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Rodzinnych i radosnych, pe³nych wiary,

To w³aœnie tego wieczoru

nadziei i mi³oœci Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

w nadchodz¹cym Nowym Roku 2018
¿yczy
Marsza³ek Województwa Podlaskiego

Jerzy Leszczyñski
wraz z ca³ym Zarz¹dem Województwa Podlaskiego.

Józef Oleszkiewicz, Madonna z Dzieci¹tkiem, ok. 1825, Muzeum Narodowe w Krakowie

oraz wszelkiej pomyœlnoœci

w ka¿dym domu
przy dŸwiêkach kolêdy
Bóg siê rodzi w cz³owieku.

Mieszkańcom Powiatu Bielskiego
i wszystkim naszym gościom
życzymy
Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek
oraz
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu i wiary,
szczęścia i powodzenia
Piotr Bożko

Sławomir Jerzy Snarski

Wicestarosta

Starosta Bielski
Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu
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GMINA HAJNÓWKA
Debata społeczna w Dubinach
Dnia 17 listopada w Gminnym Centrum
Kultury w Dubinach odbyła się debata społeczna poświęcona ocenie
stanu bezpieczeństwa w Gminie
Hajnówka. W debacie wzięli udział:
Pani Wójt Gminy Hajnówka Lucyna
Smoktunowicz, Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce - nadkomisarz Tomasz Haraburda, Naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Hajnówce – komisarz
Tomasz Waszczuk, oficer prasowy

KPP w Hajnówce - asp. szt. Irena
Kuptel, dzielnicowe: st. asp. Barbara
Sawienia i asp. szt. Iwona Roma-

niuk, Alla Gryc – Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Hajnówce,
Sekretarz Gminy Hajnówka Pani
Halina Szymaniuk, duchowieństwo
i mieszkańcy. Debatę poprzedziły

Wystąpił również chór pod dyrekcją
Pani Marii Paszko. Dzieci i młodzież
została nagrodzona gromkimi
brawami. Następnie Pan Konrad
Piekarski z firmy Petramm przed-

Na spotkaniu mieszkańcy mogli
zapoznać się z programem oraz
wypełnić ankiety dotyczące miejsc
w gminie, które można zgłosić do
programu.

oraz poruszyli tematy dotyczące
poprawy bezpieczeństwa w gminie.
Mieszkańcy mogli się dowiedzieć
o aplikacji „Moja Komenda” oraz
programie „Dzielnicowy bliżej nas”.
W czasie dyskusji uczestnicy debaty
mogli zgłaszać swoje uwagi co do
bezpieczeństwa na terenie gminy.
Po debacie wszyscy zgromadzeni
mogli wysłuchać ciekawą prezentację poświęconą historii Dubin i
okolic, wygłoszoną przez Panią Allę
Gryc – Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Hajnówce.

występy dzieci i młodzieży ze
Szkoły Podstawowej w Dubinach.
Mieszkańcy i zebrani goście mogli zobaczyć piękną inscenizację
z okazji 99 rocznicy uzyskania
niepodległości przygotowaną przez
Panie nauczycielki – Urszulę Szaduję – Milko i Monikę Michalczuk.

stawił zagadnienia z dotyczące
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Hajnówka, który jest opracowywany w ramach projektu objętego dofinansowaniem z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020. Było to kolejne spotkanie dotyczące w/w programu.

Następnie wystąpił Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz
Tomasz Haraburda oraz Naczelnik
wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Hajnówce komisarz
Tomasz Waszczuk. Prelegenci omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy
Zagrożeń, działania profilaktyczne

Na zakończenie głos zabrała
Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz,
która podziękowała wszystkim
uczestnikom spotkania za przybycie.

złożyła robota. Zajęcia oprócz nauki
kodowania rozwijają współpracę

w grupie, kreatywność, przestrzenne
myślenie.

Majsterkowicze 2.0
Pracownia Orange działająca
przy Gminnym Centrum Kultury
w Dubinach otrzymała grant w
ramach projektu Fundacji Orange
#SuperKoderzy. Grant umożliwił
zakup zestawów Lofi Robotów,
dzięki którym uczestnicy poznają
podstawy programowania. Cieszy
nas ogromne zainteresowanie
dzieci i młodzieży. Pierwsza grupa
już rozpoczęła zajęcia, na których
poznała podstawowe różnice między
maszyną a robotem, własnoręcznie

Spotkanie dotyczące projektu przebudowy drogi
W dniu 28 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach z
inicjatywy Pani Wójt Lucyny Smoktu-
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nowicz odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dubin i Lipin oraz przedstawicielem firmy TMP Projekt Panem

Tomaszem Mikołajukiem dotyczące
projektu budowy dróg w Dubinach i
Lipinach. (odcinek ul. Łąkowej oraz
drogi Dubiny - Lipiny). W spotkaniu
uczestniczyli: Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz, Pan Aleksander Kulik kierownik Referatu inwestycji, planowania
przestrzennego i gospodarki gruntami
Urzędu Gminy Hajnówka oraz pracownicy w/w referatu. Spotkanie cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców, którzy mogli zadawać
pytania projektantowi, zgłaszać swoje
wnioski i uwagi do przedstawionych
projektów.

Wieści Podlaskie

Wyszki

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu
kolektorów słonecznych

24 listopada 2017r. w Białymstoku została podpisana umowa pomiędzy Województwem
Podlaskim reprezentowanym przez
Wicemarszałków Macieja Żywno
i Annę Naszkiewicz, a Gminą Wyszki
reprezentowaną przez Mariusza
Korzeniewskiego – Wójta Gminy Wyszki i Teresę Falkowską – Skarbnik
Gminy Wyszki o dofinansowanie
Projektu pn.: „Montaż zestawów
OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Wyszki’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej Działania 8.6 Inwestycje
na rzecz rozwoju lokalnego.
W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż 37
17 listopada odbyła się
w Opolu uroczysta gala z okazji
25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Tematem przewodnim
tegorocznych Dni było hasło „krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo
krajobrazu”. W trakcie gali wręczono nagrody dla organizatorów
wydarzeń tegorocznych Dni. Z województwa podlaskiego otrzymało
je 5. organizatorów:
1. Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
za Konkurs na Najlepiej Zachowany
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zestawów kolektorów słonecznych
dla mieszkańców indywidualnych
gospodarstw domowych na terenie
gminy Wyszki do czerwca 2018r.

Gala EDD

Zabytek Wiejskiego Budownictwa
Drewnianego w Województwie
Podlakim oraz wystawę „Dzieję
rolnictwa na ziemiach polskich”,
2. Piotr Selwesiuk Wójt Gminy
Orla oraz Anna Nesteruk, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Orli
za eksponowanie wielokulturowości
regionu poprzez pokaz multimedialny i wystwę prac fotograficznych
dzieci pt. „Wielokulturowość w moich oczach”,
3.Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach za organizację

Całkowita wartość projektu wynosi
657 067,45PLN, w tym współfinansowanie UE wynosi 434 994,96PLN.
(tw)
450-lecia Wielkiego Sejmu Bielskiego, który odbył się w 1564 r, a także
500-lecia Studziwód,
4. Beata Chełmicka-Bordzio,
starostwo Powiatowe w Suwałkach,
5. Stowarzyszenie Dziedzictwa
Podlasia w Puchłach za próbę uczenia czytania krajobrazu i uwrażliwienia na jego piękno uczestników
warsztatów oraz zorganizowanie
pokazu multimedialnego na temat
wartości i potrzeb ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.
(sok)
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Wesolych Swiat!
i Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2018,
pragniemy życzyć naszym Partnerom i Przyjaciołom
dużo ciepła i niezapomnianych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie,
a także sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Zarząd i pracownicy Pronaru

Bielsk Podlaski

Finał akcji
„SUPER CZYTELNIK”

02.12.2017 r. w Czytelni dla
Dzieci i Młodzieży było bardzo gwarno. Kolejna grupa Super Czytelników
wraz z rodzinami przybyła odebrać
dyplomy Super Czytelników. Gościem
spotkania była pani Anna Bayer – pedagog, poetka, instruktor teatralny,
autorka wielu piosenek i tekstów dla
dzieci. Spotkanie owocowało w dobrą
zabawę i rozmowę o tym, czym jest
przyjaźń w życiu dzieci. Czytając
fragmenty książki „Moda na dobre
wychowanie” dzieci brały czynny
udział w zabawie, poprzez wyliczanie
przedmiotów, które wystąpiły w fragmencie książki. Nauczyły się także
dostrzegać różnice między kolegą,
koleżanką, a przyjacielem lub przyjaciółką. Dzieci i rodzice bardzo ciepło
przyjęły Panią Annę oraz serdecznie
podziękowały jej za spotkanie. G. Sz.

Myśliwi z Czeremchy nie tylko strzelają
W pierwszej połowie listopada
br. Koło Łowieckie „Dzik“ Czeremcha
wypuściło na wolność w jednym
z obwodów łowieckich 50 sztuk
bażantów. Wsiedlenia dokonano
w okolicach miejscowości Wieś
Czeremcha – Kleszczele. Otrzymana
partia bażantów została przekazana
przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku.
Wsiedlenia bażantów dokonano w celu ich introdukcji w miejscach
dających szansę na skuteczną ada4

ptację w naturalnym środowisku.
Przy wyborze miejsc wsiedlenia
brano pod uwagę m.in. różnorodność
przyrodniczą terenu (występowanie
zakrzaczeń, zadrzewień, remiz,
stare sady), różnorodność upraw
rolniczych w tym plantacje aronii,
porzeczek, występowanie naturalnych cieków i zbiorników wodnych.
Koło Łowieckie DZIK Czeremcha gospodaruje na 4-ch obwodach łowieckich. Obwody te są
zasobne w różnorodną zwierzynę.

W łowiskach można często spotkać
zwierzynę objętą ochroną (żubry,
łosie, wilki, rysie, bobry, cietrzewie)
jak i zwierzynę łowną (jelenie, sarny,
dziki, lisy, zające, kuropatwy).
Temat introdukcji bażantów
podjęto na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Koła. Wynikał
on z potrzeby wzbogacenia łowisk
w gatunek, który w środowisku
naturalnym występuje bardzo
sporadycznie. Należy nadmienić,
że bażant jest gatunkiem bardzo

pożytycznym w środowisku polno
– leśnym. W okresach wegatacji
żywi się głównie owadami. Chętnie
zjada szkodniki owadzie np. stonkę
ziemniaczaną a na przedwiośniu
kleszcze.
Na połowę grudnia br..zaplanowano zakup ze środków własnych
Koła kolejnej partii bażantów w ilości
150 szt. z zamiarem introdukcji
w okolicach miejscowości Jancewicze, Wólka Nurzecka, Klukowicze.
Władysław Kozub
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Wyszki

Pierwszy Gminny
Dzień Seniora
W dniu 21 listopada 2017 r.
seniorzy z gminy Wyszki pierwszy
raz świętowali wspólnie Gminny
Dzień Seniora. Uroczystość zorganizowana została przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Patronat nad Gminnym
Dniem Seniora objął Wójt Gminy
Wyszki - Mariusz Korzeniewski,
który podkreślił ważną rolę osób
starszych w życiu społecznym
i złożył seniorom najserdeczniejsze
życzenia stu lat życia. Przy tej okazji
wyróżniono organizacje pozarządowe z terenu gminy, które w swojej
działalności podejmują różne inicjatywy skierowane do najstarszych
Cd. str. 6

W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim spotkali się harcerze na Jesiennym Złazie

Powrót do Kolebki Harcerstwa
Jesienny Złaz Harcerzy Hufca
ZHP Bielsk Podlaski odbył się 24-26
listopada. Rozpoczął go uroczysty
apel w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku
Podlaskim, po którym odbyło się
świeczkowisko – namiastka harcerskiego ogniska. Wydarzeniu
temu towarzyszyło śpiewanie pieśni
harcerskich. W Jesiennym Złazie
Harcerzy uczestniczyło ok. 350
zuchów i harcerzy z 25 drużyn z 3
powiatów hufca: Bielsk Podlaski,
Hajnówka i Siemiatycze.
Miejsce Złazu ma swoją historyczna wymowę, bowiem historia
bielskiego harcerstwa sięga lutego
roku 1919, kiedy to w bielskim gimnazjum powstały pierwsze drużyny
harcerskie.
Przybywających zuchów i harcerzy wraz ze swoimi opiekunami
witało przy szkole logo: „Od stu lat
harcerstwo jest w nas”.
Uroczystego otwarcia Złazu
dokonał hm Dariusz Kośko, komendant bielskiego Hufca ZHP i Marzena Pogorzelska Ciołek, dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.
- Zjazd ma wyjątkowy charakter, zbiega się z rozpoczętymi
obchodami stulecia szkoły i harcerstwa – mówił komendant witając
dostojnych gości i drużyny zuchowe
i harcerskie. W uroczystym otwarciu

Złazu uczestniczyli m.in.: starosta
Snarski, przedstawiciele Chorągwi
Białostockiej, ks. prałat Kazimierz
Siekierko, dziekan bielski wraz
z ks. prał. seniorem Ludwikiem
Olszewskim, liczni sponsorzy hufca
wraz Władysławem Żero z Brańska,
członkiem rodziny ks. Bronisława
Zaleskiego, pierwszego dyrektora
bielskiego gimnazjum.
- Przychodzę do was
jak do domu, jak do przyjaciół. Chciałbym wam
podziękować, że jesteście
teraz tutaj, że jesteście ze
mną przy różnych uroczystościach. Jestem dumny
z was, z pracy waszego
komendanta i instruktorów, bo tworzycie wielkie
dzieło pokazujące, jakie
są prawdziwe wartości
w harcerstwie, które należy zawsze pielęgnować
– mówił starosta Sławomir Jerzy
Snarski.
W pierwszym dniu goście
uczestniczyli w świeczkowisku, programie poświeconym działalności
Szarych Szeregów, heroizmowi
harcerskiemu w okresie II wojny
światowej, przygotowanym przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
im. Szarych Szeregów, inscenizacji
młodzieży liceum „Pogadajmy z historią” nawiązującą do dwusetnej

rocznicy śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki, patrona liceum.
- Przez wiele lat harcerze
byli obecni w I liceum, chociaż nie
zawsze w sposób sformalizowany,
mówiła absolwentka liceum dh
Agnieszka Kośko. – Nasi harcerze,
uczniowie uczestniczyli w różnych
działaniach: zlotach, złazach, biwakach, obozach wędrownych, obozach

żeglarskich w Rydzewie, tworzyli
harcerskie zespoły muzyczne, „Przygodę”, „Wagabundę”. Od miesiąca
istnieje Ratownicza Drużyna Harcerska powstała przy I liceum – dodała
komendant Złazu.
Podczas świeczkowiska miała
miejsce prezentacja pierwszej tego
typu formacji ratowniczej drużyny
w powiecie bielskim, której zadaniem jest szkolenie harcerzy pod kątem wykonywania zadań z zakresu

ratownictwa medycznego. Może ona
stanowić kuźnię kadr dla przyszłych
zawodowych ratowników. Drużynowym został ks. Tomasz Łapiński,
wikariusz parafii Narodzenia NMP
i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.
Spotkanie było okazją do
wręczenia gościom pamiątkowych
grawertonów i kwiatów. Wsparcie
finansowe i współpracę sponsorów
odczuwają harcerze niemal
na co dzień. Spotkanie przebiegające w miłej i serdecznej atmosferze zakończyło
się harcerską kolacją.
W sobotę uczestnicy
Złazu po śniadaniu uczestniczyli we mszy św. polowej sprawowanej przez ks.
Tomasza Łapińskiego, nabożeństwie dziękczynnym
– Molebień sprawowanym
ku czci patrona harcerzy
św. Jerzego, projekcie muzycznym połączonym z sondą na
temat historii kolebki harcerstwa,
biegu patrolowym.
- Jestem z was dumna, zdaliście egzamin na piątkę – mówiła
podczas niedzielnego końcowego
apelu Agnieszka Kośko. - Ale to,
że trzydniowy pobyt był bardzo
udany to przede wszystkim zasługa
komendanta hm Dariusza Kośko,
komendanta Złazu phm Agnieszki
Kośko, oboźnej pwd Annie Lisiewicz,

dh kwatermistrzów i wielu innych
osób. Doskonale w roli … spisał się
dh Kamil Misiuk.
Powrót do historii - Kolebki
Harcerstwa doskonale wpisuje się
w obchody 100. lecia szkoły, jest
promocją harcerstwa i szkoły
- Harcerstwo jest moją pasją.
Nie mogę bez niego żyć. Mam tu
dużo przyjaciół, którzy zawsze
mnie pocieszają, kiedy jest smutno.
W drużynie mam wielu znajomych,
tu nie można się nudzić – mówi
Małgosia Wysocka.
Przypomnijmy, po wojnie
harcerstwo w liceum wznowiło
swoją działalność już 10 września
1944 roku. Jako pierwsze powstały
I Męska Drużyna Harcerska im.
Romualda Traugutta i I Żeńska
Drużyna Harcerek im Emilii Palter
Drużynowym został harcerz Jan Sielicki. Drużynową została dh Janina
Żarniewicz. Pierwsze przyrzeczenie
harcerek i harcerzy 7 stycznia
1945 roku odbierał phm Wojciech Witczak, pierwszy powojenny
komendant Hufca Bielsk Podlaski
Jednak po 1949 roku wielu harcerzy
wycofało się z aktywnego życia
harcerskiego, nie chcieli przyjąć
narzuconej systemowej ideologii.
Sztandary harcerskie z 1947 roku
zostały ukryte i dopiero po ponad
10 latach ujrzały światło dzienne.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

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
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Pierwszy Gminny Dzień Seniora
Cd. ze str. 5

mieszkańców. Dyplomy uznania
otrzymały: Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym
i Stowarzyszenie „Młodzi Duchem”
w Strabli.
Po części oficjalnej, młodzież
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Wyszkach zaprezentowała przygotowany specjalnie dla naszych
seniorów program artystyczny
z przesłaniem, życzeniami oraz

podarunkami. Następnie, w części
edukacyjnej spotkania seniorzy mieli
możliwość wysłuchania prelekcji
na temat bezpieczeństwa przeprowadzonych przez przedstawicieli:
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Białymstoku, Urzędu
Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku oraz Komendy
Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Tematyka prelekcji dotyczyła
m. in. bezpieczeństwa seniorów
w ruchu drogowym, ochrony osób
starszych w relacjach z dostawcami
usług telekomunikacyjnych, oszustw
„na wnuczka”, „na policjata”, prze-

mocy wobec osób starszych. Seniorom przypomnianio o obowiązku
noszenia elementów odblaskowych,
a WORD w Białymstoku przekazał
wszystkim uczestnikom spotkania
odblaskowe opaski.
Po obiedzie rozpoczęła się
część rozrywkowa, którą rozpoczął
występ Stowarzyszenia „Młodzi
Duchem” ze Strabli. Zepół śpiewaczy przeniósł wszystkich w świat
ludowych przyśpiewek i pieśni z lat

młodości seniorów. Następnie zespół
muzyczny zaprosił wszystkich na
parkiet. Dobra muzyka sprzyjała
radosnej atmosferze, wspólnym
śpiewom, tańcom i dobremu nastrojowi wszystkich uczestników.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które
przyczyniły się do uatrakcyjnienia
Pierwszego Gminego Dnia Seniora.
Dziękuję za serdeczną i miłą atmosferę. Wszystkim Seniorom życzę
zdrowia, miłości bliskich, szacunku
oraz wielu lat życia z poczuciem
satysfakcji i spełnienia.
Marzanna Olszewska

Otwarcie Klubu „Senior +” w Krupicach
Zakończył się remont świetlicy
w Krupicach. W piątek, 8 grudnia,
z udziałem wojewody podlaskiego
Bohdana Paszkowskiego odbylo się
uroczyste otwarcie Klubu „Seniora”.
Placówka będzie funkcjonowała co
najmnie 5 dni w tygodniu przez co
najmniej 5 godzin dziennie. Zapewni
Nie stać mnie. Nie potrzebuję. Nigdy o tym nie myślałem. To
najczęstsze odpowiedzi na pytanie,
dlaczego ponad połowa Polaków (52
proc.) nie ma polisy na życie*. Według
badania przeprowadzonego na zlecenie Concordii Ubezpieczenia, niemal
co czwarta osoba (22 proc.), która
nie posiada takiej polisy, uważa, że
jej nie potrzebuje. Czy rzeczywiście
polisy są dla Polaków zbyt drogie
i niepotrzebne? A może co innego
decyduje o niechęci do tego rodzaju
ubezpieczeń?
Powód nr 1: Za drogo
Badanie Concordii Ubezpieczenia
jednoznacznie wskazuje na to, że Polacy najczęściej brak ubezpieczenia
na życie tłumaczą brakiem środków
finansowych na ten cel – ponad
1/3 z nas. Niestety, wyniki badania
odzwierciedlają jednocześnie brak
świadomości Polaków na temat
aktualnych kosztów tego typu polis.
Przykładowo, w Concordii Ubezpie6

miejsce dla 10 seniorów.
W trakcie trwajacych 2,5
miesiąca prac dokonano gruntownego remontu budynku. Ocieplono
ściany, przebudowano wnętrze
i wymieniono instalację elektryczną, powstały też aneks kuchenny
i sanitariaty. W zimne dni ciepła

będzie dostarczał zmoderniowany kominek.
Budynek zyskał nowa elewację, nowe schody
wraz z podjazdem dla „wózkowiczów”. Klub
Seniora wyposażono także w nowe meble
sprzęt rehabilitacyjny, agd i RTV.
Wartość wykonanych prac to 205
410 zł, z czego 138 922,40 zł stanowiło pozyskane przez gminę dofinansowanie. (cec)

Dlaczego Polacy nie mają polis na życie?

czenia miesięczny koszt zabezpieczenia zarówno siebie, jak i najbliższych
nie tylko na wypadek śmierci, ale
także niezdolności do pracy, ciężkiej
choroby, jest zazwyczaj niższy od
abonamentu w sieci komórkowej lub
telewizji kablowej.
Powód nr 2: Nie myślałem o tym
Ubezpieczenie na życie nie jest
produktem pierwszej potrzeby.
Zapewne dlatego 34 proc. Polaków
przyznaje, że brak polisy wynika
z braku zastanowienia. Co ważne, to
także ten rodzaj produktu, z którego
może skorzystać każdy, a niektórzy
zdecydowanie powinni. Kiedy należy
pomyśleć o ubezpieczeniu na życie?
- Przede wszystkim w momencie,
gdy zakładamy rodzinę, rodzą nam
się dzieci, bierzemy kredyt lub zaczynamy zarabiać znacznie więcej od
naszego partnera lub współmałżonka. Ubezpieczenie na życie powinno
przede wszystkim zabezpieczać nas
na wypadek śmierci lub choroby, tak

aby możliwa była spłata zobowiązań finansowych, gdy stajemy się
niezdolni do pracy lub gdy my lub
nasi najbliżsi potrzebują dostępu do
rehabilitacji na najwyższym poziomie
– wskazuje dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych
Concordii Ubezpieczenia. Co ważne,
jeśli już Polacy decydują się na polisę
na życie, ich główną motywacją są
przede wszystkim najbliżsi i troska
o ich przyszłość – ponad połowa osób
(54 proc.), które mają indywidualne
ubezpieczenie na życie, zdecydowała się na nie, ponieważ chce
zabezpieczyć najbliższych w przypadku swojej choroby lub śmierci.
Powód nr 3: Nie potrzebuję
Polisa nie jest mi potrzebna – to
odpowiedź niemal co czwartego
Polaka (22 proc.). Czy rzeczywiście? O tym, kiedy należy pomyśleć
o ubezpieczeniu tego rodzaju już
wiemy. Dane jednak mówią same za
siebie – kwestie spłaty zobowiązań

finansowych czy zabezpieczenia
przyszłości dzieci, to codzienność
wielu z nas. W Polsce ponad 2 mln
osób nie radzi sobie z terminowym
zwrotem posiadanych zobowiązań
kredytowych i pozakredytowych.
Łączna kwota ich zaległych długów
wyniosła 53,69 mld zł**. Równocześnie w 2016 roku urodziło się
prawie 13 tys. więcej dzieci niż rok
wcześniej***. To tylko kilka liczb, które
pokazują jak wielu z nas zdecydowanie potrzebuje polisy na życie.
– Część obserwatorów rynku ubezpieczeniowego wskazuje, że prawdziwa przyczyna niechęci Polaków
do ubezpieczeń na życie, związana
jest z ograniczonym zaufaniem do
firm ubezpieczeniowych. Jednak
wyniki badania przeprowadzonego
przez Kantar Public uświadamiają,
że tego rodzaju obiekcje ma jedynie 4 proc. badanych, którzy nie
posiadają takiej polisy. Warto więc
pracować nad zwiększaniem świa-

domości ubezpieczeniowej Polaków,
pokazując im przykłady realnych
korzyści, jakie płyną z posiadania
ochrony ubezpieczeniowej. Warto
przy tym również zaufać sprawdzonym i solidnym ubezpieczycielom,
oferującym elastyczne produkty
stanowiące odpowiedź na potrzeby
różnych grup klientów – podsumowuje dr Filip Przydróżny z Concordii
Ubezpieczenia.
* Badanie przeprowadzone
metodą CATI przez Kantar Public na zlecenie Concordii Ubezpieczenia w dniach 3-4 kwietnia 2017 r., na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie Polaków
w wieku 15 i więcej lat, n=1000.
** http://bit.ly/2oQ4if8
*** http://bit.ly/2rdSuGO
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30-lecie dyrektorowania LECHA SZARGIEJA
i 50-lecia SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 32 (z PG nr 12)
Ta szkoła zlokalizowana jest na
willowym przedmieściu Białegostoku.
Cichą uliczką dochodzi się do imponującego kompleksu; bo to nie tylko
budynek dydaktyczny, ale dwie hale
sportowe, dwa kryte baseny, hotelik
dla sportowców, wypożyczalnia rowerów i nart.To Szkoła Podstawowa
nr 32, wcześniej - Zespół Szkół nr 6
w składzie: Szkoła Podstawowa nr 32
i Publiczne Gimnazjum nr 12.

Przed pięćdziesięciu laty zaplanowano szkołę na 600 uczniów.
A zaraz po otwarciu znalazło się
w niej ponad 1500 uczniów uczęszczających na trzy zmiany (groziła
nawet czwarta).Planowano budowę
nowej szkoły na pobliskiej Jaroszówce, ale
tylko planowano.
W sierpniu 1987
roku dyrektorem podstawówki nr 32 zostaje
Lech Szargiej. Z nauczaniem trzyzmianowym trudził się jeszcze
przez blisko 5 lat, ale
po licznych staraniach
przeprowadza znaczącą rozbudowę szkoły,
pozwalając na likwidację trzeciej zmiany.
Szargiej zostaje swoistym managerem inwestycyjnym:
w 1995 roku otwarta zostaje między
innymi duża hala sportowa, kryte
baseny i sportowy hotelik. Szkoła
nie ma profilu sportowego, ale sport
odgrywa znaczącą rolę w procesie
dydaktycznym.Bo jak mówi dyrektor Szargiej: sport jest najtańszą
metodą wychowawczą szkoły.. Ale
oprócz wielu dziedzin sportowych
(o czym dalej) szkoła ma znakomite
osiągnięcia dydaktyczne.Uczniowie
wygrywali (i wygrywają) wiele olimpiad przedmiotowych, konkursów
lokalnych i ogólnopolskich, współzawodnictwa szkół. W roku 2000
z rąk ówczesnego Marszałka Sejmu
Macieja Płażyńskiego,SP nr 32 z Białegostoku otrzymała tytuł nalepszej
szkoły w Polsce; Super Szkoła 2000.
Ale po 17 latach nic się nie zmieniło,poziom jest utrzymywany zarówno
w nauce jak i w sporcie.
Ze sportem jest także dyrektor
Szargiej związany innymi zadaniami:
piastuje funkcje wiceprezesa POZŁucz., PFS, PW SZS i PZ LZS oraz
prezesa Podlaskiego Okręgowego
Związku Badmintona, życzliwym
okiem spoglądając na wszystkie
dziedziny, którymi interesują się
uczniowie.To m.in. badminton na
poziomie światowym i olimpijskim,
Wieści Podlaskie

łucznictwo (w perspektywie uczestnictwo w kolejnych Igrzyskach
Olimpijskich), narciarstwo nizinne,
siatkówka, lekkoatletyka i biegi
przełajowe, piłka nożna i ręczna,
tenis stołowy, pływanie, szachy i na
okrasę zespół tańca nowoczesnego
„Atom”. Laury w tych
dziedzinach sportu
są zdobywane w iście
kawaleryjskim tempie. Może to duch
patrona szkoły, słynnego kawalerzysty
i olimpijczyka,majora
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”?
Lech Szargiej
nie spowalnia tempa; w ubiegłym
roku została oddana do użytku olbrzymia hala do badmintona. A obok
profesjonalny kompleks do regeneracji spracowanych treningiem mięśni,
masaży wodnych itp. Dodajmy,
z inicjatywy uczniów, ich rodziców
i pracowników szkoły dyrektor został
zgłoszony do konkursu miesięcznika
„Dyrektor Szkoły” i został jednym
z 8-miu SUPER DYREKTORÓW 2017

roku w kraju. .
Zanim w przyszłym roku dyrektor Szargiej będzie obchodził
jubileusz 30-lecia kierowania obecną
Szkołą Podstawową nr 32 w Bia-

łymstoku należy wspomnieć o pracy
nauczyciela matematyki i fizyki,
komendanta szczepu ZHP w SP nr
33 w Białymstoku, to również w roku
szkolnym 1986/87 był wicedyrektorem w SP nr 4.
Dokonania Lecha Szargieja to
jak chińska przypowieść „o tysiącu
rozkwitających róż”, tak jak liczne
kwiaty, warzywa i drzewa owocowe
rozkwitające na działce w chwilach:
relaksu, bo i takie zamiłowanie ten dyrektor
posiada. Parafrazując; jaki
dyrektor szkoły,
takie i młodzieży chowanie.
(Wiesław Pietuch)
foto: radio
białystok, uks
hubal
dzinterwence

Koledze

Andrzejowi Pleskowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa
Kapituła Plebiscytu „Wieści Podlaskich”
„Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2017”
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Obchody 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości w Hajnówce
11 listopada to dla każdego obywatela
dzień szczególny. Stajemy wówczas przed
refleksją, zadając sobie pytanie: czym jest
patriotyzm? Symbole, zachowania, słowa – na
wiele sposobów możemy go wyrażać. Ważne
jednak, by być świadomym jego wagi.
Hajnowianie, jak co roku, wspólnie uczcili
to wielkie narodowe święto w swojej „Małej
Ojczyźnie” – Hajnówka. Biało-czerwone barwy
zdobiły przestrzeń miejską. Uroczystości rozpoczęły modlitwy w Intencji Ojczyzny w Soborze
Świętej Trójcy oraz Kościele p.w. św. Cyryla
i Metodego. Po zakończonej Mszy Świętej,
punkt w południe, spod kościoła, w asyście
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpił uroczysty przemarsz mieszkańców ulicą
3 Maja na skwer im. Dymitra Wasilewskiego.

naszego miasta. Burmistrz odczytał list okolicznościowy Ministra Sprawa Wewnętrznych
i Administracji Jarosława Zielińskiego, a także
przekazał życzenia od Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim przemówieniu odniósł się do historycznych wydarzeń
sprzed 99 lat, uwypuklając postać Ignacego
Paderewskiego. Przybliżył znaczenie wartości
wolności, szacunku do państwa w systemie
demokratycznym. Wyraził nadzieję, iż za rok,
w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości,
będziemy mogli w jeszcze większym gronie
świętować tak wzniosły jubileusz.
Patriotycznego muzycznego akcentu
nadał krótki koncert w wykonaniu orkiestry
dętej. Wysłuchaliśmy szczególnych dla tego
dnia pieśni tj. „Legiony” czy „Rota”.

Asystowały im poczty sztandarowe funkcjonariuszy Aresztu Śledczego i Straży Pożarnej.
W kolumnie maszerowali także przedstawiciele
władzy lokalnej, służb mundurowych (Policji,
Straży Granicznej, Straży Pożarnej) itp.
Tuż przy Pomniku „Ofiarom Wojen,
Przemocy i Represji ,”91”” odbyły się główne
uroczystości. Rozpoczął je wspólnie odśpiewany
Hymn Państwowy przy muzycznym akompaniamencie orkiestry. Gospodarz Miasta Jerzy Sirak
przywitał licznie przybyłych gości, wyrażając
wielką radość z tego powodu. Podkreślił także
duży udział młodego pokolenia, pielęgnującego
wartości patriotyczne i które pełni znaczącą
rolę w przyszłości narodu polskiego, w tym

Następnie nastąpiło symboliczne złożenie
kwiatów przy pomniku przez wyznaczone delegacje. W imieniu samorządu miasta Hajnówka
wieńce złożyli: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta
Hajnówka, Andrzej Skiepko Z-ca Burmistrza
Miasta Hajnówka oraz Jerzy Ostapczuk Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka. Powiat
Hajnowski reprezentowali Mirosław Romaniuk
Starosta Hajnowski, Jadwiga Dąbrowska
Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego; Gminę
Wiejską Hajnówka Lucyna Smoktunowicz Wójt
Gminy Hajnówka, Jarosław Kot Przewodniczący
Rady Gminy Hajnówka. W sumie swój hołd
złożyło ok. 40 delegacji z terenu miasta: służb
Cd. str. 2

Inwestycje w hajnowskim szpitalu
Ponad 16 mln zł w 2018r. wyda hajnowski SP ZOZ na inwestycje. Placówce
udało się skutecznie pozyskać fundusze
unijne.
Hajnowski SP ZOZ kończy rok z kolejnymi
sukcesami – podpisane zostały umowy na
realizację dwóch modernizacyjnych projektów.
Pierwszy „Przebudowa i doposażenie SOR
w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia
najwyższej jakości opieki zdrowotnej” - zakłada przebudowę i doposażanie w nowoczesny

przebudowane oraz doposażone w sprzęt
medyczny sale na Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego.
Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 mln
zł, szpital otrzymał dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Główną grupę docelową
projektu stanowią dorośli mieszkańcy powiatu
hajnowskiego, w szczególności pacjenci leczeni
w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób nowotworowych, chorób

sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Rachunkowego z Izbą Przyjęć. Inwestycja zostanie
zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie
9.1. Infrastruktura ratownictwo medyczne,
organizowanego przez Ministra Zdrowia.
Wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł.
Prace modernizacyjne rozpoczną się w lutym.
Kolejny projekt dotyczy poprawy efektywności i dostępności do usług medycznych
świadczonych w oparciu o pion zabiegowy
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W ramach tego przedsięwzięcia mają zostać

układu krążenia i oddechowego. Inwestycja
jest tym bardziej potrzebna, gdyż szpital
w Hajnówce jest jedną z jednostek, które wykonują największą liczbę operacji
przypadających na jeden stół operacyjny.
Początek realizacji projektu przypada na kwiecień przyszłego roku. Aby poinformować o tej
inwestycji w piątek, 17 listopada w Szpitalu
Powiatowym w Hajnówce z dziennikarzami
spotkali się: Jerzy Leszczyński, Marszałek
Województwa Podlaskiego; Bogdan Dyjuk,
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego;
Cd. str. 4

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości w Hajnówce
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mundurowych, Nadleśnictwa Hajnówka, przedszkoli i szkół (w tym
również drużyn harcerskich), instytucji publicznych.
Świąteczny dzień podsumował
popołudniowy koncert z okazji Święta
Niepodległości w Hajnowskim Domu
Kultury. Repertuar w patriotycznym
duchu w wersji tanecznej przedstawił
ZTL „Przepiórka”, zaś wokalistki ze
Studia Piosenki Estradowej zaśpiewały utwory w klimacie narodowym.
Mogliśmy także wysłuchać koncertu

fortepianowego w wykonaniu Małgorzaty Marczak.
W roku 2018 staniemy przed
obliczem obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Będzie
on zarazem rokiem podsumowań
w funkcjonowaniu „małych demokracji”. Warto wówczas, w tych
okolicznościach, zastanowić się nad
wypełnianiem w codziennym życiu
wartości, zasad demokratycznych
w imię dobra wspólnego.
Emilia Korolczuk

STAND UP w Muzeum

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej
16 listopada 2017 r. po raz XIII.,
z błogosławieństwa Jego Eminencji
Wielce Błogosławionego Sawy
Prawosławnego Metropolity
Warszawskiego i Całej Polski,
w ramach Spotkań z poezją i prozą
w języku mniejszości narodowych
„Poezja Źródeł”, w Hajnowskim Domu
Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
Konkurs Poezji religijnej
mógł odbyć się dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Miasta
w Hajnówce w ramach wykonania
zadania publicznego dotyczącego
Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych
oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Konkurs został zorganizowany
przez doradcę metodycznego dr Lillę
Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce,
Bractwem Młodzieży Prawosławnej
przy tej parafii oraz Hajnowskim
Domem Kultury.
W tym roku po raz drugi w historii edycji konkursu uczestniczyli
wyjątkowi goście - uczniowie ze szkół
parafialnych działających przy parafiach na Białorusi. Byli to uczniowie
szkół parafialnych działających przy
parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego
oraz parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku, parafii św. Jerzego w Krasnosielskij, parafii Wszystkich Świętych
Ziemi Białoruskiej w Grodnie, parafii
św. Eliasza w Mostach (Białoruś).
Duchowym opiekunem grupy uczniów
i ich nauczycieli oraz dyrektorów

szkół parafialnych był ks. Aleksandr
Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyckiego, proboszcz parafii p.w. śww.
Cyryla i Metodego w Wołkowysku.
Towarzyszyli mu wraz z uczniami ks.
prot. Władimir Mozgow - proboszcz
parafii prawosławnej p.w. Św. Eliasza
w Mostach oraz ks. Witalij Worobiej
- proboszcz parafii p.w Św. Jerzego
w Krasnosielskij. Przybycie znamienitych gości ubogaciło wspólny czas
konkursowego dnia możliwością

przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VII szkół
podstawowych, szkół specjalnych,
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem
ks. mitrata mgr. Michała Niegierewicza w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
Uczniowie recytowali wiersze
w języku cerkiewnosłowiańskim,
rosyjskim, białoruskim, łemkowskim,
ukraińskim i polskim. Piękne recytacje

wymiany doświadczeń i integracji.
Uczestnicy konkursu mogli
podziwiać zorganizowaną przez ks.
Marka Jurczuka wystawę pokonkursową Konkursu Fotograficznego
p.t. „Wnętrze świątyni na wakacyjnej
fotografii.”
W tym roku do Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej przystąpiło 150 uczniów szkół
powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki,
Białowieży, Dubicz Cerkiewnych,
Narewki, Kleszczel, Nowokorninia,
Dubin, Narwi, Czyż,) z Warszawy oraz
z Białorusi. Przesłuchania konkursowe

poruszały słuchaczy, którzy nie tylko
mogli poznać nowych poetów i ich
twórczość, ale także przy ikonie
i blasku świec wspólnie przeżywać
piękno, jakie ukazuje prawosławna
poezja.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką
swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie
gratulujemy i dziękujemy.
ks. Andrzej Busłowski

Inwestycja w Hajnówce w ramach programu Mieszkanie Plus

Stand up, czyli w zasadzie
jeden człowiek- który wchodzi na
scenę z mikrofonem i ma jedno, za
to szalenie trudne zadanie - musi
rozbawić do łez ludzi, którzy przyszli na jego występ. I to się udało
w pewien piątkowy wieczór. To była
nowa propozycja Muzeum i Ośrodka
Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Wydarzenie miało miejsce 3 listopada
2017 r. na sympatycznej „Scenie
w Mozaikarni”- historycznym i ważnym dla Hajnówki miejscu- dawnej
hali gdzie wykonywano w latach
60-tych mozaikę- dziś miejscu
z alternatywnymi wydarzeniami
kulturalnymi.
Publiczność dopisała, ilość
przybyłych widzów zaskoczyła organizatorów oraz stand-up-erów.
A na scenie wystąpiła znakomita
grupa komików z grupy „Śledź stand-up” z Białegostoku. Jako pierwszy
zaprezentował się Łukasz Kozłowski, który rozbawił publiczność
opowieściami o klientach sklepów
wielkopowierzchniowych. Po nim
wystąpiła Paulina Potocka, która
nie szokuje, nie budzi kontrowersji,

2

jest raczej statyczna, zaś swoje
występy buduje przede wszystkim
na abstrakcyjnym poczuciu humoru.
Paulina otrzymała wiele wyróżnień
na festiwalach komediowych. Fragmenty jej programu można było
usłyszeć min. w Radiowej Trójce, występowała w takich telewizjach jak
TVP Rozrywka, TVP2 oraz Comedy
Central Polska. Jako trzeci zaprezentował się Mieszko Minkiewicz
z porywającym programem o życiu
małżeńskim. To doświadczony stand-uper, od 10 lat na scenie, zdobywca
wielu nagród na festiwalach komediowych w całej Polsce, znany z anteny Polsatu, TVP2, TVP Rozrywka,
Nowa TV i Comedy Central. Honory
gospodarza-konferansjera pełnił zaś
Hajnowianin Maciej Snitkowski oprócz tego, że znakomity muzyk
i informatyk to jeszcze stand-uper.
Jak mówi o sobie: „Największy stand-uper w grupie Śledź Stand-up” ;)
Wydarzenie realizowane było
w ramach projektu „Przygraniczny
Alians Etniczny” z dotacji Urzędu
Miasta Hajnówka.
Agnieszka Tichoniuk

23 listopada Burmistrz Miasta
Hajnówka Jerzy Sirak podpisał list
intencyjny w sprawie wybudowania
30 mieszkań w ramach rządowego
programu Mieszkanie plus. Stronę
rządową reprezentowali Bohdan
Paszkowski Wojewoda Podlaski,
wiceminister infrastruktury i budownictwa, a także pełnomocnik rządu
ds. budowy mieszkań w zakresie
Krajowego Zasobu Nieruchomości
Tomasz Żuchowski oraz pełnomocnik
ds. organizacji KZN Tomasz Tomala.
Hajnówka jest drugim miastem
w województwie Podlaskim, po Łomży, w którym podpisano tego typu list
intencyjny.
W celu realizacji przedsięwzięcia (budowy mieszkań) ma zostać
powołania spółka celowa. List określa
także zasady finansowania, kryteria
naboru potencjalnych mieszkańców.

Planowanym miejscem do
budowy mieszkań, wskazanym przez
Burmistrza Miasta jest teren przy
hajnowskim szpitalu ok. 30-arowa
działka należąca do miasta Hajnówka. Zdaniem Jerzego Siraka w mieście żyje wiele osób, które borykają
się z problemami mieszkaniowym,
wynikającymi z niespełnienia kryteriów dotyczących przyznania mieszkania komunalnego, a tym bardziej
zakupu własnego. Sukces projektu
po części mógłby rozwiązać obecną
sytuację w tej kwestii.
Jak mówi Tomasz Żuchowski,
mają to być mieszkania z całą potrzebną i wymaganą infrastrukturą,
parkingami, przedszkolami, żłobkami, szkołami w sąsiedztwie, dobrą
komunikacją.
Program Mieszkanie Plus skierowany jest do osób fizycznych,

których nie stać na zakup własnego
mieszkania. Prowadzony jest przez
dwie odrębne instytucje: Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości.
Opiera się on przede wszystkim
o tanie budownictwo społeczne oraz
spółdzielcze. System wsparcia opiera
się na tanim wynajmie. Wysokość
czynszu w ramach programu Mieszkanie Plus będzie ustalana co roku na
podstawie rozporządzenia ministerialnego. Wysokość czynszu wyniesie
od kilku do kilkunastu złotych za
metr kwadratowy. W przypadku, gdy
beneficjent zdecyduje się na dojście
do własności, będzie zobowiązany
do płacenia 20% wyższego czynszu.
Dzięki czemu po 25, 30 latach stanie
się właścicielem lokalu.
Na podstawie: www.portalsamorzadowy.pl, www.mieszkanieplus.
org.pl
Emilia Korolczuk

Hajnowianka - Julita Wawreszuk laureatką 25.
Rock&Chanson Festival ,,Kolonia-Wrocław-Paryż” w Kolonii

fot. Tomek Czebatul//PJD

Wiosną 2017r. na 38 Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu Jury PPA spośród blisko stu
startujących do Przeglądu aktorów,
wokalistów, studentów i absolwentów
wyższych szkół teatralnych i muzycznych z Polski i z zagranicy, po
kilku etapach przesłuchań wybrało
7 finalistów. Wśród nich znalazła się
hajnowianka Julita Wawreszuk, która
otrzymała Nagrodę Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
„Polonica” wraz z zaproszeniem do

udziału w Festiwalu Rock & Chanson
w Kolonii.
Udział w Festiwalu w Kolonii,
17-18 listopada 2017r., przyniósł
hajnowiance kolejny sukces. Przy
akompaniamencie fortepianowym
Krzysztofa Kulikowskiego-pedagoga Studium Wokalno-Aktorskiego,
w którym Julita kształci się obecnie,
wyśpiewała II miejsce.
Miłośnicy Festiwalu Rock&Chanson
,,Kolonia-Wrocław-Paryż” w Kolonii
więcej na www.hajnowka.pl
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Wizyta Marszałka Województwa
Podlaskiego w Powiecie Hajnowskim
W dniu 17 listopada br. na
zaproszenie Starosty Hajnowskiego
w Powiecie Hajnowskim gościł Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński. Tematem spotkania był rozwój Powiatu Hajnowskiego
w oparciu o wykorzystanie funduszy
unijnych i krajowych.

nówka. Prace remontowe już trwają
natomiast na odcinku Białystok –
Czeremcha.
W ramach podsumowania
Marszałek przypomniał, iż w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na dzień dzisiejszy do powiatu
hajnowskiego trafiło blisko 129 mln

Marszałek poinformował zebranych o inwestycjach samorządu
Województwa Podlaskiego w powiecie hajnowskim, jakie są lub będą
realizowane w najbliższej przyszłości.
Marszałek poinformował o rozpoczęciu pierwszego etapu modernizacji
drogi wojewódzkiej Nowosady –
Zabłudów. Także kolejna inwestycja
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr
687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie,
jako ta ujęta w Planie Transportowym, także zostanie zrealizowana.
Marszałek poinformował także o postępie realizacji remontów dróg wojewódzkich biegnących przez powiat
hajnowski, a także o zaplanowanych
inwestycjach kolejowych w powiecie
hajnowskim– te mają obejmować
odcinki: granica państwa – Siemianówka – Chryzanów z kompleksem
szerokich torów oraz Lewki – Haj-

zł. Marszałek podkreślił, iż siła gospodarcza regionu tkwi w rozwoju
infrastruktury kolejowej i drogowej ze
względu na przygraniczne położenie
powiatu, funkcjonowanie nowoczesnych przejść granicznych – w Połowcach i fitosanitarnego w Siemianówce,
co stwarza możliwość kontaktów
handlowych ze Wschodem. Zaznaczył,
iż wykonanie zaplanowanych inwestycji wpisuje się w realizację Programu
dla regionu Puszczy Białowieskiej,
podkreślił jednocześnie potrzebę
koncentracji środków krajowych
w ramach Kontraktu Terytorialnego,
zawartym pomiędzy Samorządem
Województwa Podlaskiego a rządem RP, a także w ramach rządowej
„Strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju”. Więcej o wizycie na stronie
www.powiat.hajnowka.pl
Katarzyna Miszczuk

Rada Powiatu Hajnowskiego przyjęła budżet
Podczas obrad XXVII sesji Rady
Powiatu Hajnowskiego w dniu 7
grudnia br. Rada Powiatu Hajnowskiego dyskutowała nad projektem
budżetu powiatu hajnowskiego. Po
wysłuchaniu sprawozdania Starosty
Hajnowskiego i debacie, Rada jednogłośnie przyjęła projekt budżetu
w niezmiennej formie zaproponowanej przez Zarząd.
Pragnę gorąco podziękować
wszystkim Radnym za zaufanie,
czego efektem jest przyjęcie projektu
budżetu powiatu na 2018 rok. To
budżet bezpieczny dla przyszłości
powiatu. – mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk. - Wydatki budżetu powiatu to przede wszystkim
wydatki na oświatę i wychowanie
oraz edukację i opiekę wychowawczą,
stanowią 27% ogółu wydatków. Niedoszacowanie wydatków w oświacie
wynosi ok. 2 mln zł, kwota ta wynika
z niskiej subwencji oświatowej. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej stanowią 21 % ogółu wydatków. Transport i łączność stanowi ok.
18% ogółu wydatków, w tym zadania
inwestycyjne na drogach w granicach
powiatu na kwotę 6 111 000,00 mln
zł. Projekt budżetu, który opracowaliśmy jest kolejnym, bardzo oszczędnym budżetem, który nie zaspokaja
naszych potrzeb jak i oczekiwań
samorządów gminnych. Na łamach
Gazety, chciałbym wyjaśnić, dlaczego
mamy tak ciężką sytuację finansową.
Przedstawię to w formie wykresowej
i tabelarycznej. Analiza sytuacji finansowej powiatu dotyczy okresu 20042017. Wynika z niej, że do 2014r.
mieliśmy tendencję wzrostową, jeśli
chodzi o zadłużenie powiatu. Rok
2013 był najtrudniejszy dla powiatu
hajnowskiego, samorząd stał przed

widmem budżetu naprawczego oraz
braku możliwości uchwalenia budżetu
powiatu hajnowskiego na kolejny rok.
Był to wynik zbyt dużego zadłużenia
powiatu, które nie pozwalało zaciągać
kolejnych zobowiązań wobec banku.
Żeby móc uchwalić budżet, dokonano
zamiany kredytu w wysokości 9,5 mln
zł na obligacje. W nowej kadencji,
obejmującej początkiem schyłek roku
2014, sytuacja zaczyna się zmieniać.
Systematycznie spłacane są raty
zadłużenia, przez ostatnie trzy lata
nie został zaciągnięty kolejny kredyt.
To pierwsza kadencja Rady Powiatu,
w trakcie której nie został zaciągnięty
żaden kredyt. W kolejnych latach
poziom zadłużenia systematycznie
spada. Jeszcze w grudniu 2014 r.,
czyli wraz z początkiem kadencji,
udało nam się spłacić 200 000 tys.
zł i poprawić wskaźniki tak, by budżet
na 2015r. łatwiej było wykonać.
W roku 2015 spłaciliśmy 790 033
zł zadłużenia, w 2016 - 1 187 830
zł, a do końca 2017r. – uda nam się
spłacić kolejne 1 673 688 zł. Dzięki
systematycznej spłacie zadłużenia,
poziom długu powiatu spadł do
14,5 mln zł na koniec bieżącego
roku. Tym samym osiągnęliśmy stan
zadłużenia z roku 2009, spłaciliśmy
więc zadłużenie poprzedniej kadencji.
W budżecie na 2018 rok prognozujemy zejście stanu zadłużenia
poniżej 14 mln zł. Dzięki gospodarnej
i oszczędnej polityce finansowej od
początku kadencji udało nam się
spłacić 3 851 551 zł zadłużenia.
Chciałbym Państwu zobrazować,
co samorząd powiatowy mógłby
zrobić za kwotę, którą udało nam się
spłacić w ciągu 3 lat. Moglibyśmy
dokończyć modernizację ul. Targowej,
ul. Dolną, Wrzosową i Górną w Haj-

nówce, zakładając dotychczasowe
współfinansowanie przez samorząd
miejski i Wojewodę Podlaskiego. Inny
przykład podam - za te pieniądze
moglibyśmy wyremontować ponad 50
km dróg żwirowych, które czekają na
remont. Za te pieniądze moglibyśmy
np. na 150 km naszych dróg najbardziej zniszczonych, zrobić kapitalny
remont poprzez nałożenie nakładki
bitumicznej. Tych pieniędzy starczyłoby w zupełności na przebudowę ul.
Pałacowej w Białowieży. Mówię o tym,
żeby jasno zaznaczyć, że jako Rada
nie mamy złej woli, w sytuacji, gdy
nie możemy wspomóc samorządów.
Mimo trudnej sytuacji finansowej,
staramy się wygospodarować środki
na inwestycje. Dla porównania w ciągu czterech poprzednich kadencji
powiat uzyskał wydatki w kwocie
59 599 000 zł. W ostatniej kadencji,
w ciągu ostatnich trzech lat, te wydatki wyniosły 19 413 000 - stanowi to
jak widać 32% wydatków w stosunku
do poprzednich kadencji, które udało
się zgromadzić w ciągu poprzednich
16 lat. W poprzednich kadencjach,
prawie wszystkie inwestycje, które
były prowadzone, pochodziły z kredytów. W ostatnich trzech latach,
uogólniając, rokrocznie udawało nam
się wygospodarować ok. 3 mln zł na
inwestycje, bez konieczności zaciągania kredytów. Jestem wdzięczny
Radnym za zrozumienie i poparcie.
Przed nami jeszcze wiele finansowych
wyzwań, mam nadzieję, że wspólnym
wysiłkiem osiągniemy założone cele
– mówi Starosta Mirosław Romaniuk.
Materiały informacyjne w postaci tabel i wykresów dotyczące finansów Powiatu Hajnowskiego znajdują się na stronie www.powiat.
hajnowka.pl

Prace na drogach powiatowych w 2017r.
W trosce o szeroko rozumiany rozwój regionu we wszystkich
dziedzinach życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego, samorząd
powiatu hajnowskiego inicjuje
działania budowy i przebudowy dróg powiatowych, wspiera
działania samorządów gminnych
w tym zakresie jak też zabiega
o wsparcie z zewnątrz.
W 2017 roku Powiat Hajnowski
zrealizował 5 inwestycji na drogach
powiatowych na łączną kwotę prawie
3 mln złotych. Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi,
przy wparciu poszczególnych gmin,
dokonano przebudowy dróg powiatowych: Nr 1666 B Witowo – Długi
Bród, Nr 1668 B Starzyna – Górny
Gród i Nr 1747 B ul. Boćkowska
w Kleszczelach. W ramach przebudowy dokonano kompleksowej modernizacji stanu dróg. Prace na odcinkach
Witowo – Długi Bród, Starzyna - Górny Gród polegały na przebudowie
metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia, ponadto dokonano
przebudowy poboczy i zjazdów wraz
z przepustami oraz przepustów pod
koroną drogi. Inwestycja przebudowy
drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowskiej w Kleszczelach obejmowała
natomiast wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego o długości 579
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m, poboczy o nawierzchni żwirowej,
przepustu pod koroną drogi oraz
zjazdów i chodników z brukowej kostki betonowej. Łączny koszt wszystkich inwestycji to blisko 2,5 mln zł,
z czego dotacja z funduszu leśnego
zamyka się w kwocie 1,4 mln zł, zaś
wkład własny samorządu powiatu
hajnowskiego to ponad pół miliona
złotych. Pozostałe środki finansowe
zostały przekazane przez samorządy gminne, tj. Kleszczele i Dubicze
Cerkiewne. Prace związane z przebudową trzech dróg zakończyły się w
listopadzie 2017r. W listopadzie br.
zakończona została także inwestycja
polegającej na przebudowie odwodnienia drogi powiatowej nr 1779B.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
w porozumieniu z gminą Czeremcha,
wartość inwestycji to 305 188 tyś. zł,
z czego dotacja z budżetu powiatu
wynosi 144 621 tys. zł.
W 2017r. zrealizowano także
przebudowę drogi powiatowej nr
1614B na odcinku Leniewo – Podrzeczany o długości 649 m metodą
trzykrotnego powierzchniowego
utrwalenia. Inwestycja została całkowicie sfinansowana z budżetu powiatu hajnowskiego, łączny koszt to
ponad 85 tys. zł. Powiatu Hajnowski
ma też swój wkład w inwestycji polegającej na przebudowie 3 przepustów

na odcinku drogi Nr 1620 B w Kuraszewie. W porozumieniu z gminą
Czyże, wydatkowano na ten cel 63
787 tys., z czego 25 tys. pochodzi ze
środków budżetu powiatu.
Powiat Hajnowski wniósł także
wkład w inwestycjach modernizacyjnych na drogach powiatowych
do wsi Przybudki. W porozumieniu
z gminą Narew, na odcinku Przybudki – Grodzisko wykonano podbudowę
z kruszywa łamanego i naturalnego
na drodze powiatowej Nr 1625B do
wsi Przybudki.
W 2017 roku, przy wsparciu
Gminy Białowieża, zakończono
opracowywanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ulicy Olgi
Gabiec (obecnie ulica Pałacowa)
w Białowieży – droga powiatowa nr
1649B”. Ogółem powiat hajnowski
przeznaczył na ten cel 28 tys. zł,
zaś całkowita wartość inwestycji to
ponad 56 tys. zł. Tegoroczny plan
inwestycyjny zamyka wszczęcie procedury mającej na celu przebudowę
drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna
i Wrzosowa w Hajnówce. W tym
celu podpisana została umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej,
termin realizacji przypada w lipiec
2018r., wartość inwestycji to blisko
190 tyś zł. Przedsięwzięcie jest
realizowane ze środków Powiatu Haj-

nowskiego i Urzędu Miasta Hajnówka.
Powiat Hajnowski wspiera także inwestycje drogowe realizowane
przez samorządy gminne. W tym roku
na ten cel z budżetu powiatu wydatkowano blisko 1,1 mln zł: tym samym
powiat ma swój wkład w przebudowie
drogi gminnej Zatrościniec – Podtrościniec -etap II w Orzeszkowie, przebudowie dróg gminnych w Narewce
oraz ulic Nowowarszawskiej i część ul.
Mazury w mieście Hajnówka.
Reasumując, z budżetu powiatu
tylko w 2017r. na realizację na
inwestycji na drogach powiatowych
i gminnych wydatkowano ponad 2
mln zł.
Poza przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym, samorząd
realizuje zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
Jednostką budżetową powołaną
w tym celu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce. Działania ZDP
skupiają się na utrzymaniu dróg
powiatowych w należytym stanie
technicznym, zapewniającym bezpieczny przejazd. W tym celu ZDP
przeprowadza kontrolę stanu dróg
i mostów oraz wykonuje szereg
prac interwencyjnych na drogach
powiatowych.
W celu podniesienia standardu usług świadczonych przez

Zarząd Dróg Powiatowych, w miarę
możliwości finansowych z budżetu
powiatu wydatkowane są środki
na zakup niezbędnego sprzętu.
W 2015r. na potrzeby Zarządu Dróg
Powiatowych został zakupiony ciągnik wraz z osprzętem. W zeszłym
roku udało się nieodpłatnie pozyskać dziewięcioosobowy samochód
do przewozu pracowników. Z kolei
w 2017r., w listopadzie do Zarządu
Dróg Powiatowych trafi piaskarka ze
stali kwasoodpornej. Koszt inwestycji
to ponad 92 tyś. zł. Reasumując,
w przeciągu ostatnich czterech lat,
Zarząd Dróg Powiatowych zostanie
wyposażony w sprzęt o łącznej wartości 342 tyś. zł.
Powiat Hajnowski sprawuje
nadzór nad 83 drogami o statusie
powiatowych. To ponad 497, 605
km dróg. Sieć dróg powiatowych,
stanowiących uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg, wpływa
decydująco na spójność przestrzenną
i rozwój regionu – bo drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z gminami, stanowią podstawową obsługę
komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka. O wszelkich
innych inwestycjach realizowalnych
na drogach powiatowych będziemy
systematycznie informować.
Katarzyna Miszczuk
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Inwestycje w hajnowskim szpitalu
Cd. ze str. 1

Grzegorz Tomaszuk, dyrektor szpitala; ordynatorzy oddziałów; Mirosław Romaniuk, starosta
hajnowski; Andrzej Skiepko, zastępca burmistrza Hajnówki. W uroczystości udział wzięli
także radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski,
Włodzimierz Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz.
Tymczasem jesienią bieżącego roku
ukończone zostały prace remontowe pomieszczeń, do niedawna gospodarowanych
przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz sąsiadujących
poradni specjalistycznych. Wyremontowane
pomieszczenia zostały zagospodarowane
przez poradnie specjalistyczne: ginekologiczną, kariologiczną, ortopedyczną, chirurgiczną,
gabinety: EKG, holter, echo serca, KTG oraz
salę ćwiczeń. Dodatkowo wykonana została
instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania
i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w całym Bloku C. Wartość obu inwestycji to 911 430 tyś. zł.
(remont pomieszczeń po CRKiK - 605 775 zł,
dodatkowo instalacja Dźwiękowego Systemu
Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej
w całym Bloku C - 305 655 zł).
Inwestycja goni inwestycję
Najnowsze inwestycyjne nowiny wpisują
się w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały
zrealizowane w SP ZOZ na przestrzeni ostatnich
kilku lat. Hajnowski szpital może pochwalić
się szeregiem inwestycji – w grudniu 2016r.
miało miejsce uroczyste otwarcie Dziennego
Domu Opieki Medycznej, w tym samym roku
wyremontowano również Oddział Wewnętrzny
z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej.
Sięgając pamięcią wstecz, w 2014r., w ramach
transgranicznego projektu Polska – Białoruś –
Ukraina „Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia

chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na
pograniczu polsko-białoruskim”, do wyremontowanego w ramach projektu Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego trafił sprzęt
warty 1,5 mln zł. W 2014r. odbyło się również
uroczyste otwarcie oddziałów rehabilitacji
leczniczej i rehabilitacji neurologicznej.
Poza projektami inwestycyjnymi –
programy profilaktyczne
Na tym nie koniec - placówka realizuje
ponadto programy profilaktyczne finansowane
przez NFZ, ale także własne. W 2016r. był to
program „Dbam o zdrowie”, w ramach którego
osoby w wieku 55-60, objęte Podstawową
Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce,
mogły skorzystać z bezpłatnych badań ukierunkowanych na diagnozę tarczycy, schorzeń
nowotworowych w obrębie jamy brzusznej,
gruczołu krokowego oraz narządów rodnych czyli chorób, na które szczególnie narażona jest
grupa wiekowa objęta programem. Tymczasem
na przełomie 2017/2018r., w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, hajnowski SP ZOZ przystąpi do
realizacji Programu „Profilaktyka chorób
odkleszczowych i eliminowanie skutków
ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa
podlaskiego”. W ramach tego mieszkańcy 3
powiatów województwa podlaskiego o najwyższym wskaźniku zapadalności na kleszczowe
zapalenie mózgu (powiaty: hajnowski, sejneński
i sokólski) będą mieć możliwość dofinansowania szczepienia przeciwko KZM. Program
kierowany jest do osób pracujących w sektorach: „rolnictwo, łowiectwo rybactwo”, w wieku
18-64 lata. Warto skorzystać z programu – za
komplet 3 szczepień uczestnik poniesie łączny

koszt 30 zł – a to cena jednej dawki, jaką musi
uiścić decydujący się na szczepienie poza
programem (a pamiętajmy, że szczepionkę
należy przyjąć trzykrotnie). Z dofinansowania
skorzysta łącznie 13 214 osób - w tym 4 357
osoby z powiatu hajnowskiego. Do szczepień
kwalifikować będą lekarze POZ. Realizacja projektu przypada na grudzień2017r./październik
2021r., szczegółowych informacji szukajcie
na stronach: http://spzoz.hajnowka.pl/ i www.
powiat.hajnowka.pl.
Na tym nie koniec - z końcem listopada
hajnowski szpital otrzymał certyfikat „Szpitala
bez bólu” i tym samym dołączył do grona
szpitali, którym troska o komfort leczenia jest
najważniejsza. Certyfikat przyznawany jest na
okres 3 lat, wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie

Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo
Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo
Ortopedyczne i Traumatologiczne.
Podejmowane wysiłki na rzecz udoskonalenia oferty medycznej oraz poszerzenia
koszyka świadczeń, procentują: hajnowski
SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem
Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem
akredytacyjnym przyznanym jest przez
Ministra Zdrowia. Ponadto, hajnowski SP
ZOZ od kilku lat „okupuje” czołówkę rankingu
Złotej Setki najlepszych szpitali w Polsce –
hajnowski ZOZ zajmuje 31 miejsce (a drugie
w województwie). O wszystkich inicjatywach
realizowanych w SP ZOZ będziemy systematycznie informować.
Katarzyna Miszczuk

W tekście wykorzystano materiały SP ZOZ

KOMUNIKAT – zamknięcie kasy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż z dniem 7 listopada 2017r. kasa w Urzędzie
została zamknięta.
Opłaty skarbowe w starostwie można uiścić wyłącznie kartą płatniczą. Terminale znajdują się:
W Punkcie Informacji Starostwa Powiatowego (w holu urzędu): opłacie podlegają wyłącznie wpłaty geodezyjne - wypis, wyrys, kopia dokumentu, a także inne: karta wędkarska
i dziennik budowy, brak opłaty prowizyjnej.
W Wydziale Komunikacji (pok. nr 2, parter) – opłacie podlegają wyłącznie wpłaty komunikacyjne, opłata prowizyjna wynosi 2 zł.
Opłaty można także wnosić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A w Hajnówce. Opłata
przelewem uiszczona w banku nie podlega prowizji. W tytule przelewu należy wpisać
rodzaj opłaty oraz dane opłacającego (dane osobowe i adres zamieszkania).
Numery kont:
Wpłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdu, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, prawo jazdy, zaświadczenie na przewozy, użytkowanie wieczyste), a także karta wędkarska i dziennik budowy:
Nr konta: 2512 4052 1111 1100 0049 2390 90
Wpłaty geodezyjne - wypis, wyrys, kopia dokumentu:
Nr konta: 8812 4052 1111 1100 0049 2724 88

Spółka Pronar w Narwi, firma z trzydziestoletnim doświadczeniem, lider w produkcji maszyn rolniczych i
komunalnych, zatrudni w swoich fabrykach w Hajnówce, Narewce i Narwi kreatywne osoby na stanowiskach: specjalistów ds. serwisu oraz handlu, specjalistów ds. handlu sprzętem komunalnym, z dobrą znajomością języka angielskiego oraz specjalistów ds. reklamacji ze znajomością języka rosyjskiego oraz ze znajomością języka niemieckiego.
Zatrudnienie proponujemy również spawaczom, montażystom, lakiernikom, ślusarzom, mistrzom produkcji,
technologom, frezerom i tokarzom.
Jeśli interesuje Cie pracą w otwartym na nowe rozwiązania zespole, stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne
wynagrodzenie, zgłoś się do nas.
Od kandydatów na stanowiska specjalistyczne oczekujemy wyższego wykształcenia technicznego, umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
niejednokrotnie pod presją czasu oraz zdolności negocjacji.

Jeśli spełniasz te warunki, to nie przegap takiej okazji i już dzisiaj wyślij swoje CV na adres kadry@pronar.pl.
Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej pronar.pl
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