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Weso³ych Œwi¹t

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku pragniemy ¿yczyæ wszystkim mieszkañcom Województwa Podlaskiego pogody ducha,
samych radosnych chwil, wewnêtrznego spokoju oraz zdrowia. ¯yczymy, aby czas Œwi¹t up³yn¹³ Pañstwu w rodzinnej atmosferze przepe³nionej ciep³em i mi³oœci¹,
a Misterium Bo¿ego Narodzenia przypomina³o o ¿yczliwoœci i dobroci skierowanych zw³aszcza do samotnych i potrzebuj¹cych.
Niech ka¿dy dzieñ nadchodz¹cego Nowego Roku przyniesie ze sob¹ nadziejê oraz si³ê, która pomo¿e pokonaæ trudnoœci dnia codziennego,
a tak¿e pozwoli osi¹gn¹æ wiele osobistych i zawodowych sukcesów.
Spe³nienia wszystkich zamierzeñ w Nowym 2016 Roku.
¯ycz¹

Jaros³aw Dworzañski
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Podlaskiego

Jerzy Leszczyñski
Marsza³ek Województwa Podlaskiego

Otwarcie Drzwi Świętych w kościele Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

„Miłosierdzie jako nieodzowny
wymiar miłości”
13 grudnia 2015 roku obrzędowi otwarcia Drzwi Świętych oraz Eucharystii w kościele
Miłosierdzia Bożego w Bielsku
Podlaskim, przewodniczył biskup
senior Antoni Dydycz. W Roku
Miłosierdzia dekretem Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej te trzy
świątynie zostały ustanowione
jako Kościoły Stacyjne z możliwością korzystania z Bożych
Darów Miłosierdzia Bożego.
Inaugurację Roku Miłosierdzia w bielskiej parafii poprzedziła renowacja Misji Świętych przeprowadzona przez ks.

prał. Stanisława Gancarka z Częstochowy, który bezpośrednio
przed uroczystością przewodniczył Koronce do Miłosierdzia
Bożego.
Jubileuszowe uroczystości dokonujące się w Godzinie
Miłosierdzia zgromadziły wielu
kapłanów, sióstr zakonnych oraz
delegacji parafialnych, które z rąk
Biskupa otrzymały pamiątkowe obrazy Jezusa Miłosiernego.
Obecni byli też członkowie rady
parafialnej z jej przewodniczącym
Cd. str. 3

Białystok, Siemiatycze

Nieodpłatna
pomoc
prawna
Zarząd powiatu siemiatyckiego rozstrzygnął konkurs na
prowadzenie punktu bezpłatnej
pomocy prawnej w 2016 roku.
Będzie go prowadziła Fundacja
Honeste Vivere z Warszawy. Powiat przeznaczy na to zadanie 59
946 złotych.
Zarząd powiatu białostockiego prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej powierzył
Fundacji „Spe Salvi” z Białegostoku, przeznaczając na jego prowadzenie kwotę 179 838 złotych.

WIEŚCI Z GMIN
3 listopada - Siemiatycze. Marta Zaleska, uczennica klasy II D Zespolu Szkół
w Siemiatyczach została tegoroczna stypendystką Prezesa
Rady Ministrów. Marta w ubiegłym roku uzyskala średnia
ocen – 5,42.
26 listopada – Nurzec
Stacja. Kolejną Sesję Rady
Gminy jak zwykle zdominowały
pytania kierowane do Wójta.
Problemy w nich poruszane
zaprezentujemy w jednym z najbliższych numerów “Wieści”
27 listopada - Siemiatycze. W siedzibie siemiatyckiego oddziału spółki PRONAR
obradowalo Podlaskie Stowarzyszenie Gmin. Dyskutowano o wspólnym pozyskiwaniu
środków unijnych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na spotkanie - smigłowcem
z Narwi - przybył prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk, któremu starosta siemiatycki Jan
Zalewski wręczył grawerton podziękowanie „Za współpracę
w kształtowaniu rozwoju lokalnego rynku pracy oraz tworzenie miejsc pracy na rzecz poprawy sytuacji osób bezrobotnych
w powiecie siemiatyckim”,
Wzruszony Sergiusz
Martyniuk obiecał dalszą rozbudowę siemiatyckiego zakladu.
(w)
28 listopada – Siemiatycze. W Gimnazjum Gminnym
odbył sie VIII Turniej sportowo-rekreacyjny “Trzymaj formę”.
Był on skierowany do uczniów,
absolwentów, rodziców I nauczycieli. Jego celem jest promocja zdrowia I integracja społeczności uczniowskiej.
30 listopada – Nurzec
Stacja. 106 pojazdów skontrolowali siemiatyccy policjanci
w ramach kompanii “Nigdy nie
jeźdżę po alkoholu”. Niestety
dwóch kierujacych - mieszkańców gminy Nurzec Stacja - było
pod wpływem alkoholu. Teraz
ich postępowaniem zajmie się
sąd. Dodatkowo funkcjonariusze ukarali 4 osoby mandatami
za niezapięte pasy bezpieczeństwa.
Wszyscy badani kierowcy otrzymali naklejki z hasłem
kampanii.
3 grudnia – Kleosin.
Rozstrzygnięty został VI Podlaski Konkurs Recytatorski
„Twórczość Wandy Chotomskiej
slowem i pędzlem malowana” W konkursie wzięło udział
80 recytatorów z 20 placówek
oświatowych. Na rozstrzygnięty
30 listopada konkurs plastyczny
wpłynęło 120 prac. Wyniki obu
konkursów przedstawimy w następnym numerze.
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Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego „PODLASIE
W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”
Stowarzyszenie Muzeum
i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza wszystkich uczestników konkursu oraz
wszystkich sympatyków fotografii
i Podlasia na WERNISAŻ wystawy
pokonkursowej. Tematem konkursu
było PODLASIE, z jego architekturą,
przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.
Podczas Wernisażu zostaną

ogłoszone wyniki konkursu oraz
wręczone nagrody i okolicznościowe
dyplomy.
Wernisaż odbędzie się 19
grudnia 2015 w sobotę o godz. 17.00
w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Wystawa
prezentowana będzie w Muzeum
i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Zabłudów

Konsultacje planu rozwoju
lokalnego
Władze miasta i gmi ny Zbłudów pragną poznać opinię
mieszkańców w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zabłudów na
lata 2015 – 2020.
Zebrania konsultacyjne odbędą się
w nastepujących terminach:
14. XII – godz. 16.00 - Ryboły
Cecele

- godz. 18.30 - Rafałowka
15. XII – godz. 16.00 - Żuki
- godz. 18.30 - Kuriany
16.XII - godz. 16.00 - Zabłudów
Z Planem mozna się także zapoznać
na stronie internetowej
http://um-zabludow.pbip.pl
(w)

Chrońmy wierzby głowiaste
Wierzby od zawsze były
stałym elementem polskiego krajobrazu, szczególnie tzw. wierzby
głowiaste, o koronie w kształcie
głowy. Swoją obecność oraz wygląd
zawdzięczały człowiekowi, gdyż
od wieków były dla niego bardzo
użyteczne.
Robiono z nich żywe ogrodzenia, które w odróżnieniu od tradycyjnych nie wymagały wymiany
z biegiem czasu, ponieważ nie psuły
się w ziemi. Wystarczyło obciąć
gałęzie z korony wierzby i wkopać
je wczesną wiosną lub jesienią do
gruntu, aby zakorzeniły się i stworzyły nowe drzewo. W ten sposób
powstawały aleje tych drzew, które
szybko rosły i po obcięciu na wysokości około dwóch metrów, tworzyły nowe wierzby głowiaste.
Gałęzie grube, kilkuletnie
obcinano i wykorzystywano jako
opał. Te cieńsze służyły jako materiał na koszyki.

wiastej z jednym pniem, aż uzyska
na wysokości 2 m grubość 5 cm.
Zazwyczaj trwa to kilka lat. Po osiągnięciu tej grubości, na wiosnę obcinamy wierzchołek i pędy boczne.
Ukorzenione drzewko ogławiamy
co roku lub co 2 lata przez następne
10 lat, obcinając wszystkie pędy
wyrastające z wierzchołka. Po dziesiątym roku ogławiamy wierzby co
około 5 lat. Wariant II – żywokoły
Na terenach z wysokim poziomem
wody gruntowej sadzimy grube
pędy wierzbowe o średnicy 5-10 cm
i długości (w zależności od potrzeb)
1,5-2,5 m. Żywokoły pozyskujemy
ze starszych wierzb zimą i sadzimy
w marcu/kwietniu po rozmarznięciu
gruntu. Wbijamy je w spulchnioną
ziemię na taką głębokość na jaką się
uda. W roku posadzenia, wycinamy
odbijające z pnia pędy. Zostawiamy
tylko te na wierzchołku i dbamy
o dużą wilgotność w razie suszy.
Ukorzenione drzewko ogławiamy co

Wierzby głowiaste są prawdziwą ostoją przyrody. Szybko rosną, a gdy są regularnie ogławiane,
ich pień staje się coraz grubszy.
Drewno wierzbowe jest miękkie
i doceniają to dzięcioły (najczęściej
zielone), które już po kilku- kilkunastu latach życia wierzby kują w nich
dziuple. Po nich dziuple te zamieszkują rzadkie sowy pójdźki, dudki,
wróble, mazurki, sikorki i wiele
innych ptaków - dziuplaków.
W koronie wierzby głowiastej zakładają gniazda nawet kaczki. Wczesną wiosną, gdy wierzba
kwitnie, zlatują się pożyteczne owady zapylające - głównie pszczoły
i trzmiele.
Obecność wierzb w krajobrazie warunkuje występowanie
tych wszystkich rzadkich zwierząt.
Dlatego powinniśmy dbać o wierzby,
ogławiać stare i sadzić nowe.
A jak to zrobić? Można wybrać jeden z dwóch wariantów.
Wariant I – sztobry. Wierzby
łatwo rozmnażają się ze zdrewniałych nieukorzenionych sadzonek
(sztobrów) – czyli kawałków patyków długości około 30 cm sadzonych wprost do gruntu jesienią lub
wczesną wiosną. Po ukorzenieniu
i wypuszczeniu pędów, młodą roślinę prowadzimy w formie drze-

roku lub co 2 lata przez następne 10
lat, obcinając wszystkie pędy wyrastające z wierzchołka.
Po dziesiątym roku ogławiamy wierzby co około 5 lat. Ogławianie prowadzimy w okresie spoczynku drzew czyli od listopada do
końca lutego.
Między innymi takie tradycyjne metody ochrony krajobrazu
staramy się promować realizując
projekt edukacyjny „Pola tętniące
życiem” skierowany przede wszystkim do tych, od których zależy jej
przetrwanie – do rolników, dzieci
i młodzieży. Zapraszamy do odwiedzenia strony: pola.bocian.org.pl,
można tam zapoznać się z tegorocznym harmonogramem Dni Wierzby
Głowiastej, które corocznie organizuje Towarzystwo Przyrodnicze
„Bocian”. Zachęcamy do udziału
i organizowania podobnych akcji na
swoim terenie.
Krzysztof Jurczak, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
Projekt „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na
rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”
dofinansowany jest przez Islandię,
Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

Złodziej zatrzymany

Siemiatyccy policjanci zatrzymali 36-latka podejrzanego
o dokonanie kradzieży, których dokonał w Skiwach Małych i Cecelach.
W piątek, czwartego grudnia, Komenda Powiatowa Policji
w Siemiatyczach otrzymała informację o dokonaniu kradziezy z włamaniem do budynku mieszkalnego
w Cecelach. Sprawca wybił szybę
i przez okno dostał się do wnętrza

skąd zabrał 250 złotych i 10 paczek
papierosów. Policjanci skojarzyli tą
kradzież z dokonaną dzień wcześniej w Skiwach Małych. Bardzo
szybko policjantom udało się ustalić
i zatrzymać sprawcę. Zatrzymany
przyznał się do zarzucanych mu
czynów.
(na podstawie
– www.podlaska.policja.gov.pl)

Czartajew, Nurzec Stacja

Budujemy i modernizujemy drogi
Pod koniec listopada Podlaski
Urząd Wojewódzki ogłosił wstępną
listę rankingową w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016
- 2017”.
Najlepiej oceniony został
zgłoszony przez powiat siemiatycki
projekt rozbudowy i przebudowy dróg
powiatowych: nr 1710B Siemiatycze
- Czartajew - Krasewice Stare i nr
1726B Czartajew - droga wojewódzka
Siemiatycze - Ciechanowiec. Łącznie to

6 kilometrów dróg których przebudowa
będzie kosztować 4 miliony złotych, dofinansowanie, o które stara się powiat
to 2 mln zł.
Także kolejny projekt z powiatu siemiatyckiego, złożony przez Wójta
Gminy Nurzec Stacja na modernizację
ulic: Okrężna i Świerczewskiego zyskał
wysoką, czwartą, lokatę w rankingu.
w kategorii dróg gminnych. Przebudowa będzie realizowana wspólnie z powiatem siemiatyckim.
(w)

Nowa prezes Agencji Rynku Rolnego

Premier Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków prezesa
Agencji Rynku Rolnego Annie Gut.
Akt nominacji na p.o. prezesa ARR wręczył Annie Gut minister
rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Będzie

ona kierowała Agencją do czasu wyłonienia jej nowego szefa w drodze
konkursu. Tym samym fotel prezesa
stracił Radosław Szatkowski, który
kierował Agencją Rynku Rolnego od 3
czerwca 2013 roku.

Wieści Podlaskie

Otwarcie Drzwi Świętych w kościele Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

„Miłosierdzie jako nieodzowny
wymiar miłości”

Powołanie Bohdana Paszkowskiego na stanowisko
Wojewody Podlaskiego

Urodził się 31 stycznia 1965r.
w Białymstoku.
Cd. ze str. 1

senatorem Tadeuszem Romańczukiem, parafianie bielskich
parafii.
Symbolicznego otwarcia
drzwi świątyni dokonał. Biskup
Antoni Dydycz, który po odmówieniu stosownej modlitwy wraz
z asystą dokonując poświecenia
wiernych wszedł do świątyni.
Koncelebransa, księży
współkoncelebrujących Eucharystię, przybyłych do świątyni
powitał ks. Dariusz Kujawa, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim.
W homilii wygłoszonej
Biskup wyjaśnił, że słowie „miłosierdzie”, mamy połączenie
dwóch słów: „miłość” i „serce”
tak ważnych w naszym życiu.
Podkreślił, że Czas Miłosierdzia,
to okres łaski, dla chrześcijanina
to okazja do większego zaangażowania się w misję Kościoła, odważnego świadectwa wiary. To
wielki dar uzyskiwania daru od-

Wieści Podlaskie

pustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami.
- Niekiedy wygląda na to,
że miłosierdzie jest w odwrocie,
tyle bowiem egoizmu, samolubów, krętaczy, skorumpowanych
ludzi. Z pewnością miłosierdzie
nie ma łatwego dostępu z racji
niżu demograficznego, szczupłego budżetu, czy braku mieszkań
– mówił Biskup. - Z pomocą
przychodzi kościelna „Caritas”,
w tym „Caritas” naszej diecezji
Biskup apelował, aby
Rok Miłosierdzia był okazją do
zaszczepienia epidemii dobra
i ożywiał dobre zachowania na
wszystkich płaszczyznach życia
społecznego.
Wierni ze Skrzypek rozpoczną peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach.
Za dar szczególnej łaski dla diecezji i parafii podziękował ks.
Proboszcz Kujawa.
Foto, test Tadeusz
Szereszewski

W 1989 r. ukończył studia na
Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu
Warszawskiego w Białymstoku.
W 1992 r. odbył aplikację sądową
oraz zdał egzaminy sędziowski i radcowski.
Jest członkiem Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1993–94 był radcą
prawnym, m.in. Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.
Od grudnia 1996 r. pełnił funkcję
sekretarza Urzędu Miejskiego w Białymstoku . W 2007 r. zajmował stanowisko wojewody podlaskiego.
W wyborach parlamentarnych 2007 r. uzyskał mandat senatora. W Senacie VII kadencji był

zastępcą przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej, członkiem Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Podkomisji
do zmian Konstytucji. W VIII kadencji
był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wybrany na senatora IX
kadencji w okręgu wyborczym nr 59.
08.12.2015 r. został powołany na stanowisko Wojewody
Podlaskiego przez Prezesa Rady
Ministrów Beatę Szydło.
Należy do Prawa i Sprawiedliwości, zasiada w Radzie Politycznej i zarządzie okręgowym tej partii.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Z dniem 15 grudnia 2015r., rzecznikiem prasowym wojewody została Anna Idźkowska. Tel. 607 260 063

Z Finlandii
do Siemiatycz

Starosta
pozostaje

Przygraniczna
współpraca

Fińska fundacja Hyoty & Tyo
ry” przekazała dla siemiatyckiego
szpitala 45 łóżek wycofanych z użycia
w fińskich szpitalach oraz materace do
łóżek, szafki przyłóżkowe i inny drobny sprzęt. Zastąpi on najbardziej wyeksploatowany sprzęt w szpitalu. Jak
mówi dyrektor Szpitala Powiatowego
w Siemiatyczach - pozyskany sprzęt
przyczyni się do „większego komfortu
pacjentów”.
Zapewne to prawda, jednak
jak długo Polska będzie żebrakiem
Europy, jak długo jeszcze w sytuacji
braku pieniędzy m.in. na służbę zdrowia rządzący naszym krajem będą finansować bogatych kosztem biednych
czy finansować zakup „bezcennych”
zabawek dla wojska, które nas przed
nikim w razie konfliktu zbrojnego nie
obronią, bowiem klucz do ich użycia
nie będzie w naszej dyspozycji? (s)

Nie przeszedł wniosek
zgłoszonych przez radnych Prawa
i Sprawiedliwości o odwołanie starosty
białostockiego Antoniego Pełkowskiego wraz z zarządem Powiatu.
Wniosek poparło 12 radnych, 13 było
przeciw, a 1 radny wstrzymał się od
głosu.. Radni PiS uzasadniali swój
wniosek m.in. złą sytuacją szpitala
w Łapach i niewłaściwym ich zadaniem
zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi powiatu.
Po glosowaniu Starosta
stwierdził, że wszystkie krytyczne
uwagi kierowane pod jego adresem
wpłyną na zmianę jego sposobu pracy.
W dalszej części Sesji Radni
zapoznali się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na
lata 2016 – 2020 i projektem budżetu
na przyszły rok oraz podjęli szereg
uchwał.
(s)

W Siemiatyczach gościła delegacja samorządowców z Rejonu Kamienieckiego na czele z Z-cą Naczelnika
Rejonowego Komitetu Wykonawczego
- Denisem Szpakiem. W spotkaniu
z delegacją białoruską oprócz władz
powiatu siemiatyckiego uczestniczyli
przedstawiciele miasta i gminy Siemiatycze, Drohiczyn oraz Milejczyce
i Nurzec Stacja.
Celem kolejnego już spotkania polskich i białoruskich samorządowców było omówienie możliwości
wspólnego akcesu o środki unijne
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina
2014 - 2020”.
Samorządy zamierzają ubiegać
się wspólnie o środki unijne na realizację zadań z zakresu: służby zdrowia,
edukacji ponadgimnazjalnej, drogownictwa oraz wymiany kulturalnej. (s)
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Pierścień
Podskarbiego
Włoszka 2015
Od 2011 roku Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny nagradza ludzi, firmy i akcje oraz
przedsięwzięcia promujące gminę. Nagrodą, która ma charakter
honorowy jest pierścień z herbem podskarbiego Stanisława
Zachariaszewicza Wołoszka,
zarządcy skarbu litewskiego króla Stanisława Augusta oraz – od
połowy XVI stulecia – właściciela
dóbr juchnowieckich.
Kandydatów do nagrody
za rok 2015 można zgłaszać
do dnia 31 grudni br. Mogą to
zrobić pełnoletni mieszkańcy
gminy Juchnowiec Kościelny,
stowarzyszenia, instytucje i firmy
działające na terenie gminy lub
z gminą związane.
Zgłoszeń można dokonać listownie za pomocą poczty
tradycyjnej lub elektronicznej lub
osobiście.
Ogłoszenie werdyktu
oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas gali 30 stycznia
2016r.
Więcej informacji na
stronie urzędu gminy.
(s)

Promują czytelnictwo

Uczennice kl II B Zespołu
Szkół w Siemiatyczach promują
czytelnictwo. Na długie zimowe
wieczory proponują lekturę książki
„Dziewczyny z Hex Hall” Rachel
Hawkins. Dziewczyny z Hex Hall to
seria która podbiła serca czytelniczek w Polsce i na świecie, jak się
okazuje także w Siemiatyczach.
Jako książkę zgodną z profilem klasy Kasia Kużmicz poleca
powieść, która została napisana na
podstawie scenariuszu filmu „Miasto
44” Jana Komasy i zilustrowana ponad 120 fotosami i kadrami z filmu.
Miasto 44 – to książka o ludziach,
którzy młodość zostawili na barykadzie. Emocjonalna opowieść
o wchodzeniu w dorosłość, pierwszych miłościach, rywalizacji, namiętności oraz młodzieńczych wygłupach. Książka przenosi czytelnika do Warszawy 1944 roku, Warszawy, która z dnia na dzień obraca
się w gruzy. Młodzi walczą, kochają
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się, szybko poślubiają, bo za chwilę może
już nie być nic. Jest tu
i teraz, jest sprawa,
jest bohaterstwo, jest
poświęcenie, jest przyjaźń. Książka Miasto 44
to wartka akcja, w której Stefan, Kama, Góral, Rogal, Beksa pod
komendą charyzmatycznego Kobry jako
żołnierze jednego z najdzielniejszych oddziałów powstańczych idą
krwawym szlakiem bojowym – od Woli, przez
Starówkę i Śródmieście, po Czerniaków.
Książka Miasto 44 to
opowieść o powstańcach, nie ma
tu patosu, nie ma tu historycznych ocen, za to są
niespotykane emocje, wobec których
żaden czytelnik nie
pozostanie obojętny!
Opowieść o młodych,
pełnych życia i namiętności warszawiakach.
Żyją tak, jakby każdy ich dzień miał się
okazać tym ostatnim.
Przed wojną snują
plany na przyszłość.
Podczas wojny działają w konspiracji. Dla
nich to nie tylko patriotyczny obowiązek,
lecz także młodzieńcza przygoda, okazja
do zabłyśnięcia przed
rówieśnikami, zaimponowania dziewczynom. Na podziemnych

szkoleniach romansują, popisują
się, i wygłupiają. Nie wiedzą jeszcze, że nadchodzące lato będzie
dla nich prawdziwym egzaminem
życia. Nie wiedzą też, że historia ma wobec nich własne plany...
Połączeni przyjaźnią bohaterowie
tworzą jeden z najodważniejszych
powstańczych oddziałów. Stają się
świadkami poświęcenia i bohaterstwa, ale także okrucieństwa,
zdrady, wreszcie zbrodni. Uczą się
miłości i poznają, czym jest nienawiść. Otrzymują od historii krwawą
i brutalną lekcję dojrzewania.
Ale siemiatyccy uczniowie nie tylko promują czytelnictwo
wśród swoich koleżanek i kolegów,
wzbogacają także zasoby szkolnej
biblioteki. Warto aby uczniowie
z innych szkól wzieli z nich przykład.
(wss)

Propozycja pod choinkę
Najszybciej sprzedający
się debiut dla dorosłych w historii
brytyjskiego rynku.
Co 6 sekund ktoś
w Stanach Zjednoczonych kupuje
tę książkę. Miliony
egzemplarzy sprzedanych na całym
świecie. Powieść
ukaże się w 44 krajach.
Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym
samym pociągiem.
Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje
się przed tym samym semaforem,
dokładnie naprzeciwko szeregu domów. Zaczyna się
jej nawet wydawać,
że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że prowadzą
doskonałe życie. Gdyby tylko mogła
być tak szczęśliwa jak oni. I nagle
widzi coś wstrząsającego. Widzi
tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza. Wszystko się
zmienia. Rachel ma teraz okazję
stać się częścią życia ludzi, których
widywała jedynie z daleka. Teraz
się przekonają, że jest kimś więcej
niż tylko dziewczyną z pociągu.
Znakomity thriller. Nie mogłem się
oderwać przez całą noc. /Stephen
King/Pasjonująca, pełna napięcia
i nieprzewidywalna. Po prostu nie

mogłam jej odłożyć. Nie do przegapienia! /Tess Gerritsen/Co za postaci, co za sytuacja, co za książka! To
Alfred Hitchcock nowego pokolenia.
/Terry Hades/
Pomysłowa, pełna napięcia i porywająca! Nie mogłam się
domyślić do samego końca. /Lisa
Gardnem/
Autorka zanim została pisarką, przez piętnaście lat pracowała jako dziennikarka. Urodziła się
i wychowała w Zimbabwe, obecnie
mieszka w Londynie. Prawa do wydania jej pierwszej powieści kupiły
44 kraje, zaś prawa filmowe sprzedano wytwórni Dreamworks.
Książki kupisz w ksiegarniach PW Besawa
Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 124, Hajnówka ul. 3 Maja 45

Wieści Podlaskie

PRZECZYTANE
„Unia Europejska, która
stanowi wspólnotę interesów łączących 28 członków,winna rozliczyć rząd niemiecki, a zwłaszcza
kanclerz Angelę Merkel, z decyzji
która w wyniku otwarcia granic na
nieograniczoną migrację,zdestabilizowała całą Europę, a w perspektywie życie naszych wnuków
i prawnuków tj. za 50 - 100 lat
stworzyła zagrożenie dla ich bytu
i istnienia europejskiej cywilizacji.
Zmuszenie USA i Rosji
do zakończenia wspierania i podtrzymywania bestialskiej wojny toczonej od 4 lat w Syrii jest
najpilniejszym i najważniejszym
obowiązkiem kierownictwa Unii
Europejskiej, w tym także przewodniczącego Rady Donalda Tuska (który prawdopodobnie nie
ma wpływu na bieg wydarzeń,
będąc de facto tylko figurantem),
co w efekcie powinno zlikwidować główne źródło dzisiejszej
wędrówki ludów w poszukiwaniu
lepszego świata jakim jest jeszcze dziś Europa.”
Krzysztof Zaręba, były
Główny Inspektor Ochrony
Środowiska i wiceminister „Dziennik Trybuna”.
* * *
Ja, po matce dziecko
chłopskiego pochodzenia, chciałem się uczyć, gdzie się tylko dało
i od kogo się dało”
Andrzej Seweryn
- aktor, reżyser
* * *
Chyba zaczęłam na dobre
przeżywać życie. Wszystko mogę,
ale niczego nie muszę
Danuta Wałęsa,
żona prezydenta

Etnofilologia białoruska
na Uniwersytecie w Białymstoku
Etnofilologia białoruska – to
nowa propozycja w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku od roku
akademickiego 2016/2017. Dziś
(25.11.2015) zatwierdził ją senat
uczelni.
Etnofilologia białoruska
będzie specjalnością na kierunku
filologia, na studiach stacjonarnych I stopnia. Zastąpi filologię
białoruską, która w ostatnich latach
cieszyła się coraz mniejszym zainteresowaniem kandydatów.
Będą to studia filologiczne o profilu kulturoznawczym,
a ich studenci poznają nie tylko język
i literaturę białoruską, ale też historyczne procesy kształtowania się
mniejszości białoruskiej w Polsce
oraz specyfikę kultury materialnej
i duchowej Podlasia. Zdobędą też
praktyczne umiejętności podczas
badań w terenie. Specjalność wpisuje się w cele i założenia Strategii
rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce, przyjętej w lutym
2014 r.

Wieści Podlaskie

Program etnofilologii białoruskiej był konsultowany z wieloma organizacjami i instytucjami,
m.in. z Białoruskim Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym, Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży
Uczących się Języka Białoruskiego
„AB-BA”, tygodnikiem „Niwa”, Białoruskim Radiem Racja, Polskim
Radiem Białystok, TVP Białystok,
a także liceami z dodatkową nauką
języka białoruskiego w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.
Władze Wydziału Filologicznego UwB mają nadzieję, że nowa
specjalność zainteresuje przyszłych
studentów, a po studiach będą
mogli oni liczyć na ciekawą pracę
w placówkach kultury, środkach
masowego przekazu czy w sektorze usług wymagających dobrej
znajomości języka i kultury białoruskiej. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych będą też mogli uczyć
języka białoruskiego w szkołach
i placówkach oświatowych.

Etnofilologia białoruska na Uniwersytecie w Białymstoku

Konferencja podsumowująca projekt
„Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”
27 listopada br. w Hajnowskim
Domu Kultury odbyła się konferencja
podsumowująca projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, realizowany
w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 priorytet 2.1.
Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Głównym beneficjentem
projektu było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska
natomiast partnerami gminy: Hajnówka,
Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czyże,
Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk
Podlaski, Orla, miasto Hajnówka, zaś po
stronie białoruskiej: Brzeski Obwodowy
Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Grodzieński Obwodowy
Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
Wszystkich uczestników konferencji przywitał Prezes Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, burmistrz miasta Hajnówka
Jerzy Sirak. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się Konsul Republiki Białoruś
w Białymstoku Nikałaj Kamyszyk, przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju Anna Szewczyk, przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007
– 2013 Jolanta Pasternakiewicz, członkowie Euroregionu Puszcza Białowieska

– przedstawiciele samorządów od strony
polskiej oraz z Białorusi, radni sejmiku
województwa podlaskiego – Włodzimierz
Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz, przedstawiciele Euroregionów – m.in. Tatry,
Niemen, Bug, przedstawiciele służb
mundurowych, inspekcji i straży, nadleśnictw oraz jednostek organizacyjnych.
Transgraniczny projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zostanie zakończony w 2015r., jego celem
było podniesienie bezpieczeństwa na
obszarze Euroregionu Puszcza Białowieska. W ramach tego dokonano szeregu
przedsięwzięć, m.in.:
po stronie polskiej:
• zakupu 10 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych – sprzęt
trafił do Ochotniczych Straży Pożarnej
gminie Bielsk Podlaski, Czeremcha,
Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka,
Kleszczele, Narew, Narewka i Orla;
• zakupu 3 samochodów dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Hajnówce tj. średni samochód
ratownictwa technicznego, średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz ciężki
samochód gaśniczy – cysterna;
po stronie białoruskiej:
• 8 samochodów ratowniczo –
gaśniczych
• w grudniu zostanie zakupione
7 lekkich pojazdów strażackich.

Ponadto zorganizowane zostały
szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu – wzięło w nich udział 56. strażaków
w tym 14. z Białorusi oraz szkolenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
w których uczestniczyło 100. strażaków
z terenu powiatu hajnowskiego i bielskiego. Zakupiono także 108 kompletów
pełnego umundurowania strażackiego
oraz odbyły się ćwiczenia z udziałem
wszystkich zakupionych samochodów.
Projekt jest w 90% współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska- Białoruś- Ukraina 2007 - 2013.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 4 mln EUR.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały także inne projekty o charakterze transgranicznym realizowane na
obszarze euroregionu. Uczestnicy zapoznali się z dotychczasowymi osiągnięciami samorządów. Głos zabrali: przedstawicielka Starostwa Powiatowego Danuta
Rola nt. projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy
polsko – białoruskiej”, przedstawiciele
Urzędu Miasta Hajnówka: Paweł Denisiuk
nt. projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków
zlewni rzeki Bug” i Barbara Dmitruk nt.
Cd. str. 6
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GMINA NAREWKA
Ich krew ratuje życie
innym
Jak wiadomo, krew jest
niezastąpionym lekiem. Żadna fabryka go nie wyprodukuje. Swoją  
krew choremu może dać człowiek.
Krew ratuje życie innym.
W gminie Narewka (powiat hajnowski) jest duża grupa  
zasłużonych   honorowych   dawców
krwi. W tym roku   Jerzy Borowski
z Zabłotczyzny i Andrzej Wasilczyk
z Narewki, którzy oddali po 12
litrów krwi,   otrzymali   odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi” II stopnia.
Odznakami „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi” III stopnia uhonorowani   zostali Tomasz
Bobrowski z Siemianówki, Łukasz
Dackiewicz z Olchówki, Łukasz
Łomaszkiewicz, Wojciech Milko

i Jarosław Wasilczyk z Narewki,
Leszek Lasota   i Krzysztof Poskrobko z Lewkowa Starego oraz
Sławomir Smolski z Lewkowa
Nowego. Wszyscy oni oddali po 6
litrów “daru serca”. W tym gronie
są też trzy panie: Irena Ancutko
i Irena Staniszewska z Narewki   
oraz Sylwia Iwanowska z Mikłaszewa. Każda z nich oddała 5
litrów krwi.
Mikołaj Pawilcz - wójt
gminy Narewka i Andrzej Niedźwiedź - przewodniczący Rady Gminy Narewka   zaprosili wyżej wymienionych zasłużonych dawców
krwi na sesję Rady Gminy 30 listopada br. i wręczyli im upominki.
(JC)

Drewnianych domów mi żal

Zaproszenie
do kolędniczego   konkursu
Urząd Gminy, Gminny
Ośrodek Kultury i Zespół Szkół
w Narewce zapraszają do udziału w IX Otwartych prezentacjach
„Kolędujmy razem” NAREWKA
2016. Odbędą się one 22 stycznia 2016 roku (piątek) w sali
kinowej w GOK-u.
Zgłoszenia do konkursu
przyjmowane są do 19 stycznia
2016 roku pod numerami telefonów: 85 685 80 34 i 85 685
80 45.  
(JC)

WIEŚCI Z GMIN
4 grudnia Dobrowoda.
Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA 2015
zawitał do Dobrowody. Co roku
na festiwalu prezentowane sa
ciekawe zestawy filmów fabularnych, dokumentalnych I krótkometrażowych, Uzupełniają je
propozycje dla dzieci I młodzieży.
4 grudnia - Siemiatycze. Starostwo powiatowe stara
się o pozyskanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego środków
na kompleksową termomodernizacj budynku starostwa. Przewidywana wartość inwestycji to
3 miliony 617 tysięcy zł, ewentualne dofinansowanie unijne 1
milion 607 tysięcy zł.

Do dziś na terenie gminy
Narewka zachowały się dawne
drewniane domy. Architektura   ich  
jest prosta. Mają dwuspadowe dachy i okna z trzech ram. Niektóre
mają naroża z prostych desek lub
rzeźbione, okiennice i nadokienniki.   W szczytach   są   małe jedno
lub dwa obok siebie okienka. Te
drewniane budynki są najbardziej
przyjazne dla człowieka.
W sołectwie Lewkowo
Nowe jest 100 domów , w tym 43
drewnianych. Niektóre mają piękne ganki. Najstarsze domy poszly
pod rozbiórkę i już mało kto spamięta gdzie stały. Pozostały najtrwalsze, pobudowane z grubych
najczęściej sosnowych bali. Mają
one swoją duszę. Pół wieku temu
domy stały przeważnie szczytem
do ulicy. Pamiętam nawet te,
których dziś nie ma. Znikły z powierzchni ziemi   drewniane zabudowania Trofima Nieścieruka, Zofii
Charkiewicz, Konstantego Skiepko,
Michała Bakanacza (był u niego
dom z gankiem), Włodzimierza
Ciełuszeckiego, Jadwigi Zakrzewskiej, Filipa Ignaciuka, Sergiusza
Siemakowicza i innych dawnych
mieszkańców. Teraz drewnianych
domów nie budują.
Pamiętam lewkowskie
dawne podwórka. Na niektórych
urządzaliśmy dziecięce zabawy.
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Przy domach zawsze rosły drzewa  
(często były to drzewa owocowe:
jabłonie i śliwy w ogrodzie przed
domem, a grusze sadzono   za domem oraz   krzewy ozdobne, m. in.
krzaki bzu, czeremchy i jaśminu.
Na podwórkach stały drewniane
studnie z żurawiami.
W mojej rodzinnej wsi
(w Lewkowie Nowym) jeszcze w
latach siedemdziesiątych minionego wieku rosły piękne wysokie
drzewa: brzozy, lipy, jesiony,
wiązy i wierzby. Na początku wsi
w stronę rzeki Bobrówki rosły
potężne olchy. Dziś po nich nie
ma żadnego   śladu. Zachowały się
jeszcze w mojej pamięci. 40 lat
temu odgórnie zarządzono sadzić
topole i najwięcej ich posadzono
przy drogach.
Dziś w Lewkowie Nowym  
pięknie odnowionych   drewnianych  
domów jest dziesięć. Jeden jest
na sprzedaż i jeden w tym roku
został kupiony przez mieszkańca
Białegostoku. Sprzedają domy
dzieci, których rodzice zmarli a
sami zamieszkali gdzie indziej. Do
niektórych domów przyjeżdżają
młodzi następcy i ich dzieci tylko
latem i   na początku jesieni.   Rzadko kto zagląda tu zimą.
Tekst i fot.  
Jan Ciełuszecki

7 grudnia – Zabłudów.
Zasoby biblioteczne w Szkole
Podstawowej powiększyły sie
o 201 egzemplarzy zakupione w ramach programu MEN
“Książki naszych marzeń”.
Książki czekają i do czytania
zachęcają.
11 grudnia – Zabłudów. Już po raz jedenasty gimnazjaliści z Zabłudowa wzieli
udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International.
Maraton tradycyjnie zorganizowała młodzież z 53 Szkolnej
Grupy Amnesty International
działającej w ramach szkolnego
wolontariatu. Adresatów listów
w obronie osób, których prawa
zostaly złamane wskazuje Amnesty International.
2 grudnia - Moszczona
Królewska. Prawdopodobnie nieostrozność właściciela
domu była przyczyną wybuchu
pieca centralnego ogrzewania.
71-letni mieszkaniec gminy
Mielnik poniósł śmierć.

CZY WIESZ ŻE ...

Ponad 60 mld zł wyniosą
w tym roku nie ściągnięte należności
z tytułu Vat-u, akcyzy oraz podatku
dochodowego od osób prawnych. Wg
ekspertów, Ministerstwo Finansów nie
radzi sobie z egzekwowaniem należności podatkowych od przedsiębiorstw.

Konferencja podsumowująca projekt
„Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”
Cd. ze str. 5

projektu „Zintegrowany projekt wsparcia
sektora turystycznego pogranicza polsko – białoruskiego, ponadto dyrektor
SP ZOZ w Hajnówce Grzegorz Tomaszuk
opowiedział o przedsięwzięciu „Rozwój
współpracy transgranicznej w zakresie
profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób
przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania
na pograniczu polsko-białoruskim”, zaś
przedstawiciel Urzędu Gminy Czeremcha
Ireneusz Leoniuk - o projekcie „Poprawa transgranicznego systemu ochrony
środowiska gminy Czeremcha i Wysokie
poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”. W dalszej części konferencji
głos zabrali zaproszeni goście:
- Prezes Federacji Euroregionów RP i Prezes Stowarzyszenia Gmin
RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”Czesław Fiedorowicz nt. roli polskich euroregionów na rzecz współpracy transgranicznej oraz perspektywie finansowej
na lata 2014-2020 na granicy polskoniemieckiej
- Anna Szewczyk - przedstawicielka Departamentu Certyfikacji
i Desygnacji Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju - o przyszłym Programie
Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA
2014-2020;

- Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy „Olza” – polska
strona Euroregionu Śląsk Cieszyński
Bogdan Kasperek - o roli euroregionów
w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Czechy 2014-2020;
- Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” Marcin Filip o roli
euroregionów w Programie Współpracy
Transgranicznej Polska - Słowacja 20142020;
- przedstawicielka Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Marta Michalska – nt. tzw. projektu parasolowego realizowanego w trójstronnej
współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej.
Projekt „Wspólnie chronimy
Puszczę Białowieską” zbliża się do końca
realizacji. Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu lokalnych samorządów w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska,
Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”, Powiatowej
Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Straży
Pożarnej oraz dobrosąsiedzkiej współpracy z białoruskimi partnerami został
poczyniony kolejny krok ku modernizacji
technicznej regionu, która ma na celu poprawę jakości poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców regionu.
Katarzyna Nikołajuk
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SPORT
IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
im. Jarka Leszczyńskiego w Lewkowie Starym
5 grudnia 2015r. w Świetlicy Samorządowej w Lewkowie Starym odbył się IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. Jarka Leszczyńskiego organizowany przez Powiatowe Zrzeszenie LZS, GOK w Narewce i Świetlicę w Lewkowie
Starym. Głównym organizatorem turnieju od lat jest pan Andrzej Skiepko wiceburmistrz Hajnówki, któremu składamy wielkie podziękowanie za inicjatywę, wytrwałość i propagowanie sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.
            W Turnieju wzięło udział 30 uczniów i 28 dorosłych. Łącznie o najlepsze miejsca i nagrody walczyło 58
zawodników w 4 kategoriach.
Sponsorami nagród w turnieju byli:
. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
. Powiatowe Zrzeszenie LZS
. Bank Spółdzielczy w Narewce
. Drużyna z Lewkowa Nowego, która zajęła I miejsce w Turnieju Sołectw na Dożynkach w Narewce z p. A.
Skiepko na czele
Bułeczki uczestnikom sponsorowali radni i sołtysi Lewkowa Starego i Nowego, Kapitanszczyzny, Ochrym
i Podlewkowa. Owoce zakupili p. Stypułkowscy. Dziękujemy!
Najmłodszym zawodnikiem był Lasotka Oktawian kl. II SP wNarewce
Kategoria    SP Dziewczęta                                       
SP Chłopcy
I m. Lasotka Magda kl. VI - Lewkowo                        I m. Narewski Kamil kl. VI -Białystok
II m. Krasnopolska Weronika kl. - VI Narewka        II m.Narewski Krzysztof kl. V - Białystok
III m. Rejko Gabriela kl.V – Lewkowo                   	
III m. Kardasz Jakub kl. VI - Lewkowo
IV m. Lepsza Patrycja kl. VI -Narewka                  
IV m. Biedrycki Łukasz kl. VI Narewka
                                                                                   	
V m. Pańkowski Tomasz kl. V – Narewka
                                                                         		
VI m. Jastrzębski Igor kl. V Narewka
Kategoria Gimnazjum
Dziewczęta                                                           
Chłopcy
I m. Korowaj Karolina kl. II - Narewka                      I m. Ancutko Damian kl.III – Narewka
II m. Potoniec Wiktoria kl. I – Lewkowo               
II m. Łomaszkiewicz Jakub kl. I - Narewka
III m. Lasotka Julia kl. I – Lewkowo                     	
III m. Ciełuszecki Dawid kl. III –Lewkowo
IV m. Sakowicz Agata kl.I – Lewkowo                  	
IV m. Stulgis Albert kl. I - Narewka
V m. Bołtryk Joanna kl. I - Tarnopol                     
V m. Rukas Krystian kl. I - Olchówka
Seniorzy                                                              	Seniorki
I m. Gryc Daniel - Narewka                                    
I m. Mazurek Katarzyna
II m. Świtalski Łukasz – Czeremcha                      	
II m. Mironowicz Emanuela – Lewkowo
III m. Charkiewicz Tomasz – Lewkowo               	
III m. Lasotka Klaudia - Lewkowo
IV m. Orzechowski Wojciech – Hajnówka
V-VI m. Dzienis Adam – Lewkowo
V-VI m. Charytonow Karol – Hajnówka
Oldboyki > 40 lat                                                  Oldboye > 50 lat
I m. Awruk Alina – Szymki                                   	
I m. Lipieński Janusz – Czeremcha
II m. Mironowicz Monika – Lewkowo                 	
II m. Ludwiczak Janusz – Hajnówka
III m. Lasota Dorota – Lewkowo                         	
III m. Mieczyński Jerzy – Hajnówka
IV m. Poskrobko Krystyna - Lewkowo             	
IV m. Poniecki Edward - Hajnówka
Najstarszy zawodnik p. Edward Poniecki został wyróżniony statuetką.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy !

Andrzejkowy turniej
Zespół Szkół w Kleosinie
zorganizował halowy turniej piłki
nożnej. W rozgrywakach uczestniczyły cztery drużyny: grano systemem każdy z każdym. Końcowa
klasyfikacja przedstawia sie następująco:
I m. - SP Kleosin

II m. SP Juchnowiec
III m. SP nr 50 Białystok
IV m. SP Księżyno
Jednak nie wynik się liczył
lecz sportowa rywalizacja i dobra zabawa a wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale oraz
nagrody.
(z)

Wieści spod paragrafu
WIEŚCI Z GMIN
27 listopada – 19-letni
kierowca jadący drogą Puchały –
Popławy prawdopodobnie stracił
panowanie nad pojazdem zjechał
do rowu w wyniku czego kierowane przez mieszkańca powiatu siemiatyckiego auto przewróciło się
a nastepnie uderzyło w drzewo.
W wyniku odniesionych obrażeń
kierujący samochodem peugeot
zmarł.

2 grudnia. Coraz częściej
na naszych drogach dochodzi
do wypadków z udziałem łosi.
Wieczorem drugiego grudnia doświadczył tego 33-letni obywatel
Białorusi. Jadącemu w kierunku

przejścia granicznego w Połowcach w pewnym momencie na
drodze stanęły dwa łosie. W wy-

niku zderzenia pontiak wpadł do
przydrożnego rowu. Kierujący
z poważnymi obrażeniami ciała
trafił do szpitala; łosie zderzenia
z samochodem nie przeżyły.
8 grudnia – Na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Ogińskiego
w Hajnówce 38-latek kierujący
volkswagenem busem wyjeżdzając z drogi podporządkowanej
na drogę główną nie dostosował
prędkości do aktualnych warunków i uderzył w rosnące na poboczu drzewo. Trzy odsoby podróżujące busem trafiły do szpitala.

11 grudnia – Na trasie
pomiędzy Siemiatyczami a Boratyńcem Lackim 36-letni kierujacy
subaru prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał do rowu
i dachował. Kierowca w stanie
ciężkim został przewieziony do
szpitala.
Kronikę sporządzono na
podstawie informacji i zdjęć ze
strony – www.podlaska.policja.
gov.pl

Krystyna Poskrobko

Politechnika i Jagiellonia dla WOŚP
Politechnika Białostocka
i Jagiellonia Białystok przygotowują niespodziankę na 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzisiejszego popołudnia
na Wydziale Architektury studenci
z Koła Naukowego CAVE zeskanowali skanerem 3D postaci trzech
zawodników białostockiej drużyny
i trenera Michała Probierza. Później
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przy pomocy drukarki 3D powstaną
specjalnie na tę okazję podpisane
popiersia zawodników i trenera.
Statuetki przekazane zostaną na
aukcję WOŚP, a uzyskane w ten
sposób pieniądze zasilą konto akcji
prowadzonej przez Jurka Owsiaka.
Dziś podpisy składali i skanowani byli obok Michała Probierza:
Bartłomiej Drągowski, Rafał Grzyb

i Marek Wasiluk. Teraz skany poddane zostaną specjalnej obróbce
i trafią do gdańskiej firmy BIBUS
MENOS, która podjęła się wydruku
w technologii SLS.
Jest to okazja do wsparcia
WOŚP, ale również do doskonalenia
umiejętności członków koła. Warto
dodać, że firma wydrukuje statuetki
nieodpłatnie - mówi Bartek Śliwec-

ki, student Wydziału Architektury
Politechniki Białostockiej, jeden
z pomysłodawców projektu.
Szczytny cel akcji podkreślał podczas konferencji prasowej
trener Michał Probierz. W tym roku
zbierane są pieniądze na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorów.

Jak wyglądają „wydrukowani” reprezentanci Jagiellonii,
przekonamy się 9 stycznia, kiedy
to nastąpi przekazanie statuetek na
aukcję 24. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Finał WOŚP 10 stycznia 2016 r.
Dorota Sawicka
Rzecznik Prasowy
Politechniki Białostockiej
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Bezpłatna
pomoc prawna
w powiecie
hajnowskim
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą
o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015
poz. 1255), z początkiem stycznia
2016r., świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców regionu. Pomoc świadczona
będzie osobom fizycznym: którym
zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których
w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia, osobom, które poCd. str. 3

DZIEŃ DAWCY SZPIKU
W ramach konkursu MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI organizowanego przez Urząd Miasta
Hajnówka wyłoniono do realizacji
trzy projekty. Jednym z nich była
organizacja w Hajnowce Dnia Dawcy
Szpiku. Pomysłodawczyniami tego
projektu były uczennice Zespołu
Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w składzie:
Magdalena Golonko, Maja Kiczkajło,
Sylwia Gredel, Weronika Kiełbaszewska.

Dzień Dawcy Szpiku odbył
się 15 listopada 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury. Do grona
organizatorów imprezy należeli:
przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 2
w Hajnówce, pośród nich pomysłodawczynie projektu wraz ze swoją
koordynatorką Anną Bowtruczuk
i innymi nauczycielami wspierającymi projekt, Terenowy Oddział
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce,
Zarząd Rejonowy PCK oraz Urząd
Miasta Hajnówka.

Głównym celem projektu
było rozszerzenie bazy potencjalych
dawców szpiku o kolejne osoby. Na
czas Dnia Dawcy Szpiku w jednej
z sal Hajnowskiego Domu Kultury
powstało czasowe terenowe laboratorium wraz z gronem specjalistów czuwających nad przebiegiem
badań.
Organizatorzy zadbali o rozrywkę przybyłych. Obok terenowego
laboratorium obecni mieli okazję
uczestniczyć w przedsięwięciach

kulturalnych i skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Na scenie mieliśmi okazję obejrzeć występ grupy
teatralnej THE MASK w spektaklu
„Kandydatki na żonę”, koncert zespołu Dawid Szymczak Band; wystąpił również Dima Malakow.
W trakcie trwania Dnia
Dawcy Szpiku w badaniach wzięło
udział 31 osób, dodatkowo 11 oddało krew. Dzięki imprezie Dzień
Dawcy Szpiku do Rejestru Dawców
Szpiku dołączyło 28 osób.

Akcja zdążyć przed cukrzycą
Cukrzyca to niebezpieczna
choroba cywilizacyjna – atakuje cicho
i podstępnie, dając często niejednoznaczne symptomy. Dlatego tak ważne jest regularne badanie poziomu
cukru we krwi oraz dbanie o kondycję
organizmu. Samorząd powiatowy
aktywnie wspiera propagowanie idei
zdrowego trybu życia. W związku
z tym Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce, po raz kolejny zorganizowało
akcję profilaktyczną „Zdążyć przed
cukrzycą”. W ramach tego mieszkańcy wszystkich gmin powiatu hajnowskiego mogli bezpłatnie się przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach
z lekarzem w kierunku rozpoznania
cukrzycy. Ponadto każdy zainteresowany mógł sprawdzić ciśnienie
krwi oraz wskaźnik BMI. W badaniu
udział wzięło 350 osób, z czego
25 skierowano na badanie krzywej
cukrowej – ze względu na wysoki poziom cukru. Przeprowadzenie badań
oraz udzielanie porad odbywało się

pod nadzorem lekarza diabetologa p.
Marka Kocięckiego.
Wysoka frekwencja potwierdziła sens akcji – mieszkańcy

skorzystały łącznie 4073 osoby. Ponadto powiat hajnowski czynnie włącza się w przeprowadzanie akcji profilaktycznych organizowanych przez

miejscowości często oddalonych
od głównej siedziby poradni mieli
okazję skonsultować się z lekarzem
specjalistą, a także wziąć udział
w podstawowych badaniach dających
obraz problemu cukrzycy w powiecie
hajnowskim. Akcja „Zdążyć przed cukrzycą” jest realizowana od 2003r. –
z założenia co dwa lata. Z możliwości
bezpłatnych badań i konsultacji dotąd

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Rejonowy w Hajnówce. Zbadania poziomu cukru było możliwe
podczas IX Pikniku Rodzinnego 14
czerwca br. oraz w trakcie poprzednich edycjach festynu. Także akcja
„Zdążyć przed cukrzycą”, zainicjowana przez powiat hajnowski będzie
kontynuowana.
Katarzyna Nikołajuk

Dofinansowanie usuwania elementów zawierających
azbest w roku 2016

Burmistrz Miasta Hajnówka
uprzejmie informuje, że rozpoczął
przyjmowanie wniosków na realizację zadania „Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów

zawierających azbest 2016”.
Zasady udzielenia pomocy
mieszkańcom miasta na usuwanie
z obiektów budowlanych wyrobów
zawierających azbest na terenie
miasta Hajnówka na 2016 rok określone zostały w ZARZĄDZENIU
NR 116/15 BURMISTRZA MIASTA
HAJNÓWKA z dnia 26 listopada
2015 roku.

Dokumenty do pobrania na
www.hajnowka.pl, bądź w Urzędzie
Miasta Hajnówka, p. 202
Wnioski przyjmowane będą
do 15.01.2016 r.. Przewidywany
termin realizacji zadania w 2016 r.
1 czerwiec - 31 sierpień 2016 r.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Konkurs Recytatorski
Prawosławnej Poezji Religijnej
26 listopada 2015 r. po raz
XI., w ramach Spotkań z poezją
i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się
Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
Konkurs został zorganizowany przez parafię p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce, doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską, Bractwo
Młodzieży Prawosławnej przy tej
parafii oraz Hajnowski Dom Kultury.
W tym roku do konkursu
przystąpiło 142 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki,
Białowieży, Dubicz Cerkiewnych,
Narewki, Kleszczel, Nowokornina,
Dubin, Narwi, Czyż, Czeremchy).
Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli,
klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Jury pod
przewodnictwem ks. mitrata mgr
Michała Niegierewicza w każdej
kategorii przyznało poszczególne
miejsca oraz wyróżnienia.
Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim,
ukraińskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli poznać
nowych poetów i ich twórczość, ale
także przy ikonie i blasku świec
wspólnie przeżywać piękno, jakie
ukazuje prawosławna poezja. Był to
dzień pełen wrażeń artystycznych
i przeżyć duchowych poruszających
serca tym mocniej, że deklamacje rozbrzmiewały w przededniu
rozpoczynającego się postu przygotowującego do radosnego dnia
Bożego Narodzenia.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod
okiem swych nauczycieli, rodziców,
dziadków. Wszystkim, tym, którzy
wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Urząd Miasta Hajnówka
Starostwo Powiatowe Hajnówka
Gmina Hajnówka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-

Nagrodzeni i wyróżnieni
uczniowie wystąpią i zostaną
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas
Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie”
dn. 6 XII 2015 r. w Hajnowskim
Domu Kultury o godz. 16.00.
Konkurs Poezji religijnej
mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta
w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw
kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów,
którym serdecznie dziękujemy.
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce

nych w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek
Wasiluk Pan Stefan Wasiluk
Telewizja Kablowa Hajnówka Kędyś
Kiryluk Spółka Jawna
Pani Marta Dąbrowska, Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport
s.j.
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Bank Spółdzielczy w Hajnówce
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza
i Pani Ludmiła Wiluk
Pan Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Piekarnia Podolszyńscy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Hajnówce
Alicja Maciuka Serwis Ogumienia

Piosenki HDK. Jako narrator wystąpił Karol Ginszt, zaś akompaniował
Marcin Nagnajewicz - instrumentalista na co dzień pracujący w Studium
Wokalno - Aktorskim w Białymstoku.
Muzyczna podróż w lata 20
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i 30 rozpoczęła się utworem „Powróćmy jak za dawnych lat” . Następnie zabrzmiały m.in. takie utwory jak „Miłość Ci wszystko wybaczy”,

„Teraz jest wojna”, „Ta mała piła
dziś”, „Tylko we Lwowie” czy „Ada
to nie wypada”. Wszystko to przeplatane było krótkimi opowieściami
o życiu i muzyce dwudziestolecia
międzywojennego. Koncert zakończył utwór „Baby, ach te baby”, który

W dniach 16-19.11.2015 r.
delegacja Powiatu Hajnowskiego
reprezentowana przez Starostę Hajnowskiego Mirosława Romaniuka,
przedstawicieli Zarządu Powiatu,
władz samorządowych i dyrektorów
jednostek gościła na zaproszenie
Fundacji EuroNatur i Stowarzyszenia Energievision Frankenwald e.V.
w miejscowości Hof w północnowschodniej Bawarii (Niemcy). Wizyta została zorganizowana dzięki
wcześniejszym kontaktom z Fundacją EuroNatur i Stowarzyszeniem
Energievision Frankenwald e.V.,
które zadeklarowały współpracę
z Powiatem Hajnowskim w ramach
Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej w ramach przedsięwzięcia
Inwestycje w energię odnawialną.
W dniu 22 września 2015 r. odbyło
się pierwsze spotkanie informacyjne
w Hajnówce na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
natomiast wizyta studyjna miała na
celu pokazanie sprawdzonych metod
pozyskiwania energii z ciepłowni na
zrębki, biogazowni, ogniw fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych
na miejscu.

ogrzewana jest przy wykorzystaniu
ciepłowni na zrębki. Godnym podkreślenia jest fakt, iż obie ciepłownie
wykorzystują materiał zakontraktowany wśród prywatnych właścicieli
lasów, dzięki czemu wspierani są
mieszkańcy regionu, a nie firmy
z zewnątrz. Na podsumowanie dnia
odbyła się wizyta u „biogazowego
tygrysa“ („Biogastiger“) w Bergnersreuth, czyli pierwszej wzorcowej
przenośnej biogazowni modułowej.
W dniu następnym delegacja odwiedziła gospodarstwo rolne w miejscowości Neudorf, które
w swojej biogazowni wykorzystuje
odchody krowie i odpady zielone
uzyskując w ten sposób ciepło dla
wszystkich swoich budynków gospodarczych oraz kilkunastu domów
mieszkalnych. Kolejnym przystankiem były turbiny wiatrowe zlokalizowane w miejscowościach Weidesgrün i Sellanger. Należą one -co
istotne- do członków lokalnego stowarzyszenia zrzeszającego mieszkańców, którzy zainwestowali swoje
oszczędności w budowę wiatraków
i teraz osiągają dodatkowe dochody
z produkcji energii. Na zakończe-

Podczas pierwszego dnia
pobytu przedstawiciele delegacji
odwiedzili Rolniczy Ośrodek Szkoleniowy w Bayreuth, który kształci
młodzież na kierunkach rolniczych
i ogrodniczym oraz prowadzi różnorodne kursy dokształcające dla
rolników. Ośrodek jest bogato wyposażony w najnowocześniejsze sprzęty rolnicze, które umożliwiają młodzieży praktyczną naukę zawodu.
Ponadto ośrodek jest samowystarczalny energetycznie dzięki ciepłowni
na zrębki oraz biogazowni, które
ogrzewają również część budynków
publicznych i mieszkalnych w Bayreuth. Następnie delegacja udała się
do miejscowości Bad Alexandersbad,
w której również część budynków

nie pobytu delegacja wzięła udział
w spotkaniu otwartym dla mieszkańców miasta Kronach na temat
„Energia odnawialna i turystyka”,
podczas którego Starosta Mirosław
Romaniuk przedstawił zebranym
położenie i walory regionu Puszczy
Białowieskiej, założenia Programu
rozwoju Puszczy Białowieskiej oraz
wyraził zainteresowanie skorzystania z doświadczeń regionu niemieckiego w wykorzystaniu energii
odnawialnej.
Rezultatem rozwiązań zastosowanych w północnowschodniej
Bawarii jest określenie odwiedzanych przez delegację gmin jako samowystarczalnych energetycznie.
Przynosi to regionowi podwójną
korzyść - z jednej strony uniezależnienie od dostaw ciepła i prądu z zewnątrz oraz korzyść finansową dla
samych mieszkańców, co przekłada
się na rozwój gospodarczy całego
regionu. Dzięki planowanej dalszej
współpracy Powiatu Hajnowskiego
z Fundacją EuroNatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V.
bogate doświadczenia w zakresie
„zielonej energii” zostaną przekazane
samorządom i mieszkańcom naszego regionu.
Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego

więcej na www.hajnowka.pl
ks. Andrzej Busłowski

Powróćmy jak za dawnych lat - KONCERT
14 listopada w Hajnowskim
Domu Kultury odbył się Koncert
„Powróćmy jak za dawnych lat”
w wykonaniu uczestników Studia

Odnawialne źródła energii
na przykładzie doświadczeń bawarskich

to wywołał długie owacje licznie
zgromadzonej publiczności.
Na zakończenie Koncertu
pani Jolanta Stefaniuk z Urzędu

Miasta oraz pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu
Kultury gratulowali wszystkim wykonawcom wspaniałego występu
oraz instruktorce przygotowania
wokalnego uczestników i całości
spektaklu.

Wszystkiemu dodatkowego
efektu dodawały piękne stroje przygotowane na tę okazję przez rodziców uczestników SPE oraz fryzury
oddające klimat lat 20 i 30, o które to
zadbała pani Agnieszka Drużba.
Dziękuję serdecznie TV
Podlasie za reportaż oraz wszystkim
naszym fanom za liczne przybycie na
nasz koncert.
Mamy nadzieję, że niebawem będzie można obejrzeć i posłuchać nas na scenach innych miast.
Marta Gredel-Iwaniuk

Gazeta Hajnowska

Bezpłatna pomoc prawna
w powiecie hajnowskim
Cd. ze str. 1

siadają ważną Kartę Dużej Rodziny, które uzyskały zaświadczenie
o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
które posiadają ważną legitymację
weterana, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej
znalazły się w sytuacji zagrożenia
lub poniosły straty, a także osobom
do 26. roku życia oraz osobom,
które ukończyły 65. lat. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje
w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, prawa cywilnego,
spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa
podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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.
Nieodpłatna pomoc prawna
będzie udzielana codziennie od 1
stycznia 2016r. w budynku warsztatów drzewno – metalowych przy
Zespole Szkół Zawodowych, ul. 3
Maja 25a, w godzinach: 8.00-12.00
przez Okręgową Radę Adwokacką
i Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Białymstoku i 12.00-16.00 przez
Fundację HONESTE VIVERE w Warszawie.
Więcej informacji dotyczących darmowej pomocy prawnej
na stronie: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/oraz www.
powiat.hajnowka.pl.
Katarzyna Nikołajuk

Zawody judo

W dniu 21.11.2015r. wielkim sukcesem zakończył się
udział w Otwartych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Judo organizowanych przez
Jagiellonia Judo Club Białystok.
Na turnieju wystartowało wielu
zawodników z kraju i z zagranicy Danii i Białorusi. Nasz klub
ŻUBR Hajnówka reprezentowało
dziesięciu zawodników i wszyscy
zdobyli miejsca medalowe.
W kategorii dzieci młodszych:
Magda Wasiluk - złoty medal
(mistrzyni województwa)
Oskar Matuszewski - srebrny
medal

fot. Jakub Ostapczuk

Gazeta Hajnowska

W kategorii dzieci starsze:
Michał Ginszt - złoty medal
(mistrz województwa)
Wojciech Domański - złoty medal
(mistrz województwa)
Dawid Tichoniuk - złoty medal
(mistrz województwa)
Bartek Iwaniuk - srebrny medal
Marcin Sejbuk - brązowy medal
Adam Ziniewicz - brązowy medal
Michał Iwaniuk - brązowy medal
Michał Masalski - brązowy medal
Dekoracji dokonał Trener
i kierowca rajdowy wielokrotny
uczestnik rajdów Paryż -Dakar
Jarosław Kazberuk.
WIELKIE GRATULACJE
autor: Andrzej Maciuka

Świąteczne zakupy
– konsumencie pamiętaj o swoich prawach!

Okres świąteczno – noworoczny to czas odpoczynku i czerpania radości ze spotkań z najbliższymi.
Jest to jednak równocześnie (a może
przede wszystkim?) gorący okres dla
naszych portfeli, bowiem przyjemności, jak powszechnie wiadomo,
kosztują najwięcej. Kupujemy dużo
i chętnie – nie tylko w stacjonarnych
marketach, ale coraz częściej sięgamy do wygodniejsze formy zakupów,
jakimi są sklepy internetowe. Bez
względu na sposób nabywania towarów i usług konsument jest chroniony przez prawo – pamiętajmy jednak,
że przysługujące im uprawnienia
różnią się w zależności do tego, czy
towar został zakupiony w sieci czy
w sklepie stacjonarnym.
Zwrot towaru w sklepie
internetowym…
Zgodnie z przepisami, które reguluje ustawa z dnia 30 maja
2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz.827) klientowi sklepu internetowego przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14. dni od
dnia otrzymania towaru. Konsument
może odstąpić od umowy składając u przedsiębiorcy odpowiednie
oświadczenie – przygotowanego
samodzielnie lub za pomocą formularza udostępnionego przez przedsiębiorcę (art.30). Następnie konsument jest zobowiązany odesłać
towar niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14. dni od dnia, w którym
złożył oświadczenie o odstąpieniu
od umowy. Częstą praktyką sklepów internetowych jest uzależnianie
odstąpienia przez konsumenta od
umowy zawartej na odległość od
zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu – to działanie niezgodne
z prawem, bowiem opakowanie nie
jest przedmiotem sprzedaży, a służy
jedynie do zabezpieczenia produktu.
Pomimo tego wskazane jest jednak,
aby – w miarę możliwości – zwracana
rzecz była zapakowana w oryginalne
pudełko. Istotną kwestią jest także
zwrot kosztów przesyłki – ustawa
mówi, że przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14. dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta
o odstąpieniu od umowy, zwrócić
mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (art. 32). Pamiętajmy jednak,
że zwrot kosztów obejmuje najtańszy sposób dostarczenia przesyłki,

oferowany przez przedsiębiorcę – tak
więc jeśli zwracamy towar za pomocą
droższej możliwości, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu
dodatkowych kosztów poniesionych
przez przedsiębiorcę. Konsument
kupujący w sieci musi także pamiętać, iż nie od każdej umowy zwartej
na odległość przysługuje przywilej
odstąpienia. Przypadki braku takiej
możliwości reguluje art. 38 ustawy
o prawach konsumenta. Prawo od
odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umowy, np. zawartej w drodze aukcji
publicznej (np. zakupy na Allegro),
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism za wyjątkiem
prenumeraty, w której przedmiotem
są nagrania dźwiękowe, wizualne lub
programy komputerowe, dotyczącej
wydarzeń rozrywkowych, sportowych czy kulturalnych z oznaczonym
terminem czy dotyczącej towaru
ulegającego szybkiemu zepsuciu lub
mającego krótki termin przydatności
do użycia. Przy okazji warto wspomnieć, że odbiór osobisty rzeczy
kupionej w e-sklepie nie powoduje
utraty przez konsumenta prawa do
odstąpienia od umowy. Jest jednak
małe „ale” - przy tej metodzie odbioru przesyłki zwróćmy uwagę na
jedną kwestię – czy wybierając towar
w sklepie internetowym dokonujemy
zakupu (a więc zawieramy umowę na
odległość) czy rezerwacji produktu
(a więc umowa sprzedaży zawierana
zostaje w momencie jego odbioru)
– w przypadku tej drugiej opcji konsumentowi nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy.
…a zwrot towaru w sklepie stacjonarnym
W przeciwieństwie do transakcji zawieranych na odległość,
w przypadku zakupów w sklepie
stacjonarnym prawo odstąpienia
od umowy tylko dlatego, że dana
rzecz przestała się nam podobać
zależy od dobrej woli sprzedawcy.
Oczywiście, większość „sieciówek”
ze względów wizerunkowych dopuszcza zwrot towaru, ale jest to
kwestia wewnętrznej polityki firmy,
nie regulacji prawnych.
Reklamacja towaru - podstawą rękojmia
Osobną kwestią jest reklamacja. Jeśli zakupiony towar jest
niezgodny z umową (np. żelazko się
przegrzewa, telewizor nie ma funkcji, o jakiej zapewniał sprzedawca)

konsumentowi przysługuje prawo do
reklamacji. Podstawą reklamowania
towaru mogą być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została
udzielona) – zarówno w przypadku
nietrafionego zakupu w e-sklepie czy
markecie stacjonarnym. Przepisów
dotyczących rękojmi należy szukać
w Kodeksie Cywilnym. Szczegółowe
informacje dotyczące reklamacji
znajdują się na stronie powiatu,
niemniej przytoczmy podstawowe
informacje:
po pierwsze formy reklamacji: W ramach rękojmi możemy żądać
od sprzedawcy naprawy, wymiany
towaru, obniżenia ceny albo − przy
wadzie istotnej – odstąpienia od
umowy.
po drugie terminy: sprzedawca odpowiada za niezgodność
towaru z umową w przypadku
stwierdzenia takowych przed upływem dwóch lat od wydania towaru
kupującemu; termin ten biegnie na
nowo w razie wymiany towaru – niemniej jednak najlepiej jest zgłosić
problem od razu. Co istotne, jeśli
wada została stwierdzona w ciągu
roku od dnia zakupu, w prawie funkcjonuje korzystne dla konsumenta
domniemanie, że istniała ona już
w chwili transakcji (art. 568 § 1.Kodeksu Cywilnego). Z kolei w przypadku produktów spożywczych, reklamacji dokonujemy bezpośrednio
u sprzedawcy, w ciągu trzech dni od
daty sprzedaży, otrzymania towaru
bądź otwarcia opakowania. Tak więc
informacja przy kasie dotycząca
braku uwzględnienia reklamacji
po odejściu od kasy jest niezgodna
z prawem.
Na każdym etapie sporu
z przedsiębiorcą konsument może
zgłosić się po bezpłatną pomoc do
powiatowego rzecznika konsumentów. Do rzecznika może zgłosić
się każdy, kto potrzebuje pomocy
w zakresie ochrony interesów konsumenta, ma problemy z wyegzekwowaniem przysługujących praw.
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
(ul. A. Zina, pokój nr 21, w godz. 7.30
– 15.30 pn. – pt.), tel. 85 682 30 45.
Przydatne adresy www:
http://ezakupy.uokik.gov.pl/
www.ukoik.gov.pl
Katarzyna Nikołajuk

Powiatowy Ośrodek Wsparcia otrzymał wyróżnienie
Wojewody Podlaskiego
Pomoc społeczna jest jednym z zadań powiatu, który wymienia
ustawa z 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym. To nie tylko zbiór
przepisów, ale przede wszystkim
ciężka praca na rzecz innych, misja
wymagająca wiedzy, wrażliwości
oraz odpowiedzialności. 21 listopada
przypada Dzień Pracownika Socjalnego – tego dnia swoje święto obchodzili pracownicy Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Hajnówce oraz innych instytucji realizujących zadania z zakresu opieki
społecznej. Nie zabrakło uroczystych
obchodów z udziałem samorządowców, życzeń pomyślności oraz nagród. 18.11. 2015r. dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia Zenaida
Kiendyś wzięła udział w uroczystych
obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, w trakcie których odebrała
z rąk Wicewojewody Podlaskiego
wyróżnienie.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce to placówka dziennego pobytu dla osób przewlekle
psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie
do POW uczęszcza 55. osób. Ośrodek
aktywnie działa na rzecz rozwoju
uczestników, wspiera proces usamodzielniania, integrację społeczną
oraz przygotowuje do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej lub
podjęcia zatrudnienia. W codziennej pracy POW odnotowuje wiele
Cd. str. 4
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Turniej bokserski o Złoty Żubr
Już po raz XX na hajnowskim
ringu spotkali się bokserzy z Polski
i z zagranicy. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Bokserski „ZŁOTY

Hajnówka Stefanem Bedkowskim.
W turnieju uczestniczyło 73 zawodników z 17 klubów sportowych
w tym 4 z zagranicy.

ŻUBR” odbył się 7-8 listopada 2015r.
w Zespole Szkół nr 3. Oficjalnego
otwarcia dokonali: Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka - Andrzej
Skiepko wraz z przedstawicielem
Urzędu Marszałkowskiego Michałem Kiejko i prezesem U.K.S. „UNIA”

Wyniki:
1) Gaja Kowno Litwa
2) Grodno - Białoruś
3) Sudovia Litwa
4) Jełgawa Łotwa
5) Unia Hajnówka
6) Mazur Ełk

7) Cristal Białystok
8) Tiger Tarnów
9) Champion Wołomin
10) Boks Ożarów
11) Zagłębie Konin
12) OSiR Suwałki
13) Sztorm Augustów
14) Tiger Łomża
15) Hetman Białystok
16) Czarni Regimin
17) Champion Nowy Dwór
Zdobywca „Złotego Żubra” - Emil
Walkowski; Champion Wołomin
Zdobywca Pucharu Burmistrza
Miasta Hajnówka - Kasparas Siaulis; Gaja Kowno Litwa
Zdobywca Pucharu Starosty Hajnowskiego - Vytautas Nekrasevicius; Gaja Kowno Litwa
Główną nagrodę „Złotego
Żubra” wręczyli Stefan Bedkowski
wraz z trenerem UKS „UNIA” Hajnówka Dariuszem Pieślukiem.
Z okazji pięknego jubileuszu
turniej relacjonowany był na żywo
dzięki portalowi BOKSER.ORG.

Hajnowskie Szkoły nagrodzone w XII edycji Turnieju
„Młoda krew ratuje życie”
Niewiele trzeba, by uratować komuś życie – wystarczy
zgłosić się do Oddziału Terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce
w celu oddania krwi. W honorowe
krwiodawstwo zaangażowana jest
młodzież w z hajnowskich szkół,
czego dowodem jest wysoka lokata Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówce w ogólnopolskim tur-

odbyły się uroczystości wręczenia
wyróżnień, ponadto przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Hajnówce w osobach Wicestarosty Haliny
Surel, naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych Włodzimierza Pietruczuka oraz inspektora Danuty
Ługowoj, wręczyli młodym dawcom
krwi uroczyste podziękowania – za
niesłabnącą chęć niesienia pomocy.
Ponadto, z uwagi na godną po-

Oddziału Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
padło wiele pytań dotyczących wpisu do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi
pępowinowej.
Dzięki poświęceniu młodzieży 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. A. Dowgirda 9).
Katarzyna Nikołajuk

Powiatowy
Ośrodek Wsparcia
otrzymał
wyróżnienie ...
nieju „Młoda Krew ratuje życie”,
organizowanym przez Krajową Radę
HDK PCK, Zarząd Główny PCK oraz
oddziały rejonowe PCK. To już XII
edycja konkursu, skierowanego do
szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych mająca na
celu promocję honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych. W etapie okręgowym Zespół
Szkół Zawodowych w Hajnówce
otrzymał drugie miejsce w kategorii Wyróżnienie dla szkoły, której
uczniowie oddali najwięcej krwi
w ramach XII edycji Turnieju. Z kolei
Zespół Szkół z DNJB otrzymał podziękowania za udział w konkursie.
Także samorząd powiatowy
aktywnie wspiera propagowanie idei
honorowego krwiodawstwa wśród
młodych ludzi. 26 listopada w ZSZ
w Hajnówce, zaś 08.12 w ZS z DBJB

chwały postawę młodych dawców
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ufundowało zestawy upominkowe,
52. osobom z ZS w Hajnówce i 19.
z ZS z DNJB. Bardzo się cieszę, że
w naszym powiecie jest młodzież,
której nie jest obojętny los innych
ludzi, która jest wrażliwa na krzywdę
innych. Podziękowania należą się nie
tylko młodzieży, ale również nauczycielom – dzięki ich zaangażowaniu
idea honorowego krwiodawstwa
jest kontynuowana. Oby tak miłych
uroczystości i tak aktywnej młodzieży było w naszym powiecie więcej
– mówi Wicestarosta Halina Surel.
Obie uroczystości przebiegały w przyjemnej atmosferze.
Uczniowie okazali się bardzo zainteresowani tematyką krwiodawstwa
i krwiolecznictwa, podczas rozmowy z przedstawicielami Terenowego
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sukcesów: w 2014r. dwie osoby
wzięły udział w projekcie Nowe
Kwalifikacje Szansą na Sukces (Europejski Fundusz Społeczny) – po
zakończeniu kursu odbyły płatny
staż i jedna z tych osób została
zatrudniona na umowę o pracę;
ponadto ośrodek podejmuje różnorodne działania w ramach integracji
ze społecznością lokalną poprzez
współpracę z instytucjami i innymi
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, udział w imprezach miejskich, spartakiadach sportowych, czy
organizowanie wystaw prac uczestników wykonanych w pracowniach
terapeutycznych POW – plastycznej,
haftu i szycia oraz technicznej. Więcej
o działalności Ośrodka na stronie:
www.powhajnowka.com
Katarzyna Nikołajuk

Zwycięstwo po dramatycznym
meczu
Dnia 11 listopada w Święto
Odzyskania Niepodległości doszło
do spotkania hajnowskiej drużyny
z sąsiadującym w tabeli rozgrywek zespołem MOSP II Białystok.
Stawką meczu było trzecie miejsce
w tabeli rozgrywek. Pieć bramek,
mnóstwo emocji i zwycięskie trafienie Bartka Olszewskiego w ostatniej
minucie meczu.
Początek spotkania nie zapowiadał tak emocjonującego meczu. Gra w pierwszej połowie była
wyrównana i toczyła się w środkowej strefie boiska, w której obydwa zespoły starały się uzyskać
przewagę. Obraz gry zmienił się
w 27 minucie gry po wykorzystanym
rzucie karnym, który został podyktowany za faul na Karolu Rogozińskim. Prowadzenie piłkarzy Ośrodka zmobilizowało białostoczan do
postawienia wszystko na jedną kartę. Zespół z Białegostoku uzyskał
lekką przewagę, ale w bramce ekipy
OSiR-u tego dnia dobrze był dys-

ponowany Bartek Tichoniuk, który
pewnie interweniował. Prawdziwy
horror rozegrał się w ostatnich minutach spotkania, w którym padły
4 bramki. Na każdy strzelony gol
przez piłkarzy MOSP Białystok, wyrównujący stan meczu, nasi piłkarzy
odpowiadali celnym trafieniem, co
w finale dało niespodziewane zwycięstwo piłkarzy z Hajnówka. Po raz
kolejny warto pochwalić trampkarzy
OSiR Hajnówka, ponieważ pokazali
charakter. Dzięki systematycznej
i ciężkiej pracy stali się grupą zdolną
do odnoszenia sukcesów nawet
z zespołami wyżej notowanymi. Aby
tak dalej.
Trampkarze: MOSP II Jagiellonia Białystok – OSiR Hajnówka 2:3(0:1)
Bramki dla OSiR-u: Bartłomiej Olszewski 27’,62’,70’.
Bramki dla MOSP: Jakub
Piotrowski 60’, Łukasz Falkowski
67’.
Trener Marek Hanula

Rozstrzygnięto konkurs na wiersz
„Ekologia wśród nas”
Znamy wyniki konkursu na
wiersz ekologiczny „Ekologia wśród
nas” ogłoszonego we wrześniu
przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Inicjatywa skierowana była
do młodzieży ze szkół ponagimnazjalnych z terenu powiatu hajnowskiego. Przed komisją konkursową
stanęło nie lada wyzwanie, bowiem
wszystkie nadesłane wiersze były
niezwykle ciekawe – zarówno pod
względem merytorycznym jak i stylistycznym. Młodzi poeci wykazali
się znakomitą zręcznością językową. Ostatecznie, jury przyznało
następujące lokaty:
I miejsce – Ewelina Iwaniuk
II miejsce – Monika Sejbuk
III miejsce – Małgorzata Androsiuk
Wyróżnienie:
Mateusz Czurak
Maria Jabłońska
Sylwia Gołaszewska
30 listopada br. odbyło
się uroczyste wręczenie nagród.
Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk
Starosty Hajnowskiego Mirosława
Romaniuka.
Konkurs na wiersz ekolo-

giczny nie jest jedyną typu inicjatywą starostwa. W mijającym roku
przeprowadzone zostały konkursy:
fotograficzny „Zostań mistrzem
questów” oraz plastyczny „Recyklingowy mieszkaniec lasu”. W 2016r.
również zaplanowano ciekawe inicjatywy, o których będziemy systematycznie informować.
Katarzyna Nikołajuk
Poniżej próbka talentu laureatów konkursu.
Do Ciebie
Zamknij oczy, otwórz serce,
Ręką dotknij pnia drzewa,
Czujesz jego tętno?
Wytęż słuch - pochyl się nad jego
skargą. Opowieścią o trujących kominach,
Brudnej wodzie - którą ono spija,
Człowieku, który mu nie sprzyja,
Korniku, który go gryzie,
Kwaśnym deszczu, który go myje...
Otrzyj drzewu jego łzy,
Zmieniaj świat - by piękny był,
By ucichły wszystkie skargi Użyj całej swojej magii.
Ewelina Iwaniuk
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