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XV Prezentacje „Uczelnie w powiecie”
Jubileuszowe, piętnaste, prezentacje
edukacyjno-doradcze „Uczelnie w powiecie” odbyły się w sześciu miastach
powiatowych i wzięło w nich udział 16
szkół wyższych.
We wszystkich miastach młodzież
nie zawiodła i stoiska były oblegane przez
maturzystów. Kandydaci na studia mieli
okazję nie tylko zapoznać się z ofertą
edukacyjną, zaopatrzyć się w informatory
i przygotowane przez uczelnie gadżety.
Rozmowy z przedstawicielami uczelni
przybliżały przyszłym studentom specyfikę poszczególnych szkół wyższych,
zasady rekrutacji i warunki studiowania.
Młodzież interesowały także możliwości
kariery zawodowej po ukończeniu nauki,
szanse na znalezienie pracy. Przyszłych
studentów uczelnie kusiły nie tylko
gadżetami ale atrakcyjnym programem
stypendialnym czy formami aktywizacji
środowiska studenckiego.
W tym roku prezentacje oferty
edukacyjnej rozpoczęliśmy 20 lutego
od wizyty w Zambrowie.
Tradycyjnie już pobyty w poszczególnych miastach finalizowało wręczenie

Trwa głosowanie w:
XII Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2016”
XVIII Plebiscycie Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2016”
Głos na wybranego sportowca możesz oddać na stronie
www. wiescipodlaskie.eu/plebiscyt
Rozmowa z Jarosławem Borowskim Burmistrzem Bielska Podlaskiego

Miasto ludzi przedsiębiorczych
nagród. W Zambrowie puchar starosty
otrzymał Uniwersytet w Białymstoku.
W Wysokiem Mazowieckiem puchar starosty trafił do Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
a statuetka burmistrza do Wszechnicy
Polskiej z Warszawy. W Siemiatyczach
starosta nagrodził Wyższą Szkołę Oficerską
Sił Powietrznych w Dęblinie a burmistrz
Państwową Szkołę Wyższą w Białej
Podlaskiej. Po czterodniowej przerwie
kolejną ture prezentacji rozpoczęlismy
w Sokółce. Tutaj nagrodzeni zostali: przez
starostę - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, puchar burmistrza
trafił – po raz drugi – do Uniwersytetu
w Białymstoku. W Bielsku Podlaskim

uznanie starosty zyskał Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku, a burmistrza
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Ostatnie prezentacje odbyły
się 1 marca w Hajnówce. Pucharem
starosty został nagrodzony Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
a Wojskowa Akademia Techniczna statuetką żubra, ufundowaną przez Burmistrza.
Jednak to nie był jeszcze finał
tegorocznych Prezentacji. Na prośbę
przedstawicieli uczelni będziemy finiszować 3 kwietnia w Grajewie. Będzie
to już siódmy powiat, do którego trafi
program „Uczelnie w powiecie”.

Połowa kadencji to doskonały czas na ocenę tego, co w tym
okresie udało się zrealizować
z wyborczego programu.

Wiesław Stanisław Sokołowski

więcej na www.wiescipodlaskie.eu

- Najważniejszym zadaniem, jakie postawiłem przed sobą na bieżącą
kadencję, było uporządkowanie spraw
finansowych miasta. Gdy zostałem
burmistrzem, miasto było zadłużone
na 27 milionów złotych. Na koniec
grudnia ubiegłego roku ten dług udało
się zmniejszyć już o 10 milionów
i aktualnie wynosi on 17 mln zł. Nie
mówię tego, by krytykować mojego
poprzednika, bo te pieniądze poszły
na inwestycje. Zostały przeznaczone na wkład własny przy realizacji
zadań, na które miasto pozyskało
środki zewnętrzne. Podkreślam to
tylko po to, by zauważyć, że sytuacja

finansowa Bielska zdecydowanie się
poprawiła. Dziś zadłużenie nie zagraża
nam w żaden sposób w inwestycjach
zaplanowanych na bieżący rok. Mamy
wprawdzie deficytowy budżet, ale ten
deficyt jest na bezpiecznym poziomie.
Pomimo konieczności spłaty
wcześniejszych zobowiązań, w minionym okresie wykonaliśmy sporo
inwestycji infrastrukturalnych. M.in.
w 2016 r. przebudowana została ulica
Hołowieska o długości 1,5 km. Wartość
tej inwestycji to 4 mln zł, a połowa
została sfinansowana z Narodowego
Programu Dróg Lokalnych. Została
też przebudowana ul. Lipowa, rozpoczęliśmy przebudowę ul. Myśliwskiej,
wykonaliśmy chodniki na ul. Elizy
Orzeszkowej. Utwardzone nawierzchnie uzyskały ulice: Modrzewiowa,
Dębowa, Konstantego Ciołkowskiego
i zaułki ul. Franciszka Kleeberga.
Ponadto wykonaliśmy tzw. nakładki – bez ingerencji w infrastrukturę
podziemną – na ulicach: Wschodniej,
Emilii Plater i Adama Asnyka. Spośród wymienionych inwestycji tylko
przebudowa ul. Hołowieskiej była
realizowana przy dofinasowaniu
środków zewnętrznych. Wszystkie
pozostałe zadania były realizowane
ze środków własnych miasta. Pomimo
Cd. str. 3

Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do
oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim informuje, iż na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul.
Mickiewicza 46 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 09 marca
2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego.
Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego
nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 9/49/17 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 09 marca 2017 r.

GMINA HAJNÓWKA
Ferie w GCK w Dubinach
W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach
w okresie ferii, od 27 stycznia do 04
lutego 2017r odbywały się zajęcia
plastyczne - lepienie z masy solnej,
ozdabianie szklanych przedmiotów,
tworzenie figur przestrzennych
z materiałów recyklingowych. Dzieci
chętnie grały w gry planszowe, przy
okazji poznawały zasady fair play.
Niestety temperatury uniemożliwiły ulepienia bałwana, ale ognisko

stanowiące wartość nie tylko historyczną i artystyczną, ale również
religijną. Pan Bohdan Berozkin
zaprezentował piękne i donośne
brzmienie dzwonów, wyjaśniając, iż
w krajach chrześcijańskich dzwony
od zawsze pełniły ważną funkcję religijną. Wzywały one do nabożeństwa
i do modlitwy, uświetniały swoim
dźwiękiem uroczystości i święta.
Przypomniał, że dzwony wyznaczały
także rytm życia, odmierzały czas
pracy, modlitwy i służyły do wyrażania radości czy smutku. W trakcie
wystawy swych sił w wydobywaniu
dźwięków z dzwonów próbowały
także obecne na wystawie dzieci.
- Organizacja wystawy była

udało się znakomicie. W dniach 1-3
lutego odbyły się warsztaty animacji
poklatkowej prowadzone przez Pana
Krzysztofa Wróbla, dzięki grantowi
dla Pracowni Orange udzielone przez
Fundację Orange. Warsztaty odbywały
się w dwóch grupach wiekowych. Na
zakończenie ferii 4 lutego odbył się
bal przebierańców.
Mirosława Majewska-Iwaniuk

Wyniki w nauce, czyli podsumowanie
I półrocza roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół w Dubinach
W czwartkowe popołudnie,
16.lutego 2017r., szkolna aula
zapełniła się wyjątkowymi gośćmi. To zebranie rodzicielskie na
zakończenie I półrocza. Ważnym
punktem spotkania była informacja
Pani Haliny Szymaniuk – Sekretarz
Gminy Hajnówka, która zapoznała

„Wrota wiary”

Równie podniosły charakter
miała wizyta Pani Lucyny Smoktunowicz- Wójt Gminy Hajnówka w naszej
szkole w czwartek, 23 lutego 2017r.
Nasza szkolna społeczność może
poszczycić się tym, że są wśród nas
uczniowie, dla których priorytetem
są wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wystawy
Dnia 12 lutego 2017r. w Gmin- Dubin, zaproszonych gości w osobach
nym Centrum Kultury w Dubinach Pana Mikhaila Rybakova – Dyrektora
miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Kulturalnego Białorusi
wystawy „Wrota wiary: Białoruska w Warszawie oraz Pana Bohdana
ikonografia i dzwony XVIII-XIX wieku”. Berozkina – Kierownika Oddziału
- Do organizacji wystawy dzwonników Mińskiej Szkoły Religijnej.
doszło w ostatniej chwili - mówi
Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna
Smoktunowicz - Chociaż od początku
naszych starań o jej sprowadzenie
do Dubin było wiadomo, iż zagości
u nas krótko, niejako po drodze do
Muzeum Ikon w Supraślu, uznaliśmy,
iż XVIII wieczne ikony i koncert na
dzwonach sakralnych spotka się
z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.
Wykład M. Rybakova cieszył się dużym zainteresowaniem
Na wystawie przedstawiony
został zbiór ikon i obrazów, a także W trakcie prezentacji zaproszeni świetną okazją do nawiązania
kompleks siedmiu cerkiewnych goście oprowadzili uczestników po dialogu z Centrum Kulturalnym
dzwonów, które stanowiły integralną wystawie, przedstawiając Ikony - ob- Białorusi w Warszawie. W najbliższej
część ekspozycji. Otwarcia wystawy razy sakralne, pisane lub malowane przyszłości, przy pomocy Centrum,

Każdy mógł spróbować swych sił jako dzwonnik

Pani Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz
wręcza uczniom stypendia
z regulaminem przyznawania stypendium Wójta Gminy Hajnówka

Spośród uczniów kl. IV-VI szkoły
podstawowej oraz I – III gimnazjum
zostali wyróżnieni:
* stypendium
Wójta Gminy:
Jakub Leoniewski
Gabriela Niepogoda
Michał Ginszt
* stypendium
Rady Rodziców:
Aleksandra Sawko
Zuzanna Jakoniuk
Weronika Ignaciuk
Małgorzata Kot
Gabriela Abramiuk
Joanna Wasiluk
Jakub Leoniewski
Pan Tomasz Maciak- Przewodniczący RR
Łukasz Gagan
wręcza stypendia ufundowane przez Radę
Te wyjątkowe
uroczystości, przeoraz wręczyła listy gratulacyjne pełnione były radością i dumą
rodzicom najlepszych uczniów: Ur- nagrodzonych oraz zachwytem
szuli i Mirosława Niepogodom, Alinie publiczności.
i Jarosławowi Ginsztom.
Eugenia Gierasimiuk
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dokonała Pani Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, która
powitała zebranych mieszkańców

na drewnie, wyobrażające postacie
świętych, sceny z ich życia, sceny
biblijne lub liturgiczno-symboliczne

zamierzamy sprowadzić do Gminy
Hajnówka wystawy o tematyce etnograficznej – białoruskich strojów
ludowych oraz współczesnej białoruskiej ceramiki użytkowej.
Warto podkreślić, że wystawa
zorganizowana została z błogosławieństwa i pod patronatem
honorowym Jego Eminencji Wielce
Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego
i Całej Polski, a także objęta została
patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki
Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej,
Pana Aleksandra Averyanova.
Barbara Niewiadomska-Golonko
i Marek Bagrowski

Walentynki i zabawy w Szkole Podstawowej
w Nowokorninie
17 lutego w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbyła się
zabawa walentynkowa dla uczniów
klas IV – VI. Z tej okazji została zorganizowana „poczta walentynkowa”
wśród uczniów wszystkich klas
w naszej szkole, która wyłoniła króla
i królową Walentynek. Następnie
uczniowie spędzili czas na zabawach

i konkursach, który to poprzedzony
został pieczeniem kiełbasek przy
wspólnym ognisku oraz zabawami
na świeżym powietrzu. Zaowocowało
to pojawieniem się na szkolnym

podwórku potężnego bałwana ze
śniegu. Nasze spotkanie zakończyło
się wspólną dyskoteką.
Ewa Leończuk

Wieści Podlaskie

Miasto ludzi przedsiębiorczych
Cd. ze str. 1

sporej liczby prowadzonych inwestycji
wciąż jest jeszcze kilkadziesiąt ulic
o nawierzchni gruntowej. Świadczą
one jednak także o tym, że nasze
miasto rozwija się: powstają nowe
domy, do których trzeba doprowadzić
media i ulice.
Warto przypomnieć też inne
inwestycje zrealizowane w minionych
dwóch latach, m.in.: przebudowę budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
(o wartości 1,5 mln zł) i termomodernizację Przedszkola nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi (1,8 mln zl). Oba te
zadania zostały dofinansowane ze
środków zewnętrznych.
Prowadzimy też takie inwestycje, których z reguły nie dostrzega
się, ale są one niezwykle potrzebne
miastu. Taką była przebudowa koryta rzeki Białej w okolicach mostu
na ul. Kazimierzowskiej, która już
zapobiega uciążliwym dla okolicznych
mieszkańców podtopieniom w okresie
wiosennym.
- Znaczącą część budżetu
stanowią wydatki na oświatę.
Jakie inwestycje zostały zrealizowane w tym czasie?
- Duża część inwestycji realizowanych od początku obecnej
kadencji dotyczyła właśnie oświaty.
Przyjęliśmy zasadę, że wszystkie
szkoły i przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Miasto
Bielsk Podlaski, dostają po równo
pieniądze na remonty. W ramach
tych kwot to dyrektorzy decydują,
na co je przeznaczą. Przy obiektach
oświatowych poprawiła się infrastruktura sportowa. W Zespole Szkół
z DNJB im. Jarosława Kostycewicza
powstały boiska sportowe do koszykówki i piłki nożnej wraz z bieżnią,
zaś przy Zespole Szkół im. Adama
Mickiewicza dwa boiska do piłki
siatkowej i jedno do piłki koszykowej.
W roku 2016 rozpoczęliśmy budowę

boiska przy Szkole Podstawowej nr 2
im. kpt. Władysława Wysockiego, na
którym do wykonania została jeszcze bieżnia. Podjęliśmy też decyzję
o utworzeniu w tej szkole oddziałów
przedszkolnych z prawdziwego
zdarzenia. Są tam cztery oddziały,
do których dzieci uczęszczają już
od 1 września, ale wcześniej trzeba
było wydać kilkaset tysięcy złotych
na przystosowanie pomieszczeń do
potrzeb przedszkolaków.
- Bielsk słynie z wielu dobrych firm.
- Miasto rozwija się dzięki przedsiębiorczości, której stwarzamy dobre
warunki do funkcjonowania. Mamy
niskie bezrobocie, które w sierpniu
ub. roku wynosiło 7% w powiecie
bielskim, a w samym mieście nawet 3,5%. Wynik ten udało nam się
uzyskać nawet pomimo pewnych
przeciwności, jak likwidacja zakładów produkcji napojów HOOP, czy
Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość”.
W roku 2015 rząd podjął
decyzję o utworzeniu w Bielsku
podstrefy Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Liczyliśmy na
to, że szybko pozyskamy inwestorów.
Niestety, pomimo usilnych starań
w roku 2016 nie udało nam się to,
ale działania do tego prowadzące
będziemy kontynuować w roku bieżącym. Jestem optymistą i wierzę,
że uda się w znaleźć nabywców na
większość terenów inwestycyjnych.
Na plus Bielska Podlaskiego
możemy zapisać także stabilność
podatków lokalnych. Podatki od
nieruchomości i od środków transportu są jednymi z najniższych
w województwie, więc być może
także dlatego przedsiębiorcy decydują się na lokowanie swoich firm
właśnie w naszym mieście. Nowe
inwestycje biznesowe najlepiej
świadczą o nieustającym rozwoju
Bielska. Spółdzielnia Mleczarska

Bielmlek buduje nową proszkownię
mleka, a firma budowlana Danwood
postawiła nową halę produkcyjną.
Plany rozbudowy mają też Unihouse
i Hanbud. Gdy firmy się rozwijają, to
przynoszą profity nie tylko swoim
właścicielom, ale jednocześnie dają
zatrudnienie mieszkańcom i płacą
podatki gminie, więc korzyści z tego
czerpie całe miasto.
- Wróćmy jeszcze do obietnic
wyborczych.
- Jedna z nich zapowiadała
budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W 2015 roku powołaliśmy
Bielską Radę Pożytku Publicznego –
jedną z pierwszych tego typu w województwie podlaskim. W tym roku
w kwietniu kończy się jej kadencja
i będziemy wybierać nową na kolejne
dwa lata. Rada skupia przedstawicieli
organizacji pozarządowych, które
od trzech lat aktywnie uczestniczą
w konstruowaniu programu Dni Miasta i mają w ich trakcie możliwość
zaprezentowania swego dorobku.
W zeszłym roku zorganizowaliśmy
pierwszy piknik organizacji pozarządowych.
Od 2014 r. realizujemy także
budżet obywatelski. Jego regulamin
konstruujemy tak, żeby dostosować
go do potrzeb mieszkańców, i aby
w jego ramach zrobić coś, co będzie
służyć naszej społeczności. Stąd też
modyfikacje zasad budżetu obywatelskiego. Pierwszy budżet dotyczył
tylko inwestycji, zaś drugi i trzeci
także działań pozainwestycyjnych.
W ten sposób umożliwiliśmy np.
powstanie filmu „Wnyki”, kontynuacji
znanego „Znachora”, który jest właśnie
projektem zrealizowanym z budżetu
obywatelskiego. Staramy się działać
tak, aby w jego ramach każdy znalazł
coś dla siebie.
Jak już wspominałem, mamy
małe bezrobocie, ludzie znajdują
pracę i nieźle zarabiają, więc musimy

zrobić wszystko, aby te pieniądze
tutaj zostawiali. Dziś jeszcze zbyt
często w wolnej chwili bielszczanie
wsiadają w samochód i jadą do
galerii do Białegostoku. Aby tak się
nie działo, musimy zaproponować
im alternatywne formy spędzania
wolnego czasu w naszym mieście.
- Ale budowa bielskiego centrum kultury od lat się ślimaczy.
- W roku 2012 burmistrz Eugeniusz Berezowiec aplikował o środki
na ten cel w jednym z konkursów
współpracy transgranicznej. Okazało
się jednak, że do projektu wartości 15
mln zł możemy dostać dofinansowanie
w kwocie zaledwie 1 mln. W 2014
roku złożyłem wniosek do jednego
z programów norweskich, niestety
zabrakło nam 4 pkt. Później w latach
2015-16 nie były ogłaszane konkursy,
do których moglibyśmy przystąpić.
Projekt budowy Bielskiego Centrum
Kultury nie został jednak zarzucony.
Możemy wprawdzie realizować
inwestycję z własnych środków,
ale kosztem innych potrzebnych
miastu zadań, bo nasz budżet nie
jest z gumy. Myślę, że to nie byłaby
najlepsza decyzja. Czasami trzeba
wybierać nie to, co dyktuje serce,
lecz co podpowiada rozsądek.
- A co jest planowane do
realizacji w najbliższym okresie?
- Planowana jest przebudowa
kanalizacji deszczowej i ściekowej
w 34 miejskich ulicach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków,
w ramach wspólnego z Przedsiębiorstwem Komunalnym przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej na terenie miasta.
Całkowita wartość tego projektu to
prawie 70 mln zł, a jego realizacja
będzie trwała do roku 2020.
W ramach wspólnego projektu z Kobryniem, naszym miastem
partnerskim na Białorusi, będziemy
realizować budowę monitoringu

w mieście, co powinno poprawić
bezpieczeństwo mieszkańców.
Chcemy też wymienić oświetlenie
uliczne na energooszczędne. Będzie
to inwestycja rzędu 5 mln zł, więc na
jej realizację również będziemy starali
się o środki zewnętrzne. Wykonaliśmy
dokumentację na budowę miejsc
parkingowych wzdłuż ulicy Mikołaja
Kopernika i 3 Maja, a wspólnie z powiatem chcemy uporządkować ulicę
Adama Mickiewicza.
- Jeszcze gdy mieszkałem
w Bielsku, były zbierane fundusze
na budowę zalewu, później pojawił się pomysł budowy zalewu
w Studziwodach. Czy ten „projekt
z brodą” ma szansę na realizację?
- Myślę, że nie ma osoby, która
by powiedziała, że zalew w mieście
jest niepotrzebny. W latach 70. był
pomysł budowy zalewu pomiędzy
ulicami: Zamkową oraz ówczesnymi
ul. Stefana Okrzei i Armii Czerwonej,
a dziś Stefana Batorego i Białowieską. Później pojawiła się koncepcja
powstania zalewu w Studziwodach.
Zostały nawet wykupione grunty
i sporządzona dokumentacja, dziś
już nieaktualna. Niestety, w pobliżu
tej lokalizacji są firmy handlujące
węglem, co nie sprzyjałoby wypoczynkowi nad wodą. Podstawową
przeszkodą w realizacji tego pomysłu
jest jednak brak na ten cel funduszy.
Dylemat: czy pierwszeństwo powinna
mieć budowa zalewu, czy Bielskiego
Centrum Kultury, rozstrzygam na
korzyść tego drugiego. Aktualnie
mamy inne potrzeby inwestycyjne,
lecz gdyby jednak kiedyś pojawiła
się możliwość pozyskania funduszy
zewnętrznych na tego typu projekt,
to na pewno do pomysłu budowy
zalewu wrócimy.
- Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał Wiesław S. Sokołowski

Spotkanie w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim z Senatorem Tadeuszem Romańczukiem

W trosce o realizację praktycznej nauki zawodu
17 lutego odbyło się w Zespole
Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim spotkanie z Senatorem
Tadeuszem Romańczukiem, który
jest jednocześnie prezesem zarządu
Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek”
w Bielsku Podlaskim. W spotkaniu
w auli szkolnej udział wzięli uczniowie
i nauczyciele. Spotkanie senatora

wpisuje się w działalność szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe
w ramach rozwijania współpracy
z przedsiębiorstwami.
Senatora RP Tadeusza Romańczuka powitał dyrektor szkoły Bolesław
Hryniewicki. Dyrektor zaprezentował
Wieści Podlaskie

szkołę i zawody, w których kształci
się młodzież. Przedstawił też projekt
utworzenia klasy w zawodzie technik
przetwórstwa mleczarskiego.
Następnie głos zabrał senator
Tadeusz Romańczuk. Opowiedział
on o swojej drodze zawodowej i politycznej. Pełni on już niespełna 20 lat
funkcję prezesa spółdzielni. Za jego

kierownictwa spółdzielnia przez kilka
lat była połączona ze spółdzielnią
„Mlekovitą”. Mówił też o rozwoju
spółdzielni mleczarskiej „Bielmlek”
i prowadzących nowych inwestycjach,
trwającej budowie proszkowni mleka,
która będzie najwyższą inwestycją

na terenie miasta. Gość poparł projekt utworzenia klasy w zawodzie
technik przetwórstwa mleczarskiego
i zadeklarował objęcie patronatem
tego przedsięwzięcia. Senator odpowiadał też na pytania młodzieży.
Interesowali się oni zakresem pracy,
nowymi inwestycjami w firmie, a także
możliwością przyszłego zatrudnienia.
Spółdzielnia „Bielmlek” ma sztandar,
który uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotyczno - religijnych
w naszym regionie.
- Istotnym aspektem współpracy szkoły z przedsiębiorstwami jest
realizacja praktycznej nauki zawodu,
która może odbywać się u pracodawcy.
Dzięki porozumieniom z pracodawcami
możliwe jest efektywne dostosowanie
kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy oraz poprawa jakości
kształcenia. Szkoła szuka nowych

rozwiązań, które podniosą atrakcyjność
kształcenia zawodowego – podsumował spotkanie dyrektor Hryniewicki.
Spotkanie, które przebiegło
w miłej i sympatycznej atmosferze
zakończyło się podziękowaniami ze
strony dyrektora i młodzieży.
Opr. Szet.,
zdjęcia archiwalne szkoły

Czyże

Spotkanie zespołu
3 marca członkowie Zespołu
Folklorystycznego „Czyżowianie”
spotkali się z Wójtem Gminy Czyże
Jerzym Wasilukiem i Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury Jerzym
Jakimiukiem. Rozmawiano o sprawach
bieżącego funkcjonowania zespołu
oraz możliwościach wydania płyty
z jego najnowszym repertuarem. (seb)
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Czeremcha - Milejczyce

GMINA WYSZKI
Floriany 2017
28 lutego
minął termin nadsyłania zgłoszeń
do konkursu adresowanego
do Ochotniczych Straży
Pożarnych, które wspólnie
z innymi organizacjami
i instytucjami realizują
ciekawe przedsięwzięcia
na rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym
przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie
i premiowanie działań na
rzecz szeroko pojętego
bezpieczeństwa, edukacji
w dziedzinie niesienia
pomocy, eliminowania
zagrożeń, podnoszenia
jakości życia oraz integracji
lokalnych środowisk.
Pomysłodawcą i organizato-

rem tego konkursu jest Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz miesięcznik „Strażak”.
Stosując się do wymogów regulaminu konkursu
Ochotnicza Straż Pożarna
w Niewinie Borowym wraz
ze Stowarzyszeniem Aktywna Wieś i przy technicznej
pomocy Gminnego Związku
OSP Wyszki zgłosiły wspólnie realizowany w 2015
roku projekt „Uczymy się
ratować życie ludzkie”.
Na najlepszych czekają oryginalne STATUETKI
„FLORIANY 2017”, które
będą wręczone podczas
uroczystej Gali Finałowej 4 maja
w Karolinie.

Zebrania sprawozdawcze OSP
Czyże
21 stycznia swoją ubiegłoroczną działalność podsumowali
strażacy ochotnicy z Czyż. W trakcie zebrania prezes OSP Jan Ochrymiuk
został odznaczony Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”. Krzyż
Floriański jest przyznawany za męstwo, odwagę i dzielność w działaniach
mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz zagrożonego
mienia.
(s)
Milejczyce

„TŁUSTY CZWARTEK” POD ZNAKIEM
PĄCZKA DOMOWEGO

W tradycyjny tłusty czwartek
„gosposie” ze Stowarzyszenia Koło
Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki”
w Pulszach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach,
korzystając z zaproszenia, odwiedziły
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku
Podlaskim. Wspólnie z podopiecznymi
Warsztatów przygotowaliśmy danie
główne dnia, czyli pączki i inne smakołyki. Praca szła szybko i sprawnie,
bo nie brakowało rąk do pracy.
A potem .... pamiętaliśmy, że w ten

jeden czwartek w roku nie liczymy
kalorii i skorzystaliśmy z królewskiej
uczty. Nie wiemy, ile prawdy jest
w staropolskim powiedzeniu, że
zjedzenie pączka w tłusty czwartek
zapewni szczęście na przyszłość,
ale wszyscy byli szczęśliwi już po
spożyciu pączka.
Serdecznie dziękujemy kierownictwu WTZ za zaproszenie,
a uczestnikom i ich opiekunom za
miłą atmosferę.

Dzień myśli
braterskiej
„Posłannictwem moim jest
rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.”
gen. Robert Baden-Powell
22 lutego, w dniu urodzin
twórcy skautingu, skauci na całym
świecie obchodzą dzień myśli
braterskiej. Po raz pierwszy dzień
myśli braterskiej obchodził zastęp
„Bukowina” w Czeremsze z 104
WŚDH „Buki”. W szkole zorganizowano spotkanie z uczniami
aby przybliżyć im idee skautingu.
Natomiast harcerze i harcerki
z Milejczyc zorganizowali zbiórkę
nocną. Zastępy rywalizowały w rozgrywkach sportowych i obejrzeli
film o Powstaniu Warszawskim,
a rano zmagali się z testem
o harcerstwie.
Dzień Myśli Braterskiej jest
świętem przyjaźni, uświadamia
jednocześnie skautom na całym
świecie jak jest ich wielu i że
wszyscy są – niezależnie od koloru
skóry, narodowości – są braćmi.
(wss)

foto: Gmina Milejczyce
17 lutego strażacy z Milejczyc – w obecności Wójta Gminy i Komendanta Powiatowego PSP - podsumowali swoją dzialalność w 2016 r.
W ubiegłym roku brali oni udział w 25 działaniach ratowniczych, w tym 10
razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów a 14 razy do likwidacji innych zagrożeń.
W jednym wypadku wyjazd był spowodowany fałszywym alarmem.
Był to także rok sukcesu odniesionego przez Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą, która obroniła tytuł zdobyty dwa lata wcześniej i został Mistrzem
Podlasia w sportach pożarniczych.
Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Milejczycach skupia 75 członków, w tym 17 członkiń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i 9 strażaków
honorowych.
Za priorytetowe zadania na 2017 r. zebrani uznali zakup sztandaru
i zorganizowanie obchodów 90 lecia powstania jednostki.
(cz)

Rehabilitacja rolników
Praca w rolnictwie nie należy do
najlżejszych, powoduje często różnego
rodzaju urazy. Rehabilitację leczniczą
rolnikom zapewnia KRUS. Organizuje dla nich 21 osobowe turnusy
w Centrach Rehabilitacji Rolniczych
zlokalizowanych w atrakcyjnych
miejscowościach kraju: w Szklarskiej
Porębie, Iwoniczu Zdroju, Horyńcu
Zdrój, Kołobrzegu, Jedlcu i Świnoujściu.
Podstawą skierowania na rehabilitację leczniczą jest wniosek lekarza
leczącego lub prawomocne orzeczenie
lekarza rzeczoznawcy KRUS.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w placówkach terenowych
KRUS lub na stronie internetowej
www.krus.qov.pl
(s)
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Kleszczele

Wyborów
nie będzie

Zaplanowanych na 2 kwietnia
br wyborów uzupełniających do
Rady Miasta Kleszczele nie będzie.
Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko jednego kandydata.
Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza
wieś” zgłosił na radnego Aleksandra
Kazimieruk mieszkańca wsi Suchowolce, lat 30.
W sytuacji gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie
wybieranych radnych, na podstawie
art. 380 kodeksu wyborczego głosowania się nie przeprowadza a radnym
zostaje zgłoszony kandydat.
W tej sytuacji nowym radnym
został Aleksander Kazimieruk. (wss)
Wieści Podlaskie

Boćki

Czeremcha

Ognisty ratownik

Strażacy nie tylko gaszą pożary Wygonowo 1 350 ml krwi.
i ratują życie oraz mienie, od lat
Po raz jedenasty został podaktywnie uczestniczą
sumowany, na etapie
w akcji honorowego
okręgowym, program
krwiodawstwa. Nie
„Strażacy w Honoroinaczej jest w gminie
wym Krwiodawstwie:
Boćki. W ubiegłym
Ognisty Ratownik –
roku zorganizowano
Gorąca Krew” 2016.
5 akcji honorowego
W kategorii „Najakkrwiodawstwa, w któtywniejsza jednostka
rym strażacy i osoby
OSP” III miejsce zajeli
towarzyszące oddały
strażacy z Bociek. Gra57,150 l krwi.
tulujemy i życzymy
Najwięcej OSP
poszerzenia grona
Boćki – 45 900 ml.,
honorowych krwioFoto: Gmina Boćki
OSP Andryjanki 5 400
dawców.
ml, OSP Dubno 4 500 ml, OSP
(seb)
Augustowo

Rudka

Dzień Języka Ojczystego
UNESCO ustanawiając 21
lutego Dniem Języka Ojczystego
zwróciło uwagę na róznorodność
językową świata i dużą liczbę ginących języków lokalnych. Ma ono
przypominać o wadze języka dla
tożsamości narodowej.
To święto zainspirowało uczniów
gimnazjum w Czeremsze do zmierzenia się z zawiłościami ortograficznymi
języka polskiego. 14 lutego uczęstniczyli w gimnazjalnym dyktandzie.
Mistrzem Ortografii została uczennica
klasy I Roksana Szatyłowicz. Wice-

mistrzami zostali: Jakub Szatyłowicz
z kl. II a oraz Malwina Markiewicz
i Katarzyna Nowak z kl III. Wzięli oni
udział w eliminacjach rejonowych,
które odbyły się 21 lutego w Bielsku
Podlaskim. Dwoje z nich: Roksana
Szatyłowicz i Katarzyna Nowak
zakwalifikowały się do finału XVIII
Konkursu Ortograficznego dla uczniów
gimnazjów, który odbędzie się 21
marca 2017 r. w Białymstoku.
Życzymy przysłowiowego
połamania pióra.
(gcz)

Niecodzienne pasowanie

Ostatni dzień lutego na zawsze zapisze się w pamięci pierwszklasistów z Augustowa. W tym
dniu zostali uroczyście pasowani
na czytelników Gminnej Biblioteki
Publicznej w Augustowie. Przed
pasowaniem na miłośników czytania
uczniowie obejrzeli przedstawienie
opowiadające o baśniowym świe-

cie książek. W uroczystości wzieła
udział Raisa Rajecka, Wójt Gminy
Bielsk Podlaski oraz przedstawiciele
Policji, którzy opowiedzieli o zasadach bezpieczeństwa. Na pamiątkę
pasowania uczniowie otrzymali
dyplomy, zakładki i książeczki a od
policjantów odblaski.

Foto: ZS-P Czeremcha

(wss)

Suraż

Foto: ZS Augustowo

Siemiatycze

Siemiatycze

Powstanie lądowisko

Srebrne wesele

Lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie
w Siemiatyczach. Minister Zdrowia
przyznał siemiatyckiemu Zespołowi
Opieki Zdrowotnej 849 tysięcy złotych
unijnej dotacji z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Lądowisko, które wybuduje warszawska spółka „Qumak” będzie dostosowane do startów i lądowań w nocy,
ułatwi lotniczy transport chorych i poprawi
jakość usług medycznych siemiatyckiego
szpitala.
(wss)

Do tradycji już weszły spotkania
par obchodzących 50 lecie pożycia
małżeńskiego. Władze samorządowe
Siemiatycz postanowiły spotykać się
także z parami o nieco młodszym
stażu. Od 2014 roku zapraszają
pary, które przeżyły ze sobą 25 lat.
Srebrne wesele świętowało 24 lutego
27 par małżeńskich. Z rąk Burmistrza
Piotra Siniakowicza jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale.
Pomysł godny polecenia innym
samorządowcom.
(cec)

Gimnazjum z Suraża reprezentowali: Hubert Szoroka, Michał Szypluk
i Dawid Wojciulik uczniowie kl. III c pod
kierunkiem Ewy Borowskiej. W ostatecznej klasyfikacji zajęli oni drugie miejsce,
lepsi byli tylko uczniowie Zespołu Szkół
Integracyjnych nr 1 w Białymstoku.
Młodym miłośnikom królowej nauk
z Suraża gratulujemy. (red)

Juchnowiec

Pierścień Podskarbiego Włoszka
Od sześciu lat Wójt Gminy
Juchnowiec Kościelny honoruje firmy,
przedsięwzięcia i ludzi szczególnie
zasłużonych dla gminy Juchnowiec,
swymi działaniami budujących pozytywny wizerunek gminy. W tym
roku nominacje otrzymali:
w kategorii Człowiek:
- Wiktor Antoniuk ze Złotnik, długoletni sołtys, strażak, społecznik
i historyk – amator,
- Beata Cylwik z Lewickich Stacji,
społeczniczka pracująca przy wakacyjnej wymianie młodzieży,
- Renata i Jacek Kowalikowie
z Hołowek Dużych opiekujący się
miejscem urodzenia i propagujący
twórczość Edwarda Redlińskiego.
w kategorii Firma:
- Alex spółka z o.o. z Kleosina,

- Kaflarnia Kafel-Kar z Hryniewicz,
- Medgal spółka z o.o. z Księżyna
w kategorii Instytucja/
Przedsięwzięcie/Wydarzenie:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan – Brończany Razem,
- Zespół Folklorystyczny „Koplanianki”,
- Piknik „OSP Lewickie dla Marysi”
W sobotę 11 lutego odbyło
się wręczenie nagród laureatom.
Pierścienie z herbem podskarbiego
Włoszka, łożniczego i zarządcy
skarbu litewskiego króla Zygmunta
Augusta a także właściciela dóbr
juchnowieckich otrzymali:
- Jacek i Renata Kowalikowie,
- Kaflarnia Kafel-Kar
- Zespół „Koplanianki”
(cz)

Bielsk Podlaski

Jubileusz Antraktu
Dwadzieścia już lat działa przy
Bielskim Domu Kultury Zespół Teatralny „Antrakt”. Obecnie w ramach
zespołu działa pięć grup. Najmłodsza
– wczesnoszkolna, starsza- gimnazjaliści, grupa recytatorska Teatr Seniora
Retro oraz międzypokoleniowa grupa
obrzędowa Antrakt+.
W okresie 20 lat przez zespół
przewinęło się około 180 osób. Dziś
pierwsi z nich pokończyli studia
i pozakładali rodziny. Część połknęła
Wieści Podlaskie

Zawsze chętnie piszemy o akcjach promujących czytelnictwo.
Poziom czytelnictwa w naszym kraju
jest coraz niższy, znaczna część społeczeństwa, jak wykazują badania, ma
problem z rozumieniem czytanego
tekstu, więc takie inicjatywy jak
zorganizowany przez Zespół Szkół
w Rudce Szkolny Konkurs Pięknego
Czytania pt. „Czytanie jest modne”
zasługuje na szczególne uznanie.
Pomysłodawcą i organizatorem
konkursu, który miał na celu nie
tylko promocję czytelnictwa ale też
kształtowanie umiejętności pięknego
czytania była pani Wiesława Golińska. Konkurs odbywał się w dwóch
etapach. W dniu 15 lutego odbył się
etap szkolny. Komisja pod przewodnictwem Barbary Kryńskiej pierwsze
miejsce przyznała Gabrieli Polit z klasy
V, drugi był Kamil Zabłocki z klasy
szóstej. Trzecie miejsce zajął Paweł
Wagner uczeń klasy V.
Zwycięzcy oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody
książkowe.
(ws)
Lubieszcze, Świrydy

Sposób na matematykę

23 lutego został rozegrany
Wojewódzki Turniej Matematyczny
„Pogoń”. Niezwykłość turnieju polegała
na praktycznym rozwiązywaniu zadań.
Każdy ruch na planszy – żolnierza,
czołgu, użycie broni, zdobycie pozycji
przeciwnika czy pokonanie żołnierza
wiązało się z poprawnym rozwiązaniem
zadania z matematyki.

Czytanie
jest modne

teatralnego bakcyla i są dziś zawodowymi aktorami: Juliana Dorosz
i Tomasz Taranta. Michał Stepaniuk,
Tomasz Sulima i Sebastian Misiuk
związali swój los z dziennikarstwem.
23 lutego w trakcie Zapustów
Teatralnych odbył się jubileusz zespołu. Przed zebrana publicznością
zaprezentowały się wszystkie grupy.,
a jubileusz zakończył okolicznościowy tort.
(s)

Nowe pojazdy
dla OSP
20 lutego strażacy ze Świryd
w gminie Brańsk otrzymali samochód ratowniczo-gaśniczy MAN
4x4. W uroczystości uczestniczył
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej nadbryg. Leszek
Suski, przybyli także szefowie komendy wojewódzkiej i powiatowej
PSP oraz władze samorządowe.
Specjalistyczny samochód, który
przekazała Komenda Powiatowa
w Bielsku Podlaskim, pozwoli OSP
w Świrydach na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd
na miejsce zdarzenia i większą
skuteczność podejmowanych czynności. Jest to tym bardziej istotne, iż
jednosta jest włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Cztery dni później , 24 lutego,
samochód ratowniczo-gasniczy
RENAULT M210 oraz 6 szt. hełmów
otrzymała jednostka OSP w Lubieszczach. Samochód zakupiony dzięki
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku przy wsparciu
finansowym Banku Spóldzielczego
w Brańsku i Gminy Brańsk przekazał strażakom Wójt Gminy Andrzej
Jankowski.
Nowe samochody przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Brańsk i gmin
sąsiednich, a ich specjalistyczne
wyposażenie zwiększy skuteczność
podejmowanych czynności. (st)
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Orla

GMINA NAREWKA

Niecodzienny
jubileusz

Niektóre świetlice
tętnią życiem
W gminie Narewka (powiat
hajnowski) świetlice są coraz piękniejsze i jest ich coraz więcej. Ładne
drewniane i murowane wiejskie domy
kultury cieszą wzrok w Guszczewinie, Lewkowie Starym, Michnówce,
Mikłaszewie, Narewce, Ochrymach,
Olchówce, Plancie, Siemianówce
i w Tarnopolu. Niektóre ze świetlic
posiadają piękne ganeczki, kominki,
telewizory, nowe stoły i krzesełka,
stoły bilardowe oraz w oknach piękne
nowe firanki. Najwięcej imprez kulturalnych odbywa się w Lewkowie
Starym, Narewce, Plancie i w Siemianówce. W niektórych z nich pracują
instruktorki na etatach. Pomagają
im też bibliotekarki.
Życie kulturalne tętni w świeMilejczyce

tlicy w Plancie. W tym duża zasługa
sołtysa, radnej i miejscowych społeczników. Odbywają się tu m. in. zabawy
taneczne, warsztaty hafciarskie
i rzeźbiarskie, spotkania z okazji
Dnia Kobiet, spotkania z poetami
oraz ze starszymi mieszkańcami,
którzy pamiętają przedwojenne
i powojenne lata i ciekawie o nich
opowiadają. Organizowane były
wystawy rękodzieła ludowego m.
in. wyszywanych ręczników, pięknych makatek, obrusów, serwetek.
Ostatnio zabawy taneczne przed
Zapustami odbyły się w Lewkowie
Starym, Plancie i w Siemianówce (tu
z zespołem „Narewczanki” i z trzema
miejscowymi akordeonistami!).
(JC)

Renowacja cmentarza

W ubiegłym roku cmentarz
żołnierzy radzieckich w Milejczycach
został zdewastowany. Sprawcy porozbijali nagrobki. Po kilku miesiącach,
jesienią 2016 r, rozpoczęła się jego
odbudowa.
Kosztem 304 tysiecy złotych
wykonano nowe nagrobki, chodnik,
alejkę, a na pomniku zamontowano
nową tablicę. Powstał duży parking
i zamontowano oświetlenie.
130 tys. na odbudowę przekazała Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, a 170 tys. zebrała Międzynarodowa Fundacja „Kronsztadzki
Sobór Morski pod wezwaniem św.
Mikołaja Cudotwórcy”.
23 lutego odbyło się wyświęcenie odnowionego cmentarza
Żołnierzy Armii Radzieckiej. Na
uroczystość przybyli m.in. Andriej
Ordasz minister ambasady Rosyjskiej w Warszawie i Andriej Kononov
dyrektor generalny Fundacji „Sobór
Morski św. Mikołaja w Kronsztadzie”,
Alla Fedorowa konsul generalny
Republiki Białoruś w Białymstoku,
biskup prawosławny Jerzy, licznie
przybyli mieszkańcy gminy.
„Zebraliśmy się tutaj, aby złożyć
kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się
za Żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy
niosąc wolność Polsce, Europie i światu, zapłacili najwyższą cenę – oddali
swoje życie. Ci młodzi ludzie, mając
po kilkanaście lat musieli zostawić
swoje rodziny, plany na przyszłość
odłożyć na później i chwycić za broń.
Idąc na wojnę nie zakładali, że zginą.
Niestety przyszło im tutaj spocząć na
wieki, dlatego naszym obowiązkiem
jest robić wszystko, aby to miejsce,
na którym się dzisiaj znajdujemy,
nigdy nie odeszło w zapomnienie (...)

W czasie wojny była tu spora bitwa.
Niemcy szli od Milejczyc, a na tym
wzgórzu, gdzie teraz są mogiły, stali
czerwonoarmiejcy. Tutaj też chyba
wszyscy polegli. Później zdecydowano, że w to miejsce zwożone będą
szczątki innych żołnierzy z okolicy.
Mieszkańcy Milejczyc w czynie
społecznym zwozili ciała żołnierzy.
Dokumenty, mundury były już bardzo
zniszczone. Na cmentarzu spoczywa
ok 1 600 żołnierzy ze 105. korpusu
65. armii 2. Frontu Białoruskiego,
w tym znanych jest 144. Pochowani
zostali w 58 mogiłach zbiorowych
(...) Pod koniec lat 70-tych XX wieku
wzniesiono tu rzeźbę, której autorem jest Jerzy Grygorczyk, artysta
rzeźbiarz z Białegostoku. Dłonie
symbolizują zakończenie wojny
i gwałtowną niesprawiedliwą śmierć
młodych ludzi” mówił Wójt Iwanowiec
w okolicznościowym wystąpieniu.
W podobnym duchu wypowiadał
się Andrej Ordasz minister Ambasady
Federacji Rosyjskiej:
„Władze Milejczyc oraz rosyjska
fundacja Kronsztadzki Sobór Morski
pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy dokonali wielkiego i ważnego
dzieła. Nie tylko odbudowali cmentarz
żołnierzy radzieckich, ale też pokazali nam wszystkim — Rosjanom
i Polakom — drogę do wzajemnego
zrozumienia, wzajemnego szacunku
i przezwyciężania wzajemnych krzywd
i podejrzeń. I niechaj to będzie krok
na drodze odbudowy normalnych
dobrosąsiedzkich stosunków między
naszymi krajami — krok na pewno
nie pierwszy i być może niezbyt
duży, tym nie mniej znaczący i we
właściwym kierunku”.
(s)

Sztandar dla hajnowskich strażaków
2 lutego br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego
Komitetu Fundacji Sztandaru dla
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Hajnówce.
Przewodniczącym Komitetu
został Lech Jan Michalak, a jego
zastępcą Jarosław Marek Trochimczyk.
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19 stycznia 2017 roku jubileusz setnych urodzin obchodziła
mieszkanka Orli – pani Aleksandra
Omelianowicz.
Z okazji tego pięknego święta
dostojną jubilatkę odwiedził Wójt
Gminy Piotr Selwesiuk, który gratulując dożycia tak znamienitego
jubileuszu wręczył Pani Aleksandrze
list gratulacyjny skierowany do Jubilatki przez Panią Premier i Wojewodę
Podlaskiego.
Niestety trzy dni później (22
stycznia) jubilatka zmarła.
Ciekawą historię Pani Aleksandry Omelianowicz można przeczytać
na stronie gminy Orla.

W składzie Prezydium znaleźli się
jeszcze: Grzegorz Bajko (sekretarz)
i Aniela Majewska (skarbnik).
Dobrowolne datki na sztandar
można wpłacać na konto 71 1240
5279 1111 0010 7211 2723
z dopiskiem „Sztandar dla KP PSP
w Hajnówce”
(ucz)

Mali studenci
Po Hajnówce i Siemiatyczach
także w Bielsku ruszyły zajęcia
w ramach Bielskiego Uniwersytetu
Dziecięcego. Inauguracja zajęć, poprzedzona podpisaniem porozumienia
pomiędzy Burmistrzem Jarosławem
Borowskim i Prorektorem Politechniki
Bialostockiej dr Romanem Kaczyńskim, odbyła się 18 lutego. Indeksy

otrzymało 25 młodych żaczków.
Uniwersytety Dziecięce tworzone przez Politechnikę Bialostocką
wspólnie z samorządami miejskimi
to nauka przez zabawę dla uczniów
szkół podstawowych. W przyszłości
ten kontakt z uczelnią może by inspiracją do przyszłych karier naukowych
i zawodowych nastolatków.
Tematem pierwszych zajęć
było „Biblioteka źródłem wiedzy”
oraz „Pieniądz bez tajemnic”. Młodzi studenci poznali podstawowe
sposoby wyszukiwania i porządkowania informacji. W drugiej części
przedstawiciele Narodowego Banku
Polskiego i Policji zapoznali ich z historią pieniądza oraz sposobami
zabezpieczania banknotów przed
fałszerstwem.
(jk)

foto miasto Bielsk Podl.
Topczewo

„Naukobus” z Centrum Nauki
Kopernika w gminie Wyszki

7 marca 2017r. mieliśmy okazję
zobaczyć mobilne laboratorium, które
zaprezentowało swoje eksponaty w
świetlicy w Topczewie. Wystawa
„Eksperymentuj” składała się z 15
eksponatów:
Półkule Magdeburskie
Człowiek układanka
Wirujące krzesło
Oszukaj swój wzrok
Twierdzenie Pitagorasa
Kula plazmowa
Dziwne walce
Szybkość reakcji
Próżnia i tarcie
Tablica Galtona
Łamigłówki
Jakie częstotliwości słyszysz
Uciążliwe Echo
Jak widzisz barwy
Sprawdź swoją pamięć
Prawo Bernoullego
Poprzez połączenie nauki z zabawą
uczniowie naszych szkół,
pod czujnym okiem
Animatorów z Centrum

Nauki Kopernik, przeprowadzili doświadczenia z zakresu fizyki, poznali
tajniki ludzkiego organizmu oraz
wykorzystali matematykę w praktyce.
Realizatorem wyprawy Naukobusa jest Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum
Nauki Kopernik. Fot.Gmina Wyszki

Trwają
poszukiwania
zaginionego
Andrzeja
Kryńskiego
Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Bielsku Podlaskim kontynuują
poszukiwania zaginionego 35-letniego
Andrzeja Kryńskiego.
Funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim kontynuują poszukiwania
35-letniego mieszkańca Brańska
Andrzeja Kryńskiego, który zaginął
w dniu 1 marca 2017 roku. Wczoraj,
przy współpracy z funkcjonariuszami
Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brańsku, policjanci przeszukali
koryto rzeki Nurzec w rejonie miejscowości Brańsk. W poszukiwaniach
policjantów wspomagają również
mieszkańcy Brańska.Andrzej Kryński
wyszedł z domu 1 marca br. około
godziny 07.50 odprowadzając córkę
do przedszkola przy ulicy Rynek
w Brańsku. Nieznany jest dokładny
kierunek, w jakim oddalił się po
pożegnaniu z córką. Od tamtej pory
mężczyzna nie nawiązał żadnego
kontaktu z rodziną. W chwili zaginięcia
ubrany był w kurtkę czarną z czerwonymi wstawkami i niebieskie spodnie
jeansowe. Na głowie miał czapkę
koloru czarnego z białym paskiem.
Rysopis zaginionego: wzrost 185
cm., waga około 80 kg., szczupła budowa ciała, włosy czarne krótkie, oczy
niebieskie. Znaki szczególne – blizna
na głowie po zabiegu chirurgicznym.
Prosimy wszystkie osoby, które
widziały zaginionego lub mogą pomóc
w ustaleniu miejsca jego pobytu
o kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Bielsku Podlaskim pod
numerem telefonu (85) 831 03 12
lub z najbliższą jednostką Policji pod
numerem telefonu 997.
(kpp bielsk podlaski)

Wieści Podlaskie

SPORT
Rywalizowali tenisiści
Baciki Dalsze
20 osób wzięło udział w odbytym 4 marca w świetlicy wiejskiej
w Bacikach Dalszych turnieju tenisa stołowego.
Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Weronika Tryniszewska, która
wyprzedziła Katarzynę Iwaniuk i Weronikę Dmitruk.
W kategorii chłopców Open wygrał Marcin Mantur, drugi był Łukasz
Ryżyk a trzeci Tomasz Ryżyk.
Wśród uczniów szkół podstawowych wygrał Szymon Żebrowski.
Najlepsi tenisiści otrzymali puchary ufundowane przez Urząd Gminy
Siemiatycze.
(w)
Orla

Półfinałowe zmagania w pływaniu
Kolejne zawody na szczeblu
półfinałów pokazały, że liczebność
uczestników w stosunku do poprzedniego roku utrzymuje się tylko
na poziomie szkół podstawowych
(134 startujących). W kategorii
szkół gimnazjalnych odnotowaliśmy
kolejny spadek (64 uczestników).
Powodem takiej sytuacji może być
fakt, że młodzież nie wytrzymuje
reżimu treningowego bądź spada
motywacja do uprawiania tego sportu,

spowodowana różnymi czynnikami.
Innowacją w tym roku (która
jest dla mnie nie zrozumiała), to
zwiększenie ilości osób w sztafetach
z sześciu na osiem w podstawówkach
i z czterech na osiem w gimnazjach.
Decyzja ta wg. Zarządu Głównego
SZS miała za zadanie zwiększyć ilość
uczestników. Zadziałało to jednak
odwrotnie i doprowadziło do tego,
że w SP szkoły musiały sięgać po
uczniów z klas czwartych i trzecich.

foto: Gmina Orla
Po raz dziesiaty miłośnicy tenisa rywalizowali 27 stycznia o puchar
Wójta Gminy Orla. Po zacieklej rywalizacji wyłoniono najlepszych.
W kategorii szkoła podstawowa pierwsze miejsce zajęła Edyta Bobik
wyprzedzając Filipa Lubińskiego i Miłosza Lubińskiego.
Wśród gimnazjalistów najlepszy był Artur Górski. Kolejne miejsca
zajęli: Rafał Moczulski i Mateusz Zimnoch.
W kategorii Open wygrał Jarosław Szemuszyn, drugi był Robert
Moczulski a trzeci Lukasz Onopiuk.
(w)

Brązowy medal Mistrzostw Polski LZS
Aleksandry Świć
Aleksandra Świć - uczennica
III klasy gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży,
reprezentująca barwy KS Podlasie
Białystok, w dniu 04.03.2017r.
zdobyła brązowy medal Mistrzostw
Polski LZS w Biegach Przełajowych.
Jest to największy sukces w dotychczasowej karierze Oli. Zawody odbyły
się w Żerkowie (woj. wielkopolskie).
W sobotę Ola startowała w biegu na
2km w kategorii juniorek młodszych,
gdzie ustąpiła jedynie starszym
o rok koleżankom. Dotychczasowe
największe sukcesy Oli to:
- I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

w Lekkiej Atletyce w biegu na 1000m
(Zamość)
- II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w Biegach Przełajowych w biegu na
1,5km (Biała Podlaska)
Ponadto Ola jest wielokrotną
mistrzynią powiatu hajnowskiego
i województwa podlaskiego w biegach przełajowych i biegu na 600m.
Pierwszy medal Mistrzostw
Polski – to marzenie każdego sportowca, jednak droga do jego zdobycia
jest pełna wyrzeczeń i ciężkiej pracy
wykonywanej w czasie wielogodzinnych treningów. Determinacja Oli i jej
rodziców Anetty i Radosława Świć,
którzy są jej trenerami, tym bardziej
zasługuje na słowa uznania. Nie jest
łatwo trenować własne dziecko,
aby osiągnąć tak wysoki poziom
sportowy na arenie ogólnopolskiej.
A jednak się udało, za co Wam i Oli
serdecznie dziękujemy.
Po wielu sukcesach i złotych
medalach w województwie przyszedł
czas na pierwszy medal Mistrzostw
Polski. To ogromny sukces nie tylko
dla Oli, ale i całej społeczności Białowieży. Z tego powodu dziękujemy
Oli oraz trenerom. Życzymy dużo
zdrowia i kolejnych medali z coraz
bardziej cenniejszych kruszców.
Mamy nadzieję, na kolejne sukcesy
Oli i dołączenie do grona „naszych”
medalistów mistrzostw Europy.
Jarosław Kutikow

Relację z debaty publicznej dotyczącej obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Hajnówce, pod hasłem „POKONAJMY RÓŻNICE”
odbytej 12 marca w Hajnówce zamieścimy
w następnym numerze
Wieści Podlaskie

Natomiast gimnazja dysponujące
mniejszą ilość uczniów i mniejszym
wachlarzem rocznikowym wystawiły
do rywalizacji tylko trzy sztafety
dziewcząt i dwie chłopców.
Wracając do zawodów, które
odbyły się 21 lutego 2017 – po
raz kolejny zostaliśmy pochwaleni
przez przyjezdnych za organizację.
Wykwalifikowana obsada sędziowska oraz elektroniczny pomiar
czasu znacznie podwyższył rangę
zawodów. Blasku dodała również
uroczysta oprawa wraz z otwarciem
przez przedstawiciela władz miasta
Hajnówka – sekretarz Jarosława
Grygoruka. Po zakończonej rywalizacji
dokonano dekoracji za miejsca I-III.
W konkurencjach ze stylów zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale,
a w sztafetach indywidualne dyplomy
wraz ze zdjęciem drużyny.
Organizatorem zawodów był
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
gospodarz obiektu – Park Wodny
w Hajnówce.
Janusz Ludwiczak

Tancerze z Tołwina

Zlot morsów

foto: Gmina Siemiatycze
25 i 26 lutego w Puławach odbył
się XVI Ogólnopolski Konkurs Tańców
Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”.
W turnieju uczęstniczyło 140 osób
z 26 ośrodków tanecznych, a wśród
nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tołwinie i „Małego Podlasia”.
Z Puław wyjechali z sukcesem.

W kategorii IB trzecie miejsce
zajęła para Gabriela Paterek i Kacper Turczuk. W tej samej kategorii
piąte miejsce zajęła para Weronika
Jakimczuk i Dominik Olszewski. Ta
sama para w finale OPEN w kategorii
I zajęła szóste miejsce.
(w)

Siatkarski maraton
Przez trzy dni (24-26 lutego)
miłośnicy siatkówki z Siemiatycz
mogli podziwiać popisy siatkarek
z Polski i Litwy uczestniczących
w Podlaskim Maratonie Siatkówki.
Widzowie mogli obejrzeć pokaz grupy
Street Workoutu z Kępna. Końcowa
klasyfikacja rozgrywek przedstawia
się następująco:
Kadetki
I – MKS V LO Rzeszów
II – OTPS NIKE Ostrołęka
III – UKS SMS Warszawa

IV – UKS DANEX Siemiatycze
V – UKS DĘBINA Nieporęt
VI – SM TAURAS Wilno
Młodziczki
I – UKS ESPERANTO Warszawa
II – OTPS NIKE Ostrołęka
III – UKS SMS Warszawa
IV – RKS BOLESŁAW Rzeszów
V – UKS SMS Warszawa
VI – MUKS SPARTA Rzeszów
VII – UKS DĘBINA Nieporęt
VIII – UKS DANEX Siemiatycze
(siem)

W pierwszą niedzielę marca na
siemiatycką plażę po raz czwarty
przybyli miłośnicy zimowych kapieli.
Na zaproszenie siemiatyckich morsów z grupy „Pozytywnie zakręceni”
przybyli morsowie i foczki z Augustowa, Białegostoku, Ciechanowca,
Łomży, Ostrołęki, Sokółki, Wołomina,
Wysokiego Mazowieckiego i Zielonki. Z kąpieli w lodowatej wodzie
skorzystało około 250 osób, które
przed kapielą odbyły rozgrzewkę
przy rytmach muzyki. Po kąpieli
chęni mogli rozgrzać się w saunie.
Wszystkie osoby które odważyły się
na kąpiel otrzymały pamiątkowe
medale wręczone przez Burmistrza
Siemiatycz i Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji..
Morsów dopingowali licznie
przybyli mieszkańcy Siemiatycz.
(cec)

Brylant Cup
Czwartego Marca w Bielsku
Podlaskim został rozegrany Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Brylant
Cup 2017”. Turniej zorganizowała
Akademia Piłkarskich Talentów
Brylant w Bielsku Podlaskim, a udział
w nim wzieli młodzi piłkarze z rocznika 2007 i młodsi.
W rywalizacji najlepsi byli młodzi piłkarze z Olimpii Zambrów, drugie
miejsce zajęła Gryfika Gródek. Trzeci
był zespół Brylant Bielsk Podlaski.
Kolejne miejsca zajęli:
4. Jagielonia Białystok
5. ŁKS Łomża
6. Warmia Grajewo
7. Orzeł Siemiatycze
8. COR Brześć
9. Piast Białystok
10. Znicz Suraż
(ab)
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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Muzycznych życzeń moc wszystkim Kobietom…

…przekazały zespoły artystyczne Hajnowskiego Domu Kultury podczas koncertu
„Dla Ewy” z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet, jaki miał miejsce w dniu tego święta.
Do życzeń dołączyli się Jerzy Sirak Burmistrz
Miasta Hajnówka wraz z Rościsławem Kuncewiczem Dyrektorem HDK.
Taniec oraz śpiew potrafią wyrazić więcej niż same słowa. Dużo radości, szczęścia
i optymizmu zaszczepiły występy młodszych
oraz starszych artystów, co potwierdzały
uśmiechy na twarzach widzów.
Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” zaprezentował polskie tańce ludowe – krakowiak,
polka, Krutucha czy Laleczki. Barwy wszystkiemu
nadawały kolorowe stroje w staropolskim stylu.
We współczesne klimaty taneczne przenieśli
nas tancerze z Grup Tanecznych „X Maluszki”,
„X Mini”, starszej Grupy Tanecznej „X” oraz
Hip-Hop. Mażoretki natomiast dały pokaz
tańca z pałeczką mażoretkową, stanowiącą
nieodzowny atrybut ich artystycznych wyczynów.
Wokalnego akcentu dostarczyły wokalistki ze
Studia Piosenki Estradowej –Magda Lunda,
Ola Leoniuk, zaś swój wokalny debiut miała

najmłodsza uczestniczka studia - 6-letnia
Maja Targosz.
Wszystkim kobietom życzymy wszystkiego, co najlepsze nie tylko w dniu Waszego
święta. Niech uśmiech gości w każdej chwili,
a zdrowie dopisuje przez długie lata.

W czwartek 23 lutego 2017r. o godz.
16.00 w Domu Gościnnym w Dubiczach
Cerkiewnych po raz dziewiąty odbyła się
uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony
dla Powiatu Hajnowskiego’”.
Rada Powiatu Hajnowskiego 7 lutego
br. podjęła uchwały o nadaniu tytułu. Przypomnijmy, laureatami tegorocznej edycji tytułu
,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” są:
• Piotr Bajko
• Białoruskie Towarzystwo Społeczno –
Kulturalne
• ks. archimandryta Gabriel.
• Hajnowski Dom Kultury
• Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka”
• dr n. med. Jan Kiryluk
• Przedsiębiorstwo PRONAR
• Jan Czerniakiewicz
• Roman Omelianiuk
• Janusz Puch

•
•
•
•

Jerzy Sirak
Sergiusz Smyk
Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka
dr n. med. Wojciech Tołwiński
Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” został ustanowiony decyzją Rady
Powiatu w 2008r. Tytuł przyznawany jest za
szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji
Powiatu Hajnowskiego. Tytuł nadaje Rada Powiatu w drodze uchwały na wniosek: Zarządu
Powiatu, Komisji Rady, grupy pięciu radnych
lub organizacji pozarządowych działających
na terenie powiatu hajnowskiego. Dotychczas
uhonorowano 84 laureatów. Wśród nominowanych znalazły się osoby, organizacje i instytucje ze świata kultury, biznesu, samorządu,
których działalność przyczyniła się do rozwoju
Powiatu Hajnowskiego. Serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom oraz życzymy dalszych
sukcesów.
Katarzyna Miszczuk

Emilia Korolczuk

Prawa Konsumenta: Ubezpieczenie sprzętu RTV/AGD

Spotkanie z Ryszardem Paterem
3 marca 2017r. odbyło się spotkanie autorskie i promocja najnowszej książki Ryszarda
Patera „Dawna zabudowa ulic w Hajnówce”.
Jest to kolejna publikacja hajnowianina poświęcona tematyce lokalnej, a promocja tego
wydawnictwa wpisała się w obchody Tygodnia
Książki Regionalnej w Miejskie Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce.
Pod koniec grudnia 2016 r. ukazała się
interesująca książka „Dawna zabudowa ulic
w Hajnówce” Ryszarda Patera, stanowiąca
próbę rozliczenia się z minioną kulturą materialną miasta, będącą przejawem budowlanej
działalności mieszkańców, poprzeplataną ich
wątkami biograficznymi i wspomnieniami.
Książka zawiera 256 stron, w tym 243 zdjęcia,
4 rysunki oraz 35 planów i map, często nigdzie
dotąd nie publikowanych.
Jak twierdzi Ryszard Pater, zainteresowały go przede wszystkim ulice i dzielnice

Zasłużeni dla Powiatu Hajnowskiego

położone dalej od centrum miasta, pomijane
dotąd przez hajnowskich autorów. W ostatnich
latach podejmowano już próby zaprezentowania
tematu; warto tu wspomnieć album Alli Gryc
„Hajnówka w starej fotografii” ze zdjęciami
do 1950 r., artykuły dr. Włodzimierza Poskrobki
w „Gazecie Hajnowskiej” w 2008 r. oraz książkę
Władysława Zina „Hajnowskie wspomnienia.
Pożegnanie przeszłości”, zawierających opisy
najważniejszych ulic w Hajnówce w okresie
międzywojennym. Decydujące znaczenie dla
autora miał film „Miasto na skraju puszczy”,
który zobaczył w 2012 r. oraz zdjęcia lotnicze
Hajnówki z 1944 r. opublikowane w 2013 r.
W wymienionych na początku publikacjach
uwzględniono jedynie ulice ze ścisłego centrum
miasta, a autor w swojej książce postanowił
połączyć zdjęcia z opisem zabudowy ulic całej
Hajnówki z okresu międzywojennego i z lat
Cd. str. 2

Nie ma konsumenta, który kupując w ostatnich
kilku latach sprzęt RTV/AGD nie byłby zachęcany–
mniej lub bardziej intensywnie– do zakupienia
dodatkowego ubezpieczenia sprzętu. Sprzedawcy
kuszą wizją naprawy a nawet wymiany sprzętu na
nowy w każdej sytuacji- zalany kawą laptop przestał
działać? Żaden problem – dzięki ubezpieczeniu bez
problemu wymienimy komputer na nowy. Matryca
telewizora została mechanicznie uszkodzona? Wykupując polisę mamy pewność, że zostanie naprawiona
– i tak dalej, itd… Sklepy reklamują ubezpieczenia
jako lek na całe zło. Choć wizje roztaczane przez
sprzedawców są kuszące, często okazuje się, że
zapisy umowne nie zawsze stanowią potwierdzenie
obietnic, jakie słyszymy w sklepie. Oczywiście, nie
zawsze ubezpieczenie okazuje się być niekorzystne;
w niektórych sytuacjach jego wykupienie jest pomocne- tym bardziej warto poznać zasady jego działania,
żeby świadomie z niego skorzystać.
Przede wszystkim pamiętajmy o pewnych różnicach definicyjnych– sprzedawcy często upraszczają
definicję ubezpieczenia sprowadzając ją do miana
przedłużonej gwarancji. Tymczasem dodatkowe
ubezpieczenie nie jest żadną „przedłużoną gwarancją”
rozumianą jako ta udzielana przez producenta. To
dodatkowa polisa na dany sprzęt, zawierana z ubezpieczycielem. Sklep jedynie pośredniczy w procesie
zawarcia umowy o zakupie ubezpieczenia. Jest to
o tyle istotne, ponieważ wbrew mylnemu przekonaniu po wygaśnięciu gwarancji producenta sklep
nie bierze udziału w reklamacji sprzętu z tytułu
wykupionego ubezpieczenia. Więc to nie jest tak, że
w sytuacji stwierdzenia wady sprzętu, zapakujemy
go w oryginalne opakowanie i wraz z gwarancją

i kompletem dokumentów zawieziemy do sklepu.
W większości przypadków ubezpieczyciel zastrzega w umowie, że awarię najpierw trzeba zgłosić
telefonicznie do Centrum Autoryzacji Szkód (CAS)
pod numerem telefonu wskazanym w dokumencie
ubezpieczenia. Ponadto to ubezpieczyciel wskazuje
punkt naprawczy – jeśli sprzęt waży więcej niż 10
kg, konsument sam musi dostarczyć sprzęt do wyznaczonego przez ubezpieczyciela miejsca – w ciągu
14. dni od dnia zgłoszenia awarii. Oczywiście, może
to być sklep, w którym nabyliśmy towar, ale nie musi.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie
30. dni od daty otrzymania zawiadomienia o awarii.
Ubezpieczenie oferowane przez sprzedawców
występuje w kilku wariantach. Z reguły jest to:
- wariant podstawowy - dotyczący awarii
sprzętu. Wariant udziela ochrony na podobnych
zasadach, na jakich udzielana jest standardowa
gwarancja.
- wariant rozszerzony –dotyczy:1) awarii
sprzętu, 2) przypadkowego uszkodzenia sprzętu, 3)
nieszczęśliwego uszkodzenia sprzętu i 4) kradzieży
- w zależności od ceny ubezpieczenia. Oczywiście,
w cenie najwyższej możemy wykupić ubezpieczenie
od wszystkich czterech wypadków. Teoretycznie
wariant ten dotyczy sytuacji, o których opowiadają
konsumentom sprzedawcy: zalania sprzętu, uszkodzeń
mechanicznych itd.
- wariant pełny –dotyczy połączenia ofert
dwóch powyższych wariantów.
Oczywiście, przyporządkowanie zdarzeń do
poszczególnych wariantów zależy od indywidulanej
oferty ubezpieczyciela. Przyglądając rodzaje ubezCd. str. 4

Spotkanie z Ryszardem Paterem

8-letnia Anastazja Gromadzka z Hajnówki namalowała piękną pracę w ramach akcji
„Choinki Jedynki” i właśnie jej obraz został wylicytowany na antenie Program 1
Polskie Radio za najwyższą kwotę 7000 złotych.

Choinki Jedynki

Cd. ze str. 1

50-tych. Oprócz zdjęć znanych z albumu
„Hajnówka w starej fotografii” wykorzystał
również zdjęcia z Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej, ze znanego portalu Collegium
Haynovianum na nk.pl oraz zdjęcia wykonane
m. in. przez Zbigniewa Dzwonkowskiego,
Krzysztofa Parzycha, Władysława Zawadzkiego
i wielu innych osób. Korzystał też z informacji
zawartych w portalu „Starsza Hajnówka” na
facebook.pl. Niezwykle ważnym źródłem wiedzy
okazały się spisy parafian parafii dubińskiej
z lat 1842, 1860 i 1910.
Podstawowym kryterium doboru ulic
w książce było znaczenie komunikacyjne (zarówno w przeszłości jak i współcześnie). Całość
publikacji została podzielona na dwie części.
W pierwszej z nich przedstawiono dzielnice
i ulice Hajnówki, istniejące praktycznie do
dnia dzisiejszego. Natomiast w drugiej przedstawiono najważniejsze miejsca w Hajnówce,
które straciły na swoim znaczeniu, zmieniły
właścicieli lub już nie istnieją.
Szczególną uwagę autor zwrócił na
ulicę Wincentego Kołodzieja, w dzielnicy
zwanej Kozim Przeskokiem oraz dzielnicę
Mazury ze względu na powiązania rodzinne
z Bujnowskimi i Orzechowskimi, pierwszymi
mieszkańcami tych dzielnic. Na podstawie
spisu parafian prawosławnej parafii Dubińskiej
powstał wykaz mieszkańców na dzisiejszych
terenach Hajnówki z lat 1842, 1860 i 1910,
obejmujących ul. Lipową, Mazury, Kozi Przeskok.
Dzięki znajomym udało mu się również ustalić

nazwiska dawnych mieszkańców Czworaków,
Dzielnicy Robotniczej, Fabryki Chemicznej,
Kolejek Leśnych, ulicy Dzierżyńskiego i części
ul. Warszawskiej.
Spotkania z hajnowianinem, który od
lat oddaje się wielkiej pasji jaką jest pisanie
dokumentalnych książek dotyczących Hajnówki i jej mieszkańców, zawsze cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. Tak było również
w te piątkowe popołudnie, gdy w Czytelni dla
Dorosłych spotkali się wierni czytelnicy książek
Pana Patera, ale przede wszystkim lokalni
sympatycy historii naszego miasta. Podczas
oglądania fotografii nie obyło się bez wzruszeń
i burzliwych dyskusji. Wszystkie poruszone
tematy wzbudziły w zebranych wiele emocji
i wspomnień. Autor opowiadał jak gromadził
zdjęcia i materiały do najnowszej publikacji,
ale też z jakimi problemami przyszło mu się
z mierzyć w pracy nad „Dawną zabudową ulic
w Hajnówce”. Wspomnieć należy, że w dorobku twórczym Ryszarda Patera jest wiele
innych tytułów dotyczących różnych sfer
życia Hajnówki, m. in. sportu, dziejów parafii
rzymskokatolickiej i liceum ogólnokształcącego, historii nadleśnictwa, nie zapominając
o sylwetkach znanych i zasłużonych naszemu
miastu. Życzymy w imieniu swoim i wszystkich
czytelników zapału i inspiracji do dalszego
tworzenia, z niecierpliwością czekając na
kolejne wydawnictwa dokumentujące historię
naszej miejscowości.

Tegoroczny konkurs plastyczny skierowany
do dzieci odbywał się pod hasłem Tajemnice
Świąt Bożego Narodzenia. Redakcja radiowej
Jedynki została zasypana przepięknymi rysunkami, wykonanymi w wielu technikach.
Jury konkursowe w składzie: prof.
Danuta KołwzanNowicka (artystka
malarz, grafik i pedagog), dr Katarzyna Kasia (filozof,
estetyk, pedagog)
i prof. Franciszek
Maśluszczak (artysta
malarz, pedagog)
wybrało 20 najlepszych prac i wyróżniło kolejnych 40.
Prace nagrodzone trafiły na wielką licytację
10 grudnia., podczas której praca młodziutkiej
hajnowianki Anastazji Gromadzkiej została wylicytowana za najwyższą kwotę – 7000 złotych.

15. charytatywna akcja „Choinki Jedynki”
prowadzona przez Program 1 Polskie Radio
okazała się rekordowa. Z aukcji prac plastycznych stworzonych przez dzieci, młodzież oraz
znane osobistości ze świata kultury i sportu
uzyskano kwotę
123 707 złotych. Pieniądze
zostaną przekazane na rzecz
Podopiecznych
Fundacji Anny
Dymnej „Mimo
Wszystko” oraz
Fundacji im.
Brata Alberta.
XV akcja
i aukcja charytatywna Pierwszego Programu
Polskiego Radia Choinki Jedynki 2016 odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki
Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Źródło: polskieradio.pl

Efekty realizacji projektu unijnego pt. „Witamy w przedszkolu” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Witamy w przedszkolu
Gmina Miejska Hajnówka pozyskała środki
finansowe w wysokości przeszło 850.000,00
zł na wsparcie miejskich przedszkoli (łączna
wartość projektu wynosi 1.001.838,00 zł,
w tym 15% wkładu własnego). W ramach
realizacji projektu pt. „Witamy w przedszkolu”
w miejskich przedszkolach od września 2016 r.
funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne
dla 39 dzieci 3 i 4 letnich – jeden oddział dla
15 dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce oraz
drugi oddział dla 24 dzieci w Przedszkolu Nr 5
z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce.
Dzięki realizacji projektu pracę otrzymało
osiem osób: czterech nauczycieli, dwie pomoce
nauczycieli oraz dwie woźne oddziałowe. Do
końca roku szkolnego 2016/2017 wynagrodzenie
zatrudnionych osób, a także wyżywienie, ubezpieczenie oraz wyprawka dla przedszkolaków
są finansowane ze środków unijnych.
Z pozyskanych środków unijnych kom-

pleksowo wyposażono dwie sale dydaktyczne
– zakupiono meble (między innymi zestawy
reagałów, stoliki dla dzieci, biurka dla nauczycieli, krzesła dla dzieci i nauczycieli, leżaki
dla dzieci, wykładzinę podłogową), a także
sprzęt multimedialny (tablice interaktywne,
projektory, telewizory, odtwarzacze BLU RAY,
radia z CD) oraz pomoce dydaktyczne dla
dzieci (gry logiczne i tematyczne, plansze
dydaktyczne, materiały edukacyjne, klocki,
itp.). Doposażono szatnie w meble oraz place
zabaw w nowy sprzęt.
W ramach realizacji projektu pt. „Witamy
w przedszkolu” powstały również nowe gabinety
dla specjalistów oraz zorganizowano wiele zajęć dodatkowych, w tym specjalistycznych dla
dzieci. Artykuł na ten temat w przygotowaniu.
Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka
Autor i Kierownik projektu pt. „Witamy
w przedszkolu”

Marzena Niewiadomska
fot. Małgorzata Gromotowicz

Wernisaż wystawy Klubu Plastyka „START”
21 lutego 2017r. w Hajnowskim Domu
Kultury została otwarta trzecia już wystawa
Klubu Plastyka ,,Start”. Na wystawie zatytułowanej ,,ZIMOWY SALON SZTUKI” pokazany
jest najnowszy dorobek klubu jako efekt
spotkań warsztatowych w pracowni i plenerze
od kwietnia 2015r. do lutego 2017r. Znalazło
się tam 250 prac w technikach rysunkowych,
malarskich i graficznych przedstawiających
głównie pejzaże, martwe natury i portrety.

,,ZIMOWY SALON SZTUKI” ukazuje pasje
artystyczne 26 mieszkańców ziemi hajnowskiej, uczestników z Hajnówki, Czeremchy,
Nowoberezowa , Suszczego Borku, Dubicz
Cerkiewnych, Białowieży, Skupowa, Sawinego
Grodu, Poryjewa...
W wystawie udział wzięli: Magdalena
Adamczyk, Zenaida Andrejuk, Mirosław
Chilimoniuk, Tomasz Chrostowski, Anna Gierasimiuk, Urszula Ginszt, Władysław Gryka,
Maria Jabłońska, Daniel Jurczuk,
Zena Jakuć, Magdalena Kędyś,
Martyna Kucharska, Irmina Kulik,
Sławomir Kulik, Anna Kowalska,
Anna Kuzyka, Weronika Markiewicz, Anna Nazaruk, Michał
Nazaruk, Małgorzata Niewiadomska, Jolanta Parfieniuk, Hanna
Poznańska, Julia Prokopiuk, Marek
Sapiołko, Leoncjusz Stasiewicz,
Jerzy Żukowski.
Wystawa czynna do 20 marca
2017r.
Zenaida Jakuć
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DYŻUR KONSULTANTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) w godzinach 10.00 – 13.00
odbędzie się Dyżur Konsultantów Funduszy Europejskich.
Miejsce dyżuru: sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)
Konsultacje z konsultantami są bezpłatne. będą mogły m.in. dowiedzieć się więcej na
Skierowane są do mieszkańców miasta i regionu, temat pozyskania dofinansowania z Funduszy
m.in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przed- Europejskich w latach 2014-2020.
stawicieli społeczności lokalnej i organizacji
Kontakt:
pozarządowych oraz wszystkich zainteresowa- Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku
nych pozyskaniem dofinansowania z funduszy ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
europejskich. Osoby zainteresowane uzyskaniem pn. 8.00-18.00, wt. - pt. 7.30-15.30
informacji na realizację pomysłów/projektów Infolinia 08013 08013
Magdalena Chirko

Gazeta Hajnowska

Podaruj 1% podatku organizacjom
działającym na terenie naszego regionu!
1% – to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie możemy
przekazać wybranej przez siebie organizacji
pożytku publicznego (OPP). To druga, obok
darowizny, forma wsparcia tych organizacji.
Funkcjonuje w polskim systemie podatkowym
od 2004r.
Organizacją Pożytku Publicznego może
zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem
partii politycznych i tworzonych przez nie fundacji,
związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji
pracodawców). Każdy podmiot, który zamierza
starać się o nadanie statusu OPP musi spełnić
określone wymogi, oraz uzyskać potwierdzenie
tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS). Potwierdzeniem nabycia statusu OPP
jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS,
w polu „status opp” jest wpisane słowo „TAK”).
Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej
organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej odpowiednie pola. Wystarczy
w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać
organizację, którą chcemy wesprzeć, podając
cel szczegółowy oraz numer KRS oraz wyliczyć
kwotę, którą chcemy przekazać (nie może być
to więcej niż 1% rocznego podatku wynikającego
z PIT). To chyba najtrudniejsza część – o ile
uzupełniamy deklarację samodzielnie i nie korzystamy z programu rozliczenia PIT (w przypadku
e-deklaracji program sam nalicza wartość 1%
podatku). Chociaż niekoniecznie – wystarczy
kwotę rocznego podatku należnego pomnożyć
przez 0.01 albo podzielić przez 100- i już znamy
wartość 1%. Procent naszego podatku trafia

na konto organizacji za pośrednictwem urzędu
skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
zeznania podatkowego przez podatnika. Do
otrzymywania procenta podatku uprawione są
tylko organizacje pożytku publicznego. Warto
skorzystać z opcji przekazania 1% tym bardziej,
że jest to kwota, którą i tak już oddaliśmy
fiskusowi. Ale sami możemy zdecydować, do
kogo te pieniądze trafią. Jeśli nie skorzystamy
z opcji przekazania 1%, pieniądze te powędrują
do wspólnego budżetowego worka i to rząd
zdecyduje jak je wydać, bez udziału podatnika.
Spis organizacji jest dostępny na stronie
internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Wśród ponad 8000 tys. podmiotów
znajdują się także stowarzyszenia i fundacje
działające na terenie powiatu hajnowskiego.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło
zakładkę „Przekaż 1% podatku”, gdzie można
znaleźć dane organizacji z naszego regionu. Zachęcamy do podarowania procenta podatku– ten
gest nic nie kosztuje, za to pomaga w realizacji
projektów służącym całej społeczności lokalnej
oraz osobom potrzebującym.
Zakładka „Przekaż 1% podatku” na stronie internetowej powiatu pozostaje otwarta.
Zainteresowane organizacje pożytku publicznego, których działalność statutowa obejmuje
teren powiatu hajnowskiego, zachęcamy do
przesyłania informacji celem umieszczenia
w zakładce. Notatka powinna zawierać wszelkie niezbędne dane organizacji, potrzebne do
prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Informacje należy przesłać mailowo
na adres: redakcja@powiat.hajnowka.pl lub
bszwarc@powiat.hajnowka.pl Zapraszamy.
Katarzyna Miszczuk

Perły na edukacyjnej mapie województwa
podlaskiego są także w powiecie hajnowskim
Znamy laureatów rankingu Najlepsze Szkoły
Województwa Podlaskiego 2017, którego inicjatorem i organizatorem jest Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego. Wśród perełek znalazły
się placówki z terenu powiatu hajnowskiego
- Technikum Leśne w Białowieży oraz Zespół
Szkół z DNJB w Hajnówce. Technikum Leśnemu
przypadło zaszczytne szóste miejsce w dziesiątce
najlepszych techników w województwie podlaskim wg. miesięcznika PERSPEKTYWY. Z kolei ZS
z DNJB w Hajnówce ulokowany został w gronie
Najlepszych Szkół wg stypendiów edukacyjnych
Zarządu Województwa Podlaskiego (miejsce
21) oraz Najlepszych Szkół w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (miejsce 6).
20 lutego br. odbyło się spotkanie, podczas
którego Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Bogdan
Dyjuk uhonorowali najlepsze szkoły województwa

podlaskiego. W uroczystościach wzięli udział
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele jednostek
samorządowych nadzorujących placówki – prezydenci, burmistrzowie, starostowie. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Bożena i Jan Walencikowie,
autorzy niezwykłego albumu „Saga prastarej
puszczy. Opowieść filmowa”, który teraz trafi do
bibliotek szkolnych uhonorowanych placówek.
Jak podkreślano w trakcie uroczystości, biblioteki
najlepszych szkół w regionie wzbogacą się o „6
kilo solidnej przyrodniczej edukacji”.
Uczniom oraz dyrekcji obu szkół serdecznie
gratulujemy!
PS. W kolejnym numerze zapraszamy na
relację z Dnia Otwartego Szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat hajnowski! Dowiecie
się, dlaczego nauka w szkołach z terenu powiatu
hajnowskiego to dobry kierunek.
Katarzyna Miszczuk

Solistka Studia Piosenki HDK wygrała Ogólnopolski
Festiwal Piosenek Anny Jantar w Głownie
4. marca w Miejskim Ośrodku Kultury
w Głownie (woj. łódzkie) odbył się Ogólnopolski
Festiwal Piosenek Anny Jantar. Wykonawcy
zjechali się z różnych stron Polski. Nasze Studio
reprezentowały dwie solistki: Maria Sawicka
(„Żeby szczęśliwym być”) i Izabela Karczewska
(„Wielka dama”). Dziewczęta wykonały utwory
w nowych aranżacjach przygotowanych przez
Pawła Waśkowskiego. Poziom Festiwalu był
wysoki, tym bardziej cieszy fakt, że Maria
Sawicka zdobyła I nagrodę w swojej kategorii
wiekowej. Gratulujemy serdecznie!
Rodzicom Marii i Izabeli dziękujemy za
organizację wyjazdu.

Marta Gredel-Iwaniuk

Powiatowy Urząd Pracy wspiera bezrobotnych i pracodawców
Wsparcie osób bezrobotnych to jedno
z kluczowych przedsięwzięć sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. Powiatowy Urząd Pracy
w Hajnówce dysponuje narzędziami mających
na celu pomoc jak największej liczbie bezrobotnych. Do najbardziej powszechnych form
wsparcia, udzielanych z Funduszu Pracy należą:
staż – o zorganizowanie stażu mogą
ubiegać się pracodawcy, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6
miesięcy, przy czym premiowane są te wnioski
o organizację stażu, gdzie zatrudnienie u danego
organizatora stażu (tj. pracodawcy) nie uległo
zmniejszeniu w okresie sześciu miesięcy przed
złożeniem wniosku. Staże z urzędu pracy
to szansa zarówno dla osób poszukujących
zatrudnienia, jak i dla pracodawców. Dla bezrobotnego – to forma praktycznej nauki zawodu,
szansa na zdobycie cennego doświadczenia
i umiejętności praktycznych poprzez realizację
zadań w miejscu pracy. Z kolei pracodawca
zyskuje pracownika, z którego zatrudnieniem
na etapie stażu nie ponosi żadnych kosztów.
Koszty zatrudnienia stażysty spoczywają
bowiem na urzędzie pracy. Tylko w ubiegłym
roku z tej formy aktywizacji zawodowej w PUP
w Hajnówce skorzystało 197 osób.
prace interwencyjne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę
z częściowym dofinansowaniem pracodawcy
wynagrodzenia przez urząd pracy. Pracodawca,
który zatrudnił bezrobotnych w ramach prac
interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy
otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych
na ich wynagrodzenia, nagrody, składki na
ubezpieczenia społeczne. Prace interwencyjne to szansa dla bezrobotnego– po okresie
refundacji kosztów pracodawca ma bowiem
obowiązek zatrudnienia na okres wskazany
w umowie z urzędem pracy. W przypadku prac
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interwencyjnych trwających 9 miesięcy – jest
to okres 3 miesięcy. W ubiegłym roku PUP
w Hajnówce na prace interwencyjne skierował
55 osób bezrobotnych.
refundacja kosztów zatrudnienia
bezrobotnego do 30 roku życia – to
forma pomocy skierowana do pracodawcy
zamierzającego zatrudnić bezrobotnych do
30 roku życia skierowanych z urzędu pracy.
W ramach tej formy pomocy urząd refunduje
pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres
12 miesięcy część kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenie społeczne. Pracodawca lub
przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
również przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. W ubiegłym roku z tej formy
pomocy skorzystało 71 osób.
refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy – w ubiegłym
roku refundacja objęła 5 osób.
Na tym nie koniec - w 2016r. 14 osobom
przyznano jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej. Tym samym na
rynku pojawiły się nowe podmioty świadczące
usługi remontowo– budowlane, gastronomiczne,
fotograficzne, stolarskie, usługi wulkanizacyjne i naprawa pojazdów samochodowych,
sprzedaż artykułów przemysłowych, kwiatów,
produkcja mebli, prowadzenie klubokawiarni
oraz wykonywanie instalacji elektrycznych,
teletechnicznych, pomiarów oraz montażu
instalacji hydraulicznych oraz grzewczych.
Skutecznym narzędziem w walce z bezrobociem są także projekty realizowane z funduszy
zewnętrznych i podejmowane w ramach nich
formy aktywizacji. W celu zwiększenia puli
środków na aktywizację osób bezrobotnych,
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce aktywnie

wykorzystuje środki unijne. Realizacja projektów pozwala skorzystać większej ilości osób
z oferowanych przez PUP form aktywizacji
zawodowej. Aktualnie urząd realizuje projekty:
● „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim (II)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020- mający na celu
aktywizację osób młodych poniżej 30 roku
życia pozostających bez zatrudnienia. Formy
wsparcia w ramach projektu to – staże, szkolenia, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie,
dotacje na działalność gospodarczą. Ogółem
w ramach projektu uczestniczyło 140 osób
bezrobotnych.
● „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia
w powiecie hajnowskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020. Projekt poprzez takie
działania jak: staże, szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na działalność gospodarczą oraz
doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy
ma przyczynić się do zwiększenia zdolności
do zatrudnienia, a tym samym zwiększenia
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
oraz poprawy jakości życia w wielokulturowym
regionie podlaskim. Ogółem w ramach projektu
uczestniczyły 54 osoby bezrobotne.
● „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni
30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
Działanie 2.1. W ramach projektu realizowane
były staże, w których uczestniczyło 45 osób
bezrobotnych.
Ponadto urząd pracy organizuje szkolenia
mające na celu zdobycie przez bezrobotnych
kwalifikacji bądź uzupełnienie wykształcenia.
W 2016 r. zorganizowano szkolenia: kierowca
operator wózków jezdniowych z wymianą butli

gazowych w tych wózkach z modułem magazynowania; spawacz metoda MAG i metoda
TIG, a także szkolenia indywidualne według
potrzeb osób bezrobotnych. Z kolei w 2017r.
zaplanowano organizację szkoleń w zakresie: kierowca operator wózków jezdniowych
z wymianą butli gazowych w tych wózkach
z modułem magazynowania, spawacz metoda
MAG i metoda TIG, nowoczesny sprzedawca,
kucharz małej gastronomii, ABC działalności
gospodarczej. Na tym nie koniec – PUP w Hajnówce finansuje też szkolenia skierowane do
pracodawców. W 2016 roku Powiatowy Urząd
Pracy w Hajnówce zawarł 4 umowy o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
kształcenia ustawicznego dla 71 pracowników
i 1 pracodawcy. Pozyskane środki zostały
przeznaczone na kształcenie pracowników
i pracodawców. W sumie zrealizowano kursy
dotyczące 19 zagadnień, m.in : kurs gazowego
spawania blach, podstawy hydrauliki siłowej,
kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego),
wady odlewów i sposoby zapobiegania ich
powstawania, kurs programowania stron www,
kurs grafiki komputerowej zaawansowany.
Osoby bezrobotne zainteresowane
uczestnictwem, jak również pracodawców
zainteresowanych współpracą w ramach projektów, zapraszamy do Powiatowego Urzędu
Pracy w Hajnówce. Informacje udzielane są
w Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój
3, 17, 20 lub pod numerami telefonów: 85
682 96 23-26, 85 682 96 13, 85 682 96
14. Wnioski dotyczące poszczególnych form
wsparcia dostępne są na stronie internetowej
urzędu: http://puphajnowka.pl.
Katarzyna Miszczuk
opracowano na podstawie materiałów PUP
w Hajnówce
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Prawa Konsumenta: Ubezpieczenie sprzętu RTV/AGD
Cd. ze str. 1

pieczeń w internecie (wzory umów polis są dostępne
w sklepach on-line handlujących RTV/AGD), natrafiliśmy
na ofertę, w której wariant pełny dotyczył awarii
sprzętu lub nieumyślnego uszkodzenia sprzętu lub
utraty sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub
rabunku, zaś wariant rozszerzony - dotyczył awarii
sprzętu lub jego przypadkowego uszkodzenia. Pomińmy jednak szczegółową prezentację kombinacji
ofert dostępnych na rynku, bo w każdym przypadku
i tak okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach – i to
one są tu najistotniejsze. Zwłaszcza definicyjne. Bo
czym różni się „nieumyślne uszkodzenie sprzętu” od
„przypadkowego uszkodzenia sprzętu”? Dla przeciętnego
użytkownika języka polskiego z pewnością niczym,
ale w umowie, a zwłaszcza przy próbie wyegzekwowania ubezpieczenia ma to ogromne znaczenie. Nie
bez kozery już w pierwszych paragrafach umowy
ubezpieczyciel zastrzega, że definicje używanych
pojęć mogą odbiegać od typowego, powszechnego
ich znaczenia jak też od definicji zawartych w ogólnie
obowiązujących przepisach prawa. Każda umowa
zawiera słowniczek z definicjami pojęć, które obowiązkowo należy przeczytać! Od tego, co ubezpieczyciel
rozumie pod pojęciem „przypadkowe uszkodzenie”
czy „nieszczęśliwy wypadek” zależy wynik starań
o uzyskanie ubezpieczenia. Co to oznacza w praktyce?
Przykładowo, definicja „nieszczęśliwego wypadku”.
Cytując za jednym z ubezpieczycieli, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, wskutek
którego uszkodzeniu uległ ubezpieczony sprzęt, który
w chwili tegoż wypadku był użytkowany w sposób
zgodny z instrukcją obsługi – te ostatnie stwierdzenie ma kluczowe znaczenie. I tak, wylanie kawy
na klawiaturę nie będzie więc kwalifikować się jako
przypadkowe uszkodzenie sprzętu, bowiem instrukcja
obsługi jasno zaznacza, że nie należy stawiać sprzętu
w pobliżu ciekłych artykułów spożywczych. Tak więc
jeśli konsument nie przeczytał umowy i zdecydował
się na zakup ubezpieczenia obejmującego wariant
nieszczęśliwego wypadku w takim rozumieniu jak
powyżej i liczy, że uzyska ubezpieczanie w takiej czy
podobnej sytuacji, to może się srogo rozczarować.

Ponadto umowa z reguły zobowiązuje konsumenta
do zgłoszenia awarii niezwłocznie. Kolejną częstą
praktyką jest to, że konsument w trakcie zgłaszania
awarii musi także wykazać, że użył dostępnych mu
środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
(cytat zaczerpnięty z warunków ubezpieczenia)–
zgłaszając awarię należy o tym pamiętać, gdyż
z reguły każdy ubezpieczyciel zastrzega, że jeżeli
ubezpieczony nie dopełnił obowiązku ratowania
przedmiotu, to takie postępowanie stanowi podstawę
do uznania zgłoszenia za nieważne lub zmniejszenie
odszkodowania. Przed podpisaniem umowy należy
więc dopytać o szczegółowy zakres proponowanego
ubezpieczenia (wtedy będziemy mieć wiedzę, za jakie
szkody odpowiada ubezpieczyciel).
Językowe, definicyjne i prawne aspekty to nie
jedyne niespodzianki, jakie mogą spotkać konsumenta,
który zamiast przeczytać umowę, uwierzył sprzedawcy
„na słowo”. Często zdarza się, że polisa, mimo, iż
zawarta na pięć lat obejmuje naprawę tylko jednej
szkody i tym samym gwarantuje tylko jedną naprawę.
W takim przypadku po jednorazowym wywiązaniu się
z umowy, odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa.
Na etapie podpisywania umowy dopytajmy więc
o szczegóły związane z terminem trwania umowy.
By ustrzec się od niespodzianek, przed wykupem
ubezpieczenia należy przeczytać umowę. Oczywiście,
kilka stron drobnego druku pisanego prawniczym,
skomplikowanym językiem raczej do tego nie zachęca.
Przeciętny konsument nie będzie analizował punkt po
punkcie każdego paragrafu. Warto jednak poświęcić
te kilka minut i w razie konieczności wyjaśnienia
niezrozumiałych zapisów– dopytać sprzedawcę.
Unikniemy wówczas przykrego rozczarowania i straty
pieniędzy. Ubezpieczenia nie należą do tanich, z reguły
obliczane są na podstawie wartości sprzętu. Zanim
podejmiemy decyzję, dokładnie, przeczytajmy umowę,
a 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 1.)
Katarzyna Miszczuk
konsultacja merytoryczna: Danuta Rola

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia
organizacji pozarządowych
Powiat Hajnowski wspiera rozwój kultury,
sportu i turystyki w regionie. W dniu 28 lutego
2017r. rozstrzygnięty został konkurs w sprawie
przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu.
Od 26 stycznia do 17 lutego br. uprawnione
do złożenia wniosku podmioty mogły aplikować
o środki na realizację przedsięwzięć. Zarząd na
przyznanie dotacji wydatkował środki z budżetu
powiatu w wysokości 70 000 tyś. – Do dnia
upływu terminu składania ofert wpłynęło 14
wniosków. Złożone oferty spełniły określone
w ogłoszonym konkursie wymogi formalne, stąd
po ich rozpatrzeniu, uwzględniając opinię Komisji
Konkursowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozdysponował zabezpieczoną w budżecie na ten
cel kwotę. Dofinansowanie otrzymali wszyscy
wnioskodawcy. Cieszę się, że powiat hajnowski
w pewnym stopniu stanie się częścią inicjatyw,
które promują region oraz aktywizują i integrują
społeczność lokalną– mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk. W tym roku wsparcie uzyskały
inicjatywy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego, w tym sztandarowe imprezy promujące region takie jak np. ,,XXXVI Międzynarodowy
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, koncerty organowe czy Prowadzenie Orkiestry Dętej
oraz Zespołu Mażoretek w Hajnówce. Fundusze
na organizację zadania pt. ,,Organizacja imprez

sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego” otrzymał Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Hajnówce– dzięki współpracy powiatu
hajnowskiego z PSZS w Hajnówce młodzież z terenu
powiatu hajnowskiego może rozwijać sportowe
talenty. Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna
,,Region Puszczy Białowieskiej” otrzymała środki
na organizację zadania ,,Prowadzenie Centrum
Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej”. Wykaz
organizacji pozarządowych, które otrzymają
dofinansowanie na realizację zadań znajdują
w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa
powiatowego (zakładka „Uchwały Zarządu”).
Ogłaszanie otwartego konkursu ofert na
organizację zadań publicznych należących do
Powiatu Hajnowskiego stanowi realizację uchwalonego przez Radę Powiatu „Programu współpracy
Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”.– Priorytetem Powiatu Hajnowskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych
potrzeb społeczności lokalnej. Stąd też aktywna
współpraca z organizacjami pozarządowymi
i liderami środowisk lokalnych jest kluczowa dla
powiatu. Działalność organizacji pozarządowych –
ze względu na ich własną aktywność i umiejętną
aktywizację społeczności lokalnej– jest niezbędna
dla skutecznego rozwoju regionu – wyjaśnia
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Informacja ze spotkania konsultacyjnego
dotyczącego ul. Ks. Ignacego Wierobieja w Hajnówce
W dniu 4 lutego 2017 r. odbyło się
spotkanie konsultacyjne, które miało na celu
zebranie opinii mieszkańców Hajnówki co do
możliwych działań służących ożywieniu jednej
z najstarszych ulic naszego miasta – ulicy Ks.
Ignacego Wierobieja.
Obszar ten został wskazany w procesie
partycypacji społecznej Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka jako teren wymagający
wsparcia, jak również charakteryzujący się
pewnymi potencjałami (historia, przedsiębiorczość). W spotkaniu wzięło udział kilkanaście
osób, w tym m.in.: mieszkańcy ulicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Białowieska”, Komendy Powiatowej
Policji i Urzędu Miasta.
Spotkanie rozpoczął krótkim wystąpieniem
Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka. Historię
i tożsamość obszaru ul. ks. Wierobieja przedstawiła Alla Gryc, Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Hajnówce.
Prowadzący spotkanie - Maciej Huculak
przedstawił polskie doświadczenia z zakresu
wdrażania specyficznej formy stref uspokojonego
ruchu – woonerf.
Podczas spotkania zaproponowano funkcje
i cele dla ulicy:
● Turystyka – funkcje turystyczno-edukacyjne

związane z historią i tożsamością tego miejsca
– zwiększenie atrakcyjności ulicy dla mieszkańców i turystów.
● Rzemiosło – zatrzymanie dotychczasowych
funkcji ulicy: handlowo-usługowej, poszerzenie
funkcjonalności i rzemiosło – produkty lokalne.
● Miejsce spotkań i integracji mieszkańców
oraz miejsca organizacji wydarzeń i akcji w tej
przestrzeni.
● Nowoczesna edukacja historyczna (questy,
wykorzystanie tradycji drzewiarskich).
● Jako alternatywny scenariusz rozwojowy
zaproponowano pozostawienie obszaru bez
planowanego wsparcia – Nic nie robimy. Samoistny, spontaniczny rozwój ulicy.
Działania:
● Poprawa estetyki całej ulicy (budynki, reklamy).
● Opowieść o ulicy ks. Wierobieja. Atrakcyjna,
nowoczesna i spójna narracja wykorzystująca
lokalne potencjały ulicy (historie, rzemieślniczo-handlowe tradycje, itp.).
● Wsparcie aktywności związanych z tradycjami
miasta i regionu.
● Wykorzystanie potencjału związanego z wielokulturowością.
Wnioski ze spotkania będą uwzględnione
w dalszych pracach nad Programem Rewitalizacji
Miasta Hajnówka.
Magdalena Chirko

Turniej Piłkarski PUSZCZA CUP 2017
11 i 12 lutego odbył się Turniej Piłkarski
o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówki PUSZCZA
CUP 2017.
W dwudniowym turnieju wzięło udział
ok. 200 piłkarzy z naszego województwa.
Rywalizowały ze sobą następujące drużyny:
Olimpia Zambrów, MOSP Jagiellonia Białystok,
Ruch Wysokie Mazowieckie, Promień Mońki,
MOSIR Bielsk Podlaski, AP Brylant Bielsk
Podlaski, LZS Narewka, KS Puszcza Hajnówka
W sobotę 11 lutego swój turniej rozegrali piłkarze urodzeni w 2009 roku. Zawody
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”,
klasyfikacja generalna nie była prowadzona
aby dzieci skupiały się nie na wyniku, i z tego
powodu niepotrzebnej presji, lecz na dobrej
zabawie! Każda z drużyn nagrodzona została
pamiątkowym pucharem jak również każdy
z zawodników otrzymał pamiątkowy medal.
Nie zabrakło oczywiście słodkości i pizzy.
12 lutego w niedzielę odbył się drugi
Turniej cyklu Puszcza Cup 2017. Tym razem
rywalizowali zawodnicy urodzeni w roku 2008.
O najlepsze lokaty rywalizowało 8 zespołów:
KS Puszcza Hajnówka, KS Puszcza Hajnówka II,
MOSIR Bielsk Podlaski, Brylant Bielsk Podlaski,
Ruch Wysokie Mazowieckie, Olimpia Zambrów,
Promień Mońki i LZS Narewka. Turniej stał na

wysokim poziomie. Bezkonkurencyjny okazał
się zespół Akademii Piłkarskiej Brylant z Bielska
Podlaskiego, który wygrał wszystkie swoje
spotkania. Drugie miejsce zajął zespół z Zambrowa, trzecie Ruch Wysokie Mazowieckie.
Końcowa klasyfikacja Turnieju:
1. AP Brylant Bielsk Podlaski - 21 pkt.
2. Olimpia Zambrów - 15 pkt.
3. Ruch Wysokie Mazowieckie - 11 pkt.
4. KS Puszcza Hajnówka - 8 pkt.
5. MOSIR Bielsk Podlaski - 8 pkt.
6. Promień Mońki - 7 pkt.
7. KS Puszcza Hajnówka - 5 pkt.
8. LZS Narewka - 4 pkt.
Szczegółowe wyniki spotkań i fotogaleria
z turnieju dostępna jest na stronie https://www.
facebook.com/KsPuszczaHajnowka/
Dziękujemy wszystkim rodzicom za
słodki poczęstunek, Łukaszowi Samosiukowi za sędziowanie spotkań oraz Piotrowi Oksentowiczowi i Tomaszowi Doboszowi za pomoc w organizacji Turnieju.
Szczególnie chcieliśmy podziękować naszym
sponsorom do których należą: Urząd Miasta
w Hajnówce, Zajazd Wrota Lasu, Pizzeria
Siciliana, Stacja Paliw BAQ Jarosław Dżega.

Katarzyna Miszczuk
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