Rok XVII,
Motto dnia:

To jeden z przywilejów młodości. Gdy masz siedem
naście lat, śmierć wydaje ci się gwiazdą odległą
o tyle lat świetlnych, że nawet przez potężny teles
kop ledwie ją widać. Potem starzejesz się i odkry
wasz, że to nie gwiazda tylko wielki jak nieszczęście
asteroid, który leci prosto na ciebie i jeszcze trochę,
a przyładuje ci w ciemię.

Jonathan Carroll, „Drewniane morze”

Złote Gody w Czeremsze

W relacji z uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie pominęliśmy nazwiska odznaczonych. Wiemy, że nasze relacje
ze „Złotych Godów” trafiają do zbiorów rodzinnych pamiątek. Naprawiamy
więc nasz błąd i na stronie 3 zamieszczamy powtórnie relacje. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
Zespół redakcyjny „Wieści Podlaskich”

Mieszkańcy wsi woleli PiS
Mimo, że od wyborów minął już prawie miesiąc, to wciąż trwa rozpamiętywanie ich wyników. Na szczegółową analizę przyjdzie jeszcze czas ale
już dziś możemy stwierdzić, że mieszkańcy wsi i rolnicy poparli zdecydowanie
Prawo i Sprawiedliwość. Według IPSOS ta partię poparło aż 45,1 % wyborców
mieszkańców wsi i 52,3 % rolników. Na inne partie mieszkańcy wsi oddali głosów (w nawiasie głosy rolników):
PO - 17,50 % (10,9 %), PSL - 9,4 % (18,6 %), Kukiz’15 - 9,2 % (6,4 %), Zjednoczona
Lewica - 5,30 % (4,6%), Nowoczesna - 4,9 % (1,7 %), KORWIN - 4,4 % (2,6 %),
Razem - 2,9 % (2,0 %), inne partie - 1,0 % (0,9 %).
Wyniki te potwierdzają, że politycy PiS ośmiu lat w opozycji nie spędzili
z założonymi rekami, lecz spotykając się z ludźmi z tzw. prowincji dobrze rozpoznali nastroje społeczne, czego nie można powiedzieć o politykach innych partii.
Wyniki głosowania mieszkańców poszczególnych gmin na stronie
www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci.
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Dzięki uprzejmości Opery
i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki białostocka
publiczność po raz 4 na scenie opery
(w całej 22. letniej historii festiwalu) mogła obcować z twórczością
białoruskich bardów. Festiwal zorganizowano dzięki dotacji Ministra
Administracji i Cyfryzacji i Miasta
Białegostoku oraz wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objął Prezydent
miasta Białegostoku, a za część
artystyczną odpowiadał Ośrodek
Szczyty – Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej.
Patronatem medialnym festiwal objęło m.in. Białoruskie Radio Racja,
Białystok Online, Czasopis , Niwa,
Wrota Podlasia, TVP Białystok.
Podobnie jak w latach ubiegłych
Jesień Bardów zagościła również
w innych miejscowościach regionu
i została rozłożona na kilka dni.

Oprócz koncertu w Białymstoku
podlaska publiczność mogła usłyszeć muzykę bardów w Bielsku
Podlaskim, Hajnówce, Orli, Narwi

którzy dopiero zaczynają swoją muzyczną przygodę. Debiutant Chmarka na Trawie został tegorocznym
zwycięzcą części konkursowej. Bia-

i w Szczytach Dzięciołowie. Na
tegorocznej edycji publiczność usłyszała wykonawców dobrze znanych
z lat poprzednich, jak ILO & Friends
czy Źmicier Wajciuszkiewicz, i tych

łostocki koncert w sali kameralnej
opery wzbogaciła scenografia do
operowej bajki muzycznej „Adonis
ma gości” imitująca klatkę, w któCd. str. 2

Nowy Marszałek

Złote gody w gminie Siemiatycze
16 października br 15 par małżeńskich z gminy Siemiatycze odebrało medale przyznane im przez Prezydenta RP z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski wręczył medale parom, które przez 50 lat wspólnie pokonywały trudności i przeżywały radości.
Otrzymali je: Helena i Józef Bazyluk z Krasawic Starych, Zofia i Tadeusz Charyton, Ewa i Józef Chraniuk z Czartajewa, Walentyna i Mikołaj Ekonomiuk ze
Słoch Annopolskich, Zofia i Edmund Kryńscy z Ossolina, Nina i Włodzimierz
Laszkiewicz z Anusina, Helena i Edward Lipińscy z Turny Dużej, Henryka
i Tadeusz Pleban z Czartajewa, Alicja i Antoni Siemieniuk z Zalesia, Danuta
i Eugeniusz Stępkowscy z Cecel, Halina i Klemens Szutt z Anusina, Jadwiga
i Józef Toczyńscy z Wyromiejek, Teodozja i Jan Wakuluk z Wólki Nadbużnej,
Maria i Mieczysław Wardeccy z Krupic, Alina i Lucjan Wojciuk z Anusina. (w)
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Marszałek Województwa
Podlaskiego - JERZY LESZCZYŃSKI
Urodził się w Ciechanowcu
w 1961 roku. Wychowywał się
w Perlejewie w rodzinie rolniczej,
o tradycjach społecznikowskich,
sięgających czasów międzywojennych i początków ciechanowieckiej
spółdzielczości.
Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(1985). Wcześniej ukończył katolickie Liceum Ogólnokształcące im.
św. Augustyna w Warszawie (1980).
Pracę zawodową rozpoczął
w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, następnie w latach 1987-2002
pracował jako doradca w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W tym czasie odbył szereg

specjalistycznych kursów i szkoleń
z zakresu rolnictwa. Odbył również miesięczny kurs zarządzania w Nordic Agricultural College
w Odense w Danii i czteromiesięczną praktykę w Finlandii.
W 1992 roku wyjechał do
USA na stypendium organizowane
przez Cocran Fellowship Program,
podczas którego poznał organizację
doradztwa i funkcjonowanie organizacji rolniczych w Stanach Zjednoczonych. W 1994 razem z amerykańskimi ekspertami prowadził
kursy dla podlaskich doradców
i rolników w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa
Rolniczego.
W 2002r. jako Pełnomocnik Prezesa ARiMR organizował
struktury Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Biur Powiatowych
w województwie podlaskim oraz
przygotowywał je do wdrażania
programów unijnych. W tym samym
roku został Zastępcą Dyrektora
Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Łomży.
Dzięki tej pracy zdobył gruntowaną
wiedzę i doświadczenie w administracji państwowej. Ukończył
wiele kursów z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi, ekonomii, administracji, funduszy unijnych oraz

studia podyplomowe z rzeczoznawstwa majątkowego. Nadzorował
realizację płatności bezpośrednich
i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie
podlaskim. W tym czasie Podlaski Oddział Regionalny ARiMR na
wsparcie rolnictwa i wsi wypłacił
ponad 13 miliardów złotych.
Pełnił społeczne funkcje
w samorządzie rolniczym: w Łomżyńskiej i Podlaskiej Izbie Rolniczej
oraz Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Jest członkiem Wojewódzkiego
Zarządu PSL w Białymstoku. Wyróżniony odznaką honorową: „Zasłużony dla rolnictwa” i „Medalem
Świętego Izydora Oracza”.
Żonaty, ma syna i dwoje
wnucząt. W wolnych chwilach muzykuje, śpiewa w chórze parafialnym „Kantata”, zajmuje się ogrodem.
W wyborach do Sejmiku
Województwa Podlaskiego 16 listopada 2014 roku, głosami 8154 wyborców, uzyskał mandat radnego.
8 grudnia 2014r. Jerzy
Leszczyński został wybrany przez
Radnych Sejmiku na Członka Zarządu Województwa Podlaskiego
9 listopada 2015 roku Jerzy
Leszczyński został wybrany przez
radnych na Marszałka Województwa Podlaskiego.

WIEŚCI Z GMIN
23. 10. oficjalnie otwarto
przebudowaną drogę powiatową
Juchnowiec Kościelny - Ogrodniczki o długości ok. 1 km. Wartość inwestycji wyniosła 2,3 mln zł
i została sfinansowana wspólnie
(po 50 %) przez gminę Juchnowiec
i powiat białostocki.
3.11. Dołubowo.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej
mieszkańcy Dołubowa i niepełnosprawni uczestnicy WTZ wspólnie
z pracownikami zastanawiali się
nad pytaniami „Co nam się podoba w Dołubowie?, Co zrobić aby
w Dołubowie żyło nam się lepiej?”
4.11. Siemiatycze.
Wspólna akcja policjantów z Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej
w Siemiatyczach zaowocowała
zatrzymaniem 17-latki, w której
mieszkaniu znaleziono narkotyki,
1 400 gramów suszu.
5-8. 11. Czartajew.
Dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół
Rolniczych w Czartajewie uczestniczyło w międzynarodowym
seminarium zorganizowanym
przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. W sopockim seminarium wzięło udział 76 nauczycieli
szkół zawodowych z 9 krajów Unii
Europejskiej. Jego celem było
zapoznanie z programami europejskimi eTwinning & Erasmus+.
Efektem udziału nauczycieli z Czartajewa jest projekt
„Just 2” stworzony wspólnie
przez trzy szkoły: Lycee Lafayette
Clermont-Ferrand z Francji, ZSR
w Czartajewie i ZSG-D w Poznaniu.
8. 11 - Czyże. Odbyły się
„XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”. Wystąpiły
zespoły: „Hutarka”, „Dawid Symszuk Band” i „Metro” z Hajnówki.
„Świtanak” z Białegostoku, „JBM”
z Suchowolców, „Czyżowianie”
z Czyż, „Art Pronar” z Narwi, „Małanka” z Bielska Podl., „Malinki” z Malinnik i „Jesienny Liść”
z Gródka,
8.11. - Czyże. Zagroda
Jerzego Onopiuka z Podrzeczan
i budynek mieszkalny Eugeniusza
Stepaniuka z Czyż zdobyły równorzędne III miejsce w konkursie
„Na najlepiej zachowany zabytek
wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim
w 2015r”.
11.11. - Juchnowiec
Kościelny. Uroczyście obchodzono w gminie 97 rocznicę odzyskania niepodległości. Rozpoczęto
mszą, po której złożono wieńce
pod pomnikami „Za Wiarę i Wolność” oraz żołnierzy poległych
w wojnie 1920 roku.. Następnie
w GOK-u młodzież Zespołu Szkół
w Juchnowcu Górnym zaprezentowała spektakl „Droga do Wolności”, W uroczystości uczestniczył
ks. biskup Henryk Ciereszko.
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rej wystąpili bardowie. Na koncert
złożyły się występy trzech wykonawców prezentujących odmienne
spojrzenie na bardowską sztukę. Na
wstępie Jauhen Barysznikau (zastąpił laureata konkursu), który tylko
przy akompaniamencie gitary, zaprezentował pełną emocji i nastroju
zadumy muzykę. Następnie Navi,
zespół który dał się już poznać
podlaskiej publiczności podczas festiwalu Basowiszcza i Halfway. Było
przede wszystkim akustycznie (zespół kojarzony jest głównie z elektrycznym rockowym graniem), było
trochę folku, klawisze, dwa głosy
i wokalistka kokietująca publiczność
oraz masa ciepłej energii, która
udzieliła się widzom.. Zespół zapowiedział, że jego muzyka jest raczej
wiosenna, radosna i ciepła, ale
tego trzeba było publiczności w tym
deszczowym, listopadowym dniu.

Po prostu świetny występ. Trzecim
artystą był koncert BosaeSonca,
gdzie prym na scenie wiódł multiinstrumentalista Aleksander Jasiński
(ubiegłoroczny laureat) oraz lider
formacji Aleś Zajcaw obdarzony
ciekawą, wręcz bluesową barwą
głosu. Jak co roku było ciekawie,
nastrojowo i energetycznie, Jesień
Bardów to już marka sama w sobie
wśród podlaskich muzycznych festiwali. Miejmy nadzieję, że przyszła
edycja będzie na co najmniej takim
poziomie, a publiczność dopisze jak
zwykle, bo patrząc na taniec małego
Igora pod sceną podczas koncertu
jest dla kogo organizować ten festiwal, i prezentować wartościową
a zarazem przystępną dla każdego
twórczość białoruskich bardów.
Tekst i zdjęcie:
Michał Iwaniuk   

Nie samym chlebem żyje człowiek…

Wyjazd grupy członków Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych do Teatru
Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku
Duchowej strawy grupie członków Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych
w Hajnówce wraz z opiekunami
i gośćmi, którzy dołączyli do tej
kulturalnej imprezy , dostarczyła
premiera sztuki „Damy i huzary” według Aleksandra Fredry.
Przedstawienie było zwieńczeniem
10-letniej artystycznej aktywności
Teatru T3, działającego przy Podlaskim Okręgu PZN w Białymstoku.
Miejscem spektaklu była,   przy
wypełnionej do ostatniego miejsca
widowni, scena Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. A wydarzenie to miało miejsce

dnia 27 października 2015 roku.
Członkowie naszej, wcale
nie tak małej, bo 38-osobowej
grupki, przygotowali się do odbioru
sztuki, wysłuchując w autokarze
biografii Aleksandra hrabiego Fredry, , streszczenia treści sztuki, we
fredrowski, lekki i pełen humoru
nastrój zostali wprowadzeni przez
wysłuchanie wiersza Fredry pt.
„Małpa w kąpieli” w pięknej interpretacji pani Alli Gryc.
Najlepszą cenzurką dla
spektaklu były salwy śmiechu,
towarzyszące aktorom podczas
obydwu aktów przedstawienia.

DO 100 TYS. ZŁ
STAŁA STOPA PROCENTOWA
OKRES SPŁATY DO 84 M-CY

DOWOLNY CEL
TYLKO DO
31 GRUDNIA

2015 r.
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Deszczowy Hubertus w Topczewie
Prawdę powiedziawszy
aura, 18 września br., nie sprzyjała
hodowcom, miłośnikom koni, myśliwym z kół łowieckich „Boruta”,
„Orzeł” i „Zając” opiekującym się
dziką zwierzyną na terenach gminy
Wyszki, a przede wszystkim licznie
zgromadzonej publiczności.
Tego dnia za sprawą władz
tejże gminy, dyrekcji miejscowego
Gminnego Centrum Biblioteczno –
Kulturalnego oraz wielu sponsorów
mogła odbyć się tak piękna impreza,
która zgromadziła blisko pół tysiąca
widzów i kilkudziesięciu wykonawców tego widowiska.
Noc poprzedzającą imprezę
myśliwi z działających na terenie kół
łowieckich spędzili na polowaniu.
Jego efekt, czyli tzw. pokot, został
zaprezentowany zebranym.
Uroczyste świętowanie
„Hubertusa” rozpoczęło się od mszy
św. w miejscowym kościele, po której wszyscy korowodem udali się na
miejsce pikniku.
Najpierw łowczy polowania
zapoznał zebranych z myśliwskim
zwyczajami. Do nich należy m.in.
wybór króla i wicekróla polowania.
Nagrodzeni zostali oni okoliczno-

ściowymi medalami, a „król pudlarzy” otrzymał w nagrodę pięknie
wykonaną maczugę autorstwa Arkadiusza Krasowskiego.

Raciborskim. Zwycięzcy nagrodzeni
zostali pucharami Wojewódzkiego
Związku Hodowców Koni w Białymstoku, po czym zaprezentowali się

Później rozpoczęła się konna gala. Na długo w pamięci publiczności pozostanie pokaz ujeżdżania
ogiera Barbarossa przez Katarzynę
Stawiską, reprezentantkę Stadniny
Koni w Janowie Podlaskim - wielokrotną mistrzynię Polski i Europy.
Stworzone przez tą parę świetne
widowisko wzbudziło wielki aplauz
widzów i ich prośbę o kilkakrotny
bis.
Kolejnym punktem gali była
prezentacja zaprzęgów i konkurs
powożenia, w którym zwyciężył Dariusz Stokowski przed Mirosławem

jeźdźcy na swych rumakach. W „pogoni za lisem” zwyciężył Tomasz
Baranowski.
Gdy na głównej arenie uroczystości trwały prezentacje obok
otwarte były punkty gastronomiczne, w których zziębnięci uczestnicy
imprezy mogli raczyć się smacznymi
potrawami (grochówką i bigosem)
serwowanymi przez organizatorów.
Nie sposób też nie wspomnieć o stoisku okolicznościowym
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, gdzie Anna Białomyzy opowiadała zainteresowanym o dzia-

łaniach proekologicznych, a dzieci
obdarowywała upominkami w postaci książek.
Ze smutkiem należy dodać,
że deszczowa pogoda sprawiła, iż
nie udało się organizatorom odbyć
wielu konkursów i zabaw dla publiczności.
Po ognisku i pieczeniu kiełbasek wszyscy udali się na wspólne
biesiadowanie w świetlicy OSP,
podczas którego organizatorzy podziękowali współorganizatorom,
sponsorom oraz uczestnikom rywalizacji łownej i konnej, honorując ich
okolicznościowymi grawertonami
i statuetkami.
Wielkie słowa uznania należą się organizatorom tegorocznego
Hubertusa w Topczewie - Mariuszowi Korzeniowskiemu - wójtowi
gminy Wyszki, pracownikom urzędu
gminy, Henrykowi Zalewskiemu
-dyrektorowi Gminnego Centrum
Biblioteczno – Kulturalnego oraz
jego pracownikom, a także druhom
OSP, że wspólnie stworzyli piękne
widowisko, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Darz Bór (ars)

Wieści Podlaskie

ZŁOTE

GODY W CZEREMSZE

W dniu 02.10.2015 r. osiem par małżeńskich z gminy Czeremcha obchodziło 50
rocznicę ślubu. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wójt Gminy
Czeremcha Michał Wróblewski. Wręczone
odznaczenia to wyraz wdzięczności za ich

wytrwałość, wierność i miłość to także podziękowania za ofiarną pracę jaką włożyli
w budowanie nie tylko swojej rodziny ale
i naszej gminy. Były gratulacje i życzenia,
kwiaty, pamiątkowe dyplomy, prezenty, oraz
tradycyjna lampka szampana. (ap)

Krystyna i Stanisław Motoszko

Ludmiła i Anatol Kondraciuk

Maria i Sergiusz Rożuk, Tatiana i Szymon Sidoruk,
Anastazja i Grzegorz Kierdelewicz

Jadwiga i Henryk Ostrowski

Antonina i Włodzimierz Domaruk, Walentyna i Mikołaj Oksiutycz

Ewolucja, a nie
rewolucja

eKRUS wpisuje się w roz
wój e-usług dla rolnictwa i miesz
kańców wsi
W ramach doskonalenia
usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system
informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale
Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach
system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl.
Portal jest przeznaczony
dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do
ubezpieczenia zdrowotnego.
Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają
dostęp m.in. do własnych danych
ewidencyjnych, przebiegu historii
ubezpieczenia, wykazu składek,
ich bieżącej wysokości, a także
informacji o zbliżających się terminach płatności bez konieczności
wizyty w jednostce oraz poza godzinami pracy urzędu.
Oddział Regionalny KRUS
w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontakCd. str. 7
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Dlaczego Concordia?
- Nie mamy wpływu na pogodę.
- Nie mamy wpływu na
skutki jakie za sobą niesie.
- Mamy jednak wpływ na
łagodzenie konsekwencji niechcianych zdarzeń.
Najskuteczniejszą metodą
jest pomoc dla tych, którzy ucierpieli
w wyniku kaprysów natury.
Jako ubezpieczyciel wyspecjalizowany w ubezpieczeniach dla

sektora agro pracujemy nad tym
od wielu lat. Czerpiemy przy tym
z doświadczenia naszych niemieckich udziałowców. Należymy do jednej wielkiej grupy profesjonalnych
ubezpieczycieli upraw w Europie.
Już ponad 40 proc. rolników
ubezpieczających swoje uprawy,
zdecydowało się właśnie na nas.
Obejmujemy ochroną ponad 1,1 mln
ha upraw w Polsce.

Ci, którzy nam zaufali
wiedzą, że:
1) jesteśmy ekspertem merytorycznym w segmencie agro
– dzięki temu wiemy, co dla rolnika
jest ważne
2) mamy sieć wysokiej klasy rzeczoznawców rolnych - dzięki
temu rolnicy mają gwarancję solidnej likwidacji szkód i uczciwej
wypłaty należnego odszkodowania
3) u nas to rolnicy-rolnikom

likwidują szkody – dzięki temu rolnicy wiedzą, że jesteśmy dla nich
godnym partnerem w dyskusji
4) zakres naszych ubezpieczeń jest szeroki – dzięki temu
rolnicy zyskują komfort doboru
optymalnego wariantu ochrony
5) zakres naszych ubezpieczeń jest dopasowany do realnych
zagrożeń - dzięki temu rolnicy są
bezpieczni i pewni jutra.
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Mleczarz na dotacji z PROW
Aby zobaczyć co można
zrobić w gospodarstwie rolnym
uzyskując dopłaty w ramach
PROW, odwiedziliśmy gospodarstwo Wojciecha Szuberskiego
ze wsi Ostrówki , w gminie Zabłudów. I gospodarstwo, i sam
gospodarz to podmioty trochę
nietypowe ( a może typowe?)
na współczesnej podlaskiej wsi.
Bo oprócz głównego zajęcia, jakim jest produkcja mleka, rolnik
uprawia ziemię.

Kilka kilometrów za Zabłudowem skręcamy w wiejską
drogę i mijamy luksusowe rezydencje, które należą do zamożnych
białostoczan. Dziedzicząc majątki
po przodkach uwili tu swoje letnie
gniazda. To ich azyl od miejskiego
zgiełku i zanieczyszczonego powietrza. Przyjeżdżają wypoczywać przy
grillu, opalać się na łąkach, które
jeszcze kilka lat temu stanowiły
pastwiska dla bydła. A obejścia ich
domów to typowa kopia ogrodów
śródziemnomorskich. Brakuje tylko
palm. Na posesjach zamiast maszyn
rolniczych stoją mercedesy. Produ-

cenci telewizyjnego serialu „Rolnik
szuka żony” tu nie przyjadą.
Nasz bohater nie szuka
żony. Jest szczęśliwym mężem i ojcem, który zamieszkuje z rodzicami.
Na co dzień zajmuje się rolnictwem
i modernizuje etapami gospodarstwo dzięki unijnym dotacjom.
Wjeżdżamy, mijając po obu
stronach leniwie rozłożone krowy,
na wyznaczoną przez GPS posesję.
Wita nas przyjaznym spojrzeniem
w średnim wieku mężczyzna. To

Wojciech Szuberski. Nie jest sam.
Z budy wytacza się potężne psisko,
wielkości cielaka. Robimy krok
w tył. - Proszę się nie bać, to jeszcze
szczeniak – uspokaja gospodarz.
Ale nam wydaje się, że Aksan nie
jest zadowolony z naszej wizyty. Po
chwili zasiadamy przy stole w saloniku ogrzewanym piecem kaflowym. Czysto i skromnie, a raczej
gustownie bez przepychu urządzony
pokój.

20 lat temu po rodzicach. Ale mama
Zofia i tata Ryszard (przez wiele
lat był kowalem wiejskim) dalej
pomagają w gospodarstwie. Małżonka Wojciecha pracuje w PSK
w Białymstoku. A dzieci? To duma
rodziców i dziadków. Najstarsza Ula
kończy iberystykę i medioznawstwo
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, Patryk studiuje budowę
maszyn na Politechnice Warszawskiej, a Mateusz jest uczniem Technikum Budowlanego w Białymstoku
i zaplanował studia na Politechnice
Białostockiej.
- Czy dzieci wrócą na wieś?
- pytamy. Tego nie wiem – mówi
ojciec. W sprawie wyboru edukacji
daliśmy dzieciom wolną rękę. Ale
tak do końca to nie zerwali kontaktu
z gospodarstwem. Każdą wolną
chwilę od nauki wykorzystują na
pomoc w pracach rolnych – dodaje.
Zrobią jak zechcą.
A pracy w majątku Wojciecha jest sporo. Jako mleczarz
posiada 69 sztuk bydła – 26 dojnych
krów, a reszta to opasy. Mleko
„zabiera” Spółdzielnia Mleczarska
z Hajnówki. Aby zabezpieczyć hodowle w pasze ma 16 hektarów

własnych łąk i pastwisk, a 14 ha
dzierżawi. Do tego 14 ha zbóż, 5 ha
kukurydzy, trochę ziemniaków i warzyw dla własnych potrzeb.
Sprzedaż mleka i opasów
jest podstawą ekonomiki gospodarstwa Szuberskiego. W ramach
poprzedniego PROW kupił ciągniki

mnie kolejną szansą na modernizację i inwestycje w gospodarstwie.
Właśnie przygotowuję kolejne
wnioski. Chcę kupić siewnik do zbóż
i silosy na pasze – kreśli swoje plany
gospodarz. I choć jest trochę biurokracji – dodaje – to warto korzystać
z pomocy środków unijnych.

i uszlachetnił stado wysoko mlecznych krów. Razem pozyskał 260
tys. zł z programu „Modernizacja
parku maszynowego poprzez jego
uzupełnienie o maszyny i urządzenia
niezbędne do bardziej efektywnego
wykonywania prac w gospodarstwie, poprawę organizacji pracy
i zmniejszenie kosztów produkcji”.
PROW 2014-2020 jest dla

Nasza wizyta dobiega
końca. Zofia Szuberska, seniorka rodu, stawia na stół gliniany
dzban z mlekiem i ciepłe bułeczki drożdżowe. Mamy wrażenie, że
to jakiś dług wdzięczności i gest
podzięki za to, że ktoś ich odwiedził i wysłuchał.
Waldemar Staszyński

Wojciech Szuberski ma 48
lat. Jest absolwentem III LO w Białymstoku. Gospodarstwo przejął

Nowa perspektywa
W ramach Wspólnej
Polityki Rolnej na działania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 Polska będzie miała
do wykorzystania 13,5 mld
euro/środki unijne i krajowe/.Część tych pieniędzy
trafi na Podlasie. Dla naszego regionu to kolejna szansa, być może ostatnia w takim stopniu, na podniesienie
jakości życia na wsi, na modernizację gospodarstw rolnych, po prostu – okazja do
zagospodarowania funduszy

europejskich tak, by przez długie lata dawały miejsca pracy
i pozwalały godnie żyć.
- Najważniejszym zadaniem w obecnej perspektywie
jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych – podkreśla
Andrzej Gross, prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I dodaje, że
w ramach PROW 2014-2020
„przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuacje pomocy z poprzednich lat – między
innymi cieszące się ogromnym

zainteresowaniem wsparcie
na modernizację gospodarstw
rolnych, którego wysokość
będzie uzależniona od rodzaju
inwestycji.
Kto może ubiegać się
o dofinansowanie ?
Beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych”
w zakresie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” może być osoba fizyczna,
osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki prawa
handlowego. A więc jest w tej

grupie rolnik, który kieruje gospodarstwem, jest pełnoletni, ma numer identyfikacyjny
i prowadzi w celach zarobkowych działalność w zakresie
produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Na co może być przyznana pomoc?
I tak pomoc może być
przyznana na rozwój: produkcji
prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego oraz projektów
związanych z racjonalizacją
technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą

profilu produkcji, zwiększaniem i poprawą jakości produkcji.
W przypadku inwestycji
związanych z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego, pomoc
będzie przyznawana w formie
refundacji części kosztów przy
budowie i modernizacji obiektów inwentarskich lub adaptację już istniejących w gospodarstwie budynków, w tym ich
wyposażenie.
Poziom pomocy
Poziom pomocy jest

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Siedlisko mlekiem i euro płynące
Rumejki to wieś będąca
w zasadzie przedmieściem Juchnowca Kościelnego. Niedaleko też
stąd do Białegostoku, dochodzi tu
miejska komunikacja. Wieś sprawia
korzystne wrażenie – ładne domy
w ogrodach, solidne zabudowania
gospodarskie. Odwiedzamy Piotra
Wojewódzkiego, beneficjenta PROW
poprzedniej kadencji, mleczarza
który w roku ubiegłym dostarczył
ponad 200 tysięcy litrów mleka.

Dom Wojewódzkiego
to ładna willa. W obejściu nowa
hala dla maszyn ( kilka traktorów,
kombajn, samochody dostawcze
i osobowe. Niedaleko nowa obora,
a w niej 75 sztuk bydła, w tym 33
krowy wysokomleczne. Jest i park
własnych maszyn naprawczych
(tokarki,spawarki) – gospodarz z
synami potrafi wykonać remonty
maszyn polowych. Z kwoty PROW
gospodarstwo wzbogaciło się o belarkę, beczkowóz do gnojowicy, rozrzutnik do obornika, dwie przyczepy
z Pronaru.

W gospodarstwie Wojewódzkiego produkuje się również
pasze dla krów i opasów. Mleko
odbiera Spółdzielnia Mleczarska
w Mońkach – ponad 1000 litrów co
drugi dzień. Opasy odbierają Zakłady Mięsne Łuków.
Rodzi się tu refleksja, że
należało jednak kontynuować odbudowę mleczarni w Białymstoku, po
dawnym Mitexie. Teraz mleko spod
Białegostoku wożone jest do Biel-

sła, to dziki potrafią wydobyć na powierzchnię zasiane w glebę ziarno.
Tragiczny problem Podlasia
zasianego po horyzont kukurydzą !
Początki gospodarowania
Marzanny i Piotra Wojewódzkich
nie były wesołe. Ojciec wcześnie
odumarł, pozostawiając 23-letniego syna zaledwie z sześcioma
krowami. W budowie gospodarstwa
do dzisiejszego poziomu pomogli
dorastający synowie. Dziś, 26-letni
Adrian jest żołnierzem Narodowych
Sił Zbrojnych. Grzegorz, po licencjacie ekonomicznym, robi obecnie
uprawnienia rolnicze i być może
przejmie gospodarkę.
A że są plany jej kontynuowania, wskazują zamiary kolejnego sięgnięcia po środki unijne, tym
razem w kwocie 300 tysięcy złotych.
Wojewódzki zamierza kupić opryskiwacze, zgrabiarki i paszowóz i jak
się da dokupić ziemi. Spoglądając na
to ładne gospodarstwo, wyposażone również w komputery jesteśmy
przekonani że się uda. Poczęstowani
w eleganckim salonie kawą i do-

mowymi wypiekami, utwierdzamy
się w przekonaniu, że rolnictwu

dokumenty aplikacyjne powinien postępować zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku,
bo prawidłowe wypełnienie
w istotny sposób wpływa na
czas i wynik jego weryfikacji.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma
uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów
w danym obszarze:
1) jeżeli w wyniku operacji nastąpi wzrost średniej
liczby loch w stadzie o co najmniej 10 szt. i nie więcej niż
20 szt.- przyznaje się 1 punkt,

powyżej 50 szt.- 5 punktów.
Podobne są kryteria
w obszarze b – rozwój produkcji mleka krowiego i w obszarze c – rozwój produkcji bydła
mięsnego.
Obowiązki beneficjenta
Beneficjent po uzyskaniu refundacji, przez okres 5 lat
od dnia płatności ostatecznej,
jest zobowiązany do:
- zachowania celu operacji, w tym wskaźnika jego
osiągnięcia,
- prowadzenie działal-

ska Podlaskiego, Hajnówki, Łap,
Moniek, Grajewa, Białej Podlaskiej,
a nawet Warszawy. O ile rosną koszty produkcji, które my, konsumenci
pokrywamy ?
Potencjał gospodarstwa
Wojewódzkiego to własnych 16 ha
ornej ziemi i pastwisk i 34 ha dzierżawionych. Ziemia orna obsiewana
jest kukurydzą i tu znowu pojawiły
się oczywiście... dziki.
Wypasione na kolbach,
potrafią mieć obecnie dwa mioty
w roku nawet po 10 warchlaków.
A jeśli kukurydza jeszcze nie wzro-

polskiemu jest potrzebna pomoc
z UNII EUROPEJSKIEJ. Ale naszemu
rolnictwu niezbędna jest intensywna
pomoc także w skali kraju.
Od redakcji:
Odwiedziliśmy dwóch rolników, zajmujących się głównie
produkcją mleka, którzy skorzystali z programów unijnych i będą
się ubiegać o dofinansowanie
w ramach PROW 2014 – 2020.
Niebawem wrócimy do naszych
bohaterów i opiszemy jak zreali-

zowali swoje zamiary i jak im się
wiedzie.

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku
Informacja
- tel. 85 742-97-41
ul. Lipowa 32A
15-427 Białystok
Kierownik
- tel. 85 665-69-02
Zastępca Kierownika
- tel. 85 665-69-74
Zastępca Kierownika
- tel. 85 665-69-01
Naczelnik Wydziału Wdrożeń
- tel. 85 742-57-84
Naczelnik Wydziału Płatności
- tel. 85 665-69-91
Naczelnik Wydziału Monitoringu i Raportowania Programów - tel. 85 665-69-04
Kancelaria
- tel. 85 742-97-40
Kancelaria
- fax. 85 742-96-35
Biuro Oddziału Regionalnego
Kierownik
- tel. 86 215-63-51
tel. 86 215-53-45

dla rolników
zróżnicowany. W podstawowej
wersji przyznaje się do 50%
kosztów kwalifikowanych operacji, przy czym w przypadku
osób wspólnie wnioskujących
lub młodego rolnika wynosi
60% kosztów kwalifikowanych
i nie mniej niż 30% kosztów.
W ramach Programu
przyjęto max. wysokość limitu:
- 500 tys.zł na jednego
beneficjenta i jedno gospodarstwo,
- 900 tys.zł przyznawane jest dla operacji realizowanej w obszarze rozwój

produkcji prosiąt.
Warto podkreślić, że
wnioskodawcy mogą ubiegać
się o zaliczki w wysokości 50%
wartości inwestycji, co określa
Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich/EFPROW/.
Wnioski aplikacyjne
Wnioski o dofinansowanie na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” należy składać osobiście lub drogą pocztową do
biura powiatowego Agencji.
Wnioskodawca przygotowując

ności rolniczej związanej
z przyznana pomocą,
- informowanie Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
bezpłatnym numerem infolinii – 800 3800 84 oraz na
stronie www.arimr.gov.pl.
Strony przygotował i opracował Waldemar Staszyński

Europejski Fundusz Rolny
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„ III Bal Wszystkich Świętych” w Dworku Smulskich w Bielsku
Podlaskim

GMINA NAREWKA
Jesień Bardów zawędrowała do Narewki
Wieczorem 5 listopada br. w Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce
(powiat hajnowski) odbył się
koncert jednego z białoruskich bardów -- Siarhieja
Baszłykiewicza z Oszmian
(Białoruś).
Jesień Bardów jest festiwalem dla każdego. Odbywa się on w Bielskim Domu
Kultury (6--8 XI).   W Narewce
zebrała się spora   grupa miłośników białoruskiej muzyki.  

Na koncert   przybyli m. in. wójt
gminy Narewka z małżonką,
sołtysi i radni, a także kierowniczki bibliotek i świetlic w
Narewce, w Lewkowie   Starym
i w Siemianówce.
Wysłuchali oni białoruskiej piosenki autorskiej z
dużym zainteresowaniem.   Koncert był udany. Trwał około
półtorej godziny.

„Naśladuj świętych”
25 października w Dworku
Smulskich „Stowarzyszenie Ziemi
Bielskiej Ojcowizna” zorganizowało
„Bal Wszystkich Świętych”. Było
to kolejne w tym roku przedsięwzięcie tego stowarzyszenia, w którym
aktywnie uczestniczą dzieci, młodzież i ich rodzice.

specjalne błogosławieństwo i wspólnie modlili się na różańcu, przywiezionym z Fatimy. Piątą tajemnicę
– „Ukoronowanie NMP na Królową
Nieba i Ziemi” odmówiono na placu
kościelnym i symboliczną dziesiątkę
tajemnicy wykonaną z balonów wypuszczono do nieba. Porwał ją wiatr

Już podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza Zbigniewa Karolaka był świąteczny
akcent. Oprawę Mszy św. przygotowali „mali święci”, którzy otrzymali

i poniósł daleko na wschód.
- Ważnym przesłaniem balu
jest kultywowanie chrześcijańskiej
tradycji obchodów dnia Wszystkich

Tekst i fot.   Jan
Ciełuszecki

Uszyjmy naszą przyszłość
29    października br. w
Świetlicy Środowiskowej w Narewce (powiat hajnowski) podsumowano projekt pt. „Uszyjmy
naszą przyszłość”, który był realizowany podczas warsztatów od 1
czerwca tego roku. Rozpropagowała go wśród   pań   kierowniczka świetlicy Nela Charkiewicz.
Piętnaście dziewczyn i kobiet z Narewki i z okolicznych wsi

(Jelonka, Lewkowo Nowe, Mikłaszewo, Planta), Świnoroje) zajmowało się szyciem i wykonywaniem
m. in. serwetek, serwet, obrusów, bieżników i zasłonek oraz
zdobieniem firanek. W dniu podsumowania projektu najładniejsze
prace    można było obejrzeć na
wystawie. Wywołały one zachwyt
u oglądających ekspozycję.
Za udział w realizacji

projektu słowa podziękowania należą się   aktywnym uczestniczkom:
Lucynie Zdanowskiej, Małgorzacie
Krawczyk, Halinie Biryckiej, Zofii
Jancewicz, Irenie Waśko, Helenie
Opolskiej, Barbarze Stockiej, Taisie Drewnowskiej, Oldze Sawickiej, Ninie Niczyporuk, Julicie
Krasowskiej i   Annie Charkiewicz.
Jan Ciełuszecki

Pomysł na biznes

Old Polish Vodka z Lewkowa Starego
Kończąc letni urlop nad
Bałtykiem, chciałem podziękować
moim, agroturystycznym gospodarzom za wspaniałe warunki lokalowe i kaszubską kuchnię. Pani Eli
podarowałem podlaską, haftowaną

szych korporacjach producentów
alkoholu, pozwoliło na ujawnienie
wielu tajemniczych dotąd spraw.
Poszukując siedziby na lokalizację działalności poligraficznej,
Dariusz Pacewicz dizajner z biel-

lewane są do butelek – stąd proces
manufakurowy. Solidne butle produkowane są we Francji. I pomyśleć,
że podobne flaszki, przed II wojną
światową, produkowała szklana
mini huta w Narewce.

chustę i krajki. Ale co tu
wręczyć Olgierdowi, staremu rybakowi ? Wybrałem się do Gdańska,
penetrując sklepy z setkami butelek z całego świata. W jednym
z salonów podano mi okazałą butlę,
i jakież było moje zdumienie, gdy
okazało się że produkt pochodzi
z Lewkowa Starego w gminie Narewka, w województwie podlaskim.
Białostocki Polmos znany jest nawet w Japonii, ale fabryka wódek
w małej, puszczańskiej, narewkowskiej wiosce ? Znam energię i pomysły wójta Pawilcza na promocję
i rozwój swojej, turystycznej gminy.
Ale fabryka markowych wódek ? I to
w okolicy, gdzie od wieków w puszczańskich ostępach produkowano
„ducha puszczy”, lokalny bimber,
zwany tu raczej samogonką.
Spotkanie z Jackiem Burzyńskim, dyrektorem handlowym
Old Polish Vodka, który kilka ładnych lat spędził pracując w najwięk-

skiego Pakplusa i jeden z pomysłodawców firmy Old Polish Vodka, natrafił na opuszczoną szkołę
w Lewkowie Starym.
Generalny remont rozpoczęty w lipcu 2013 zakończył się odbiorem w styczniu 2014 roku. Wójt
zadowolony - teren uporządkowany,
firma zatrudniła miejscowych, a teraz jeszcze w budowie duży magazyn, a więc i zatrudnienie kolejnych
osób. No i przede wszystkim podatek lokalny do kasy gminy.
Old Polish Vodka to w zasadzie autorska manufaktura, bazująca na lokalnych surowcach, jak
miód lipowy i wielokwiatowy, jałowiec, bukwica, śliwki i krystalicznie
czysta woda. Najwyższej jakości
spirytus zbożowy jest przywożony aż z Wielkopolski. Zestawianie
wody ze spirytusem trwa minimum
kilka tygodni. Starzenie dodatków
do wódek odbywa się w dębowych
beczkach,które później ręcznie na-

Te ręcznie nalewane wódki (
z napisem na cynowej nalepce Bimber Vodka) to produkt najwyższej
jakości, tzw. premium. Ale w handlowej ofercie Old Polish Vodka posiada kilkanaście gatunków wódek,
w tym takie smakowe specjały jak
góralska śliwowica, czy promująca
białowieską przyrodę „Zielona Natura” z dodatkiem bukwicy. Z zakładu wyjeżdża miesięcznie kilkanaście
tysięcy butelek.
Wódki premium, ekskluzywnie pakowane, ze znakomitą
zawartością, trafiają bez problemu
do około 1000 specjalistycznych
sklepów w całej Polsce. A w przyszłym roku, lewkowski Bimber „
zawalczy „ na światowych, branżowych targach „Prowein” w niemieckim Düsseldorfie.
Co za prestiż dla Old Polish
Vodka, Lewkowa Starego, Narewki
i Podlasia. Na zdrowie !
Wiesław Pietuch
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W jesienne dni, w zimowe chłody
z ziół zróbmy napar dla zdrowia i urody
Przyroda powoli przygotowuje się do okresu spoczynku
niemniej jednak wciąż pozwala nam korzystać ze swych dóbr
i nie skąpi swych skarbów. Możemy jeszcze pozyskać korzenie
niektórych roślin lub zebrać owoce
z drzew i krzewów jak chociażby
owoc róży bogaty między innymi
w witaminę C, bardzo ważną dla odporności naszego organizmu. Warto
o tą odporność zadbać zawczasu.
Ten, kto zbierał zioła wie
jak bardzo pomocne i przydatne
mogą okazać się podczas jesiennych chłodów, gdy za oknem siąpi
deszcz, a wiatr bezlitośnie targa
gałęzie drzew. Jak przyjemnie jest
w takim dniu uraczyć się filiżanką
złocistego lub rubinowego naparu
ziołowego lub ziołowo – owocowego.
Okres jesienny to okres
wzmożonej i intensywnej pracy dla
firmy RUNO z Hajnówki. Miesiące od
września do końca listopada, w zależności od pogody, to wciąż jeszcze
sezon zbioru surowców zielarskich.
To również czas przerobu surowców
już pozyskanych i ich przygotowanie
do sprzedaży zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów.

Firma przerabia zioła samodzielnie,
nie korzysta w tym zakresie z usług
firm zewnętrznych dlatego też proces produkcyjny rozłożony jest na
3 zmiany, aby czas produkcji wykorzystany był maksymalnie i aby czas
oczekiwania klienta na zamówiony
towar skrócić do minimum.
Wśród klientów firmy RUNO
są zarówno firmy kosmetyczne,
farmaceutyczne, sklepy zielarsko – medyczne, gabinety SPA jak
również zakłady przemysłu spirytusowego. Zatem bardzo szeroki
i różnorodny zakres wymagań klientów, którym jak dotąd firma jest
w stanie sprostać.
Miejmy nadzieję, czego
i Państwu życzymy, że zbliżająca
się zima potraktuje nas w tym roku
łagodnie i nie będziemy zmuszeni do
przeglądania ofert pobliskich aptek.
Dlatego już teraz pomyślmy o czymś
dobrym dla nas samych i bliskich,
o wsparciu organizmu dawką natury
w filiżance i zaopatrzmy się w aromatyczne ziółka i mieszanki ziołowo
- owocowe korzystając z bogatej
i różnorodnej oferty rodzimej firmy
RUNO z Hajnówki.
Anna Charytoniuk

Wieści Podlaskie

Nie samym chlebem żyje człowiek…

LISTY
Zwracam się z prośbą do redakcji „Wieści Podlaskich” o wydrukowanie
poniższego tekstu na temat mojego ojca Bazylego Artysiewicza, który był działa
czem, społecznikiem w Kleszczelach. Zmarł 16.11.1982 r.
„W 33 rocznicę odejścia z tego świata i z OSP w Kleszczelach”
Będąc na cmentarzu w dn. 04.05.2015 stwierdziłam, iż na grobie mojego ojca nie
ma znicza od Straży Pożarnej – OSP w Kleszczelach. Jest w Kleszczelach taki zwyczaj, że na
„Dzień Strażaka” strażacy stawiają znicze druhom z OSP, którzy zmarli. W tym roku znicze
stawiali na grobach w dn. 03.05.2015 r.
Spotkałam prezesa OSP w Kleszczelach Józefa Piaskowskiego i pytam, dlaczego
nie postawiono dla mojego ojca znicza na Dzień Strażaka. Otrzymałam odpowiedź – cytuje
słowa Józefa Piaskowskiego: „Takich jak pani ojciec, to trzeba eliminować”. (Ojciec już nie
żyje 33 lata). Ale za co? Za to, że był wieloletnim druhem w OSP Kleszczele. Był jednym
z założycielem straży pożarnej w Kleszczelach. Mój ojciec za życia miał takie odznaczenia,
których legitymacje zachowały się; załączam ich ksero:
- Znak za wysługę X lat – nadany 9.XII 1937 r.
- Znak za wysługę XX lat – nadany 4.XI 1949 r.
- Odznaka za wysługę 50 lat – nadana 22.II.1975 r.
- Odznaka Honorowa Zasłużony Białostocczyźnie – nadana 9 V 1973 r.
- Odznaka Tysiąclecia za działalność społeczną w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego
Chciałam w taki sposób ojcu zrekompensować to pośmiertne znieważenie.
Córka Wiera Czykwin

„Naśladuj świętych”
Cd. ze str. 6

Świętych poprzez poznawanie życiorysów świętych oraz zachęcanie do
ich odważnego naśladowania – uważa ks. prałat Zbigniew Karolak, proboszcz parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.
Biletem wstępu na bal był
strój i pogodny nastrój potrzebny do
radosnego uwielbienia Boga modlitwą, tańcem i piosenką. Dzieci
w strojach wielkich świętych, w tym
św. Klary, Kingi, Teresy od Dzieciątka
Jezus zapowiadały przedsmak nieba.
Młodzież ze „Stowarzyszenia
Ojcowizna Ziemi Bielskiej” przygotowała inscenizacje teatralną „Szukać
szczęścia w życiu chciałam...”. Nie
miała szczęścia bohaterka spektaklu
Zuzia, której pomóc w jego odnalezieniu oferowali najwięksi specjaliści,
terapęuci, wróżbici, lekarze, a także

przedstawiciel stanu duchownego.
Na szczęście wszystko skończyło się
dobrze. Zuzia odnalazła szczęście.
- Święty to dobry, radosny,
żyjący w Jezusem w przyjaźni człowiek – mówi Klaudia.
„Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie
nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić”
– twierdził św. Augustyn. Wezwanie
to staje się tym bardziej pilne, że
już „na ziemi” przybywa „niebiańskich” balów i zabaw poprzedzających listopadowe dni – wyjaśnia ks.
Karolak. Wszyscy czuli się świetnie,
bo licznym atrakcjom towarzyszyli
święci wraz ze św. Franciszkiem.
Ks. proboszcz przygotował rosół,
a rodzice ciasto. Wszyscy bawili się
doskonale - tak jak przystało na „Bal
Wszystkich Świętych”.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

W październiku hajnowscy judocy
obchodzili 30 rocznicę powstania sekcji
Skromne uroczystości odbyły
się w sali judo HKS Żubr. Pierwszy raz
w historii odwiedził nas Prezes Polskiego Związku Judo – Sławomir Kownacki.
Na spotkanie przybył przyjaciel hajnowskich judoków – Przewodniczący Komisji DAN PZ Judo Jarosław Mroczko oraz
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak,
Prezes HKS Żubr Włodzimierz Budka,
Wiceprezes Klubu HKS Żubr – Jan Kozak oraz pierwsi zawodnicy – Urszula
Maglewska i Andrzej Maciuka.
Na uroczystości obecni byli
judocy z starszej grupy z trenerem Jakubem Ostapczukiem na czele.
Z okazji rocznicy zaproszeni
goście - Prezes Polskiego Związku Judo

i Burmistrz Miasta Hajnówka wręczyli
trenerowi okazjonalne tabliczki pamiątkowe.
Trzydziestoletnia działalność
klubu przyniosła wiele sukcesów.
W obecnej chwili klubie trenuje 75
zawodników, w tym 12 dziewcząt.
Z naszej sekcji wyszło pięciu Mistrzów
Polski. Aktualnie nasz były zawodnik,
który obecnie trenuje w najlepszym
klubie w Polsce - Czarni Bytom – Hubert
Maglewski został powołany do Reprezentacji Polski przed Mistrzostwami
Świata w Abu Dhabi (Emiraty Arabskie).
Jakub Ostapczyk
Andrzej Maciuka

Wyjazd grupy członków Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych do Teatru
Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku
Cd. ze str. 2

Słowa uznania należą się aktorom, którzy prezentowali obycie
ze sceną, dykcję, i sceniczny ruch
na wysokim poziomie. A przecież
nie można zapomnieć, że są nimi
osoby słabowidzące i niewidome!
W przeciwieństwie do oszczędnościowej tendencji do uwspółcześniania sztuk teatralnych (i nie
tylko teatralnych), cieszyły oczy
kostiumy wojskowe z okresu kampanii napoleońskiej i stroje dam,
największą zaś sympatię widowni
zdobyła sobie Zosia, w której rolę
wcieliła się w pierwszym akcie
Agnieszka Dudzińska, a w drugim
Danuta Bardzik. Brakowało mi
jedynie audiodeskrypcji, z uwagi na
specyficznego widza. Może podczas
kolejnego przedstawienia…

Po opadnięciu kurtyny nie
zabrakło braw, bukietów kwiatów,
podziękowań i najlepszych życzeń
dla twórców i członków Teatru, do
których dołączyliśmy i i nasze, oby
nie zabrakło im przede wszystkim
zapału, gdyż „…dobry teatr to nie
tylko kwestia środków, ale przede
wszystkim zapału twórców.” Dziękujemy więc Wam, Drodzy Przyjaciele, bawcie nas, uczcie i rozbudzajcie naszą wrażliwość jeszcze
przez długie lata!
Słowa podziękowania kierujemy także do Starostwa Powiatowego w Hajnówce, bez finansowego wsparcia którego wyjazd ten
nie byłby możliwy dla takiej ilości
uczestników. Polecamy się Waszej
życzliwosci i szczodrobliwości!
Dorota Królikowska

Nauka oszczędzania

Szkolna Kasa Oszczędności
w Szkole Podstawowej w Czartajewie liczy już 130 członków. Niedawno do tego grona dołączyli uczniowie
klas pierwszych. Książeczki SKO
wręczyła im Magdalena Suszyńska
z Banku Spółdzielczego w Brań-

sku. SKO uczestniczy w konkursie
„Oszczędzanie w SKO procentuje
w Banku Spółdzielczym”. Trwa też
wewnętrzny konkurs ph „ Najlepsza
klasa w oszczędzaniu”. We wrześniu
najlepsza była kl. II b, a w październiku I a.
(w)

ZAPROSZENIA
Towarzystwo Walki z Kalectwem w Księżynie
zaprasza na cykl warsztatów w ramach projektu
„Z folklorem na ty - odkrywanie rękodzielniczych
tradycji Podlasia”.
Informacje i zgłoszenia tel. 503 004 730.

Siatkówka w wydaniu gimnazjalnym
Siatkówka na arenie szkolnej
powiatu hajnowskiego od wielu lat zdominowana jest przez trzy gminy: Narewkę, Kleszczele i Białowieżę. Co roku wy-

stępują tylko lekkie przetasowania w płci
i roczniku. Czy w najbliższych turniejach
uda się coś ugrać zespołom z ZS 3 Hajnówka (SP 6 dziewczęta i chłopcy oraz PG
2 dziewczęta), dowiemy się za kilka dni.
Mistrzostwa na szczeblu powiatu odbyła się w dniu 4 listopada
2015r. w m. Białowieża.

Końcowa klasyfikacja:
I miejsce -PG Narewka 6 pkt. (opiekun –
Alina Awruk) awans do półfinałów Grupy
Południowej
II miejsce -PG 4
Hajnówka 5 pkt.
(opiekun – Roman
Wnuczko) awans do
półfinałów Grupy Południowej
III miejsce -PG Białowieża 4 pkt. (opiekun
– Jarosław Kutikow
IV miejsce -PG 2 Hajnówka 3 pkt. (opiekun – Piotr Oniszczuk)
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Jarosławowi Kutikow
z ZS Białowieża za udostępnienie sali
gimnastycznej i sprawne przeprowadzenie zawodów.
Janusz Ludwiczak

Dnia 14 listopada 2015 r. zmarł nagle

Henryk Brzeziński

życzliwy człowiek, dusza towarzystwa,
wierny czytelnik „Wieści”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

żonie Marii i rodzinie

składa zespół redakcyjny „Wieści Podlaskich”
Wieści Podlaskie

WIEŚCI Z GMIN
12.11. Wyszki. Bielska
Policja zorganizowała debatę społeczną pod nazwą „Razem dbamy o bezpieczeństwo”
z udziałem mieszkańców gminy.
W spotkaniu oprócz przedstawicieli Policji wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej i samorządu lokalnego. Uczęstnicy
spotkania wypełnili też ankiety
związane z ocena pracy Policji,
poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniem w miejscu zamieszkania.
13.11. - Czyże. Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z Jerzym Plewą autorem
książki „Kuraszewo. Lata minione”. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie miejscowego Zespołu
Szkół.
14.11. Czyże. W spotkaniu integracyjnych z okazji Dnia
Seniora wzięli udział seniorzy
z Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Hajnówki, Narwi i oczywiście Czyż. Bawiono się przy
muzyce zespołu „Metro”.

Ewolucja, a nie
rewolucja
Cd. ze str. 3

tu z urzędem. Wystarczy dowolna
przeglądarka internetowa oraz
aplikacja umożliwiająca odczyt
plików w formacie PDF. W celu
zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie
www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić wniosek,
a następnie wydrukować go i wraz
z nim udać się do jednostki KRUS,
w której jest się ubezpieczonym.
W trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty
elektronicznej (email), który jest
niezbędny do przekazania loginu
i hasła dla utworzonego konta
oraz w razie potrzeby odzyskania
hasła, bądź wymiany informacji
między użytkownikiem a KRUS.
Wniosek można również przekazać za pośrednictwem poczty lub
wypełnić na miejscu w jednostce
KRUS.
Dla ułatwienia poruszania
się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po
eKRUS”, w którym opisano krok
po kroku kolejne etapy: rejestracji,
logowania, itd.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc
swoje usługi dąży do umożliwienia
ubezpieczonym pełnego kontaktu
z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane
jest udostępnienie możliwości
dokonywania płatności online
oraz pozyskiwania zaświadczeń
w trybie w pełni elektronicznym.
Oddział Regionalny KRUS
w Białymstoku zachęca osoby
ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za
pośrednictwem Portalu.
Iwona Nagórka
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Indeks na Politechnikę jeszcze przed maturą
To szansa, której maturzyści
nie mogą przeoczyć. Wydziały Politechniki Białostockiej zorganizowały
aż cztery konkursy, w których nagrodą jest indeks na studia. Udział
w nich może zapewnić wstęp na
wymarzony kierunek jeszcze przed
egzaminem maturalnym. Wszystkie
konkursy zostaną rozstrzygnięte
w terminie do kwietnia 2016 r.
W konkursach o indeks
mogą wziąć udział uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Finaliści konkursu uzyskają prawo do podjęcia
studiów na wybranym kierunku
z pominięciem konkursu świadectw,
który obowiązuje w procesie rekrutacji. Zwycięzcy zobowiązani będą
jednak do zapisania się na wybrany
kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
(IRK), złożenia kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na
studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego
uzyskanie statusu laureata, a także
do zdania dodatkowego egzaminu
z rysunku - w przypadku gdy jest
wymagany. To wszystko w terminach zgodnych z harmonogramem
rekrutacji na Politechnikę Białostocką w 2016 roku.
Konkurs „Matematyka stosowana” http://signum.
pb.bialystok.pl/konkurs/

W konkursie „Matematyka
stosowana” nagrodą jest indeks na
dowolny kierunek prowadzony na
Politechnice Białostockiej. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie
drużyny dwuosobowe, które powinny zarejestrować się najpóźniej
do 22 stycznia 2016 r. Od chwili
rejestracji uczestnicy otrzymają
dostęp do przykładowych zadań
i będą mogli przygotować się do
kolejnych etapów konkursu. Etap
I (4-11 marca 2016 r.) będzie polegał
na rozwiązaniu quizu (indywidualnie
przez każdego uczestnika), który
sprawdzi umiejętności stosowania
matematyki w praktyce. Etap II
będzie polegał na drużynowym
przeprowadzeniu doświadczeń bądź
pomiarów i wykonaniu niezbędnych
obliczeń matematycznych na poszczególnych wydziałach PB.
W roku szkolnym 2015/2016
odbędzie się pierwsza edycja tego
konkursu. Organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki
SIGNUM działające przy Wydziale
Informatyki PB.
Harmonogram konkursu pt.
„Matematyka stosowana”:
22 stycznia 2016 r. ostateczny termin rejestracji drużyn dwuosobowych
4-11 marca 2016 r. I etapu konkursu
30-31 marca 2016 r. II etap konkursu
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Uroczystość wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta
Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce,
osiągnięcia artystyczne i sportowe
1 października br. odbyło się
wręczenie wyróżnionym uczniom
hajnowskich szkół podstawowych
i gimnazjów aktów przyznania stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za
wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe w roku szkolnym 2014/2015.
Uroczystość - dzięki gościnności Pani Dyrektor Bożeny Marii
Markiewicz - odbyła się w stosownie przygotowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce.
Uatrakcyjniły ją występy uczniów
Szkoły Muzycznej prowadzonej
przez Stowarzyszenie UNISONO
oraz występ Orkiestry Dętej pod
dyrygenturą Pana Krzysztofa Romaniuka (funkcjonujących w tejże
szkole). Swój talent wokalny zaprezentowała ponadto Wanda Ginszt
– uczennica Szkoły Podstawowej nr
6 w Hajnówce – tegoroczna Stypendystka stypendium za osiągnięcia
artystyczne. Udział w uroczystości
wzięli również zaproszeni goście –
Pan Edward Poniecki – syn Pani Pelagii Ponieckiej, członkowie Komisji
Stypendialnej, dyrektorzy szkół
oraz dyrektor Hajnowskiego Domu
Kultury.
Po złożeniu podziękowań,
gratulacji i życzeń dalszych sukcesów Stypendystom oraz słów
uznania Ich rodzicom przez Pana
Jerzego Siraka – Burmistrz Miasta

Hajnówka oraz Panią Bożenę Marię
Markiewicz – Dyrektora Zespołu
Szkół Nr 3 w Hajnówce, przystąpiono do wręczania aktów przyznania stypendium dla wyróżnionych
uczniów oraz listów gratulacyjnych
dla rodziców.
Podziękowania otrzymali
również członkowie Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej:
Pani Alla Gryc – Przewodnicząca
Pani Alina Pytel – Zastępca Przewodniczącej
Pani Jolanta Stefaniuk – Sekretarz
Pani Wiera Masajło – Członek
Pan Ryszard Pater – Członek.

W imieniu Komisji Stypendialnej głos zabrała Pani Alla Gryc,
która gratulowała Stypendystom
osiągnięć, rodzicom podziękowała
za wspaniałe wychowanie dzieci,
a pedagogom za przekazaną wiedzę.
Było to wyjątkowe popołudnie dla 61 najlepszych uczniów
z hajnowskich szkół podstawowych
i gimnazjów (lista Stypendystów
w załączeniu) oraz Ich rodziców. Ich
całoroczna praca została doceniona i nagrodzona.
Lista Stypendystów na
www.hajnowka.pl
Jolanta Stefaniuk
fot. ZS Nr 3

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada nasze serca
połączyły się w jedność. Mówiliśmy
o patriotyzmie, historii i miłości do
naszej Ojczyzny.
Narodowe Święto Niepodle-

głości obchodzone było patriotycznie, wzruszająco i zarazem radośnie.
Podczas obchodów wielokrotnie
podkreślano jak ważna jest w życiu
każdego człowieka wolność i ile

zawdzięczamy tym, który oddali za
nią to, co mieli najcenniejszego –
życie. By uczcić ich pamięć, dnia 11
listopada hajnowianie spotkali się
na wspólnej modlitwie w Soborze
Świętej Trójcy i w Kościele pod wezwaniem Świętego Cyryla i Metodego w Hajnówce. W południe nastąpił
przemarsz ulicą 3 Maja z udziałem
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Przy Pomniku „Ofiarom
Wojen, Przemocy i Represji „91”
odbyły się uroczystości miejskie.
Wspaniały koncert wiązanki melodii
żołnierskich w wykonaniu hajnowskiej orkiestry pod batutą Krzysztofa
Romaniuka wprowadził zebranych
w klimat stosowny do uroczystości.
Cd. str. 4

X sesja Rady Powiatu
Hajnowskiego
Dnia 29 października 2015r.
w sali konferencyjnej w budynku
Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się sesja Rady Powiatu
Hajnowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Lech Jan
Michalak. W sesji udział wzięło 16.
radnych, a także: radny sejmiku województwa podlaskiego Włodzimierz
Pietroczuk, kierownicy powiatowych
jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz mieszkańcy.

torzy: Eugeniusz Saczko z Zespołu
Szkół z DNJB, Eugenia Karwowska
z Zespołu Szkół Zawodowych, Maria Skwarczyńska z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, Walentyna Troc
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Lucyna Wawreszuk ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego;
- o realizacja budżetu za
I półrocze 2015r. – skarbik Aniela Majewska przedstawiła dane
dotyczące wykonania budżetu na

W trakcie obrad Starosta
Hajnowski Mirosław Romaniuk
przedstawił informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym,
ponadto Rada zapoznała się z informacjami:
- Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu – Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak
zgłosił zapytanie, co należy zrobić
żeby podnieć standard wody w Białowieży. W związku z nieobecnością
Inspektora Lecha Januszko odpowiedź zostanie udzielona listownie;
- o złożonych oświadczeniach majątkowych – Przewodniczący Lech Jan Michalak poinformował
Radę, iż Wojewoda Podlaski nie
dopatrzył się rażących nieścisłości
w oświadczeniach przedłożonych
przez Przewodniczących oraz Starostów obecnej i poprzedniej kadencji;
- na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego – sprawozdanie przedłożył naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Włodzimierz Pietruczuk.
Poruszone zostały kwestie związane
z demografią, kwestiami organizacyjnymi czy bazą lokalową. O działalności placówek, osiągnięciach i potrzebach opowiedzieli także dyrek-

poziomie dochodów, wydatków i zadłużenia. Racjonalne gospodarowanie budżetem powiatu przez Zarząd
pozwala zachować stabilną płynność
finansową oraz rozpocząć regularną
spłatę zaciągniętych zobowiązań.
W dalszej części obrad Rada
podjęła uchwały w sprawach: zmian
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata
2015-2023; przyjęcia Programu
Rozwoju Powiatu Hajnowskiego
do 2020 roku; udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleszczele; udzielenia pomocy finansowej
Gminie Narewka; udzielenia pomocy finansowej Gminie Czeremcha;
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hajnówka; wyrażenia
woli przystąpienia z Gminą Dubicze
Cerkiewne do realizacji zadania
„Poprawa infrastruktury drogowej
poprzez przebudowę dróg gminnych
w Dubiczach Cerkiewnych – Etap I”
w ramach programu wieloletniego
pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 i zabezpieczenia
w budżecie na 2016 rok środków
finansowych na realizację tego zadania; wyrażenia woli przystąpienia
z Gminą Narewka do realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych
w Narewce w ciągu drogi wojewódzCd. str. 4

Rajd 2015

Dnia 20.09.2015 r. odbył się
kolejny, piąty już Rajd Rowerowy
im. plut. Bolesława Bierwiaczonka,
poświęcony pamięci żołnierza, który
zginął 17 września 1939 r. w obronie Hajnówki. Patronat nad rajdem
objął Jerzy Sirak, burmistrz miasta
Hajnówka, on jest też inicjatorem
rajdu i rokrocznym jego aktywnym
uczestnikiem.
Tuż przed rozpoczęciem rajdu burmistrz miasta - Jerzy Sirak,
radny miasta Hajnówka - Janusz
Puch i Alla Gryc - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr.
Tadeusza Rakowieckiego, złożyli
kwiaty i zapalili znicze przy pomniku
Bolesława Bierwiaczonka, a także
na grobach żołnierzy pochowanych
na cmentarzu katolickim, którzy
polegli bohatersko walcząc u boku
Bierwiaczonka w obronie Hajnówki.
Mimo dżdżystej pogody na
placu przy ul. Celnej o godz. 9 pojawiała się coraz liczniejsza grupa
radosnych, uśmiechniętych uczestników. Dyrektor Alla Gryc powitała
obecnych, przedstawiła program
rajdu, zwracając uwagę na zasady bezpieczeństwa. Rajd oficjalnie
otworzył Burmistrz Miasta, podkreślił bohaterską postawę Bolesława
Bierwiaczonka i żołnierzy września
1939 roku, dziękując przy okazji hajnowianom za tak liczny udział w patriotycznej uroczystości. Trasa rajdu
z Hajnówki do Bud wynosi około 10
km., prowadzi trybą leśną Puszczy
Białowieskiej, trybą którą przed laty
przemykali żołnierze polscy niosąc
rannego Bierwiaczonka. Kolumnę
rajdowiczów prowadzili Jerzy Sirak,
Janusz Antipow – przewodnik turystyczny i Tadeusz Kanarek. Tadeusz
Kanarek był tegorocznym honorowym gościem, na swoim koncie ma
już sporo sukcesów, nagród i odznaczeń „rowerowych” m.in.: objechał
rowerem Europę, wielokrotnie Pol-
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skę. Jego rower widoczny jest z daleka, bowiem zdobi go flaga Polski.
Zapisy na rajd prowadziła
Miejska Biblioteka Publiczna, udział
zadeklarowało 236 osób, na rajd
wyruszyło ponad 250 osób. Pięknie
prezentował się rowerowy korowód, niemal wszyscy ubrani w żółte
koszulki z logo Rajdu. Na rowerach
samodzielnie jechały małe dzieci,
młodzież i dorośli. Jechały pojedyncze osoby, zaprzyjaźnione grupy
i całe rodziny. Liczną reprezentacją
była młodzież z Zespołu Szkół Nr
3 pod opieką grupy nauczycieli:
Aliny Nesteruk, Ewy Jakubczyk,
Arkadiusza Mroza i Michała Pytla.
Prężną ekipę stanowił Uniwersytet
Trzeciego Wieku z prezes Mirosławą
Pawłowską. Wieloosobowo prezentował się Powiatowy Ośrodek
Wsparcia. Mimo iż przejazd był
utrudniony przez kropiący deszcz,
wszyscy szczęśliwie dojechali na
miejsce.
Przed pomnikiem plut. B.
Bierwiaczonka na rajdowiczów
oczekiwali już mieszkańcy Bud. Tam
Dyrektor MBP przedstawiła zebranym sylwetkę żołnierza, którego
pamięć uczczono minutą ciszy. Jolanta Stefaniuk – Inspektor Oświaty,
Kultury i Sportu, Janusz Puch i Józef
Sawicki – hajnowianin od lat opiekujący się pomnikiem Bierwiaczonka
złożyli przed pomnikiem kwiaty
i zapalili znicze.
Po części oficjalnej wszyscy
rowerzyści udali się do „Zajazdu
u Kolarza”, gdzie czekał na nich poczęstunek: pyszny bigos z kiełbaską
oraz słodkie pączki
Maria Kuryło, Alla Gryc
Fot. Grażyna Pawluczuk,
Zbigniew Angielczyk,
Jadwiga Dąbrowska, Irena
Sidoruk
więcej na www.hajnowka.pl

Działania Powiatu Hajnowskiego w zakresie budowy,
przebudowy i utrzymania dróg na terenie powiatu
Drogi powiatowe są uzupełnieniem regionalnej i krajowej sieci
drogowej. Łączą siedziby powiatów
z gminami oraz stanowią główne
połączenia wsi. Ich sieć wpływa decydująco na spójność przestrzenną
i rozwój regionu. Zapewniają podstawową obsługę komunikacyjną
w codziennym funkcjonowaniem
człowieka.
W trosce o szeroko rozumiany rozwój powiatu we wszystkich dziedzinach życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego powiat hajnowski realizuje zadania zarówno
w zakresie budowy i przebudowy
dróg powiatowych, jak też wspiera
działania samorządów gminnych
w tym zakresie. W 2015r. wykonano
szereg inwestycji drogowych. Na
drogach powiatowych - w ramach
realizacji inwestycji dofinansowanych z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II – Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój” w mijającym roku zrealizowano trzy projekty dotyczące:
- poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz dostępności
komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327BI etap, przebudowa - długość przebudowanego odcinaka ul. Prostej
0.718 km, łączna wartość inwestycji
1 626 750,39 zł w tym dofinansowanie z NPPDL - 700 359,00 zł;
- przebudowy drogi powiatowej 1602 B ulica w miejscowości Czyże - długość przebudowanego odcinka 0,437 km, łączna
wartość inwestycji 867 791,01zł
w tym dofinansowanie z NPPDL 433 894,95zł,
- przebudowy drogi powiatowej 1619 B Dubicze Osoczne– Jagodniki - długość przebudowanego
odcinka 2,923 km, łączna wartość
inwestycji 596 823,48 zł w tym dofinansowanie z NPPDL - 298 411,74
zł (więcej na temat powyższych inwestycji w poprzednim numerze GH,
dostępnym na stronie www.powiat.
hajnowka.pl).

Natomiast ze środków własnych wykonano: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę istniejącego
odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 1649B ul. Waszkiewicza
w Białowieży (wartość inwestycji
103 856,10 zł); przebudowę odcinka
drogi powiatowej 1621 B Kuraszewo – Nowokornino o długości 0,238
km (wartość inwestycji 29,989,16
zł), a także zakupu ciągnika wraz
z osprzętem tj. pługiem odśnieżnym, ramieniem wysięgnikowym,
kosiarką bijakową oraz nożycami
do wycinania zakrzaczenia (wartość
zakupu 249 349,99 zł). Ponadto samorząd powiatowy wsparł przebudowę dróg gminnych. Podpisane zostały umowy partnerskie: z miastem
Hajnówka na przebudowę ul. Fabryka Chemiczna, z gminą Narewka
na przebudowę ul. Cichej i Szkolnej
w Siemianówce, z gminą Kleszczele
na przebudowę ul. Puszkina oraz
z gminą Czeremcha na przebudowę
drogi Stawiszcze – Połowce. Łączna
wartość dofinansowania do dróg
gminnych wyniosła 305 563 zł.
O tym, jak wiele pozytywnych zmian zaszło na drogach
w powiecie, wskazuje bilans przedsięwzięć wykonanych w 2015r.:
ogółem na inwestycje drogowe
oraz zakupy inwestycyjne związane
z funkcjonowanie dróg powiatowych
i gminnych wydatkowano z budżetu
powiatu łączną kwotę 3 676 276,03
zł., w tym otrzymano dofinansowanie z NPPDL na łączną kwotę
1 432 665,69 zł –
Partnerem finansowym były
również samorządy gminne, przez
obszar których przebiegają budowane i przebudowane drogi: miasto
Hajnówka, gmina Hajnówka, gmina
Czyże i gmina Dubicze Cerkiewne. Ogólna kwota dofinansowania
przez samorządy gminne wyniosła
1 034 021, 43 zł. Efektem przebudowy dróg powiatowych jest ich łączna
długość 4,316 km o nawierzchni
bitumicznej.

Plany na 2016 rok również wyglądają obiecująco. Powiat
hajnowski kontynuować będzie
starania o pozyskiwanie funduszy
z zewnątrz. W ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019” został złożony wniosek
o dofinansowanie inwestycji dotyczący przebudowy drogi powiatowej
1623B ul. Targowa i rozbudowy drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prosta
w Hajnówce. Wartość inwestycji
oszacowano na 3 399 0823 zł, w tym
kwota dofinansowania 1 571 023
zł. Ponadto powiat hajnowski nadal będzie wspierał działania samorządów gminnych w zakresie
przebudowy i budowy dróg gminnych jako partner we współpracy
z miastem Hajnówka, gminą Narewka i gminą Dubicze Cerkiewne.
Projekty dotyczą przebudowy ulicy
Armii Krajowej i rozbudowy ul. Zajęczej w Hajnówce, przebudowy dróg
gminnych w Narewce w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 687 oraz poprawy
infrastruktury drogowej poprzez
przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych – Etap I. Łączna
wartość dotacji ze środków budżetu
powiatu na powyższe inwestycje
wyniesie ponad 621 tys. zł.
Poza przedsięwzięciami
o charakterze inwestycyjnym samorząd powiatowy realizuje - poprzez
Zarząd Dróg Powiatowych - zadania
w zakresie bieżącego utrzymania
dróg powiatowych. ZDP, który jest
jednostką budżetową powiatu, administruje drogami powiatowymi
o łącznej długości 503,944 km.
Działania Zarządu Dróg Powiatowych mają na celu utrzymanie dróg
powiatowych w należytym stanie
technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd.
O wszystkich przedsięwzięciach związanych z modernizacją
dróg będziemy systematycznie informować.
Katarzyna Nikołajuk

Pierwsze umowy powiatu hajnowskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
6 października br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli starostw
oraz powiatowych urzędów pracy
województwa podlaskiego, w trakcie
którego zostały przekazane pierwsze
podpisane umowy w ramach RPOWP
na lata 2014-2020. Dotyczą one dofinansowania projektów pozakonkursowych, realizowanych przez 14 Powiatowych Urzędów Pracy. W gronie
beneficjentów znalazł się Powiatowy
Urząd Pracy w Hajnówce. Umowa
obejmuje realizację od 01.05.2015r.
do 31.03.2016r. projektu „Aktywizacja
osób powyżej 30 roku życia w powiecie
hajnowskim (I)” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność

zawodowa Działania 2.1 „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób
pozostających bez zatrudnienia oraz
poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy
oraz wspieranie mobilności zasobów
pracy”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób
powyżej 30. roku życia pozostających
bez pracy w powiecie hajnowskim.
Na wsparcie mogą liczyć osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej
50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety, a także osoby o niskich
kwalifikacjach. W ramach projektu
Powiatowy Urząd Pracy dysponuje
szerokim wachlarzem form pomocy,
są to: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia,
prace interwencyjne, jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospo-

darczej, wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy. Ponadto wszystkie
uczestniczki i uczestnicy zostaną objęci byli Indywidualnym Planem Działań
– osobistego planu poszukiwania pracy dostosowany do sytuacji osobistej
bezrobotnego i lokalnego rynku pracy,
których efektem finalnym ma być podjęcie zatrudnienia.
Więcej informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce:
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682-96-10
fax (85)682-96-11
adres strony
www: http://puphajnowka.pl/
Katarzyna Nikołajuk
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, materiał tekstowy na stronie
www.wrotapodlasia.pl
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Uczniowie z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących wezmą udział
w projekcie ERASMUM+
Już po raz trzeci I Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce przystępuje
do projektu Erasmus+ (dawniej Comenius) – europejskiego programu
ukierunkowanego na współpracę
szkół z krajów UE, umożliwiającego
wymianę doświadczeń, poznawanie
innych kultur i uczenie się języków
obcych.
Wniosek przygotowany
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących został pozytywnie rozpatrzony
przez instytucję zarządzającą tj.
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Od bieżącego roku do sierpnia
2017r. szkoła realizować będzie
projekt „Perspektywy w Europie”
dotyczący szans i wyzwań na rynku
pracy. W ramach tego uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce oraz ich rówieśnicy z liceów
w Bolonii (Włochy), Hermannsburgu
(Niemcy), Ede (Holandia) i Marfy
(Portugalia) wezmą udział w szeregu
inicjatyw, m.in.: będą opracowywać
poszczególne zagadnienia projektu,
przygotowywać prezentacje, filmy,
scenki teatralne, ułożą ankiety, pisać
CV i podania o pracę w języku angielskim. Uczniowie ZSO będą mogli

poznać specyfikę europejskich regionów podczas cyklicznych wyjazdów
do krajów partnerskich, w trakcie
których zaplanowano m.in. spotkania
z pracodawcami oraz emigrantami
w zakładach pracy. Pierwsze spotkanie robocze odbędzie się w Bolonii w dniach 29.11 – 05.12.2015 r.
Uczestniczyć w nim będzie grupa
uczniów z klasy III liceum wraz z nauczycielami języka angielskiego - koordynatorami projektu p. Katarzyną
Androsiuk i p. Justyną Wasyluk.
W ramach projektu zaplanowano
ponadto wizytę młodzieży z innych
krajów w Hajnówce. Na realizację
obecnego projektu szkoła otrzymała
dofinansowanie w kwocie 21.145.00
EURO.
W poprzednich edycjach projektu placówka współpracowała
ze szkołami z Niemiec, Finlandii,
Słowacji, Węgier, Holandii, Włoch
i Portugalii. W latach: 2006-2009
tematem projektu było „Wyzwanie
Unia Europejska – jak młodzież widzi
swoją przyszłość”, 2010-2012 temat
projektu „Wakacje w Europie”.
O szczegółach projektu oraz
wszystkich przedsięwzięciach poinformujemy wkrótce.
Katarzyna Nikołajuk

MASOWE BIEGANIE
Dnia 19 września 2015 roku
w Parku Miejskim w Hajnówce było
gwarno i wesoło. Na płycie Amfiteatru zgromadziło się 292 zawodników i zawodniczek z Hajnówki
i powiatu hajnowskiego oraz Bielska
Podlaskiego, Białegostoku i Prużan

(Białoruś). 15-osobowa reprezentacja zza wschodniej granicy przyjechała w bardzo silnym składzie,
o czym świadczą wyniki w poszczególnych rocznikach.
Biegi Uliczne u Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka zostały
przeprowadzone
w 13
biegach z podziałem na kategorie
wiekowe. Najmłodsi mieli do pokonania 400m., a najstarsi 3.600m.
Trasy biegów przebiegały ulicami

Gazeta Hajnowska

A. Zina, Parkową oraz alejkami
parku. Najlepsze szóstki w kat.
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych były nagradzane medalami, a pierwsza trójka
dodatkowo otrzymała nagrody rzeczowe w postaci piłek siatkowych,
nożnych i plecaków.
Natomiasta kat. open
kobiet i mężczyzn
oraz najlepsze szkoły
w klasyfikacji łącznej
otrzymały pamiątkowe medale oraz puchary z rąk Naczelnika
Wydziału Sportu i Turystyki Rejonu Kamienieckiego – Siergieja
Szczipanowa oraz
Dyrektora OSiR – Mirosława Awksentiuka.
Organizator tj.
Ośrodek Sportu i Rekreacji składa
serdeczne podziękowania nauczycielom wychowania fizycznego oraz
Romanowi Sacharczukowi, Edwardowi Ponieckiemu i Sergiuszowi Juziuczukowi za pomoc w organizacji
zawodów. Słowa pochwały należą
się również funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za wzorową pomoc w zabezpieczeniu trasy.
Janusz Ludwiczak

MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI
Konkurs MŁODZI AKTWNI
SKUTECZNI został zorganizowany przez Urząd Miasta Hajnówka
w celu wsparcia inicjatyw i aktywności młodzieży hajnowskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież miała czas na złożenie wniosków opisujących ich
pomysł na inicjatywę do 15 września
2015 roku. Do tego dnia zgłoszono
pięć różnych projektów. Wszystkie
spośród złożonych zgłoszeń były
zgodne z regulaminem, w związku
z czym wszystkie 5 grup zaproszono na spotkanie rozstrzygające
konkurs.
Hajnowska młodzież wykazała się niezwykłą inwencją. Do
konkursu zgłoszono takie inicjatywy, jak:
1. Warsztaty fotograficzne- skierowane do grupy 15 osób
spośród hajnowskiej młodzieży.
W perspektywie stworzenie wystawy fotograficznej w Hajnówce.
W skład grupy wchodziły uczennice Publicznego Gimnazjum nr 4
w Hajnówce: Aleksandra Wróbel (lider grupy), Olga Owerczuk, Gabriela
Potentas, Magdalena Szulc.
2. Dawcą zostajesz=życie
dajesz- w jedną z niedziel w HDK
ma odbyć się Dzień Dawcy Szpiku
będący rekrutacją potencjalnych
dawców szpiku. W skład grupy
wchodziły uczennice Gimnazjum nr 3
w Hajnówce: Magdalena Golonko(lider grupy), Maja Kiczkajło, Sylwia
Gredel, Wreonika Kiełbaszewska.
3. Film promujący Orkiestrę
Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hajnówce- będący w późniejszym
czasie czołówką do nagranej płyty.
W skład grupy wchodziły uczennica
Zespołu Szkół z Dodatkowo Nauką
Języka Białoruskiego i uczennice
Zespołu Szkół Zawodowych: Monika
Makrymiuk (lider), Karolina Rygoro-

wicz, Paulina Rygorowicz, Weronika
Wioleta Wójcik, Anna Zinczuk.
4. Zajęcia Kettlebells- zajęcia sportowe z przyrządem o nazwie
kettlebells skierowane do mieszkańców Hajnówki powyżej 14 roku życia
grupa powinna liczyć ok. 15 osób,
które będą miały zorganizowane 4
zajęcia trwające 1 godzinę tygodniowo z trenerem Kettlebells . W skład
grupy wchodziły uczennice Publicznego Gimnazjum nr 4 w Hajnówce:
Agata Nikonczuk (lider), Aleksandra
Martyniuk, Ewelina Onopiuk, Melania
Skalska.
5. Żywieniówki dobra spra-

w Hajnówce. O wyniku konkursu
miała rozstrzygnąć Komisja Konkursowa po wcześniejszej prezentacji złożonych projektów przez grupy
inicjatywne. W skład komisji wchodzili: Jarosław Grygoruk (Sekretarz
Miasta Hajnówka), Joanna Wróbel-Siemiacka (Podinspektor Urzędu
Miasta), Jolanta Stefaniuk (Inspektor
Urzędu Miasta), Barbara Dmitruk
(Inspektor Urzędu Miasta), Mirosław
Awksentiuk (Dyrektor OSIR), Mirosław Chilimoniuk (Dyrektor Parku
Wodnego w Hajnówce), Rościsław
Kuncewicz (Dyrektor HDK). Jarosław Grygoruk przewodził Komisji.

wa są kucharki jest zabawa- celem
projektu jest wyposażenie pracowni
gastronomicznej ZSZ w Hajnówce
w sprzęt AGD i zakup sprzętów do
realizacji kiermaszy i promocji zdrowego odżywiania. W skład grupy
wchodziły uczennice Zespołu Szkół
Zawodowych w Hajnówce: Dorota Kryszpiniuk (lider), Małgorzata
Orzechowska, Klaudia Kupień, Ewa
Doroszkiewicz, Izabela Rybaczek,
Natalia Samociuk, Dagmara Zabrocka, Iza Sacharczuk, Marta Leuczuk,
Kamila Kuzyka, Kornelia Waszczuk,
Monika Stańczyk, Andżelina Rola
Spotkanie rozstrzygające
konkurs odbyło się 29 września 2015
roku w Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Po niezwykle interesujących prezentacjach Komisja udała się na obrady,
a młodzież na skromny poczęstunek. Po ciężkich i długich obradach
wyłoniono 3 grupy zwycięzców.
Zwyciężyły projekty pod hasłami:
Warsztaty fotograficzne, Dawcą
zostajesz=życie dajesz, Film promujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej
Straży Pożarnej w Hajnówce. Każda
z grup, które wygrały w konkursie
otrzymają wsparcie organizacyjne
w wysokości do 3000 zł od Urzędu
Miasta Hajnówka na realizację prezentowanych pomysłów. Realizacja
wyłonionych projektów będzie miała
miejsce od początku października do
końca grudnia 2015 roku.
Anna Grygoruk

Finał „Zachowaj trzeźwy umysł 2015”
Dnia 23 września 2015 roku
odbyło się galowe rozstrzygnięcie
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł 2015”. Miało ono
miejsce w Centrum Olimpijskim
w Warszawie.Gospodarzami finału
kampanii 2015 w Centrum Olimpijskim byli: Piotr Adamski, prezes Stowarzyszenia Producentów
i Dziennikarzy Radiowych, szef kampanii ZTU oraz Krystyna Kubczak,
dyrektor biura SPiDR
Jedną z nagród - rower
miejski zdobyła uczennica Zespołu
Szkół Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce Magdalena
Gawryluk. Patronat nad kampanią
w Zespole Szkół nr 2 miała nauczycielka Małgorzata Kozak, która
już trzeci raz swoimi dzialaniami
doprowadziła do uzyskania ogólnopolskiej nagrody. W uroczystości
wręczenia nagród laureatom miała
przyjemność uczestniczyć delegacja
z Hajnówki. W Ceremonii wręczenia
nagród laureatom kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2015” Miasto
Hajnówka reprezentowali: Sekretarz Miasta Hajnówka Jarosław
Grygoruk, koordynator Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Hajnówce Joanna
Wróbel-Siemiacka, Anna Grygoruk.
Jako przedstawiciel szkoły wystąpił
Pan Dyrektor Adam Jerzy Chudek.
W gronie delegacji z Hajnówki nie
mogło zabraknąć samej laureatki
Magdaleny Gawryluk, która zabrała
ze sobą tatę.
Centrum Olimpijskie od
pierwszej chwili zachwycało prestiżem tej imprezy. Począwszy od
cateringu poprzez niesamowite
nagrody, przejmujące występy ar-

tystyczne, znane twarze na scenie,
po wspaniałą organizację- gala była
na bardzo wysokim poziomie.Całą
imprezę prowadził Redaktor TVN24
Jakub Porada.
W tym roku Kampania Zachowaj trzeźwy umysł była kampanią jubileuszową- dzieci po raz
XV miały okazję wziąć w niej udział
i z tej okazji uhonorowało miasto
Hajnówka „Złotym Cewrtyfikatem”
za udział i regularne uczestnictwo
od wielu lat.
Anna Grygoruk
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Podczas przemówienia Jerzy
Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka
przypomniał zebranym okoliczności
utraty i odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, jak wielkim
szczęściem jest możliwość spotkania
się w wolnej Polsce. Mieszkańcom
Hajnówki złożył podziękowania za
wieloletnią pracę na rzecz naszego
miasta, które z każdym rokiem staje
się coraz piękniejsze.
Po wspólnej modlitwie poszczególne delegacje władz oraz
urzędów, instytucji, przedsiębiorstw
i szkół złożyły wieńce. Wielkim
patriotyzmem wykazały się również
najmłodsze zastępy zuchowe.
Wieczorem w Hajnowskim
Domu Kultury odbył się koncert oko-

licznościowy.
Na scenie zaprezentowały się Zuchy
z Przedszkola
Samorządowego nr 1, pod
kierunkiem
Agnieszki Pieśluk oraz zespoły działające przy domu kultury.
Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”, pod kierunkiem Olgi Wiluk zaprezentował przepięknego mazura
i polkę. Pieśni patriotyczne wykonały uczestniczki Studia Piosenki
Estradowej, pod kierunkiem Marty
Gredel-Iwaniuk. Na scenie zaprezentował się również Amatorski Teatr
Różności, pod kierunkiem Marzanny
Janik-Lipczyńskiej oraz duet gitarowy – Zbigniewa Budzyńskiego i Jarosława Kowalskiego. Perełką tego
wieczoru był koncert fortepianowy
Małgorzaty Marczyk. W repertuarze
znalazły się przepiękne utwory polskich kompozytorów Ignacego Jana
Paderewskiego i Fryderyka Chopina.
Emilia Rynkowska

Realizacja Placu Zabaw
przy ul. Długiej na Paszkach
została zakończona
Ostatni etap budowy Placu
to prace społeczne wielu zaangażowanych mieszkańców sąsiadujących
ulic z Placem Zabaw.
Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015r. zakładał
udział mieszkańców w powstanie
Placu Zabaw dotyczący wykonania
ogrodzenia. Materiały były zapewnione przez UM Hajnówka w wyniku
podpisanej umowy z wykonawcą
zadania. Prace społeczne koordynowała autorka projektu.
Mieszkańców nie trzeba było specjalnie namawiać do
udziału w wykonaniu ogrodzenia.
Informacja o terminie wykonywania kolejnych etapów ogrodzenia
rozchodziła się drogą pantoflową,
a wspólna praca i chęć osiągnięcia
celu społecznego umacniała więzi między mieszkańcami osiedla.
Najbardziej wzruszająca była aktywność najmłodszych mieszkańców i najbardziej zainteresowanych

funkcjonowaniem placu. Wszyscy,
jak widać na fotografiach, chcieli
pomagać dorosłym. Po zakończeniu
wmurowania słupków ogrodzeniowych przechwalali się kto miał
większy udział w pracach.
Niektórzy hajnowianie, którzy przychodzą na plac z dalszych
okolic miasta, widząc zaangażowanie mieszkańców pytali „czy mogą
przebywać na placu? czy plac jest
może własnością prywatną?”.
Plac zabaw jest jak najbardziej własnością publiczną mieszkańców Miasta Hajnówka i pierwszą, pilotażową, inwestycją powstałą w wyniku naszej inicjatywy,
która miała zaspokoić podstawowe
potrzeby Hajnowian.
Sądzę, że kolejne inwestycje
powinny być coraz to doskonalsze,
a zatem warto przeznaczać na budżet obywatelski większe środki
z budżetu miasta.
Helena Kuklik

X sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
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kiej Nr 687” w ramach programu
wieloletniego pn. Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
i zabezpieczenia w budżecie na 2016
rok środków finansowych na realizację tego zadania; wyrażenia
woli przystąpienia z Gminą Miejską Hajnówka do realizacji zadania
„Przebudowa ulicy Armii Krajowej
i rozbudowa ulicy Zajęczej w Hajnówce” w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019 i zabezpieczenia w budżecie na 2016 rok
środków finansowych na realizację
tego zadania; określenia zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2015r.;
zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce; przyjęcia „Programu
współpracy Powiatu Hajnowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2016
roku”; nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Hajnowskim a Powiatem Nowosądeckim;
ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Hajnowskiego na pierwsze półrocze 2016r.; uchwalenia
„Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Hajnowskiego na lata 20162020”; ustalenia wysokości opłat
i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów

na terenie powiatu hajnowskiego
w 2016r..
W trakcie sesji Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, na
wniosek radnej Barbary Wasiluk,
szczegółowo omówił informacje
dotyczących świadczenia bezpłatnych porad prawych w powiecie hajnowskim. Na podstawie ustawy z 5
sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej z dniem 1 stycznia 2016r.
świadczona będzie pomoc prawna
osobom fizycznym: korzystającym
w ostatnich 12. miesiącach ze świadczenia z pomocy społecznej, osobom, które posiadają Kartę Dużej
Rodziny, które uzyskały zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji
wojennych, które posiadają ważną
legitymację weterana, zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną, a także osobom
do 26. roku życia oraz osobom,
które ukończyły 65. lat. Nieodpłatna
pomoc nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z zakresu
prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do tej
działalności. Na terenie powiatu
hajnowskiego zostały utworzone
dwa punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej – w budynku warsztatów
drzewno – metalowych przy Zespole
Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25a.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2015
z dnia 2015-10-15 w sprawie określenia lokali oraz harmonogramu

udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej w roku 2016 jeden punkt,
prowadzony przez Okręgową Izbę
Adwokacką i Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Białymstoku, będzie
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00. Drugi –
otwarty w godzinach 12.00-16.00 –
został przeznaczony dla organizacji
pozarządowych. Ogłoszony został
konkurs na realizację zadania, oferty
zainteresowanych organizacji będą
przyjmowane do 10 listopada br.
W przypadku niewyłonienia organizacji punkt będzie prowadzony
przez Okręgową Izbę Adwokacką
i Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Białymstoku. Szczegółowe informacje na temat bezpłatnej pomocy prawnej zostaną umieszczone
w grudniu na stronie starostwa oraz
przekazane gminnym ośrodkom
pomocy społecznej.
Ponadto Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk zgłosił wniosek
o wyrażenie zgody na wygaszenie
trwałego zarządu nieruchomości
dla ZSZ w Hajnówce i ustanowienie
trwałego zarządu dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Starosta wyjaśnił, iż w przedmiotowych budynkach planowane
jest utworzenie mieszkań treningowych dla wychowanków Ośrodka.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Więcej informacji dotyczących przebiegu sesji znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego oraz na
stronie www.powait.hajnowka.pl
Katarzyna Nikołajuk

Noszenie odblasków gwarancją widoczności
i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
Okres jesienno – zimowy
i związane z nim zmiany atmosferyczne oraz szybciej zapadający
zmrok negatywnie wpływają na
warunki drogowe. W związku z ograniczoną widocznością policjanci apelują do uczestników ruchu o rozwagę
i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa swojego i innych. Ważnym
elementem bezpieczeństwa jest
używanie odblasków. Powinny być
one używane przez pieszych i rowerzystów zwłaszcza, że statystyki są
zatrważające – od początku roku na
terenie województwa podlaskiego
zaistniały 92 wypadki z udziałem
osób pieszych, w których zginęło 12,
a rannych zostało 87 osób. Winnymi

są gorsza przyczepność opon na
śliskich jezdniach, brawura kierowcy,
ale również brak wyobraźni pieszych
i rowerowych uczestników ruchu
drogowego – zdarzały się bowiem
przypadki, że pieszy poruszał się
nocą po nieoświetlonej jezdni nie
mając żadnych elementów odblaskowych na ciemnym ubraniu. Zadbajmy
o swoje bezpieczeństwo – używanie
„odblasków” w warunkach ograniczonej widoczności ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala
kierowcy dostrzec osobę z dużej
odległości i bezpiecznie ją ominąć.
Z kolei rowerzyści powinni zadbać
o odpowiednie wyposażenie roweru
w postaci dodatkowego oświetlenia

- czerwonego światła odblaskowego
z tyłu, a w przypadku jazdy w warunkach ograniczonej widoczności
także w światła pozycyjne z przodu
i z tyłu. W celu zwrócenie szczególnej
uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu Policjanci
z Hajnówki prowadzą działania pod
nazwą „Błysk”. W ramach tego w rejonach przejść dla pieszych policjanci
drogówki monitorują ruch pieszych
i pojazdów.
Pamiętajmy – NOŚMY ODBLASKI - bądźmy widoczni na drodze!
Katarzyna Nikołajuk
źródło informacji – www.
podlaska.policja.gov.pl

Wyróżnienie projektu, w ramach którego opracowano
Program Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020 roku
Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego
rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” otrzymał wyróżnienie
za „wkład w ochronę przyrody,
profesjonalizm i dobrą współpracę” podczas konferencji podsumowującej realizację projektów
współfinansowanych z funduszy

unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jednym z działań przewidzianych
w projekcie było opracowanie
„Programu Rozwoju Powiatu
Hajnowskiego do 2020 roku”.
Program został uchwalony przez
Radę Powiatu Hajnowskiego 29
października br. i jest dostępny

na stronie powiatu hajnowskiego – www.powiat.hajnowka.pl
(podlinkowany pod baner na stronie głównej). Z kolei wszystkie
obowiązujące dokumenty strategiczne znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej starostwa.
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