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Finał tegorocznej edycji
„Uczelnie w Powiecie”
W zambrowskim Zespole Szkół nr 1 im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” odbył się finał XIII edycji Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w Powiecie”. Zambrowska szkoła
mieści się w starym, zabytkowym gmachu carskich koszar.
Ale dobudowana do szkoły hala sportowa jest supernowoczesna, świetnie wyposażona, o europejskim standardzie. W tej
właśnie hali, w dniu 9 kwietnia br. rozstawiło swoje stoiska
informacyjne 12 wyższych uczelni z kraju i kilka zambrowskich
gimnazjów i szkół zawodowych. O tym, że miejscowe władze
przywiązują dużą wagę do edukacji młodych zambrowian,
świadczył fakt ich reprezentacji. Przybył i imprezę otworzył
Starosta Zambrowski, Robert Maciej Rosiak, w towarzystwie
przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego, Józefa Dąbrowskiego. Godnie nas podejmowała w swojej szkole pani
dyrektor Maryna Łotysz, przy nieustającej obecności i pomocy
kierownika kształcenia praktycznego, Sławomira Barana.
Cd. str. 4

Wspaniałe święto
hajnowskiego sportu
15 kwietnia br. w Hajnowskim Domu Kultury miała miejsce Gala
XVI Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2014” i XV „Trener Ziemi
Hajnowskiej 2014”.

Zespół „Biały Nosorożec”

POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!
szybko i uczciwie

do 25 000 zł

668 681 843

*

www.bialystok.proficredit.pl
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

W zapełnionej po brzegi
hali widowiskowej - główni bohaterowie: sportowcy i ich trenerzy
oraz rodziny, a także goście zaproszeni i wierni kibice. Wszyscy
z niecierpliwością oczekiwali na
godzinę 17-tą, bo właśnie o tej
porze miano ogłosić wyniki Plebiscytów.
Spotkanie hajnowskich
sportowców rozpoczęło „moce
uderzenie” w wykonaniu zespołu

Wielkanoc to piękny i szczęśliwy czas oczekiwania
na Zmartwychwstałego Pana. To czas, który przynosi
nam wiarę i nadzieję w dobro drugiego człowieka i świata. Niech te cudowne chwile i dni spędzone przy wspólnym stole w gronie najbliższych i przyjaciół, będą wypełnione wzajemną życzliwością, radością i miłością. Niech
towarzyszą im uśmiech, optymizm i niegasnąca wiara
w lepsze jutro. Niech radość wypełni nasze dusze i serca!
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
ХРЫСТОС УВАСКРОС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Aleksander Sosna
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
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Nowy adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34, 15-872 Białystok. Telefon, email bez zmian.

„Pomysł na biznes”

Pszeniczne mgły
w Słodowym Dworze
Emilia i Adam Falkowscy wbrew starej sentencji uznali, że jeśli zechcą
wypić kufel dobrego piwa to muszą kupić browar. Na początek młode małżeństwo z Dąbrowy Białostockiej nabyło budynek po byłej szkole podstawowej
w nadbiebrzańskiej wsi Harasimowicze. I w krainie gdzie „woda jest czysta
a trawa zielona”, pośród nadrzecznych łęgów, w czystym powietrzu założyli
w tej szkole browar. Było to zaledwie kilka miesięcy temu. Tak powstał Browar
„Słodowy Dwór”.
Zaczęli ostrożnie. Najpierw eksperymentowali, warzyli niewielkie ilości
piwa na potrzeby własne i towarzyskie.
Z dnia na dzień utwierdzali się w przekonaniu, że ich piwa są po prostu
smaczniejsze od tych nasyconych chemią z wielkich koncernów. Zyskiwali
przy tym coraz szersze grono zwolenników ich wyrobów, entuzjastów rozsławiających piwa ze „Słodowego Dworu”
wśród lokalnej społeczności. No to
przyspieszyli i postanowili stworzyć ze
swoich prób normalny, poważny biznes.
W Harasimowiczach pojawiły się
kadzie na zacier, śrutownik do mielenia
słodu, tanki. W sterowaniu produkcją
pomaga odpowiednio zaprogramowany komputer. Falkowscy korzystali
również z usług doświadczonych piwo-

Szykuj się – kupuj – czytaj

Międzynarodowe Targi Książki
w Białymstoku
Targi stały się ważnym i wyczekiwanym wydarzeniem kulturalnym
w naszym województwie.
Każdego roku odwiedza je około 15.000 czytelników. Podczas obecnej,
czwartej edycji Targów Książki oraz Spotkań z Książką „Na pograniczu kultur”
odbędzie się wiele spotkań autorskich, m.in. z Grzgorzem Kasdepke, Andrzejem Stasiukiem, Markiem Krajewskim, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk,
Małgorzatą Szejnert. Gościem honorowym będzie Jonathan Carroll.
Z ofertą wydawniczą przyjedzie do Białegostoku 60 oficyn z Polski
i Białorusi !
Na Targi zapraszają Fundacja Sąsiedzi,Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki oraz Białostocki Teatr Lalek w dniach 24 – 26
kwietnia br. w Białymstoku.
(piw)
Więcej na www.fundacja-sasiedzi.org.pl
Hajnówka

Turystyczny Portal Internetowy
Jeśli wejdziesz na portal internetowy www.turystyczna.hajnowka.pl to
zobacz zakładkę TURYSTYKA. Jest to nowy portal miejski Hajnówki związany
z turystyką, stworzony w ramach mikroprojektu pn. „Hajnówka-Kamieniec.
Poznajemy, promujemy” realizowanego przez Gminę Miejską Hajnówka
w partnerstwie z Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki Kamienieckiego
Rejonowego Komitetu Wykonawczego na Białorusi.
Mikroprojekt zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 -2013.Tu
liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.
Portal zachęca do poznania atrakcji Hajnówki .Znajduje się tu plan miasta,punkty inf .turystycznej kontakty do przewodników i komunikację miasta
i międzymiastową. Również tu informacja o noclegach i gastronomii. Poznamy
lokalne specjały (czy na pewno?) i pamiątki regionalne.
Portal jest dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej,rosyjskiej
i angielskiej.
Niebawem na portalu aplikacja wirtualny spacer i on-line z obrazem na
(piw)
żywo. Poinformujcie o tym portalu znajomych i gości.
Granica Unii Europejskiej

Ma być lepiej chroniona

warów. I już dziś można stwierdzić, że pomysł wypalił. Piwo z Harasimowicz
rozpoczęło podbój rynku.
Co oferują Emilia i Adam Falkowscy? Na razie warzą cztery gatunki.
„Białowieskie” to piwo ciemne; „Biebrzańskie” jest jasnym napojem. Jest
jeszcze „Dolina Jakubowa” – piwo jasne i mocne. Od początku hitem stały się
„Mgły Pszeniczne”, jak sama nazwa wskazuje produkowane na bazie słodu
pszenicznego. Czy będą inne gatunki? Być może. Na razie testowany jest rynek.
I to z sukcesami.
Obecnie piwa ze „Słodowego Dworu” można kupić nie tylko w najbliższej Dąbrowie Białostockiej. Pojawiły się w kilku wybranych sklepach w Białymstoku. Trafiły również do wybranych placówek w Warszawie. Ba, „Mgły
Pszeniczne” dotarły nawet do Częstochowy. I ofensywa trwa.
(Adam F. Harasim)

W Bielsku Podlaskim
będzie bezpieczniej
30 marca br. w Bielsku Podlaskim podpisano porozumienie o współpracy
Policji i Urzędu Miasta.
Na ulicach miasta pojawi się więcej patroli policyjnych, szczególnie
w miejscach o największym zagrożeniu przestępczością. Tam, gdzie najczęściej nie mogą dojechać policyjne radiowozy - w rejony blokowisk, klatek
schodowych czy w zaułki koło punktów sprzedaży alkoholu.
Policjanci intensywniej reagować będą na chuligańskie wybryki czy
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Dofinansowane przez
samorząd miejski dodatkowe piesze patrole policyjne pojawiły się już na
początku tego miesiąca i będą funkcjonować do końca listopada br. ( prb )
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W Krynkach, przy granicy z Białorusią powstaje specjalna 50-metrowa
wieża obserwacyjna. Koszt jej wybudowania wraz ze specjalistycznym wyposażeniem to 2,5 miliona złotych uzyskanych w większości z pieniędzy unijnych
w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.
Dzięki temu obiektowi Straż Graniczna będzie mogła lepiej obserwować
terytorium kraju w pobliżu granicy z Republiką Białoruś. Specjalny system
zainstalowany na wieży w Krynkach pozwoli obserwować granicę w odległości
nawet do kilkudziesięciu kilometrów, zarówno w dzień jak i w nocy. To druga
tak duża wieża, która powstanie w województwie podlaskim. Pierwszą zbudowano w roku ubiegłym przy przejściu granicznym w Bobrownikach. Wieża
( kzd )
w Krynkach będzie w pełni gotowa w połowie tego roku.

Przyznano środki na zadania
turystyczne i krajoznawcze w regionie
Na jednym z ostatnich, marcowych posiedzeń Zarząd Województwa
Podlaskiego rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych naszego
województwa w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku na łączną kwotę
84.000 złotych. To niezbyt dużo w sytuacji gdy tak dużą wagę przywiązuje się
do promocji regionów zarówno w skali kraju jak i Unii Europejskiej. Ale jak
powiadają „tak krawiec kraje jak mu materii staje”. Odnotowujemy jakimi kwotami będą dysponowały powiaty, gminy i organizacje południowo-wschodniej
części woj. podlaskiego.
7 tys. złotych znalazło się na publikację oferty turystycznej naszego
województwa w br. pod nazwą „Podlaskie – chwała dla Ciebie”. Na odnowienie
szlaku pieszego „Szlakiem prawosławnych świątyń”, również 7 tys. złotych.
Rowerem po Szlaku Konopielki – 1,5 tys. złotych. Angielska wersja informatora
turystycznego „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – przyroda, kultura, historia” 4 tys. złotych (starczy ? ). Na odnowienie sieci pieszych szlaków
turystycznych Podlasia Nadbużańskiego przeznaczono 4,5 tys. złotych, a na
„Wielką Księgę Narwiańską” 4 tysiące zł.
„Przewodnik po miastach Polski Wschodniej” powstanie podobno za
1,5 tys. złotych, a dotacja na wdrażanie markowego produktu lokalnego
„AGROSPA” w regionie Puszczy Białowieskiej wyniosła 5 tys.złotych. ( piw )

Wieści Podlaskie

Służby
mundurowe
odnotowały:
29.03.br. nad ranem
w miejscowości Dubno (gm. Boćki)
doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Bielscy policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia
zastali strażaków biorących udział
w akcji gaśniczej. Okazało się, że
w płonącym budynku przebywał
74-letni właściciel posesji. Niestety nie udało się uratować mężczyzny. Teraz policjanci szczegółowo
wyjaśniają okoliczności i przyczyny
tragedii.
8.04.br. o godzinie 15.10
dyżurny bielskiej Policji został
poinformowany o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na
skrzyżowaniu dróg w miejscowości Olędzkie w gminie Brańsk.
Z ich wstępnych ustaleń wynika,
że 69-latek kierujący autem dostawczym najprawdopodobniej nie
zachował ostrożności i nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu ciężarowej scanii. W wyniku tego doszło
do bocznego zderzenia pojazdów,
które następnie doprowadziło
do wywrócenia się auta dostawczego. Do szpitala z obrażeniami
ciała trafił 62-letni pasażer Żuka.
Badanie alkomatem wykazało, że
obaj kierowcy byli trzeźwi.
12.04.br. funkcjonariusz
z Placówki SG w Czeremsze pełniący służbę w drogowym przejściu granicznym w Połowcach zauważył dwie osoby znajdujące się
w pobliżu linii granicy państwowej.
W trakcie legitymowania okazało
się, że są to obywatele Polski,
którzy przyjechali w odwiedziny do
rodziny mieszkającej w pobliskiej
miejscowości. Mężczyźni weszli
na pas drogi granicznej pomimo
widocznych tablic informujących
o zakazie. Za popełnione wykroczenie zostali ukarani mandatem
w wysokości po 500 zł. każdy.
13.04.br. o godz. 20.10
dyżurny bielskiej Policji otrzymał
zgłoszenie o potrąceniu pieszego
na krajowej 19 w pobliżu miejscowości Chraboły. Z ich wstępnych
ustaleń policji wynika, że bezpośrednio przed maskę chryslera kierowanego przez 43-latkę, w miejscu nieoświetlonym,
najprawdopodobniej wtargnął
idący poboczem drogi 48-latek.
Mężczyzna nie posiadał żadnych
elementów odblaskowych na
ubraniu. W wyniku tego doszło
do potrącenia mężczyzny, który
następnie z obrażeniami ciała
trafił do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca była
trzeźwa. Stan trzeźwości 48-latka
wykaże natomiast badanie krwi.

Wieści Podlaskie

Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Smaki Regionów

Rozpoczynają się kolejne eliminacje do konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, w którym producenci z naszego
województwa każdego roku docierają aż do poznańskiego finału.
Przypominamy, że celem konkursu jest identyfikacja i gromadzenie wiedzy o regionalnych, miejscowych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach rolnych i przez miejscowych
rzemieślników, promocja tych produktów mogących stać się wizytówką regionu.
Przedmiotem konkursu są żywnościowe produkty regionalne,
czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw.
Muszą to być produkty związane z najbliższym obszarem geograficznym, jego warunkami klimatycznymi i glebowymi, wytwarzane
w niedużej skali, metodami tradycyjnymi, wywodzące się z miejscowej
tradycji , znane i kultywowane w okolicy.
Zgłaszane produkty będą kwalifikowane i oceniane w następujących kategoriach :
1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego ( produkty
i przetwory mięsne, z ryb, produkty mleczne, miody ).
2. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego ( przetwory
owocowe, warzywne, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze ).

3. Napoje regionalne ( napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe ).
4. Inne produkty regionalne, w szczególności łączące produkty
roślinne ze zwierzęcymi ( np. farsze ).
Podlaski konkurs od 2013 roku ma swoją kategorię „Od pola do
stołu”. Chodzi o skrócenie drogi między producentem a konsumentem
i adresowana jest do tych, którzy wytwarzają i sprzedają swoje produkty bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. Mogą tu być zgłaszane
surowce ( np. jaja, warzywa, owoce, zboża, itp.) jak i przetworzone
produkty i potrawy (np. chleby, ciasta, wędliny, sery itp.).Warunkiem
jest, aby surowce i produkty pochodziły z naszego województwa, a na
karcie zgłoszeniowej widniał dopisek „Od pola do stołu”.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy wytwórcy, którzy
zgłoszą produkty spełniające powyższe warunki o raz przyślą wypełnione i własnoręcznie podpisane karty zgłoszenia do konkursu na
adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
18 – 210 Szepietowo – z dopiskiem Konkurs NKD , w terminie
do 30 maja br. !
Może znowu nasi wytwórcy i ich produkty zdobędą „Perłę
2015”?
(wip)

Turnusy rehabilitacyjne

Dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w czasie wakacji
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje
w czasie wakacji letnich turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad i chorób układu ruchu oraz układu
oddechowego. Dzieci kierowane na turnusy rehabilitacyjne muszą być
samodzielne i zdolne do samoobsługi. Każdy turnus trwa 21 dni.
Aby uzyskać skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny,
przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów musi podlegać
ubezpieczeniu społecznemu rolników, a dziecko jest urodzone w latach
2000 – 2008.
Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest
„wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę
leczącego dziecko wraz z „informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają
dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do
zasiłku pielęgnacyjnego. Odpłatność za pobyt każdego dziecka
wynosi 200 zł.
Wyjazd dzieci odbywa się wynajętym autokarem z siedziby Oddziału lub placówki terenowej KRUS pod nadzorem opiekunów na trasie
KRUS – ośrodek rehabilitacyjny . Koszt podróży dziecka odpowiadający
równowartości biletów PKS lub PKP 2 kl. ( w obie strony ) pokrywają
rodzice/opiekunowie prawni. Dzieci są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas pobytu na turnusie wraz z dojazdami.
W br. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca

na turnusy rehabilitacyjne:
dla dzieci ze schorzeniami ruchu:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
od 28.06.15 do 18.07.2015 r.
dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej
Porębie od 11.07. do 31.07.2015 r.
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
od 16.07. do 05.08.2015 r.
Po wnioski o skierowanie dziecka na turnus należy się zgłosić
do najbliższej jednostki KRUS lub na stronę internetową Kasy. Informacje pod telefonami : 85 749 73 05 Białystok lub 86 271 61 10
Zambrów.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 12 maja 2015 r.
(wppiw)

Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego
21 kwietnia w Grodzisku, a 24 kwietnia w Milejczycach w siedzibie Urzędu Gminy będą dyżurowali
pracownicy Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach.
W tych dniach podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych będą mogli skorzystać z pomocy pracowników US przy rozliczaniu podatku za ubiegły rok. Wystarczy
zabrać ze sobą PIT-11 oraz inne dokumenty świadczące
o dochodach osiągniętych w 2014 r.
(w)
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Finał tegorocznej edycji „Uczelnie w Powiecie”
Uczelnie wyższe, zmagające się
z problemami niżu demograficznego
na stoiskach prezentują komplety
wydawnictw promocyjnych i reklamowych, oferują różnego rodzaju
pamiątki i gadżety,udzielają zainteresowanym bezpośrednich informacji,
aby tylko pozyskać kandydatów na
studentów.

A szkoły zawodowe wystąpiły
na naszej imprezie z przypomnieniem
oferowania gimnazjalistom praktycznych zawodów i to w kilkudziesięciu
specjalnościach. I to ich przedstawiciele wzbogacili program naszej
imprezy pokazami tańca, gimnastyki,
słodkimi wypiekami czy nawet możliwością uczesania włosów.

Cd. ze str. 1

jak rozkładają się preferencje wyboru
uczelni przez około 600 tegorocznych
zambrowskich maturzystów, poinformujemy po wakacjach.
Starosta Rosiak przybył i na
zakończenie imprezy, wręczając swój
puchar. Zambrów na szlaku naszej,
cyklicznej imprezy pojawił się po raz
pierwszy i zapewne nie ostatni, patrząc na duże zainteresowanie ofertą
uczelni. „Wieści” dziękują za możliwość realizacji dodatkowej prezentacji
„Uczelni w Powiecie” samorządowym
władzom powiatu zambrowskiego
i dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1. Dziękują z przeświadczeniem, że to nie
ostatnie nasze spotkanie z pożytkiem
dla aspiracji młodego pokolenia zambrowian.
( Wiesław Pietuch )
Tradycyjnie na naszą imprezę
przybyli przedstawiciele edukacji
wojskowej, tym razem przedstawiając Wojskową Akademię Techniczną
z Warszawy w skali od podstawowej
broni i pojazdów bojowych aż po
technologie cybernetyczno – laserowo
– kosmiczne!
Ale w walce o najbogatszą
i najciekawszą prezentację edukacyjną znowu zwyciężyła Politechnika
Białostocka, zdobywając puchar
Starosty Zambrowskiego. A o tym

Uroczystość Otwarcia Galerii Leśnej oraz Jubileusz 92-lecia powstania
„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce
W piątek 6 marca br Społem
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Hajnówce uroczyście świętowała
oddanie do użytku budynek GALERII LEŚNEJ. Wydarzenie to zostało
połączone z Uroczystością 92-lecia
powstania Spółdzielni.

W miejscu istniejącego budynku SDH w centrum miasta powstał
obiekt handlowy o nowoczesnej bryle,
idealnie komponujący się w krajobraz
miasta, o powierzchni 2500 m2 i kubaturze 12640 m3. Galeria Leśna hajnowskiej Spółdzielni jest odpowiedzią
na obecne zapotrzebowanie na nowoczesne formy handlu łączące pod
jednym dachem wiele działalności.
Jest to pierwszy w mieście budynek handlowo-usługowy z windą.
Zastosowanie takiego rozwiązania na
pewno ułatwi osobom starszym oraz
matkom z dziećmi dokonywanie zakupów. Przygotowany został dogodny
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parking z wystarczająca ilością miejsc
parkingowych.
Już od grudnia 2014r. działa
market spożywczy GAMA o powierzchni 350 m2. To już 9 GAMA w hajnowskiej Spółdzielni.
Prowadzona jest jeszcze ko-

powstania „Społem” Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Hajnówce.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły
się Mszą Świętą w Kościele oraz Cerkwi w intencji członków i pracowników Spółdzielni. Obchody Jubileuszu
odbyły się w Restauracji „Leśniczanka”. Jubileusz swoją obecnością
uświetnili m. in. Prezes Krajowego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Spożywców Pan Jerzy Rybicki, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego
Pan Marian Szamatowicz, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan
Mieczysław Baszko, Radni Sejmiku
Wojewódzkiego, Konsul Honorowy
Republiki Chorwacji, Prezes Zarządu
Grupy Eurocash, Zarząd Partnerskie-

go Serwisu Detalicznego, Władze
Miasta Hajnówki, Starostwa, Gminy,
hajnowskich firm i instytucji, z którymi
Spółdzielnia współpracuje a także
dostawcy. Wśród zaproszonych gości
byli: przedstawiciele Zarządu Grupy
Eurocash oraz Prezesi zaprzyjaźnionych Spółdzielni Społem a także Rada
Nadzorcza, członkowie i pracownicy
Spółdzielni.
Po powitaniu gości, minutą
ciszy uczczono pamięć wszystkich
zmarłych członków i pracowników
„Społem” PSS w Hajnówce. Przedstawiono krótką prezentację multimedialną zawierająca najważniejsze
wydarzenia Spółdzielni od jej powstaCd. str. 5

mercjalizacja lokali na piętrze Galerii.
Obecnie klienci mogą robić zakupy
w Markecie GAMA, sklepie TEXTIL
MARKET, wymienić walutę w kantorze
oraz kupować leki w APTECE BLISKA.
Pozostali dzierżawcy obecnie
przystosowują lokale do swoich
potrzeb aby mieszkańcy Hajnówki
w pod koniec marca mogli robić zakupy w takich sklepach jak 5-10-15,
TROLL, DIVERSE, ESOTIQ a także
oddziale banku.
Koszt inwestycji to ponad 5
mln zł.
Otwarcie Galerii Leśnej było
połączone z Uroczystością 92-lecia

Wieści Podlaskie

Moim zdaniem

Polska racjonalna czy radyklana
Miłościwie nam panujący pan
prezydent Komorowski unika jak
może bezpośrednich debat ze swoimi konkurentami ale nie szczędzi
wysiłków aby ich zdeprecjonować.
Ostatnio podzielił pretendentów do
pilnowania żyrandola na racjonalnych
i radykalnych. W grupie racjonalnych
zalazł się oczywiście on sam i jego
polityczne zaplecze czyli PO.
Pan prezydent oskarżając Prawo i Sprawiedliwość o dzielenie
społeczeństwa tym samym sam przykłada do tego rękę, bo jak głosi stare
porzekadło łatwiej dostrzec źdźbło
w oku przeciwnika niż w swoim belkę.
Ale czy rzeczywiście prezydent
Komorowski i Platforma Obywatelską
postępują tak racjonalnie? Śmiem
wątpić. Bo czyż można nazwać racjonalnym zachowanie ministra
Schetyny, który chociaż historyk z wykształcenia, plecie bzdury na temat
oswobodzenia Oświęcimia, byle tylko
dopiec tym wrednym ruskim, którzy
przecież dziś gnębią odwiecznie nam
przyjazną Ukrainę i ostrzą zęby na
nas. Jeśli tzw. partia wojny, która
tworzą PO i PiS, Prezydent RP i przyjazne im media pchające nas ślepo
na wojenna ścieżkę mają utożsamiać
racjonalności to ja za taką racjonalność dziękuję.
Czy wyrazem racjonalności
było podpisanie – wbrew swoim
obietnicom – ustawy zwiększającej
wiek emerytalny w sytuacji gdy wielu

młodych nie ma pracy i szuka jej poza
granicami kraju?
Czy racjonalne jest wybieganie przed szereg we wspomaganiu
Ukrainy, która nie tylko, że nie chce
rozliczyć się z niechlubnej przeszłości
umazanej krwią bestialsko mordowanych polskich kobiet i dzieci ale
jeszcze Ukraińską Podziemną Armię
uznała za swój „mit” założycielski
a morderców z UPA czyni swoimi
bohaterami podobnie jak kata Powstania Warszawskiego.
Nie od rzeczy będzie wspomnieć w tym miejscu, że konflikt
z Rosją nie przeszkadza ukraińskim
oligarchom (w tym prezydentowi
Poroszence) robić interesów nie
tylko w Rosji ale i na zajętym przez
nią Krymie, że Ukraina eksportuje
więcej broni niż Polska, ale ciągle się
jej domaga od Unii Europejskiej i USA.
Racjonalność w rozumieniu
prezydenta Komorowskiego to straszenie wojną i nazywanie tych, którzy
konfliktu z Rosją nie chcą, którzy chcą
wspomagać Ukrainę ale nie bezwarunkowo, którzy miast o tematach
zastępczych chcą rozmawiać o tym
co prostych zwykłych ludzi boli jest
po prostu nieludzkie. Tylko, że z okien
szybko mknących rządowych limuzyn,
za murów szczelnie odgradzających
wybrańców i beneficjentów przemian
ustrojowych, tego zwykłego Polaka
po prostu nie widać.
Wiesław Sokołowski

PRZECZYTANE
„Wszyscy naciskali na przywrócenie nauki religii w szkołach. Myśmy
wtedy mieli wielki dług wobec Kościoła. Wydaje mi się, że ten dług należało
spłacić, czego teraz żałuje. Mogę to śmiało powiedzieć – niezależnie od tego,
czy pójdę do piekła , czy nie – że pracownicy dydaktyczni Kościoła nie byli
przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Zaczęto realizować
program nauczania religii nieprzystający do potrzeb młodego pokolenia,
niedający mu możliwości kształtowania świadomych postaw w sprawach
wiary i moralności. Myśleliśmy wówczas, że programy nauczania dla starszych
roczników będą przypominać przedmiot religioznawstwo, a nie wyłącznie katechizmowe wkuwanie prawd wiary i nakłanianie do praktykowania jednej religii.
Prof. Henryk Samsonowicz - „Res Humana”
*
„Uwłaszczyli się na państwie i obywatelach. Więcej przyzwoitości było
w życiu politycznym za Gierka niż teraz.”
Paweł Kukiz o elitach
*
„Kolejny zbawca lewicy – pan Napieralski tworzy „jedynie słuszną”
lewicową partię. Nie do walki z kapitalizmem i jego skutkami lecz przeciw
Millerowi. A co będzie panie Napieralski jak już zwalczycie Millera? Kto będzie
kolejnym „Wrogiem” ... na lewicy. A na prawicy biją brawo! ... i zacierają ręce.
Wojciech Misiuk
***
„Warto przypomnieć, że rozwiązywanie problemów państwa przez
odwoływanie się do wzmocnienia armii jest charakterystyczne dla krajów
rządzonych reżimowo. Polska zaś to kraj o zakorzenionej już demokracji”
Stanisław Turowski
*
„Mój film „Dzień kobiet” jest o ludziach, którzy zostali przejechani przez
krwiożerczy kapitalizm i płacą ogromną cenę za to, że nasze państwo prowadzi
politykę nastawioną na to, żeby bardzo dobrze działo się nie polskim, lecz zagranicznym firmom, nie drobnym przedsiębiorcom, ale wielkim korporacjom.”
Maria Sadowska, śpiewający reżyser filmowy.
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Spotkanie z młodzieżą z powiatu
hajnowskiego na Zamiejscowym Wydziale
Leśnym Politechniki Białostockiej
Za kilka miesięcy matura– przed uczniami szkół ponadgimnazjalnych
stoi duże wyzwanie – plany dotyczące dalszej ścieżki edukacyjnej zaważą
o przyszłości, stąd wybór uczelni oraz kierunku kształcenia jest tak ważny.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, 23 marca br. hajnowski Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w ramach podpisanego
porozumienia z samorządem powiatowym, zorganizował spotkanie informacyjne z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych z regionu.

W budynku uczelni z wykładowcami spotkali się uczniowie z hajnowskich
szkół: z Zespołu Szkół z DNJB, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu
Szkół Zawodowych oraz z Technikum Leśnego w Białowieży. Kadrę dydaktyczną reprezentowali: Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego dr hab.
Sławomir Bakier, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr inż. Małgorzata
Rauba, Prodziekan ds. promocji i współpracy Wydziału Mechanicznego dr hab.
inż. Kazimierz Dzierżek, przedstawiciel Wydziału Architektury dr hab. Jarosław
Perszko, przedstawiciel Wydziału Elektrycznego dr inż. Rafał Kociszewski
wraz ze studentami z koła naukowego, przedstawiciel Wydziału Zarządzania
mgr Tomasz Trochimczuk oraz Marek Antoniuk– student informatyki, laureat
Akademickiego Konkursu Przedsiębiorczości „Mój Pomysł, Mój Biznes”.
Przedstawiciele poszczególnych wydziałów przedstawili kierunki kształcenia oraz osiągnięcia uczelni. Młodzież z hajnowskich szkół zobaczyła na
żywo słynnego łazika marsjańskiego Magma2, laureata pierwszego miejsca
w światowych zawodach UNIVERSITY ROVER CHALLENGE 2011 oraz obejrzała
pokaz turnieju Robotów Mobilnych, skonstruowanych przez studentów z Koła
Naukowego Automatyki i Robotyki PB. Ponadto każdy zainteresowany mógł
osobiście porozmawiać z przedstawicielami uczelni na stoiskach promujących
poszczególne kierunki.
Spotkanie odbyło się w ramach umowy o partnerstwie pomiędzy
Politechniką Białostocką a powiatem hajnowskim, która została podpisana
10.02.2015r.: Celem współpracy samorządu powiatowego z Politechniką Białostocką jest wsparcie młodzieży w procesie zdobywania wiedzy. Podpisana umowa dla uczniów szkół z terenu powiatu hajnowskiego oznacza udział w szeregu
przedsięwzięć np. zajęciach w laboratorium uczelni, lekcjach z wykładowcami
akademickimi, w kołach naukowych. Mam nadzieję, że podejmowane inicjatywy,
jak niedawne spotkanie z wykładowcami, sprawi, że studia w regionie staną
się dla naszej młodzieży atrakcyjnym wyborem – mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk.
Bogata oferta Politechniki Białostockiej pokazuje, że uczelnie w regionie
mają wiele do zaoferowania przyszłym studentom. Ostateczny wybór należy
Katarzyna Nikołajuk
do nich.

Nowoczesne laboratorium w Koszkach
31 marca br. miało miejsce wkopanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Centrum Rozwoju Produktu (Product Development Center) w Koszkach
(gm. Orla). Będzie to jedno
z najnowocześniejszych laboratoriów na świecie. W ramach
inwestycji powstanie budynek o wymiarach 100 na 30
metrów, w którym zostaną
zamontowane najnowocześniejsze i unikatowe maszyny
oraz urządzenia, służące badaniom nad nowymi procesami,
materiałami oraz produktami.
Zakończenie budowy
ma nastąpić w lipcu 2015 r.
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GMINA NAREWKA
Hajnówka

HAFT i KORONKA
8 kwietnia br. podsumowano wyniki VIII Przeglądu “Haft i koronka powiatu hajnowskiego” Hajnówka 2015.   Swoje prace (m. in. piękne
ikony, serwety, makatki, ręczniki, fartuszki, dywaniki techniką szydełkową, koronkowe kołnierzyki, naszyjniki i bransoletki) dostarczyło do
organizatora - Hajnowskiego Domu Kultury - 37 kobiet i trzech mężczyzn.
Nagrody i wyróżnienia za najlepsze hafty płaski, krzyżykowy, koralikowy
i richelieu oraz koronki otrzymało 18 kobiet i dwóch mężczyzn.
W kategorii   h a f t   nagrodzono pracę Doroty Sieniuć oraz wyróżniono prace Haliny Biryckiej, Joanny Pietrowej, Lidii Waszkiewicz i Teresy
Bartoszuk.
W kategorii t e c h n i k a   m i e s z a n a (haft i koronka) pierwszą
nagrodę otrzymała Irena Michalak, drugą - Zenaida Bakun i trzecią nagrodę - Małgorzata Krawczyk.
W kategorii k o r o n k a nagrody otrzymały Krystyna Grygoruk,
Ewa Kowalska i Anna Łukianiuk oraz wyróżnienia Olga Dawidziuk, Janina
Plewa i Halina Borowik.
W kategorii t e c h n i k i   i n n e (haft koralikowy, sutasz) jury nagrodziło prace Anny Charytoniuk, Ireny Charytoniuk i Urszuli Wereszczyńskiej.
W kategorii n i e p e ł n o s p r a w n i   nagrody otrzymali Zbigniew
Grzybowski z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce oraz   Irena
Kraśko i Mirosław Daniluk z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce.
Prace oceniało jury w składzie: Alina Debowska - kierownik Muzeum
w Bielsku Podlaskim (przewodnicząca komisji), Ewa Moroz-Keczyńska
- antropolog kultury i Agnieszka Tichoniuk - historyk sztuki.
Nagrodzone prace można obejrzeć w HDK do 4 maja br.
Jan Ciełuszecki
Orla.

Bliżej do lekarza

1 kwietnia br. w Orli miało miejsce uroczyste otwarcie budynku, w którym umiejscowiono gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W wydarzeniu tym wzięli udział wzięli władze powiatu bielskiego i gminy Orla, dyrekcja
szpitala w Bielsku Podlaskim personel miejscowej placówki zdrowotnej oraz
właścicielka budynku.

TU TRADYCJA NIE ZGINIE

27 marca br. gwarno było w pięknej   wiejskiej świetlicy w Lewkowie Starym. Kierowniczka tej placówki kulturalnej i Stowarzyszenie
„Storczyk” zaprosili wszystkicvh chętnych na ciekawe zajęcia. W programie Warsztatów Wielkanocnych było: zdobienie młodych pędów wierzb   m.
in. kwiatkami z bibuły, aby je poświęcić w Niedzielę Palmową,   wypiek
bułeczek z ciasta drożdżowego w kształcie „busłowej łapy” (dawniej na
wsi wypiekano je, gdy wiosną przylatywały pierwsze bociany) oraz malowanie jajek różnymi technikami.    
Na oryginalne warsztaty przyjechali i przyszli mieszkańcy Lewkowa
Starego, Lewkowa Nowego, Podlewkowia, Eliaszuk i Siemianówki. Było
też trzech mężczyzn z Lewkowa. Pracami związanymi z artystycznym
zdobieniem palemek kierowała Nela Charkiewicz, nad wypiekiem busłowych łapek czuwała Lidia Charkiewicz, tradycyjnego malowania jajek   (w
cebulniku i woskiem) uczyła Maria Rejent oraz dekorowania jajek techniką
decupage Halina Pańkowska. Z   zajęć najbardziej były zadowolone dzieci  
-- od najmłodszych do starszych.
Warto dodać, że gdy Helena Rejent i Krystyna Poskrobko były
nauczycielkami w szkole w Lewkowie Starym, to już wtedy zapoczątkowały tego typu zajęcia z dziećmi i młodzieżą.   To był ich pomysł. Dziś   w
Lewkowie Starym szkoły już nie ma.   H. Rejent jest dyrektorką GOK w
Narewce i K. Poskrobko kieruje lewkowską   świetlicą. One przeniosły tę
przydatną i potrzebną
Lewkowo Stare formę zajęć do świetlicy. Należy pogratulować
paniom i Stowarzyszeniu “Storczyk” za pielęgnowanie tradycji naszych
przodków. A oto zdjęcia z warsztatów.
Tekst i fot.: Jan Ciełuszeck

Uroczystość Otwarcia Galerii Leśnej ...
Cd. ze str. 4

Portal UG Orla

Rolnicy będą zwolnieni z podatku
Na 90 posiedzeniu Sejmu parlamentarzyści zajęli się w końcu umożliwieniem rolnikom nieopodatkowanej sprzedaży przetworzonych produktów
rolnych (np. dżemów, serów czy wędlin). Obecnie rolnicy mogą wytwarzać
i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej
i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie produkty nieprzetworzone.
W myśl projektu ustawy rolnik będzie zwolniony z zapłaty podatku
dochodowego w przypadku sprzedaży przetworzonych produktów rolnych
z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu. Warunkiem będzie prowadzenie
ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich
wytworzenia lub na targowiskach. Nieopodatkowane będą przychody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 7 tysięcy zł.
Ze zwolnienia podatkowego nie będzie można korzystać jeśli do przetwarzania produktów rolnych i ich sprzedaży będą zatrudnieni pracownicy bądź
podwykonawcy.
(w)
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nia do czasów obecnych. Następnie zabrała głos Pani Prezes Mieczysława
Bogdanowicz. W swoim wystąpieniu przybliżyła historię Spółdzielni a także
jej dzisiejszą działalność.
Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą z dnia 3 marca br przyznał
Pani Prezes Mieczysławie Bogdanowicz Odznakę Honorową Województwa
Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju spółdzielczości oraz
działalności społecznej. Odznakę wręczył Marszałek Województwa Podlaskiego wraz z radnymi Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Obchodzony Jubileusz był okazją do uhonorowania pracowników odznakami Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, które otrzymały 2 osoby a także 19 pracowników zostało odznaczonych tytułem „Zasłużony dla Społem”,
odznaki wręczył Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Społem.
Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla gości przybyłych na hajnowskie uroczystości był m.in. występ zespołu Mażoretek działających przy
OSP w Hajnówce a także pokaz samby w wykonaniu SAMBA BRASIL RIO.
Oczywiście jak jubileusz to nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego.
W związku z tym, że Hajnówka nazywana jest Bramą do Puszczy Białowieskiej nie zabrakło również dzika serwowanego przez leśników a także
legendarnego DUCHA PUSZCZY, którym delektowali się uczestnicy gali.
Ewa Rudnicka
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Wspaniałe święto hajnowskiego sportu

muzycznego „Błękitny nosorożec”, który wykonał kilka swych utworów. Następnie został
odegrany hymn olimpijski, a po nim wspaniała pływaczka Kaja Kruszewska, wielokrotna
laureatka plebiscytu odczytała Apel Olimpijski.
Uroczystego otwarcia Gali dokonał Andrzej
Skiepko, wicekanclerz Kapituły Plebiscytu, a zarazem wiceburmistrz Hajnówki, po czym głos zabrał
Wiesław Sokołowski, wydawca i redaktor naczelny
dwutygodnika „Wieści Podlaskich”. Przedstawił on
zebranym w skrócie historię Plebiscytu, oraz podziękował współorganizatorom staroście hajnowskiemu,
burmistrzowi Hajnówki oraz burmistrzom i wójtom
z terenu powiatu.
Przypomniał, że od dziewięciu lat honorowy
patronat nad Plebiscytem sprawuje senator Włodzimierz Cimoszewicz, który nagradza rokrocznie
jednego z działaczy sportowych. W tym roku specjalna
nagrodę - za długoletnią aktywną działalność na rzecz
rozwoju i popularyzacji sportu w powiecie hajnowskim
- otrzymał Andrzej Ludwiczak.
Po raz trzeci już patronat nad Plebiscytem
objął także Marszałek Województwa Podlaskiego
Mieczysław Baszko, który ufundował puchary dla trenerów.
Aktu wręczenia pięknej statuetki w imieniu fundatora dokonał Włodzimierz Pietroczuk, radny wojewódzki.
Chwilę po tym rozpoczęło się nagradzanie zwycięzców Plebiscytu w poszczególnych
gminach i miastach powiatu hajnowskiego.
Oto oni:
- gmina Białowieża – zwyciężyła
Aleksandra Świć, II m. zajął Paweł Sieńczuk;
- gmina Czeremcha – w tegorocznej
edycji rywalizacji uczestniczył tylko jeden
zawodnik i on został laureatem – Andrzej
Makulski;
- gmina Hajnówka – I m. – Gabriela
Niepogoda, II- Michał Ginszt, III- Andżelika
Martyniuk, IV- Filip Kot, V- Łukasz Puciniuk;
- gmina Narew – I m. – Łukasz
Predko, II- Martyna Piekarska, III- Łukasz
Zankiewicz, IV- Janusz Golonko;
- gmina Narewka – I m. – Dawid
Skiepko i Michał Suchodoła, II- Bartosz
Bakanacz, III- Wojciech Bołtryk, IV- Patrycja
Ławniczuk, V- Agata Sakowicz;
- miasto i gmina Kleszczele – I m. –
Natalia Leoniuk, II- Julia Bagrowska, III- Magdalena Misiuk, IV- Adam Mojsewicz, V- Kamil
Klimiuk;
- miasto Hajnówka – I m. – Justyna Klimiuk, II- Mateusz Kozłowski, III- Patryk
Niewiarowski, IV- Natalia Woroniecka, V- Maciej Wilenta.
Szkoda, że do rywalizacji o tytuł najpopularniejszego sportowca od początku
trwania Plebiscytu nie przystępują sportowcy gminy Czyże i Dubicze Cerkiewne. Czyżby
tam faktycznie trwał marazm sportowy, nikt nie uganiał się za piłką, nie biegał, nie jeździł
rowerem? A może to zwykłe zaniedbanie dyrekcji szkół i nauczycieli wf-u, których przez
zwykłe lenistwo nie interesuje promowanie i nagradzanie uzdolnionej sportowo młodzieży.
Ciekawe, co sądzą o tym włodarze wymienionych gmin? Liczymy na konkretną ich
odpowiedź.
Przejdźmy jednak do relacji z kolejnych odsłon Gali.
W Plebiscytach „Najlepszy Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2014” i „Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2014” jego uczestnicy rywalizowali o tytuły w pięciu
kategoriach wiekowych.
Oto wyniki walki o tytuły w poszczególnych kategoriach:
- szkoły podstawowe
Najlepszy sportowiec: Jakub Mikołajczuk

Najpopularniejszy sportowiec: I- Patryk Niewiarowski, II- Mateusz Kozłowski, IIIAgata Sakowicz, IV- Jakub Tomaszkiewicz, VMagdalena Misiuk, VI- Martyna Kierdelewicz;
- gimnazja
Najlepszy sportowiec: Łukasz Predko
Najpopularniejszy sportowiec: IJustyna Klimiuk, II- Magda Adamowicz,
III- Łukasz Predko, IV- Natalia Woroniecka,
V- Natalia Leoniuk, VI- Julia Bagrowska;
- szkoły ponadgimnazjalne
Najlepszy sportowiec: Hubert Jakubiuk
Najpopularniejszy sportowiec: I- Wojciech Bołtryk, II- Bartosz Bakanacz, III- Łukasz Kruk, IV- Łukasz Lewczuk, V- Hubert
Jakubiuk, VI- Tomasz Filipiuk;
- senior
Najlepszy sportowiec: Dawid Skiepko
i Michał Suchodoła
Najpopularniejszy sportowiec: IDawid Skierko i Michał Suchodoła, II- Adam Langa, III- Maciej Wilenta, IV- Daniel Gryc,
V- Mariusz Lasota;
- oldboy
Najlepszy sportowiec: Wiesław Tichoniuk
Najpopularniejszy sportowiec: I- Eugeniusz Krawczuk, II- Jan Radzymin, III- Mieczysław Gryc, IV- Jarosław Kiełbaszewski, V- Walentyna Gąsowska, VI- Tadeusz Karanos
- sportowiec honorowy
I miejsce Kaja Kruszewska, obecnie MKS Juvenia Białystok, II miejsce Karolina
Rejent, III miejsceKonrad Książyk, obecnie Podlaskie Białystok, IV miejscePiotr Skiepko,
III liga KS Wasilków, V miejsce Hubert Maglewski, GKS Czarni Bytom, VI miejsce Wojciech
Stypułkowski, Hetman Białystok
Najlepszy Sportowiec Honorowy 2014 Hubert Maglewskik
- trener
Tytuł najlepszego Trenera 2014r. Kapituła Plebiscytu przyznała Romanowi Sacharczukowi i Cezaremu Szykule, zaś w klasyfikacji na najpopularniejszego Trenera zwyciężył
Roman Sacharczuk. Kolejne miejsca zajęli: II – Tomasz Walenciej, III – Andrzej Ludwiczak,
IV- Andrzej Dmitruk, V- Cezary Szykuła, VI- Andrzej Grygoruk.

Wszyscy sportowcy i trenerzy nominowani do rywalizacji o tytuły w XVI plebiscycie
otrzymali pamiątkowe medale. Laureaci nagrodzeni zostali albumami, dyplomami i ufundowanymi przez organizatorów i współorganizatorów Plebiscytu.
Nie sposób też nie wspomnieć o nagrodzie nieujętej w regulaminie Plebiscytu,
jaką przyznała redakcja portalu internetowego „Podlaski Bluszcz” – puchar za wieloletnią
aktywność sportową oraz działania na rzecz społeczności przypadł Januszowi Lipińskie-

Najliczniejszą grupę wśród nominowanych stanowili gimnazaliści

Wieści Podlaskie
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mu, tenisiście stołowemu, przedsiębiorcy
i społecznikowi z Czeremchy.
Sportowe spotkanie w Hajnówce
zakończyły wspomnienia przy kawie, herbacie i słodkościach ufundowanych przez
burmistrza miasta Hajnówka
Serdecznie gratulujemy wszystkim
wyróżnionym podczas Gali życząc dalszych
sportowych sukcesów i do zobaczenia za
rok na podobnej uroczystości.
Redakcja „Wieści Podlaskich” serdecznie dziękuje za wsparcie patronom
honorowym, władzom samorządowym
powiatu i miasta Hajnówka, członkom
Kapituły Plebiscytu, dyrekcjom szkół, trenerom i nauczycielom oraz dyrekcji i pracownikom Hajnowskiego Domu kultury. To
dzięki Wam organizowane Plebiscyty mają
należną rangę.
Ryszard Świerczewski
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X Konkurs Poezji Religijnej –
poświęcony pamięci ks. Prałata
Mariana Świerszczyńskiego

Po raz dziewiąty spotkali się miłośnicy
poezji religijnej. Przed hajnowską publicznością wystąpiły dzieci i młodzież z Białowieży,
Bielska Podlaskiego i z Hajnówki.
Podczas niedzielnego wieczoru wystąpił Zespół „Śpiewajmy Panu, TRIO w składzie
– Siostra Gabriela, Jarek Kowalski i Zbyszek
Budzyński oraz laureaci międzypowiatowego
Konkursu Poezji Religijnej. Podczas eliminacji
(25, 26 lutego i 6 marca 2015 roku) wystąpiło
ponad 140 wykonawców. Najliczniejszą grupę
stanowili uczniowie szkół podstawowych.
Najlepszych wyłoniło jury w składzie: Janina
Kozłowska, Grażyna Pater i Jan Zalewski. Komisja szczególną uwagę zwracała na kulturę
słowa, interpretację, dobór repertuaru oraz
wyraz artystyczny.
Przez ponad dwie godziny raczyliśmy
się piękną poezją, między innymi Ks. Jana
Twardowskiego, Ewy Skarżyńskiej i Leopolda
Staffa. Na szczególną uwagę zasługuje, jakże
na czasie, wiersz hajnowianki - Jadwigi Lach

„Zabiegani”. W tym roku, po raz pierwszy
wprowadzono też kategorię poezji śpiewanej,
w której najlepsza okazała się Weronika Bieńko z Technikum Leśnego w Białowieży. Jej
wykonanie „Modlitwy” sprawiło, iż publiczność
poprosiła o bis.
Talent i zaangażowanie młodych laureatów zostało docenione w postaci dyplomów
i nagród, które wręczyli: Rościsław Kucewicz –
Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, Lech
Michalak – Przewodniczący Rady Powiatu,
Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, ks.
Prałat Zbigniew Niemyjski, dziekan dekanatu
hajnowskiego i ks. kanonik Józef Poskrobko
– proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża
św. w Hajnówce. Dyplomy z podziękowaniami
otrzymało również szanowne jury oraz katecheci i nauczyciele przygotowujący uczestników do konkursu. Uroczystość prowadzili:
Iwona Kulesza i Wacław Kacprzak.
Wyniki na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska

Instytut Pamięci Narodowej
apeluje do świadków zbrodni i rodzin ofiar
Od kilku lat w białostockim oddziale IPN prowadzone są badania naukowe oraz śledztwa,
mające na celu odnalezienie miejsc pochówku ofiar zbrodni reżimów totalitarnych na terenie
północno-wschodniej Polski. Efektem tych badań jest m.in. sporządzenie list nazwisk ofiar powojennych egzekucji w woj. Białostockim (dostęne między innymi na www.hajnowka.pl)
IPN apeluje do wszystkich krewnych ofiar, których nazwiska znajdują się na ww.
listach oraz tych, których krewni zginęli na terenie białostockiego więzienia przy ul.
Kopernika (dawnej Szosa Południowa) w latach 1939–1944, a którzy dotąd nie oddali
swojego materiału genetycznego do badań, o kontakt z białostockim oddziałem IPN (15637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A, tel. 85 66-457-90 lub 85 66-457-84, mail: oddzial.
bialystok@ipn.gov.pl). Jednocześnie zwracamy się z apelem o ich jak najszersze rozpropagowanie.

W Hajnówce powstanie budynek Terenowego
Oddziału Krwiodawstwa – Rada Powiatu
Hajnowskiego podjęła stosowaną uchwałę
Dnia 01.04.2015r. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce
odbyła się VI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Tematyka sesji dotyczyła inwestycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Przedsięwzięcie polegać ma na
budowie Terenowego Oddziału w Hajnówce. Terenowy oddział ma za zadanie pobieranie krwi od
honorowych krwiodawców z rejonu Hajnówki, prowadzenie banku krwi dla SP ZOZ w Hajnówce
oraz wykonywanie badań serologicznych również na potrzeby hajnowskiego szpitala. Celem inwestycji jest poprawa warunków oddawania krwi przez honorowych krwiodawców– w rozmowie
z GH mówi Anna Lisowska, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno– Administracyjnych Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
W trakcie sesji Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk wyjaśnił, że na podstawie
uchwały Nr 5/14/2015 Zarządu Powiatu zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym działka nr 3370
będąca własnością powiatu na rzecz inwestora, jakim jest RCKiK w Białymstoku. Do rozpoczęcia
inwestycji niezbędna jest procedura ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę o numerze 3038/20, gdyż przez nieruchomość prowadzi droga do przyszłego
terenu inwestycyjnego. W dalszej części sesji Rada Powiatu Hajnowskiego podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Uchwała jest niezbędna do
przygotowania pierwszego etapu prac tj. dokumentacji przedprzetargowej. Harmonogram prac
zakłada wybudowanie terenowego oddziału w ciągu roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Przedsięwzięcie wpłynie także na rozwój szpitala– sale dotąd użytkowane przez Terenowy Oddział Krwiodawstwa w hajnowskim szpitalu mają zostać odremontowane na rzecz sąsiednich
Oddziałów– Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Ginekologiczno – Położniczego.
Budynek otworzy nową kartę w historii prężnie działającego Terenowego Oddziału
Krwiodawstwa w Hajnówce. Więcej o przebiegu sesji znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce: www.powiat.hajnowka.pl oraz BIP.
Katarzyna Nikołajuk

Profilaktyka zdrowotna
w powiecie hajnowskim
Profilaktyka zdrowotna to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed samorządem – w końcu „zdrowe” społeczeństwo to
także „zdrowa” przyszłość naszego powiatu.
W trosce o mieszkańców samorząd powiatowy inicjuje szereg przedsięwzięć o charakterze
promocyjnym i edukacyjnym, a które wpływają na stan zdrowia mieszkańców regionu.
Tylko w ubiegłym roku zainicjowano
szereg przedsięwzięć wspierających rozwój profilaktyki zdrowotnej. Jednym z ważniejszych jest realizacja projektu „Podlaski
System Informacyjny e– Zdrowie”. System
wdrażany jest od marca 2011r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt, którego celem
jest rozwój i poprawa dostępności do służby
zdrowia, najogólniej rzecz ujmując polega
na informatyzacji placówek, tak by ułatwić
komunikację on- line na linii pacjent – szpital
– poradnie oraz szybki przepływ informacji
pomiędzy samymi instytucjami. W konsekwencji przyspieszy to proces leczenia oraz
skróci procedury administracyjne. Na tym nie
koniec zalet systemu – jego uruchomienie dla
pacjenta oznaczać będzie w praktyce m.in.

możliwość rejestracji wizyty przez internet
– bez konieczności wychodzenia z domu i długich oczekiwań w kolejce. Ponadto każdy pacjent zostanie powiadomiony o zbliżającym się
terminie wizyty lekarskiej przypominającym
sms-em. Aktualnie w hajnowskim szpitalu
trwają prace nad wdrożeniem projektu – ich
koniec zaplanowano na koniec lipca 2015r.
Poza wdrażaniem projektu, starostwo
chętnie włącza się w akcje promujące wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia. Na początku
ubiegłego roku samorząd uczestniczył
w kampanii informacyjnej o możliwości zapisu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
(ZIP)– systemie umożliwiającym użytkownikowi przegląd danych o historii leczenia i jego
finansowaniu od 2008r. W tym celu w urzędzie
zorganizowany został punkt mobilny umożliwiający rejestrację. Zainteresowani mieszkańcy po dopełnieniu formalności otrzymali
login oraz hasło do systemu ZIP w Narodowym Funduszu Zdrowia w Białymstoku (aktualnie można zarejestrować się w systemie
za pośrednictwem internetu.
Cd. str. 2

Międzynarodowy Turniej
Piłki Siatkowej Amatorów

Profilaktyka zdrowotna
w powiecie hajnowskim

7 marca 2015r. OSiR i Urząd Miasta w Hajnówce zorganizował Turniej Piłki Siatkowej
Amatorów o Mistrzostwo Hajnówki w kategorii senior, a w kategorii oldboj o Puchar Burmistrza
Miasta Hajnówka. Do turnieju zgłosiło się 12 zespołów, wśród nich trzy zespoły zza wschodniej
granicy - dwa z Prużan i jeden z Kamieńca.
W tej, od lat organizowanej imprezie, w kategorii oldboj puchar Burmistrza zdobył
zespół z Białowieży. Na zakończenie turnieju w grupie oldbojów drużyny otrzymały pamiątkowe
puchary i albumy ufundowane przez Urząd Miasta.

W kategorii senior drużyny grały w dwóch grupach po cztery zespoły. Dwa lata z rzędu
mecz finałowy rozegrały zespoły Tartak Siemianówka i VERSAL Białystok. Lepszym okazał się
Tartak Siemianówka. Drugie miejsce zajął „Versal”, trzecie - MALAI STUDIO Hajnówka, a czwarte
„Z” - Prużany.
Drużyny, które zajęły miejsce trzecie w grupie A i B zagrały mecz o V miejsce na sali PG 1
KODA STUDIO – ZAWODOWI AMATORZY			
2:1
Wyniki meczów półfinałowych
VERSAL BIAŁYSTOK – MALAI STUDIO			
2:0
TARTAK SIEMIANÓWKA – PRUŻANY			
2:0
Wyniki meczów finałowych
I miejsce: VERSAL BIAŁYSTOK – TARTAK SIEMIANÓWKA
0:2
III miejsce: MALAI STUDIO – PRUŻANY			
0:2
Na zakończenie turnieju w kat. senior, zawodnicy czterech pierwszych zespołów zostali
udekorowani przez władze miasta: Burmistrza Jerzego Siraka i Andrzeja Skiepko medalami,
wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i albumy.
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Damian Sidoruk – „Tartak Siemianówka”, Jarek Szpilko – „VERSAL” z Białegostoku, Kuba Hackiewicz – „MALAI STUDIO” z Hajnówki i Andrej
Mucha – Prużany, którym wręczono upominki firmy „RUNO”
W ramach współpracy z Parkiem Wodnym zawodnicy meczu finałowego otrzymali bilety
wstępu na basen.
Organizator - OSiR dziękuje dyrekcji ZS nr 1 i ZS z DNJB za udostępnienie hal sportowych.
Roman Wnuczko
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Więcej o zip na stronie https://zip.nfz.gov.pl).
Samorząd powiatowy aktywnie działa
także na rzecz organizacji kampanii promocyjnych wśród dorosłych i młodzieży.
W ubiegłym roku, w ramach programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia
tytoniu, w hajnowskim amfiteatrze miejskim
przeprowadzono akcję promocyjną, podczas
której chętnych uczestników poddano badaniu
na zawartość trującego tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą urządzenia
smokerlyzer. Ponadto rozpowszechniono
materiały edukacyjne oraz rozstrzygnięto
konkurs skierowany do dzieci i młodzieży,
dotyczący zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania. Kolejnym przedsięwzięciem
zrealizowanym w ramach Światowego Dnia
Rzucania Palenia była organizacja pogadanek
edukacyjnych oraz konkursów plastycznych
na najlepszy plakat w Specjalnym środku
Szkolno– Wychowawczym w Hajnówce oraz
Zespole Szkół Zawodowych– zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe, zaś wszystkie nagrodzone prace
zostały wywieszone w sali konferencyjnej
w budynku urzędu.
Poza działaniami własnymi powiat
hajnowski aktywnie wspiera działania pro-zdrowotne organizowane przez inne podmioty. W minionym roku samorząd przeznaczył
kwotę w wysokości ok. 5000 tys. na dofinansowanie zajęć edukacyjnych oraz zakup nagród w konkursach, realizowanych w ramach
projektów o tematyce zdrowotnej.
Plany na 2015r. wyglądają równie

obiecująco. W tym roku zaplanowano organizację szeregu działań promocyjno – edukacyjnych m.in. powiatowego konkursu wiedzy
o AIDS (zwycięzca będzie reprezentował powiat hajnowski w eliminacjach wojewódzkich),
z kolei w ramach obchodów Światowego Dnia
Bez Tytoniu– organizację konkursu plastycznego oraz pogadanek edukacyjnych, a także
akcje profilaktyczne podczas imprez kulturalno– sportowych, w tym własną kampanię
promocyjna w amfiteatrze miejskim. Nadal
kontynuowana będzie również dobra współpraca z jednostkami służby zdrowia oraz
akcja profilaktyczna „Zdążyć przed cukrzycą”,
w ramach której mieszkańcy poszczególnych
gmin powiatu hajnowskiego zostaną zapoznani z problematyką choroby, będą mogli
zbadać poziom cukru we krwi oraz skorzystać
z bezpłatnych konsultacji lekarskich. Równie
gorąco zapraszamy mieszkańców Hajnówki
do wspaniałej inicjatywy, jaka powstała parę
lat temu pod nazwą „Hajnówka Biega” – biegi
organizowane są w każdą środę o godź 17: 10
zbiórka przy ul. Celnej.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna są ważnymi narzędziami w podnoszeniu
świadomości zdrowotnej i poprawie stanu
zdrowia mieszkańców. Wielość inicjatyw podjętych w tym kierunku daje nadzieję na wzrost
zainteresowania zdrowym trybem życia oraz
potrzebą regularnych badań.
Katarzyna Nikołajuk
konsultacja merytoryczna: Danuta
Ługowoj

Wizyta Bronisława
Komorowskiego w Hajnówce

Piłka Nożna i Ekologia – III Turniej
O Puchar Prezesa Puk w Hajnówce

W sobotę 14 marca 2015 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce odbył się
już po raz trzeci Edukacyjny Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa PUK. Zawody zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
dzięki swojej formule sportowo – edukacyjnej stały
się imprezą cykliczną i cieszącą się dużym zainteresowaniem w środowisku piłkarskim. Spotkanie
młodych piłkarzy zostało podzielone na dwie części.
W pierwszym etapie drużyny rozegrały zawody piłkarskie w systemie „każdy
z każdym”. Sześć startujących zespołów (65
uczestników) rozegrało 15 meczów. Zwycięsko
z tej konfrontacji wyszedł zespół Gryf Gródek,
wyprzedzając Piast Białystok oraz gospodarzy
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zawodów OSiR I Hajnówka.
W drugiej części sobotniego spotkania,
Pani Karolina Górna i Pan Dariusz Bielski – pracownicy hajnowskiego PUK-u, przygotowali
i przeprowadzili konkurs ekologiczny, który w połączeniu ze sprawnością sportową miał na celu
przybliżyć i pogłębić wiedzę z tematu segregacji
odpadów. Wszyscy uczestnicy wciągnęli się w edukacyjne współzawodnictwo i z wielkim zapałem
zmagali się z postawionymi przed nimi zadaniami,
przy czym się dobrze bawiąc. W konkursie miłą
niespodziankę sprawili hajnowscy piłkarze, którzy
najlepiej radzili sobie z postawionymi przed nimi
zadaniami. Taki wynik piłkarzy Ośrodka niezmierCd. str. 4

23 marca gościliśmy w Hajnówce Bronisława Komorowskiego.
O godzinie 13:00 Bronkobus zaparkował przed Urzędem Miasta, gdzie Prezydenta RP powitały władze samorządowe, pracownicy PKP i mieszkańcy miasta. Spotkanie z głową państwa
odbyło się w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej.
Podczas spotkania Prezydent życzył wszystkim, aby zgoda budowała poczucie biezpieczeństwa również dla mozaiki kulturowej i religijnej, by dawała poczucie szacunku okazywanego
sobie wzajemnie i byśmy wygrali te wybory w imię zgody i współpracy.
Na pamiątkę spotkania z hajnowianami Prezydent otrzymał obraz hajnowskiej artystki – Joanny Kiersnowskiej, przedstawiający piękny wielobarwny dąb i miniaturową, metalową
kolejkę.
Godzinę później „bronkobus” wyruszył do Białowieży. Następnego dnia Bronisław Komorowski spotkał się również mieszkańcami Siemiatycz.
Emilia Rynkowska

Gazeta Hajnowska

Rekrutacja do szkół ruszyła – szkoły prowadzone przez powiat
przygotowały atrakcyjną ofertę
Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów– w dniach 21– 23 kwietnia gimnazjaliści przystąpią
do testów sprawdzających wiedzę z trzech lat nauki. Przed młodzieżą trudny wybór dotyczący kierunku
dalszej edukacji– odpowiedzi na pytania „jaką szkołę wybrać?”, „na jaki kierunek iść?” zaważą o przyszłej
karierze zawodowej. Etap wyboru szkoły ponadgimnazjalnej jest jednym z najważniejszych kroków ku
planowaniu przyszłości. Placówki przygotowują się do przyjęcia nowych uczniów, aktywnie promują
swoją ofertę edukacyjną. O tym, że to hajnowskie szkoły– Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych są właściwym wyborem, można przekonać się po zapoznaniu z „Informatorem dla szkół” przygotowanym przez Starostwo Powiatowe
w Hajnówce.Uczniom niepełnosprawnym fachową opiekę oraz pomoc oferuje Specjalny Ośrodek Szkolno
–Wychowawczy.
Zespoły Szkół mają przyszłym licealistom wiele do zaoferowania– ciekawą ofertę edukacyjną,
możliwość profesjonalnego przygotowania do egzaminów przez doświadczoną kadrę, atrakcyjne stypendia, możliwość osobistego rozwoju w trakcie zajęć pozalekcyjnych, warsztaty i spotkania w zaprzyjaźnionych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz rynku pracy,
szkoły stale rozbudowują swoją ofertę dydaktyczną. By przybliżyć swoją ofertę edukacyjną placówki
zorganizowały dni otwarte, podczas których zaproszeni gimnazjaliści ze szkół z terenu powiatu hajnowskiego mogli poznać także atmosferę szkoły i warunki rekrutacji.
Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych to placówka, która już od ponad 90. lat kształci wykwalifikowaną
kadrę. Atutem szkoły jest możliwość kształcenia się w wielu kierunkach potrzebnych na rynku pracy.
W roku szkolnym 2015/2016 szkoła uruchamia nabór na nowe profile: technikum logistyczne o profilu
mundurowym oraz technikum handlowe. Na szeroki wachlarz ofertowy składają się ponadto technikum
mechaniczne, ekonomiczne, budownictwa, informatyczne oraz usług gastronomicznych. Czteroletni okres
nauki podsumowuje egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty
zawodowe wydawane są także w języku angielskim, są ważne we wszystkich krajach UE– to z pewnością dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicznym. Nauka w technikum daje szansę praktycznej
nauki zawodu, a przez to– zdobycie cennego doświadczenia. Zespół Szkół Zawodowych zapewnia swoim
uczniom praktyki zawodowe w zakładach pracy współpracujących ze szkołą (m.ni. w Budimex Danwood
w Bielsku Podlaskim– firma ufundowała stypendia najlepszym uczniom z technikum budowalnego), ponadto istnieje również możliwość odbywania zagranicznego stażu– w ubiegłym roku szkolnym młodzież
uczęszczająca do Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych brała udział w warsztatach szkoleniowych w Centrum Wspierania Rzemiosła w Goetz w Niemczech. Z kolei w bieżącym roku szkolnym na praktyki zagraniczne wyjadą uczniowie Technikum Mechanicznego. Placówka kształci także wykwalifikowaną
kadrę w zasadniczej szkole zawodowej. Poza rozbudowaną ofertą edukacyjną, uczniowie mają możliwość
rozwoju w licznych zajęciach pozalekcyjnych.
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

Przyszli licealiści mogą zdecydować się na naukę w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Szkoła ma wiele do zaoferowania– nowoczesne zaplecze dydaktyczne,
możliwość osobistego rozwoju (w szkole funkcjonują m.in. liczne koła zainteresowań, podczas których
uczniowie rozwijają swoje talenty, a także przygotowywani są do matury oraz licznych olimpiad; ponadto
działa Zespół wokalny Zniczka, Szkolny Klub Wolontariusza, koło pisania ikon, sekcje sportowe: piłki
siatkowej, tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, basenu - w ramach zajęć wf- u uczniowie raz w tygodniu
bezpłatnie korzystają z zajęć na pływalni) oraz ciekawa oferta edukacyjna, skonstruowana pod kątem
indywidulanych preferencji ucznia. Składając papiery aplikant nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez
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wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język polski,
biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki– francuski, angielski, niemiecki i rosyjski.
Specyfika szkoły zakłada obowiązkową naukę języka białoruskiego; nie jest to język trudny, nauka obejmuje 3 godziny tygodniowo. Ponadto te osoby które dopiero zaczynają przygodę z językiem, w pierwszym
semestrze traktowani są ulgowo. O tym, że szkoła jest dobrym wyborem świadczy obecność II Liceum
Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego na liście 500. najlepszych liceów w Polsce,
skalsyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Potwierdzeniem tego jest tytuł
„Brązowe szkoły 2015” nadany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Ciekawą ofertę przygotował także Zespół Szkół Ogólnokształcących. Od roku szkolnego
2015/2016 uczniowie liceum będą sami decydować o wyborze przedmiotów rozszerzonych, zgodnie
z zainteresowaniami i ewentualnymi planami na przyszłość. Dodatkowym przedmiotem nauczanym na
poziomie rozszerzonym jest także angielski. Na tym nie koniec nowości: z uwagi na zainteresowanie
przyszłych uczniów w roku szkolnym 2015/2016 powstanie nowy kierunek: klasa o profilu mundurowym.
Oferta jest bardzo atrakcyjna: przewidziano zajęcia ze specjalistami w ramach współpracy ze służbami
mundurowymi, obozy i wyjazdy sprawnościowe, dodatkowe zajęcia sportowe przygotowujące do testów
sprawnościowych. Szkoła poza ciekawą ofertą dydaktyczną ma dużo do zaoferowania. Szeroki wachlarz
zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-sportowych, wolontariatu, ambitnej rozrywki, filmowych, teologicznych pozwalają na rozwój pasji i talentów. W tym celu placówka współpracuje także z licznymi instytucjami. Ponadto, realizowane są interesujące projekty i programy edukacyjne np. Erasmus, Zapobieganie
nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia
i aktywności fizycznej, e-Przyrodnik, Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie i inne. W 2015r. szkoła
otrzymała certyfikat szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej.
Rozwój oświaty aktywnie wspiera powiat hajnowski. Najlepsi uczniowie ze szkół prowadzonych
przez powiat, osiągający średnią ocen 5.0 otrzymują stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak. Ponadto, w ramach umowy podpisanej przez Starostwo Powiatowe
z Politechniką Białostocką, uczniowie będą mogli m.in. wziąć udział w interesujących zajęciach w laboratorium uczelni, w wykładach ze studentami oraz wykładowcami, uczestniczyć w zajęciach w ramach kół
zainteresowań – słowem, już w szkole średniej będą mogli poczuć się studentami i zdobyć cenną wiedzę.
Odpowiedni wybór szkoły na etapie liceum i gimnazjum to gwarancja przyszłego sukcesu. Szkoły
prowadzone przez powiat hajnowski z pewnością są dobrym kierunkiem – każda z nich ma własną specyfikę i zalety. Łączy je jedno – wysoki poziom nauczania, bogata oferta edukacyjna, wsparcie rozwoju
uczniów. Więcej o ofercie edukacyjnej poszczególnych placówek oraz terminach rekrutacji znajduje się
w „Informatorze dla szkół”, dostępnym na stronie www.powiat.hajnowka.pl.
Katarzyna Nikołajuk

Łukasz Karpiuk w pierwszej dziesiątce Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych w biegach przełajowych

Pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2015r., młodzi biegacze z Polski spędzili na rywalizacji
sportowej o Mistrzostwo Polski w biegach przełajowych juniorów i juniorów młodszych w Iławie.
Zawody zorganizowane zostały na malowniczej trasie, nad jeziorem w pobliżu hotelu Grand Hotel
TIFFI. Wśród reprezentantów województwa podlaskiego znalazł się również zawodnik Klubu
Sportowego Puszcza Hajnówka Łukasz Karpiuk. To dzięki wsparciu firmy Parkiet Hajnówka oraz
władz Urzędu Miasta Hajnówka i Zespołu Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, możliwe było przygotowanie i występ tego zawodnika na szczeblu Mistrzostw Polski.
Łukasz zaprezentował bardzo wysoką formę i w biegu na dystansie 5 km juniorów młodszych,
zajął 10. miejsce, zdobywając dla klubu 4 punkty.
Roman Sacharczuk
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Bartosz Bortniczuk trzeci na Pucharze Polski Judo do lat 15
Otwarty Puchar Polski w Judo odbył się
15-03-2015r. w Białymstoku. Trenerzy i organizatorzy
stwierdzili, że był to najmocniejszy Puchar Polski.
Wystartowało w nim 250 zawodników i zawodniczek
z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski. Ukraina, Białoruś
i Litwa to potęgi światowego judo. Bardzo dobry występ
miał Bartosz Bortniczk. Przegrał minimalnie jedną walkę
o wejście do finału z Białorusinem, zaś o trzecie miejsce
wygrał przed czasem i zdobył brązowy medal.
Dobrze też walczył Filip Maciuka i Mateusz
Jóźwik ostatecznie zajęli 7 miejsce. Mila Przygocka była
piąta w swojej wadze.
W tym samym obiekcie odbył się też Międzynarodowy Turniej Dzieci w JUDO do lat 13 „East Judo Open”.
W turnieju wystartowało 360 zawodników i zawodniczek
z czego blisko połowa to dzieci z zagranicznych klubów
(Białoruś, Ukraina i Litwa). Wyniki naszych judoków
w swoich kategoriach wagowych: złote medale zdobył
Oskar Matuszewski i Filip Michalczuk, brązowe medale
wywalczyli Wojciech Domański i Michał Iwaniuk, czwarte
miejsce zdobyli Wiktoria Dudkowska i Michał Masalski.
W najmocniej obsadzonych kategoriach nasi czołowi
zawodnicy Michał Ginszt i Bartosz Iwaniuk zajęli piąte

MŁODZI HAJNOWIANIE NA PODIUM

Drużynowymi Mistrzami Polski seniorów
została drużyna Huberta Maglewskiego AWF Katowice,
zaś Drużynowymi Mistrzami Polski seniorek została
drużyna Asi Ostapczuk - UW.
Jakub Ostapczuk

miejsca.

Hubert Maglewski i Joanna Ostapczuk Drużynowymi Mistrzami Polski
W dniach 21-22.03.2015, po raz kolejny w Bytomiu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski. W tym
roku zanotowano rekordową obecność ok. 400 zawodników i zawodniczek z 56 uczelni całego kraju. W tym
licznym gronie nie mogło zabraknąć silnego hajnowskiego akcentu, wychowanków trenera Jakuba Ostapczuka. Joanna Ostapczuk i Hubert Maglewski godnie
reprezentowali swoje uczelnie: Hubert- AWF Katowice,
Asia- Uniwersytet Warszawski.
Asia uplasowała się na siódmym punktowanym miejscu, a Hubert po wygranej czterech z pięciu
walk cieszył się na podium brązowym medalem.

XI Mistrzostwa Polski Submission Fighting
28-29 marca w Warszawie został rozegrany
jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych turniejów
sportów walki - Submission Fighting. Jest to formuła,
w której startują m.in zapaśnicy, judocy, zawodnicy
Brazylijskiego Ju-Jitsu, sambo. Od kilku lat z powodzeniem startuje w nim hajnowski judoka Rafał Sosnowski,
wychowanek trenera Jakuba Ostapczuka z klubu Żubr.
Rafał zajął II miejsce w kategorii Profesjonaliści 99 kg,
pokonując w walce półfinałowej utytułowanego zawodnika MMA, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Świata
i Europy- Kornela Zapadkę.
W zawodach wzięło udział ok. 600 zawodników z całego kraju.
Roman Sacharczuk
Grand Prix Polski WPA
Po raz pierwszy w Polsce zostały rozegrane
Grand Prix Polski WPA w wyciskaniu sztangi leżąc, które
zarazem było eliminacją do Mistrzostw Świata tej fede-

Krzyżówka- wężyk: rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrody!
Ostatnia litera jednego hasła jest równocześnie pierwszą kolejnego! Powodzenia!
1.
Organ władzy uchwałodawczej w powiecie, podlega
mu Zarząd Powiatu R_ _A P_ _ _ _ _U
2. Akt prawny uchwalany przez organy samorządu
terytorialnego U_ _ _ _ _A
3. Decyzja organu uchwałodawczego wyrażająca pozytywną
ocenę działalności finansowej organu wykonawczego (czyli
Zarządu Powiatu) w określonym okresie. A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _M
4. Tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po
ukończeniu studiów drugiego stopnia M_R
5. Skrót nazwy organu kontroli i nadzoru jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej R_O
6. Samorządowe Kolegium O _ _ _ _ _ _ _ _E - do tego organu
przysługuje odwołanie od decyzji organów administracji
7. Platforma elektroniczna dzięki której można załatwiać
sprawy w urzędzie, przez internet bez konieczności fizycznego
kontaktu z urzędem E –_ _ _ _D
8. D_ _ _ _ _ _K Ustaw – oficjalne źródło poznania
powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, jego wydawanie należy do kompetencji Prezesa
Rady Ministrów

racji. Mistrzostwa Świata WPA. Łódzkie zawody wyłoniły polską reprezentację, która 14 maja będzie walczyć
o medale w Łutsku na Ukrainie.
Do zawodów przystąpiło 120 najsilniejszych
ludzi z całego kraju. Nasze tereny reprezentował 17-letni
hajnowianin Hubert Jakubiuk - uczeń II Technikum
Budowlanego Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Huber zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej (1617 OPEN) oraz trzecie miejsce w kategorii wagowej do
67,5 kg. Podium zapewniło mu wyciśnięcie sztangi o wadze 130 kg przy wadze ciała 65,5 kg. Adam Panfiluk

Piłka Nożna i Ekologia
– III Turniej
O Puchar Prezesa Puk
w Hajnówce
Cd. ze str. 2

nie ucieszył Pana Jarosława Kota – Prezesa PUK
w Hajnówce, ponieważ świadome młode pokolenie hajnowian to czystsze miasto. Rywalizacja
na boisku i w konkursie ekologicznym tak, jak
w latach ubiegłych przebiegała we wspaniałej
atmosferze. Wszyscy uczestnicy podeszli do zawodów z maksymalnym zaangażowaniem.
Puchary i medale wręczali: Zastępca
Burmistrza Miasta Hajnówka Andrzej Skiepko i Prezes PUK w Hajnówce Jarosław Kot.
Zawody prowadzili: Dyrektor OSiR Mirosław
Awksentiuk i Janusz Ludwiczak, a nad całością czuwali Marek Hanula, Roman Wnuczko,
Piotr Awksentiuk, Paweł Awksentiuk oraz
rodzice hajnowskich piłkarzy z Panią Barbarą
Gawryluk na czele. Mecze sędziowali Łukasz
Samosiuk i Andrzej Grygoruk. Oprawa graficzna turnieju (plakaty, puchary i medale)
Małgorzata Muszkatel.
Miejmy nadzieję, że wspólny projekt
Przedsiębiorstwa PUK w Hajnówce i Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Hajnówce przez następne
lata będzie ważnym punktem w kalendarzu imprez
rekreacyjno – sportowych oraz będzie przybliżał
następnym pokoleniom młodych piłkarzy tematy
z wiedzy o ekologii.
Marek Hanula

Julia Biegańska
Mistrzem Ortografii

9. K_ _ _ _S postępowania administracyjnego - zbiór przepisów regulujących procedurę postępowania przed organami
administracji publicznej lub innymi organami powołanymi do załatwiania danej sprawy.
10. S _ _ _ _ _ _D – forma organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która może decydować o sprawach dla niej
istotnych, bezpośrednio lub za pomocą wybranych przedstawicieli. Jednym z rodzajów jest terytorialny.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
__ __ __ __ __ __ __ __ __
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych w
celu niezbędnym dla przeprowadzenia i konkursu i opublikowania moich danych osobowych na łamach gazety w razie wygranej.
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Podanie danych jest dobrowolne i czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych
danych, ich poprawiania i usuwania. Niewypełnienie wszystkich danych osobowych nie wyklucza z uczestnictwa, lecz jest
niezbędne do prawidłowego dostarczenia nagrody.
……………………………………………….
….…………………………………………
data
podpis osoby pełnoletniej
Imię i Nazwisko ……………………………………………..........................................................................................................
Numer telefonu…………………………………………………………………………………………………………………….

Kupon konkursowy należy dostarczyć do 15.05.2015 r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w
Hajnówce, do punktu Obsługi Klienta (parter) lub wysłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, z dopiskiem
,,Krzyżówka”.

Uczennica klasy II Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego Julia Biegańska
zajęła I miejsce na etapie wojewódzkim XVI Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Gimnazjów,
organizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku. Konkurs ma zasięg
wojewódzki, a w bieżącym roku wzięli w nim
udział przedstawiciele 29 szkół województwa
podlaskiego.
Robert Kawecki
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