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Noworoczne spotkanie z szefami
Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Istniejący od 2000 roku, Związek Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego skupia obecnie 94 gminy.
W dniu 14 stycznia br. w Urzędzie
Marszałkowskim odbyło się spotkanie na temat współpracy między samorządem województwa a gminami
wiejskimi.
Głównym tematem spotkania,
któremu przewodniczył marszałek
Mieczysław Baszko z udziałem
członka Zarządu Województwa Jerzego Leszczyńskiego, była ocena
warunków obecnej i przyszłej współpracy samorządów gmin z Urzędem
Marszałkowskim. Jak zwykle w takich naradach jednym z wiodących
tematów jest zdobycie środków
pieniężnych na rozwój obszarów
wiejskich, m. in. na wodociągi, kanalizację, remonty i budowę dróg,
w szczególności dróg rolniczych
i dojazdowych do pól. We wrześniu
br. obie strony opracują program
w tych sprawach, tak, by można

było go wdrożyć w przyszłym roku
budżetowym.
Tegoroczne środki w większym niż dotąd stopniu będą przeznaczone na rekultywację gruntów
i remontowanie dróg dojazdowych
oraz odkamienianie i odkrzaczanie
pól. Samorząd województwa będzie
wspierał gminny przemysł przetwórczy, szczególnie w dziedzinie
mleczarstwa. Zajmujący się tą branżą,
zwycięzcy konkursu „Podlaska Marka
Roku”, będą mogli się zaprezentować
podczas Wystawy Światowej EXPO
w Mediolanie.
W spotkaniu ze strony Związku
Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego uczestniczyli :
przewodniczący zarządu Mirosław Lech – wójt gminy Korycin, Witold Liszkowski – wójt gminy Puńsk,
Marek Kaczyński – wójt gminy Nowe
Piekuty i Zenon Białobrzeski – wójt
gminy Zbójna.
( piw )

Będzie ekologiczniej
Projekt „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża” uzyskał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.
Głównym problemem na naszym terenie jest degradacja środowiska naturalnego, będąca wynikiem
wysokiej emisji gazów cieplarnianych
– komentuje Małgorzata Bzowska-Dowbysz, pracownik Urzędu
Gminy Białowieża. - Problem ten
jest skorelowany z niskim stopniem
wykorzystania odnawialnych źródeł
do wytwarzania energii elektrycznej.
Przedmiotem projektu jest

montaż instalacji fotowoltaicznej na
dachu istniejącego budynku Urzędu
Gminy Białowieża. Projektowany
system fotowoltaiczny o mocy 20kWp
będzie się składał z 80 szt. modułów
fotowoltaicznych podłączonych do
jednego inwetera o mocy 17 kWp.
Wyprodukowana energia elektryczna
wykorzystana zostanie na potrzeby
własne budynku Urzędu Gminy i nie
będzie oddawana do sieci zewnętrznej. Długofalowymi konsekwencjami
realizacji zadania będzie zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej w miejscu
realizacji projektu.
Realizacja założonych celów
przedsięwzięcia polegającego na
montażu instalacji fotowoltaicznej
Cd. str. 2

Uroczyste otwarcie
nowowyremontowanych oddziałów
w SP ZOZ w Hajnówce

Szpital w Hajnówce może pochwalić się kolejnym sukcesem. Pasmo
ubiegłorocznych osiągnięć (do których zaliczyć możemy m.in. certyfikaty
jakości, otwarcie nowo wyremontowanego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym oraz miejsce w pierwszej 30. najlepszych szpitali w Polsce)
Cd. str. 2

Wystawa Światowa EXPO 2015 – Mediolan

Województwo podlaskie na Expo 2015
Zarząd Województwa, podczas posiedzenia w dniu 7 stycznia br., zaakceptował koncepcję prezentacji naszego regionu na Wystawie Światowej EXPO
2015 w Mediolanie. Wystawa odbędzie się od 1 maja do 31 października br.
Hasło wystawy - „Wyżywienie planety,energia dla życia”.
Zdaniem Zarządu Województwa, któremu przewodniczył marszałek
Mieczysław Baszko, uczestnictwo w wystawie będzie ogromną szansą na
promocję i prezentację walorów naszego województwa.
Zielony, czysty ekologicznie, przyjazny przybyszom region może pokazać
wspaniałą przyrodę, warunki do uprawiania aktywnej turystyki, ekologiczne
rolnictwo, wielokulturowe tradycje kulinarne, sztukę ludową. I tak właśnie się
pokażemy w dniu prezentacji naszego województwa.
( piw )
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Uroczyste otwarcie
nowowyremontowanych oddziałów
w SP ZOZ w Hajnówce Cd. ze str. 1
zwieńczyła uroczystość otwarcia
nowowyremontowych oddziałów rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej
w dniu 18.12.2014r. W uroczystości
udział wzięli duchowni ks. Dziekan
Michał Niegierewicz, Ks. Dziekan
Józef Poskrobko oraz kapelani szpitalni, radni sejmiku województwa
Włodzimierz Pietroczuk i Mikołaj
Janowski, Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Halina
Surel, przedstawiciele samorządów
z terenu powiatu hajnowskiego,
przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych, sponsorzy
oraz pracownicy szpitala. Wszystkich
gorąco powitał Dyrektor placówki
Grzegorz Tomaszuk.
Nowe, wyremontowane oddziały dorównują najnowocześniejszym tego typu placówkom w kraju.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom
łączą w sobie funkcjonalność, komfort pobytu pacjenta oraz estetykę.
Wszystkie sale łóżkowe posiadają
odrębne węzły sanitarne wyposażone
w urządzenia myjąco– dezynfekujące,
oddział wyposażony został w niezbędny sprzęt do pracy z pacjentem.
Bardzo się cieszymy z kolejnych sukcesów hajnowskiego ZOZ, że z placówki o charakterze lokalnym szpital
przekształcił się w nowoczesny
ośrodek, mający potencjał, by konkurować z innymi szpitalami w Polsce.
Dodowem tego jest ranking Rzeczpospolitej, w której nasz ZOZ znalazł się
w pierwszej trzydziestce najlepszych
placówek w Polsce. Jesteśmy dumni,
że w naszym powiecie funkcjonuje
ośrodek o tak wysokim standardzie

usług zdrowotnych– mówi Starosta
Hajnowski Mirosław Romaniuk.
Inwestycja polegająca na przebudowie dwóch oddziałów pochłonęła ok. 3 mln.zł. Sfinansowana
została ona ze środków Ministerstwa
Zdrowia, PFRON, samorządów oraz
darowizn przekazanych przez sponsorów. Grzegorz Tomaszuk podziękował wszystkim darczyńcom za pomoc
i zaangażowanie. Dzięki okazanemu
wsparciu oferta szpitala wzbogaciła
się o usługi w zakresie rehabilitacji
i neurologii. Hajnowski ZOZ nie zamierza zwalniać tempa: Przed nami
inne potrzeby inwestycyjne: remont
interny, przebudowa bloku operacyjnego na oddziale ratunkowym,
oddziału intensywnej terapii– powiedział Grzegorz Tomaszuk. By jednak
możliwy był dalszy rozwój placówki
potrzebne są pieniądze: Dalsza rozbudowa i modernizacja szpitala to
jedno z wyzwań, jakie stoją przed
samorządem, jakie powiat postawił
sobie w nowej strategii zrównoważonego rozwoju obejmującego lata
2015-2020. Myślę, że przy udanej
współpracy powiatu z samorządem województwa, będzie możliwie
pozyskanie środków na działania
dążące do systematycznej poprawy
świadczonych usług medycznych –
powiedział Starosta.
Dzięki intensywnej pracy, hajnowski SP ZOZ przekształca się
w nowoczesny ośrodek. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Nikołajuk

Będzie ekologicznej
przyczyni się do rozwiązania problemów zarówno na tle społecznym,
gospodarczym, jak i środowiskowym.
Będzie miała również wpływ na zrównoważony rozwój Gminy Białowieża
oraz powiatu hajnowskiego.
Potrzeba utworzenia instalacji słonecznej wynika głównie
z konieczności ograniczenia opisanych powyżej problemów, ale także
z potrzeb rozpatrywanych w różnych
płaszczyznach:
-społecznych (ograniczenie

Cd. ze str. 1

bezrobocia, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców),
-gospodarczej (poprawę sytuacji ekonomicznej beneficjenta, wykorzystanie potencjału energetycznego
energii słonecznej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
-środowiskowej (zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie efektu „niskiej
emisji”, zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii).
Mateusz Gutowski

IX ŻubrOFFka

3 grudnia 2014 r. spotkaliśmy
się w Sali kinowej Muzeum Białoruskiego w ramach dziewiątej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Krótkometrażowych ŻubrOFFka,
organizowanego przez Białostocki Ośrodek
Kultury. W tym
roku festiwal zaprezentował się
również w mniejszych miejscowościach, nie
pomijając przy
tym Hajnówki,
gdzie gościł po
raz pierwszy.
Pierwsza
edycja ŻubrOFFki sięga 2006
roku i od tego
czasu mocno
ewaluowała –
z kameralnego
pokazu filmów do jednego z największych podlaskich festiwali filmowych
znanych w całej Polsce jak i poza jej
granicami.

ŻubrOFFka to nie tylko konkurs
i pokaz filmów, to także spotkania
z organizatorami, twórcami, a także
warsztaty filmowe. Celem festiwalu jest również zaprezentowanie
mniej znanych
filmów z całego świata.
W programie
zobaczyliśmy dziewięć
krótkich animacji przedstawiających
współczesną
Japonię widzianą oczami samych
Japończyków.
Każda z tych
produkcji zdobyła nagrody
w ubiegłych
latach.
Dziękujemy Żuboffce za prezentację dobrego
kina niezależnego w Hajnówce , oraz
wszystkim, którzy przybyli w środowy
wieczór.

Spektakl „Bieżeńcy” w Hajnówce
W Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce od trzech
lat aktywnie działa grupa teatralna
pod opieką Joanny Troc, absolwentki
Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Wydziału Sztuki Lalkarskiej
w Białymstoku. Przygotowany został
kolejny znakomity spektakl „Bieżeńcy”. Spektakl powstał w oparciu
o książkę Bożeny Diemianiuk, tekst
o. Grzegorza Misijuka oraz wpisy
z portalu www.bieżeństwo.pl. Jan
Maksymiuk przełożył teksty z języka
polskiego na dialekt Białorusinów
Podlasia.
Sam termin „bieżeństwo”
oznacza „uchodźstwo” – mamy tu na
myśli konkretne uchodźstwo, które
miało miejsce prawie sto lat temu.
W 1915 roku rosnące w siłę wojsko
niemieckie przerywa linię frontu
i posuwa się na wschód. Wówczas
armia rosyjska przyjmuje taktykę
„spalonej ziemi” – przegania ludność
z zamieszkałych terenów, niszcząc
przy tym ich cały majątek i dobytek.
Miliony ludzi masowo ucieka w głąb
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Rosji, najliczniejsza grupa wywodziła
się z terenów dzisiejszego Podlasia.
Droga trwała około dwóch lat, pochłaniając przy tym wiele ofiar, drugie
tyle trwał powrót do rodzinnych stron.
Prawdopodobnie połowa uchodźców

W spektaklu wystąpiła zdolna
młodzież z hajnowskiego i bielskiego
Liceum Ogólnokształcącego z DNJB:
Magdalena Gawryluk, Maria Krawczyk, Jakub Maciejuk oraz Michał
Skorbiłowicz. Chłopcy zajęli się

nigdy nie wróciła do swych domów.
Spektakl ukazał losy bieżeńców na
przykładzie rodziny Daniluków, której
historię opisała Bożena Diemianiuk
w swojej książce „Bieżeńcy”.

również oprawą muzyczną, grając
podczas spektaklu na akordeonach.
Na premierze w Muzeum Białoruskim w Hajnówce dnia 14 grudnia
2014 zabrakło miejsc siedzących, co

może dowodzić tego, że jest ogromne
zapotrzebowanie w społeczeństwie
na tego typu imprezy, jak również
bliski okazał się poruszony temat.
Publiczność stała nawet w drzwiach,
owacjami na stojąco podziękowała
za spektakl nie kryjąc przy tym łez
wzruszenia. Po premierze w Hajnówce grupie i opiekunce za ich ciężką
pracę podziękował dyrektor Muzeum-Tomasz Tichoniuk. Słowa uznania
i podziękowania padły również z ust
gościa specjalnego posła - Eugeniusza Czykwina który jest jednocześnie
przewodniczącym społecznego komitetu do spraw „bieżeństwa”. Oprócz
premierowego spektaklu w Hajnówce, „Bieżeńcy” pokazani byli jeszcze
kilkakrotnie zarówno w Hajnówce,
jak i w Bielsku Podlaskim.
Projekt realizowany jest dzięki
dotacji Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz
Urzędu Miasta Hajnówka.
A.Wawreszuk, fot. A.Tichoniuk
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Nie tylko o lotnisku...

LEWYM OKIEM
Nie będzie referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego.
Tak zadecydowali radni na ostatniej
w 2014 roku sesji sejmiku wojewódzkiego. Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum wystąpiła grupa
inicjatywna działająca pod auspicjami
PiS zbierając pod wnioskiem ponad
60 tysięcy podpisów. Specjalna sejmikowa komisja sprawdziła wniosek
od strony formalnej i rekomendowała
radnym przyjęcie stosownej uchwały, która uruchomiłaby procedury
związane z referendum. Z wnioskiem
przeciwnym wystąpił zarząd województwa uzasadniając,że referendum
będzie miało jedynie charakter konsultacyjny. Po co więc pytać o zdanie
mieszkańców województwa skoro
zarząd i tak jest zdania,że lotnisko
– wprawdzie nie regionalne tylko
lokalne – jest województwu potrzebne. Z ust samego marszałka padło
zapewnienie,że dołoży wszelkich
starań by takie lotnisko na Podlasiu
powstało. Niejako dodatkowym
argumentem były koszty samego

referendum szacowane na około 2 –
3 miliony złotych. Nikomu chyba nie
przeszło przez myśl,że mieszkańcy
mogliby postanowić inaczej. Tak
oto historia lotniska zatoczyła koło
i kto wie może procedury związane
z lokalizacją,oceną oddziaływania na
środowisko i temu podobne kosztowne opracowania rozpoczną się od
nowa. Można tą mitręgę administracyjną wyeliminować a przynajmniej
znacznie ograniczyć decydując się na
lokalizację lotniska na białostockich
Krywlanach. Prezydent Białegostoku
– co prawda w ubiegłej kadencji –
deklarował daleko idącą współpracę
w realizacji tego pomysłu. Jeśli po
reelekcji nie zmienił zdania jest
szansa na porozumienie z zarządem
województwa. Tylko patrzeć jak
rozpoczną się konkretne rozmowy.
Sprawę komplikuje jednak fakt,że nie
można raczej liczyć na środki unijne
i całe przedsięwzięcie trzeba będzie
sfinansować z własnych budżetów.
Taki jest efekt kilkunastoletnich
zmagań związanych z budową podla-

skiego lotniska. Opozycyjni radni PiS
oczekują na informację o kosztach
jakie poniesiono na przygotowania
inwestycji, która niestety nie weszła
dotychczas w fazę realizacji. Fachowcy twierdzą że bez większego ryzyka
można przyjmować zakłady, że i w tej
kadencji samorządu budowa lotniska
nie zostanie rozpoczęta. W drugiej
części drugiej sesji sejmiku radni
dokonali wyboru przedstawicieli województwa w Związku Województw
RP. Zostali nimi Jarosław Dworzański
z PO i Jan Dobrzyński z opozycyjnego
PiS. W głosowaniu przepadł przedstawiciel PSL co jeszcze bardziej
skomplikowało sytuację w koalicji.
Pesymiści wróżyli nawet,że może
dojść do powtórki z historii, kiedy
to brak porozumienia doprowadził
do nowych wyborów. Początek nowego roku przynosi jednak nieco
optymizmu. Koalicjanci porozumieli
się w sprawie podziału kompetencji.
Sejmik dokonał wyboru wiceprzewodniczących. Ukonstytuowały się
sejmikowe komisje. Odbyło się pierw-

sze czytanie budżetu województwa
na 2015 rok.
Na trzeciej już sesji obradowała rada powiatu hajnowskiego. Radni
jednomyślnie przyjęli budżet na 2015
rok, przygotowany - o czym piszę
z nieukrywaną satysfakcją - przez
zarząd powiatu, któremu miałem
zaszczyt przewodniczyć. Opozycja,
moim zdaniem słusznie,upomniała
się u starosty o programowe expose
co wywołało zupełnie niepotrzebną,
emocjonalną i nieco nieparlamentarną dyskusję. Nie ma bowiem lepszego
momentu na propozycje programowe
niż początek kadencji i sesja na której uchwala się pierwszy w kadencji
budżet.
W obydwu przypadkach pozostaje mieć nadzieję, że po tych
rozpoczynających kadencję samorządowych harcach, na kolejnych sesjach
będzie już tylko merytorycznie z troską o sprawy województwa i powiatu.

Włodzimierz Pietroczuk

Finał Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce
Dnia 25 listopada 2014 r. odbył
się finał V edycji Konkursu Wiedzy
Ekologicznej: Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody
w Polsce realizowanej w roku szkolnym 2014/2015. Jednym z celów
konkursu, adresowanego do gimnazjalistów naszego województwa
i ich nauczycieli, jest uświadomienie,
jak ważna jest ochrona środowiska,
szczególnie w naszym regionie, gdzie
zachowały się tak cenne obszary
przyrodnicze. Konkurs nie tylko mobi-

lizuje do pogłębiania wiedzy, ale również uczy samodzielnych obserwacji
przyrodniczych oraz sporządzania ich
dokumentacji.   
Tegoroczna edycja, w którą
włączyło się 617 gimnazjalistów,
zwracała szczególną uwagę na żubra
- z uwagi na fakt, że w 2014 roku
obchodziliśmy „szczególne urodziny”
żubra – 85 rocznicę rozpoczęcia restytucji tego gatunku. Stąd w tegorocznej
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edycji jeden z wiodących tematów,
które podejmowali finaliści jako autorskie zadanie przyrodnicze, dotyczył
tego niezwykłego ssaka.                     
     Przy realizacji konkursu
współpracowały: Biebrzański Park
Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku, Park Krajobrazowy
Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski
Park Krajobrazowy i Łomżyński Park
Krajobrazowy Doliny Narwi. Konkurs
uzyskał Honorowe Patronaty: Podlaskiego Kuratora Oświaty
w Białymstoku, parków narodowych i krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku, Zarządu
Regionu Podlaskiego
NSZZ Solidarność,
Starostwa Powiatowego w Hajnówce,
Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Dofinansowany był
ze środków WFOŚiGW
w Białymstoku, ponadto wsparcia finansowego udzielili: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w B iałymstoku.                                                                                                   
     Finał konkursu rozpoczął
test dotyczący: ekologii, walorów
przyrodniczych naszego Regionu oraz
jego ochrony. Dziesięciu finalistów
uczestniczyło w części ustnej. Ich
wypowiedzi poddane były weryfikacji
Komisji, której członkowie oceniali, w jakim stopniu młodzież zna

przyrodę najbliższej okolicy, jak też,
jakie ma poglądy w kwestii ochrony
światowych zasobów przyrodniczych.
     Komisja konkursu w składzie: dr Czesław
Okołów – Przewodniczący
Komisji oraz członkowie: Wojciech Misiukiewicz, Jarosław
Krawczyk, Marzenna Bielonko, Katarzyna Daleszczyk,
Jolanta Ryś i Ewa Kraśnicka
wyłoniła dziesięciu laureatów.
Zdobywczynią pierwszego
miejsca została Aleksandra
Grodzka z Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem, drugie
miejsce uzyskała Daria Łada
z Publicznego Gimnazjum
im. Ofiar Katynia w Piątnicy,
a trzecie Bartosz Tuchliński z Publicznego Gimnazjum nr 15
w Białymstoku. Wśród pozostałych
zwycięzców są gimnazjaliści z Łap,
Hajnówki, Suwałk, Czyż i Wizny.
W tegorocznej edycji w kon-

kursie uczestniczyli reprezentanci 60
gimnazjów z ponad 30 miejscowości
położonych na terenie trzynastu

podlaskich powiatów. Gratulujemy
wszystkim finalistom i ich nauczycielom, zapraszamy do kolejnej edycji
Konkursu Wiedzy Ekologicznej.
Hanna Schmidt
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18 milionów na „zieloną energię”
Tak zdecydował Zarząd Województwa. Łącznie 17 podlaskich
przedsiębiorstw, szkół i szpitali
otrzyma blisko 18 mln zł z Regionalnego programu Operacyjnego na
wykorzystanie energii odnawialnej na
własne potrzeby.
Ich projekty znajdowały się na
liście rezerwowej po ostatnim konkursie z Działania 5.2 (Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska), ogłoszonym w ramach RPO pod
koniec 2013 roku. Warunkiem było
wykorzystanie wytworzonej energii

z odnawialnych źródeł wyłącznie na
własne potrzeby.
Teraz dzięki oszczędnościom
w realizacji programu wszystkie
projekty z listy rezerwowej otrzymają
wsparcie. Łącznie ich wartość wynosi
22,5 mln zł, a dofinansowanie z RPO
to prawie 18 mln zł. I tak:
1. Gmina Miejska Hajnówka
otrzyma 846 629.03 zł na zwiększenie
udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Miasta Hajnówka
poprzez zastosowanie pomp ciepła
i kolektorów słonecznych w Parku

Wodnym . Wartość inwestycji - 2.377
176,99 zł
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wdrożenie produkcji
energii elektrycznej na potrzeby
własne Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Siemiatyczach. Wartość inwestycji - 700
994,35 zł; dofinansowanie - 484
426,98 zł.
3. Skarb Państwa- Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Rudka w Rudce.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w Nadleśnictwie Rudka.
Wartość inwestycji - 1.304 193,00 zł,
dofinansowanie - 901 271,59 zł.
Łącznie, dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, w naszym regionie powstaje ponad sto
inwestycji, związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ich
wartość to ponad 317 mln zł, z czego
dofinansowanie wynosi 173,5 mln zł.
(jk)

PIĘCIOLATKI Z PRZEDSZKOLA NR 3 W HAJNÓWCE
WYSTĄPIŁY W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO
11 stycznia 2015r. przedszkolaki z grupy „Żubrów” Przedszkola Nr
3 w Hajnówce wystawiły w Kościele
pod wezwaniem Świętych Cyryla
i Metodego jasełka. Krótka historia
narodzin Jezusa przeplatana kolęda-

mi i pastorałkami wprawiła wiernych
zgromadzonych w kościele w radosny
nastrój ale także skłoniła do refleksji
nad znaczeniem świąt Bożego Narodzenia.

Mali aktorzy z „Przedszkola
na Rzecznej” dumnie zaprezentowali swoje talenty przed bliskimi,
ale także przed publicznością im
nieznaną. W wielkim kościele, do
zimnych mikrofonów pięknie i ciepło
brzmiały ich dziecięce głosy. Był to
ich pierwszy tak ważny i publiczny wy-
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stęp, jednak wszyscy przezwyciężyli
tremę i urzekli publiczność pięknym
przedstawieniem. Dla dzieci była to
wyjątkowa chwila.
Z pewnością występ stał się
odpowiedzią na tytułowe pytanie

z wiersza księdza Jana Twardowskiego: „Dlaczego jest święto Bożego
Narodzenia”:
(…) Dlatego, żeby się uczyć
miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie
ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać
do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać. (…)   
Dziękujemy naszym zdolnym
i pracowitym wychowankom, których
starania zostały docenione podwójnymi (!!!) brawami oraz licznymi gratulacjami. Jesteśmy z Was dumne!
Szczególnie serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Zygmuntowi Bronickiemu za gościnność
oraz ciepłe przyjęcie nas oraz naszych
podopiecznych. Dziękujemy także
księdzu wikaremu Tomaszowi Łapińskiemu za pomoc organizacyjną,
techniczną oraz duchowe wsparcie i ciepłą, spokojną atmosferę
podczas organizacji oraz trwania
jasełek. Dziękujemy również za to,
że mogliśmy w świątecznej aurze
betlejemskiego źródła delektować się
pysznymi słodyczami otrzymanymi
od księdza Tomasza. Dzieci stwierdziły, że słodycze otrzymane w kościele

smakują wyjątkowo.
Dziękujemy wspaniałym Rodzicom małych aktorów za pomoc
w przygotowaniu jasełek oraz poświęcony czas.
Dziękujemy również naszej
Pani Dyrektor Dorocie Durzyńskiej
za zaufanie oraz wiarę w efekty pracy
naszej oraz cudownych dzieci, z którymi mamy szczęście pracować. Dziękujemy także za to, że Pani Dyrektor
wspierała nas swoją obecnością
w kościele.
Dziękujemy także naszej wspaniałej koleżance Agnieszce Panasiuk
– Kaczoch za wykonanie zdjęć z uroczystego występu.
Mamy nadzieję, że zobaczymy
się w pięknym Kościele pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego

również za rok, w równie miłej, świątecznej atmosferze!

Bogusława Wołodkiewicz ,
Urszula Raczkowska – Filinowicz
i Monika Czekańska
Autorka zdjęć: Agnieszka
Panasiuk - Kaczoch

Przeczytane

Miller powinien odejść?
- I kto go zastąpi? Miller, jeśli chodzi o klasę polityczną, przerasta
wszystkich w obecnym Sojuszu. Nie ma tam osoby o podobnym talencie,
nie mówiąc o doświadczeniu . Choć w końcu zmiana pokoleniowa musi się
dokonać. Miller dobiega siedemdziesiątki. Młodzi w SLD nie zachwycają.
Ciągle słyszę, że coś tam się u nich gotuje, ale na razie się nie ugotowało.
Aleksander Kwaśniewski, były prezydent - „Polska”
*
„Gdy grał z nami w Widzewie, wiedzieliśmy, że Zbyszek co innego
myśli, co innego mówi i co innego robi. I tak pozostało do dzisiaj.”
Mirosław Tłokiński o Zbigniewie Bońku
*
„Jest człowiekiem bez zaplecza w partii. Jego kariera była budowana
wyłącznie na pozycji Tuska.”
Ireneusz Raś o Radosławie Sikorskim
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Rolnicza stolica Podlasia zaprasza
Bogaty kalendarz imprez targowo-wystawienniczych na 2015
rok przygotował Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
W tegorocznym programie
znajdują się targi ogrodnicze, pszczelarskie, targi budownictwa wiejskiego, a także imprezy dedykowane tym,
którzy chcą dowiedzieć się więcej np.
o konserwacji i przygotowywaniu
pasz z użytków zielonych, uprawie
kukurydzy, hodowli zwierząt, a także
wydarzenia skierowane do właścicieli
lasów czy do branży agroturystycznej.
Każde targi organizowane
przez PODR w Szepietowie to wydarzenie branży rolniczej o zasięgu
północno-wschodniej Polski. Przez te
kilka dni w roku Szepietowo staje się
rolniczą stolicą Podlasia. Spełniamy
wysokie wymagania wystawców jak
i odwiedzających.
Najnowsze osiągnięcia rolnictwa tylko w Szepietowie
Udział w naszych targach to
okazja do zapoznania się z rozwojem
i nowościami w polskim rolnictwie
oraz spędzenia weekendu na imprezach towarzyszących. Pobyt w Szepietowie owocuje nawiązaniem wielu
kontaktów handlowych, bowiem nasi
wystawcy przyjeżdżają z całej Polski.
Szepietowskie targi co roku
odwiedzają tysiące zwiedzających
z kraju i z zagranicy. W ubiegłym roku,
w czerwcu, podczas Ogólnopolskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych padł
rekord odwiedzających. Swoją obec-

nością zaszczycił nas Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– nadając naszej inicjatywie miano
polskiej stolicy rolnictwa.
W tym roku, chcemy również
sprostać Państwa oczekiwaniom,
dlatego zaprosiliśmy do uczestnictwa w targach licznych wystawców
z całego kraju. To oni zaprezentują
w Szepietowie wszystko to, co najnowocześniejsze, unikatowe, wyjątkowe
i przydatne w prowadzeniu produkcji
rolniczej, ogrodniczej i leśnej.
Zapraszamy po wiedzę i doradztwo
Tegoroczne targi upłyną również pod znakiem licznych wydarzeń
towarzyszących, pokazów, szkoleń,
konferencji i warsztatów, przygotowanych we współpracy z partnerami
targów – stowarzyszeniami branżowymi, wystawcami i mediami. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie tradycyjnie zapewni
szereg atrakcji i miłą atmosferę.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Podczas imprez zapewniamy fachowe
doradztwo i miłą obsługę.
Oferujemy ponad 1000 miejsc
parkingowych.
Dla zwiedzających wstęp na
targi bezpłatny.
Szczegółowych programów
imprez wystawienniczo-targowych
i informacji szukajcie na stronie www.
odr.pl, a także w „Wiadomościach
Rolniczych”.
kj

Kalendarz imprez 2015 rok
18-19 kwietnia 		
Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie
30-31 maja 		
Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego
27-28 czerwca		
XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni
			
z Doradztwem Rolniczym
18-19 lipca 		
Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie
13 września 		
Podlaski Dzień Kukurydzy
			
VIII Wojewódzki Konkurs Orki
10-11 października
Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”,
			
III Targi Leśne „Las i My”

Moim zdaniem
„Należy energicznie usiłować odeprzeć kłamstwo i fałsz przez odwołanie
się do źródeł, pamiętając, że pierwszym obowiązkiem historyka jest nie dopuścić
do kłamstwa, drugim zaś – nie bać się powiedzieć prawdy.”
papież Leon XIII

O niedouczonych politykach i niepoprawnie
poprawnych dziennikarzach
Ten cytat z papieża Leona XIII przywołałem nie bez kozery. W ostatnich
dniach, kolejny polski polityk pozwolił sobie w imię małostkowości i przyłożenia
„ruskim” a wbrew interesom Polski na fałszowanie historii. Wprawdzie naginanie
historii do własnych potrzeb, jej upiększanie, a nawet fałszowanie ma w Polsce
bardzo długa tradycję to idealizowanie jednych – wbrew historycznym faktom –
a oczernianie innych nie służy tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego ani jego
znajomości historii. Bez tej wiedzy, bez znajomości własnych korzeni każdy naród
wcześniej lu później traci związek z własnym państwem.
Twierdzenie Grzegorza Schetyny, że niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau wyzwalali Ukraińcy, nie tylko źle świadczy o nim jako historyku, nie
najlepiej świadczy też o przygotowaniu się do wywiadu dziennikarza. Ale poziom
naszego dziennikarstwa to temat na oddzielny felieton.
Z faktu, że obóz wyzwalali żołnierze Frontu Ukraińskiego nasz minister
spraw zagranicznych wyciąga wniosek, że składał się on z Ukraińców, którzy
w armiach wchodzących w jego skład oczywiście byli, ale obok kilkudziesięciu
innych narodowości wchodzących w skład byłego Związku Radzieckiego. Byli
wśród nich zapewne także Polacy. Zresztą udział Ukraińców w II wojnie światowej był wielowymiarowy i ważny polski polityk nie powinien o nim zapominać dla
doraźnych celów politycznych.
Kontynuując sposób myślenia ministra Schetyny można by twierdzić, że
Berlin zdobyli Białorusini skoro zdobył go Front Białoruski.
Wypowiedź historyka Schetyny doskonale wpisuje się w kontekst wypowiedzi dwóch innych historyków pełniących ważne funkcje w naszym kraju.
Najpierw prezydent – historyk Bronisław Komorowski stwierdził, że w 1989
roku ówczesna opozycja przejęła ruiny, zaiste musiały być one ze złota skoro
z ich wyprzedaży III RP żyje już 25 lat. Ta fałszywa wypowiedź deprecjonuje także
wysiłek milionów Polaków, którzy zastając rzeczywiste ruiny po zakończeniu
działań wojennych odbudowali kraj i stworzyli majątek, który „zwycięzcy” po 89
roku mogli sprzedać za 10 % jego wartości.
Inny historyk, premier Donald Tusk podczas spotkania z harcerzami pod
Monte Cassino zaserwował im „historyczne odkrycie roku”. To właśnie dzięki tym
żołnierzom walczącym o to klasztorne wzgórze Polska odzyskała wolność. A ja
naiwny dotychczas myślałem, że to Armia Czerwona i walcząca u jej boku I Armia
Wojska Polskiego nie tylko przegoniły z naszego kraju niemieckich najeźdźców
ale i zdobyły Berlin. Pisanie historii – to jak mawiał jeden z klasyków przywilej
zwycięzców. Nasi sternicy – historycy ( chociaż do tej grupy się nie zaliczają ) też
usiłują pisać swoja historię. Z jakim skutkiem obserwujemy to od 25 lat.
Zacząłem ten felieton cytatem i tak go skończę. Znany niemiecki dramaturg
Bertold Brecht powiedział kiedyś „Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale
kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem.” I niech ta wypowiedź
będzie wskazówką dla polityków i przepytujących ich dziennikarzy.
Wiesław Sokołowski

Architektura i przyroda Podlasia piórkiem Władysława Pietruka
W Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce 21 grudnia 2014 r. otwarto wystawę grafiki
Władysława Pietruka - jednego
z największych grafików – dokumentalistów ziemi Podlaskiej. To kolejny
artysta, który zaprezentowany został
w powstającym „Słowniku Białoruskich Artystów”.
Władysław Pietruk urodził
się w 1952 roku w Narojkach koło
Drohiczyna nad Bugiem. Artystyczną
edukację rozpoczął w Liceum Sztuk
Plastycznych w Supraślu, kończąc je
ze specjalnością tkactwo artystyczne.
Był stypendystą Ministerstwa Kultury
i Sztuki: w latach 1973-79 studiował
w Wyższej Szkole Grafiki i Grafiki
Książkowej w Lipsku. Uzyskał dyplom
w pracowni prof. I. Horlbeck Kappler
w zakresie specjalności: grafika książkowa. W tamtym okresie twórczości
szczególnie interesował się plaka-
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tem (zdobywając liczne wyróżnienia
i nagrody). Po studiach powrócił do

dawnictw, m.in. Uniwersytetu w Białymstoku. Okres ten zaowocował

rodzinnych stron – przez kolejne 20
lat łączył obowiązki pracy zawodowej
z pasją grafika. Był redaktorem graficznym tygodnika „Niwa”, „Kuriera
Porannego” i kierownikiem kilku wy-

setkami rysunków, zamieszczanych
na łamach pism i tygodników (m.in.
„Niwa”, „Gazeta Współczesna”, „Kurier Podlaski”, „Czasopis”) i dziesiątkami projektów okładek i układów

typograficznych książek. Projektował
ilustracje do tomików poezji i prozy,
plakaty, rysunki satyryczne, ekslibrisy
i logotypy. Obecnie prowadzi własne
wydawnictwo, w którym publikuje
teki tematyczne swoich prac.
Władysław Pietruk dziś jest
jednym z największych grafików –
dokumentalistów ziemi Podlaskiej.
Wydał ponad 50 tek z rysunkami
architektury i przyrody regionu oraz
dwa albumy, w tym w 2011 r. „Architektura, Przyroda województwa Podlaskiego”, który jest ukoronowaniem
ponad 30 lat pracy twórczej związanej
z Podlasiem. Mimo ukochania ziemi
rodzinnej, nie ogranicza zakresu
podejmowanych tematów: wykonał
serię 250 grafik na zamówienie miasta Leimen koło Heidelbergu, portretował Rosbach (koło Frankfurtu nad
Menem), stworzył cykle rysunków
Cd. str. 8
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GMINA NAREWKA
Wigilia dla osób starszych
i samotnych
29 grudnia 2014 roku odbyła się II Gminna Wigilia dla Osób Starszych
i Samotnych w ZS w Narewce. Przybyli na nią mieszkańcy z Narewki i z
okolicznych wsi. Z odległych miejscowości przyjechali szkolnym autobusem. W takich spotkaniach -   z udziałem wójta gminy, dyrektorek GOK i
ZS,   kierowniczki GOPS, sołtysów i proboszczów z poszczególnych parafii
- przy wspólnym wigilijnym stole co roku uczestniczy ponad 100 osób.
Podczas uroczystej wigilii po posiłku wszyscy chętnie śpiewali kolędy.
Imprezę uświetnił swym wykonaniem   licznych kolęd   zespół „Cegiełki” z
Lewkowa Starego. Swój wiersz poświęcony wieczerzy wigilijnej w Narewce
przeczytała Halina Birycka z Planty.
W śpiewaniu kolęd   niezrównany był   Jan Szymaniuk z Siemianówki, który śpiewa w chórze cerkiewnym w swojej miejscowości oraz na
festynach ludowych. Ze swoimi piosenkami zapraszany jest na spotkania
autorskie w świetlicach i w bibliotekach. Wielkie brawa otrzymał w Narewce, Plancie i w Siemianówce.
Jan Ciełuszecki

Tu tradycja nie zginie

7 stycznia 2015 roku w pierwszy dzień prawosławnych Świąt   Bożego
Narodzenia w Lewkowie Nowym chodziły z gwiazdami   młodzieżowe   grupy
kolędnicze. Ja mam 70   lat   i   - jak pamiętam - każdego roku   w Lewkowie Nowym, w Lewkowie Starym i   w okolicznych wsiach byli   kolędnicy
z pięknymi gwiazdami. Dawniej było dużo starszych i młodszych grup
kolędniczych. Sam też chodziłem   kolędować   z gwiazdą z grupką kolegów
i koleżanek z podstawówki. Ta tradycja utrzymuje się do dziś.
Kilkanaście lat temu zaszły jednak pewne zmiany. Chłopcy i dziew-

Nowa wystawa w galerii

częta kolędują oddzielnie. Jeszcze dwadzieścia lat temu kolędnicy   zawsze
nosili gwiazdy i   szli   kolędować wtedy, gdy   zapadł zmierzch.
W tym roku dzień był mroźny. Chłopcy z gwiazdą przyszli do

17 stycznia   br. w Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce    (powiat
hajnowski)   odbył się wernisaż prac trzynastu plastyków, fotografików i
rzeźbiarzy z   gminy Narewka. Obejrzeć wystawę przybyli   mieszkańcy   m.
in.   z Narewki   i z okolicznych wsi   Kapitańszczyzny, Lewkowa Nowego,   Lewkowa Starego, Eliaszuk, Olchówki, Planty i Siemianówki.
Imprezę   uświetnili swoją obecnością przewodniczący Rady Gminy
Narewka   Andrzej Niedźwiedź i wójt gminy Mikołaj Pawilcz (z małżonkami).
Wystawą żywo zainteresowali się   również m. in. radni gminy Narewka
(było ich pięciu) i sołtysi Eliaszuk   i Lewkowa Nowego. Przyjechali dziennikarze TVP Białystok, tygodnika „Niwa” (red. Maciej Chołodowski) i   dwutygodnika „Wieści Podlaskie” (redaktor niżej podpisany).
Na   wystawie można było obejrzeć   prace Aliny Stawickiej, Pawła
i Piotra Karpiuków, Dariusza Nowickiego, Justyny Kisielewskiej , Eweliny
Siemakowicz, Natalii Czarneckiej, Agnieszki Łukszy, Tadeusza Krzyżańskiego, Katarzyny Rejent,   Konstantego Ciełuszeckiego, Bogdana Dawidziuka i
Tadeusza Tararuja. Ekspozycja będzie czynna także w lutym br. Organizatorem   wystawy jest Gminny Ośrodek Kultury   w Narewce. Dyrektorka GOK
zaprasza do galerii młodzież szkolną, zwłaszcza podczas ferii zimowych.
Zwiedzających zainteresowały m. in.   obrazy wykonane techniką
intarsji przez K. Ciełuszeckiego z Lewkowa Nowego. Technika ta była
stosowana zwłaszcza w okresie renesansu i w   XVIII wieku. Uwagę wszystkich przykuły również obrazy wykonane różnymi technikami plastycznymi, piękna grafika (portrety) oraz liczne rzeźby w glinie i w drewnie.
Warto dodać, że w narewkowskiej galerii było wiele ciekawych
wystaw plastycznych w ubiegłym roku. O niektórych z nich pisaliśmy
na łamach „Wieści”.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki
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mojego domu z kolędą i życzeniami   przed   godziną 12 i dziewczęta   z
ikonką około 16-ej.   Śpiewali wesoło i pięknie. To się chwali.  
(jc)  Fot.   Jan Ciełuszecki

Zasłużeni honorowi dawcy krwi
W gminie Narewka (powiat hajnowski) jest piętnastu zasłużonych
honorowych dawców krwi.   Najwięcej krwi oddał Tomasz Sawicki z Narewki (18 litrów). Posiada on odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
I stopnia.   Odznakami II stopnia poszczycić się mogą Mieczysław Gryc i
Dariusz Wołodkiewicz z Narewki,   Jarosław Sawicki z Bernackiego Mostu,
Walenty Jankowski z Olchówki i Jolanta Ławrynowicz ze Stoczka.   Oddali
oni po 12 litrów „daru serca”.
      Po sześć litrów krwi oddali i zostali uhonorowani odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia: Daniel Gryc, Alina Gołubowska,
Daniel Gołubowski i   Aleksander Szymaniuk z Narewki, Edwin Lubartowicz z Grodziska, Piotr Kryszeń z Lewkowa Nowego, Adrian Boreczko
z Planty, Daniel Bobrowski z Siemianówki i Olga Sawicka ze Świnoroj.
Wszyscy oni otrzymali nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Narewka.
(JC)

Wieści Podlaskie

Konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”
rozstrzygnięty
Dziesiąta edycja konkursu za
nami. W tym roku zgłosiło się 68
uczestników, nadsyłając około 200 fotografii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy
z całej Polski w tym Cieszyna, Mińska
Mazowieckiego, Łodzi, Gdańska, Warszawy, ale najwięcej było uczestników
z województwa podlaskiego, z Hajnówki, Białegostoku i okolic, Bielska
Podlaskiego, Supraśla, Zambrowa,
Białowieży i innych.
W głównej mierze Podlasie
kojarzone jest z wyjątkową przyrodą- Puszczą Białowieską, Knyszyńską, rozlewiskami Biebrzy i Narwi,
zwierzętami, ale również piękną
architekturą drewnianą, domami,
cerkwiami oraz również ludźmi. Niektóre nadesłane fotografie wyraźnie
nawiązywały do prac Wiktora Wołkowa, ujęciem tematu, formą i klimatem

ale były też nowoczesne w formie,
graficzne fotografie.
W konkursie zdjęcia oceniało
niezastąpione jury złożone z profesjonalnych fotografików miłośników
Podlasia, a jednocześnie przyjaciół
Wiktora Wołkowa: Bożena Walencik,
Tomasz Kłosowski oraz Jarosław
Chyra.
Komisja po bardzo żmudnych
i trudnych obradach przyznała następujące nagrody:
I NAGRODA:
·        Sebastian Pawlak z Łomianek
		
II NAGRODA:
·        Jan Słodowski z Warszawy
		
III NAGRODA:
·        Daniel Ostapczuk z Bielska
Podlaskiego
·        Sławomir Kotara z Mińska Mazowieckiego

WYRÓŻNIENIE:
·        Magdalena Tetedrynko z Hajnówki
·        Magdlaena Antonowicz z Radul
·        Paweł Wasiuk z Hajnówki
·        Jarosław Klej z Sokółki
·        Andrzej Keczyński z Nowobe
rezowa
WYRÓŻNIENIE
DLA MŁODYCH TWÓRCÓW:
·        Kacper Igor Keczyński z Nowo
berezowa
Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników dyrektor Muzeum- Tomasz Tichoniuk wręczył nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy. Nagrodę główną konkursu „Podlasie w obiektywie
im. Wiktora Wołkowa” ufundował
Burmistrz Miasta Hajnówka. Pozostałe nagrody ufundowali sponsorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku. Została również
otwarta wystawa pokonkursowa.
Wystawę zdjęć można oglądać w Muzeum Białoruskim w Hajnówce do
października 2015r.
Konkurs objęty był honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Hajnówka Jerzego Siraka.
Współfinansowanie: Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Miasta
Hajnówka
Dziękujemy wszystkim sponsorom, oraz uczestnikom.

Agnieszka Tichoniuk
Fot. A. Tichoniuk, W. Tichoniuk

Szczęście nie dopisało...
21 stycznia funkcjonariusze z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych i Kuźnicy ujawnili papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej
łącznej wartości ponad 169 tys. zł.
Funkcjonariusze z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych pełniąc służbę
na drodze prowadzącej z Siedlec do Warszawy ujawnili kontrabandę za ponad 105
tys. zł. W zatrzymanym do kontroli Audi A6 znajdowało się 8300 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nielegalny towar w bagażniku

i na tylnych siedzeniach auta przewoził 32-letni obywatel Polski. Za pomocnictwo
polegające na pilotowaniu samochodu z papierosami zatrzymano dodatkowo
kobietę i mężczyznę - obywateli Polski. Po wykonaniu niezbędnych czynności zatrzymane osoby zostały zwolnione. Za popełnienie czynu zabronionego z kodeksu
karno-skarbowego grozi im kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat 3.
*
Funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali dwóch obywateli

Wieści Podlaskie

Ukrainy. Mężczyźni nielegalnie dostali się do naszego kraju.
Wczoraj (20.01.2015), dzięki informacji przekazanej przez mieszkańców
gminy Mielnik, funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy za nielegalny
pobyt w naszym kraju. Mężczyźni zostali zatrzymali w mielnickim banku gdzie
wymieniali pieniądze. W trakcie ich legitymowania okazało się, iż nie posiadają
przy sobie żadnych dokumentów. Oświadczyli, iż pieszo przekroczyli granicę
polsko-białoruską. Na wskazanym przez nich miejscu, na pasie drogi granicznej,
odnaleziono ślady przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom.
Zatrzymani mężczyźni w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy,
brakiem dokumentów uprawniających ich do pobytu w naszym kraju oraz brakiem
dokumentów potwierdzających ich tożsamość zostaną umieszczeni w jednym
z Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców.
Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku zatrzymali 16 osób za nielegalne przekroczenie granicy państwa
wbrew przepisom.
*
Papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy za ponad 75 tys. zł
ujawnili funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce.
Patrol pełniący służbę 20 stycznia w okolicy miejscowości Maruszka (powiat
hajnowski) zauważył stojące na poboczu Audi A3. W zamkniętym samochodzie,
na rozłożonej tylnej kanapie, zauważono trzy ogromne torby podróżne. Jak się
później okazało w torbach znajdowało się 6 tys. paczek papierosów bez polskich
znaków skarbowych akcyzy. Szacunkowa wartość zatrzymanej kontrabandy
wynosi ponad 75 tys zł.
W związku z tą sprawą zatrzymano kierowcę auta, 35-letniego obywatela
Polski. Za nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie
towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego zatrzymanemu mężczyźnie
grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat 3.
Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku zatrzymali papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy
o szacunkowej wartości ponad 408 tys. zł.
Katarzyna Zdanowicz
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Architektura i przyroda Podlasia
piórkiem Władysława Pietruka
miasta Gdańsk i Wrocławia
oraz serię dzieł przedstawiających nowoczesną jak
i XVIII-XIX-wieczną architekturę Chicago podczas ponad
rocznego pobytu w USA. Od
2006 roku artysta żyje i tworzy w Królowym Moście, małej miejscowości malowniczo
położonej na skraju Puszczy
Knyszyńskiej.
Tak we wstępie do albumu „Architektura. Przyroda Województwa Podlaskiego” pisze Anna Radziukiewicz
„Bogate archiwum grafiki
Władysława Pietruka, wykonywanej tuszem i piórkiem,
jest jednym z największych
zbiorów dokumentacji artystycznej architektury i przyrody Podlasia. To fenomen
na skalę narodową, a być
może nawet europejską –
podkreślają krytycy. Wiele
z obiektów, które utrwalił
w swoich dziełach dziś już nie
istnieje. Z fascynacji znikającą
z krajobrazu architekturą
drewnianą, budownictwem
wsi, osad i miasteczek, poprzez urzeczenie przyrodą
tego regionu i pasję dokumentowania zmieniającej się
przestrzeni miejskiej, jego

artystyczny dorobek ukazuje
przeszłość, teraźniejszość,
a przede wszystkim piękno
i ducha wielokulturowości
(współistniejące kościoły,
cerkwie, synagogi i meczety)
tego ciekawego regionu. (…)
Rysowanie wymaga pewności, śmiałości i wizji całej
pracy. Dobre rysowanie łączy
w sobie artyzm i rzemiosło.
Do takiego połączenia doszło w sztuce Władysława
Pietruka. W czasach, kiedy
od artysty wymaga się nie tyle
opanowania warsztatu, ile
szokowania i wybujałego indywidualizmu, taka symbioza
to rzadki walor. Dziś mało jest
w sztuce dobrego rzemiosła,
dużo własnej kreacji. Pietruk
świadomie rezygnuje z podpowiedzi swojej wyobraźni.
On podgląda rzeczywistość.
Rejestruje ją piórkiem. Zapisuje ją – można powiedzieć.
Nie przekłamuje jej. Tworzy
swego rodzaju dokument.
(…) Prace artysty stały się
rozpoznawalne. Najbardziej
ich charakterystyczną cechą stało się umiłowanie
szczegółu. Do tego dochodzi
dobra ich kompozycja, wyrazistość pierwszego planu

Cd. ze str. 5

i śmiałe rozgrywanie planów
dalszych, oraz niebywała
umiejętność przedstawiania
różnych materiałów przy
pomocy tak oszczędnego
narzędzia, jakim jest piórko.
Wierność rzeczywistości będziemy doceniać wraz z upływem czasu, kiedy krajobrazy
wiejskie i miejskie, zapisane
kreską Pietruka, odejdą na
zawsze.”
Wystawę można oglądać do końca II 2015 r.
A.Tichoniuk

SOLIDNE
KREDYTY
DLA ROLNIKÓW
(i ... nietylko)
- inwestycyjne
- hipoteczne
- gotówkowe

tel. 531 530 681
Oferta
kilkunastu
banków!

Podatkowa infolinia

Już od najbliższego poniedziałku, czyli od 26 stycznia 2015 roku do końca kwietnia,
zostanie uruchomiona specjalna infolinia adresowana do podatników rozliczających się
z podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok. Codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 14.00 pod nr telefonu 85 869-61-69, pracownicy białostockiej Izby
Skarbowej będą udzielać informacji podatnikom składającym PIT-y za 2014 rok.
Masz pytania dotyczące rocznego rozliczenia podatku dochodowego? Zadzwoń do
Izby Skarbowej w Białymstoku.
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Zabawa pod gwiazdami
Tradycyjnie, na wspólną zabawę pod gwiazdami zaprosił Burmistrza Miasta Hajnówka
i Hajnowski Dom Kultury. Hajnowianie bawili się wspólnie z zespołem muzycznym XFORT z Bielska Podlaskiego.

Kilka minut przed północą Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka i Jakub Ostapczuk –
Przewodniczący Rady Miasta życzyli hajnowianom lepszego nadchodzącego roku.

Tegoroczne noworoczne spotkanie było szczególne. Hajnowianie po raz pierwszy mieli
okazję podziwiać architekturę i oświetlenie nowego zadaszenia z płyty amfiteatru.
Emilia Rynkowska
Prośba o pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze
W dniu 22 grudnia br. pożar spowodował znaczące zniszczenie domu jednej
z rodzin mieszkających w Hajnówce. Właściwe jednostki organizacyjne miasta udzielają
poszkodowanej rodzinie wsparcia i pomocy. Zwracam się z uprzejmą prośbą i apelem
o wsparcie rodziny, która w wyniku tego zdarzenia poniosła duże straty materialne.
Bardzo dziękuję za zrozumienie i wsparcie.
Z wyrazami szacunku,
Jerzy Sirak
Burmistrz Miasta Hajnówka
Wpłaty na rzecz poszkodowanej rodziny można dokonywać
na rachunek Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie”
nr 08 2030 0045 1110 0000 0375 6480.

III sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
– radni uchwalili budżet na 2015r

Dnia 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła
się III sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu
Hajnowskiego, Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, a także kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów
Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Podczas sesji Rada Powiatu pracowała nad budżetem powiatu hajnowskiego na 2015r.uchwała została podjęta jednogłośnie. Rada Powiatu również jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego. W trakcie obrad podjęto
także uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2014r. (uchwała podjęta jednogłośnie), zmian
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego (uchwała podjęta jednogłośnie),
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2014r. (uchwała podjęta jednogłośnie), wyboru podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Hajnówce (uchwała podjęta jednogłośnie),
uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2015r. (uchwała podjęta większością
15. głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”), uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.
(uchwała podjęta jednogłośnie), uchwalenia planu pracy Komisji Rady Powiatu Hajnowskiego na
2015r. (uchwała podjęta jednogłośnie), pomocy dla gminy miejskiej Hajnówka (uchwała podjęta
jednogłośnie).
Kończąc obrady III sesji Rady Powiatu Przewodniczący złożył radnym oraz mieszkańcom
życzenia noworoczne oraz świąteczne.
Więcej informacji odnośnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie
www.powiat.hajnowka.pl.
Katarzyna Nikołajuk

Ukazała się nowa publikacja Starostwa
Powiatowego „Poradnik młodego miłośnika
Puszczy Białowieskiej”
Ukazała się nowa pozycja bibliograficzna Starostwa Powiatowego w Hajnówce skierowana do młodzieży pt. „Poradnik młodego miłośnika puszczy”. Publikacja ma charakter edukacyjny
– poradnik odkrywa przed czytelnikiem sekrety Puszczy Białowieskiej, znane głównie przyrodnikom oraz pasjonatom historii. Książka to prawdziwe kompendium wiedzy– publikacja krótko
charakteryzuje mieszkańców puszczy, przedstawia formy ochrony przyrody, rolę lasu w ekosystemie, zawiera cenne wskazówki mówiące o tym, jak należy zachowywać się będąc w lesie.
Pozycja trafi do bibliotek szkolnych z terenu powiatu hajnowskiego w najbliższym czasie.
Elektroniczna wersja poradnika dostępna jest na stronie www.powiat.hajnowka.pl. Wszystkich
zainteresowanych zachęcamy do lektury.
Katarzyna Nikołajuk

Podsumowanie konkursu plastycznego i poetycko – literackiego
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Hajnówka
p.t.: „Portret dobrego gospodarza widziany oczami młodego człowieka”
Rozdanie nagród odbyło się dnia 19.XII. 2014 r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Hajnówce.
Nagrody ufundował i wręczył Pan Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka. Dyplomy
zwycięzcom i podziękowania opiekunom i komisji konkursowej wręczyła Dorota Woźniak-Nowicka, organizator konkursu: „Portret dobrego gospodarza widziany oczami młodego człowieka”.
Dziękuję Panu Burmistrzowi Jerzemu Sirakowi za wsparcie konkursu, ufundowanie nagród,
poczęstunek oraz umożliwienie zorganizowania wystawy w holu Urzędu Miasta Hajnówka. Dziękuję również Pani Inspektor Oświaty Jolancie Stefaniuk za przychylność i pomoc w sprawnym
i efektownym przebiegu uroczystości wręczania nagród oraz Panu Adamowi Jerzemu Chudkowi,
Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce za poparcie inicjatywy.
Dziękuję komisji konkursowej i opiekunom, Paniom: Małgorzacie Kozak, Mirosławie Borowskiej,
Małgorzacie Wiszniewskiej, Marzannie Janik-Lipczyńskiej, Zenaidzie Jakuć, Annie Tarasiuk,
Alinie Sajewicz, Ninie Nesteruk, Marii Kruk, Jolancie Parfieniuk, Joannie Rejent oraz wszystkim
uczestnikom konkursu i serdecznie gratuluję laureatom.
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNAEGO KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Weronika Wrzosek, kl. II „c” S P Nr 2 w Hajnówce
II miejsce: Olga Gierasimiuk, kl. II „b” SP Nr6 w Hajnówce
II miejsce: Dominika Węgrzyniak, kl. III „b”SP Nr2 w Hajnówce
III miejsce: Szymon Bajko, kl. III „b” SP Nr 2 w Hajnówce
III miejsce: Marta Czurak, kl. III „b” SP Nr2 w Hajnówce
Wyróżnienia:
Aleksandra Bujek kl. II „ a” SP Nr 2 w Hajnówce
Magda Gawryluk kl. II „c ” SP Nr 2 w Hajnówce
Martyna Andrzejuk kl. II „b” SP Nr 6 w Hajnówce
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNAEGO KL. IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Natalia Sienkiewicz, kl. IV S P Nr 3 w Hajnówce
I miejsce: Róża Pryczynicz , kl. IV SP NR 3 w Hajnówce

II miejsce: Julianna Masalska, kl. IV „a „ SP Nr 2 w Hajnówce
II miejsce: Barbara Miszczuk, kl. VI SP Nr 3 w Hajnówce
III miejsce: Magda Górska, kl. VI „b” SP Nr 2 w Hajnówce
Wyróżnienia:
Elżbieta Bagińska, kl. VI „a” SP Nr 2 w Hajnówce
Kamil Karpiuk, kl. V „a” SP Nr 2 w Hajnówce
Wiktoria Wiejkowska, kl. IV „b” SP Nr 5 w Hajnówce
Laureaci konkursu literacko/poetyckiego dla klasI-III gimnazjum.
I miejsce : Karolina Sierocka, kl. II gim. Nr 4 w Hajnówce
II miejsce : Natalia Dmitruk, kl. I gim. Nr 3 w Hajnówce
III miejsce : Anna Romaniuk, kl.III gim.Nr 3 w Hajnówce
Wyróżnienie: Ewelina Onopiuk, kl. II gim. Nr 4 w Hajnówce
Wyróżnienie: Katarzyna Orzechowska, kl. II gim. Nr 4 w Hajnówce
Dorota Woźniak-Nowicka, nauczyciel ZS Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce, opiekun Koła Młodego Europejczyka
fot. Dorota Nesteruk

„Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka”
– postępy z prac
Starostwo Powiatowe realizuje projekt „Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka”, obręb
Olchówka, gmina Narewka ,powiat hajnowski, woj. podlaskie” w ramach działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez
scalanie gruntów” Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Prace scaleniowe we wsi Olchówka zostały zakończone pomyślnie decyzją Starosty Hajnowskiego zatwierdzającą projekt scalenia. Obręb Olchówka ma powierzchnię ok. 365 ha a prace
scaleniowe i prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego pochłoną kwotę ok. 2,7 mln
zł. W ramach scaleń przeprowadzone zostanie zagospodarowanie poscaleniowe czyli budowa
i przebudowa dróg dojazdowych do pól. Obecnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacji
technicznej na powyższe zadanie.
Po realizacji przedsięwzięcia związanego z pracami scaleniowymi na obiekcie ,,Olchówka’’, w planach pozostaje realizacja prac scaleniowych na obiekcie „Tarnopol” w gminie Narewka, które obejmą swoim zasięgiem powierzchnię ok. 1124ha. O dotację na finansowanie tego
przedsięwzięcia w wysokości ok. 7 mln zł Starostwo Powiatowe w Hajnówce będzie starać się
w ramach PROW na lata 2014-2020.W dalszej perspektywie planowane są działania scaleniowe
także na innych obrębach powiatu hajnowskiego takich jak Dubicze Cerkiewne- Istok, gm. Dubicze Cerkiewne.
Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania
w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów
i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Scalenia gruntów
najogólniej mówiąc, polegają na zaprojektowaniu i wydzieleniu nowego układu działek, które
odgrywają istotną rolę w urządzaniu przestrzeni wiejskich, stymulując spełnianie przez te obszary swoich funkcji m.in. w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej. Pomoc udzielana w ramach scalania gruntów służy bowiem poprawie efektywności gospodarowania poprzez
zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych.
Katarzyna Nikołajuk Wydział Promocji i Rozwoju
Konsultacja merytoryczna: Adam Panfiluk
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Znamy laureatów etapu rejonowego
XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK
19.12.2014r. w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce odbył się etap rejonowy XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Osiemnastu uczniów ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu 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 oraz, w imieniu Starosty Hajnowskiego, Inspektor ds. zdrowia i opieki społecznej
w Starostwie Powiatowym Danuta Ługowoj.
Zwyciężczyniami eliminacji rejonowych zostały: w kategorii gimnazjum Magdalena Dudar
(Zespól Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 w Hajnówce), zaś w kategorii ponadgimnazjalnej Krystyna
Gawroń (Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce). Obie laureatki będą reprezentowały rejon
hajnowski na eliminacjach okręgowych 20.03.2015r. w Białymstoku. Mamy mocną reprezentację,
obie uczennice to doświadczone uczestniczki konkursów, a przede wszystkim – bardzo zdolne.
Etap rejonowy nie był trudny. Nie musiałam się do niego specjalnie przygotowywać, bo brałam
udział w Olimpiadzie rok temu. Wtedy udało mi się dojść do etapu ogólnopolskiego, gdzie zajęłam
7 miejsce – mówi Krystyna Gawroń z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Laureaci otrzymali nagrody upominkowe ufundowane przez Starostę Hajnowskiego
(kat. ponadgimnazjalna) oraz Burmistrza Miasta Hajnówka (kat. gimnazjum). Natomiast każdy
z uczestników otrzymał drobny upominek od Oddziału Rejonowego PCK Hajnówka.
Cieszy fakt, że uczniowie ze szkół z terenu powiatu hajnowskiego są aktywni, chętnie
uczestniczą w organizowanych konkursach i zajmują wysokie lokaty. Redakcja GH gratuluje
wszystkim laureatom, a zwyciężczyniom życzy sukcesów w kolejnym etapie konkursu. Pełna
lista laureatów dostępna na stronie www.powiat.hajnowka.pl.
Katarzyna Nikołajuk
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Spotkanie opłatkowe
Polskiego Związku Niewidomych
w Hajnówce
Dwunastego grudnia w sali konferencyjnej MOPS w Hajnówce poczuliśmy radosną
magię świąt. Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce zorganizowało coroczne spotkanie opłatkowe. W wigilii udział wzięli: Wicestarosta Halina Surel, Burmistrz miasta
Hajnówka Jerzy Sirak, duchowni – ks. Proboszcz Jerzy Poskrobko, ks. Andrzej Busłowski,
przedstawiciele Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych w Białymstoku- Prezes
Zarządu Cecylia Halina Hlebowicz oraz Wiceprezes Halina Sacharewicz, kierownicy powiatowych
jednostek organizacyjnych: Lucyna Wawreszuk (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy),
Paweł Szymaniuk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) i Zenaida Kiendyś (Powiatowy Ośrodek
Wsparcia), a także Dyrektor MOPS Barbara Zdzisława Wasiluk, Dyrektor HDK Rościsław Kuncewicz oraz członkowie stowarzyszenia i ich opiekunowie.

Wszystkich gości powitała Prezes Koła Alicja Leoniuk. Podczas spotkania panowała
miła, rodzinna atmosfera: uczestnicy oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia, podzielili się
opłatkiem i prosforą, wspólnie odmówiono modlitwę, śpiewano kolędy. Spotkanie uświetniły
występy artystyczne – grupy teatralnej wychowanków SOSW oraz członków Koła: Anny Popko
grającej na flecie oraz Julity Kiczkajło, która cudnie zaśpiewała najpiękniejsze polskie i białoruskie kolędy. W trakcie wigilii nie mogło oczywiście zabraknąć prezentów – każdy z członków
Koła Terenowego PZN w Hajnówce otrzymał zestawy upominkowe oraz dodatkowo kalendarze
wręczone przez Wicestarostę Halinę Surel w imieniu Starosty Hajnowskiego. Z kolei zaproszeni
goście otrzymali od Koła pamiątkowe bombki z logiem organizacji. Prężnie rozwijające się stowarzyszenie rozpoczęło już plany na zbliżający się 2015 rok, zmierzające przede wszystkim do
rehabilitacji społecznej i integracji osób niewidomych i słabo widzących.
Spotkanie opłatkowe było współfinansowane ze środków PFRON. Organizatorzy dziękują także sponsorom – Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście za wsparcie
finansowe oraz Piekarni „Emma” w Hajnówce za wsparcie rzeczowe.
Biuro Koła Terenowego PZN w Hajnówce ( ul. Piłsudskiego 10 A) czynne jest w każdy 1,2
i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godz. 9-12 oraz w pozostałe poniedziałki każdego miesiąca
w godz. 12.00-15.00.
Katarzyna Nikołajuk
Wydział Promocji i Rozwoju

Zmiana w prawie konsumenta
– zaostrzona ochrona kupujących w sieci
25 grudnia 2014r. zmieniły się przepisy konsumenckie, które jeszcze bardziej niż dotychczas chronią interes konsumenta dokonującego zakupów on – line. Obecnie coraz więcej
kupujących zawiera umowy transakcji za pośrednictwem internetu– warto więc znać przepisy,
które nas chronią.
Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) przywraca instytucję rękojmi. Rękojmia to jedna z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji), uregulowana przepisami
Kodeksu Cywilnego (art. 556–576). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy
w związku ze stwierdzeniem niezgodności towaru z umową. W ramach tego klient, który zakupił
towar wadliwy będzie dysponował szerokim katalogiem możliwości: może żądać wymiany, obniżenia ceny lub naprawy towaru, a w przypadku wady istotnej, czyli uniemożliwiającej lub wyraźnie
utrudniającej korzystanie z produktu, odstąpienia od umowy. Nabywca towaru lub usługi może
złożyć reklamację w ciągu dwóch lat, zaś podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest
sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne (tak więc, gdy zepsuje nam się
towar, sprzedawca nie może tłumaczyć, że to nie jego wina, a np. wada produkcyjna, i odsyłać
konsumenta do producenta). Przedsiębiorca musi w ciągu 14 dni ustosunkować się do tego
żądania. Rękojmia należy się z mocy prawa i przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić
przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.
Ponadto, ustawa zwiększa termin zwrotu towaru kupionego na odległość bez podania
przyczyny – konsument będzie miał na to 14 dni (przed zmianą przepisów termin wynosił 10 dni).
Nowe prawo precyzyjnie reguluje także sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy
przedsiębiorca w ogóle nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu towaru. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie 12. miesięcy od upływu
podstawowego, 14-dniowego terminu. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi
pieniądze za przesyłkę, ale w sytuacji wyboru najtańszej opcji sposobu dostawy, oferowanej
przez przedsiębiorcę.
Nowe przepisy narzucają przedsiębiorcom również dodatkowe obowiązki informacyjne.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób m.in. o wszystkich kosztach wynikających z umowy oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy (wykaz
informacji, które przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać konsumentowi punktuje art. 12
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Co ważne, uprawnienie do otrzymania
informacji przysługuje konsumentowi również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób
tradycyjny– w sklepie stacjonarnym. Umożliwi to kupującym bardziej świadome podjęcie decyzji
o zawarciu umowy.
Zmiany będą dotyczyły również sprzedaży przez telefon. Po 25 grudnia telemarketerzy
będą musieli od razu poinformować o tym, że celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy
kupna-sprzedaży (art. 20 Ustawy o prawach konsumenta). Gdy telemarketer poinformuje o tym,
że mamy zawrzeć umowę, musi przesłać na trwałym nośniku lub w formie papierowej informację
o umowie. Samo przesłanie informacji do konsumenta nie powoduje jednak zawarcia umowy.
Musi on potwierdzić, również na nośniku trwałym lub w formie papierowej, że na takich warunkach umowę chce zawrzeć. Ostatecznie więc do kupującego należy ostatnie zdanie, konsument
musi powiedzieć „tak” i wiedzieć, na co się zgadza.
Nowe przepisy chronią konsumenta zawierającego umowę na odległość. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto udać się do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Do rzecznika może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta,
ma problemy z wyegzekwowaniem przysługujących praw. Biuro Powiatowego Rzecznika Praw
Konsumentów mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A. Zina,
pokój nr 21, w godz. 7.30 – 15.30 pn. – pt.).
Katarzyna Nikołajuk,
Konsultacje: Danuta Rola, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Obchody dni honorowego krwiodawstwa w powiecie hajnowskim
Samorząd powiatowy aktywnie wspiera propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
wśród młodych ludzi. W ramach obchodów dni honorowego krwiodawstwa w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest powiat, odbyły się spotkania z młodzieżą oddającą krew–
12.12.2014. w Zespole Szkół Zawodowych oraz 15.12.2014 w Liceum Ogólnokształcącym
z DNJB. Biorący udział w uroczystościach: Wicestarosta Halina Surel, pracownicy Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego– naczelnik Włodzimierz Pietruczuk i inspektor ds. zdrowia
i opieki społecznej Danuta Ługowoj, Kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wiktor Sacharczuk oraz Prezes Rejonowego Oddziału PCK
w Hajnówce Alina Miszczuk chcieli podziękować młodzieży oraz opiekunom szkolnych kół PCK za
ich zaangażowanie oraz niesłabnącą chęć niesienia pomocy. Z uwagi na godną pochwały postawę
młodych dawców Starostwo Powiatowe w Hajnówce ufundowało zestawy upominkowe, łącznie
78 – dla 55. osób z ZSZ oraz 23. z LO z DNJB. Chcieliśmy tym młodym ludziom w jakiś sposób
podziękować, pokazać, że doceniamy ich zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że w naszym powiecie
jest młodzież, której nie jest obojętny los innych ludzi, która jest wrażliwa na krzywdę innych. Cieszę się, że mogłam ich poznać. Oby tak miłych uroczystości i tak aktywnej młodzieży było w naszym
powiecie więcej – mówi Wicestarosta Halina Surel.
Obie uroczystości przebiegały w przyjemnej atmosferze. Podczas każdego ze spotkań
Kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wiktor
Sacharczuk wyraził podziw dla postawy młodych ludzi oraz zachęcał do wzięcia udziału w akcji
przyczyniającej się do ratowania osób chorych na białaczkę. Każdy z nas może pomóc– wystarczy
wypełnić deklarację o wpis do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi
pępowinowej, a być może w przyszłości nasz szpik uratuje komuś życie. Uczniowie zainteresowali
się tematem, podczas rozmowy padło wiele pytań dotyczących sposobu pobrania szpiku oraz
miejsca, w którym można wypełnić deklarację.
Punkt obsługi krwiodawstwa w Hajnówce zanotował 4000 pobrań krwi. To 1800 litrów
krwi czyli prawie dwie tony. Cieszy fakt, że udział w tym imponującym wyniku udział miała mło-
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dzież z terenu powiatu hajnowskiego. Dzięki ich poświęceniu lekarze mogą ratować życie setkom
pacjentów. Więcej informacji odnośnie honorowego krwiodawstwa uzyskać można w Oddziale
Rejonowym PCK Hajnówka (ul. Ks. Wierobieja 18, tel. 85 682 26 69) oraz w Oddziale w Hajnówce
(budynek SP ZOZ - szpital ul. Lipowa 190)
Katarzyna Nikołajuk
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WIGILIA TO DZIEŃ CHLEBA
20. grudnia hajnowscy diabetycy zorganizowali tradycyjne, bo już dziewiętnaste spotkanie
opłatkowe.
Uroczystość rozpoczęła wspólna modlitwa prowadzona przez kapłanów kościoła katolickiego – ks. Józefa Poskrobko i ks. Zygmunta Bronickiego oraz prawosławnych – ks. Marka
Jurczuka i ks. Jerzego Ignatowicza, którzy chorym na cukrzycę złożyli serdeczne życzenia wytrwałości w walce z niezwykle podstępną chorobą.
Wicestarosta, pani Halina Surel, wysoko oceniła działania hajnowskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, jego stronę internetową i publikacje zamieszczane w internecie oraz w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.
Burmistrz Hajnówki, pan Jerzy Sirak, podziękował za pracę na rzecz mieszkańców miasta. Kilkoro działaczy wyróżnił, wręczając albumy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
Z kolei Prezes Lech Michalak w czapce mikołajkowej i w asyście trzech aniołków, wszystkim uczestnikom spotkania wręczył drobne upominki, wśród których znalazły się też czekoladowe mikołajki ufundowane przez Prezesa.
Pani Małgorzata Pietrzak-Zakrzewska, lekarz diabetolog, zaapelowała do władz miasta

i powiatu, aby z większą życzliwością patrzyli na osiągnięcia członków Stowarzyszenia, przynajmniej w 2015 roku, kiedy hajnowski Oddział Rejonowy PSD będzie obchodził swoje dwudziestolecie.
Najważniejszą częścią spotkania było dzielenie się opłatkiem i prosforą – symbolami
zgody i pojednania. Wigilia to dzień chleba, powiedział ks. Poskrobko, daje ciepło i szczęście.
Wzajemne dobre życzenia stworzyły życzliwą i koleżeńska atmosferę. Gwar przyjacielskich
rozmów przeplatały kolędy przy muzyce akordeonisty, Karola Kacprzaka, nota bene wnuka aktywistki PSD, pani Danuty Paszko.
Nas, diabetyków przede wszystkim cieszy fakt bycia razem, stąd cotygodniowe spotkania, wyjazdy rekreacyjne i bardzo popularne turnusy rehabilitacyjne.
Zachęcamy do wstąpienia w szeregi członków Stowarzyszenia Diabetyków, również osoby, które nie chorują na cukrzycę, ale chętne do pracy społecznej.
Stanisław Siwek
foto: Emilia Rynkowska

Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych
rekordzistą Polski!
Nie od dziś wiadomo, że sukcesy rodzą się z prawdziwej pasji. Tak było również było
w przypadku Huberta Jakubiuka - siedemnastoletniego ucznia drugiej klasy technikum budowlanego, który o 2,5 kg pobił rekord Polski w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii do 66 kg. Hubert
w swojej grupie wiekowej (16-17 lat) zajął pierwsze miejsce, zaś w kategorii open był czwarty.
Wynik osiągnięty na odbywających się w Łodzi zawodach Ligi Wyciskania Sztangi Leżąc jest imponujący- 132,5 kg!

W dniu 3 grudnia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowy i przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków
w Hajnówce wykonanej w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka wraz z partnerami
z Białorusi projektu pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni
rzeki Bug (Zachodni)”.
Ponadto w ramach w/w projektu zakłada się również wdrożenie planu monitoringu
jakości wód rzeki Leśna Prawa zarówno po stronie Polskiej jak i Białoruskiej, nad którym dyskutowano podczas spotkania Wspólnego Zespołu Roboczego w dniu 5 września 2014 r. w Hajnówce.
Działania monitorujące będą prowadzone w celu weryfikacji efektu zmian jakości wody rzeki
Leśna Prawa w wyniku realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj. zarówno
zakończonej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Hajnówce, jak również trwającej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec na Białorusi.
Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za
treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
Monika Aleksiejuk
Urząd Miasta Hajnówka

Znakomite wyniki Huberta to efekt kilkuletnich, intensywnych treningów. Rozpoczął je 5
lat temu, kiedy był zaledwie dwunastolatkiem; siłownię urządził sobie w domu. Obecnie trenuje
w hajnowskim klubie „Żubr”, a wspomaga go i ustala plan treningów pani Małgorzata Hałas rekordzistka i mistrzyni świata oraz mistrzyni Polski w wyciskaniu. Kontakt z tą utytułowaną
zawodniczką Hubert nawiązał przez Internet, a pani Małgorzata nie odmówiła mu pomocy. Być
może przekonał ją do siebie swoim zapałem, wytrwałością i pracowitością. Hubert trenuje 4 razy
w tygodniu po 2 - 2,5 godziny, musi również odpowiednio się odżywiać i prowadzić uregulowany
tryb życia, szczególnie przed zawodami. Młodego sportowca wspierają rodzice, a kibicują mu
koledzy i nauczyciele.
Hubert już wcześniej zdobywał sportowe laury: czołowe miejsca na XII i XIII Mistrzostwach Hajnówki w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, trzecie - w XII Mistrzostwach Województwa
Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu (kwiecień 2014), drugie - w II Otwartych
Mistrzostwach Szczytna w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Burmistrza (czerwiec 2014). Pobity
niedawno rekord jest więc zapowiedzią wspaniałej sportowej przyszłości.
Anna Cyruk
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