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Bielsk Podlaski

Czwórka na topie
Przez miesiąc, od 5 października
do 6 listopada, trwało głosowanie
w ogłoszonym przez EMPiK konkursie
pod hasłem „Dziesięć tysięcy książek
dla szkół podstawowych”. Do konkursu zgłosiło się ponad 300 szkół
z całej Polski. Konkurs zintegrował
społeczności szkolne: uczniów, nauczycieli i rodziców. Przez miesiac
100 tysiecy osob oddało ponad 400
tysięcy głosów. Szkoła Podstawowa
nr 4 w Bielsku Podlaskim znalazła
się w gronie dziesieciu szkół, które
potrafiły najbardziej zorganizować
sobie poparcie internautów i w grudniu
Mikołaj z Empiku dostarczy do szkoły
1000 książek.
Cd. str. 6

ZŁOTE GODY W CZEREMSZE
Mieszkańcom Gminy Czeremcha
z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i spokoju
a Nowy Rok 2017
niech obfituje w prawdziwą radość i realizację
osobistych planów i zamierzeń
życzą
Przewodniczący Rady

Wójt Gminy Czeremcha

Sergiusz Smyk

Michał Wróblewski

i Radni Rady Gminy Czeremcha

i pracownicy UG Czeremcha

10 listopada 2016 r. 6 par
małżeńskich zostało zaproszonych
do Urzędu Gminy Czeremcha aby
odebrać Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Byli to:

Andrzej i Olga Dubiaga
Michał i Anastazja Patejczuk
Józef i Zofia Skuza
Włodzimierz i Nina Szewczenko
Michał i Maria Świętochowscy

Włodzimierz i Tamara Wysoccy.
Przyznanymi
przez Prezydenta
Rzeczpospolitej
Polskiej medalami
udekorował Jubilatów Wójt Gminy
Michał Wróblewski.
Parom wręczono
listy gratulacyjne,
kwiaty i upominki.
Następnie
zaproszono na
symboliczną lampkę szampana
i słodki poczęstunek. Była okazja do
wspomnień i przemyśleń dotyczących minionych lat jak i rubasznych
dowcipów o stanie małżeńskim. (ap)
Kleosin

Konkurs
recytatorski
27 października w Zespole Szkół
w Kleosinie odbył się XI Konkurs
Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.
Wzięło w nim udział 24 recytatorów.
Przy ocenie recytatorów jury brało
pod uwagę poprawność dykcji, interpretację i zaangażowanie.
Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężyła Natalia Bieniek ze
Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży,
druga była Julia Kochanowska z tej
samej szkoły. Trzecie miejsce zajęła
Julia Roszkowska z Kleosina. Przyznano sześć wyróżnień. Otrzymały je
m.in. Aleksandra Orzełek z Juchnowca
Górnego i Eliza Borowska z Łubina
Kościelnego.
Cd. str. 7
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Wieści Podlaskie

Bielsk Podlaski

Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził
pięciolecie swojego istnienia. Miejscem spotkań jest Osiedlowy
Dom Kultury (ODK) w Bielsku Podlaskim.

„Duchem wciąż młodzi”
15 marca 2011 roku to dzień
Narodzin naszego Uniwersytetu –
wspomina Tamara Rusaczyk, prezes
Stowarzyszenia. – Wówczas szukaliśmy
ludzi dobrej woli, którzy będą mogli nam
pomóc. I nasze pragnienie spełniło się.
Społeczne wezwanie utworzenia
UTW podjęła doświadczona emerytowana nauczycielka Tamara Rusaczyk.
Pierwsze zajęcia UTW obejmowały
obsługę komputera i internetu.
Przypomnijmy celem Stowarzy-

szenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
jest: prowadzenie edukacji w różnych
dziedzinach nauk w zakresie profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych,
kultury i sztuki, nauk społecznych,
ekonomicznych i technicznych, aktywizacja społeczna osób starszych
poprzez uczestnictwo w różnych
formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnorodnych form
aktywności intelektualnej, psychicznej
Cd. str. 4

Nową drogą ku klonom

W nadleśnictwie Bielsk Podlaski,w leśnictwie Grabowiec,na
blisko 80 hektarach zlokalizowana
jest szkółka leśna nazywana
“Archiwum klonów”.Nie jest ona
nakierowana na ochronę drzew
klonów (chociaż i takie tu się
znajdują), ale na odchowanie dla
przyszłych pokoleń klonowanych
sadzonek drzew pomnikowych,
matecznych, najzdrowszych,
okazałych roślin. Są tu zatem
najlepsze sadzonki dębu, olchy,
klonu, jawora, lipy drobnolistnej,
jesiona, świerka pospolitego,
buka, daglezji, jodły, cisa, topoli białej, wiązów-górskiego,
szypułkowego i pospolitego.
Jest również imponująca kolekcja
krzewów ozdobnych. W szkółce można
dokonywać zakupów sadzonek.
Obiekt pełni również inną, znaczacą funkcję – edukacyjną. Wycieczki
szkolne mogą zapoznać się z historią
lasów, poznać gatunki drzew, ich
rolę w przyrodniczym środowisku. Tu
Kleosin

również odbywają praktyki studenci
hajnowskiego Wydziału Leśnego
Politechniki Białostockiej, uczniowie

białowieskiego Technikum Leśnego,
studenci uniwersyteckich wydziałów
biologii.
Do tego, wspaniałego obiektu
wiodła dotąd nie najlepsza droga. Ale
17 listopada br. dokonano historycznej
zmiany. Wysiłki wójta gminy, Raisy
Rajeckiej, nadleśniczego Jerzego

Andrzejuka z Nadleśnictwa Bielsk
Podlaski, Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim zaowocowały wybudowaniem pięknej,
asfaltowej 1,5 kilometrowej
drogi Szastały – szkółka Leśna
Grabowiec, wartości 1,6 mln
złotych. W obecności duchownych Cerkwi prawosławnej
i Kościoła katolickiego, którzy
nie pożałowali wody święconej,
przecięli wstęgę budowniczowie,
inicjatorzy, zaproszeni goście
władz lokalnych, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
i Regionalnej Dyrekcji Budowy
Dróg i Autostrad w Białymstoku.
Gminie Bielsk Podlaski
przybył interesujący obiekt turystyczno-naukowy, do którego dojedziemy
gładkim asfaltem - to “Archiwum
klonów” w Szkółce Leśnej Grabowiec.
(Wiesław Pietuch)
(foto Wiesław S.Sokołowski)
Więcej zdjęć na
www.wiescipodlaskie.eu

Książkowa lista przebojów

Już po raz siedemnasty obchodzony był w bieżącym roku
międzynarodowy miesiąc bibliotek
szkolnych. Celem jest wyeksponownie
roli biblioteki szkolnej w procesie
edukacji i rozwijaniu zainteresowań
uczniów. W tym czasie - miesiąc
październik - biblioteki szkolne organizują wiele wydarzeń propagujących
czytelnictwo. Biblioteka w Zespole

Szkół w Kleosinie zorganizowała
dla najmłodszych uczniów konkurs
plastyczny „Bohaterowie polskich
legend” , starsi uczestniczyli w konkursie opowiadania legend. Uczniowie
uczestniczyli też w wyborze książek,
które zostana zakupione do szkolnej
biblioteki. Pod hasłem „Książkowa lista
przebojów” uczniowie uczestniczyli
w akcji polegaającej na wrzucaniu

do specjalnie przygotowanej skrzyneczki karteczek z tytułami książek,
które chcieliby przeczytać. Pozycje
wymieniane najczęściej zostaną
zakupione do szkolnej biblioteki.
Tę ostatnią akcję polecamy innym
bibliotekom szkolnym. Lektury wybrane przez samych uczniów będą
zapewne chętniej czytane.
(bo)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – jak otrzymać wsparcie?
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ) jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Potrzebującym. Ma na celu wsparcie
osób i rodzin najbardziej potrzebujących
poprzez udzielanie im nieodpłatnej i pełnowartościowej pomocy żywnościowej oraz
umożliwienie tym osobom korzystania
z bezpłatnych działań towarzyszących.
Kto może korzystać
z pomocy żywnościowej?
Pomoc przeznaczona jest dla osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów
nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego
wyżywienia. Po wsparcie mogą sięgnąć osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, czyli
takie, które dotknęło ubóstwo, sieroctwo,
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba oraz których
dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej. Jest to odpowiednio
951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 771 zł w przypadku jednej osoby
w rodzinie.

trybuują żywność bezpośrednio wśród osób
potrzebujących lub przekazują do dalszej dystrybucji organizacjom partnerskim lokalnym
(OPL). Jednocześnie placówki partnerskie
regionalne oraz lokalne realizują działania
towarzyszące mające na celu wsparcie osób
w pokonywaniu trudności życiowych.
Informacje na temat najbliższych organizacji partnerskich wydających pomoc żywnościową można uzyskać w ośrodkach pomocy społecznej lub we właściwych miejscowo
organizacjach partnerskich regionalnych.
Jakie produkty spożywcze
można otrzymać?
W ramach pomocy są wydawane artykuły
spożywcze, z których można przygotować
pełnowartościowe posiłki oraz których
listę zakwalifikowanych do takiej pomocy.
termin przydatności do spożycia jest dość
Program
Operacyjny
Pomoc
Skierowanie do otrzymania
takiego
wspardługi, m.in.: artykuły skrobiowe, mleczcia wydawane jest na czasŻywnościowa
trwania2014-2020
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Wśród osób najbardziej potrzebujących
stali przez OPS wpisani na listę osób zai z poszanowaniem godności osób
prowadzimy działania w ramach środków
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nianie samodzielności i kompetencji
organizacji partnerskiej, która zajmuje się
w zakresie prowadzenia gospodarstwa dodystrybucją żywności.
mowego. Uczestnicy Programu mogą wyOsoby bezdomne mogą zgłaszać się bezpobrać, z jakich warsztatów chcą skorzystać.
średnio do organizacji partnerskich wydaMogą też uczestniczyć we wszystkich. Zających żywność, bez konieczności uprzedpisy na zajęcia prowadzą OPL. Ośrodki Poniego uzyskania skierowania w ośrodkach
mocy Społecznej mają również możliwość
pomocy społecznej.
kierowania osoby na konkretne warsztaty
Jakie organizacje zajmują się
podczas wystawiania skierowania do POPŻ
dystrybucją żywności, czyli gdzie
2014-2020.
konkretnie otrzymamy żywność?
1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup
pokoleniowych z udziałem ekspertów kuArtykuły spożywcze są wydawane przez:
linarnych, kuchmistrzów, dietetyków, poCaritas Polska, Federację Polskich Banków
kazujące różne możliwości przygotowania
Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy
potraw i wykorzystania artykułów spoSpołecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony
żywczych otrzymanych w ramach POPŻ
Krzyż (PCK).
2014-2020.
Są jeszcze organizacje partnerskie regionalne
2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące
(OPR), na przykład Okręgowe Banki Żywnozdrowego żywienia, programy edukacyjści, lokalne oddziały PCK lub lokalne oddziały
ne mające na celu zapoznanie z zasadami
PKPS czy też Caritas diecezjalny, które dys-

PROGRAM
OPERACYJNY
POMOC
ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

Jak otrzymać pomoc żywnościową
– krok po kroku
Osoby spełniające wymienione powyżej kryteria powinny zgłosić się do właściwego dla
ich miejsca zamieszkania ośrodka pomocy
PROGRAM OPERACYJNY
społecznej (OPS) lub do placówki partnerskiej
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020
wydającej żywność. Organizacje partnerskie
w Podprogramie 2016 to: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz
Polski Czerwony Krzyż (PCK). Organizacje te
pomogą osobom potrzebującym w nawiązaniu kontaktu z OPS i uzyskaniu dokumentu
uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej.
OPS wyda skierowanie, które będzie zawierało m.in. adres organizacji partnerskiej
zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisze osobę bądź rodzinę na

Wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

zdrowego odżywiania, przeciwdziałania
marnowaniu żywności, uświadomienie roli
posiłków w codziennej diecie w odniesieniu
do zaleceń żywieniowych i nabycia umiejętności komponowania codziennej diety.
3. Warsztaty edukacji ekonomicznej,
nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
z uwzględnieniem wszystkich finansowych
i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
Warsztaty edukacyjne organizujemy dla
podopiecznych wszystkich, współpracujących z nami Organizacji na terenie całego
województwa podlaskiego. Współpracujemy
z kilkunastoma trenerami, w tym dietetykami i psychodietetykiem, którzy w zależności
od potrzeb docierają do gmin zamieszkania
potrzebujących. Zajęcia odbywają się często
w domach kultury, szkołach, świetlicach wiejskich, salach udostępnionych przez Urzędy
Gmin lub Ośrodki Pomocy Społecznej, czasem
w domach parafialnych lub siedzibach OPL.
Formuła warsztatów sprzyja bardzo dobrej
atmosferze. Trenerzy zachęcają do większej
aktywności, która docelowo np. z kuchni
warsztatowej może się przenieść do codziennego życia każdego z uczestników.
Wart przytoczenia jest fragment raportu
z zajęć jednego z trenerów:
„Warsztaty kulinarne zorganizowane
w bardzo dobrze wyposażonej kuchni świetlicy wiejskiej wzbudziły wśród uczestników spore zainteresowanie. Panie bardzo
aktywnie uczestniczyły w warsztatach,
wszyscy czekali na efekty końcowe. Zaproponowałam Paniom zrobienie sałatki
z części produktów, jakie dostają z Banku
Żywności. Chętnie pomagały mi w przygotowaniu, były bardzo zadowolone z końcowego efektu i zaskoczone, że niewielkim nakładem pracy i niewielkim kosztem można
zrobić coś tak pysznego.”
EMILIA ANDRUSZKIEWICZ
koordynator ds. zbiórek żywności,
Stowarzyszenie Bank Żywności
Suwałki-Białystok

Gdzie szukać informacji
dotyczących pomocy żywnościowej:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SIEMIATYCZACH
ul. 11 Listopada 35a; 17-300 Siemiatycze;
tel. 85-655-69-57
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
W BIELSKU PODLASKIM
ul. Mickiewicza 46;
17-100 Bielsk Podlaski; tel. 85-730-45-15
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE W BIAŁYMSTOKU
ul. Malmeda 8; 15-440 Białystok;
tel. 85-678-31-00, 85-678-31-03
CARITAS ARCHIDIECEZJI
BIAŁOSTOCKIEJ
ul. Warszawska 32; 15-077 Białystok;
tel. 85-651-90-08
PODLASKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ul. Warszawska 29; 15-062 Białystok;
tel. 85-741-60-91
PODLASKI BANK ŻYWNOŚCI
ul. Witosa 6 lok. 9; 15-660 Białystok;
tel. 85-661-57-83
POLSKI KOMITET POMOCY
SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY
ul. Branickiego 25; 15-085 Białystok;
tel. 85-741-28-82
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka;
tel. 85-682-20-11, 85-876-76-00, 85-682-27-06
Więcej inforamcji:
Caritas Polska, www.caritas.pl
Federacja Polskich Banków Żywności,
www.bankizywnosci.pl
Polski Komitet Pomocy Społecznej
– Rada Naczelna, www.pkps.org.pl
Polski Czerwony Krzyż, www.pck.pl

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020
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Białowieża

Tradycja na wyciągnięcie ręki

Niedzielne popołudnie w Białowieskim Ośrodku Kultury przebiegało
pod znakiem tkaniny dwuosnowowej.
W dzień „Barbórki” przyjechały do
Białowieży przedstawicielki Gminy
Korycin, uczestniczące w ministerialnym projekcie, którego celem jest
przekazanie wiedzy i umiejętności
między pokoleniami. Matka, Pani
Bernarda Rość uczy swoją córkę
Agnieszkę Iwanicką, tkania tradycyjną
metodą dwuosnowową. Specjalnie na
spotkanie z mieszkańcami Białowieży,
przywiozły ponad 70letnie krosna, na
których Pani Bernarda prezentowała
swoje umiejętności.
Tkała moja mama i ja już tkam
tyle lat. Można powiedzieć, że tę
umiejętność wyssałam z mlekiem
matki – śmieje się Pani Bernarda.
Córka powtarzała, że wielokrotnie w trakcie realizacji projektu
chciała zrezygnować.
Nie wychodziło mi, ciągle się
myliłam. Myślałam, że nie dam rady.
Na szczęście mama mnie motywowała i dziś już z powodzeniem mogę
tkać sama. Co prawda, jeszcze nie

tak szybko i sprawnie, jak mama,
ale jednak.
Warsztaty w Galerii oBOK
spotkały się z zainteresowaniem
odbiorców w różnym wieku. Przyszły
osoby starsze, które pamiętają rozstawione krosna w swoich domach.
Byli też ludzie młodzi, którzy chcieli
spróbować swoich sił, zasiadając za
krosnami.
Jej… nie wiedziałam, że to jest aż
tak trudne. Jestem pełna podziwu dla
Pani Bernardy i jej córki – powiedziała
Ewa Zin, która jako jedna z wielu osób,
tkała pod okiem mistrzyni.
Dyrektor Białowieskiego Ośrodka

Kultury Katarzyna Turosieńska-Durlik
ciesząc się zainteresowaniem mieszkańców, chce wprowadzić częstsze
spotkania z tradycją wschodniego
pogranicza:
Zamieszkiwane przez nas tereny
mają bardzo bogatą kulturę. Jest ona
na tyle różnorodna, że trafi z pewnością
do ludzi w różnym wieku. A przy okazji
może integrować pokolenia. Bardzo
bym chciała, by Białowieża, która już
jest rozpoznawalna w skali świata ze
względu na walory turystyczne, zyskała
również na wymiarze kulturowym.
(ktd)

„Duchem wciąż młodzi”
Cd. ze str. 3

Nurzec Stacja

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE - „O UŚMIECH I RADOŚĆ DZIECKA”
W sobotę, 3 grudnia 2016 roku
Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Nurcu-Stacji, przy wsparciu
finansowym Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, zorganizował
Mikołajki dla dzieci w wieku od 4 do
12 lat z terenu gminy. W spotkaniu
udział wzięło 49 dzieci. Zimowa
aura za oknem nie przeszkodziła im
w dotarciu na imprezę. Niektórym
maluchom towarzyszyli rodzice,
dziadkowie bądź starsze rodzeństwo.
Mikołajki rozpoczęli aktorzy
ze Studia Teatralnego NARWAL
z Białegostoku ze spektaklem
„Śmiecio-sztuka”. Była to bajka
ukazująca losy misia Kubusia, który
po wielu latach trafia na strych. Jako
porzucona przytulanka zaprzyjaźnia
się z innymi porzuconymi przedmiotami. Aktorzy w ten sposób
ukazali młodym widzom, dlaczego
warto dbać o rzeczy oraz jak bardzo
ważna jest siła prawdziwej przyjaźni.
Sądząc po uśmiechniętych buziach
dzieci można było wnioskować, że
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teatrzyk bardzo się podobał.
Jednak wszyscy z niecierpliwością czekali na głównego gościa.
Tak długo wyczekiwany Mikołaj
z pomocnikami zdążył już przygotować prezenty i wyruszył, aby
dotrzeć do dzieci, które czekały na
niego w sali GOUK w Nurcu-Stacji.
Dzieci były grzeczne więc Mikołaj
rozdał wszystkim upominki. Niektóre
pociechy w dowód podziękowania

mówiły mu wierszyki lub śpiewały
piosenki. Mikołaj poczęstował też
dorosłych słodkościami.
Spotkanie Mikołajkowe „
O uśmiech i radość dziecka” każdego
roku jest bardzo oczekiwane przez
dzieci z terenu gminy Nurzec-Stacja
i odbierane z wielką radością, a to
jest najlepsze podziękowanie dla
organizatorów i współorganizatorów
przedsięwzięcia .
(ij)

i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań członków,
inspirowanie wszelkich działań na rzecz
środowiska ludzi starszych, w tym
również osób niepełnosprawnych,
prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, prowadzenie działalności
turystycznej oraz organizowanie spotkań
ze znanymi osobami zasłużonymi dla
regionu i Polski.
A studenci UTW, to emerytowani
nauczyciele, urzędnicy, pracownicy
przedsiębiorstw. Łączy ich chęć
wspólnego działania. Uczą się sztuki
bycia razem tworzenia artystycznego,
śpiewu, podróżowania. Uświetniają
swoje spotkania koncertem działającego
chóru „Jesienny Liść”. Tak też było
na jubileuszu V lecia istnienia. Chór
zaprezentował się w kilku odsłonach,
prezentując nie tylko pieśni, ale także
swoją oryginalną twórczość poetycką.
Niezwykle znaczący jest pięcioletni dorobek bielskiego UTW. Do
tego przyczynili się przede wszystkim
najbardziej aktywni studenci, którzy
nie opuszczali zajęć. To zdecydowana
większość kobiet.
- Każdy dzień ma u nas swoją
specyfikę, t. j. formę edukacji i rozrywki – wspomina Bronisław. - Są nimi
warsztaty plastyczno-rękodzielnicze,
próby chóru oraz grupa teatralna.
W ramach zajęć plastycznych studenci
poznawali sztukę origami, wykonywali

ozdoby z papieru, kartki pocztowe,
a nawet pod czujnym okiem Aliny
Pachwicewicz malowali obrazy. Szczególną formą aktywności cieszyła się
turystyka rowerowa, piesza, zajęcia
gimnastyczne, pływanie. Członkowie
z czasem zżyli się i na tyle, iż nie mogli
żyć bez zajęć i spotkań uniwersyteckich.
Wielka w tym rola prezes niezwykle
przedsiębiorczej prezes Tamary Rusaczyk, która z okazji jubileuszu odebrała
wiele gestów przyjaźni, podziękowań
i drobnych upominków.
- Nasza działalność UTW nie
mogłaby się odbywać bez wsparcia
ze strony sponsorów, m. in. firmy:
Unibep, MPC, Banku Spółdzielczego,
dotacji ze starostwa i urzędu miasta.
– dziękowała przedstawicielom Pani
Prezes. Szczególne podziękowanie
zostało złożone prezesowi Spółdzielni
Mieszkaniowej, który to umożliwia
spotkania w ODK, w tym pracownik
ODK Andrzejowi Dłużewskiemu i Alinie
Pachwicewicz, koordynatorom spotkań.
UTW wydał tomik poezji „Jesienią
życia pisane”, opowiadania „Nasze
wspomnienia”. Obecnie trwają prace
nad następnymi publikacjami.
Z okazji Jubileuszu „Redakcja
Wieści Podlaskich” przyłącza się do
życzeń. A w ramach cennych inicjatyw
zapewni medialną formę publikacji.
Szet
Pełny tekst artykułu na
www.wiescipodlaskie.eu

Wieści Podlaskie

Niech świąteczny czas, będzie dla wszystkich chwilą
wielkiej radości i wzajemnej życzliwości, czasem,
w którym zmartwienia nie będą mieć racji istnienia,
a jego atmosfera, przez cały rok się wszystkim udziela.

Oddział Concordii w Białymstoku
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, lok 215, II piętro, 15-111 Białystok
tel. 85 652 27 79, bialystok@concordiaubezpieczenia.pl, www.concordiaubezpieczenia.pl

Nowe Życie Plus z pełną ochroną już od następnego dnia
Concordia Ubezpieczenia w tym
roku wystartowała z produktem życiowym w nowej odsłonie. W stosunku do
poprzedniej wersji, pojawiły się pakiety z wyższymi sumami ubezpieczenia
i ujednoliconą składką, bez względu
na wiek i wykonywany zawód. Teraz
ochrona dostępna jest do 71 roku życia
(z możliwością dożywotniej kontynuacji).
W polisie nie ma też karencji na ryzyko
śmierci ubezpieczonego.
Nowe Życie Plus jest ubezpieczeniem
kompleksowym i przeznaczonym dla świadomych klientów, przewidujących różne sytuacje
życiowe, które mogą im się przydarzyć. Oprócz
wymienionych nowych udogodnień, produkt
zachował większość zalet popularnego na rynku
i wielokrotnie nagradzanego poprzednika. Do
ubezpieczenia przystąpić może każda osoba
w wieku 16-60 lat. Zawarcie umowy odbywa
się na podstawie oświadczenia zdrowotnego,
ubezpieczyciel nie kieruje na badania, a ochrona jest dostępna już od następnego dnia po
zawarciu umowy. Karencji nie przewidziano
w przypadku ryzyka śmierci, co na rynku
stanowi wyjątek – dominują rozwiązania
z 6-miesięcznym czasem oczekiwania na
początek ochrony. Karencja może również
zostać zniesiona w przypadku ubezpieczonych
przechodzących z innych towarzystw (o ile
przerwa nie przekroczy 35 dni).
Siemiatycze

w szpitalu wykracza poza okres ochrony –
Concordia płaci za cały pobyt do wyczerpania
sumy ubezpieczenia. Produkt zapewnia bardzo
szeroki zakres ochrony w ramach uszczerbku na
zdrowiu, w większości przypadków orzecznictwo
odbywa się jedynie na podstawie przesłanej
dokumentacji medycznej bez konieczności
weryfikacji komisyjnej. W ramach Życie Plus
ubezpieczony może liczyć na wypłatę w wyniku
nietypowych, dla tego rodzaju polis, ryzyk
jak np. przeszczepy i rekonstrukcje, pokrycie
kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia czy
urodzenie dziecka z wadą wrodzoną.
Concordia promuje profilaktykę
zdrowotną i proklienckie zapisy
Takie podejście ma odzwierciedlenie
w konstrukcji polisy, gwarantującej dodatkowe
wypłaty przy poważnym zachorowaniu, w sytuacji udokumentowania profilaktyki zdrowotnej.
Dzisiaj dbanie o zdrowie staje się coraz bardziej
popularne. Staramy się żyć zdrowiej, uprawiać
sport, przeprowadzać badania profilaktyczne, co ogranicza ryzyko wystąpienia chorób,
w szczególności nowotworowych. Concordia to
docenia. Dodatkowe świadczenia wypłacane są
też za zapinanie pasów czy jazdę komunikacją
publiczną (przy wypadku śmiertelnym w wypadku
komunikacyjnym). Wypadek komunikacyjny obejmuje również motocyklistów, rowerzystów czy
pieszych, którzy często wyłączeni są z ochrony
w innych polisach życiowych.

- Nie stosujemy takich postanowień,
których klienci nie rozumieją lub które mogłyby
wprowadzić ich w błąd albo ograniczyć nasze
ryzyko. W warunkach Życia Plus można znaleźć
czytelne, proklienckie zapisy np.: w przypadku
zgonu teściów, po wcześniejszym zgonie małżonka, odszkodowanie jest wypłacane (mimo że
w świetle prawa to już nie są teściowie). Płacimy
również za adopcję (przysposobienie) dziecka, bez
względu na jego wiek. Partnera ubezpieczonego
traktujemy tak samo jak małżonka. Rozumiemy,
że nasi klienci są zwykłymi ludźmi - nie karzemy ich za wypicie lampki wina - wyłączenie
odpowiedzialności jest stosowane dopiero od
0,5 promila – wyjaśnia J. Talarek.
Rolnicy z dodatkową ochroną
Ze względu na doświadczenie Concordii
w sektorze agro, osoby pracujące na roli w ramach
Życia Plus, mogą oczekiwać dodatkowych bonusów.
Zawarcie polisy na życie pozwala rolnikowi, za
niższą składkę, wykupić np. ubezpieczenie OC/
AC lub OC rolnika. Rozbudowane są też pakiety
dedykowane rolnikom – śmierć w następstwie
wypadku przy pracy rolniczej, niezdolność do
pracy w gospodarstwie rolnym, w wyniku wypadku przy pracy rolniczej, czy śmierć w wyniku
choroby zakaźnej w rolnictwie. Bardzo szerokie
jest też rozumienie wypadku przy pracy rolniczej.

Juchnowiec Górny

Złote Gody

27 października w Gimnazjum Gminnym spotkały się pary
małżeńskie z terenu gminy, które
50 lat temu składały przysięgę
małżeńską. Na zaproszenie Wójta
Gminy przybyły pary małżeńskie:
Maria i Stefan Andrzejczuk
– Siemiatycze-Stacja
Marianna i Wacław Boguszewscy
– Moczydły
Alentyna i Michał Borysiuk
– Baciki Średnie
Ludmiła i Jan Demczuk
– Baciki Średnie
Anna i Jan Dmitruk - Romanówka
Nadzieja i Marian Ejsmont – Siemiatycze-Stacja
Nadzieja i Jan Fiedorczuk – Klukowo
Zofia i Jan Iwaniuk – Baciki Dalsze
Walentyna i Władysław Kiczko – Klekotowo
Halina i Franciszek Ksepko – Kłopoty Patry
Maria i Jan Maksymiuk – Romanówka
Zinaida i Piotr Muczko – Słochy Annopolskie
Krystyna i Józef Niczyporuk – Rogawka
Olga i Włodzimierz Panasiuk – Boratyniec Ruski
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Polisa,
którą można dopasować
Produkt oferuje wiele możliwości dopasowania ochrony dokładnie do indywidualnych
potrzeby, w ramach dużej ilości dostępnych
pakietów. Uzgodnieniu podlega też tryb opłacania
składki – częstotliwość i dzień są elastycznie
dopasowane do preferencji ubezpieczonego.
- Umowa ma charakter indywidualny,
dzięki czemu ubezpieczony jest „właścicielem”
polisy i sam może o niej decydować - w przypadku umowy grupowej te możliwości są
nieco bardziej ograniczone. Klient decyduje
kiedy rozpoczyna się ochrona, jak długo trwa,
w jakich terminach i z jaką częstotliwością
opłacana jest składka. I najważniejsze - jakakolwiek zmiana w umowie wymaga zgody
klienta, bo to on jest ubezpieczającym, czyli
stroną umowy – mówi dr Justyna Talarek –
ekspert Concordii Ubezpieczenia, wykładowca
akademicki.
Szeroki zakres
i nietypowe ryzyka
Polisa daje ochronę 24 godz. na dobę,
na całym świecie, jedynie pobyt w szpitalu
jest ograniczony do UE, a assistance do
Polski. Świadczenie szpitalne (w następstwie
nieszczęśliwego wypadku oraz choroby) jest
jednakowe za cały okres. Nie zmniejsza się po
14 dniach, a jako hospitalizację, w przypadku
tego produktu, rozumie się także OIOM, rehabilitację, a nawet sanatorium. Jeżeli pobyt

Konkurs poezji

Dla uczczenia 98 rocznicy odzyskania
niepodleglości wychowawczyni klasy III B
zorganizowała konkurs czytania poezji patriotycznej. Uczniowie czytali wybrany przez siebie
wiersz o tej tematyce. Jury najlepiej oceniło
recytację w wykonaniu Artura Całkowskiego.
Drugie miejsce przyznano Sebastianowi Żędzian,
a trzecia była Anna Skowrońska. Wyróżnienie
otrzymał Maciej Cylwik.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne
upominki ufundowane przez wychowawczynię
Mariolę Sagun.
(seb)
Lucyna i Kazimierz Puchalscy – Kajanka
Wiera i Tadeusz Sawiccy – Krupice
Maria i Władysław Sidun - Ossolin
Maria i Franciszek Siduniak – Anusin
Irena i Mikołaj Szymaniuk – Baciki Bliższe
Nina i Aleksander Szyszko – Baciki Dalsze
Walentyna i Anatoliusz Worobiej - Szerszenie
Medal za długoletnie Pożycie Małżeńskie, jako nagrodę dla par małżęńskich, które
przeżyły ze sobą 50 lat, ustanowił w dniu 17
lutego 1960 roku Sejm Polskiej Rzeczpospolitej

Ludowej (PRL). Wtedy przyznawała go Rada
Państwa, po transformacji ustrojowej robi to
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Przybyłym na uroczystość parom medale wręczył Wójt Gminy Siemiatycze Edward
Krasowski, a później były życzenia od dzieci,
wnuków i przyjaciół.
Jubileusz uświetniły występy dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Tołwinie oraz Kapela
Gminna Siemiatycka.
(sok)

Zabłudów

Bili rekord

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie w dniu
17 listopada w towarzystwie uczniów z kilku
tysiecy szkół z całego świata uczestniczyli
w biciu Rekordu Guinessa. Rekord dotyczył
ilości osób,które w ciągu jednego dnia będą
trenować dyscyplinę sportową nazywana „sport
stacking” polegającą na układaniu specjalnych
sekwencji kubków na czas.
(s)
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Narewka

Twoja krew
ratuje życie
Niedawno obchodzone były Dni
Honorowego Krwiodawstwa. Aktywnym dawcom krwi wręczone zostały
odznaki PCK i nagrody rzeczowe. 28
listopada br. na Sesji Rady Gminy
Narewka w powiecie hajnowskim
Mikołaj Pawilcz - wójt gminy i Andrzej Niedźwiedź - przewodniczący
Rady Gminy wręczyli nagrody rzeczowe dla zasłużonych honorowych
dawców krwi z tej gminy.
Po 18 litrów krwi na potrzeby
lecznictwa oddali Mieczysław Gryc
i Jerzy Wojciech Jeziorak z Narewki oraz Jolanta Ławrynowicz ze
Stoczka. Po 12 litrów „daru serca”
oddali Dawid Bartoszuk i Sławomir
Kalinowski z Mikłaszewa.
Po 6 litrów krwi oddali: Natalia
Czarniecka i Sławomir Charkiewicz z
Narewki, Daniel Ginszt ze Skupowa,
Paweł Łastowiecki z Zamosza, Mirosław Rusakow z Tarnopola, Paweł
Skiepko z Zabrodów, Daniel Sawicki
ze Świnoroj, Anatol Suchodoła z
Lewkowa Starego, Michał Suchodoła
ze Słobódki i Piotr Wołkowycki z
Zabłotczyzny.

Wystawa po Plenerze Malarskim
Narewka - 2016
19 listopada br. otwarta
została wystawa poplenerowa
XV Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego Narewka - 2016 w
Galerii im. Tamary Sołoniewicz w
Narewce w powiecie hajnowskim,
który odbył się w czerwcu i
uczestniczyło w nim 15 malarzy z
Białegostoku, Łęcznej, Lublina i
Hajnówki oraz z Litwy. Tworzyli
oni ciekawe prace zainspirowani
m. in. przyrodniczymi walorami
ziemi narewkowskiej oraz unikalną
architekturą przypuszczańskich wsi
i wioseczek, w tym cerkwi, starych drewnianych domów, stodół
i spichrzy.
Przy okazji otwarcia ekspozycji uczestnicy tegorocznego
pleneru   w Narewce    spotkali
się z organizatorami (Helena Rejent -    dyrektorka GOK i Mikolaj
Pawilcz - wójt gminy Narewka) i
mieszkańcami   narewkowaskiej

gminy. W spotkaniu wzięli udział
m. in. radni z Lewkowa Nowego,
Narewki, Siemianówki i Tarnopola  
oraz sołtysi. Przyjechali dziennikarze
dwutygodnika “Wieści Podlaskie”   i
białoruskiego tygodnika “Niwa” oraz
Polskiego Radia Białystok.
Po części oficjalnej uczestnicy
zebrania obejrzeli wystawę i wzięli
na pamiątkę albumy z kolorowymi fotografiami prac artystów
oraz zdjęciami i informacjami o
artystach malarzach pt. “Inspiracje
narewkowskie”.   Ta pięknie wydana
książka z okazji jubileuszu to także poważny wkład pracy edytora  
Pawła Karpiuka z Narewki, który
obecnie mieszka w Lublinie i tu
prowadzi firmę projektową, maluje
obrazy i fotografuje.
Bogata ekspozycja teraz
zajmuje trzy sale w galerii. Zapraszamy do obejrzenia.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Jan   Ciełuszecki

Siemiatycze

Czwórka na topie

Cd. ze str. 1

Każda akcja zmierzająca do popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych zasluguje na pochwałę. Z akcji zainicjowanej przez aktualne
kierownicwo EMPiK-u ciesze sie tym bardziej, że jest kontynuacją działań
jakie podejmowałem w latach dziewięćdziesiątych kierując bialostockim
Klubem Prasy i Książki popularnie zwanym „empikiem”, który to skrót stał się
z czasem - po likwidacji RSW „Prasa-Książka-Ruch” oficjalną nazwą Spółki.
Mam także nadzieję, że śladem EMPiK-u pojda także inne sieci księgarskie.
Wiesław Stanisław Sokołowski

... przyszła zima, ziół już ni ma ...
... ale nie w firmie Runo...
Tu wciąż unosi się zapach świeżutkich ziół, mieszanek ziołowych
i przypraw. Zapachy przeplatają się
ze sobą, unoszą wciąż w powietrzu
tworząc nieprawdopodobnie aromatyczną kompozycję. Poezja dla duszy
i relaks dla umysłu...Kto nie wierzy,
niech sam się przekona odwiedzając
naszą firmę.
Co prawda sezon zbierania
ziół już dawno się skończył i wraz
z pierwszym opadem śniegu skończyły się możliwości pozyskania
surowców zielarskich, więc to, co
zebraliśmy do tej pory, możemy
Państwu zaoferować.
Znajdą u nas Państwo bogatą
ofertę ziół jednorodnych, z których
mogą Państwo skomponować dowolne mieszanki ziołowo - owocowe
według własnych upodobań i inwencji
twórczej. Można wypróbować również skomponowanych już przez
nas ekologicznych herbatek, a na
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nadchodzące święta zaprosić do
domu zapach przypraw korzennych,
który pobudzi naszą wyobraźnię i
przywoła miłe wspomnienia …
Staramy się, aby nasza ziołowa
oferta była możliwie najbogatsza.
Uzupełniamy ją o nowe surowce,
mieszanki i kompozycje przyprawowe.
Dbamy o to, by nasze zioła
były świeże, pachnące i spełniały
oczekiwania ich odbiorców.
Na pewno przygotowywane
przez Państwa dania kuchni codziennej jak i tej bardziej uroczystej czyli
np. świątecznej, nabiorą charakteru
i wyjątkowego, niepowtarzalnego
aromatu. Bądźmy otwarci na nowe
smaki i poszukiwania kulinarne.
Wprowadzajmy do naszej kuchni
zioła, dzięki czemu potrawy zyskają
ciekawy smak.
Przecież chodzi o to, aby
korzystać z tego, co daje nam Natura – a ta ma naprawdę wiele do
zaoferowania :).

Jesienne trele

Osiemnastu wykonawców zmagało się w jubileuszowej edycji Festiwalu Piosenki „Jesienne trele”. Tradycyjnie zorganizował go Zespół Szkół w
Siemiatyczach przy współpracy z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury. Jury
przyznało nagrody następującym wykonawcom:
Majkel Parafiniuk - nagroda Burmistrza Siemiatycz
Karol Konachowicz - nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze
Joanna Drewnowska -nagroda dyrektora Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
Kamila Skuliniec - nagroda Starosty Siemiatyckiego
Filip Tymiński - nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego
Katarzyna Król - nagroda Dyrektora Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział
w Siemiatyczach
Agata Wawrzyniak - nagroda Rady Rodziców i Dyrektora Zespołu Szkół
w Siemiatyczach
duet Paulina Trochimiak i Julia Nielipińska - nagroda Katolickiego Radia
Podlasie.
Imprezę zakończył jubileuszowy koncert.
(s)

Runo Sp. z o.o.
ul. Białowieska 40
17-200 Hajnówka
www.sklep.runobio.pl
tel. 85/682 21 95
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SPORT
IX Turnieju Tenisa Stołowego im. Jarosława Leszczyńskiego
Dzieci, młodzież, seniorzy
i osoby starsze, a wśród nich koledzy oraz przyjaciele śp. Jarosława
Leszczyńskiego, po raz kolejny
uczestniczyli w IX Turnieju Tenisa
Stołowego w Lewkowie Starym,
poświęconym jego pamięci.
2016 rok jest rokiem jubileuszowym, związanym z 70-letnią
działalnością Ludowego Zespołu
Sportowego. Dlatego też przy organizacji najważniejszych imprez LZS
w powiecie hajnowskim nagrodzono
sportowców, działaczy oraz sponsorów związanych z ruchem Ludowych
Zespołów Sportowych. Okolicznościowe statuetki wręczono latem
bieżącego roku podczas Turniejów
Piłkarskich im. Waldka Grudzińskiego
w Narewce i im. Piotra Romaniuka
w Hajnówce. 3 grudnia w Lewkowie
Andrzej Skiepko - działacz LZS, na
co dzień Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, uhonorował Jerzego
Rowińskiego z Lewkowa, Andrzeja
Pleskowicza z Narwi, Alinę Awruk
z Szymek, Zbigniewa Dzwonkowskiego
z Hajnówki, Romana Bołbota z Gnilca,
Janusza Lipińskiego z Czeremchy oraz
instytucje OSP Lewkowo i Świetlicę
Samorządową w Lewkowie. W sumie
w 2016 roku nagrodzono około 50
osób i instytucji. Ale jak zapowiada
Andrzej Skiepko – to jeszcze nie
koniec.
Z okazji jubileuszu LZS, Turniej
im. Jarka Leszczyńskiego miał też
uroczystą i hojną oprawę. Nie zawieli

sponsorzy, którzy ufundowali trofea
i nagrody rzeczowe, dla których
Andrzej Skiepko składa serdeczne
podziękowania. A wśród nich są:
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
Urząd Gminy Narewka,

kategoriach.
Wyniki:
KLASY IV i MŁODSI
chłopcy
I miejsce - Koperek Gabryś - Narewka
II miejsce - Kołecki Krzysztof Narewka

Lewkowo
GIMNAZJUM
dziewczęta
I miejsce - Paczuska Paulina Czeremcha
II miejsce - Borowska Izabela Narewka

Urząd Miasta Hajnówka
Bank Spółdzielczy w Brańsku oddział
Narewka
Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Koledzy śp. Jarka Leszczyńskiego
Główny organizator Andrzej
Skiepko dziękuje również Januszowi
Ludwiczakowi, Krystynie Poskrobko,
Mieczysławowi Gryc, Rafałowi Charkiewicz za osobiste zaangażowanie
podczas zawodów.
Tegoroczne zawody przebiegły
w rodzinnej atmosferze, w duchu fair
play. Zawody rozegrano w dziewięciu

III miejsce - Lasota Oktawian Lewkowo
IV miejsce - Ławreszuk Michał Narewka
KLASY V-VI
dziewczęta
I miejsce - Ziniewicz Katarzyna Czeremcha
II miejsce - Lewsza Kinga - Lewkowo
chłopcy
I miejsce - Narewski Krzysztof Białystok
II miejsce - Jastrzębski Igor - Narewka
III miejsce - Pańkowski Tomasz Narewka
IV miejsce - Charkiewicz Dawid -

III miejsce - Potoniec Wiktora Lewkowo
IV miejsce - Lasota Julia - Lewkowo
chłopcy
I miejsce - Narewki Kamil - Białystok
II miejsce - Kowalczuk Karol - Narewka
III miejsce - Kardasz Jakub - Lewkowo
IV miejsce - Łomaszkiewicz Kuba
– Narewka
KOBIETY OPEN
I miejsce - Lasota Dorota - Lewkowo
II miejsce - Awruk Alina - Szymki
III miejsce - Poskrobko Krystyna Lewkowo
IV miejsce - Jastrzębska Małgorzata

Siemiatycze

PRZECZYTANE
Wielogłos o stanie wojennym
„Polacy są uparci w poglądach na stan wojenny. Minęło juz 35 lat,
zmienił się system, upadło wiele partii i kilka rządów, a ciągle więcej
Polaków uważa, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była
zdecydowanie słuszna lub raczej słuszna (41 %). Odmiennego zdania
jest 35 %. A to oznacza, że obok nas żyją miliony ludzi nieuznających
tej wersji, którą dzień w dzień wciskają im postsolidarnościowi politycy
i praktycznie wszystkie media. Od polityków w wydaniu nadwiślańskim
niczego mądrzejszego nie można oczekiwać. Ale od mediów można
i trzeba. Niestety, głupio stronnicze i impregnowane na fakty media
płacą za takie nastawienie coraz większą cenę. Zaufanie do zawodu
dziennikarskiego jest najmniejsze od lat. A jakie ma być, jeśli ludzie
zamiast informacji dostają szyte przez polityków propagandowe frazesy?”
Jerzy Domański - „Uparci Polacy wiedzą swoje” - Przegląd

*
„Gdybym nawet nie był pełnomocnikiem Moskwy, a musiał tutaj
rządzić, tobym z Solidarnością jakoś się rozprawił, bo razem z nią rządzić by się nie dało”

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Teresą Torańską

*
„Byłem wtedy dowódcą dywizji na Białorusi (...). Wiem, że szykowano
się do wprowadzenia wojsk dla udzielenia pomocy (...). Jeśliby (Jaruzelski)
tego nie zrobił, to 14 grudnia nasze dywizje wkroczyłyby na terytorium
Polski. Wszystko było gotowe. Wojsko Polskie byłoby zneutralizowane,
nie miałoby szans na aktywny opór (...). W ciągu jednego dnia, no, najwyżej dwóch dni, wszędzie, w każdym mieście, w każdej miejscowości
byłyby wojska radzieckie”.
gen. Wiktor Dubynin, 1992 r.

*
„Ja jestem oficerem, ty jesteś oficerem rezerwy, masz broń. Obaj
będziemy wiedzieć, co mamy zrobić, gdy wejdą.”

gen. Wojciech Jaruzelski do Mieczysława Rakowskiego - „Dzienniki”

*
„Polska jest dla Kremla sprawą życia i śmierci. Mogą iść na wojnę
w tej sprawie.”

Alexander Haig, sekretarz stanu USA - 21 XII 1981 r.
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- Narewka
SENIORZY
I miejsce - Gryc Daniel - Narewka
II miejsce - Szermuszyn Jarosław
- Białystok
III miejsce - Kojło Marcin - Dubiny
IV miejsce - Gryc Dawid - Narewka
OLDBOYE – 35-50 lat
I miejsce - Węcko Mirosław - Dubiny
II miejsce - Orzechowski Roman Hajnówka
III miejsce - Ochrycewicz Roman Hajnówka
IV miejsce - Lasota Roman - Lewkowo
WETERANI – szczególna kategoria
– koledzy śp. Jarka
I miejsce - Charkiewicz Aleksy Białystok
II miejsce - Ludwiczak Janusz Hajnówka
III miejsce - Miszczuk Zbigniew Hajnówka
IV miejsce - Mieczyński Jerzy Hajnówka
Nagrodzono również: najmłodszego zawodnika – Oktawiana Lasotę
z Lewkowa, najstarszą zawodniczkę
– Krystynę Poskrobko z Lewkowa
i najstarszego zawodnika – Edwarda
Ponieckiego z Hajnówki.
Filmik z zawodów na:
https://www.youtube.com/
results?sp=CAI%253D&q=lewkowo+stare

Do zobaczenia za rok na 10-jubileuszowym turnieju.
autor: Emilia Rynkowska
fot.: Jerzy Rowiński

Rywalizowali szachiści

Pasjonaci szachów z Bialegostoku, Bielska Podlaskiego, Czartajewa,
Łomży, Nura, Perlejewa, Siemiatycz,
Siedlec, Sokołowa Podlaskiego i
Węgrowa rywalizowali 20 listopada
br podczas X Memoriału Szachowego
Władysława Olszewskiego.Rywalizowano w dwóch kategoriach: seniorów
i juniorów do 15 lat.

Wśród seniorów zwyciężył Jakub
Żurawicki z Węgrowa, drugi był Janusz Dzienisiuk z Siemiatycz,a trzeci
Tomasz Olszewski z Nura.
W kategorii juniorów najlepszy
był Krzysztof Ciszewski z Białegostoku, drugie miejsce zajęła Wioleta
Wasilewska z Perlejewa, a trzeci był
Wojciech Kakowski z Siedlec. (seb)

Mistrzowscy tenisiści
7 listopada w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
odbyły się mistrzostwa powiatu szkół
ponadgimnazjalnych w drużynowym
tenisie stolowym. W obu kategoriach
najlepsze były reprezentacje Zespołu
Szkół Zawodowych nr 4 w składzie:
- dziewczęta (Anna Charytoniuk, Gabriela Kasperowicz, Żaneta
Olszewska, Joanna Tarasiuk), która
wyprzedziła drużyny I LO i II LO
z Bielska Podlaskiego.
- chłopcy (Łukasz Drabiuk, Artur
Górski, Mateusz Jabłoński) - wyprzedzili
oni drużyny reprezentujace Zespół
Szkół nr 1 i II LO.
9 listopada w sali sportowej
Zespołu Szkół w Wyszkach rywalizowali tenisiści ze szkół podstawowych.
Podobnie jak wśród licealistów najlepsze okazały się drużyny ze Szkoły
Podstawowej w Holonkach.
Drużyna dziewcząt w składzie:
Kinga Jurczak, Klaudia Selewońko,
Patrycja Szulc i Zuzanna Zbierajewska

wyprzedziła reprezentację Szkoly
Podstawowej w Łubinie Kościelnym
i Szkoły Podstawowej w Wyszkach.
Reprzentacja chłopców w składzie: Mateusz Burta, Daniel Kosiński,
Damian Krasowski i Adrian Mierzwiński
wyprzedziła drużynę ze Szkoły Podstawowej w Wyszkach. Trzecie miejsce
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Łubinie Kościelnym.
10 listopada, także w Wyszkach,
rozegrano mistrzostwa szkół gimnazjalnych. W kategorii dziewcząt zwyciężyła
drużyna z Gimnazjum w Glinniku (Anna
Kazimierska, Weronika Muczyńska
i Wioletta Syczewska).Drugie miejsce
zajęło gimnazjum w Wyszkach a trzecie
gimnazjum z Oleksina.
Wśród chłopców najlepsza była
reprezentacja z gimnazjum w Augustowie (Kacper Bańkowski, Patryk
Iwaniuk, Bartosz Strelczuk i Miroslaw
Szeretucha),która wyprzedziła drużynę
z gimnazjum w Glinniku, a trzecie było
gimnazjum w Wyszkach.
(seb)

Kleosin

Konkurs
recytatorski

Cd. ze str. 2

W kategorii gimnazjum I miejsce
zajęli Natalia Jurguć z gimnazjum
w Czarnej Bialostockiej i Piotr Skarżyński z gimnazjum w Juchnowcu
Górnym. Druga była Weronika Cydzik
z gimnazjum w Kleosinie, a trzecie
miejsce zajął Daniel Półtorak z PG nr
5 w Białymstoku. Przyznano również
cztery wyróżnienia. Otrzymali je m.in.
gimnazjalistki z Kleosina - Karolina
Grabowska i Juchnowca Górnego Kinga Woźniuk.
(cz)
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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Oby wszystkie dni w kalendarzu były tak piękne, jak wigilijny
wieczór, a troski dnia codziennego odeszły w zapomnienie wraz ze
starym rokiem.
Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych
nadzieją, miłością i wiarą w nadchodzący Nowy Rok, a także
odpoczynku w rodzinnym gronie składają:
Przewodniczący Rady Powiatu
Lech Jan Michalak

Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk

Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Inauguracja i pierwszy wykład w ramach projektu
„Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy”
W dniu 26 listopada 2016 roku w Białymstoku odbyła się uroczysta inauguracja roku
akademickiego w ramach
Podlaskiego Uniwersytetu
Dziecięcego. W inauguracji i zajęciach na
Politechnice Białostockiej
udział wzięło 75 uczniów
ze szkół podstawowych
z Hajnówki i Siemiatycz.
Przed rozpoczęciem zajęć
rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis,
burmistrz Hajnówki Jerzy
Sirak i burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz

podpisali porozumienia
o współpracy w zakresie
prowadzenia Uniwersytetów Dziecięcych.
Chcemy pokazać, że matematyka jest przedmiotem ciekawym, kryjącym
wiele tajemnic – zwracał
się do studentów Podlaskiego Uniwersytetu
Dziecięcego rektor Politechniki Białostockiej.
Tłumaczył im, że to
właśnie królowa nauk
jest szczególnie ważnym przedmiotem na
Politechnice. Drodzy
Cd. str. 2

Delegacja przedsiębiorców z rejonu
partnerskiego Rundale na Łotwie

W dniach 21-24.11.2016 r.
Powiat Hajnowski odwiedziła grupa
przedsiębiorców łotewskich z rejonu
Rundale, z którym w lipcu br. podpisany został list intencyjny o współpracy.
Podczas wizyty goście odwiedzili m.in.: gospodarstwo ekologiczne
w Nowokorninie, gospodarstwo
pszczelarskie w Szostakowie oraz

firmę „Pronar” w Narwi. Następnego dnia łotewscy przedsiębiorcy
mieli możliwość podpatrzenia pracy
i asortymentu w hajnowskim zakładzie „Runo” oraz w prywatnej firmie
„Szuma Design” w Białowieży, która
specjalizuje się w wyrobie pamiątek
z regionu i przedmiotów użytkowych
Cd. str. 3

Młodzi krwiodawcy nagrodzeni
Bezinteresowna pomoc, wrażliwość na krzywdę innych jest miarą
człowieczeństwa. Ci, którzy oddają
krew są uosobieniem tej myśli.
Szczególnie cieszy fakt, że w proces
ten zaangażowana jest młodzież.
Propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa wśród młodych ludzi aktywnie wspiera samorząd
powiatowy. W ramach obchodów
dni honorowego krwiodawstwa, 7
grudnia w Zespole Szkół Zawodowych
w Hajnówce odbyło się spotkanie

z młodzieżą oddającą krew. Biorący
udział w uroczystościach: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, Prezes
PCK w Hajnówce Alina Miszczuk,
Kierownik Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Białymstoku Pani dr Joanna
Naspińska, opiekun szkolnego Koła
PCK Pani Mirosława Szpilko oraz
inspektor ds. zdrowia w Starostwie
Powiatowym Danuta Ługowoj,
Cd. str. 3

W sentymentalną podróż z białoruskim obrzędem…
….udaliśmy się w ramach XXIII
Prezentacji Zespołów Obrzędowych

przez podlaskie miejscowości (m.in.
Białystok, Bielsk Podlaski, Dubicze

„Białoruski Obrzęd na Scenie”, jakie
miały miejsce 20 listopada 2016r.
w Hajnowskim Domu Kultury. Było to
zarazem podsumowanie tegorocznych prezentacji, które przemierzyły

Cerkiewne). Od wielu lat przedsięwzięcie to organizowane jest
przez Zarząd Główny Białoruskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
w Białymstoku. Przy jego organizacji

w Hajnówce wspiera go w tym Hajnowski Dom Kultury.
Charakter spotkania
zgromadził liczną widownię. Wśród gości byli także:
Jerzy Sirak Burmistrz
Miasta Hajnówka, Andrzej
Skiepko Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka,
Mirosław Romaniuk Starosta Powiatu Hajnowskiego,
Lucyna Smoktunowicz
Wójt Gminy Hajnówka,
Rościsław Kuncewicz
Dyrektor Hajnowskiego
Domu Kultury; z ramienia BTSK: Jan Syczewski
Przewodniczący Związku,
Bazyli Siegień Zastępca
Przewodniczącego Związku
oraz Katarzyna Filipiuk.
Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Podlasie jest regionem, gdzie
obrzędowość odgrywała znaczącą
rolę w funkcjonowaniu wsi. Mniejszość
białoruska ją zamieszkująca nadały
jej szczególnego kulturowego uroku.
Obrzędy wyznaczały cykl wiejskiego
życia: towarzyszyły pracom polowym,
rytuałom przejścia (narodziny, chrzciny, ślub, śmierć), świętom religijnym
(cerkiewnym), były elementem
codziennego wiejskiego krajobrazu
społeczno-kulturalnego. Pełniły
funkcję integracyjną w społeczności,
łączyły człowieka z przyrodą, siłami
wyższymi. Nadawano im szczególną
wartość emocjonalną. Możemy mówić
o obrzędach świeckich, religijnych –
one stanowiły trzon kultury ludowej.
Niestety rozwój cywilizacji sprawia,
że zatraca się w fali nowoczesności.
Na scenie zaprezentowały się
dzieci i osoby dorosłe. Każda przedstawiła dwudziestominutowy spektakl, ukazujący scenkę z wybranego
obrzędu. Hajnówkę reprezentował
Zespół „DZWONKI” z Hajnowskiego
Domu Kultury w Hajnówce, pod
kierunkiem Wiery Masajło (Obrzęd
„Suczasnyja wiaczorki – uspaminy
proszłaha”).
Więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Korolczuk

LOGORYTMIKA - zajęcia dla dzieci
W dniach 16 i 18 listopada
w Hajnowskim Domu Kultury odbyły
się pierwsze w Hajnówce zajęcia
logorytmiczne dla dzieci. Uczestnicy
podzieleni zostali na dwie grupy 3/4
latki oraz 5/6-latki.
LOGORYTMIKA to połączenie
rytmiki z terapią logopedyczną, na
którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych, oddziaływających
na sferę słuchową, słuchowo-ruchową
oraz ruchową. Celem ćwiczeń logorytmicznych jest ukazanie dziecku
elementów wspólnych dla muzyki
i wypowiedzi tzn. tempo, rytm,
dynamika czy artykulacja.
Zajęcia obejmują ćwiczenia
słuchu fonematycznego, ćwiczenia
usprawniające aparat mowy, prawidłowy oddech, ćwiczenia rozluźniające ciało, ćwiczenia utrwalające
prawidłową wymowę poszczególnych
głosek. Wszystko to przeplatane

2

jest piosenkami oraz ćwiczeniami
ruchowymi przy akompaniamencie
pianina. Zaprezentowana na zajęciach muzyka nakłaniała do ruchu,
który rozładowuje napięcie fizyczne
i psychiczne dziecka.
Logorytmika jest pozytywną

formą spędzania czasu, a zajęcia
prowadzone w formie zabawy,
przynoszą nie tylko wiele korzyści,
ale i wiele radości.
Kolejne zajęcia planowane są
na styczeń 2017 roku.
Marta Gredel-Iwaniuk

Spotkanie Honorowych Dawców Krwi
Spotkanie Honorowych Dawców
Krwi organizowane jest corocznie przez Oddział Rejonowy PCK
w Hajnówce.
Takie spotkania są wspaniałą
okazją do podsumowania działalności krwiodawstwa w Hajnówce,
jak również wyróżnienia najbardziej
zasłużonych w minionym roku.
18 listopada 2016 r. Zasłużeni
Honorowi Dawcy Krwi otrzymali
odznaki i legitymacje od władz PCK:
- odznakę Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi I stopnia otrzymuje

Spotkania takie są też dobrą
okazją do podziękowania osobom
indywidualnym oraz instytucjom,
które swoją działalnością wspierają,
promują oraz czynnie uczestniczą
w organizowaniu akcji poboru krwi
i stwarzają odpowiedni klimat do
rozwijania świadomości i wiedzy
społeczeństwa na temat honorowego krwiodawstwa. Za tego typu
postawę serdeczne podziękowania
usłyszało wiele osób od przedstawiciela RCKiK w Białymstoku Anny
Rogowskiej. Podziękowania usłyszeli

się po oddaniu 15 litrów krwi przez
kobietę i 18 litrów krwi oddanej przez
mężczyznę - w 2016 roku odznakę
taką otrzymało 29 osób z terenu
powiatu hajnowskiego (w tym 22
mieszkańców Hajnówki)
- odznakę Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi II stopnia otrzymuje
się po oddaniu 10 litrów krwi przez
kobietę i 12 litrów krwi oddanej przez
mężczyznę - w 2016 r. roku odznakę
taką otrzymało 59 osób z terenu
powiatu hajnowskiego (w tym 32
mieszkańców Hajnówki)
- odznakę Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi III stopnia otrzymuje
się po oddaniu 5 litrów krwi przez
kobietę i 6 litrów krwi oddanej przez
mężczyznę - w 2016 roku odznakę
taką otrzymało 116 osób z terenu
powiatu hajnowskiego (w tym 72
osoby to mieszkańcy Hajnówki).
Honorowych Krwiodawców
doceniają również Władze Miasta
Hajnówka i władze samorządowe
poszczególnych gmin powiatu
hajnowskiego, wręczając dawcom
cennego płynu drobne upominki.

również członkowie i wolontariusze
Oddziału Rejonowego PCK w Hajnówce. Na prośbę Oddziału Rejonowego
PCK w Hajnówce Podlaski Oddział
Okręgowy PCK w Białymstoku
uhonorował wiele osób za pomoc
okazaną Stowarzyszeniu w wypełnianiu statutowych obowiązków.
Honorową odznakę PCK IV stopnia
otrzymał w tym roku Rościsław
Kuncewicz - Dyrektor Hajnowskiego
Domu Kultury, a Odznakę Honorową
PCK III stopnia otrzymała Barbara
Musiuk - opiekun Szkolnego Koła PCK
przy Zespole Szkół nr 6 w Hajnówce.
- Zarząd Oddziału Rejonowego
PCK w Hajnówce składa serdeczne
podziękowania honorowym dawcom
krwi, gościom, zaproszonym władzom
miasta oraz władzom samorządowym przybyłym na tę uroczystość.
Najlepsze życzenia zdrowia oraz
pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym składa Alina Miszczuk
– prezes Oddział Rejonowego PCK
w Hajnówce.
Emilia Rynkowska
Fot. Daniel Piotr Miszczuk

Inauguracja i pierwszy wykład w ramach
projektu „Politechnika Białostocka Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy”
Cd. ze str. 1

studenci, chciałbym, żebyście z chwilą
otrzymania indeksu, zdobyli trochę
wiedzy – nie ucząc się – i zobaczyli,
że zarówno matematyka, jak i nauki
techniczne są potrzebne – dodawał
rektor.
Nie ma innowacyjnej gospodarki
bez matematyki – podkreślał burmistrz
Hajnówki.
Jak na inaugurację przystało,
mali studenci otrzymali indeksy z rąk
rektora i burmistrzów. Do tych właśnie
indeksów dzieci będą zbierać zaliczenia
zajęć. Pierwszy wpis otrzymały już dziś,

bowiem do odkrywania Zagadkowych
liczb pierwszych uczniów hajnowskich
i siemiatyckich podstawówek zaprosiły
wykładowczynie Wydziału Informatyki
dr Marzena Filipowicz-Chomko oraz
dr Ewa Girejko.
Podczas zjazdów w kolejnych
miesiącach uczestnicy PUD dowiedzą
się m.in. dlaczego dbamy o środowisko, co możemy zaprogramować i jak
wygląda praca dziennikarzy radiowych.
W sumie, w tym roku akademickim
przeprowadzonych zostanie 17 zajęć,
większość z nich – na Politechnice
Białostockiej.
Jolanta Stefaniuk
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Młodzi krwiodawcy nagrodzeni

Delegacja przedsiębiorców z rejonu
partnerskiego Rundale na Łotwie
Cd. ze str. 1
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chcieli podziękować młodzieży oraz
opiekunom szkolnych kół PCK za ich
zaangażowanie oraz niesłabnącą chęć
niesienia pomocy. Z uwagi na godną
pochwały postawę młodych dawców
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ufundowało zestawy upominkowe
dla 73 uczniów ZSZ w Hajnówce.
Każda kropla krwi to życie. Cieszę
się, że w naszym powiecie jest tak

dużo młodych ludzi, którym nie
jest obojętny los innych ludzi. To
była przesympatyczna uroczystość,
cieszę się, że samorząd powiatowy
był jej częścią – mówi Wicestarosta
Jadwiga Dąbrowska.
Punkt obsługi krwiodawstwa
w Hajnówce zanotował 4000 tys.
poboru krwi. To 1800 litrów krwi
czyli prawie dwie tony. Cieszy fakt,
że udział w tym imponującym wy-

niku udział miała młodzież z terenu
powiatu hajnowskiego. Dzięki ich
poświęceniu lekarze mogą ratować
życie setkom pacjentów. Więcej
informacji odnośnie honorowego
krwiodawstwa uzyskać można w Oddziale Rejonowym PCK Hajnówka (ul.
Ks. Wierobieja 18, tel. 85 682 26 69)
oraz w Oddziale w Hajnówce (budynek
SP ZOZ - szpital ul. Lipowa 190)

z drewna. Oprócz wizyt w przedsiębiorstwach goście z Łotwy mogli
również poznać atrakcje turystyczne
naszego powiatu: zwiedzili obiekty
Białowieskiego Parku Narodowego,
świątynie prawosławne: sobór św.
Trójcy w Hajnówce, cerkiew w Puchłach oraz Krainę Otwartych Okiennic. Łotysze zapoznali się również
z ofertą turystyczną regionu Puszczy
Białowieskiej oraz bazą noclegowogastronomiczną powiatu.
Przedsiębiorcy z Łotwy wymie-

nili się wizytówkami z naszymi przedsiębiorcami z powiatu hajnowskiego
i zgodnie stwierdzili, że chcieliby
w przyszłości nawiązać międzynarodową współpracę. Organizatorem
wizyty było Starostwo Powiatowe
w Hajnówce oraz Region Rundale.
Więcej o współpracy powiatu
hajnowskiego z parterami z kraju
i zagranicy na stronie
www.powiat.hajnowka.pl
Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
zorganizowało uczniom pouczające
prelekcje pt. Narodowy Program
Profilaktyki Raka Piersi

Katarzyna Miszczuk

Konsumencie, znaj swoje prawa. Raty 0 procent
Świąteczno – noworoczna
gorączka za pasem. Większość
z nas spędzi ten czas porządkując
dom, pichcąc w kuchni a w międzyczasie buszując w sklepach . Przed
świętami kupujemy dużo i chętniej.
Schyłek roku to prawdziwie żniwa
dla branży handlowej. Sklepy kuszą
obniżkami, atrakcyjnymi rabatami,
akcjami promocyjnymi, ratami –
także 0%. Wabik 0 % działa jak
magnes. Niestety często okazuje się,
że raty – owszem są na procent, ale
niekoniecznie zerowy. Oczywiście,
nie zawsze raty 0% okazują się
być niekorzystne, ale warto poznać
zasady ich działania, żeby świadomie
z nich skorzystać. A to oznacza m.in.
odporność na triki stosowane przez
sprzedawców.
Nie ma darmowych pieniędzy, a sklep ma przede wszystkim
zarabiać – prawo handlu w kwestii
napędzania zysków jest nieubłagalne.
Także wszelkie akcje promocyjne są
przez speców marketingu konstruowane w taki sposób, by wyciągnąć
z naszej kieszeni – konsumentów,
jak najwięcej pieniędzy. I to za wykorzystaniem różnorakich sztuczek,
żebyśmy w efekcie końcowym nie
dość że wyszli obładowani towarem
za górę pieniędzy (!), to do tego
szczęśliwi, bo przecież upolowaliśmy
takie okazje! Na taki efekt są obliczone m.in. raty zero procent. Mamy
kupić więcej lub drożej – i często tak
się dzieje. Przeciętny konsument
nie wyda lekką ręką 3000- 4000
tyś zł. gotówką. Ale już miesięczna
rata w wysokości 100 czy 150 zł
bez oprocentowania już tak nie
boli. A gdy patrzymy na przepaść
pomiędzy obiema sumami – 100
zł raty a np. 3000 tyś. zł na tle
ekstra telewizora, lodówki, pralki itp.
i wielkiego 0% to grzech nie skorzystać! A gdy obok TV za 4000 tyś.
(w ratach miesięcznie oscylujących
w granicach 150 zł) kupimy także
lodówkę – co prawda za 3000 tyś
zł, ale za to z miesięczną ratą 120
zł – i w dodatku z opcją 0 procent, to
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zrobiliśmy interes życia – bo przecież
tak tanio! Banery z ratami 0 procent
krzyczą do nas, że grzech nie skorzystać z takich okazji. Tymczasem
ekonomii nie oszukamy - kupując na
raty sprzęt AGD za łączną wartość
7000 tyś zł zostawimy w sklepie
7000 tyś. (albo i więcej, ale o tym
za chwilę)– nawet jeśli spłacimy
wartość towaru w ratach. Sklep
swoje zarobił, słupki sprzedażowe
osiągnięte. A my co miesiąc musimy
wysupłać 300 zł albo i więcej na
miesięczne raty. Dlatego też nie
dajmy się wciągnąć w zakupowe
szaleństwo – Rzecznik Praw Konsumenta radzi, by w miarę możliwości
nie nabywać na raty czegoś, czego nie
kupilibyśmy za gotówkę – nie warto
kupować towaru droższego, bo rata
wygląda korzystnie. Zwłaszcza, że
prawdopodobnie przepłacamy. Za
raty 0 procent ktoś przecież musi
zapłacić. I są to niestety wszyscy konsumenci. Najpopularniejszą praktyką
jest wliczanie ceny oprocentowania
w cenę towaru, np. cena telewizora
za 999 zł w opcji raty 0% , powinna
być w rzeczywistości mniejsza.
Niemniej sklep podnosi cenę towaru,
by „ukryć” koszt kredytu 0%. Taka
praktyka uderza także klientów
kupujących za gotówkę – dlatego
też, jeśli mamy możliwość kupna
towaru za gotówkę, domagajmy
się rabatu. Natomiast dla kupujących na raty radzimy nie kupować
towaru w trakcie pierwszej wizyty
w sklepie. Przed podjęciem decyzji
warto porównać ceny danej rzeczy
w innych sklepach oraz w intrenecie.
Ukrywanie kosztów rat w cenie
towaru to nie jedyny sposób na
rekompensatę z pozoru nieoprocentowanych rat. Jako że diabeł
tkwi w szczegółach, po dokładniejszej analizie może się okazać,
że chwytliwa reklama „raty 0%” ,
może rozmijać się z marketingowym
sloganem. Zgodnie z definicją raty 0
% to takie gdy za towar zapłacimy
ratalnie tyle ile wynosi jego sklepowa
cena - czyli że jeśli kupujemy na

raty telewizor za 1900 to spłacamy
go w 20 ratach po 95 zł miesięcznie
i ani gorsza więcej! Pół biedy, gdy za
ratami 0% kryje podniesiona cena
towaru (zawsze możemy poszukać
tańszej opcji, chociażby w intrenecie),
gorzej – gdy umowa o kredyt zero
procent generuje dodatkowe koszty,
zwłaszcza ukryte w umowie prawne
haczyki. Zastanówmy się dokładnie
przed zawarciem umowy w sytuacjach, gdy skorzystanie z oferty
rat 0% wiąże się z dodatkowymi
kosztami – prowizją za udzielenie
kredytu, obowiązkiem wzięcia karty
kredytowej (za którą pobierana
jest prowizja – jeśli dostaniemy
taki „bonus”, możemy odstąpić od
umowy) lub „dobrowolnym” ubezpieczeniem (np. od utraty pracy) –
często sprzedawcy uzależniają fakt
udzielenia kredytu 0% od wykupu
dodatkowego ubezpieczenia. Nie
powinniśmy się godzić na taką
wymuszoną transakcję, zwłaszcza,
że może być ona kosztowna – jej
efektem będzie zwiększona wysokość
miesięcznej raty. Podobna rzecz
ma się z przedłużoną gwarancją,
której cena jest wliczona w koszt
kredytu – w efekcie suma raty zwiększa się. I o jakim 0% tu mówimy?
Przed przykrymi niespodziankami
uchronić nas może jedynie własna
spostrzegawczość – w przypadku
zakupu w systemie ratalnym należy
dokładnie przestudiować umowę,
sprawdzić całkowity koszt kredytu
i warunki na jakich jest udzielany.
Sprawdźmy czy suma wszystkich rat
odpowiada cenie zakupionego towaru.
Jeśli nie – żądajmy od sprzedawcy
wyliczenia całkowitego kosztu raty.
W razie wątpliwości warto zawrócić się o pomoc do Powiatowego
Rzecznika Praw Konsumentów. Biuro
Powiatowego Rzecznika Konsumentów mieści się w budynku Starostwa
Powiatowego w Hajnówce (ul. A. Zina,
pokój nr 21, w godz. 7.30 –15.30
pn. –pt., tel. 85 682 30 45).
Katarzyna Miszczuk

Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących chorób nowotworowych – obecnie już blisko 1/4
chorych na nowotwór kobiet słyszy
taką diagnozę (21,9%)*.
Skąd tak zatrważające dane
mimo ogromnego postępu medycyny i profilaktyki? Zanim zaczniemy
doszukiwać się dziury w budżecie
NFZ, zastanówmy się co robimy na
rzecz swojego zdrowia we własnym
zakresie? Czy przestrzegamy zasad
zdrowego trybu życia i badamy się
regularnie? Jest to o tyle istotne, ponieważ profilaktyczna lekkomyślność
może kosztować człowieka zdrowie
a nawet życie – i to bez wzglądu
na wiek. Rak to nie choroba ludzi
starszych – bo choć wiek sprzyja
rozwojowi choroby, to nowotwory
coraz częściej umykają statystycznym stereotypom. W Polsce rak
piersi rozpoznawany jest najczęściej
u kobiet w wieku 50–69 lat, ale
niestety – nowotwór dotyka coraz
młodsze kobiety, rozwijając się
wówczas u osób w pełni aktywnych
zawodowo i społecznie. Choć nowotwór piersi jest jednym z najczęściej
diagnozowanym u kobiet, jest to zarazem jeden z nowotworów najlepiej
poznanych – w zakresie epidemiologii
i profilaktyki, a równocześnie jest
nowotworem, dla którego dostępne
są liczne propozycje terapeutyczne,
umożliwiające często całkowity
powrót do zdrowia. By zapobiegać
rozwojowi choroby i zniwelować jej
negatywne skutki dla zdrowia (zbyt
późno wykryty nowotwór może
skutkować przerzutem) wystarczy
jedynie regularnie się badać – także
samodzielnie. O tym, jak to robić,
opowiedziała uczniom z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zespołu
Szkół Zawodowych w Hajnówce Pani
Katarzyna Maksimowicz z Białostoc-

kiego Centrum Onkologii im. Marii
Curie-Skłodowskiej. 29 listopada
w placówkach prowadzonych przez
powiat hajnowski odbyły się pouczające prelekcje dotyczące profilaktyki
raka piersi. Inicjatorem akcji jest
Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
W trakcie pouczających wykładów
grupa ok. 130 uczniów zapoznała
się z programami profilaktycznymi
dotyczącymi raka piersi, sposobami
leczenia i zasadami samobadania.
Dzięki fantomom do badania fizykalnego w kierunku raka piersi,
zakupionym przez starostwo, każdy
zainteresowany mógł teorię samodzielnego badania przetestować
w praktyce - za wskazówkami Pani
Maksimowicz. Ażeby przekazana
wiedza utrwaliła się, wśród uczniów
rozpowszechniono materiały dydaktyczne Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Hajnówce oraz
Białostockiego Centrum Onkologii im.
Marii Curie-Skłodowskiej, dotyczące
profilaktyki przeciwnowotworowej.
Obok uczniów, w prelekcji
wzięły udział Wicestarosta Pani
Jadwiga Dąbrowska, inspektor ds.
zdrowia w starostwie Pani Danuta
Ługowoj, przedstawicielka PSSE
w Hajnówce Zenaida Barduszko.
Dzisiejsze prelekcje uświadomiły
słuchaczom jak cenną wartością jest
zdrowie. Każdy nowotwór to osobista
tragedia, trauma, z którą niestety
muszą się zmierzyć przeważnie całe
rodziny. A której można uniknąć –
odpowiednia profilaktyka i regularne
badania minimalizują ryzyko utraty
zdrowia, co doskonale zobrazowała
prelekcja Pani Maksimowicz. Cieszę
się, że nasza inicjatywa zyskała
poparcie Białostockiego Centrum
Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, chciałabym podzięCd. str. 4
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Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz
Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem opieki kardiologicznej
Piątego grudnia br. w hajnowskim SP ZOZ miało miejsce uroczyste
otwarcie Oddziału Wewnętrznego
z pododdziałem opieki kardiologicznej oraz Dziennego Domu Opieki
Medycznej. Uroczystość zgromadziła
wielu znamienitych gości, z Wojewodą
Podlaskim Bohdanem Paszkowskim
na czele. Wojewoda dokonał wręczenia certyfikatu akredytacyjnego
przyznanego przez Ministra Zdrowia,
a także - wraz ze Starostą Hajnowskim Mirosławem Romaniukiem
- uroczystego otwarcia oddziałów.
Dzienne domy opieki medycznej to
nowy rodzaj placówek medycznych,
które Ministerstwo Zdrowia uruchamia, korzystając
z unijnych funduszy.
Cieszę się, że w powiecie hajnowskim
funkcjonować będzie
placówka przystosowana do codziennego
wsparcia osób starszych. Słowa uznania
kieruję do Dyrektora
Grzegorza Tomaszuka oraz wszystkich pracowników
szpitala którzy nie
boją się wyzwań. Bez
ich zaangażowania
i wysiłku wkładanego w codzienne
obowiązki, nie cieszylibyśmy się dzisiejszym sukcesem – mówi Starosta
Mirosław Romaniuk.
A sukces jest i to nie mały
– Dzienny Dom Opieki Społecznej
przy SP ZOZ to drugi taki ośrodek
w województwie podlaskim. Jest
jednym z 54 podmiotów, które otrzymało dofinansowanie Ministerstwa
Zdrowia. Umowa z Ministerstwem
o dofinansowanie na utworzenie
Dziennych Domów Opieki Medycznej
podpisana została 23 czerwca 2016r.
Łączna wartość projektu zamyka się
w kwocie ponad 1 mln zł, w tym środki
europejskie to ponad 868 tyś. zł ,
środki dotacji celowej – 131 tyś. zł,
wkład własny - ponad 30 tyś. Szpital
dodatkowo poniósł koszty adaptacji
pomieszczeń w wysokości 442
tyś. zł. – przy wsparciu darczyńców

(lista dostępna na stronie powiat.
hajnowka.pl).
Dzięki uzyskanym środkom
finansowym, od pierwszego grudnia
br. przy SP ZOZ funkcjonuje ośrodek
świadczący wsparcie osobom starszym. Najważniejszym zadaniem
Domu jest rehabilitacja lecznicza
przeznaczona dla osób niesamodzielnych, zwłaszcza po 65 r.ż. w celu
przywrócenia sprawności i zdolności
do funkcjonowania w środowisku.
Szeroki katalog usług, z których będą
mogli korzystać pacjenci: codziennej
opieki lekarskiej, pielęgniarskiej,
opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych
oraz innych wspomagających usług

medycznych i edukacyjnych, wesprze
podopiecznych Domu w rehabilitacji
zdrowotnej i społecznej.
Z usług Dziennego Domu będą
mogły skorzystać:
-osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan
zdrowia wymaga wzmożonej opieki
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią
farmakologiczną oraz kompleksowych
działań usprawniających;
-osoby, którym w okresie 12
miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia
szpitalnego;
-osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na
pozostawanie pod opieką POZ
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają
hospitalizacji.
W Dzienny Domu Opieki Me-

dycznej jednocześnie będzie mogło
przebywać 12 pacjentów. Podstawą
przyjęcia jest skierowanie, które
wydaje lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (dotyczy pacjentów
bezpośrednio po leczeniu szpitalnym)
oraz karta oceny stanu klinicznego
z zastosowaniem skali Barthel’a.
W trakcie uroczystości dokonano
również uroczystego otwarcia oddziału
wewnętrznego z pododdziałem opieki
kardiologicznej. Pododdział rehabilitacji kardiologicznej funkcjonuje od lipca
tego roku. W zakresie oferowanych
świadczeń znajduje się: kinezyterapia, w tym: ćwiczenia
ogólnousprawniające,
oddechowe, trening
oporowy, wytrzymałościowy na ergometrach
rowerowych, kinezyterapia indywidualna,
fizykoterapia, zajęcia
z psychologiem, porady dietetyczne, testy
wysiłkowe, badanie
echokardiograficzne,
monitoring EKG EKG
metodą Holtera. Z szerokiego wachlarza usług
medycznych będą mogli
skorzystać pacjenci :
- u których zdiagnozowano
przewlekłą niewydolność serca,
chorobę wieńcową i zawał serca;
- którzy przebyli zabieg kardiochirurgiczny obejmujący wymianę
zastawki lub pomostowanie aortalno
wieńcowe. Hospitalizacje planowe
są po uprzednim ustaleniu miejsca.
Rehabilitacji wynosi od 6 do 8 tygodni.
Koszt remontu oddziału wewnętrznego
z pododdziałem opieki kardiologicznej
zamknął się w kwocie 1 300 000zł.
Dzięki intensywnej pracy, hajnowski SP ZOZ sukcesywnie poszerza
ofertę świadczonych usług medycznych, przekształcając się tym samym
się w nowoczesny ośrodek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Katarzyna Miszczuk
W publikacji wykorzystano
materiały SP ZOZ w Hajnówce

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało uczniom
pouczające prelekcje pt. Narodowy Program Profilaktyki Raka Piersi
Cd. ze str. 3

kować Pani Maksimowicz za cenne
rady i wskazówki oraz perfekcyjnie
przeprowadzoną prezentacje. Mam
nadzieje, że wykłady uzmysłowiły
młodym ludziom, jak ważna jest
samokontrola swojego zdrowia.podsumowuje prelekcje Wicestarosta
Jadwiga Dąbrowska.
Prelekcje nt. diagnostyki raka
piersi wpisują się w profilaktykę prozdrowotną, realizowaną przez starostwo.
Powiat Hajnowski aktywnie włącza się
w promocję zdrowia na terenie powiatu.
Najważniejsze działania zrealizowane
w 2016 roku:
- akcja profilaktyczna „Zdążyć

przed cukrzycą” - w ramach tego
mieszkańcy wszystkich gmin powiatu hajnowskiego mogą bezpłatnie
przebadać się oraz wziąć udział
w konsultacjach z lekarzem w kierunku
rozpoznania cukrzycy. Ponadto każdy
zainteresowany może sprawdzić ciśnienie krwi oraz wskaźnik BMI. Akcja
jest cyklicznie organizowana przez
Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Rejonowy w Hajnówce.
- działania edukacyjne skierowane do młodzieży: organizacja powiatowego etapu konkursu wiedzy o AIDS,
powiatowego konkursu „Czy palenie
szkodzi?”, współorganizacja Ogólno-

polskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia, prelekcje profilaktyczne
w szkołach ponadgimnazjalnych na
temat zachowań ryzykownych i cukrzycy, wspieranie działań profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością.
Zarówno prelekcje jak też inne
działania zmierzające ku zwiększeniu świadomości zdrowotnej wśród
uczniów i mieszkańców powiatu będą
kontynuowane w 2017 roku.
*http://onkologia.org.pl/nowotwory-piersi-kobiet/ - dane za rok 2013
Katarzyna Miszczuk,
konsultacja merytoryczna
– Danuta Ługowoj

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej
27 listopada 2016 r. po raz
dwunasty w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej
Poezji Religijnej. Przed publicznością
wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji
Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który
odbył się 17 listopada 2016r.
Konkurs i Wieczór został
zorganizowany przez doradcę
metodycznego ds. nauczania religii
prawosławnej dr Lillę Busłowską przy
współpracy parafii prawosławnej p.w.
Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa
Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.
Odbywa się z błogosławieństwa Jego
Eminencji Wielce Błogosławionego
Sawy Prawosławnego Metropolity
Warszawskiego i całej Polski.
Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność powitała
Lilla Busłowska. Ks. mitrat Michał
Niegierewicz, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Trójcy w Hajnówce
odczytał list Jego Eminencji Wielce
Błogosławionego Sawy, Metropolity
Warszawskiego i całej Polski skierowany do uczestników Wieczoru.
Sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury podczas
Wieczoru zgromadziła wielu gości:
duchownych, przedstawicieli władz
samorządowych, a także uczniów,
ich rodziców i opiekunów duchowych
z Wołkowyska. (Białoruś).
Szczególnie cieszy nas, że
z roku na rok przybywa uczestników
konkursu. Gościliśmy już ponad
1600 uczniów. Konkurs inspirował
do własnej twórczości nie tylko
uczniów, ale też nauczycieli. Obserwujemy jak z roku na rok uczniowie
rozwijają swoje talenty recytatorskie.
Inspiruje on zarówno uczniów jak
i nas, nauczycieli, do poszukiwania
i odkrywania tej wyjątkowej poezji.
Wszystkich nas ubogaca i ukazuje
wielkie bogactwo i piękno tradycji
i ojczystego języka naszych przodków. Serdecznie gratuluję i dziękuję
uczniom i nauczycielom za przygotowanie do konkursu.- mówiła Lilla
Busłowska.
Podczas Wieczoru zaproszeni
goście wręczyli laureatom konkursu
pamiątkowe dyplomy i upominki. Na
zakończenie spotkania pan Jerzy
Sirak, burmistrz Hajnówki w imieniu
organizatorów wręczył pamiątkowe
albumy duchowym opiekunom
grupy uczniów z Wołkowyska: ks.
Aleksandrowi Yuzva i ks. Dmitrowi
Biełockiemu. Niezwykle serdecznym
duchownym, którzy swą troską
i ciepłem otoczyli nie tylko swoich
podopiecznych, ale ofiarowali nam
możliwość poznania ich szerokiej
działalności duszpasterskiej w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Obecność
uczestników z Wołkowyska sprawiła, że tegoroczna edycja Konkursu
i Wieczoru miała charakter międzynarodowy.
Był to wieczór pełen wrażeń
artystycznych i przeżyć duchowych.
Uczniowie wspaniale przygotowali
się do konkursu, pod okiem swych

nauczycieli, rodziców, dziadków.
Wszystkim tym, którzy wspierali
uczniów w ich pracy serdecznie
gratulujemy i dziękujemy.
Konkurs Poezji religijnej mógł
odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce
w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania
inicjatyw kulturalnych mniejszości
narodowych. Dzięki ofiarności sponsorów wszyscy uczestnicy i laureaci
konkursu otrzymali dyplomy oraz
upominki. Wszystkim sponsorom
organizatorzy serdecznie dziękują.
ks. Andrzej Busłowski
Zdjęcia ks. Andrzej Busłowski
ks. protodiakon Marek Maciuka
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