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Tylko do 10 kwietnia możesz oddać swój głos na wybranego kandydata do tytułu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014”
www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

Weso³ego Alleluja 
Mieszkañcom Województwa Podlaskiego,

sk³adam ¿yczenia
zdrowych, pogodnych Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego, 

pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ w gronie rodziny

  i wœród przyjació³ oraz Weso³ego Alleluja!

Marsza³ek Województwa Podlaskiego
Mieczys³aw Kazimierz BaszkoWielkanoc 2015

9 kwietnia o godz. 10.00 

XIII Prezentacje Edukacyjno-Doradcze 

„Uczelnie w powiecie”, 

Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie, 

Aleja Wojska Polskiego 31

Zapraszamy uczniów
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To konkurs  filmowy,  którego  
głównym  organizatorem  jest  Fun-
dacja  Banku  Ochrony  Środowiska.    
Głównym  celem  konkursu  jest  
popularyzacja idei  prosumenta  oraz  
upowszechnianie  wśród  młodego  
pokolenia  i społeczności  lokalnej  
wiedzy  na  temat  korzyści  środowi-
skowych i ekonomicznych  jakie  daje  
wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  
energii,  a w szczególności  ogniw  
fotowoltaicznych.

UCZNIOWIE  LO  przy  ZESPO-
LE  SZKÓŁ  im. ARMII  KRAJOWEJ  
w BRAŃSKU   przystępując   do  kon-
kursu  chcą  promować  OŹE,  gdyż  
jak  mówi  dr inż. Arkadiusz Węglarz: 
„Odnawialne  źródła  energii  to  al-
ternatywa  dla  tradycyjnych  źródeł  
energii.  Przyspieszające  światowe  
gospodarki i poziom  społecznego  
rozwoju  determinują  większe  zu-
życie i zapotrzebowania  na  energię.  
To  sprawia, że  globalna  gospodarka  
produkuje  jej  coraz  więcej,  a to  nega-
tywnie  wpływa  na  klimat i naturalne  
środowisko”.

Za  największą  korzyść  wyni-
kającą  z korzystania  z energii  odna-
wialnej  64%  Polaków  uważa  ochronę  
środowiska  naturalnego.  Na  drugim  
miejscu  wskazują  niższe  ceny  ener-

„ POSTAW  NA  SŁOŃCE” 
gii – 28%,  a na  kolejnym  zmniejsze-
nie  zużycia  energii  elektrycznej,  co  
przekłada  się  na  mniejszą  emisję  
szkodliwych  dla  atmosfery  gazów – 
21% respondentów.

Pięć  najpopularniejszych  
w Polsce  źródeł  energii  odnawialnej  
to:  wiatr,  woda,  słońce,  geotermia  
i biomasa.  Oznacza  to  możliwość  
użycia  całej  palety  rozwiązań  doty-
czących  OZE,  czyli: modułów  fotowol-
taicznych,  pomp  ciepła,  kolektorów  
słonecznych,  biomasy,  małych  elek-
trowni  wiatrowych,  mikrokogeneracji  
polegającej  na  jednoczesnym  wytwa-
rzaniu  energii  cieplnej  i elektrycznej.

Czy  wiesz,  że  Twój  dom  może  
stać  się  małą  elektrownią ?

Rządowy  program „PROSU-
MENT”  Narodowego  Funduszu  Ochro-
ny  Środowiska i Gospodarki  Wod-
nej  realizowany  w latach  2014 – 2020  
ma  za  zadanie  wspierać  zakup  i mon-
taż  instalacji  z zakresu  odnawialnych  
źródeł energii.  Dofinansowane  są 
małe  instalacje lub  mikroinstalacje  
do  produkcji  energii  elektrycznej  lub  
ciepła  wykorzystujące: 

- źródła  ciepła  opalane  bio-
masą,  pompy  ciepła  oraz  kolektory  
słoneczne  o zainstalowanej  mocy  
cieplnej  do  300 kWt,

- systemy  fotowoltaiczne,  małe  
elektrownie  wiatrowe  oraz  układy  
mikrokogeneracyjne (w tym  mikro-
biogazownie)  o zainstalowanej  mocy  
do  40 kWe. 

PROSUMENT  W KONTEKŚCIE  
ENERGII  TO  OSOBA,  POSIADAJĄCA  
NA  WŁASNOŚĆ  MAŁE  ŹRODŁO  
ENERGII  ODNAWIALNEJ,  ZASPOKA-
JAJĄCE  W CAŁOŚCI  LUB  CZĘŚCI  JEJ  
CODZIENNE  POTRZEBY. PROSUMEN-
TEM  NIE  KONIECZNIE  TRZEBA  BYĆ  
W POJEDYNKE  MOŻNA  W GRUPIE  
WSPÓŁTWORZYĆ  ENERTGIĘ  ELEK-
TRYCZNĄ.

Energia  słoneczna  jest  naj-
mniej  wykorzystywaną  w Polsce  
formą  energii,  dlatego  promujemy  
fotowoltaikę – słoneczną  energię  
elektryczną ,  jedną  z najbardziej  
przyjaznych  środowisku.  Promienie  
słoneczne  są  powszechnie  dostęp-
ne  i możliwa  jest  ich  bezpośrednia  
konwersja  na  energię  elektryczną  za  
pomocą  instalacji  fotowoltaicznych.  

Do  powierzchni  Ziemi  dociera  
promieniowanie  słoneczne o natęże-
niu  do  1000 W/m2,  czyli  ilość  energii  
słonecznej  docierającej  w czasie  nie-
spełna  2 godzin  odpowiada  obecnym  
rocznym  potrzebom  energetycznym  
całej  ludzkości.   Każdy  metr  kwa-

dratowy  panelu  słonecznego  może  
w ciągu  roku  dostarczyć  1000-2000 
kWh energii.  

Moduły  fotowoltaiczne  to  
urządzenia  zamieniające  energię  sło-
neczną  w energię  elektryczną,  można  
instalować  je  na  dachu,  na  elewacji  
domu  lub  na  gruncie.

Budowa  mikroinstalacji  fo-
towoltaicznych  na  dachu  własnego  
domu  to  szereg  korzyści:

-   samowystarczalność  ener-
getyczna,  jesteś  praktycznie  unieza-
leżniony  od  zakładu  energetycznego, 

-  ograniczasz  koszty  swoich  
rachunków  za  energię  elektryczną  
do  zera,

-   generujesz  energię  ekolo-
giczną,  a co  za  tym  idzie  przyczyniasz  
się  do  zmniejszenia  zanieczyszczenia  
powietrza (6 ton  CO2)  8kW mocy  na  
rok,

-   jesteś  po  prostu  proeko-
logiczny,

-   dodatkowy  dochód  pasywny 
(stopa  zwrotu  z inwestycji  to  ok. 14-
15% rocznie,  inwestycja  zwraca  się 
po 6  latach).

KORZYSTASZ  Z WŁASNEGO  
PRĄDU  OSZCZĘDZAJĄC  PIENIĄDZE  
I ŚRODOWISKO ! 

TK

Dnia 11 03 2015 r. gościem spotkania 
z młodzieżą  była pani Barbara  Niedźwiedzka, 
dyrektor Banku BGŻ SA w Bielsku Podlaskim. 
Inicjator spotkania, Ewa Konopka, nauczy-
ciel języka francuskiego w I LO zwróciła się 
z prośbą, by pani dyrektor, która otworzyła 
dwa oddziały Banku (w Hajnówce i w Siemia-
tyczach) zechciała opowiedzieć młodzieży jak 
wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie, 
jak należy przygotować się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej, jak takowa przebiega, powiedzieć 
kto ma największe szanse na zatrudnienie 
oraz jak szukać pracy. W programie spotka-
nia zawarta była także symulacja rozmowy 
kwalifikacyjnej.

Pani dyrektor wyraziła przekonanie, 
że punktem wyjściowym przy poszukiwaniu 
pracy powinny być marzenia i uświadomienie 
sobie swoich predyspozycji. Musimy wiedzieć 
czego pragniemy, jakie mamy talenty, warto 
odpowiedzieć sobie na pytanie czy bardziej 
spełniamy się pracując z ludźmi czy może 
prowadząc samodzielnie projekty. Traktując 
marzenia jak wewnętrzny kompas i wyzna-
czając kierunek działań zgodnie z tym, czego 
chcemy, zaczynamy szukać pracodawcy, 
który mógłby być zainteresowany współpra-
cą z nami, potrzebować pracownika z naszą 
wiedzą, umiejętnościami, zdolnościami. Pani 
dyrektor zachęcała, by sprawdzać strony 
internetowe firm, w których chcielibyśmy 
pracować oraz portale internetowe z ofertami 
pracodawców. 

Gdy potencjalny pracodawca po 
zapoznaniu się z naszym dossier (CV, list 
motywacyjny, listy referencyjne, ewentualnie 
uzupełniony formularz aplikacyjny) odpowie 
na nasze zgłoszenie i zaprosi nas na rozmowę 

kwalifikacyjną, musimy się do niej starannie 
przygotować. Tych kilka czy kilkanaście mi-
nut może mieć wpływ na naszą przyszłość 
zawodową. 

Rozmowa kwalifikacyjna
Przed rozmową kwalifikacyjną warto 

zapoznać się dokładnie z aktualną ofertą fir-
my, do której wysłaliśmy swoje zgłoszenie, 
poznać jej najnowsze produkty czy usługi,  
specyfikę pracy, sukcesy, osiągnięcia, zakres 

działań. W trakcie spotkania pracodawca 
może zapytać kandydata jakie jest jego zdanie 
na temat konkretnej  oferty firmy, by przeko-
nać się na ile kandydat zna swoje potencjalne 
miejsce pracy. Pracodawca chciałby widzieć, 
że zależy nam na pracy właśnie w jego firmie 
i ważne, byśmy umieli go o tym przekonać .

Niezmiernie istotne jest też pierwsze 
wrażenie, jakie kandydat wywrze na praco-
dawcy. Budujemy je w ciągu kilku pierwszych 
sekund spotkania i jeśli jest jak najlepsze, 

nasze szanse na zatrudnienie rosną. Oto 
dlaczego warto wybrać ubranie schludne, 
eleganckie, zadbać o to, by nasz wizerunek 
pasował do kultury panującej w danej firmie. 
Jeśli jej pracownicy noszą białe bluzki, gar-
nitury, żakiety, marynarki nie powinniśmy 
przychodzić na rozmowę kwalifikacyjną 
w ubraniu sportowym. Poprzez schludny 
wygląd wyrażamy szacunek dla osoby, z którą 
rozmawiamy – przypomniała pani dyrektor.

Nie do przecenienia jest także po-
zytywne nastawienie do przyszłej pracy. 
Kandydat uśmiechnięty, pełen woli działania, 
ciekawy nowych wyzwań, deklarujący chęć 
zaangażowania się w rozwój firmy ma o wiele 
większe szanse na zatrudnienie niż osoba 
przeświadczona, że jej się nie uda, smutna. 
Warto pokazać, że jesteśmy osobą energiczną, 
pełną entuzjazmu, woli działania, chęci do 
pracy, sumienną. 

Pamiętajmy, że wiele mówimy o sobie 

w sposób niewerbalny, np. poprzez mowę 
ciała, mimikę, gestykulację. Dlatego ważne, 
byśmy nie krzyżowali rąk, nie garbili się, ale 
siedzieli prosto skierowani w stronę osoby 
przeprowadzającej rekrutację.

- Choć rozmowy kwalifikacyjne nie 
należą do najłatwiejszych warto na nich być 
sobą, nie udawać nikogo, zachowywać się na-
turalnie. Gdyby się nie powiodła, zdobywamy 
doświadczenie w staraniach o pracę –mówiła 
Barbara Niedźwiedzka.

Czy młodzi mają szansę na dzisiej-
szym rynku pracy?

Pani dyrektor wyraziła przekonanie, 
że czasem lepiej jest zatrudnić osobę młodą, 
niedoświadczoną, ale pełną energii, pragnącą 
się uczyć, otwartą, radosną, proponującą 
twórcze rozwiązania niż współpracować 
z wieloletnim pracownikiem, który nie chce 
się rozwijać i podwyższać jakości swoich 
usług. Pierwszą z nich można wiele nauczyć  
a w przypadku drugiej bywa to trudne. 

W pracy ważna jest  rzetelność, dys-
pozycyjność  dobre relacje. Ale  praca to nie 
tylko zadania to wykonania, czy zarabianie 
na życie. Praca to też dzielenie się własnym 
talentem, służenie pomocą innym ludziom, 
okazywanie im szacunku należytym wyko-
naniem usługi, zachowaniem, ubiorem, to 
budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi, 
przyjaźnie, satysfakcja a często też nasze 
spełnione marzenia. 

Kończąc spotkanie pani dyrektor ban-
ku BGŻ powiedziała: „Jeśli mielibyście jakieś 
pytania służę pomocą, moje biuro mieści się 
niedaleko waszej szkoły, zapraszam”. Mło-
dzież podziękowała za rady, poświęcony czas 
i zaproszenie oklaskami.                 ( EK, Szet)

Spotkanie uczniów I LO im . T. Kościuszki z Panią Barbarą Niedźwiedzką, 
dyrektorem banku BGŻ w Bielsku Podlaskim

Symulowana rozmowa kwalifikacyjna z K. Frydrych
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Współczesne gospo-
darstwo rolne niczym nie 
przypomina tego sprzed lat, 
jednak niezmiennie narażo-
ne jest na działanie gradu, 
przymrozków czy ulewnego 
deszczu. Nikt nie może sobie 
pozwolić na pozostawienie 
wszystkiego losowi, dlatego 
rolnicy coraz chętniej korzy-
stają z ubezpieczeń.  Z pomo-
cą idzie też państwo, zwięk-
szając dopłaty do składek. 

Andrzej Janc – Dy-
rektor Biura Ubezpieczeń 
Rolnych Concordii Ubez-
pieczenia wymienia 5 po-
wodów, dla których warto 
ubezpieczyć uprawy na 
wiosnę.

1. Czasem słońce, 
czasem deszcz, czyli z po-
godą sam nie wygrasz

W ostatnich latach 
zdarzenia pogodowe o cha-
rakterze katastroficznym wy-
stępują w Polsce coraz czę-
ściej. Spowodowane przez 
nie straty w bezpośredni 
sposób wpływają na sytuację 
finansową gospodarstwa 
rolnego. Jednymi z najwięk-
szych niebezpieczeństw dla 
plonów na wiosnę są grado-
bicia, przymrozki wiosenne, 
deszcze nawalne oraz hura-
gany. Nie sposób przewidzieć 
gdzie wystąpią. Nie można 
się też przed nim uchronić. 

5 powodów… 
2. Państwo pomoże, 

skorzystaj z dopłaty do 
składki

Rolnicy nie mogą liczyć 
na pomoc budżetu państwa, 
jeżeli nie zabezpieczyli wcze-
śniej swojego gospodarstwa. 
Otrzymają za to dopłatę do 
składki ubezpieczenia upraw 
rolnych. Budżet państwa po 
ostatnich zmianach usta-
wowych pokrywa do 50% 
wysokości składki.

Przed wprowadze-
niem ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, polisy  
oferowane były wyłącznie 
na warunkach komercyj-
nych. Wprowadzenie ustawy 
spowodowało bardzo duże 
zainteresowanie zwłasz-
cza ubezpieczeniami upraw. 
Obecnie powierzchnia chro-
nionych upraw kształtuje się 
na poziomie ok. 3,5 mln ha 
w stosunku do ok. 0,8 mln 
ha przed wprowadzeniem 
systemu dopłat – to po-
nad 4-krotny wzrost. Z roku 
na rok rośnie zarówno po-
wierzchnia zabezpieczonych 
upraw jak i liczba ubezpie-
czonych rolników. Dotyczy 
to szczególnie gospodarstw 
towarowych, dla których 
ubezpieczenie jest elemen-
tem właściwego zarządzania 
ryzykiem.

3 .  P re f e re n c y j -
ny kredyt? Tak, ale tylko 
z ubezpieczeniem

Dla wielu rolników 
uzyskanie kredytu stanowi 
jedyną szansę na rozwój 
gospodarstwa. Jednak prze-
konanie o tym banku nie 
należy do najłatwiejszych. 
Nieodzownym w przypadku 
starania się o kredyt pre-
ferencyjny jest posiadanie 
ubezpieczenia. 

4. Dotacje też nie 
od ręki

Zgodnie z  ustawą 
o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospo-
darskich, każdy rolnik, który 
pobiera dopłaty bezpośred-
nie, ma obowiązek zawar-
cia umowy ubezpieczenia. 

W celu uniknięcia problemów 
z uzyskaniem dotacji, warto 
skorzystać z ubezpieczenia 
wszystkich upraw w gospo-
darstwie, zwłaszcza, że pań-
stwo i tak dopłaci do składki.

5. Spokój najważ-
niejszy

Myśląc o zaletach 
ubezpieczenia gospodarstwa 
rolnego, nie należy zapo-
minać o tej najważniejszej 
– gwarancji spokojnego snu. 
Warto więc przemyśleć, czy 
za rozsądną cenę nie kupić 
sobie i swojej rodzinie bez-
cennego spokoju. Tym bar-
dziej, gdy nasza przyszłość 
zależy od tak nieprzewidy-
walnego czynnika, jakim jest 
pogoda.

Medycyna ludowa, cza-
ry, pogańskie tradycje, biało-
ruskiego Podlasia i Polesia 
to główne tematy nowego 
zbioru opowiadań „Szeptem” 
Vitala Voranaua.

Książka wydana zo-
stała w wersji dwujęzycznej: 
białoruskiej i polskiej. Ilu-
stracje wykonał białoruski 
artysta Uładzimir Bludnik.  18 
tekstów zebranych w książce 
opartych zostało na materia-
łach zgromadzonych podczas 
podróży po rejonie białoru-
sko-polskiego pogranicza.

Prezentacja książki 
odbyła się w Muzeum Biało-
ruskim w Hajnówce w środę 
18.03.2015

Nowy zbiór opowiadań 
Vitala Voronaua

Jak już informowaliśmy naszych czytelników, w dniach 
od 1 maja do 31 października br. w Mediolanie odbędzie się 
światowa wystawa EXPO 2015 z udziałem 145 krajów. Tema-
tem wiodącym mediolańskiej wystawy będzie „Wyżywienie 
planety, energia do życia”.Nasz region również zostanie za-
prezentowany, pokazując bogactwo przyrodnicze, rolnictwo 
ekologiczne ( mleczarstwo ), tradycje kulinarne i atrakcje 
turystyczne.

Jako ciekawą informację należy odnotować fakt nastę-
pujący. Głównym wykonawcą konstrukcji Pawilonu Polskiego 
na EXPO 2015 o wadze 200 ton, jest  białostocka firma AleHale. 
Powierzenie tak prestiżowego zadania naszej lokalnej firmie 
jest z pewnością powodem do satysfakcji i raczej przeczy 
określeniom Podlasia jako „Polski B”.                               ( wip)

Białostocka konstrukcja na EXPO 2015

Polska hala na EXPO 2015 
powstaje w Białymstoku

- Z sondażu CBOS wynika, 
że  prezydent Komorowski jest 
mężem stanu dla niemal 80 proc. 
Polaków.

Jeśli racją stanu jest cie-
pła woda w kranie i pogodny 
konserwatyzm, to wtedy tak. 
Według mnie Polska potrzebuje 
nowoczesnego i odważnego pre-
zydenta, który podejmie czasem 
odważniejsze decyzje niż zgolenie 
wąsów”

B a r b a ra  N ow a c k a 
w rozmowie z Oksaną Hała-
tyn-Burda

PRZECZYTANE



Niedziela, 22 marca była niezwykle pracowitym dniem kandydata na prezy-
denta Andrzeja Dudy. Wśród siedmiu spotkań kandydat PIS odwiedził także Bielsk  
Podlaski. Spotkał się z mieszkańcami miasta przy bielskim ratuszu.

Mimo zimnego popołudnia  na nieco spóźnionego kandydata na prezydenta 
czekało wielu mieszkańców miasta, posłowie PIS – Krzysztof Jurgiel, Jarosław 
Zieliński i Dariusz Piontkowski, organizatorzy spotkania lokalnych struktur PIS  
z Krzysztofem Jaworowskim, który powitał Andrzeja Dudę. Wejściu na scenę 
towarzyszyły brawa.

- Żyjemy  wczasach, których także do naszego kraju napływają często obce 
nam, wrogie naszej tradycji wzorce kulturowe, ideologiczne. Myślę, że jednym 
z ważnych zadań dzisiaj ludzi władzy w naszym kraju jest to, aby naszej tradycji, to 
co jest tak mocno wtopione w polską ziemię, w nas wszystkich skutecznie bronić, 
bronić w sposób zdecydowany. Takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa 
wobec pierwszego  obywatela Rzeczpospolitej, wobec polskiego prezydenta – 
mówił rozpoczynając spotkanie Andrzej Duda. 

- Tutaj,  na tej ziemi, żyją ludzie różnych wspólnot religijnych. Żyją ludzie 
prawosławni, żyją wyznawcy kościoła katolickiego, żyją także muzułmanie. Trady-
cyjnie od lat wtopieni w polską kulturę. Razem stanowimy wielką wspólnotę ludzi 
wierzących, ludzie dla których tradycja, wiara, obyczaj wynikający z tych głębokich 
korzeni jest niezwykle istotny i dlatego kiedy  mówimy o przyszłej prezydenturze 
Rzeczpospolitej, kiedy ja odbywam spotkania w całej Polsce to mówię o tym jaka 
jest moja wizja prezydentury.  Jest nią obrona naszej tradycji, naszej kultury, 
naszego obyczaju. Ona  zajmuje w moich wystąpieniach, w spotkaniach z moimi 
rodakami, z wyborcami bardzo ważne miejsce – wyjaśniał Duda.

Kandydat wyraził szereg niepokojów mówiąc o działaniach  koalicyjnego 
rządu, jak też i prezydenta. Jego zdaniem działań nawet niezgodnych z polską 
racją stanu.   

- Kiedy słyszę, że Polska się rozwija, to pytam gdzie i kto to mówi o wielkim 
sukcesie ostatnich 25 lat. Być może w niektórych miejscach tak,  ale problem polega 
na tym, że nie ma w naszym  kraju zrównoważonego rozwoju, są rejony kraju, które 
mają ogromne walory, chociażby turystyczne, przyrodnicze, są wspaniałymi tere-
nami, na  których powinna dziś rozwijać się Polska gospodarka z uwzględnieniem 
lokalnego charakteru, a tak się nie dzieje, bo nie stwarza się ku temu szansy. I tak 
jest także tutaj na Podlasiu – mówił Andrzej Duda.

- Dziś jest potrzebna prezydentura odważna, ale zarazem rozważna cha-
rakteryzująca się  aktywnym  uczestnictwem prezydenta w życiu. Taka właśnie  
prezydenturę chciałem Państwu zaoferować i wierze w to, że  Państwo też takiej 
aktywności oczekują.  Proszę o wsparcie. Musimy działać razem i wierzyć w to, 
że damy radę. Jestem głęboko przekonany, że jesteśmy w stanie naprawić Polskę 
– wyjaśniał Duda.

Apelował o zrównoważony rozwój kraju, odbudowę gospodarczą kraju, 
zatrzymanie  młodych ludzi przed wyjazdem  z Polski, godną płacę. Dziś super-
markety zniszczyły  przedsiębiorczość. Bo jak można konkurować z kimś, kto nie 
płaci podatku. Jak można konkurować z kimś, kto ma cały system ulg stworzonych. 
A tych ulg nie ma dla rodzimych przedsiębiorców. Nie ma takiej konkurencji i nikt 
na świecie takiej konkurencji by nie wytrzymał.  

Andrzej Duda podziękował mieszkańcom tej ziemi, którzy  wychowani 
w duchu miejscowej wielokulturowości, jako ludzie ciężkiej pracy, rozumieją co 
to znaczy godność człowieka,  dobro, życzliwość i serdeczność wobec swoich są-
siadów.  Złożył  też wiązankę kwiatów przy pomniku  katyńsko - smoleńskim przy 
kościele Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim.                                        (Szet)
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Z KAMPANII PREZYDENCKIEJ W BIELSKU PODLASKIM
„Musimy działać razem i wierzyć w to, 

że damy radę”
2 8  l u t e g o 

2015r., w godzinach 
p o p o ł u d n i ow y c h , 
Bielsk Podlaski od-
wiedził  Prezydent 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisław Ko-
morowski. W spotka-
niu udział wzięli m.in. 
posłowie na Sejm RP 
Aleksander Sosna 
i Robert Tyszkiewicz, 
Wojewoda Podlaski 
Andrzej Meyer, Wi-
cemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego 
Maciej Żywno oraz 

licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. 
Prezydent spotkał się z mieszkańcami przed ratuszem miejskim, gdzie 

przywitał go Burmistrz Miasta Jarosław Borowski wraz z Wicestarostą Biel-
skim Piotrem Bożko.

- Chcemy, żeby był Pan rzecznikiem Polski B, C, D i wierzymy, że Pana 
zaangażowanie  przyczyni się do rozwoju małych samorządów – mówił wi-
cestarosta Piotr Bożko.

Bożko podkreślił, że na spotkaniu są ludzie z różnych środowisk z naj-
młodszym wolontariuszem Kacprem.

Prezydent podziękował za powitanie, w sposób szczególny Kacprowi 
za rozdawanie ulotek wyborczych.

- Szukajmy tego, co nas łączy, a nie dzieli, to co może być krokiem 
do jedności dla do-
bra miasta powiatu, 
narodu. Bielsk jest 
takim miastem w pi-
gułce ze względu na 
bogatą różnorodność 
kulturowo – religijną. 
Możemy różniąc się  
robić wspólnie coś 
dobrego i pięknego, 
bo jedynie zgoda bu-
duje– mówił   Broni-
sław Komorowski.

Po wystąpieniu 
prezydenta skiero-
wanym do mieszkańców miasta Bronisław Komorowski rozdawał autografy 
i chętnie fotografował się z mieszkańcami miasta. Sprawił ogromną przyjem-
ność Halinie Gierasimowicz, której ochrona odmówiła zrobienia zdjęcia jej 
komórką. Z pomocą pośpieszył prezydent i wyciągając rękę uwiecznił siebie 
i Halinę  na zdjęciu. W tym czasie obsługa rozdawała drobne gadżety.

Odjeżdżającego limuzyną prezydenta żegnali mieszkańcy miasta. 
Komitet wyborczy prezydenta zbierał  głosy poparcia dla Bronisława Komo-
rowskiego. 

(Szet), foto, Szet, Fiedoruk

„Możemy różniąc się  robić wspólnie 
coś dobrego i pięknego”

Prezydent dziekuje Kasperkowi

B. Komorowski wykonuje selfie z Bielszczanką

20 marca  funkcjonariusze w ramach przeprowadzonej kontroli legal-
ności wykonywania pracy przez cudzoziemców wylegitymowali w Hajnówce 
trzech mężczyzn. Jeden z nich, 28-letni obywatel Rumunii, prowadził działal-
ność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia. Za popełniony czyn został 
ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł.

W tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
ujawnili czterech cudzoziemców, którzy nielegalne wykonywali pracę oraz 
jednego obywatela Polski, który zatrudniał cudzoziemca bez wymaganych 
dokumentów.                                                                                                       (KZ)

Funkcjonariusze z Placówki 
SG w Białowieży za nielegalne 

wykonywanie pracy ukarali mandatem 
karnym obywatela Rumunii
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Doroczny kalendarz imprez 
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie, tradycyjnie 
otwierają Wiosenne Targi Ogrodnicze 
( 18 – 19 kwietnia 2015 r.). Jak zwykle 
miłośnicy zieleni, ogrodów i sadów 
będą mogli nabyć wiele krzewów 
i drzewek, nasion warzyw, ziół,kwia-
tów,gotowych rozsad, środków do 
produkcji ogrodniczej. Będą stoiska 
z narzędziami i maszynami ogrodni-
czymi, z małą architekturą ogrodową.

Ale są i atrakcyjne nowości. Po 
raz pierwszy w Szepietowie zostają 
zorganizowane Targi Motoryzacyjne 
AGRO-MOTO. Kilkunastu wystawców  
z branży motoryzacyjnej zaprezentuje 
wiele modeli aut. Będą również mo-
tocykle, bowiem Klub Motor Skansen 
Ciechanowiec, motodefiladą kilku-
dziesięciu motorów nieoficjalnie 19 

kwietnia otworzy nowy sezon.
Przez dwa dni można będzie 

obejrzeć ponad 200 sztuk okazów ra-
sowych królików i drobiu ozdobnego. 
18 kwietnia na szepietowskim ringu, 
hodowcy koni polskich, zimnokrwi-
stych, zawalczą o Pierwszy Podlaski 
Czempionat Ogierów Kryjących. Dla 
mieszczuchów nie lada atrakcja.

Pasieka PODR zaprasza na 
warsztaty nt. produkcji i przecho-
wywania matek pszczelich oraz 
wiosennych zabiegów w pasiekach. 
Pszczelarze z całego kraju zaoferują 
bogaty wybór miodów. Będzie rów-
nież pokaz tłoczenia i estryfikacji oleju 
rzepakowego oraz wiele, wiele innych 
atrakcji i konkursów.

Naprawdę warto wpaść na te 
dwa kwietniowe dni do Szepietowa !

 ( piw )

Wiosenne Targi Ogrodnicze 2015 w Szepietowie

Tygodnik „Wprost” po raz ko-
lejny opublikował ranking 50 uczelni, 
których absolwenci są najbardziej 
poszukiwani przez pracodawców 
(nr 13/2015). Ranking powstał 
w oparciu o opinie 500 największych 
polskich pracodawców. Politechni-
ka Białostocka znalazła się na 21 
miejscu.

W roku ubiegłym  Politech-
nika Białostocka zajmowała 34 
miejsce. Jest to znaczący sukces, 
tym bardziej że aż w trzech grupach 
kierunków, białostocka uczelnia 
zajęła 6 pozycję ! Są to : elektronika 
i elektrotechnika, inżynieria lądowa 
i budownictwa oraz informatyka 
i telekomunikacja.

Pracodawcy cenią absolwentów 
Politechniki Białostockiej

Rektor Politechniki Białostoc-
kiej, prof. dr Lech Dzienis - „Oprócz 
podstawowej idei rozwoju naukowe-
go realizujemy zadanie skutecznej 
edukacji. Nie chcemy produkować 
bezrobotnych, chcemy by dyplom 
Politechniki Białostockiej był gwa-
rancją zdobycia dobrego miejsca 
pracy”.

Dodajmy, że Politechnika Bia-
łostocka od lat uczestniczy w naszej, 
redakcyjnej akcji „Uczelnie w Powie-
cie”, zawsze nagradzana za bogatą 
i ciekawą prezentację kształcenia, 
zdobywania wiedzy i zawodu. Bardzo 
wielu uczestników tych edukacyj-
nych prezentacji zostało studentami, 
a teraz już absolwentami tej znako-
mitej uczelni.                           ( piw )
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GMINA NAREWKA

Od  połowy  marca  br.   w Galerii  im.  Tamary  Sołoniewicz  
w Narewce  (powiat  hajnowski)   czynna  jest  wystawa  fotograficzna  „Podla-
sie  w obiektywie”.   Ekspozycję  przygotowano  z kilkudziesięciu   kolorowych  
i czarno-białych  zdjęć  dużego  formatu.  

 Artyści  fotograficy  uwiecznili  na   papierze  fotograficznym   cie-
kawe   zakątki  na  Podlasiu.  Są  tu  m.  in.  piękne  krajobrazy  w różnych  
porach   roku,  urocze  wschody  i zachody  słońca,  rozlewiska  rzek  i  męż-
czyźni   płynący  na  łodziach,  dawne  wąskie  wiejskie  uliczki   i kobiety   na  
ławeczkach  przed  domami  oraz   stare  chaty   o niepowtarzalnej   architek-
turze  chylące  się  ku  ziemi.   Ten  krajobraz  bezpowrotnie  odchodzi.

Tekst  i fot.:   Jan  Ciełuszecki

Nowa wystawa w galerii

19 marca 2015 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów 
Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie 
rolnym”. Uczestników konkursu gościł Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

 Na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród przyjechał Artur 
Brzóska – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W swoim 
wystąpieniu podziękował szkołom za zaangażowanie i zainteresowanie kon-
kursem oraz pogratulował uczestnikom woli rywalizacji i chęci sprawdzenia 
znajomości specjalistycznej wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym. 
Podkreślił prewencyjny charakter konkursu i rolę Kasy w edukacji młodzieży 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.  

 Organizatorami XIX edycji konkursu byli:
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 

w Białymstoku,
- Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa 

Podlaskiego.
Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkół rolniczych 

województwa podlaskiego zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 
W okresie od października do listopada 2014 r. pracownicy Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymsto-
ku   przeszkolili 498 uczniów z 18 szkół rolniczych województwa podlaskiego. 
W etapie wojewódzkim  konkursu wzięło udział 17 uczniów, którzy zajęli 
I miejsca w eliminacjach szkolnych.

Laureatami  etapu wojewódzkiego zostali:
I miejsce – Karol Sakowicz, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 

w Zambrowie,
II miejsce – Rafał Kazimierczuk, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podla-

skim,
III miejsce – Przemysław Tryskuć, Zespół Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Praktycznego  w Białymstoku.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

  Krzysztof Kozioł

Finał XIX Wojewódzkiego Konkursu 
dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym 

„BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE 
ROLNYM” rozstrzygnięty

17  marca  br.  odbyło  się  walne  
zebranie  sprawozdawczo-wybor-
cze   członków  Koła  Terenowego  
Polskiego  Związku   Niewidomych  
w Hajnówce.    Wzięli  w nim  udział:   
przedstawicielki  władz  okęgowych  
(m. in.  Agnieszka  Szustko),  kierow-
nik   Powiatowego  Centrum  Pomovcy  
Rodzinie  - Paweł  Szymaniuk  i sekre-
tarz  Urzędu  Miejskiego  - Jarosław  
Grygoruk.   Sprawozdanie  Zarządu  
Koła   za  czteroletni  okres   złożyła  
prezes  Alicja  Leoniuk  i następnie   
odbyła  się  dyskusja  nad  spawoz-
daniem.  Pracę   Zarządu  Koła   PZN   
w Hajnówce  oceniono  pozytywnie  
i udzielono  absolutorium  ustępują-
cemu  zarządowi  koła.

  Członkowie  koła   brali  udział   
m.  in.   w wielu   spotkaniach  inte-
gracyjnych,   imprezach  kultural-
no-rozrywkowych  i sportowo-re-
kreacyjnych,  jeździli  na  wycieczki  
i pikniki  a także  na  koncerty  i do  
teatru.  Mieszkańcy  powiatu  z białą  
laską  chętnie  korzystają  z sanato-
riów.  W wielu  imprezach   (Dzień  

Nowe władze koła PZN w Hajnówce

Białej  Laski,  spotkanie  opłatkowe  
itp.)  przychodzą  im  z pomocą  mło-
de  wolontariuszki  z hajnowskich  
szkół. Uczniowie  przygotowują  też  
okazjonalne  przedstawienia   dla  
niewidomych.   Aktywni  członkowie  
otrzymali  odznaki   przyznawane  
przez  Zarząd  Główny  PZN.  Człon-
kowie  zarządu  działają  prężnie  i pro-
wadzą  piękną  kronikę,   ilustrowaną  
zdjęciami  i wycinkami  prasowymi  
(m. in.  z „Wieści  Podlaskich”).

Podczas  walnego  zebrania  
dokonano  wyboru  nowych  władz.  
Prezesem   wybrano  Alicję  Leoniuk.  
W skład  zarządu  koła  PZN  weszli   
Janusz  Puch  - wiceprzewodniczący,  
Dorota  Królikowska   - sekretarz,  
Ewa  Borysowiec  - skarbnik  i Miko-
łaj  Jankowski  -  członek  zarządu.   
Na  delegata  na  Zjazd  Wojewódzki   
PZN   wybrano  Alicję  Leoniuk.  Na   
zakończenie  zebrania   przyjęto  
program  działania  koła  na  kolejną    
czteroletnią  kadencję.  
Tekst  i fot.:   Jan  Ciełuszecki

Młoda   prezeska   Koła  PZN  Alicja  Leoniuk  siedzi  pierwsza  od  lewej.
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Zapraszamy serdecznie entu-
zjastów modelarstwa kartonowego 
do prezentacji konkursowej swoich 
modeli w kategorii standard i open 
dla uczniów szkół podstawowych ( 
młodzik), szkól gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych (junior) oraz seniorów 
w wielu klasach. Konkurs to okazja do 
spotkania modelarzy indywidualnych, 
klubów modelarskich, wymiany do-
świadczeń środowisk modelarskich, 
możliwość zakupu modeli kartono-
wych - giełda modelarska. Zaprasza-
my również sympatyków modelarstwa 
i przyszłych adeptów tego hobby do 
obejrzenia wystawy konkursowej 
modeli. Konkurs  odbędzie się podczas 
Dni Bielska Podlaskiego, a rozstrzy-
gnięcie  i wystawa modeli 31 maja 
– niedziela, w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. kpt. W. Wysockiego przy ulicy 
Wysockiego 6 w Bielsku Podlaskim.

W trakcie trwania konkursu 
zapraszamy również do skorzystania 
z bogatej ofert kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej miasta Bielsk Podla-

I Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 
o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  29-31.05.2015

ski, jednego z najstarszych miast 
Podlasia, miasta wielokulturowego, 
wielowyznaniowego, które obchodzi 
swoje święto w dniach 29- 31 maja 
2015 roku.

I Organizatorzy konkursu:
1.Urząd Miasta Bielsk Podlaski
2.Szkola Podstawowa nr 2 im. 

kpt. W. Wysockiego w Bielsku Pod-
laskim

3.Krzysztof Gliwa
II. Organizatorzy przewidują 

nagrody specjalne:
-Nagroda Burmistrza Miasta 

Bielsk Podlaski
-Nagroda Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysoc-
kiego w Bielsku Podlaskim

-Nagroda Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

III Patronat honorowy
1.Burmistrz Miasta Bielsk Pod-

laski
2.Wojskowy Komendant Uzu-

pełnień w Bielsku Podlaskim
3.Starosta Bielski
Więcej informacji na temat ter-

minów i miejsca konkursu, warunków 
uczestnictwa w konkursie, katego-
riach uczestników, klasach modeli, 
zasadach oceniania można uzyskać na 
stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podla-
skim – szkola2bielsk.republika.pl oraz 
pod telefonem; 85 7302408

Duży wybór modeli kartonowych i plastikowych
w księgarni w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 124 

i księgarni Milena w Hajnówce ul. 3 maja 45 
oraz sklepu internetowego 
http://szafirowaokladka.pl

Zapraszamy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 4
im. Ziemi Podlaskiej
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Hołowieska 18
tel. 85  833-27-37 fax. 85 833-27-33

 Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Pod-
laskim (dawny Zespół Szkół Rolniczych) uprzejmie informuje, że w dniach 
27-28.06.2015 r. (sobota, niedziela) obchodzić będziemy 70 – lecie powsta-
nia szkoły i zjazd absolwentów.

 W dniu 29 marca 1945 roku powołano pierwsze Gimnazjum Go-
spodarstwa Wiejskiego. Przez okres swojego istnienia, szkoła kolejno 
posiadała nazwy:

1948 rok – Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia
1949 rok – Liceum Rachunkowości Rolnej
1951 rok – Państwowe Technikum Rachunkowości Rolnej
1975 rok – Zespół Szkół Rolniczych
2002 rok – Zespół Szkół Nr 4
2003 rok – Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Pod-

laskim
 Należy podkreślić, że przy wymienionych szkołach i w poszcze-

gólnych latach funkcjonowały różne szkoły zawodowe, ponadgimnazjalne 
i pomaturalne, jak np. technikum rolnicze, zasadnicza szkoła rolnicza, 
liceum ekonomiczne czy policealna szkoła agrobiznesu. Kształcenie prze-
biegało w systemie dziennym, zaocznym i korespondencyjnym.

 Szkołami kierowało 13 dyrektorów.

Pedagogów i absolwentów szkół bardzo serdecznie zapraszamy do 
udziału w obchodach

tel. (85) 833 27 37
e-mail: zsznr4bp@op.pl

ZJAZD ABSOLWENTÓW
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