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Michałowo

Dobrze mieć swoją gwiazdę

Białoruskie Spotkania Folkowe
Wspaniała muzyka, wysoki poziom artystyczny a do tego
liczne atrakcje – jednym słowem
wielkie święto kultury białoruskiej
czyli Białoruskie Spotkania Folkowe
w Michałowie już za nami. Imprezę
po przerwie znów poprowadził zespół Prymaki, a radosna biesiada
trwała do późnych godzin nocnych.
Białoruskie Spotkania Folko-

Już po „Orlańskich Spotkaniach 2019”

we, wcześniej znane również jako
3 sierpnia, słoneczna
Prymackaja Biasieda, to impreza sobota w Orli. Pomiędzy
już od dziewięciu lat przyciągająca
drzewami na placu liczne
do Michałowa tłumy miłośników stoiska – jak to na festynie
kultury białoruskiej. Charaktery- – wesołe miasteczko, stoiska
pobliskich gmin, stoiska Kół
styczną cechą tego wydarzenia
jest jego piknikowy i integracyjny Gospodyń Wiejskich z precharakter. Kluczowe jest również to, zentacją lokalnych potraw
że kontakt z białoruską kulturą nie
i wyrobów, stoiska informaCd. str. 8
cyjne poważnych sponsorów, Banku Spółdzielczego
w Bielsku Podlaskim i Eurowatt Polska zarządzającego
największą w województwie Farmą
Wiatrową Orla, można też kupić
wyroby rękodzieła ludowego i zjeść
miseczkę pysznej grochówki. Ale
licznie przybyli orlanie i mieszkańcy

pobliskich wsi zmierzają w stronę
stojącej przed zabytkową synagogą
estrady. Na niej bowiem zaprezentowały się tego dnia liczne zespoły
śpiewacze i taneczne.

Imprezę otwiera wójt gminy Orla, Leon Pawluczuk, witając
wójtów okolicznych gmin, duchowieństwo,służby mundurowe.
Witany jest przybyły Konsul Republiki Białoruś, Michaił Golcew.
Witane są serdecznie tłumy publiczności. No a na scenie i przed
nią wystąpiły: Ciernica, Pieśniary,
Romatic Art z Białorusi oraz nasi:
Werwoczki, Orlanie, Malinki, Fermata, Haj, Łuna z Parcewa, Ola
Łożecka ze Spiczek, Fart z Bielska
Podlaskiego, a w pięknych, tanecznych korowodach Podlaskie Kukułki
z Bielska Podlaskiego.
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XXIII Dni Kleszczel

XXX Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2019
Czytaj str. 8
Brańsk

XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Podlaskie Spotkania

Czytaj str. 6

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi, który odbywał się na uroczysku
Boryk pod Gródkiem przez trzydzieści lat urósł do miana muzycznej legendy. To na tej scenie rozpoczynały
karierę największe tuzy białoruskiej
sceny niezależnej, to tu dorastały
kolejne pokolenia słuchaczy, które dzięki festiwalowi kształtowały
swoje gusta muzyczne i poczucie
własnej przynależności. Lecz to już
chyba koniec. Tegoroczna edycja
była zapowiadana przez organizatorów, Białoruskie Zrzeszenie Studentów, jako ostatnia, bo jak sami
zauważyli trzeba wiedzieć kiedy
ze sceny zejść. Trzydziestą edycję
można uznać za udaną, każdy miłośnik ciekawych dźwięków znalazł
coś dla siebie. Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął tradycyjnie konkurs
młodych kapel w którym uczestniczyły: Atesta, BarRokka, Harmonix
Collage, Luty Sakavik i Paulinn. Po
nich na scenie pojawiła się Krama. Mińska grupa zaprezentowała
kawałek porządnego bleus rocka,
klimatyczne bluesowe granie, melodyjne, smętne riffy i harmonijkę,
na której grał Igor Woroszkiewicz,
lider zespołu. Nie zabrakło najwięk-

szych przebojów: „Stefki” i „Słuckiej
Bramy”, które pomogła im wykonać
publiczność. Był to jeden z najlepszych występów na festiwalu. Pasja,
zaangażowanie i miłość to cechowało ten koncert . Po nich pojawiła
się mohylewska grupa BEZ.NOT grająca pozytywne słoneczne reggae.
Wreszcie Ilona Karpiuk z zespołem,

wiołak, bezapelacyjnie fantastyczny
występ. Niesamowita energia, która
płynęła z muzyków i instrumentów
dawała ludziom pod sceną jakąś
niewytłumaczalną siłę do zabawy.
Żywiołak to idealne połączenie folku
i mocnych brzmień, gitarowe dźwięki łączące się z lirą korbową, lutnią
i różnej maści przeszkadzajkami,

klimatycznie, a zarazem nostalgicznie, po raz kolejny pokazała, że potrafi wytworzyć wyjątkową atmosferę, trudną do opisania. Po prostu
trzeba to zobaczyć. Polską gwiazdą
piątkowego wieczoru był zespół Ży-

a do tego te tajemnicze teksty osadzone w kulturze słowiańskiej, momentami przerażające, a czasem
zabawne; groteska w pełnej krasie.
W tym trzy wokale, lidera Roberta
Cd. str. 11

GMINA HAJNÓWKA
Zawody Sportowo – Pożarnicze w Trywieży
28 lipca
2019 roku w Trywieży odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez Wójt Gminy Hajnówka
Panią Lucynę Smoktunowicz przy

współpracy z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. W tegorocznych zawodach
oprócz jednostek OSP Mochnate,
OSP Nowokornino, OSP Orzeszkowo, Wójt Gminy Hajnówka zaprosiła

jednostkę OSP z Gminy Białowieża.
Zawody rozgrywane były w dwóch
konkurencjach. Druhowie zmierzyli
się w sztafecie pożarniczej 7x50
z przeszkodami oraz w pożarniczym ćwiczeniu bojowym.

Zawody wygrała drużyna
z OSP w Mochnatem, drugie miejsce zajęła drużyna z OSP w Orzeszkowie, trzecie drużyna OSP w Nowokorninie, a czwarte zaproszona
OSP Białowieża.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Mochnate z wynikiem 121,93 pkt
II miejsce – OSP Orzeszkowo z wynikiem 125,00 pkt
III miejsce – OSP Nowokornino
z wynikiem 129,37 pkt
IV miejsce – OSP Białowieża z wynikiem 139,84 pkt

obecnością zaszczycili: bryg. mgr
inż. Piotr Koszczuk - Komendant
Powiatowy PSP w Hajnówce, st,
kpt. mgr inż. Piotr Sienkiewicz, kpt.
Mariusz Kobać, kpt. mgr inż. Marcin
Karpiuk, mł. ogn. Tomasz Zabrocki.

niem nagród odbyło się tradycyjne
„wrzucanie do basenu” dowódców
drużyn: nowo wybranej Pani prezes
OSP Orzeszkowo i innych uczestników zmagań sportowych. Następnie
na placówce obok świetlicy wiejWszystkie Ochotnicze Straże skiej odbyła się część artystyczna
Pożarne otrzymały dyplomy oraz połączona z zabawą taneczną,
nagrody, które ufundowała Wójt podczas której swój repertuar zaGminy Hajnówka. Na zakończenie
prezentowały: Żawaranki – zespół
części bojowej zawodów, przed
art. działający przy OSP Mochnate
ogłoszeniem wyników oraz rozda- oraz zespół Lotos. Zawody swoją

Szczególne podziękowania
kierujemy do Komisji Sędziowskiej
z Państwowej Straży Pożarnej
w Hajnówce za pomoc techniczną
i profesjonalne przeprowadzenie
zawodów.

Ach, co to był za Piknik !
3 sierpnia 2019 roku malownicza miejscowość Lipiny, koło
Hajnówki, wprost tętniła życiem.
Na nietuzinkowe wydarzenie tematyczne pod nazwą „III Piknik Myśliwski w Puszczy Białowieskiej” zjechały tłumy gości, mieszkańców oraz

turystów, którzy mogli w tym dniu
skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
A sprawcami całego zamieszania
byli: Andrzej Łukasiewicz – Łowczy
OHZ Nadleśnictwa Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy
Hajnówka oraz Alicja Milewska –
Prezes Podlaskiego Klubu Dian.

pobliskiego lasu pierwotnego, jakim
jest Puszcza Białowieska.
W gronie osób zabierających
głos na scenie pojawili się ponadto:
ksiądz Tomasz Duszkiewicz, reprezentujący w zastępstwie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku - Andrzeja
Józefa Nowaka, Rafał
Malec - prezes Naczelnej Rady Łowieckiej
Polskiego Związku Łowieckiego oraz Tomasz
Miliszkiewicz - hetman
Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego.
Uroczystego
otwarcia wydarzenia
dokonał Jarosław Zieliński. Było tym bardziej podniosłe
i wyjątkowe, jako że towarzyszył
mu wystrzał armaty. Potężny huk
stał się sygnałem, że impreza rozpoczęła się na dobre i pora zaprosić
na scenę pierwszych wykonawców.
Przepiękny koncert kunsztownej
muzyki myśliwskiej, w oprawie
licznych instrumentów dętych oraz

Zaczęło się oczywiście od uroczystego otwarcia. Następnie głos
zabrali zaproszeni goście m.in. patron honorowy wydarzenia – profesor Jan Szyszko oraz wiceminister
spraw wewnętrznych i administracji – pan Jarosław Zieliński. W ich
oficjalnych przemowach nie zabrakło oczywiście wzmianek na temat
kondycji oraz aktualnego wizerunku

towarzyszącej im gry sygnalistów
na rogach naturalnych, dali wyjątkowo eleganccy i dostojni panowie
z zespołu Hubertus, który przyjechał na Piknik prosto z pomorskiego
Kwidzyna.
Wraz z pierwszymi dźwiękami muzyki ruszyły degustacje na
stoiskach promocyjnych, usytuowanych wokół sceny. Można było
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zasmakować m.in. myśliwskiego
bigosu, grochówki czy dzika z rożna. Nie zabrakło również swojskich
rarytasów, które pieczołowicie przygotowywały gospodynie z Kół Wiejskich, działających na terenie gminy
Hajnówka. I tak oto kulinarnej ocenie smakoszy swoje potrawy poddawały: Mochnaczki z Mochnatego,
Orzeszkowe Babeczki z Orzeszkowa
oraz Lipinianki z Lipin. Natomiast

chętnych do wzięcia w nim udziału
osób, jak i ogromną rzeszę kibicujących widzów.
Z zainteresowaniem publiczności spotkały się ponadto pokazy
sokolników z Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej w Białymstoku
oraz towarzysząca im edukacyjna
pogadanka w wykonaniu ekspertów.
Zaraz potem ruszyła aukcja charytatywna pt. „Myśliwi - dzieciom”.

dla amatorów „słodkiego, miłego
życia” - niczym ze znanej piosenki
wiadomej grupy muzycznej – pojawiła się szansa na zasmakowanie
przepysznych miodów pitnych z pasieki rodzinnej GRYCUK.
Organizatorzy nie pozostali dłużni również najmłodszym
uczestnikom pikniku. Czekała na
nich ogromna, dmuchana zjeżdżalnia, która sprawiała dzieciakom
prawdziwą frajdę. Okazało się jednak, że nieskomplikowana zabawa,
taka jak drużynowe przeciąganie
liny, użyczonej przez strażaków
z OSP Mochnate, nie jest
wcale mniej atrakcyjna
i stanowić może równie
imponującą rozrywkę.
Impreza ujawniła ponadto, że nie tylko dzieci
czekają na gry, konkurencje
i zabawy. Dorośli z zapałem
i entuzjazmem uczestniczyli m.in. w konkursie piłowania drewna, który skupił
wokół siebie zarówno grono

Był to zdecydowanie najdłuższy
punkt w harmonogramie pikniku,
ale to właśnie za jego sprawą uda
się wesprzeć siły i środki Oddziału
Dziecięcego Szpitala w Hajnówce.
Przysłowiową wisienką na
torcie był natomiast koncert tegorocznej gwiazdy wieczoru. Organizatorzy postawili na kultowe
przeboje Czerwonych Gitar, o których nieśmiertelności przekonywać
chyba nikogo nie trzeba. Te ponadczasowe hity wyśpiewał świetny
polski bigbit - drugie wcielenie The
Postman - Beatlesów z Polkowic

na Dolnym Śląsku. Zespół pokonał
aż 700 km, aby swoją obecnością,
wizerunkiem artystycznym oraz żywiołowym koncertem uświetnić to
wyjątkowe wydarzenie plenerowe,
mające miejsce nieopodal prastarej puszczy. I jak się okazało - był
to strzał w dziesiątkę - ponieważ
grupa została ciepło przyjęta przez
publiczność, która długo nie puszczała jej ze sceny, podtrzymując
niegasnące oklaski i wiwaty na jej
cześć.
Roztańczoną i rozgrzaną do
czerwoności publikę wzięło następnie pod swoje skrzydła Studio
Piosenki Fart z Bielska Podlaskiego. Młode, energiczne dziewczyny, w profesjonalnym widowisku
muzycznym zaprezentowały bogaty program artystyczny, który
zdecydowanie przypadł do gustu
słuchaczy. Za sprawą sprzyjającej
pogody Piknik trwał w najlepsze,
a zakończyła go dopiero taneczna
potańcówka pod gołym niebem dla
najwytrwalszych i najbardziej spragnionych muzycznej fiesty.
Organizacja i realizacja III Pikniku Myśliwskiego w Puszczy Białowieskiej - Lipiny 2019 - możliwa
była dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu instytucji i osób, w szczególności Naszych Nadleśnictw, Kół
Łowieckich. Po pełną listę przyjaciół
Pikniku, jak i bogatą fotorelację zapraszamy na stronę www.gmina-hajnowka.pl
Wszystkim
darczyńcom serdecznie dziękują
organizatorzy, pozostając w nadziei
na przychylność
i hojność przy okazji
kolejnych edycji Pikniku Myśliwskiego.
Autor tekstu:
Mariola GermanPietruczuk

Wieści Podlaskie

Nabór do szkół ponadpodstawowych zakończony

Andrzej Stepaniuk ponownie
dyrektorem II LO
Zakończyła się procedura
wyboru dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.
Zarząd Powiatu ponownie powierzył to stanowisko Andrzejowi
Stepaniukowi, który podczas przeprowadzonego konkursu nie miał
konkurentów.

wała do Zarządu Powiatu wniosek
o zatwierdzenie wyników konkursu,
co nastąpiło 19 czerwca. Na posiedzeniu w dniu 25 lipca br. Zarząd
Powiatu podjął uchwałę powierzającą zainteresowanemu funkcję dyrektora szkoły oraz nadającą mu
upoważnienie do składania oświadczeń woli w sprawach związanych

Konkurs na stanowisko dy- z bieżącą działalnością. Kadencja
rektora II LO odbył się 6 czerwca „nowego” dyrektora placówki będzie
br. Przystąpił do niego tylko jeden
trwała do 31 sierpnia 2024 r.
kandydat – kierujący dotychczas
Panu Andrzejowi Stepaniukoplacówką Andrzej Stepaniuk. W wy- wi gratulujemy wyboru i życzymy
niku przeprowadzonego postępo- nieustających sukcesów.
wania komisja konkursowa skieropd, fot. N. Stepaniuk

IX sesja Rady Powiatu
w Bielsku Podlaskim
31 lipca br. radni powiatowi
debatowali na kolejnej sesji, zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu.
Krótki porządek obrad dotyczył bieżących spraw finansowych.
Zasadniczym powodem zwołania sesji była konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu,
m.in. związanych z otrzymaniem

droga Andryjanki – Wygonowo. Ponadto zwiększono środki pochodzące z budżetu gminy Bielsk Podlaski
na przebudowę mostu przez rzekę
Biała (na odcinku Dubiażyn – Podbiele).
Rada Powiatu podjęła także
uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej miastu Bielsk Podlaski.

dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Do budżetu powiatu
wpłynęły środki na realizację zadań drogowych. Dzięki temu w roku
bieżącym wykonane zostaną inwestycje: droga w miejscowości Koszki,
ulica w miejscowości Spieszyn oraz

Środki finansowe w wysokości
500 tys. zł zostaną przekazane na
budowę Bielskiego Domu Kultury.
W roku 2020 powiat przekaże kolejną transzę pomocy o identycznej
wartości.

Wieści Podlaskie
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Zarząd Powiatu ustalił ostateczny kształt naboru uczniów do
klas pierwszych szkół ponadpodstawowych podległych powiatowi bielskiemu. Trafi do nich aż 673 uczniów.
Jest to wynik tzw. podwójnego rocznika, do szkół ponadpodstawowych
trafią bowiem w bieżącym roku zarówno absolwenci gimnazjów, jak

i ósmych klas szkół podstawowych.
Najwięcej młodzieży trafi do Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi
Podlaskiej. Naukę rozpocznie tu
aż 201 uczniów. Dużą popularnością cieszy się także I Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, w którym miejsce znalazło 199
osób. Nieco mniej uczniów nabrał

Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K.
Piłsudskiego – 163. Do nauki w II
Liceum Ogólnokształcącym z BJN
im. B. Taraszkiewicza trafiło 110
osób.
Bielskie szkoły ponadpodstawowe były znakomicie przygotowane na przyjęcie zwiększonej ilości
uczniów.
pd

Umowy na przebudowę dróg powiatowych
W lipcu i sierpniu powiat bielUmowę podpisano dn.
ski zawarł z Przedsiębiorstwem 31.07.2019 r. Termin zakończenia
Drogowo – Mostowym MAKSBUD robót budowlanych – 10.12.2019 r.
Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim umo- Wartość zadania 2,2 mln zł. Inwewy na przebudowy kolejnych dróg stycja realizowana przez Powiat
powiatowych. Dotyczy to trzech
Bielski przy wsparciu ze środków
planowanych do realizacji jeszcze
budżetu państwa i Gminy Bielsk
w tym roku inwestycji:
Podlaski.
1. Przebudowa ciągu dróg
powiatowych Nr 1589B i 1590B
na odcinku Rajsk – droga gminna w kierunku m. Plutycze - dł.
2 km.
Umowę podpisano dn.
31.07.2019 r. Termin zakończenia
robót budowlanych przewidziany
jest na 06.12.2019 r. Wartość zadania ponad 3,3 mln zł. Inwestycja
realizowana przez Powiat Bielski
ze środków Funduszu Drogowego
w partnerstwie z Gminą Bielsk Podlaski.
3. Przebudowa drogi po2. Przebudowa mostu poło- wiatowej Nr 1751B Andryjanki
żonego w ciągu drogi powiato- – Wygonowo. Etap II – dł. 1,1 km.
wej Nr 1684B przez rzekę Biała
Umowę podpisano dn.
wraz z rozbudową dojazdów (od 02.08.2019 r. Termin zakończenia
m. Dubiażyn w kierunku m. Podbie- prac – 29.11.2019 r. Wartość inle) - dł. 0,6 km.
westycji 1,6 mln zł. Inwestycja re-

alizowana jest przez Powiat Bielski
w ramach Funduszu Drogowego
i wsparcia samorządu Gminy Boćki.
Ponadto na etapie ogłaszania przetargów w roku bieżącym jest
zadanie na przebudowę ulicy w m.
Koszki (Gmina Orla) i przebudowę
ulicy w m. Spieszyn (Gmina Brańsk).

Otwarcie ofert na w/w zadania nastąpi dn. 20.08.2019 r. Obie inwestycje będą częściowo finansowane
w ramach Funduszu Drogowego
z terminem zakończenia robót budowlanych w roku 2020 tj. 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. pzd
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Rocznica pilickiej zbrodni
„Jeśli zapomnę o Nich, Ty
Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!”
– te słowa Adama Mickiewicza nie
są obce mieszkańcom Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego, którzy jak co roku przybyli na uroczy-

ski, Antoni Beszta-Borowski,
Henryk Opiatowski z Brańska), nauczyciele, lekarze, inżynierowie, urzędnicy. Poprowadzono ich do więzienia gestapo w dzielnicy Hołowiesk
w Bielsku Podlaskim. Tam
dołączono do nich 18-letnią
Mariannę Kłosowską, skazaną za ucieczki z przymusowych robót. Aresztowanych
załadowano do samochodów
ciężarowych i zawieziono na
polanę Lasu Pilickiego na
uroczysko Osuszek, gdzie
nocą więźniowie bielskiego
obozu karnego wykopali dół.
Wszystkie ofiary rozstrzelano
seriami z broni maszynowej.
Po wojnie, w 1945 roku
dokonano ekshumacji ciał pomordowanych, dokonując ceremonii
pogrzebowej na cmentarzu pastość kolejnej 76. rocznicy zbrodni rafialnym. Uroczystościom żałobw Lesie Pilickim. Po raz kolejny nie
nym przewodniczył sufragan piński
zapomniano o 50 mieszkańcach
biskup Karol Niemira. W późniejmiasta i okolic, których ciała prze- szym czasie nad zbiorową mogiłą
szyte niemieckimi pociskami15 wzniesiono pomnik - mauzoleum
lipca 1943 roku padały do dołów „Ofiarom Barbarzyństwa 15. VII.
śmierci, wykopanych na leśnej po- 1945 r.”.
lanie. Ich nazwiska odczytano na
Lipiec 1943 r. stał się najwstępie do rocznicowej uroczysto- czarniejszym okresem dla miesz-

wództwa podlaskiego. To właśnie
ten oddział dokonał zbrodni w Lesie Pilickim.
W uroczystości poświęconej
pamięci ofiar lipca 1943 roku wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy
miasta i powiatu bielskiego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym wicestarosta
bielski Piotr Bożko oraz sekretarz
powiatu Ryszard Anusiewicz, służby mundurowe i leśne, delegacje
instytucji i przedsiębiorstw, harce-

ści pod mauzoleum Ofiarom Barbarzyństwa, a na mogiłach złożono
wiązanki kwiatów.
15 lipca 1943 roku, o godzinie czwartej trzydzieści rano
żandarmi niemieccy wdarli się do
wytypowanych wcześniej mieszkań, aresztując w sumie 49 osób,
w tym szesnaścioro dzieci. Wśród
nich znalazła się elita bielskiej inteligencji - księża (Ludwik Olszew-

rze i młodzież szkolna oraz poczty
sztandarowe. Obecni byli także
członkowie rodzin pomordowanych
bielszczan. Główną częścią obchodów tragicznej rocznicy była msza
św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana bielskiego ks.
kanonika Ryszarda Zalewskiego.
Nie zabrakło także przedstawicieli
cerkwi prawosławnej, w tym dziekana bielskiego ks. mitrata Leon-

kańców Podlasia. Gauleiter Prus
Wschodnich, Erich Koch podjął
działania pacyfikujące ten obszar,
powołując specjalną grupę operacyjną, nazwaną od nazwiska dowódcy „grupą Müllera”. Dokonała
ona wielu masowych egzekucji
w różnych miejscowościach, od
Grodna poprzez Białystok i Grajewo
po Łomżę i Zambrów oraz w południowej części obecnego woje-

skości, dbając o nasze
narodowe wartości.
Po zakończeniu
mszy św. udano się na
miejsce straceń na uroczysku Osuszek w Lesie
Pilickim. Tu, pod krzyżem
modlitewnej pamięci
w miejscu, gdzie znajdował się dół śmierci
zapalono znicze i złożono kwiaty. Krótkie przemówienie wygłosił wicestarosta Piotr Bożko,
dziękując uczestnikom
uroczystości za pamięć
o tragicznych wydarzeniach lipca 1943 roku
i ofiarach zbrodni. Wystącjusza Tofiluka.
pił także Roman Czepe –
Podczas mszy św. porusza- wicestarosta białostocki, przedstającą homilię wygłosił ks. Dariusz wiciel ministra edukacji narodowej,
Misior. Jej część poświęcił rozważa- który porównując zadbane groby
niu sensu ofiary, jaką przed 76 laty i cmentarze niemieckich żołnierzy
ponieśli pomordowani bielszczanie, z nierzadko opuszczonymi i zapoale też wzbudzał wśród zebranych
mnianymi mogiłami obrońców polrefleksję, dotyczącą ich udziału skiej ziemi, wołał o pamięć i szacuw tej uroczystości. Ofiary zbrodni
nek dla nich. Kapłani oby wyznań
ginąc zostawiły bowiem swój niepi- – katolickiego i prawosławnego
sany testament, który powinniśmy poświęcili swoje modlitwy pomorwszyscy wypełniać, zachowując dowanym bielszczanom.
przywiązanie do Ojczyzny i polpd

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór
wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.
Wnioski będą przyjmowane
w dniach 21-23.08.2019 r. w se4

kretariacie Powiatowego Urzędu
Pracy w Bielsku Podlaskim, 17100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja
17, pok. 201 w godzinach 7.30 –
15.30 lub w formie elektronicznej
na adres bibe@praca.gov.pl, albo
za pośrednictwem platformy e-PUAP – w przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (od 21.08.2019 r.

od godz. 7.30 do 23.08.2019 r. do
godz. 15.30).
Zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy,
w 2019 roku środki z rezerwy KFS
przeznaczone mogą być na: a)
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników centrów integracji społecznej, klubów integracji
społecznej, warsztatów terapii
zajęciowej; b) wsparcie kształcenia
ustawicznego osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności; c)
wsparcie kształcenia ustawicznego
w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi
pracy.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Bielsku Podlaskim regulaminem dotyczącym finansowania
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków
KFS.
Na finansowanie kształcenia
ustawicznego w ramach rezerwy
KFS w 2019 roku Powiatowy Urząd
Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał kwotę 250 tys. zł.
W ramach KFS mogą być pokryte koszty kształcenia ustawicznego w wysokości 80 proc. całkowitych jego kosztów, 20 proc. kosztów

pokrywa pracodawca. W przypadku
mikroprzedsiębiorstw z KFS można
pokryć 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego. W obu przypadkach łączny koszt szkolenia na
jednego uczestnika w danym roku
nie może przekroczyć kwoty 300
proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Środki z KFS stanowią pomoc
udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji
Zawodowej Powiatowego Urzędu
Pracy, pok. 309 (III piętro), tel. 85
833 27 22 lub 85 833 27 29.
ap

Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
XIX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
6
lipca
2019r. w Augustowie odbyła się
kolejna podlaska edycja popularnego kulinarnego konkursu, który
gromadzi wielu chętnych do zaprezentowania swoich regionalnych
produktów.

Na szczeblu krajowym konkurs organizuje Polska Izba Produktu Regionalnego w Warszawie.
W woj. podlaskim organizatorami
tego przedsięwzięcia są: Marszałek
Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku.
Dzięki przychylności władz

Wieści Podlaskie

Gminy Wyszki przedstawicielki towała p. Zuzanna Maksimiuk, która
trzech organizacji naszej gminy do konkursu wystawiła:
mogły pojechać do Augustowa ze - Dżem ze Świnki- smarowidło do
chleba,
swoimi produktami regionalnymi
Pigwówka- nalewka z pestek pii zaprezentować je przed pięciogwy.
osobową komisją konkursową.
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich Ak„To p c z e w i a n k i ”
z Topczewa reprezentowały p. Elżbieta Karpiesiuk
i Jadwiga Puchalska. Do konkursu
wystawiły:
- Sękacz z Topczewa,
- Pierogi drożdżowe
smażone na głębokim tłuszczu,
- Rurki z pieczarkami.
Każdego
roku komisja ma
nie lada wyzwanie,
ponieważ musi wybrać spośród ponad
100 najlepiej przytywna Wieś w Niewinie Borowym gotowanych produktów te najlepreprezentowała p. Eugenia Bożena sze. Reprezentacja nasza może
Gromada, która do konkursu przy- pochwalić się sukcesem, ponieważ
gotowała następujące produkty:
Głogówka - nalewka z kwiatów gło- Głogówka- nalewka z kwiatów gu, zdobyła w podkategorii napoje
głogu,
alkoholowe pierwsze miejsce. Pani
- Tort ziemniaczany dekorowany Eugenia Bożena Gromada za swój
plastrami boczku.
produkt otrzymała dyplom i nagroKlub Seniora działający przy dę.
Gminnym Centrum Biblioteczno
W związku z tym, że konKulturalnym w Wyszkach reprezen- kurs odbywał się podczas Targów

Turystycznych Polska
Smakuje, była możliwość sprzedaży swoich
produktów. Nasze organizacje skorzystały z tej
możliwości i zapewniły wcześniej miejsce
w pawilonie wystawionym przez KOWR. Było
to pierwsze tego typu
doświadczenie naszych
pań. Trzeba przyznać,
że kanapki z dżemem
ze świnki i ogórkiem
kiszonym p. Zuzanny,
oraz drożdżowe pierogi
i rurki z pieczarkami pań
z Topczewa cieszyły się
uznaniem pośród zwiedzających w tym dniu Targi Polska
Smakuje.
Należy przyznać, że konkurs
ten spełnia ważną poznawczą
i integracyjną rolę. Pozwala też na

podbudowanie własnej samooceny,
jakże ważnej cechy do budowania
kapitału i twórczego działania w organizacji.
Tekst i zdjęcia Bożena Gromada

Gminne ćwiczenia OSP
W dniu 4 sierpnia br. odbyły
się gminne ćwiczenia ochotniczych
straży pożarnych pt. „Pożar kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Filipy gm. Wyszki”. Udział
w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie
Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania

jednostek PSP i OSP podczas gaszenia pożaru lasu o dużej powierzchni
i jego lokalizacji wraz z udzieleniem
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Ćwiczenia zostały poprzedzone odprawą, podczas której omówiono
zagadnienia związane z taktyką
ratowniczo-gaśniczą, ratownictwem
medycznym oraz bezpieczeństwem
prowadzonych działań ratowniczogaśniczych.
(ug wyszki)
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GMINA NAREWKA

Brańsk

XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania
Cd. ze str. 1

Festyn w Siemianówce
Udany był doroczny białoruski festyn ludowy
w Siemianówce (powiat hajnowski).
Organizowany jest w pierwszej
dekadzie sierpnia i na świeżym
powietrzu. W tym roku zaproszono
zespoły wokalno-muzyczne z Białegostoku, Moszczony Królewskiej
(gmina Mielnik) i Narewki. Przed
koncertem (rozpoczął się on o godzinie 17) członkinie miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich “Jezioran-

ki” poczęstowały uczestników imprezy upieczonym przez siebie słodkim ciastem. Koncert trwał ponad
dwie godziny. Można było posłuchać
pięknych piosenek białoruskich,
ukraińskich, polskich i rosyjskich.
Na zakończenie festynu odbyła się
zabawa taneczna, Grał i śpiewał
zespół “Axel” z Narwi. Organizatorzy poczęstowali kiełbaskami, które
można było podgrzać na ognisku.

Od 30 lipca do 4 sierpnia
trwały tegoroczne Podlaskie Spotkania. Festiwal organizuje Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” wspólnie ze Stowarzyszeniem
Artystycznym „Skowronki” i Miej-

skim Ośrodkiem Kultury w Brańsku. Uczestnicy festiwalu poprzez
taniec, śpiew i wielobarwne stroje
prezentują kulturę swojego regionu
i kraju. Występujące zespoły wiele
różni ale łączy miłość do folkloru.
W tym roku w Brańsku, Boć-

kach, Bielsku Podlaskim, Szepietowie, Wysokiem Mazowieckiem
i Ciechanowcu wystąpiły grupy folklorystyczne z Albanii, Boliwii, Czech,
Chorwacji, Indii, Kuby, Łotwy i Polski.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

(seb)

Dzień Grodziska
W pierwszą niedzielę sierpnia
odbyły się kolejne Dni Grodziska.
Koncert zespołów rozpoczął występ Kapeli Szwagrów. Licznie ze-

„Nowina” z Moszczony Królewskiej

brana publiczność, co potwierdza
potrzebę organizacji takich imprez,
mogła jeszcze obejrzeć występy
zespołów: Chłopcy z Bandu, Cassel,
Klekociaków, Playboys. Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla najmłodszych. Wśród licznych straganów
od pewnego czasu pojawiają się
także stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Podobnie było i w Grodzisku,

a stoisko KGW m.in. z ciastem i pierożkami cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem, które przełożyło
się na dostarczenie Kołu funduszy
na działalność. Jak zawsze w Grodzisku było dużo mam z maluchami,
które korzystały z przygotowanych
na tę okazję atrakcji.
Wiesław Sokołowski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

„Narewczanki” z Narewki
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GMINA CZEREMCHA
V Turniej Piłki Błotnej
Jedna
z imprez towarzyszących
Festiwalowi z „Wiejskiego
Podwórza” jest turniej Piłki
błotnej. W tym roku odbył
się już po raz piąty. Przez
dwa dni zawodnicy z Polski
i Białorusi walczyli o palmę
pierwszeństwa. Rozgrywki
rozpoczęto w dwóch gru-

pach w sobotę a w niedzielę
odbyły się rozgrywki finałowe. W półfinale spotkały się
drużyny Old Boys Czeremcha
i Torfowy dr Tusz (1:1, k 1:0)
oraz Pingwiny z Madagaskaru i Kobryń 2 (1:3). W finale
zmierzyły się zespoły Old
Boys Czeremcha i Kobryń 2
(0:1) a w pojedynku o trzecie

miejsce Pingwiny z Madagaskaru i Torfowy dr Tusz (3:0).
Końcowa tabela turnieju przedstawia się następująco:

1. Kobryń 2
2. Old Boys Czeremcha
3. Pingwiny z Madagaskaru
4. Torfowy dr Tusz
5. Grube Ryby

6. FC Niwa
7. Coco Jambo
8. Pub Brama
9. Właściciele Brzuszków
Piwnych

10. FC Zamuleni
11. Rycerze Walentyny
12. Szczuczyn Leskom
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu.

(wss) foto. Adam Wiluk

Dobrze mieć swoją gwiazdę

Już po „Orlańskich Spotkaniach 2019”
Cd. ze str. 1

Tak się ostatnio dzieje,
że ani celebryci z pierwszych
stron gazet, ani politycy, ani
czołowi artyści filmu i teatru
nie mogą równać się popularnością z nimi – gwiazdorami disco polo! Ci gromadzą
bowiem na imprezach gigan-

Wieści Podlaskie

tyczne tłumy fanów, sięga po
nich telewizja, a nawet menedżerowie zza oceanu. W Orli
tak samo. Podziwialiśmy
kunszt wszystkich zespołów,
ale czekano na Niego, zapowiedzianą gwiazdę wieczoru
(zresztą rodaka z pobliskich
Gredel). I w końcu na scenę

z Akcentem wszedł Zenon ganizatorom tegorocznych
Martyniuk. Zbiorowym śpie- „Orlańskich Spotkań” - i piękwom i bisom nie było końca
na pogoda i liczna publiczność
mimo późnej pory. Niewątpli- i naprawdę świetni artyści.
wie Martyniuk osiągnął po- Oby podobnie było za rok !
ziom ogólnopolskiego idola. Patronat medialny nad imTu zaśpiewał dla swoich kra- prezą objęły „Wieści Podlaskie”
jan bez honorarium.
więcej na www.wiescipodlaskie.eu
Wszystko sprzyjało or(wip)
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XXIII Dni Kleszczel

Michałowo

Białoruskie Spotkania Folkowe
Cd. ze str. 1

ogranicza się tutaj jedynie do płynących ze sceny białoruskich piosenek. Organizatorzy starają się przygotować jak najwięcej elementów,
które oddają jej charakter. Mówimy
tu więc i o dostępnych słomianych
kapeluszach i wiankach, warsztatach malowania białoruskich wzorów na koszulkach, poczęstunku
(m.in. kwas chlebowy) i tak dalej.
Atmosferę imprezy bardzo cenią sobie również pojawiający się
na niej artyści. Dzięki specjalnie
przygotowanemu zapleczu wszyscy
mieli okazję się poznać i razem biesiadować. Była okazja aby również
razem pośpiewać i potańczyć.
Warto podkreślić wysoki poziom artystyczny tegorocznych
Spotkań. Oczywiście duża w tym
zasługa zespołu Prymaki i gości
z Białorusi – grup Bahacz, Pieśniary i Ciernica. Ciszyć może również
doskonała forma zespołów na
co dzień związanych z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Michałowie.
Na Białoruskich Spotkaniach
Żurobice

Folkowych bawiło się około dwóch
tysięcy widzów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Wołkowyska,
miasta partnerskiego na Białorusi, przedstawiciele Rady Powiatu,
Prezydent Miasta Białegostoku
czy też posłowie na Sejm: Mieczysław Baszko, Tomasz Cimoszewicz
i Krzysztof Truskolaski.
A już za rok czeka nas 10
edycja święta kultury białoruskiej
w Michałowie – już pod pierwotną
nazwą czyli Prymackaja Biasieda.
W 2020 roku dodatkowo 25-lecie
swojej działalności świętować będzie zespół Prymaki. Tak więc już
teraz zapraszamy w następne wakacje do Michałowa.
Warto również dodać, że
w tym roku widzowie mieli okazję
wysłuchać nowej piosenki „Michałowskaja Ziamla” autorstwa Jerzego Ostapczuka. Utwór został wykonany przez dzieci i bardzo szybko
wpadł w ucho wszystkim obecnym
w amfiteatrze. Będzie to nowy
hymn Prymackiej Biasiedy.
(um Michałowo)

Forest Run

Forest Run to biegi dla wy- nie zmęczyć, umorusać i wytaplać
w błocie. W tym roku uczestnicy
trwałych. Powstały z miłości do
trailu. Biegi z przeszkodami są
biegli nowa trasą o długości 8 kilow ostatnim czasie jedną z najszyb- metrów. Na zawodników czekało 30
ciej rozwijających się gałęzi zawo- przeszkód których pokonanie było
dów w Polsce. 28 lipca w Żurobi- nie lada wyzwaniem. Organizatocach odbyła się II edycja zawodów rem biegów było Stowarzyszenie
Forest run. To zabawa dla śmiałków, „Forest Run” w Żurobicach.
którzy nie wahają się ekstremal(ugd)

Tegoroczne Dni Kleszczel rozpoczęły się w piątek 26 lipca nad
zalewem w Repczycach. Niestety
jedna z zaplanowanych atrakcyjnych imprez , Fiesta Balonowa, nie
mogła się odbyć z powodu bra-

Daria Zawiałow.
Teraz jestem kobietą
Po wielu latach poszukiwań
znalazłam siebie, co nie jest takie
oczywiste, kiedy mamy kilkanaście
lat. Mamy wtedy swoje autorytety,
wzorce, podoba nam się strasznie
jak „ktoś coś robi”, chcemy to naśladować, być jak ten „ktoś”. Bycie
sobą, czyli podążanie za własnym
głosem, a najpierw odnalezienie
tego głosu i poznanie siebie – kim
ja tak naprawdę jestem – jest bardzo ważne, nieoczywiste i niełatwe.
Mnie to zajęło wiele lat, teraz wiem
kim jestem – po prostu zwyczajną
Darią Zawiałow – widziałam zawsze
po swojemu, idę własną drogą.
O nowej płycie, inspiracjach
życiowych i artystycznych Darii Zawiałow przeczytasz na www.wiescipodlaskie.eu

ku zgody Straży Granicznej, więc
przybyli baloniarze wystartowali
z oddalonej o kilkanaście kilometrów wsi Chytra w gminie Hajnówka. Drugi dzień rozpoczął się od IV
Maratonu Królewskiego. W biegu

uczestniczyli zarówno doświadczeni
zawodnicy jak też dzieci, młodzież
i dzieci. Po raz pierwszy maratonowi towarzyszył marsz Nordic
Walking. Gdy jedni biegali inni
uczestniczyli w dorocznym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Kleszczelowskiej. Po części sportowej przyszedł czas na rozrywkę.
Na scenie wystąpiły m.in. Juni Brasovului z Rumunii oraz Skład Niearchaiczny, Miksturki, Karolina Polak,
Czeremszyna, Raperzy Się Kręci,
Elektryczny Węgorz, Kleszczelovsky.
Dni Kleszczel zakończyły
w niedzielę rozgrywki drużyn podwórkowych o Puchar Dyrektora
MOSiR oraz pokaz kronik filmowych.
(wss)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Festyn w Dubiczach Cerkiewnych
27 lipca w Dubiczach Cerkiewnych odbył się festyn białoruski. Wystąpiły zespoły lokalne:
zespół wokalny „Na szczęście”
z Dubicz Cerkiewnych, „Cegiełki”
z Lewkowa Starego, „Omorfon”

z Siemiatycz, „Krynica” i „Lainland”
z Białegostoku oraz zespół „Kupalinka” z Mińska na Białorusi.
(wss)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

REKLAMA
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Biopsja cienkoigłowa
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO
DLAPORADNICTWA
MIESZKAŃCÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO
LISTAPORADNICTWA
JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO
CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
NAZWA JEDNOSTKI
1

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń
RODZINNE
tel. 856825983; 856823642,
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora)

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Hajno� wce

Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, z zakresu pomocy
społecznej, w sprawie rozwiązywania
problemo� w alkoholowych i innych
uzalez! nien�, w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, dla oso� b
pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 10a,
17-200 Hajno� wka

2

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Hajno� wce

ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 10A
17-200 Hajno� wka,

3

Centrum wsparcia
dla oso� b w stanie
kryzysu
psychicznego
(zlecenie NFZ)

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo
zawodowe, w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie interwencja
kryzysowa, profilaktyka uzalez! nien�,
prawa dziecka, zdrowie psychiczne
dzieci i młodziez! y, wspomaganie szko� ł,
przedszkoli i placo� wek os� wiatowych.
Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, mys� li samobo� jcze

4

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Hajno� wce

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo
zawodowe, w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie interwencja
kryzysowa, profilaktyka uzalez! nien�,
prawa dziecka, zdrowie psychiczne
dzieci i młodziez! y, wspomaganie szko� ł,
przedszkoli i placo� wek os� wiatowych.

ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 10A
17-200 Hajno� wka,

5

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Hajno� wce

6

Gminny Os� rodek
Pomocy Społecznej
w Hajno� wce

7

Gminny Os� rodek
Pomocy Społecznej
w Narewce

8

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemo� w
Alkoholowych
w Hajno� wce

9

10

Punkt
Konsultacyjny
dla oso� b
doznających
przemocy
domowej,
poradnictwo,
wsparcie,
wspo� łpraca z
innymi
instytucjami.
Ogo� lnopolskie
Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w
Rodzinie
„ Niebieska linia”

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliz! szym miejscu
pomocy w problemach przemocy
domowej

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Hajno� wce

Monitorowanie bezpieczen�stwa

12

Centralne
Zarządzanie
Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczen�stwa

13

Powiatowy Urząd
Pracy
w Hajno� wce

14

Wojewo� dzki Urząd
Pracy w
Białymstoku

Poradnictwo zawodowe i informacja
zawodowa ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1265 i 1149)
Udzielanie informacji o usługach
urzędo� w pracy

15

Infolinia Urzędo� w
Pracy - Zielona
Infolinia

Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędo� w pracy.

Os� rodek Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem w
Hajno� wce

pomoc prawna
pomoc psychologiczna

17

Powiatowy
Rzecznik
Konsumento� w
w Hajno� wce

Ochrona praw konsumenckich

18

Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumento� w

Ochrona praw konsumenckich

19

Rzecznik Praw
Dziecka – dziecięcy
telefon zaufania .

pn. –pt.
w godz. 730 do
1530

Ochrona praw dziecka

WWW
e-mail
bip.pcprh.wrotapo
dlasia.pl
pcpr@powiat.hajn
owka.pl

PSYCHOLOGICZNE
tel. 85 682 23 05
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora)

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

PEDAGOGICZNE
tel. 85 682 23 05
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora)

800 120 002
Pan�stwowa Agencja
Rozwiązywania
Bezpłatna infolinia
Problemo� w
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Powiatowe Centrum
tel. 85 682 95 91
Zarządzania
Kryzysowego w
Hajno� wce
ul. 11 Listopada 4
17-200 Hajno� wka
Całodobowy dyz! ur:
Rządowe Centrum
(22) 361 69 00
Bezpieczen�stwa
(22) 785 700 177
Rakowiecka 2A
e-mail:
00-993 Warszawa
dyzurny@rcb.gov.p
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
ul. Piłsudskiego 10A
tel. 85 682 96 10 (koszt
17-200 Hajno� wka
połączenia zgodnie z taryfą
operatora)
fax. 85 682 96 11
Wojewo� dzki Urząd
Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

85 749 72 00 (koszt połączenia
zgodnie z taryfą operatora)

Urząd Pracy.
Ciepła 20 .
15-472 Białystok.

19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą operatora.
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Miejski Os� rodek
tel. 795 676 593 (koszt
Pomocy Społecznej w
połączenia zgodnie z taryfą
Hajno� wce
operatora)
ul. 11 Listopada 24
PRAWO KONSUMENCKIE
ul. A. Zina 1
tel. 85 682 30 45
17-200 Hajno� wka
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora)
UOKiK
Pl. Powstan�co� w
Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację
Konsumento� w)
801 440 220, 22 290 89 16. Koszt
połączenia zgodnie z taryfą
operatora
PRAWA DZIECKA
Biuro RPD
800 121 212
Przemysłowa 30/32
Bezpłatna infolinia
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.

KRYTERIA DOSTĘPU
dzieci, kobiety, męz! czyz� ni
(niezalez! nie od kryterium
dochodowego, osoby i
rodziny potrzebujące
wsparcia)

pn. – pt.
w godz. 730 – 1530
Indywidualne
porady
pracowniko� w
pedagogicznych
800 –1800

www.poradniahaj
nowka.hekko.pl
poradnia@poradni
ahajnowka.hekko.
pl

Dzieci od momentu
urodzenia i młodziez!
ucząca się oraz rodzice,
nauczyciele, wychowawcy,
specjalis� ci szko� ł,
przedszkoli, placo� wek
os� wiatowych.

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparci
a.pl
porady@liniawspa
rcia.pl

Dla oso� b będących w
kryzysie
psychicznym

pn. – pt.
w godz. 730 –
1530
Indywidualne
porady
pracowniko� w
pedagogicznych
800 –1800

www.poradniahaj
nowka.hekko.pl

Dzieci od momentu
urodzenia i młodziez!
ucząca się oraz rodzice,
nauczyciele, wychowawcy,
specjalis� ci szko� ł,
przedszkoli, placo� wek
os� wiatowych.

POMOC SPOŁECZNA
Poradnictwo psychologiczne,
ul. Marsz. J.
tel. 856825983; 856823642,
pn. – pt.
pedagogiczne, z zakresu pomocy
Piłsudskiego 10a,
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
w godz. 730 do
1530
społecznej, w sprawie rozwiązywania
17-200 Hajno� wka
operatora)
problemo� w alkoholowych i innych
uzalez! nien�, w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, dla oso� b
pokrzywdzonych przestępstwem
Poradnictwo z zakresu pomocy
ul. A. Zina 1
Tel. 856823195
pn. – pt.
społecznej, w sprawach przeciwdziałania
17-200 Hajno� wka
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
w godz. 730 – 1530
przemocy w rodzinie,
operatora)
w sprawach rozwiązywania problemo� w
alkoholowych i innych uzalez! nien�,
poradnictwo socjalne
Poradnictwo rodzinne, w zakresie
ul. Białowieska 1
tel. 85 682 98 80
kaz! dy czwartek
pomocy społecznej, w sprawie
17-220 Narewka
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
w godz. 10 00 –
11 00
rozwiązywania problemo� w
operatora)
alkoholowych i innych uzalez! nien�, w
sprawie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w ramach interwencji
kryzysowej, dla bezrobotnych, dla oso� b
pokrzywdzonych przestępstwem, z
zakresu praw konsumento� w, praw
dziecka,
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Miejska Komisja Rozwiązywania
Hajno� wka,
tel. 85 682 64 40
pn. – pt.
Problemo� w Alkoholowych realizuje
ul. A. Zina 1 pok. 14
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
7.30-15.30
zadania zawarte w ustawie o
operatora)
wychowaniu w trzez� wos� ci i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje
działania związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemo� w
alkoholowych oraz integracją społeczną
oso� b uzalez! nionych od alkoholu.
Podejmuje takz! e czynnos� ci zmierzające
do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzalez! nionej od alkoholu,
obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
Pomoc osobom i rodzinom, w kto� rej
Hajno� wka, ul. A. Zina 1
tel. 85 682 64 40, 791 236 377
W zalez! nos� ci od
występuje przemoc
pok. 14
potrzeb po
HAJNOWSKIE
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
zapisie
STOWARZYSZENIE
operatora)
telefonicznym
ABSTYNENTÓW
I
RODZIN
KLUB
ABSTYNENTA „DĄB"
ul. Ks. Wierobieja 18
(2 piętro)
17-200 Hajno� wka

11

16

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

poradnia@poradni
ahajnowka.hekko.
pl

bip.pcprh.wrotapo
dlasia.pl
pcpr@powiat.hajn
owka.pl

dzieci, kobiety, męz! czyz� ni
(niezalez! nie od kryterium
dochodowego, osoby i
rodziny potrzebujące
wsparcia)

www.gops.ug.hajn
owka.wrotapodlasi
a.pl

Osoby korzystające ze
s� wiadczen� pomocy
społecznej, mieszkan�cy
gminy

www.narewka.pl

mieszkan�cy Gminy
Narewka

www.hajnowka.pl

Mieszkan�cy miasta
Hajno� wka

e-mail:
w_joanna@wp.pl

https://plpl.facebook.com/
stowarzyszeniedab
hajnowka/

Mieszkan�cy miasta
Hajno� wka

pn. – sob.
godz. 08.00–
22.00
ndz. i s� więta
godz. 08.00–
16.00

www.niebieskalini
a.info

Dla oso� b
dos� wiadczających
przemocy domowej

24 godzina na
dobę przez 7 dni
w tygodniu

www.bialystok.uw.
gov.pl
kppspha@straz.bia
lystok.pl

SK wiadek zagroz! enia
kryzysowego

24 godziny na
dobę przez 7 dni
w tygodniu

http://rcb.gov.pl/
zarzadzaniekryzysowe/
poczta@rcb.gov.pl

SK wiadek zagroz! enia
kryzysowego
Osoba poszukująca
informacji na temat
zarządzania kryzysowego

pn. – pt.
w godz. od 800 do
1400

www.puphajnowk
a.pl
e-mail:
biha@praca.gov.pl

Mogą korzystac� :
- zarejestrowani
-poszukujący pracy
- pracodawcy

pn. 7.30 – 16.00
wt. – pt. 7.30 –
15.30

http://
wupbialystok.prac
a.gov.pl
sekretariat@wup.
wrotapodlasia.pl
www.zielonalinia.g
ov.pl

Mogą korzystac� :
- zarejestrowani
-poszukujący pracy
- pracodawcy

pn.- pt.
godz. 08.0018.00

biuro@niebieskali
nia

biuro@zielonalinia
.gov.pl
pn. 13 00 - 2000
wt. – pt. 9 00 – 16

Mogą korzystac� :
- zarejestrowani
-poszukujący pracy
- pracodawcy

http://
pryzmat.org.pl
pokrzywdzeni.hajn
owka@pryzmat.or
g.pl

osoby pokrzywdzone
przestępstwem i
członkowie ich rodzin

pn. – pt.
800 - 1500

www.powiat.hajno
wka.pl
rzecznik@powiat.h
ajnowka.pl

Prawo konsumenckie

pn.- pt.
godz. 08.0018.00

https://
www.uokik.gov.pl/

Prawo konsumenckie

00

so 800 – 1200

porady@dlakonsu
mentow.pl

pn.- pt. godz.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po
godzinach i w dni
wolne moz! na
opisac� problem i
zostawic� kontakt
do siebie, a
doradcy
oddzwonią)

https://
brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji
ro� wies� niczych, szkolnych i
rodzinnych.
Moz! e dzwonic� kaz! dy, kto
dos� wiadcza problemu lub
jest s� wiadkiem.

PRAWA PACJENTA

Wieści Podlaskie
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tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Hajno� wce

Prawa pacjenta

Narodowy
Fundusz Zdrowia –
Podlaski Oddział
Wojewo� dzki
w Białymstoku

Uprawnienia ubezpieczenia
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza granicami
- kolejki do s� wiadczen�

Rzecznik Praw
Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Narodowy
Fundusz ZdrowiaCentrala

Rzecznik Praw
Oso� b
Niepełnosprawnyc
h

Zakład
Ubezpieczen�
Społecznych
Inspektorat
w Hajno� wce
Centrum Obsługi
Telefonicznej
Zakładu
Ubezpieczen�
Społecznych

Okręgowy
Inspektorat Pracy
w Białymstoku

Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

Narodowy Fundusz
Zdrowia
Gro� jecka 186
02-390 Warszawa

Ochrona praw
oso� b niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. ZQ urawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Armii Krajowej 16
tel. 85 682 95 10
17-200 Hajno� wka

Ubezpieczenia społeczne

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Porady z zakresu prawa pracy

Porady z zakresu prawa pracy.

29

Urząd Skarbowy w
Hajnówce

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne,

30

Krajowa
Informacja
Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza etc.

32
33

800 190 590
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl lub
(22) 532 82 43

Uprawnienia ubezpieczenia
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza granicami
-kolejki do s� wiadczen�

Centrum
Poradnictwa
Pan�stwowej
Inspekcji Pracy
(PIP)

31

PRAWA PACJENTA
pełnomocnik ds. Praw
tel. 85 682 90 42 (koszt
Pacjenta
połączenia zgodnie z taryfą
SP ZOZ w Hajno� wce,
operatora)
ul. Doc. Adama
Dowgirda 9
tel. 85 682 90 42
ul. Pałacowa 3
Telefoniczna Informacja Pacjenta
15-042 Białystok
800 190 590
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora)

Infolinia Centralna
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*) połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą
operatora
Takz! e kaz! dy oddział NFZ posiada
własną infolinię
801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora

(22) 560 16 00
Klienci mogą
Koszt połączenia zgodnie z taryfą
skorzystac� z pomocy
operatora.
pracowniko� w w
Centrum Obsługi
Telefonicznej lub
podczas wizyty
osobistej w placo� wce
jak wyz! ej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.
PRAWO PRACY
ul. Fabryczna 2
85 678 57 00 (koszt połączenia
15-483 Białystok
zgodnie z taryfą operatora).
PORADY PRAWNE
z telefono� w kom.: 459 599 000
z telefono� w stacj.:801 002 006
w dni robocze w godz. 9.00-15.00
udzielane osobis� cie ul. Fabryczna
2, pok. 102, Białystok
Gło� wny Inspektorat
801 002 006 (dla tel. stacj.)
Pracy
459 599 000 (dla tel. kom.)
ul. Barska 28/30
Koszt połączenia zgodnie z taryfą
02-315 Warszawa
operatora. Uwaga!!! naliczane są
tel. 22 391 82 15
koszty za czas oczekiwania na
fax. 22 391 82 14
połączenie.
PRAWO PODATKOWE
ul. 3 Maja 34
85 682 00 04
17-200 Hajnówka
(koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora)
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 (z tel. stacj.)
22 330 03 30 (z tel. kom.)
+48 (22) 33 00 330 z tel. zagr.
Koszt zgodnie z taryfą operatora

godzinach i w dni
wolne moz! na
opisac� problem i
zostawic� kontakt
do siebie, a
doradcy
oddzwonią)

rpd@brpd.gov.pl

Moz! e dzwonic� kaz! dy, kto
dos� wiadcza problemu lub
jest s� wiadkiem.

pn. i cz.
1200 do 1400

www.spzoz.hajno
wka.pl

Kaz! da osoba objęta
ubezpieczeniem lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

idudar@spzoz.hajn
owka.pl
pn.-pt. 8:0016:00 (w
poniedziałki sala
obsługi
interesanta
czynna do godz.
17.00)
pn. - pt.
godz. 08.0020.00

www.nfzbialystok.pl
sekretariat@nfzbialystok.pl
https://
www.bpp.gov.pl

Z porad moz! e korzystac�
kaz! dy kto ma poczucie
łamania praw pacjenta

kancelaria@rpp.go
v.pl
pn.- pt.
godz. 08.0016.00

http://
www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.p
l

pn.-pt.
godz. 08.0017.00

http://
www.niepelnospra
wni.gov.pl
sekretariat.bon@m
rpips.gov.pl

Kaz! da osoba objęta
ubezpieczeniem lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

Z porad mogą korzystac�
osoby niepełnosprawne,
ich rodziny oraz
organizacje działające na
rzecz oso� b
niepełnosprawnych

pn. 800- 1800
wt. – pt. 800 1500

www.zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

pn. – pt.
godz. 07.00 –
18.00

http://
www.zus.pl/ozus/kontakt/
centrum-obslugitelefonicznej-cot-

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

cot@zus.pl

pn. 8:00-17:00
wt.-pt. 8:0015:10

https://
bialystok.pip.gov.p
l

Porady z zakresu prawa
pracy

kancelaria@bialyst
ok.pip.gov.pl
pn. – pt.
godz. 9.00 –
15.00

www.bip.pip.gov.p
l,

Porady z zakresu prawa
pracy

kancelaria@gip.pi
p.gov.pl

pn. 7.30-18.00
wt.- pt.7.30-15.30

http://
www.podlaskie.kas.
gov.pl

Z porad może skorzystać
każdy podatnik

pn.- pt.
godz. 07.0018.00

www.kis.gov.pl
https://
poradnikprzedsieb
iorcy.pl/-kip-czylikrajowainformacjapodatkowa

Z porad moz! e skorzystac�
kaz! dy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
https://rf.gov.pl/
Ubezpieczenia
pn.-pt.
Biuro Rzecznika
kontakt
gospodarcze
godz. 08.00
Finansowego
(22) 333 73 28
18.00
biuro@rf.gov.pl
Al. Jerozolimskie 87
pn.-pt.
Ubezpieczenia
Porady e-mail:
02-001 Warszawa.
Społeczne, OFE ZUS
godz.11.00-15.00
porady@rf.gov.pl
(22) 333 73 26
(czas oczekiwania
lub (22) 333 73 27
pn.-pt.
na odpowiedz
Ubezpieczenia bankowe i rynku
godz. 08.00e-mailową ok.2
kapitałowego (22) 333 73 25
16.00
tygodni)
INNE
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
WWW. OBYWATEL.GOV.PL
portal Ministerstwa Cyfryzacji
Rzecznik Praw
Ochrona praw obywatelskich
Biuro RPO
800 676 676 .
pon. godz. 10.00https://
Obywatelskich
Al. Solidarnos� ci 77.
Połączenia bezpłatne z tel.
18.00
www.rpo.gov.pl
00-090 Warszawa
stacjonarnych i komo� rkowych
wt.- pt.
biurorzecznika@b
godz. 08.00rpo.gov.pl
16.00
Rzecznik
Finansowy.
(Ubezpieczonych)

Kaz! da osoba objęta
ubezpieczeniem lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

Prawa ubezpieczonych

Osoby ubezpieczone i w
sporze dotyczącym
ubezpieczen�

Moz! e zgłosic� się kaz! dy,
kto uwaz! a, z! e jego prawa
są naruszone

CZĘŚĆ II. NIEODPŁATNA POMOC prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (wg art. 8a ust. 1 pkt 2):
Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 85 682 48 36, osobiście w pok. Nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –
15.30 lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Lp.

Prowadzący

Adres

Dni i godziny

1.

Punkt
Adwokato� w i
Radco� w
Prawnych

2.

Punkt
Stowarzyszenia
Wsparcia
Obywatelskiego
w Krakowie

Zespo� ł Szko� ł
Ogo� lnokształcących
17-200 Hajno� wka,
ul. Piłsudskiego 7,
poko� j 134
Zespo� ł Szko� ł
Ogo� lnokształcących
17-200 Hajno� wka,
ul. Piłsudskiego 7,
poko� j 134

3

Punkt
Stowarzyszenia
Wsparcia
Obywatelskiego
w Krakowie

Zespo� ł Szko� ł
Ogo� lnokształcących
17-200 Hajno� wka,
ul. Piłsudskiego 7,
poko� j 134

Informacje i zapisy: pn. – pt. w godz. 7.30 - 15.30
pod numerem telefonu: 85 682 48 36 lub osobis� cie
w pok. Nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajno� wce
lub pod adresem e – mail:
sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl
Informacje i zapisy: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30
poniedziałek - tak
pod numerem telefonu: 85 682 48 36 lub osobis� cie
piątek:
00
00
w pok. Nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajno� wce
12 - 16
lub pod adresem e – mail:
sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Informacje i zapisy: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30
poniedziałek - tak
pod numerem telefonu: 85 682 48 36 lub osobis� cie
piątek:
w pok. Nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajno� wce
1200 - 1600
lub pod adresem e – mail:
sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl
poniedziałek piątek:
8 00 – 12 00

Lokal dogodny
dla osób na
wózkach
inwalidzkich

tak

Dane kontaktowe

www

http://
bip.st.hajnowka.wrotapodlasia
.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

http://
bip.st.hajnowka.wrotapodlasia
.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

http://
bip.st.hajnowka.wrotapodlasia
.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu
zamieszkania, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu, w którym
zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon lub przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr
telefonu lub adresem e-mail wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

10

Wieści Podlaskie

XXX Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2019
Cd. ze str. 1
Biełarusam, Modnaja Ciszotka, czy przy okazji koncertu Volskiego dało
przyozdobić ciało tatuażem w prze- się usłyszeć, że czas przy muzyce
Jaworskiego, Wiktorii Kwiatkowskiej
i Zuzanny Ciszewskiej, których wo- nośnym salonie „U Lisicy”. Drugi Dzieciuków ucieka w mgnieniu oka.
dzień festiwalu otworzył występ Jeszcze na pożegnanie organizatokalizy brzmiały niczym zawodzenie
na sabacie czarownic. Ale to nie był laureatów konkursu młodych kapel rzy przy akompaniamencie muzyków :B:N: zaśpiewali utwór N.R.M.
koniec magii słowiańszczyzny. Naj- czyli zespołów Harmonix Collage
pierw Re1ikt łączący progresyw- i Luty Sakavik. Po nich Kreha, Sno- „Prostyja słowy”. A dla spragniopusnou i Naviband. Na koniec trzech
nych tańca na płaszczadce zagrał
ną muzykę z twardym rockowym
graniem i odwołaniami do muzyki faworytów: Volski, :B:N: i Dzieciuki. DJ Lou Badgers. Czy to już koniec,
czy jedna z najważniejszych imprez
folkowej, gdzie muzyczne pasaże Lavon Volski z zespołem czyli ikona
muzycznych Podlasia kończy swój
przenikały się twardymi dźwiękami. białoruskiego rocka, ten muzyk nie
Po nich Znich, tradycyjna mieszan- zawodzi. Mocny rockowy spektakl, żywot ?. Tak naprawdę nikt nie wie.
Roman, Białorusin z Gdańska, któka folku i metalu, a niespodzianką w którym oczekiwania publiczności
było to, że w większości materiału zostały spełnione. Kultowe utwory rego spotykam na festiwalu od lat,
wsparła ich damska wokalna, fol- takie jak „Try Czerepachy” czy „Par- zarzeka się, że on za rok na Boryk
MASZYNY
tyzanskaja”,
jak zwykle zabrzmiały wróci, nawet jeśli ten festiwal miałkowa grupa Rutvica, która swym
archaicznym śpiewem wprowadziła świetnie. Koncert był krótki, a pu- by się zamienić w strefę biwakową,
odernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s
bliczność
nieco zawiedziona, tak
bo dla niego obok muzyki liczą się
staroobrzędowy klimat . Brzmiało to M
magicznie. Piątkową noc zamknął jakby każdy chciał odroczyć te głównie ludzie, których spotyka tuwystęp na płaszczdce DJ’a Johnny ostatnie momenty festiwalu, aby taj co roku. Leon Tarasewicz jedjeszcze trochę wchłonąć atmosfe- na z postaci, która przyczyniła się
Uraner. Sobotnie popołudnie stało
pod znakiem innych aspektów kul- ry muzyki na polanie. Potem :B:N: do powstania tej imprezy, jest zły,
tury niż muzyka. Odbył się panel z Berezy, to zespół, który w tym
kiedy ludzie mówią, że to ostanie
dyskusyjny, w którym uczestniczyli: roku obchodzi dwudziestolecie ist- „Basy”, bo tak naprawdę dzisiaj nie
Ilona Karpiuk, Lavon Volski, Vitali
nienia i nieprzerwanie od tego mo- wiadomo, czy ktoś tego nie przejmie
Zbyluk, Lidia Piekarska i Leon Ta- Sprawdzone
mentu jest związany
z festiwalem.
. Vitali Zbyluk,
białoruski dziennikarz
i solidne
kosiarki z centralnym
zawieszeniem
z serii
rasewicz, a spotkanie poprowadził I na koniec ekipa grodzieńskich od lat będący na festiwalu, czy to
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
Mikołaj Wawrzeniuk. Byli organiza- punkowców, czyli Dzieciuki. To je- jako uczestnik czy też pracownik
i KDTC 301 S zostały wyposażone
w szeroki spulchniacz.
torzy i ludzie związani z festiwa- den z tych zespołów, który zawsze
mediów, twierdzi że BASowiszcza
lem próbowali rozstrzygnąć jego
przyciąga pod scenę publiczność, spełniły swoją rolę, pokazały że
Kosiarki
KDTCna
znane
są z idealnego
ko- kultura
pozwala
nadozwiękrolę w kulturze białoruskiej, to czy chyba
ze względu
energetyczne
białoruska
ma coś
zaofepiowania
terenu,
czystości
uzyskanej
paszy
s
z
e
n
i
e
w
ydajnospełnił pokładane w nim nadzieje
punkowe granie uzupełniane akor- rowania czym się może pochwalić
ochrony
darni,aatreści
także
łatwości
ści coś
i przyśpieszenie
i czy obecna forma festiwalu się ideonem
i banjo,
utworów
sąobsługi
i tak oraz
naprawdę
tą lukę wypełni.
wyczerpała i czy musi nastąpić niskich
uniwersalne
po obu
stronach gra- Brakowało
Jak będzie naprawdę
przekonamy
kosztów
eksploatacyjnych.
przesychania
pokojego transformacja? Oprócz tego jednak
nicy bowtotejwalka
o niepodległość,
sięspulchw przyszłości.
Na pewno nikt nie
serii kosiarek
z szerokim
su. Zmodernizowany
Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.
w strefie BASstrefa pokazano dwa aniaczem.
przy tymTak
pochwała
dobrej zabawy,
może być zawiedziony
tegoroczną
przynajmniej
było do początku
został również
zespół
filmy: „Mówią Białorusini Podlasia” ubiegłego
braterstwo i roku.
pamięć
białorusko edycją,
organizatorzy
zrobiliteraz w przekładnię zinte- składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD),
Poo przeprowadzeniu
pracbo tnący,
wyposażony
reż. Mikołaj Wawrzeniuk i „Baso- –modernizacyjnych
polskich bohaterach
takich
jak:
wszystko
aby
jak
najlepiej
zakoń- wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący oraz
w tym segmencie SaMasz growaną z możliwością
wiszcza Thousands of Fans, Two
Książę Witold, Tadeusz Kościuszko
czyć tę historię.
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji.
Days, One Festiwal ” Katarzyny czy Konstanty Kalinowski. Na konSpotykamy się 18 lipca 2020
ze spulchniaczem na szeroki pokos.
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, Jest to celowy zabieg, który umożliwi jeszŻuk. Jak zwykle można było zrobić cercie nie zabrakło chóralnych śpie- roku na Boryku ! ?
Wprowadzone
zmiany
konstrukcyjne
objęły
ramię
ramię nośne oraz odciążenie. cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn
zakupy w jednym z trzech stoisk wów z publicznością jak np. w nuTekst:ruchome,
Michał Iwaniuk
ramę
kosiarek,
która została
dostoso-Zdjęcia
Wykorzystanie
przy modernizacji, przez oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.
: Paweł Bonifatiuk
z gadżetami Imbryk.by, Kamanda
merzegłówną
o Kościuszce.
Podobnie
jak
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie podlask iego producent a, elementów
MaSz
Saki

ze spulchniaczeM

Rys. SaMasz

na szeroki pokos

|

Utkane chwile
Stowarzyszenie „Kreatorzy
Rzeczywistości” powstało w Sakach
gmina Kleszczele w czerwcu 2012
roku. Za cel swej działalności uznali
m.in. wspieranie i podejmowanie
inicjatyw kulturalnych i społecznych
oraz pobudzanie do kreatywnego
działania i propagowanie idei międzykulturowości.
Zrealizowany przez Stowarzyszenie projekt “Utkane chwile” ma
się stać ciekawą, cykliczną ofertą wakacyjną dla małych i dużych.
W ramach tego projekt zorganizowano nad zalewem w Repczycach
- w dniach 22-26 lipca 2019 - spotkania podczas których całe rodziny
mogły poznać bliżej lokalne tradycje oraz doświadczyć ich w praktyce.
Zorganizowano:
• warsztaty tkactwa, podczas których powstały chodniki – pasiaki,
• warsztaty makramy, na których
tworzono wiszące kwietniki,
• warsztaty śpiewu białego podczas,
których uczyliśmy się lokalnych
pieśni,
• warsztaty kulinarne zapoznające
z lokalnymi przepisami zakończone pysznym poczęstunkiem,
• warsztaty tańców ludowych.
Projekt „utkane chwile ”był realizowany w ramach szerszego projektu EtnoPolska realizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury.
(mz)
Wieści Podlaskie

Rolnicy odchodzą ze spółdzielni
mleczarskiej w Bielsku Podlaskim

Trwałość podniesiona o 25%

Po kłopotach finansowych w Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim pojawił się kolejny problem. W ciągu ostatnich dwóch tygodni
wielutorolników
- udziałowców,
oddawać
do niej mleko,
pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin
RoadBib
interesująca
pozycja w przestało
gamie opon
rolniczych,
pozostali liczą, że sytuacja się unormuje.
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku
która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami.
Interwencję w tej sprawie u ministra rolnictwa zapowiadają podlascy
17 sierpnia, godz.znajdziemy
17.00 - 46652Urodziny
Zabłudowa
klocki, które
w połączeniu z cenOpona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodobradni z PSL Stefan Krajewski i Jerzy Leszczyński. O kłopotach finanso17
sierpnia,
godz.
14.00
I
Dni
Białowieży
tralnym
żebrem
zapewniają
o 40% więcej gumy
nie
zdefiniuje
zupełnie
nowy
segment
rynku.
Jest
wych Bielmleku zrobiło się głośno kilka tygodni temu, gdy 850 rolników
18 sierpnia, godz. 12.30 - Rajd Husarski - start w Ignatkach
na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne
to
rozwiązanie
proponowane
do ciągniepierwsze
dostało zapłaty
za mleko
oddane w czerwcu
i lipcu. Tylko w czerwcu
23 sierpnia, godz. 18.00 - Michałowo - Disco Festival
opony rolnicze). RoadBib to także większa
ników
o
mocy
powyżej
200
KM,
zaprojektowane
zadłużenie spółdzielni wobec jej udziałowców wyniosło 5 milionów złotych.
24 sierpnia godz. 19.00 - Zubry (gm. Gródek) – letnia zabawa
trwałość
opony
– podniesiona o 25%. Tam
pod kątem
intensywnego
użytkowania
drogoWciąż nie wiadomo, kiedy rolnicy otrzymają zapłatę. Jak mówią 25 sierpnia, godz. 11.00
- Triathlon
Siemiatycki
gdzie
tradycyjna
rolnicza– gwarantuje
wego
i
oferujące
wysoką
trakcję
oraz
trwałość.
mają kłopoty ze skontaktowaniem się w tej sprawie z prezesem, senatorem
godz. 12.00 - Jałówka (gm.opona
Michałowo)
Dożynki
Tadeuszem
który po krótkiej
przerwie, gdy był wiceminigodzin pracy,
firma
Ciągniki oRomańczukiem,
dużej mocy wykorzystywane
w gogodz. 13.004000
- Zarzeczany
– Holi
PartMichelin
Gródekobiecuje
Zalew
strem
rolnictwa, rolnych
ponowniei na
został
prezesem
Bielmleku.
godzin.
spodarstwach
placach
budowy
godz. 18.005000
- Boćki
- IV Gala Disco Polo
którymi
użytkowania
przezOsoby,
ponadz50%
czasurozmawiała
są używanereporterka
na drodze.Renata Reda, mówią że
29 sierpnia, godz. 17.00 – Pomimo
Hajnówkaintensywnego
– Koncert disco
polo
ciężko
uzyskać
jakiekolwiek
informacje
także
u
członków
rady
nadzorczej.
30
sierpnia,
godz.
18.00
–
Narew
–
Potańcówka
nad
Narwią
na drogach, do jakiego nowa opona została
Pokonują wówczas 80% całego przebytego
Ostatni SMS, jaki zarząd spółdzielni wysłał do rolników, zawierał prośbę
31 sierpnia, godz. 17.00zaprojektowana,
- amfiteatr w Zarzeczanach
(gmina
RoadBib oferuje
znacznie
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy.
o cierpliwość, zapewnienie, że niedługo zobowiązania finansowe będą ure			
Gródek)
–
Dożynki
Gminne
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych
gulowane, a kłopoty finansowe wynikają z próby wrogiego przejęcia firmy.
1 września, godz. 12.30
- ZubowoOprócz
- Koncert
zespołów
rolniczych.
trwałości
rolnicy dostamusieli
więc opracować
rozwiązania,
będą się rolnicy, którzy reCodziennie
w siedzibie
spółdzielniktóre
pojawiają
godz. 12.00 - Szmurły (gmina Brańsk) - Dożynki
w staniezzapewnić
trakcję
i trwałość
na twardych
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach
zygnują
dostarczania
do niej
mleka. Wielu
przeniosło się do spółdzielni
			
gminno-parafialne
drogowych
i dobrą trakcję w pracach polowych.
iwagresywnych
drogach
nieutwardzonych,
ale
równie
Hajnówce, Łapach, czy Siemiatyczach.
6 września, godz. 15.00 - Hajnówka – Festiwal Baniek Mydlanych
dobrze
sprawdzą
się
na
miękkiej
glebie
pól
uprawnych.
MaSz
Na konferencji prasowej przed budynkiem Bielmleku podlascy radni
7 września, godz. 11.00 - Wyszki, Dożynki Diecezjalne
Efektem
ich
pracy
jest
produkt,
który
posiada
nową
Stefan Krajewski i Jerzy Leszczyński zapowiedzieli, że będą prosić ministra
godz.15.00 - Lipiny (gmina Hajnówka) - Bulwa Fest
Fot. Michelin
rolnictwa o pomoc
dlabieżnika
rolników. oraz
Chcązapewnia
też, by podwiększy
koniec sierpnia
stanowisko
rewolucyjną
rzeźbę
komfort
Opona 11.00
Michelin- Roadbib
rozmiarze
R 42.
8 września, godz.
Zbucz -wXIV
Festyn710/70
Archeologiczny
w tej sprawie zajął sejmik województwa podlaskiego.
- Bielsk Podl. - Festyn Rodzinny „Pelargonia”

Co... gdzie ... kiedy ...
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źródło: Polskie Radio Białystok

ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:
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Restrukturyzacja
Pomoc prawna
20

zadłużenia gospodarstw rolnych
prz y Upa d ło śc i Kon su m e nc kiej
PODLASKIE AGRO

11

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5
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Zaprzyjaźnione miasta partnerskie
gościły na XIII Jarmarku Żubra

Święto kultury Regionu Puszczy Białowieskiej nie mogło odbyć się bez gości zewnętrznych, współpracujących z miastem Hajnówka.
Z wizytą przybyli do nas przedstawiciele partnerskiej Gminy Kaźmierz (woj. wielkopolskie)
w składzie: Zenon Gałka Wójt Gminy Kaźmierz,
Tomasz Olejnik Skarbnik Gminy Kaźmierz. Staraliśmy się im ukazać walory przyrodniczo-kulturowe miasta i okolic, w tym: Sobór św. Trójcy,
Puszczę Białowieską z perspektywy kolejki wąskotorowej, Podlasie w miniaturze, czyli Park
Miniatur Zabytków Podlasia… oraz zapoznać
ze smakami lokalnej kuchni. Regionalny folklor, dziedzictwo kulturowe i kulinarne poznali
dzięki uczestnictwu w Nocy Kupały „Na Iwana
na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych i przede
wszystkim na hajnowskim Jarmarku Żubra.
W dzień Jarmarku dołączyli do nas go-

Projekty unijne

Projekty unijne w Zespole Szkół Zawodowych

ście z Rejonowego Komitetu Wykonawczego
w Prużanach - Rusłan Suprinowicz (Zastępca
Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Prużanach), Konstatnin Panimasz (Naczelnik Wydziału Kultury w Rejonowym Komitecie Wykonawczym w Prużanach)
oraz Rejonowego Komitetu Wykonawczego
w Swisłoczy - Roksana Nikołajewna Szejko
(Zastępca Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Swisłoczy), Elena Paniznikowa (Specjalista ds. turystyki w Rejonowym Komitecie Wykonawczym w Swisłoczy).
Wydarzenia kulturalne z udziałem zaprzyjaźnionych samorządów są okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z kulturą
regionu, co sprzyja zacieśnianiu więzi pomiędzy nimi.
Emilia Korolczuk

Infrastruktura wodna do rekreacji i wypoczynku
została oddana do użytku publicznego

Chodzi o baseny na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Hajnówce oraz fontannę
typu „mokry chodnik” w Parku Miejskim. Pierwsza z inwestycji to część realizacji projektu
pn. „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy
urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta

Hajnówka” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Koszt budowy nowych basenów, wraz z rozbiórką starych to: 1.214.618,00zł. Całkowita wartość inCd. str. 2

Zespół Szkół Zawodowych otrzymał
dofinansowanie na realizację kolejnego
projektu unijnego. Placówka ma spore doświadczenie w tym temacie – aktualnie
szkoła kontynuuje realizację dwóch innych przedsięwzięć służących podnoszeniu
kompetencji uczniów.
Zawodowe doświadczenie jest w cenie –
to najcenniejszy punkt w CV, wymagany przez
wszystkich pracodawców. Doskonale wie o tym
grono pedagogiczne i dyrekcja Zespołu Szkół
Zawodowych w Hajnówce. Szkoła jest absolutnym liderem wśród hajnowskich szkół
średnich w zakresie realizacji projektów
unijnych. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz intensywnej współpracy
z przedsiębiorcami, uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie
nauki w technikum mają możliwość poznania
realiów pracy w wybranej branży. A przy okazji zarobić pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata. Takie możliwości stwarza projekt
„Szkoła otwarta na Europę”, który będzie realizowany od nowego roku szkolnego. Uczniom
starszych klas oraz absolwentom założenia
przedsięwzięcia są znane – projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, polega
na zorganizowaniu 3-tygodniowych praktyk

zawodowych w niemieckim Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz dla uczniów technikum
mechanicznego i budowlanego. W minionym
roku szkolnym, w terminie 10-30 marca 2019
r. z takiej szansy skorzystało 32 uczniów. Natomiast trzech uczniów szkoły branżowej – realizujących naukę zawodu na kierunkach cukiernik
(2 osoby) i piekarz (1 uczeń) w okresie 17.02.02.03.2019 wzięło udział w dwutygodniowym
stażu w ośrodku szkoleniowym we Frankfurcie
nad Odrą. W nowym roku szkolnym kolejni
uczniowie z technikum budowlanego i mechanicznego pojadą do Niemiec w marcu
2020 r. Wyjazd to olbrzymia szansa dla młodzieży – w trakcie stażu przyszyli mechanicy
i budowlańcy zapoznają się z techniką oraz metodami pracy w swoim zawodzie, nabędą nowe
praktyczne umiejętności i dodatkowo podszlifują
język oraz poznają pracę w środowisku wielokulturowym na europejskich rynkach pracy. Wiedza
nabyta w trakcie stażu znajdzie potwierdzanie
w dokumencie Europass Mobilność, który wyszczególnia nabyte umiejętnościami w danym
zawodzie. Tym samym zwiększy konkurencyjność stażystów jako przyszłych pracowników
na lokalnym, krajowym i europejskim rynku
pracy. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają
Cd. str. 4

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
zakończyło realizację projektu
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Puszcza i Ludzie”.
Przedsięwzięcie adresowane do mieszkańców
regionu miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Trwający prawie dwa lata projekt zaowocował wieloma przedsięwzięciami, angażującymi szereg różnorodnych instytucji ale
przede wszystkim mieszkańców. Wszelkie
podejmowane w ramach projektu inicjatywy
po pierwsze – zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby swoim zasięgiem objąć wszystkie grupy społeczne, po drugie – od początku
ukierunkowane były na inicjowanie aktywności
społeczności lokalnej. Z powiedzeniem: rodziny
z dziećmi spędziły miłe popołudnia podczas
marszy na orientację pn. „Bioróżnorodność
Puszczy Białowieskiej” - impreza o charakterze rekreacyjno -edukacyjnym, zorganizowana w formie marszu pieszego na orientację
połączonego z zadaniami przyrodniczymi,
sprawiła dużo radości zarówno małym jak
i tym dużym maszerom. Równie atrakcyjne
(i mocno oblegane) były warsztaty terenowe
dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta
na nowo”. Uczestnicy poznali walory smakowe
puszczańskich roślin powszechnie uznawanych
za chwasty, za to świetnie sprawdzających

się w kuchni (zajęcia pn. Zielono mi, czyli jak
chwasty i kwiatki przerobić na sałatki) oraz
w kosmetyce (zajęcia pn. Mydełko FA, czyli jak
stworzyć naturalne kosmetyki), odkryli tradycję bartnictwa w puszczy oraz smak miodu
lipowego, uczestniczyli w surwiwalu białowieskim, poznając zasady poruszania się w lesie,
a podczas warsztatów edukacyjnych poznali
bioróżnorodność lasu i puszczańskich wód.
W edukacyjnych zajęciach terenowych
oraz warsztatach pn. „Zaakceptuj żubra” chętnie brała udział także młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Ponadto młodzi ludzie
wykazali się pomysłowością w trakcie nagrywania własnych krótkometrażowych filmów
w ramach konkursu dziennikarskiego adresowanego do szkół średnich, a podczas debaty
pn. „Czynna czy bierna ochrona przyrody a rozwój regionu Puszczy Białowieskiej” uczniowie
ze średnich szkół z terenu powiatu hajnowskiego odbyli dyskusję na temat zagadnień związanych z Puszczą Białowieską i przyszłością
regionu. Merytoryczne argumenty wysuwane
przez młodzież podczas debaty z przedstawicielami samorządu lokalnego, środowiska
naukowego, Lasów Państwowych oraz branży
turystycznej pokazały dojrzałość młodych ludzi
oraz dobrą znajomość tematu. O szansach
rozwoju oraz przyszłości regionu i Puszczy
Cd. str. 4

Infrastruktura wodna do rekreacji i wypoczynku
została oddana do użytku publicznego
Cd. ze str. 1

westycji (wraz z modernizacją i zagospodarowaniem placu przy HDK)
wynosi 14.034.898,01zł, wartość
dofinansowania to 9.372.619,16 zł.
W jej ramach na miejscu starych
basenów powstał nowy kompleks
basenowy składający się z małego
basenu rekreacyjnego dla dzieci –

o wymiarach 15,25 x 7,78 x 0,60 m
oraz basenu dużego o wymiarach
25,21 x 12,76 x 1,25 m. Całość otoczona jest drewnianymi barierkami.
Kompleks dysponuje trzema brodzikami do dezynfekcji stóp wraz
z natryskami oraz zjeżdżalnią dla
dzieci. Wykonawcą przedsięwzięcia
jest hajnowska firma Centro-met
Stefan Bedkowski. Korzystanie

z basenów jest nieodpłatne.
Do użytku oddano także fontannę typu „mokry chodnik” w Parku Miejskim. Zabudowana została
ona na miejscu starej infrastruktury
wodnej. Strumienie wody zmieniają swoje natężenie co godzinę (od
najmniejszego do największego sięgającego 3-4 m), zaś nocą miejsce

jest podświetlane. Wokół ustawione
zostały ławeczki, na których warto
przysiąść i wsłuchać się w uspakajający szum wody. Koszt inwestycji wyniósł 428.494,73zł, z czego
wydatki poniesione w 2019r. to
265tys.zł (finansowanie: budżet
miasta Hajnówka i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Hajnówce).
Emilia Korolczuk

Delegacja gmin nadwiślańskich
z południa Polski poznaje Hajnówkę

25 lipca 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka odbyło się spotkanie delegacji
dwóch gmin nadwiślańskich z południa Polski, Kazimierzy Wielkiej oraz
Koszyc z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta,
LGD oraz LOT „Region Puszczy Białowieskiej”. Hajnówkę reprezentowali:
burmistrz Jerzy Sirak i wicestarosta
– Joanna Kojło.
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W skład delegacji weszli wójtowie, radni, przedstawiciele lokalnego
LGD, oraz innych organizacji społecznych. Ogółem delegacja liczyła ok.
45 osób. Celem ich przyjazdu było
zapoznanie się z realizacją projektów
unijnych w rejonie Puszczy Białowieskiej, atrakcji turystycznych oraz
nawiązanie kontaktów z regionem,
LGD czy LOT „Region Puszczy Białowieskiej”.
Emilia Rynkowska

75. rocznica wyzwolenia Hajnówki
18 lipca to dzień szczególny
w historii Hajnówki i jej mieszkańców. W związku z wydarzeniami
sprzed 75 lat dziś możemy cieszyć
się wolnością, niezależnością naszego miasta. Wielu ze społeczności
lokalnej poświęciło w walce swoje
zdrowie, a nawet życie. Pamiętamy
o tym…Dlatego też co roku władze
miejskie udają się w kluczowe dla
wydarzenia miejsce, by oddać hołd
poległym. Z pamięcią o nich Ireneusz
Kiendyś Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Walentyna Pietroczuk
Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka wraz z Januszem Puchem
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta
Hajnówką, złożyli kwiaty przy pomniku poświęconym Plutonowemu
Bolesławowi Bierwiaczonkowi, przy
dwóch mogiłach żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy kościele pw.
Cyryla i Metodego oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

Krótki rys historyczny: 17 lipca 1944 dotarły do miasta oddziały
piechoty radzieckiej. Walka o Hajnówkę nie trwała długo. Wyzwalały

pod naporem artylerii rakietowej,
która nadciągnęła od strony Narewki. Walki toczyły się nad rzeką Leśna,
koło dzielnic Podlasie i Placówka,

ją wojska radzieckie 65 Armii pod
dowództwem gen. Pawła Batowa.
Niemcy po uprzednim wysadzeniu
dworca kolejowego i zerwaniu większości torów poddali się ostatecznie

w pobliżu cmentarzy oraz w dzielnicy „Czworaki”. Zginęło wówczas
wielu Niemców, Węgrów i żołnierzy
radzieckich.
Emilia Korolczuk

Hajnowskie „Sery z Puszczy Białowieskiej”
w podlaskim finale konkursu AGROLIGA 2019
„Sery z Puszczy Białowieskiej”
– firma Adama Lewczuka z Hajnówki
została laureatem wojewódzkiego
etapu konkursu AGROLIGA 2019, organizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Stowarzyszenie „Agro-Biznes
Klub”. To duże wyróżnienie dla tak
młodej – bo funkcjonującej od roku
– firmy.
W wyniku zgłoszeń, dokonanych na poziomie powiatowych
ośrodków doradztwa rolniczego,
w finale wojewódzkim konkurowały
ze sobą 4 przedsiębiorstwa oraz 8
gospodarstw rolnych – po 1 podmiocie z obszaru danego powiatu.
Hajnowskie sery konkurowały o tytuł Mistrza AGROLIGI m.in. z dużym
przedsiębiorstwem SaMASZ Sp.
z o.o. z Zabłudowa, który w grupie
firm zwyciężył. Warto podkreślić,
iż wśród 12 finalistów było jedynie dwóch producentów lokalnych
produktów spożywczych – oprócz
serów z Hajnówki była jeszcze Masarnia Biebrzańskie Smaki Małgorzaty Wojtach, działająca w ramach
laureata zgłoszonego w kategorii
gospodarstwo rolne ze Szpakowa,
gmina Jaświły. Nasze sery oraz
wspomniane wędliny królowały na
stołach degustacyjnych podczas

uroczystej gali z udziałem przedstawicieli rządu, władz wojewódzkich
szczebla rządowego i samorządowego oraz innych licznie zebranych
gości. Wydarzenie zgromadziło ok.
trzystu uczestników. Hajnówkę,
oprócz laureatów – Lucyny i Adama
Lewczuków, reprezentowali: Anna

ratu Polityki Gospodarczej Urzędu
Miasta Hajnówka.
Wysoka jakość serów z Puszczy Białowieskiej, ich różnorodność
i wyjątkowe walory smakowe zostały tym samym dostrzeżone i docenione w skali co najmniej województwa podlaskiego. To znaczące

Kozłowska – główny specjalista ds.
organizacji doradztwa, p.o. kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Hajnówce, Eugeniusz
Saczko – Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego oraz Magdalena
Chirko – Zastępca Kierownika Refe-

osiągnięcie dla promocji miasta oraz
tym samym wkład we wzmacnianie
marki Hajnówka, opartej w dużej
mierze na wysokiej jakości lokalnych
produktach spożywczych. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego
rozwoju.
Magdalena Chirko

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Dzień 1 sierpnia 1944 roku to
jedna z najważniejszych dat w historii Polski. W godzinę „W”, o 17:00,
minutą ciszy i dźwiękiem syren upamiętnimy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz uczciliśmy pamięć tych, którzy zginęli za
wolność stolicy i jednocześnie niepodległość Polski. To z ich poczucia
obowiązku, patriotyzmu i niezwykłej
odwagi powinniśmy dziś brać przykład.
W imieniu Hajnowian, hołd
oddała delegacja Urzędu Miasta –
Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, Ireneusz Kiendyś – Zastępca
Burmistrza Miasta Hajnówka, Wa-

lentyna Pietroczuk – Przewodnicząca
Rady Miasta Hajnówka, Janusz Puch
– Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Hajnówka oraz ks. Zbigniew Niemyj-

ski – Proboszcz parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Hajnówce.
Emilia Rynkowska
Fot. Weronika Kiendyś

Gazeta Hajnowska
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DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust.1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U.
z 2018 roku poz. 2096 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czeremcha z dnia 22 lipca 2019 roku
postanawiam
uznać za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Połowce, gmina Czeremcha, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
numerem ewidencyjnym 262/1 o powierzchni 6,12 ha.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 22 lipca 2019 roku Wójt Gminy Czeremcha zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej,
że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obręb Połowce, gmina Czeremcha jako działka ewidencyjna numer 262/1
stanowi mienie gromadzkie.
Wójt Gminy Czeremcha do wniosku o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 262/1 załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali,
że działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 262/1 o powierzchni 6,12 ha położona we wsi Połowce, gmina Czeremcha przed 1963
rokiem była użytkowana przez mieszkańców wsi Połowce.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj.
w dniu 5 lipca 1963 roku, dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1 poświadcza
jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że droga oznaczona aktualnym numerem ewidencyjnym 262/1
była na mapie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wsi Połowce, sporządzonej w 1959 roku przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Białymstoku i była oznaczona trzema numerami działek 262, 313 i 393.
W wyniku odnowienia operatu ewidencji gruntów wsi Połowce, gmina Czeremcha w 1980 roku działki nr nr 262, 313 i 393 zostały
połączone w jedną działkę numer 262/1 o powierzchni 6,12 ha.
Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działka nr 262/1 spełnia wymogi ustawowe do uznania jej za
mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowa działka faktycznie była drogą i była wykorzystywana jako grunt użyteczności publicznej.
Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowej drogi był ogół mieszkańców wsi.
Pismem z dnia 31 lipca 2019 roku Starosta Hajnowski poinformował Wójta Gminy Czeremcha oraz sołtysa wsi Połowce o możliwości
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie zapoznał się sołtys wsi Połowce.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Połowce oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czeremcha oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się
ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czeremcha i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
2. Sołtys wsi Połowce Pan Piotr Stepaniuk
3. Urząd Gminy Czeremcha celem wywieszenia na okres 14 dni
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha

7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

Hajnowskiej Komendzie Policji nadano sztandar
To był szczególny dzień dla
hajnowskiej społeczności oraz
służących jej funkcjonariuszy policji – w sobotę, 13 lipca odbyły się
uroczyste obchody setnej rocznicy
powstania Policji Państwowej; wydarzeniu towarzyszyło uroczyste
nadanie sztandaru Komedzie Powiatowej Policji w Hajnówce. Obchody wspólnie celebrowali policjanci z Wysokomazowieckiego, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego oraz
Hajnówki. Ceremonia zgromadziła
wielu znakomitych gości, uroczystość swoją obecnością zaszczycili
m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który

dokonał uroczystego przeglądu pododdziałów, Zastępca Komendanta
Głównego Policji młodszy inspektor Tomasz Szymański, Komendant
Wojewódzki Policji w Białymstoku
nadinspektor Daniel Kołnierowicz
wraz z Zastępcami, przedstawiciele
instytucji samorządowych – Marszałek Województwa Podlaskiego
Artur Kosicki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta
Hajnowski Andrzej Skiepko oraz
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy
Sirak, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo a także
zgromadzeni mieszkańcy.
Po uroczystym apelu i przywitaniu gości uroczystości dopełniło

symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec oraz złożenie
podpisów w pamiątkowej księdze
przez zaproszonych gości a następnie – wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.
W ramach obchodów setnej
rocznicy powstania Państwowej
Policji zasłużonym funkcjonariuszom policji wręczono awanse
i odznaczenia. Ponadto komendy
w Siemiatyczach oraz w Hajnówce
otrzymały po jednym nowym radiowozie.
Więcej o przebiegu obchodów
na stornie Komendy Powiatowej
Policji w Hajnówce.
Katarzyna Miszczuk

Puchar Polski Nordic Walking 2019
wielki finał w Hajnówce
– ruszyły zapisy!
Gotowi na imprezę sezonu?
Bo jak na kijki to tylko w regionie
Puszczy Białowieskiej! Malownicza
Kraina Żubra opleciona szlakami
nordic walking to idealne miejsce
do aktywnego wypoczynku. Bo unikatowa przyroda, bo czyste powietrze, bo gościnni ludzie i smaczna
kuchnia! O wszystkich walorach
puszczańskiego regionu przekonają się Ci, którzy 14 września br.
stawią się na starcie Wielkiego Finału Pucharu Polski Nordic Walking.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Nadleśnictwo Hajnówka oraz
Polska Federacja Nordic Walking
serdecznie zapraszają do udziału
w imprezie! Setki uczestników, duża
dawka pozytywnych emocji, wesoła
zabawa z solidną porcją sportowej
rywalizacji i ta piękna przyroda. Tak
w skrócie można opisać Puchar Polski Nordic Walking, odbywający się
w Hajnówce, w Puszczy Białowieskiej – obiekcie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Tegoroczna edycja będzie
wyjątkowa, bo jubileuszowa - Puchar Polski Nordic Walking liczy już
10 lat, z czego spory kawałek jego
historii związany jest z Hajnówką.
Dzięki zaangażowaniu Starostwa
Powiatowego w Hajnówce i Nadleśnictwa Hajnówka w latach 2012
- 2016 r. Powiat Hajnowski był
jednym z przystanków maszerów
(w ramach Pucharu Polski Nordic
Walking odbywa się cykl zawodów
w poszczególnych miejscowościach). Od 2016 r. w naszym regionie rozstrzygany jest finał zawodów
– dotąd rozgrywany w Gdańsku,
w siedzibie współorganizatora tj.
Polskiej Federacji Nordic Walking.
Nie inaczej będzie w tym roku – po
raz kolejny będziemy gospodarzami
wielkiego finału Pucharu.
Uczestnicy dokonują zapisów
oraz opłaty na stronie internetowej
www.pucharpolskinw.pl. Tradycyjnie
mieszkańcy powiatu hajnowskiego
mogą wziąć udział bezpłatnie po
dokonaniu rejestracji elektronicznej do dnia 10.09.2019 r. Informacji
organizacyjnych na temat imprezy
udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Haj-

nówce, tel. 85 682 30 46. Wsparcie
przy rejestracji oferuje LOT „Region
Puszczy Białowieskiej” przy ul. 3
Maja 45 w Hajnówce, tel. 85 682
43 81.
Miejscem startu i mety zawodów jest przystanek kolejki leśnej  
na terenie Nadleśnictwa Hajnówka.
Tradycyjnie, zawody będą rozgrywane na dystansie 20 km, 10 km
oraz 5 km w naturalnym terenie,
trasami w Puszczy Białowieskiej.
Zawody rozgrywane będą w 23.
kategoriach męskich i damskich.
Wystartować może każdy, bez
względu na wiek, płeć czy kondycję.
Bo w końcu chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę i promocję
aktywnego wypoczynku – oczywiście w bliskim sąsiedztwie Puszczy
Białowieskiej.
Po sportowych zmaganiach
organizatorzy zapewniają również
tradycyjną imprezę integracyjną.
Chętni – w niedzielę - będą mieli
niepowtarzalną okazję do przejażdżki kolejką wąskotorową. A po
niedzielnym odpoczynku zachęcamy do zostania w regionie na dłużej
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zaprasza
na Festiwal „Bądź nie odPUSZCZAj”
w dniach 16.09-21.09. W programie m. in. wyjście na rykowisko
jeleni, zajęcia fotograficzne, edukacyjne prelekcje oraz integracyjne
ognisko. Szczegóły na stronie https://tydzienzpuszczabialowieska.
pl/. Tak więc już dziś rezerwujcie
terminy w kalendarzu a 14 września widzimy się na starcie FINAŁU
Pucharu Polski Nordic Walking. Do
zobaczenia!
ORGANIZATORZY:
• Starostwo Powiatowe w Hajnówce
• Nadleśnictwo Hajnówka
• Polska Federacja Nordic Walking
PATRONAT HONOROWY:
• Wojewoda Podlaski
• Marszałek Województwa Podlaskiego
• Generalny Dyrektor Lasów Państwowych
• Wrota Podlasia
Katarzyna Miszczuk

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu
Cd. ze str. 1

Białowieskiej dyskutowali także
mieszkańcy regionu podczas debaty
oraz spotkań otwartych z udziałem
ekspertów oraz przedstawicieli samorządów i instytucji.
Równolegle odbywały się spotkania Rady Programowej – organu
skupiającego przedstawicieli branży
turystycznej i instytucji około-przyrodniczych, stanowiącego platformę
wymiany poglądów oraz ustalania
wspólnych stanowisk na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i zrównoważonego rozwoju regionu.
Inicjatywy o różnorodnym charakterze pozwoliły poznać Puszczę
Białowieską, jej bogactwo różno-

Gazeta Hajnowska

rodności biologicznej, wpływ na gospodarkę, kulturę i historię regionu.
Przede wszystkim jednak uświadomiły, że puszcza i ludzie oddziałują na siebie, wzajemnie kształtując
otoczenie, w którym wspólnie żyjemy. Nazwa projektu, dla którego
się tu spotkaliśmy odzwierciedla tak
naprawdę jego sens – pierwiastki
„Puszcza” i „ludzie” w jego tytule
wskazują na zależność pomiędzy potrzebami ludzi i potrzebami przyrody. Jestestwo mieszkańców regionu
oddziałuje na przyrodę i odwrotnie
– prawa człowieka i prawa przyrody
potrzebują więc kompromisu. Nie
mogliśmy obojętnie przejść obok
debaty na temat Puszczy Białowie-

skiej – naszym głosem, głosem do
którego staraliśmy się angażować
mieszkańców regionu, samorządy
oraz pozostałych partnerów, stał się
niejako niniejszy projekt. Puszcza
Białowieska jest nam – mieszkańcom regionu – najbliższa. Poprzez
realizację wielu działań – chcieliśmy
zaznaczyć, że Puszcza Białowieska
to nasze wspólne dobro, o którego
powinniśmy dbać – mówiła Wicestarosta Joanna Kojło podczas
konferencji podsumowującej projekt
w czerwcu br.
Najlepszym wskaźnikiem wartości projektu pozostają liczby –
w projekt zaangażowało się 3942
uczestników – samorządowców,

przedstawicieli instytucji ale także
młodzież, rodzice z dziećmi, dorośli
mieszkańcy regionu.
Konferencja podsumowująca
projekt „Puszcza i ludzie” pokazała,
że wielości inicjatyw, kilkudziesięciu spotkań, tysięcy rozmów – bogactwa pomysłów, przedsięwzięć,
kontaktów i doświadczeń nagromadzonych w ciągu dwóch lat trudno
podsumować w jednej prezentacji czy
okolicznościowych przemówieniach.
Działania podjęte w ramach projektu
pozwoliły poznać znaczenie Puszczy
Białowieskiej w życiu społeczności lokalnej, jej wielowektorowe oddziaływanie oraz przyczyniły się do wzrostu
świadomości ekologicznej społeczeń-

stwa. Bo Puszcza Białowieska nie jest
siłą spowalniającą rozwój regionu
– to jeden z jego głównych atutów,
którego My, Mieszkańcy powinniśmy
być świadomi. Więcej o projekcie na
stronie www.puszczailudzie.pl
Projekt Puszcza i ludzie w liczbach:
• Okres realizacji: 01.06.2017 r.
–30.06.2019 r.
• Całkowita wartość projektu:911
400,00 zł
• Kwota dofinansowania POIŚ:774
690,00 zł
• Kwota dofinansowania NFOŚiGW:91 140,00 zł
• Wkład własny:45 570,00 zł
Katarzyna Miszczuk
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KAMILA STANKIEWICZ
- MISTRZYNIĄ ŚWIATA

Mieszkanka Hajnówki, członkini Koła
Miejskiego PZW w Hajnówce, a jednocześnie
zawodniczka WKS „Casting Klub Podlasie”
Okręgu PZW w Białymstoku Kamila Stankiewicz reprezentując Polskę podczas odbywających się w Szwajcarii Mistrzostw Świata
Juniorów w Castingu (18 – 21.07.2019 r.)
startując w 5-ciu konkurencjach zdobyła:
- 5 medali złotych,
- 2 medale srebrne,

Projekty unijne w Zespole Szkół Zawodowych
Cd. ze str. 1

- w kwalifikacji końcowej wywalczyła Mistrzostwo Świata Juniorek.
Ponadto wspólnie z koleżanką wywalczyły drużynowe Mistrzostwo Świata dziewcząt.
Kamila Stankiewicz jest członkiem PZW
od 30.04.2014 r. Przed trzema laty zainteresowała się sportami wędkarskimi. Zaczęła
intensywnie trenować i aktywnie uczestniczyć
w krajowych zawodach wędkarskich osiągając
coraz większe sukcesy. Bardzo pomyślny był
dla niej rok 2018, w którym była bezkonkurencyjna w wielu zawodach na szczeblu krajowym i Okręgu PZW Białystok. Kapituła Plebiscytu Sportowego Wieści Podlaskich przyznała
jej tytuł najlepszego sportowca 2018 roku
Ziemi Hajnowskiej. Rok 2019 jest dla niej także bardzo udany gdyż zdobyła 7 tytułów mistrzowskich w zawodach krajowych. Jej bardzo dobre wyniki spowodowały to, że w dniu
1.02.2019 r. Główny Kapitanat Sportu PZW
przyznał jej klasę mistrzowską w sportach
wędkarskich, a z dniem 22.02.2019 r. Zarząd
Główny PZW powołał ją do kadry juniorek PZW
na 2019 rok. Podsumowaniem jej osiągnięć
na dzień dzisiejszy jest tytuł Mistrzyni Świata
Juniorek w sportach wędkarskich.
GRATULUJEMY
W imieniu Zarządu Koła PZW w Hajnówce
Jan Kozak

11. edycja Festiwalu Muzyki Rockowej
„ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2019” za nami
W sobotę – 27 lipca 2019r. w hajnowskim amfiteatrze rozbrzmiała po raz jedenasty
rockowa muzyka w niekomercyjnym wydaniu,
do Hajnówki ściągnęli fani muzyki rockowej
z różnych stron Polski i nie tylko.
12 kapel z Polski i Białorusi zaserwowało
przybyłym konkretną dawkę solidnego rocka.
Tegorocznym „otwierającym” festiwal zespołem był białostocki, choć i z akcentem hajnowskim - „Bobby from Peru”. Kolejne kapele,
które zagrały wywodziły się głównie z nurtu
punk, hard core jak „Sobotni rosół” z Lubina,
„Terapolka” z Oświęcimia, „Bang Bang” z Legionowa oraz „Błękitny nosorożec” i „Kuba rozpruwacz” z Hajnówki. Poza tym na scenie można
było usłyszeć również białoruskiego rocka
w wykonaniu - „B.N.” z Mińska (gwiazdy festiwalu „Basowiszcza”). Bujającą muzykę punk/
ska zaserwowała płocka załoga „Podwórkowi
chuligani”. Ciekawym punktem tegorocznego
festiwalowego był koncert zespołu „Krain”
z Warszawy. Niezwykle energetyczne koncer-

ty dały również legendy polskiego punk rocka
jak kapela „Prawda” z Wrocławia” czy „TZN
Xenna” z Warszawy. Główną gwiazdą tegorocznego festiwalu był metalowy „ACID DRINKERS”
z Poznania, co było nie lada gratką dla fanów
takiej muzyki. Wielu przybyłym na ich koncert
spełniło się marzenie by zespół usłyszeć na
żywo …..
11. Festiwal Rockowisko Hajnówka 2019
zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starostwa
Powiatowego w Hajnówce. Partnerem festiwalu było Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
w Hajnówce i Hajnowski Dom Kultury. Festiwal
w tym roku poprowadził stand up-er i muzyk
pochodzący z Hajnówki Maciej Snitkowski. Organizatorem - jak co roku - była ta sama drużyna ze Stowarzyszenia Kulturalnego TYBEL.
więcej na www.rockowisko.hajnowka.pl
Organizatorzy
Fot. Tomasz Tichoniuk

kieszonkowe na drobne wydatki w trakcie stażu
w kwocie około 300 euro.
Płatne staże, kursy podnoszące
kwalifikacje – także od przyszłego roku
w ZSZ
Poza wyjazdami za granicę przyszli technicy mogą zdobywać doświadczenie zawodowe
w ramach ponadprogramowych, płatnych staży.
Szkoła stara się stworzyć uczniom warunki do
nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami
oraz pozyskać kolejne punkty w CV – poza wykształceniem także doświadczenie zawodowe.
W tym celu pozyskano fundusze unijne na realizację projektu pn. „Praktyczne kompetencje
w moim zawodzie”. Inicjatywa realizowana jest
od 2018 r., zakłada udział w ponadprogramowych stażach zawodowych 54 uczniów technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego oraz realizację staży dla 4
nauczycieli kształcenia zawodowego. W trakcie
mijających wakacji, w lipcu br., doświadczenie zawodowe miała okazję zdobyć grupa 27
uczniów z klas Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych, Mechanicznego, Budowlanego, Ekonomicznego i Logistycznego. Młodzi
ludzie odbyli staż w znanych i renomowanych
białostockich firmach tj. SUPON, AW Narzędzia,
MPO, DAN-WOOD i Gastro Strefa. Realizując
program stażu uczniowie poznali strukturę firm
produkcyjnych i usługowych. Pracowali na nowoczesnych maszynach i poznali nowe technologie
stosowane w przemyśle. Nabyli więc praktyczne
umiejętności, które przygotowują do przyszłej
pracy zawodowej – mówi dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska.
Projekt będzie kontynuowany w przyszłym
roku szkolnym, z szansy skorzysta kolejne 27
uczniów. Tymczasem grupa 62 uczniów do
sierpnia br. odbywa kolejne płatne, ponadprogramowe staże w hajnowskich przedsiębiorstwach
– tym razem w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego
Szkoły”. Projekt oferujący bogaty wachlarz form
wsparcia, realizowany jest od 2018 r. W minionym roku szkolnym został zakończony z im-

ponującym rezultatem: szkoła zakupiła dwie
obrabiarki CNC: tokarkę uniwersalną oraz frezarkę uniwersalną do metalu – obie z odczytem
cyfrowym i kompletem wyposażenia. Ponadto
60 uczniów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach językowych zakończonych egzaminem,
30stu wzięło udział w dodatkowych zajęciach
przygotowujących do matury z matematyki,
a kolejne 50 podniosło swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach z zakresu
obsługi specjalistycznych programów m.in. Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Magazyn,
Solid Edge, CNC ZERO oraz AutoCad. Na tym
nie koniec – grupa 70 uczniów uczestniczyła
w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Przyszli technicy mogli zdobyć kwalifikacje
w specjalnościach: Spawacz TIG, Spawacz MAG/
MIG, Kucharz regionalny, Carving i dekoracje
stołów, Obsługa kas fiskalnych, Obsługa wózków
jezdniowych oraz Obsługa żurawi budowlanych.
Działania w projekcie zostały tak zaplanowane
i dobrane dla poszczególnych grup zawodów,
by absolwenci szkoły lepiej wpisywali się w wymagania współczesnego rynku pracy i wygania
przedsiębiorców. Projekt będzie realizowany także w nadchodzącym roku szkolnym – uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć
z języka angielskiego, zakończonych egzaminem
TOEIC, z języka rosyjskiego zakończonych egzaminem TELC oraz z matematyki, przygotowujących uczniów do matury. Po wakacjach również
odbywać się będą zajęcia z wykorzystaniem
zakupionych obrabiarek.
Zespół Szkół Zawodowych od ponad 90
lat kształci rzemieślników i techników. Realizacja projektów unijnych oraz aktywna współpraca z przedsiębiorcami, wpisuje się nowoczesne
metody kształcenia zawodowego, oparte na doświadczeniu i wiedzy. Atutem szkoły jest ciekawa
oferta edukacyjna, odpowiadająca na potrzeby
rynku pracy. Inwestycja w ucznia oraz nacisk na
rozwój kadry nauczycielskiej z pewnością zaprocentują – absolwentom szkoły, wyposażonym
w doświadczenie zawodowe i solidne wykształcenie, łatwiej będzie odnaleźć się na rynku pracy.
Więcej z życia szkoły:
http://www.zszhajnowka.pl/
Katarzyna Miszczuk

Uwaga kierowcy! Droga wojewódzka Nr 685 zamknięta
W związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 685, informujemy, iż odcinek od miejscowości Chrabostówka do Nowosad z początkiem
lipca został zamknięty dla ruchu. Objazd dla
kierujących pojazdami ciężarowymi powyżej
10 t. biegnie drogą krajową nr 66 (Białystok
– Bielsk Podlaski), następnie wojewódzką nr
689 (Bielsk Podlaski – Hajnówka). Natomiast
dla ruchu osobowego zarządca drogi – Powiat
Hajnowski wyraził zgodę na przeprowadzenie objazdu przez drogi powiatowe nr 1628B,
1618B, 1619B oraz 1622B obejmujące miejscowości: Chrabostówka – Kutowa – Łosinka
– Trywieża – Kotówka – Dubiny – Nowosady.
Uregulowanie ruchu w postaci ww. wymienionych objazdów to efekt porozumienia
zawartego w lipcu br. pomiędzy wykonawcą
przebudowy drogi – firmą RUBAU POLSKA S.A.
a Powiatem Hajnowskim. Staraniem przedstawicieli samorządu – Starosty Hajnowskiego Andrzeja Skiepko oraz Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych Mikołaja Janowskiego, przy
wsparciu samorządu Województwa Podlaskiego, inwestor zobowiązał się do wykonania nakładki bitumicznej dróg na odcinkach
w miejscowościach Chrabostówka, Łosinka
i Krzywiec o łącznej dł. 20 953 m2. Koszt

wykonanych remontów pokrywa wykonawca.
Ponadto, dla ruchu osobowego wyłączone
zostały jeszcze dwa odcinki przebudowywanej
drogi wojewódzkiej – odcinek drogi w Narwi
(objazd biegnie przez miejscowość) oraz Żywkowo – Trześcianka – z obejściem przez wieś Soce.
Decyzja o czasowym wyłączeniu z ruchu
drogi wojewódzkiej nr 685 na trzech odcinkach
podyktowana jest troską o terminowe wykonanie inwestycji. Odcinki pozostaną zamknięte
do czasu zakończenia prac – nie później niż do
sierpnia 2021 r.
Projekt „Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” obejmuje
przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej o długości ok. 24,1 km. Trasa zostanie
wyposażona m.in. w zatoki autobusowe, zjazdy
indywidualne i publiczne, chodniki, ścieżki rowerowe/ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla
pieszych. Całkowita wartość inwestycji to 265
819 590,86 zł, inwestycja zostanie oddana do
użytku w 2021 r. Równolegle trwają prace na
odcinku drogi Żywkowo – Zabłudów o dł. 8,5
km. Jak czytamy na stronie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, rozbudowa ma zostać
ukończona we wrześniu 2019 r.
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