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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

26 października br. w sali konferencyjnej 
w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się 
XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. 
W trakcie sesji Rada zapoznała się z in-
formacjami:
• wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

o stanie środowiska na terenie powiatu;
• na temat działalności dydaktyczno – wycho-

wawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół 
i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego;

• o złożonych oświadczeniach majątkowych;
• o zamierzeniach związanych z zagospoda-

rowaniem linii kolejowej Nieznany Bór – Bia-
łowieża. 

• Rada podjęła uchwały w sprawach:
• zmian w budżecie na 2017r.;
• zmiany uchwały Nr XXIX/198/13 Rady Powiatu 

Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 
roku w sprawie emisji obligacji;

• zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2017-2023;

• określenia zasad umarzania, odraczania 
terminu spłaty, rozkładania na raty, niedo-
chodzenia należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających 
Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom 
organizacyjnym;

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tucholskiemu na realizację zadania związa-
nego z pokryciem kosztów usuwania skutków 
nawałnicy;

• darowizny nieruchomości;
• zmiany uchwały Nr XX/151/12 Rady Powia-

tu Hajnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. 
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Hajnówce;

XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

Nauka to pokarm dla rozumu- twierdził 
Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz 
z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzu-
pełnianej o doświadczenie, młody człowiek 
sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery. 
Wiedza to najcenniejsza wartość, która „pracuje” 
na osobisty rozwój, powodzenie zawodowe i ma-
terialne. Pracuje także na rozwój regionu – stąd 
wsparcie ambitnych, zdolnych mieszkańców to 
najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed sa-
morządem. Powiat Hajnowski wspiera zdolnych 
uczniów. Od 2007 r. decyzją Rady Powiatu Haj-
nowskiego uczniowie powiatowych szkół (są to: 
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół z Dodat-
kową Nauką Języka Białoruskiego, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących), którzy osiągają wysokie 
wyniki w nauce, mogą starać się o stypendium 
w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialny 
im. prof. Simony Kossak. Ustanowienie Funduszu 
dyktowała troska o rozwój uzdolnionych uczniów 
szkół powiatowych, a także chęć uhonorowania 

Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów 
- najzdolniejsi uczniowie z powiatu hajnowskiego 
otrzymali stypendium z Funduszu Simony Kossak

zasług prof. Kossak dla naszego regionu.
18.10 br. w Zespole Szkół z DNJB w Haj-

nówce odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
uczniom, którym Zarząd Powiatu Hajnowskiego 
przydzielił stypendia z Powiatowego Fundu-
szu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak. 
W uroczystości wzięli udział Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga 
Dąbrowska, tegoroczni stypendyści, dyrektorzy 
szkół oraz pedagodzy. Tegoroczna uroczystość 
upłynęła pod znakiem rekordów i jubileuszy – 
w obecnym roku szkolnym stypendium zostało 
przyznane po raz dziesiąty, rekordowej liczbie 
stypendystów – 62 uczniom. W dziesięcioletniej 
historii programu to rekord, a jednocześnie –  
wskaźnik pozytywnych procesów w poziomie 
nauczania w hajnowskich szkołach. Wyróż-
nienie otrzymało 30 uczniów z Zespołu Szkół 
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, 22. 
z Zespołu Szkół Zawodowych i 10. z Zespołu 
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• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej 
funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią 
Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Haj-
nówce;

• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w trzy-
letnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do 
Pracy, przeznaczoną wyłącznie dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Hajnówce;

• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tadeusza 
Kościuszki funkcjonującej w Zespole Szkół Za-
wodowych w Hajnówce w trzyletnią Branżową 
Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych 
w Hajnówce;

• określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2017r.

• przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Hajnowskiego z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2018 rok”;

•  rozpatrzenia skargi na działalność Powiato-
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24 sierpnia Święty Sobór Biskupów 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego powołał czterech nowych biskupów, 
w tym biskupa hajnowskiego. Został nim o. 
hieromnich Paweł (Tokajuk) z Kancelarii Me-
tropolity Warszawskiego i Całej Polski. Objął on 
miejsce nieobsadzone od śmierci abp. Mirona. 
Na swojego biskupa wierni czekali siedem lat. 
25 września 2017 roku, w katedrze metropoli-
talnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, odbyła 
się chirotonia biskupia.

16 października spotkał się z pracowni-
kami Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego 
i Urzędu Gminy Hajnówka. Wraz ze swoją 
wizytą wniósł słowa pełne wiary i nadziei na 
przyszłość. Pobłogosławił także obecnych na 
spotkaniu urzędników. 

Biskup Hajnowski Paweł z wizytą w Hajnówce

W przeddzień, 15 października w So-
borze Św.Trójcy odbył się ingres, czyli objęcie 
zwierzchnictwa biskupa nad diecezją. Wierni 
hajnowskich cerkwi, z inicjatywy Bractwa Pra-
wosławnego w Hajnówce, przywitali bp.Pawła, 
odbywając „Krestnyj Chod”, wychodząc z Cerkwi 
św.Dymitra do cerkwi św.Jana Chrzciciela, aż do 
Soboru. Było to także podziękowanie Przenaj-
świętszej Bogurodzicy za opiekę i wstawiennic-
two w związku z sobotnim świętem POKROW 
Przenajświętszej Bogurodzicy (14 październik).  
Następnie nowowybrany biskup odprawił swoje 
pierwsze nabożeństwo w obejmowanej diecezji. 
Uroczystości były także poświęcone Hajnowskiej 
Ikonie Matki Bożej „Nieczajanna Radost”, jaka 
znajduje się w kiocie. Została ona ofiarowana 
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30 października nastąpiło uroczyste 
otwarcie hali produkcyjnej fabryki PRONAR 
w Hajnówce. To już siódma tego typu inwe-
stycja firmy w naszym regionie - zaraz po Na-
rewce, Narwi (gdzie mieszczą się trzy zakłady), 
Siemiatyczach, Strabli. Swoją obecnością tego 
dnia zaszczyciło wiele ważnych gości m.in.: 
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Jerzy Leszczyński  Marszałek Wojewódz-

Otwarcie nowej fabryki Pronar w Hajnówce

twa Podlaskiego, Bohdan Paszkowski Wojewo-
da Podlaski, Prawosławny Biskup Hajnowski 
bp. Paweł, Biskup Diecezji Drohiczyńskiej ks. 
bp. Tadeusz Pikus, przedstawiciele lokalnego 
samorządu: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Haj-
nówka, Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski, 
Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka. 

Inwestycję uznaje się za kluczową dla 
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15 lat minęło od momentu, 
kiedy w Hajnówce rozpoczęła swoją 
dydaktyczną misję  pierwsza uczel-
nia wyższa w mieście. Z inicjatywy 
władz Politechniki Białostockiej 
oraz lokalnego samorządu w 2000r. 

utworzono Zamiejscowy Wydział 
Zarządzania Środowiskiem PB. W la-
tach 2002-2008 wydział kształcił 
na kierunku Ochrona środowiska 
o specjalności gospodarowanie na 
obszarach cennych przyrodniczo, 
zaś w 2008r. powołano kierunek 
Leśnictwo na stopniu inżynierskim. 
W 2011 roku Wydział zostaje prze-
kształcony w Zamiejscowy Wydział 
Leśny Politechniki Białostockiej 
w Hajnówce. Jego profil również po-
zostaje nieprzypadkowy, mając obok 
siebie tak ważny obiekt przyrodniczy 
jak Puszcza Białowieska. To pole 
licznych badań naukowych, których 
wyniki pozwalają poznać dogłębnie 
życie puszczy „od podszewki”, a tak-
że mogą okazać się zbawienne dla 
ludzkiego zdrowia. 

20 października w Auli PB 
odbyła się uroczystość jubileuszowa 
połączona z Inauguracją roku akade-
mickiego 2017/2018. Przybyło na nią 
wielu gości – osoby ze środowiska 
naukowego związane z uczelnią m.in. 
prof. dr hab.inż. Bazyli Poskrobko, dr 
hab..inż. Elżbieta Malzahn, dr hab. 
Jarosław Perszko, prof. PB prorektor 
ds. studenckich.; przedstawiciele 
lokalnego samorządu Jerzy Sirak 
Burmistrz Miasta Hajnówka, Jadwiga 
Dąbrowska Wicestarosta Powiatu 
Hajnowskiego, pracownicy naukowi, 
studenci, przedstawiciele instytucji 
współpracujących z wydziałem. 

Dziekan ZWL PB dr hab..inż. 
Sławomir Bakier, prof. PB zapoznał 
zebranych z funkcjonowaniem uczel-

15-lecie Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce
ni wskazując na jej mocne strony 
i plany na przyszłość. Obecnie na 
wydziale studiuje 204 studentów 
na studiach stacjonarnych (74) 
i niestacjonarnych (130). Prowadzi 
badania w następującym zakresie: 
identyfikacji metabolitów wtórnych 
w roślinach naczyniowych i grzybach 
w regionie Puszczy Białowieskiej, wy-
korzystywania ubocznych produktów 
leśnych oraz turystyki przyrodniczej. 
Na ich realizację pozyskał granty 
m.in. z Narodowego Centrum Badań. 
Szeroka działalność naukowa wspie-
rana jest przez licznych partnerów 
krajowych (Białowieski Park Naro-
dowy, Nadleśnictwo Browsk, Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Białymstoku, Instytut Badawczy 
Leśnictwa, Instytut Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży, Instytut Kronen-
berga) oraz międzynarodowych (np. 

Uniwersytet Mississippi, Uniwersy-
tet Huston Downtow, Uniwersytet 
w Permie). Dzięki tej współpracy 
studenci mają możliwość rozwoju 
naukowego, w ramach letnich szkół, 
na zagranicznych wyjazdach. Pracę 
uczelni usprawnia nowoczesne Cen-
trum Naukowo-Badawcze, w którym   
znajdują się laboratoria i pracow-
nie tj. Laboratorium fotodetekcji 
i  komputerowej analizy obrazu, 
Laboratorium środowiska leśnego, 
Laboratorium ubocznych produktów 
leśnych, Laboratorium entomologii, 
Pracownia ekstrakcji nadkrytycznej, 
Pracownia genetyki. W planach 
jest uruchomienie nowego kierun-
ku „Inżynieria Meblarstwa” przy 

współpracy z Wydziałem Inżynierii 
Zarządzania, a także drugi stopień 
kierunku „Leśnictwo” i specjalność 
„Leśnictwo wielofunkcyjne”. 

Ważnym punktem uroczystości 
było uhonorowanie osób szczególnie 
zasłużonych dla rozwoju uczelni. 
Wśród nich znaleźli się: dr  hab. inż. 
Elżbieta Malzhan prof. PB., założy-
cielka i  pierwszy Dziekan Wydziału 
w  latach 2002-2008, prof. dr hab.
inż. Bazyli Poskrobko, prof. dr hab.
inż. Michał Bołtryk w imieniu, którego 
podziękowania odebrała Prodziekan 
ds. Promocji i  Rozwoju Wydziału Bu-
downictwa i  Inżynierii Środowiska dr  
inż. Barbara Sadowska-Buraczewska, 
Anatol Ochryciuk były Burmistrz 
Miasta Hajnówka oraz Jerzy Sirak 
obecny burmistrz. Wyróżniono także 
dr  hab. Adolfa Korczyka, prof. PB  
wieloletniego pracownika Wydziału.

Podczas spotkania nastąpiła 
immartykulacja studentów I roku, 
jak również nagrodzenie tych, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 

Funkcjonowanie Wydziału 
w naszym regionie to dla nas duże 
wyróżnienie, szczególnie biorąc pod 
uwagę zasoby Puszczy Białowieskiej 
oraz uwarunkowania do wdrażania 
idei zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego.  

Na kolejne lata życzymy wielu 
sukcesów zawodowych, efektywnych 
wyników badań, które przysłużą się 
nie tylko uczelni, ale także będą ko-
rzystne dla społeczności regionalnej 
i międzynarodowej. 

Emilia Korolczuk

Statuetka Orzeł WPROST 2017 
została przyznana w kategorii Pro-
jekt Współpracy Transgranicznej 
dla projektu realizowanego przez 
samorząd Miasta Hajnówka pn. 
„Rozbudowa transgranicznego syste-
mu oczyszczania 
ścieków w zlewni 
rzeki Bug” reali-
zowanego w ra-
mach Programu 
W s p ó ł p r a c y 
Transgraniczej 
PL-BY-UA 2007-
2013. Działania 
o b e j m ow a ł y 
m.in. rozbudowę 
i modernizację 
oczyszcza ln i 
ścieków w Haj-
nówce, budowę 
dwóch nowych 
reaktorów SBR 
o raz  dwóch 
zbiorników za-
gęszczaczy osadu. Po stronie biało-
ruskiej (Kamieniec) zaś, wybudowano 
oczyszczalnię ścieków z zespołem 
niezbędnych urządzeń i budynków.

Gala rozdania nagród odbyła 
się 7 listopada 2017r. w Lublinie. 
Statuetkę odebrał osobiście Bur-
mistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, 
dziękując za docenienie tak ważnego 

Nagroda specjalna Orły WPROST 2017 
trafiła do Hajnówki!

z punktu widzenia gospodarczego 
dla samorządu przedsięwzięcia. 

Orły WPROST to nagroda przy-
znawana dla firm, samorządów, 
wybitnych osobowości regionu oraz 
projektów transgranicznych  i po-

nadnarodowych za 
szczególny wkład 
w rozwój gospodar-
ki, regionu czy kraju. 
W tym roku odbyła 
się druga edycja 
konkursu. Nagrody 
są nawiązaniem do 
wyróżnienia, które 
otrzymał wydaw-
ca „Wprost” Michał 
Maciej Lisiecki od 
Instytutu im. Pre-
zydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego za 
to, iż w codziennej 
działalności do-
wiódł, że prowadząc 
biznes, można nieść 

białoczerwoną flagę wysoko, być 
patriotą i działać na rzecz Polski. 
Symbolem wyróżnienia stało się 
godło Państwa Polskiego - wize-
runek Orła Białego - które wisiało 
w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP 
od roku 1945 przy 43 Eaton Place 
w Londynie, tzw. „Zamku”.

Emilia Korolczuk 

Miasto Hajnówka zakupi po-
moce dydaktyczne (sprzęt TIK) do 
czterech miejskich szkół w ramach 
Rządowego Programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno – komu-
nikacyjnych „Aktywna tablica”. Na 
realizację tego programu pozyskano 
środki zewnętrzne (dotacja Wojewo-
dy) w wysokości 56.000 zł (80%) 

Miasto Hajnówka otrzymało 
dofinansowanie na zakup pomocy 

dydaktycznych (sprzętu TIK) do szkół 
w ramach programu „Aktywna tablica”

oraz przekazano środki z budżetu 
w wysokości 14.000 zł (20%).

W ramach programu „Aktywna 
tablica” miejskie szkoły zostaną 
doposażone w dodatkowy, nowo-
czesny sprzęt. Zakupione zostaną 
4 monitory interaktywne, 4 tablice 
interaktywne, 4 projektory ultra-
krótkoogniskowe oraz 4 zestawy 
głośników do tablic interaktywnych. 

Jolanta Stefaniuk, 

Konkurs MŁODZI AKTYWNI 
SKUTECZNI został zorganizowany 
przez Burmistrza Miasta Hajnówka 
już po raz czwarty. Jego celem jest 
wsparcie inicjatyw i aktywności mło-
dzieży hajnowskich szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Młodzież 
miała czas na złożenie wniosków 
opisujących ich wstępny pomysł 
na inicjatywę do 27 września 2017 
roku.  Następnym etapem konkursu 
był udział w warsztatach o tematyce 
kreatywności i integracji w grupie 
prowadzonych przez Panią Agnieszkę 
Olender 12 października 2017 roku. 
W ciągu tygodnia od przeprowadze-
nia warsztatów młodzież musiała 
dostarczyć ostateczne wnioski, 
które w ostatnim etapie konkursu 20 
października zaprezentowała przed 
komisją konkursową w składzie: Je-
rzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Jarosław Grygoruk – Urząd Miasta 
Hajnówka, Mirosław Awksentiuk – 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mirosław 
Chilimoniuk – Park Wodny, Barbara 

IV EDYCJA KONKURSU MŁODZI, AKTYWNI, SKUTECZNI 2017
Sadowska – Hajnowski Dom Kultury, 
Barbar Dmitruk – Urząd Miasta Haj-
nówka, Ewy Jarmoc – Urząd Miasta 
Hajnówka. Hajnowska młodzież wy-
kazała się niezwykłą pomysłowością 
i inwencją twórczą. Do konkursu 
zgłosiły się następujące grupy:
• „Bonum Commune” - 

grupa z ZS z DNJB 
w Hajnówce, w składzie: 
Agnieszka Anacik (lider 
grupy), Elwira Kowal-
ska, Magdalena Kędyś, 
Magdalena Roszczen-
ko, Magdalena Amilusik;  
zaprezentowała projekt  
dotyczący kawiarenki 
szkolnej „Bystry Czaj”. 
Głównym celem projektu 
było stworzenie miejsca 
bezpiecznego i przyjazne-
go uczniom, które daje możliwość 
zjedzenia II śniadania w kultural-
nych warunkach, zrobienia i wypi-
cia ciepłych napojów, odrobienia 
lekcji, a dla osób dojeżdżających – 

miejsce, w którym mogą poczekać 
na rozpoczęcie zajęć lub autobus 
powrotny do domu.

• „Profilaktyczna Dwójka” - grupa 
ze SP Nr 2 im. Władysława Ja-
giełły w Hajnówce, w składzie: 
Julia Urynowicz, Julia Waskiewicz, 

Karolina Stefaniuk, Klaudia Bajko, 
Marta Smoktunowicz i Jerzy Milcz 
zaprezentowała projekt o nazwie 
tożsamej z nazwą grupy - „Profi-
laktyczna Dwójka”. Projekt ma na 

celu uwrażliwienie społeczności 
na problemy młodych ludzi oraz 
zapobieganie zachowaniom prze-
mocowym.

• „Gibi i przyjaciele” - grupa ze SP 
Nr 2 im. Władysława Jagiełły 
w Hajnówce, w składzie: Łu-

kasz Weremiuk, Gabriel 
Ciaś, Dawid Wawreszuk, 
Jakub Borowski i Piotr 
Wojciuk zaprezentowała 
projekt „Młodzi programi-
ści”. Celem projektu było 
poszerzenie wiedzy i umie-
jętności programowania 
razem z robotem Photon 
przez uczniów SP Nr 2 
im. Władysława Jagiełły 
w Hajnówce.
• „Zespół  In-
strumentalny działają-

cy w Szkole podstawowej nr 4 
w Hajnówce” - grupa ze SP Nr 
4 w Hajnówce, w składzie: Na-
talia Głowacka, Gabriela Izabela 
Wójcik, Magda Ustyniuk, Ewa 

Tyszko, Kamil Waszkowiak, Michał 
Danilewski, Antonina Antoniuk; 
zaprezentowała projekt o nazwie 
„Muzyczne poranki”, który ma na 
celu promowanie muzyki granej na 
żywo, zapoznanie dzieci z instru-
mentami dętymi i uwrażliwienie 
dzieci na muzykę.

Spośród przedstawionych pro-
jektów Komisja Konkursowa wyłoniła 
zwycięskie grupy:
• Bonum Commune
• Gibi i przyjaciele
• Zespół Instrumentalny dzia-

łający w Szkole podstawowej 
nr 4 w Hajnówce.

Każda z grup, które wygrały 
w konkursie otrzymają wsparcie 
organizacyjne oraz finansowe w  
wysokości do 3  000 zł od Urzędu 
Miasta Hajnówka na realizację pre-
zentowanych pomysłów. Wybrane 
projekty zostaną zrealizowane do 
22 grudnia 2017 roku. 

Magdalena Bortniczuk  
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Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów - najzdolniejsi uczniowie z powiatu hajnowskiego 
otrzymali stypendium z Funduszu Simony Kossak

Szkół Ogólnokształcących.
Tegoroczni stypendyści otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody z gratulacjami z rąk Starosty 
Hajnowskiego Mirosława Romaniuka 
oraz Wicestarosty Jadwigi Dąbrow-
skiej. A także życzenia dalszych 
sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Cd. ze str. 1 Z prawdziwą przyjemnością pogra-
tulowałem, uczniom, którzy otrzymali 
stypendium. Mam nadzieję, że dzięki 
niemu zdolna młodzież będzie reali-
zować swoje małe marzenia. Liczę, 
że z roku na rok liczba stypendystów 
będzie się zwiększać – także wśród 
uczniów klas pierwszych – mówi Sta-
rosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

W trakcie uroczystości, jej go-
spodarze - uczniowie z Zespołu Szkół 
przedstawili dorobek naukowy Simony 
Kossak oraz zaprezentowali krótki 
blok artystyczny. A po wręczeniu na-
gród zaprosili wszystkich uczestników 
na poczęstunek.

Stypendium w wysokości 200 
zł i 150 zł (w zależności od wyników 

w nauce, osiągnięć sportowych i arty-
stycznych) przyznawane jest na czas 
trwania roku szkolnego, obejmujące-
go 10 miesięcy. Głównym źródłem 
finansowania Powiatowego Funduszu 
Stypendialnego są środki budżetu po-
wiatu. Fundusz ma jednak charakter 
otwarty: każdy, kto chciałby pomóc 
w realizacji marzeń uzdolnionych 

młodych ludzi może dokonać wpłaty 
na konto Funduszu im. prof. Simony 
Kossak: 54 1240 5211 1111 0000 
4928 4061. Zachęcamy do wsparcia.

Rada Powiatu poprzez ustano-
wienie stypendium w 2007r. wsparła 
ogółem 428 uczniów, w kwocie 
826 000,00 zł.   

 Katarzyna Miszczuk
 

XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

wego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Hajnówce.

W trakcie sesji, w punkcie obrad 
pn. „informacja o pracy Zarządu”, 
Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk przedstawił Radnym informację 
o działaniach inwestycyjnych na 
terenie powiatu. Starosta poinfor-
mował Radę o ostatnich sukcesach 
hajnowskiego szpitala: SP ZOZ będzie 
realizował kolejne dwa projekty – 
jeden, finansowany ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, dotyczy 
modernizacji bloku operacyjne-
go i Oddziału Intensywnej Terapii. 
Wartość inwestycji to 10 mln zł. 
Kolejny projekt dotyczy modernizacji 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
(SOR), koszt inwestycji to 6,5 mln zł. 
Realizacja projektów obejmie lata 
2018-2019.

Pozostając w temacie środków 
unijnych, Starosta poinformował Radę 
o podpisaniu umowy na termomo-
dernizację budynku Zespołu Szkól 
z DNJB w Hajnówce. Beneficjentem 
programu jest Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce, koszt inwestycji zamyka 
się w kwocie ponad 1,8 mln zł, zaś 
termin realizacji inwestycji przypada 
na  sierpień 2018r.

Ponadto, starosta przekazał 
Radnym informacje o ostatnich in-
westycjach drogowych w powiecie 
hajnowskim. Na chwilę obecną trwają 
prace modernizacyjne na drogach 
w Starzynie, Witowo – Długi Bród 
oraz ul. Boćkowskiej w Kleszczelach. 
Inwestycje są współfinansowane 
ze środków Lasów Państwowych 
i samorządów poszczególnych gmin, 
ich koszt zamyka się w kwocie 2,5 
mln zł. Planowane zakończenie robót 
przypada na koniec listopada. Staro-
sta Hajnowski Mirosław Romaniuk 
zaznaczył, iż Zarząd Powiatu, przy 
wsparciu samorządów gminnych, 
realizuje także inne inwestycje na 

drogach powiatowych. Powiat Haj-
nowski ma swój wkład w inwestycjach 
modernizacyjnych: na drodze do wsi 
Przybudki i polegających na odwod-
nieniu ulicy Lipowej w Czeremsze. 
Ponadto, została wszczęta procedura 
mająca na celu przebudowę ul. Górnej 
i Wrzosowej w Hajnówce. Starosta po-
informował Radę o fakcie podpisania 
umowy na dokumentację techniczną 
obu ulic. Koszt inwestycji to 190 tyś. 
zł, zaś termin realizacji – lipiec 2018r. 

Starosta poinformował również 
o dofinansowaniu Zarządu Dróg Po-
wiatowych – ZDP w trakcie bieżącej 
kadencji Rady, zostanie wyposażony 
w sprzęt o wartości 342 tyś. zł. 
W 2015r. na potrzeby Zarządu Dróg 
Powiatowych został zakupiony cią-
gnik wraz z osprzętem. W zeszłym 
roku udało się nieodpłatnie pozyskać 
dziewięcioosobowy samochód do 
przewozu pracowników. W 2017r., 
w listopadzie do Zarządu Dróg Po-
wiatowych trafi piaskarka ze stali 
kwasoodpornej. Koszt inwestycji to 
ponad 92 tyś. zł.

W dalszej części swojego wy-
stąpienia Starosta poinformował 
o pracach modernizacyjnych podję-
tych przez samorząd województwa 
na odcinkach linii kolejowych: Bielsk 
Podlaski – Czeremcha, Czeremcha 
– Hajnówka oraz nieczynnej linii 
kolejowej nr 52 Hajnówka – Lewki. 
Prace związane z modernizacją linii 
już trwają, ich zakres obejmuje tak-
że prace na drogach powiatowych. 
Zostaną przebudowane przejazdy 
kolejowe na drogach powiatowych: 
Morze – Zbucz, w Starym Berezowie, 
W Dubiczach Osocznych, w Chytrej, 
w Progalach, na ul. Górnej w Haj-
nówce, ul. Warszawskiej w Hajnówce.

W swoim wystąpieniu Staro-
sta odniósł się także do trwających 
w powiecie hajnowskim prac scale-
niowych. Powiatowi Hajnowskiemu 
na ten cel udało się pozyskać 14 mln 
zł, aktualnie trwają prace na dwóch 

obiektach: Kotłówka - Łopuchówka 
w gm. Narew oraz w miejscowości 
Tarnopol, gm. Narewka. Starosta po-
informował Radę o rozpoczęciu prac 
nad uruchomieniem kolejnych dwóch 
obiektów „Eliaszuki” i „Dubicze Cer-
kiewne” – w tym celu powiat będzie 
aplikował o fundusze do Marszałka 
Województwa Podlaskiego. Wnioski 
należy składać do końca marca 
2018r. Starosta podkreślił, iż jednym 
z kryteriów warunkujących pozyskanie 
środków jest ilość zgłoszeń ze strony 
mieszkańców, stąd zaapelował o ak-
tywizację środowiska lokalnego.

Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk nawiązał także do wnio-
sku Komisji Spraw Społecznych 
dotyczącego rozważenia możliwości 
reorganizacji placówek oświatowych 
w powiecie hajnowskim. Starosta 
zaznaczył, iż intencją samorządu 
nie jest likwidacja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Hajnówce. Nie 
bierzemy tego pod uwagę, będziemy 
szukać innych dróg wyjścia z sytuacji. 
Jednym z tematów podejmowanych 
na Zarządzie i Komisjach było prze-
niesienie szkoły do innego budynku, 
ale to są rozważania hipotetyczne, nie 
należy tego traktować jako jedynego 
rozwiązania – podkreślił Mirosław Ro-
maniuk. Starosta Hajnowski wyjaśnił, 
iż celem Zarządu jest wypracowanie 
takiego rozwiązania, w którym ujęty 
zostanie nie tylko aspekt ekonomicz-
ny ale przede wszystkim społeczny. 
Dodał, iż Zarząd przygotuje analizę 
w tej sprawie i przedłoży ją pod ob-
rady Komisji, a każda decyzja w tej 
sprawie będzie konsultowana.

W punkcie wolne wnioski głos 
zabrali:

Radna Alla Gryc: radna zwró-
ciła się o wsparcie finansowe Komen-
dy Powiatowej Policji w Hajnówce 
w związku z planami zakupu nowego 
auta. Ponadto, Radna zaprosiła na 
spotkanie z poetką Iwoną Piwowar 
w dniu 27 października br.

Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Włodzimierz Pietroczuk: 
radny poinformował Radę o stanie 
drogowych projektów inwestycyjnych 
w powiecie hajnowskim tj. drogi 
685 Zabłudów – Nowosady i drogi 
687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie. 
Inwestycja polegająca na przebu-
dowie drogi wojewódzkiej Zabłudów 
– Nowosady została podzielona 
na dwa zadania. Pierwszy: Zabłu-
dów – granica gminy Zabłudów już 
jest w trakcie realizacji. W kwestii 
drugiego etap, którego prace obej-
mują fragment drogi w powiecie 
hajnowskim, Radny poinformował, 
iż jeden z konsorcjantów wycofał 
się i umowa nie została podpisana. 
Został ogłoszony drugi przetarg, ma 
zostać rozstrzygnięty do 15 listopa-
da. W ocenie Radnego są niewielkie 
szanse na fizyczne rozpoczęcie prac 
w tym roku, zaapelował jednocześnie 
o monitorowanie przebiegu postę-
powania prac modernizacyjnych po 
podpisaniu umowy, by te rozpoczęły 
się jak najszybciej. W temacie drogi 
nr 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie, 
Radny poinformował, iż Zarząd Dróg 
Wojewódzkich czeka na zakończenie 
prac nad dokumentacją techniczną 
odcinka drogi wojewódzkiej Tarnopol- 
Siemianówka, bo chce ze względów 
praktycznych zrealizować obie inwe-
stycje w ramach jednego przetargu. 
Radny przywołał deklarację Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który 
pytany na ostatnim posiedzeniu sej-
miku województwa o kwestię terminu 
sporządzenia dokumentacji, odpo-
wiedział, że wykonawca zobowiązał 
się do wykonania jej jeszcze w tym 
roku. Z tego wniosek, że przetarg 
zostanie ogłoszony po przekazaniu 
dokumentacji. Radny powiedział, iż 
wraz z pozostałymi przedstawiciela-
mi powiatu hajnowskiego w sejmiku 
województwa, czynią starania, by 
w razie niedotrzymania terminu przez 
wykonawcę dokumentacji, Zarząd 

Cd. ze str. 1 Województwa ogłosił przetarg na 
samą drogę Juszkowy Gród –Zwo-
dzieckie. Wówczas droga Tarnopol 
– Siemianówka została by wykonana 
w ramach odrębnego przetargu. 

Głos zabrał mieszkaniec wsi 
Siemianówka, który podziękował 
Zarządowi Dróg Powiatowych za 
dokładanie wszelkich starań w prace 
na odcinkach Siemianówka – Leśna, 
Mikłaszewo – Narewka, Narewka – 
Olchówka, Zabrody - Guszczewina, 
polegających na usunięciu krzaków 
oraz wiszących konarów, zagrażają-
cych bezpieczeństwu mieszkańców. 
Przypomniał jednocześnie o wniosku 
ujęcia w planach inwestycyjnych 
w budżecie na przyszły rok moder-
nizacji ul. Lipowej w Siemianówce.

Głos zabrał także Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Romulad Wołkowycki. Inspektor  
przypomniał, iż przed rozpoczę-
ciem inwestycji budowlanej, od 
inwestora wymagane jest zgło-
szenie zamiaru przystąpienia do 
budowy. Niedopatrzenie tego może 
skutkować nałożeniem przez PINB 
mandatu. Inspektor zaznaczył, iż 
intencją organu nie jest karanie inwe-
storów, zaapelował więc o czytanie 
decyzji wydawanych przez organy 
administracji czy też konsultacje 
z kierownikami budowy, których po-
winnością jest wspieranie inwestora 
w procesie budowalnym. Inspektor 
zaznaczył, iż każdy inwestor uzyska 
pomoc merytoryczną także w  PINB 
czy Starostwie Powiatowym.

W ostatnim słowie Przewod-
niczący Lech Jan Michalak poinfor-
mował o zaproszeniu na Koncert 
„Orkiestra i Mażoretki Swojemu 
Miastu”, 5.11.2017.  Na tym obrady 
zakończono.

Interpelacje zgłoszone w trak-
cie XXVI sesji Rady Powiatu dostępne 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Katarzyna Miszczuk
 



Durzyńska – Dyrektor Przedszkola Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce. 
Podczas uroczystości w KPRM wręczono 
również stypendia Prezesa Rady Ministrów 
70 najlepszym uczniom i absolwentom 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy odebrali 
dyplomy z rąk Pani Premier Beaty Szydło.  
Pani Premier oraz Pani Minister pogratulowały 
wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym zarów-
no nauczycielom jak i uczniom. Pani Premier do 
nauczycieli skierowała słowa: „Nie ma zawodu 
nauczyciela, jest służba – pedagoga, nauczycie-
la, wychowawcy, to jest wielkie poświęcenie”. . 
Oprócz wysłuchania wielu ciepłych słów, 
nagrodzeni pedagodzy mieli   możliwość 
zwiedzania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Pani Dyrektor Dorocie Ewelinie Durzyńskiej ser-
decznie gratulujemy nagrody i życzymy wielu 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 
Jest nam bardzo miło, że na warszawską galę 
zaproszono dyrektora hajnowskiej placówki 
oświatowej.

Emilia Korolczuk

żu filmu udzielić Wam może reporter Michał 
Baranowski, który przeprowadził warsztaty 
dziennikarskie: michalbaranowski@post.pl

Termin dostarczenia prac do Starostwa 
(pokój nr 4) to 08.12.2017 r. Regulamin kon-
kursu znajduje się w pliku poniżej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody, 
nie będzie przegranych, każdy wygrywa! Trzy 
najlepsze zespoły zostaną uhonorowane 
dodatkowymi nagrodami, w tym TABLETAMI 
ORAZ KSIĄŻKAMI PRZYRODNICZYMI.

Życzymy powodzenia!
Biuro Projektu
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Biskup Hajnowski Paweł z wizytą w Hajnówce
przez proboszcza cerkwi św. Eliasza z Moskwy.

Bp. Paweł - Urodzony 26 lipca 1978 r. 
w Sanoku. Ukończył szkołę średnią w Bielsku 
Podlaskim. W 1997 r. wstąpił do Prawosławne-
go Seminarium Duchownego – przebywał w nim 
do 2000r. W tym samym roku, 23 czerwca, jako 
nowicjusz wstąpił do monasteru św. Onufrego 
Wielkiego w Jabłecznej, a 3 listopada 2000 
roku, został skierowany do niesienia posługi 
w Domu Metropolity w Warszawie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 10 czerwca 2017 roku 
w katedrze św. Marii Magdaleny w Warsza-
wie z rąk metropolity warszawskiego i całej 
Polski Sawy. 7 września 2017 roku, na ręce 
Jego Eminencji metropolity Sawy złożył śluby 
monastyczne małej schizmy, otrzymując imię 
Paweł na cześć św. męczennika Pawła Szwaj-

ki. W 2004 roku uzyskał dyplom ukończenia 
English Language College – Szkoła Języka An-
gielskiego Metodystów w Warszawie i certyfikat 
z kursu z zakresu profilaktyki ochrony zbiorów 
archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, 
wydany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Pań-
stwowych w Warszawie. W 2005 roku uzyskał 
dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego War-
szawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Sta-
nisława Moniuszki w Warszawie. W 2012 roku 
ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2017 
roku ukończył Szkołę Języka Nowogreckiego 
na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, 
zdając państwowy egzamin.

Emilia Korolczuk
Fot. Emilia Korolczuk, Radio Racyja 

Cd. ze str. 1
Otwarcie nowej fabryki Pronar w Hajnówce

Hajnówki. Upatruje się w niej szansy na rozwój 
społeczno-gospodarczy, przede wszystkim 
poprzez poprawę sytuacji na lokalnym rynku 
pracy oraz rozwoju przemysłu. Burmistrz Jerzy 
Sirak podkreślał, iż budowa fabryki stwarza 
alternatywę dla upadającego na terenie miasta 
przemysłu drzewnego. Zaznaczył też rosnący 
z roku na rok prestiż PRONARU od początku 
jego funkcjonowania.

Podczas uroczystości pracownicy zakładu 
zostali odznaczeni medalami „Zasłużony dla 
rolnictwa”. Prezes PRONARU Sergiusz Martyniuk 
otrzymał od Marszałka Województwa Podla-
skiego Jerzego Leszczyńskiego „Odznakę Hono-

rową Zasłużony dla Województwa Podlaskiego”. 
Łączna powierzchnia nowowybudowanej 

fabryki wynosi 90 tys. metrów kwadratowych. 
Zajmować się ona będzie produkcją osi, półosi, 
układów jezdnych i przekładni do maszyn 
rolniczych. Prócz hali produkcyjnej zakład 
wyposażony jest w zaplecze socjalne, biura, 
stołówkę dla pracowników wraz z kuchnią. Na 
dzień dzisiejszy pracuje w niej 50 osób. Ogólna 
liczba planowanego zatrudnienia wynosi 400. 
Poszukiwani są głównie: konstruktorzy, planiści 
produkcji, spawacze, technologowie, mechanicy 
czy monterzy.

Emilia Korolczuk
Zdjęcia źródło: www.poranny.pl 

Cd. ze str. 1

Lubisz obserwować otoczenie, nie boisz 
się nowych wyzwań lub swoją przyszłość wią-
żesz z dziennikarstwem? W takim razie to jest 
news dla ciebie!

W ramach projektu „Puszcza i ludzie” 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza 
młodzież szkół średnich z terenu powiatu 
hajnowskiego do wzięcia udziału w konkursie 
„Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowie-
skiej?”. Zadanie będzie polegało na nakręceniu 
5minutowego filmowego, reportażu w 2-3 
osobowych zespołach. Mamy nadzieję, że 
odkryjecie w sobie pasję młodego filmowca 
i zaskoczycie nas interesującymi materiałami. 
Pamiętajcie, o przedstawieniu stanowiska 
każdej ze stron, zarówno argumentów prze-
mawiających za czynną, jak i bierną ochroną 
Puszczy. Wsparcia podczas realizacji i monta-

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza 
uczniów szkół średnich do konkursu!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Mini-
ster Edukacji Narodowej coroczne honoruje 
osoby zasłużone dla polskiej edukacji odzna-
czeniami państwowymi, Medalami Komisji 
Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra 
Edukacji Narodowej oraz wyróżnieniami 
tytułem Honorowego Profesora Oświaty. 
W dniu 16 października 2017 roku, na gali 
zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów (KPRM), nagrodę Ministra Edu-
kacji Narodowej z rąk Pani Minister Anny 
Zalewskiej otrzymała Pani Dorota Ewelina 

Pani Dorota Ewelina Durzyńska – Dyrektor 
Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

26 października w Przedszkolu nr 5 z Od-
działami Żłobkowymi w Hajnówce odbyła się 
uroczystość z okazji oficjalnego otwarcia gabi-
netu terapeutycznego, który powstał w budynku 
przy ulicy Armii Krajowej dzięki Programowi 
Inicjatyw Pracowniczych „Formy- Fabryka Ini-
cjatyw Edycja 2017”. Pomysłodawcą programu 
była Fabryka Mebli „Forte”. 

Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
Urzędu Miasta: Burmistrz Miasta Hajnówka – 
Pan Jerzy Sirak i Inspektor Zespołu Oświaty, 
Kultury i Sportu Pani Jolanta Stefaniuk. Przy-
byli również przedstawiciele i wolontariusze 
z Fabryki Mebli Forte, którzy pracowali przy 
realizacji programu: lider programu – Pani 
Natalia Ruszuk, Pan Wiesław Rakowicz, Pan 
Rafał Grzelak, Pan Dawid Wiejkowski, Pan Ra-
fał Tuszyński, sponsor Pan Michał Puc, a także 
wolontariusze z przedszkola Panowie Mikołaj 
Patejuk i Waldemar Sobisz. 

Celem projektu Formy- Fabryka Inicjatyw 
było przystosowanie jednego z pomieszczeń 
przedszkola na gabinet terapeutyczny - salę 
integracji sensorycznej.

W związku z dużą ilością dzieci wyma-
gających pracy indywidualnej oraz potrzebą 
wyrównywania szans edukacyjnych wychowan-
ków, zaistniała w naszej placówce konieczność 
stworzenia odpowiednich warunków, aby takie 
działania prowadzić. 

W podpiwniczeniu budynku przy ulicy 
Armii Krajowej znajdują się pomieszczenia 
gospodarcze, które można dostosować do po-
trzeb dydaktycznych. Jednak z powodu braku 
wystarczających środków nie było możliwości 
przeprowadzenia prac remontowych wszystkich 
pomieszczeń. Dwa pomieszczenia zagospo-
darowane zostały już wcześniej na sale do 
prowadzenia zajęć dodatkowych z religii, języka 
angielskiego, kół zainteresowań. Ale nadal 
potrzebowaliśmy także salki do terapii dzieci. 

Naprzeciw naszym oczekiwaniom wyszedł 
Pan Wiesław Rakowicz, który zgłosił nasze 
przedszkole do Programu Inicjatyw Pracowni-
czych Formy – Fabryka Inicjatyw. Złożyliśmy 
wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony 
i otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Fabryki 
Mebli Forte. Liderem projektu została Pani 
Natalia Ruszuk, która była odpowiedzialna za 
jego realizację. 

Dzięki wsparciu Fabryki Forte otrzymali-
śmy pieniądze na materiały do wykonania sufitu 
podwieszanego, farbę do malowania ścian, 
materiały do wymiany oświetlenia i oświetlenie, 
materiały podłogowe, narzędzia i materiały do 
wykonania prac remontowych, meble i dywany.  
Mieliśmy też w projekcie wkład własny. Rodzice, 

UROCZYSTE OTWARCIE GABINETU TERAPEUTYCZNGO 
W PRZEDSZKOLU NR 5 Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W HAJNÓWCE

osoby zaprzyjaźnione z przedszkolem oraz woźni 
wykonali całość prac remontowych. Oczyścili 
ściany ze starej farby, wykonali podwieszany 
sufit, pomalowali pomieszczenie, wymienili 
oświetlenie, ułożyli podłogi i pomogli w ume-
blowaniu Sali. 

Niestety na uroczystości zabrakło rodzi-
ców, którzy przyszli nam z pomocą. Chcą pozo-
stać anonimowi. Zrobili to z wielką przyjemno-
ścią, dla dobra dzieci i przedszkola. Do rodziców 
tych kierujemy serdeczne podziękowania.

Wsparli nas również - Pan Michał Puc, 
który zasponsorował  drzwi i je wymienił oraz 
Pan Włodzimierz Teterko, który wymienił okna, 
a także wykonawca fachowo pomalowanych 
ścian, który chce pozostać anonimowy.

Na dzień dzisiejszy wyposażyliśmy nasz 
nowopowstały gabinet w sprzęt i zabawki, 
którymi dysponujemy w przedszkolu. Bardzo 
chcielibyśmy, aby w przyszłości pomieszcze-
nie to stało się Salą Integracji Sensorycznej 
z prawdziwego zdarzenia. Potrzebujemy jednak 
funduszy na zakup sprzętu specjalistycznego 
do ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych. 
Dlatego też chcemy stworzyć projekt unijny 
i pozyskać w ten sposób pieniądze na zakup 
takiego sprzętu. 

Do pracy w gabinecie przygotowują się 
dwie nauczycielki, które od tego roku rozpoczną 
studia w zakresie wczesnego wspomagania 
dzieci. Mamy też nauczycielkę, która jest tera-
peutą Integracji Sensorycznej. 

W Hajnówce jest wielkie zapotrzebowa-
nie na tego typu terapię. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości dzięki temu, że dysponujemy taką 
salą będziemy mogli pomóc nie tylko naszym 
wychowankom, ale i dzieciom z miasta. 

Podczas uroczystości na ekranie można 
było obejrzeć prezentację zdjęciową z przebiegu 
realizacji projektu. W części artystycznej wystą-
piły dzieci z grupy V i IX naszego przedszkola. 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Przedszkola 
nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce 
dziękuje dyrektorom i przedstawicielom Fa-
bryki Mebli Forte za możliwość uczestnictwa 
w projekcie i za bezinteresowną pomoc. Składa 
również serdeczne podziękowania za wsparcie 
w realizacji projektu Panu Michałowi Puc i Panu 
Włodzimierzowi Teterko. Dziękuje Pani Krysty-
nie Kojło za akceptację i wdrożenie projektu. 
Rodzicom i wolontariuszom, którzy pomogli 
w remoncie Sali.

Serdeczne podziękowania składa również 
pracownikom przedszkola oraz właścicielom 
Piekarni Podolszyńscy za pomoc w organizacji 
poczęstunku dla zaproszonych na uroczystość 
gości.                                  Małgorzata Saadoon

 


