruchomości prowadzona 
jest działalność gospodarcza i na jej potrzeby 
musimy wyciąć drzewa, należy złożyć wniosek 
do Burmistrza Miasta Hajnówka i uzyskać 
stosowne zezwolenie. 

2. Wycięcie drzew przez inne podmioty
W pozostałych przypadkach podmioty 

(np. zarządcy nieruchomości, przedsiębiorstwa 
państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe 
bądź kapitałowe itp.), planujące usunięcie 
drzew lub krzewów muszą uzyskać zezwolenie 
Burmistrza Miasta Hajnówka. 

Wyjątki od obowiązku uzyskania 
zezwolenia stanowią przypadki usunięcia:
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, 

o powierzchni do 25 m2;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością 

pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod 
względem rozmieszczenia i doboru gatunków 
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów 
w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
oraz na terenach zieleni; 

- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 
cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kaszta-
nowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, akacji oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków 

drzew;
- drzew lub krzewów usuwanych 

w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytko-
wania rolniczego;

- drzew lub krzewów na planta-
cjach lub w lasach w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach;

- drzew lub krzewów owocowych, 
z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni;

- prowadzenia akcji ratowniczej 
przez jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej lub inne właściwe 
służby ustawowo powołane 
do niesienia pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia;

- drzew lub krzewów stanowią-
cych złomy lub wywroty po 
zgłoszeniu w urzędzie miasta.

Referat Gospodarki Komunalnej 
 i Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta Hajnówka

Hajnowski Szpital 
w złotej setce „Rankingu Szpitali”
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dzeniem pozytywnych zmian, jakie zaszły 
w ostatnich latach w szpitalu. Hajnowski ZOZ 
intensywnie się rozwija. Poza tegorocznymi 
sukcesami, jakimi jest m.in. wyżej wspomnia-
ny Dzienny Dom Opieki Medycznej i remont 
pododdziału kardiologicznego, SP ZOZ może 
pochwalić się szeregiem inwestycji. W 2014r. 
w ramach transgranicznego projektu Polska 
– Białoruś – Ukraina „Rozwój współpracy tran-
sgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki 
i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze 
w rejonach endemicznego ich występowania 
na pograniczu polsko-białoruskim”, do pla-

cówki trafił sprzęt warty 1,5 mln zł. Dokonano 
także remontu Medycznego Laboratorium 
Diagnostycznego. W 2014r. dokonano także 
uroczystego otwarcia oddziałów rehabilitacji 
i rehabilitacji neurologicznej. Placówka realizuje 
ponadto programy profilaktyczne finansowane 
przez NFZ, ale także własne. Hajnowski SP 
ZOZ może pochwalić się również Certyfikatem 
Zarządzania Jakością ISO oraz certyfikatem 
akredytacyjnym przyznanym jest przez Mini-
stra Zdrowia.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Katarzyna Miszczuk

Młodzi dawcy krwi z Zespołu Szkół z DNJB 
nagrodzeni
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podziękowania za udział w konkursie odbyła 
się 21 grudnia br. Bardzo się cieszę, że w na-
szym powiecie jest młodzież, której nie jest 
obojętny los innych ludzi, która jest wrażliwa 
na krzywdę innych. Podziękowania należą się 
nie tylko młodzieży, ale również nauczycielom 
– dzięki ich zaangażowaniu idea honorowego 
krwiodawstwa jest kontynuowana. – mówi 
Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska. 

W uroczystości wzięły udział: Wicestarosta 
Jadwiga Dąbrowska, inspektor ds. zdrowia 
i opieki społecznej w Starostwie Powiatowym 
Danuta Ługowoj, Prezes PCK w Hajnówce Alina 
Miszczuk oraz Kierownik Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału 
Terenowego w Hajnówce Joanna Naspińska. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. 
Uczniowie okazali się bardzo zainteresowani 
tematyką krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Dzięki poświęceniu mło-
dzieży lekarze mogą ratować 
życie setkom pacjentów. Więcej 
informacji odnośnie honorowego 
krwiodawstwa uzyskać można 
w Oddziale Rejonowym PCK Haj-
nówka (ul. Ks. Wierobieja 18) oraz 
w Oddziale w Hajnówce (budynek 
SP ZOZ - szpital, ul. Doc. Adama 
Dowgirda 7, 17-200 Hajnówka).

Katarzyna Miszczuk

Wizyta studyjna dziennikarza TV Watykańskiej 
w Regionie Puszczy Białowieskiej

wąskotorowa przy Nadleśnictwie Hajnówka i to 
był  ostatni punkt programu wizyty włoskiego 
dziennikarza. Pobyt w Puszczy Białowieskiej 
choć krótki, to jednak wywarł duże wrażenie 
na naszym gościu  – wysoko ocenił gościn-
ność, zaangażowanie mieszkańców, smaczną 
regionalną kuchnię oraz bogactwo walorów 
przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy 
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Organizatorem wizyty był Urząd Mar-

szałkowski Województwa Podlaskiego, zaś 
współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce (Wydział Promocji i Rozwoju), Lo-
kalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy 
Białowieskiej”, Białowieski Park Narodowy.

Wydział Promocji i Rozwoju

Od 1 stycznia 2017 roku zmiana przepisów 
dotyczących wycinki drzew

22 grudnia przed siedzibą Starostwa Po-
wiatowego zapanowała świąteczna atmosfera. 
Jak co roku uczniowie drugiej klasy technikum 
żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu 
Szkół Zawodowych w Hajnówce zorganizowali 
dla mieszkańców wigilijny poczęstunek.

Wśród pyszności moż-
na było znaleźć coś na ząb 
– m.in. pierożki w kształcie 
rybek, roladki, placuszki  oraz 
słodkie pyszności w postaci 
pierniczków. Inicjatywa uczniów 
spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem– zaciekawieni prze-
chodnie chętnie zatrzymywali 
się przy stoisku, nie zabrakło 
życzeń oraz słów uznania dla 
zdolności kulinarnych młodych 
kucharzy.

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Hajnówce zaprosili mieszkańców na poczęstunek

Organizacja wigilijnych poczęstunków 
przez młodzież z ZSZ powoli staje się tradycją 
– to już trzecia edycja. Uczniowie deklarują, 
że za rok również chętnie zaangażują się w 
przygotowania.

Katarzyna Miszczuk


