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J uż w środę (24 listopada) zosta-
ną ogłoszone wyniki regionalnej

edycji konkursu „Krajowi Liderzy In-
nowacji i Rozwoju – 2010“. Nastąpi
to podczas seminarium z cyklu „In-
nowacje bliżej nas”.

Wydarzenie to wraz z III edycją
konkursu składa się na corocznie rea-
lizowany przez Fundację Innowacji
i Rozwoju projekt „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju”. Przedsięwzię-
cie organizowane jest od 2008 roku.
Skierowane jest ono do podmiotów,
które chcą wykazać się
innowacyjnością i w swojej działal-
ności stawiają na rozwój. Jego celem
jest identyfikowanie i promowanie
działań oraz inicjatyw innowacyj-
nych i rozwojowych.

Część spotkania stanowić będą
m.in. wykłady dotyczące tematyki
innowacyjności oraz rozwoju, w któ-
rych będą mogli uczestniczyć wszyscy
zaproszeni goście. Osoby biorące
udział w seminarium będą miały rów-
nież możliwość uzyskania informacji
dotyczących sposobu pozyskiwania do-
tacji, które pozwolą sfinansować inno-
wacyjne projekty.

W trakcie seminarium poznamy lau-
reatów edycji regionalnej konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju –

2010”. Uczestniczące w konkursie pod-
mioty ubiegają się o tytuły w następują-
cych kategoriach: Innowacyjna firma,
Innowacyjny produkt, Innowacyjna
usługa, Innowacyjna gmina, Innowa-
cyjna organizacja, Innowacyjny projekt
unijny, Dynamicznie rozwijająca się fir-
ma.

Wśród wszystkich uczestników se-
minarium zostaną rozlosowane atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Zaintereso-
wani mogą się zarejestrować
na stronie internetowej
www.liderzyinnowacji.pl

Seminarium odbędzie się w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego w Białymstoku przy ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Udział jest bezpłatny. (d)

Konkurs >> Seminarium dla firm zainteresowanych rozwojem

Poznamy liderów innowacji
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Śpiewając Jazz

s Teatr Dramatyczny >> Koncert
„Śpiewając Jazz”. Na białostockiej
scenie wystąpi wielka sława ery
swingu Carmen Moreno i zdoby-
wająca coraz większą popular-
ność wokalistka jazzowa Anna Se-
rafińska. Tego wieczoru w roli
muzyka, wokalisty i gospodarza
recitalu zobaczymy aktora – Ma-
cieja Zakościelnego. Dziś, godz.
19. Wstęp: miejsca na parterze 80
zł, na balkonie 60 zł. Ul. Elektrycz-
na 12.
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Polski Garaż Mody, czyli swoistą zdjęciową
układankę mogliśmy oglądać w weekend
w Białymstoku na Węglowej.
– Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni frekwencją,
cieszymy się, że tak wielu osobom spodobał się
nasz pomysł – mówią Maciej Giedrojć Juraha
i Robert Burzyński (na zdjęciu), twórcy projek-
tu. Impreza była ostatnią z cyklu „50 lat wzor-
nictwa polskiego” organizowanego przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Muzeum Mody
i Tekstyliów ITE w Białymstoku. Projekt został
zrealizowany przy współpracy RE4MAT & Fair
Play Crew. A co możemy zobaczyć na zdję-
ciach? Jest tam wszystko – miłość, pieniądze,
zdrada, intryga, szybkie samochody, nieoczeki-
wane zwroty akcji i proza codziennego życia.
W rolach głównych tancerze znani z Fair Play
Crew. Kto nie zdążył zobaczyć wystawy, bę-
dzie miał szansę na początku grudnia w Gale-
rii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2
w Białymstoku.

(uk)

Nasz patronat. Zdjęciowa historia pełna miłości, zdrady, intryg i szybkich aut
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N
owa poradnia le-
karzy rodzinnych
powstaje w szpi-
talu MSWiA
w Białymstoku.
Będzie to druga

tego typu jednostka na terenie szpi-
tala, ale według zapewnień – nie bę-
dzie stanowić konkurencji dla do-
tychczasowej.

Dyrekcja szpitala do nowej porad-
ni chce pozyskać nowych pacjentów,
oferując im kompleksową opiekę
w jednym miejscu.

Nie tylko lekarz rodzinny
– Osoby, które zdecydują się na za-

pisanie do naszej nowej poradni, zy-
skają nie tylko fachową pomoc leka-
rza rodzinnego, ale też w jednym
miejscu znajdą możliwość zrobienia
kompleksowych badań dodatkowych
i skorzystania z konsultacji specjali-
stycznych – zachęca Marek
Chojnowski, dyrektor szpitala
MSWiA w Białymstoku.

Nowa praktyka rusza od stycznia.
Gabinet będzie mieścił się obok ist-
niejącej już praktyki, w pomieszcze-
niach po poradni neurologicznej,
która zmienia lokalizację. Przyjmo-

wać tu będzie doświadczony lekarz
ze specjalizacją z medycyny rodzin-
nej i pediatrii oraz lekarz w trakcie
specjalizacji.

– Pacjentów stale przybywa, liczy-
my na to, że nasza dodatkowa porad-
nia podstawowej opieki zdrowotnej
okaże się potrzebna – mówi dyrektor
Chojnowski.

Poradni przybywa niewiele
W Białymstoku obecnie działa ok.

70 poradni lekarzy rodzinnych. Zde-
cydowana większość powstała kilka
lat temu, na początku reformy ochro-
ny zdrowia. Teraz NFZ podpisuje za-

ledwie kilka takich nowych umów
rocznie. – W tym roku podpisaliśmy
umowy z 3 nowymi podmiotami
w Białymstoku, w regionie z 11 – mó-
wi Adam Dębski, rzecznik podlaskie-
go oddziału NFZ. – Każda nowa prak-
tyka, która powstaje, może liczyć
na kontrakt z funduszem.

Jak wynika z danych NFZ, jeszcze
ok. 36 tys. mieszkańców nie ma wy-
branego lekarza rodzinnego w woje-
wództwie podlaskim (ale mogą być
zapisani poza nim). Osoby, które
z różnych względów chcą zmienić ta-
kiego medyka, mogą to zrobić bez-
płatnie 2 razy w roku. s

Białystok >> ZOZ MSWiA w Białymstoku otwiera kolejną poradnię rodzinną

Leczenie będzie
kompleksowe

redaktor odpowiedzialny
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