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W dniu 10 stycznia 2014r. mia³o miejsce  uroczyste otwarcie nowowy-

budowanej siedziby Banku Spó³dzielczego w Brañsku Oddzia³ w Narewce.

W otwarciu uczestniczyli m.in. Tomasz Mironczuk - prezes Zarz¹du

Banku Polskiej Spó³dzielczoœci S.A., Andrzej Skiepko - wicestarosta hajnow-

ski, Mieczys³aw Gryc - przewodnicz¹cy Rady Gminy Narewka, przedstawicie-

le zaprzyjaŸnionych gmin oraz Rada Nadzorcza, Zarz¹d, Pracownicy i Klienci

Banku Spó³dzielczego w Brañsku.

Po uroczystym przeciêciu wstêgi zaproszeni przedstawiciele duchowieñ-

stwa  dokonali poœwiêcenia nowej siedziby.

Druga czeœæ spotkania odby³a siê w miejscowym „Dworze Bartnika”.

By³y gratulacje, ¿yczenia i prezenty. W trakcie uroczystoœci  Krzy¿em im. Ks.

Piotra Wawrzyniaka odznaczeni zostali: Alicja Rubaczewska (z³otym), Luba

Borowska, Krystyna Adamowicz i Micha³ Jaroszuk (srebrnym).

Odznak¹ „Za zas³ugi dla spó³dzielczoœci bankowej im. Franciszka Stef-

czyka” wyró¿niono: Eugeniusza Tymoszewicza (z³ot¹) oraz W³adys³awa Za-

j¹czkowskiego (srebrn¹).

Nowa siedziba Banku Spó³dzielczego

w Brañsku Oddzia³ w Narewce

Cd. str. 2
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W jubileuszowym, dziesi¹tym

rankingu „Bezpieczny szpital 2013”,

przygotowywanym przez „Rzeczpo-

spolit¹” i Centrum Monitorowania Ja-

koœci w Ochronie Zdrowia wziê³o

Bielski SPZOZ najlepszy w Podlaskiem i jeden z najlepszych w Polsce

udzia³ 256 placówek, które odpowie-

dzia³y na ankiety z pytaniami dotycz¹-

cymi sposobów zarz¹dzania, wyposa-

¿enia i leczenia pacjentów.

W ubieg³orocznej edycji  najbar-

dziej presti¿owe zestawienie – z³ot¹

setkê – otwiera Pleszewskie Centrum

Medyczne w Pleszewie w wojewódz-

twie wielkopolskim z 910 punktami na

1000 mo¿liwych. Samodzielny Publicz-

ny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w  Biel-

sku Podlaskim zaj¹³  31. miejsce z  820

punktami.

Oceniane obszary to: zarz¹dza-

nie, jakoœæ opieki, opieka medyczna,

jakoœæ us³ug, certyfikaty jakoœci, kom-

fort pobytu pacjenta, analiza zdarzeñ i

skarg, szpitalny oddzia³ ratunkowy,

posiadanie akredytacji. Chodzi tu o

akredytacjê Centrum Monitorowania

Jakoœci w S³u¿bie Zdrowia, któr¹ po-

siada jako jeden z czterech szpitali w

Podlaskiem.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e bielski

szpital zosta³ uznany za najlepszy w

naszym województwie. W pierwszej

setce rankingu uplasowa³y siê jedynie

jeszcze SPZOZ w Hajnówce (58) i

Uniwersytecki Dzieciêcy Szpital Kli-

niczny w Bia³ymstoku (71).

PI SPwBP

Nowa siedziba Oddzia³u w

Narewce odpowiada tamtejszej ar-

Nowa siedziba Banku Spó³dzielczego w Brañsku Oddzia³ w Narewce

Wicelider pokonany! W sobotnim spotkaniu dru¿yn kadeta, „Olimpijczyk”

po bardzo dobrym meczu pokona³ Bia³ostock¹ Akademiê Siatkówki w czterech

setach 3:1. Pierwszy set wygrany bardzo pewnie 25:16 zapowiada³ dobre spo-

tkanie. W drugiej partii, ch³opcy nie mogli utrzymaæ koncentracji w prosty spo-

sób tracili punkty – ostatecznie przegrali 21:25.  Do koñca spotkania zawodnicy

„Olimpijczyka” grali bardzo pewnie zwyciê¿aj¹c w trzeciej partii 25:19, a w

czwartej 25:23 - rewelacyjnie graj¹c w koñcówce meczu. Do „normalnej” gry

powróci³ po chorobie Pawe³ Muczko i pod nieobecnoœæ Micha³a Buszko i Ma-

teusza Czuraka, w du¿ym stopniu przyczyni³ siê do dobrej gry i zwyciêstwa

dru¿yny. Pragnê nadmieniæ, ¿e nasz zespó³ jest o rok, nawet dwa m³odszy od

innych dru¿yn i trudno liczyæ na wielkie sukcesy w pierwszym roku pracy, ale

jak widaæ nie nale¿ymy do s³abeuszy. Od pocz¹tku rozgrywek odnieœliœmy dwa

zwyciêstwa nad faworyzowanymi dru¿ynami z Bia³egostoku i niefortunnie prze-

graliœmy z Moñkami i Augustowem. Pozosta³a walka o awans do 1 Fina³u Mi-

strzostw Polski. Aby awansowaæ trzeba pokonaæ jeszcze raz MUKS Piêtnast-

kê Bia³ystok i u siebie Centrum Augustów. Nie jest to niemo¿liwe - przecie¿

BAS Bia³ystok zosta³ pokonany, a jest to dru¿yna z³o¿ona z wyselekcjonowa-

nych zawodników z ca³ego Bia³egostoku i praktycznie o rok starsza! My mamy

ogromny potencja³ i szeroki sk³ad, którym mo¿emy w koñcu manewrowaæ.

Bielawski Dawid, Russko, Damian, Jurek Micha³, Kajak Piotr, Buszko Micha³,

Wo³kowycki Micha³, Czurak  Mateusz, Tamerg Patryk, Panfiluk Hubert, Wo³-

kowycki Pawe³, Muczko Pawe³. Trenerzy: Jaros³aw Kutikow, Micha³ Panfiluk.

Przed nami dwa tygodnie wytê¿onej pracy, choæ rozpoczynaj¹ siê ferie. Ser-

decznie dziêkujemy sponsorom. Mecze rozgrywane na sali Zespo³u Szkolno-

Przedszkolnego w Bia³owie¿y sfinansowano ze œrodków Urzêdu Gminy Bia³o-

wie¿a,  Nadleœnictwa Bia³owie¿a, BS w Hajnówce, Firmy Grafix Bia³ystok

oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego £ukasiewicza. Nastêpne spotkanie w Bia-

³owie¿y po feriach z UKS Centrum Augustów 15 lutego 2014r. Serdecznie

zapraszamy.

Jaros³aw Kutikow

chitekturze i sta³a siê atrakcyjn¹ wi-

zytówk¹ gminy. Nowoczesny i prze-

strzenny budynek poprawi warunki

pracy i obs³ugi Klientów.             (uo)

Cd. ze str.1

Cenne trzy punkty UKS „Olimpijczyk” Bia³owie¿a

Czy wiesz ¿e ...?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, 31 grudnia 2013 roku do Otwar-

tych Funduszy Emerytalnych nale¿a³o 51,05 proc. akcji Agory – wydawcy

„Gazety Wyborczej i w³aœciciela kilkunastu innych mediów, w tym popular-

nego radia  TOK FM. OFE maja te¿ 31,58 proc akcji TVN i 20.41 proc.

Cyfrowego Polsatu.

Wœród najwiêkszych sponsorów Fundacji Obywatelskiego Rozwoju,

któr¹ firmuje Leszek Balcerowicz znajduj¹  siê trzy firmy, bêd¹ce w³aœcicie-

lami OFE.                                                                                           (r)
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„Mi³oœæ rodzi siê w naszych sercach”

Wigilia w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II w £ubinie Koœcielnym

Dziêki VIII edycji programu

„Dzia³aj lokalnie”, organizowanego pod

patronatem Stowarzyszenia Samorz¹-

dów Euroregionu Puszcza Bia³owie-

ska, otrzymaliœmy fundusze na reali-

zacjê projektu „Od zrobienia chleba do

Domu Chleba”. Wa¿nym wydarze-

niem naszych dzia³añ by³o zorganizo-

wanie imprezy œrodowiskowej – „Wi-

gilii szkolnej”.

Uroczystoœæ odby³a siê 20 grud-

nia 2013 roku. Na sali gimnastycznej

zgromadzili siê uczniowie szko³y, na-

uczyciele, pracownicy, zaproszeni go-

œcie z ró¿nych instytucji, sponsorzy,

osoby starsze, laureaci konkursu „Naj-

piêkniejsza szopka lub gwiazda bo¿o-

narodzeniowa”.

Czêœæ oficjaln¹ rozpocz¹³ Dy-

rektor Jerzy Zimnoch, który serdecz-

nie powita³ przyby³ych goœci: min.

Wójta Gminy Bielsk Podlaski – Raisê

Rajeck¹,  ksiêdza S³awomira Mazura

– proboszcza Parafii £ubin Koœcielny

oraz przyby³ych sponsorów, laureatów

konkursu wraz z opiekunami, so³tysów,

seniorów, mieszkañców wsi, uczniów,

ich rodziców, nauczycieli i pracowni-

ków szko³y.

Nastêpnie mia³a miejsce czêœæ

artystyczna – jase³ka w wykonaniu

uczniów klasy III. Podczas spotkania

nawi¹zano równie¿ do tradycji wyko-

nywania szopek i gwiazd, co wi¹za³o

siê z miêdzyszkolnym konkursem „Naj-

piêkniejsza szopka lub gwiazda bo¿o-

narodzeniowa”.

Laureaci z 5 szkó³ (SP nr 5 w

Bielsku Podlaskim, SP w Boækach, SP

w Wyszkach, SP w Augustowie oraz

BIELSK  PODLASKI GMINA

SP w £ubinie Koœcielnym) otrzymali

nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Po podsumowaniu konkursu

zaproszono wszystkich do obejrzenia

filmu podsumowuj¹cego dzia³ania w

ramach projektu „O zrobienia chleba

do Domu Chleba”. W ramach projek-

tu, trwaj¹cego od lipca 2013 r., zorga-

nizowano festyn œrodowiskowy, wy-

cieczkê do skansenu w Ciechanow-

cu, warsztaty robienia bombek bo¿o-

narodzeniowych, konkurs kart œwi¹-

tecznych oraz szopek i gwiazd œwi¹-

tecznych.

Potem nast¹pi³o podzielenie siê

op³atkiem i sk³adanie ¿yczeñ. W miê-

dzyczasie mo¿na by³o obejrzeæ wysta-

wê prac konkursowych – szopek i

gwiazd. Po podzieleniu siê op³atkiem

wszyscy uczestnicy przeszli do drugiej

czêœci sali gimnastycznej, by spo¿yæ

wspólnie posi³ek w postaci wigilijnego

przyjêcia.

Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w

Wigilii pozwoli dzieciom na pe³niejsze

prze¿ywanie œwi¹t Bo¿ego Narodze-

nia, najpiêkniejszych œwi¹t chrzeœcijañ-

skich, które jednocz¹ rodzinê skupion¹

przy wspólnym stole, ³ami¹c¹ siê op³at-

kiem, sk³adaj¹c¹ ¿yczenia i oczekuj¹c¹

przyjœcia na œwiat Zbawiciela.

Dorota Zimnoch, Natalia

Sylwestruk, Sylwia Krasucka

 Karnawa³ to doskona³y okres,

kiedy pozwoliæ sobie mo¿na na wiel-

kie ucztowanie. Zgodnie z definicj¹,

jak¹ przedstawia Wikipedia, karnawa³

to inaczej „zapusty, miêsopust” - czas

zimowych balów, maskarad, pochodów

i zabaw. W³aœnie wtedy mo¿na sza-

      S¥  CHWILE,  KIEDY  ¯YCIE  WYDAJE  SIÊ  S£ODSZE

leæ, bo „raz w roku zabawa jest do-

zwolona”.

Diabetycy i szaleñstwa balo-

we? Ale¿ tak! Odpowiednio dobrane

menu, du¿a dawka humoru, dobra

muzyka , a ju¿ „nogi, nogi, nogi roztañ-

czone”.11 stycznia br w Hajnowskim

Domu Kultury spotkali siê diabetycy z

Bielska Podlaskiego i Hajnówki.

Kiedy miejsca przy sto³ach za-

pe³ni³y siê, nast¹pi³o huczne przywita-

nie: gromkimi brawami na stoj¹co haj-

nowianie powitali kole¿anki i kolegów

z s¹siedniego miasta, goœcie nie pozo-

stali d³u¿ni.

Wszystkich uczestników na

lampkê szampana zaprosi³a pani dok-

tor Ma³gorzata Pietrzak-Zakrzewska.

Nastêpnie rozdano „œrodki antyhipo-

glikemiczne”, czyli ufundowane przez

s.j. „Karmel” lizaki z naklejonymi nu-

merkami bior¹cymi udzia³ w losowa-

niu upominków. np. odkurzacz rêczny

do odœwie¿ania zas³u¿onych (œcierecz-

ki g¹bczaste), insygnia w³adzy Króle-

stwa Domowego (kuchenne t³uczki

drewniane), sekretarska maszynka do

wytwarzania œmieci (dziurkacz), kolo-

rowe majteczki z gumk¹ (teczki biu-

rowe z gumk¹ i z napisem MAJ), ta-

œmy z balu (2 rolki papieru toaletowe-

go). ̄ artobliwe upominki by³y dodat-

kiem do gad¿etów promuj¹cych nasz

region, a przekazanych przez Urz¹d

Miasta i Starostwo Powiatowe w Haj-

nówce.

Catering œwietnie przygotowa-

³y panie z Lokalu Gastronomicznego

(popularnie zwanego „tartacznym”), a

wspania³y tort i ciastka podarowali

pañstwo B. i A. Borowikowie, zawsze

chêtnie pomagaj¹cy diabetykom.

Bal b³yskawicznie nabiera³ tem-

pa, doskonale dobrana muzyka wprost

porywa³a do tañca. Szczególnie panie

tañczy³y niestrudzenie, nie zwa¿aj¹c na

skromn¹ iloœæ partnerów.

Cieszy fakt, ¿e praca organiza-

torów zaowocowa³a ogóln¹ radoœci¹

uczestników, ¿e wszyscy bawili siê

wspaniale i z niecierpliwoœci¹ oczeki-

wali bêd¹ kolejnej tego typu imprezy.

Stanis³aw Siwek

foto: Danuta Dembowska, Jan

Kozak, Stanis³aw Chomicki,

Witalis Wo³kowycki.
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Tegoroczny Koncert Kolêd by³ wyj¹tkowy nie tylko ze wzglêdu na ró¿-

norodnoœæ i bogactwo kolêd, ale tak¿e ze wzglêdu na du¿y przedzia³ wiekowy

wykonawców. Najm³odszymi by³y zuchy z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1,

które swoj¹ autentycznoœci¹ i wdziêkiem urzek³y publicznoœæ. Z gracj¹ i profe-

sjonalizmem zaprezentowa³y siê solistki i zespó³ Studia Piosenki Hajnowskiego

Domu Kultury. Przy akompaniamencie dwóch gitar i fletu wyj¹tkowo zabrzmia³

KONCERT   KOLÊD

 Zespó³ "Œpiewajmy Panu z Koœcio³a Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, który

oczarowa³ publicznoœæ wykonaniem utworu "Uciekali" z musicalu "Metro". Nie-

zwyk³ym akcentem by³ wystêp Chóru Leœników z Bia³owie¿y. Widzów zachwy-

ci³a  tak¿e m³odzie¿owa  orkiestra dêta, która nada³a ca³oœci koncertu wyj¹tko-

wego charakteru. Wszyscy wykonawcy na zakoñczenie wspólnie z publiczno-

œci¹ zaœpiewali kolêdê "Przybie¿eli do Betlejem".

Koncert zorganizowany zosta³ przez Parafiê Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-

tego w Hajnówce i Hajnowski Dom Kultury.

Jadwiga Lach-Kuczkin

zdjêcie A. Tarasiuk

    W ,,krêgu tradycji’’ – m³odzi hajnowianie odkrywaj¹ miasto

W grudniu 2013 r. zakoñczy³a

siê realizacja projektu ,,W krêgu tra-

dycji’’.  Przedsiêwziêcie bêd¹ce w

istocie prób¹ zaszczepienia w sercach

m³odych hajnowian szacunku do swo-

jej ma³ej Ojczyzny udowodni³o, ¿e

Hajnówka to przede wszystkim piêk-

ne miasteczko o bogatej historii i tra-

dycjach.

Zosta³o ono zrealizowane przez

Stowarzyszenie Upowszechniania

Wiedzy i Innowacji, zaœ dofinansowa-

ne ze œrodków Programu ,,Dzia³aj Lo-

kalnie VIII” Polsko-Amerykañskiej

Fundacji Wolnoœci realizowanego

przez Akademiê Rozwoju Filantropii w

Polsce oraz Stowarzyszenia Samorz¹-

dów Euroregionu Puszcza Bia³owie-

ska (Oœrodek Dzia³aj Lokalnie w Haj-

nówce).

Inicjatywa, której sztandaro-

wym celami by³o tworzenie wiêzi miê-

dzypokoleniowej, ³¹czenie spo³eczno-

œci lokalnej oraz kszta³towanie poczu-

cia dumy z zamieszkiwania ziemi haj-

nowskiej, w praktyce polega³a na prze-

prowadzeniu cyklu warsztatów po-

œwiêconych dziedzictwu kulturowemu

naszego regionu, wyk³adów i spotkañ

ze znanymi hajnowianami.

Projekt od pocz¹tku cieszy³ siê

sporym zainteresowaniem.

- Wzi¹³em udzia³ w projekcie,

bo chcia³em poznaæ historiê miasta,

historiê swojej rodziny – stwierdzi³ 

Dominik Durzyñski, którego zdanie

potwierdzaj¹ inni m³odzi uczestnicy. 

W podobnym tonie wypowiadali siê

równie¿ rodzice ambitnych uczniów:

- Projekt by³ ciekawy, bo

stwarza³ mo¿liwoœæ spêdzenia wspól-

nego czasu z dzieæmi. Stanowi³ te¿

motywacjê, by g³êbiej poznaæ sie-

bie i historiê swojej rodziny. W po-

szukiwaniu swoich korzeni dotarli-

œmy do XVIII wieku– mówi pani Jo-

lanta Sztyler, mama Doroty.

– Uczestnictwo w projekcie

stanowi³o te¿ doskona³¹ okazjê, by

dowiedzieæ siê czegoœ o swoim mie-

œcie. Ca³kowicie zaanga¿owa³am siê

w jego realizacjê. Star³am siê tak

zaplanowaæ czas, by uczestniczyæ

we wszystkich zajêciach. Udzia³ w

projekcie wzbogaca³ nie tylko wie-

dzê dzieci ale i nasz¹, osób doro-

s³ych. Dziêki uczestnictwu w zajê-

ciach pozna³am wiele szczegó³ów z

historii miasta. Wiedza przekazywa-

na s³uchaczom by³a wnikliwa. Praw-

dziw¹ skarbnic¹ wiedzy jest drugi

cz³owiek, st¹d cieszê siê, ¿e mog³am

wzi¹æ udzia³ w spotkaniach ze zna-

nymi hajnowianami. Po uczestnic-

twie w projekcie œmia³o mogê po-

wiedzieæ, ¿e jestem dumna z faktu,

¿e pochodzê z Hajnówki.

- Przedsiêwziêcie okaza³o siê

strza³em w dziesi¹tkê. Oryginalny

pomys³, nietuzinkowy tytu³. Uczest-

nictwo w projekcie uzmys³owi³o

dzieciom, ¿e istnieje inna forma spê-

dzania czasu, nie tylko przed kom-

puterem w domu. Syn bardzo siê

zaanga¿owa³. By wykonaæ ró¿ne

prace w ramach projektu, Dominik

rozmawia³ ze swoj¹ prababci¹ oraz

dziadkami. Zaanga¿owa³ równie¿

dziadków na sta³e mieszkaj¹cych w

USA.  Opisywa³ dom swoich pra-

dziadków, który sam fotografowa³,

a na strychu szuka³ informacji nie-

zbêdnych do stworzenia drzewa

genealogicznego. Dziêki udzia³owi

w projekcie dowiedzieliœmy siê, ¿e

mój m¹¿ pochodzi z rodziny, która

ma herb. Gdyby nie uczestnictwo w

zajêciach, pewnie byœmy siê o tym

nie dowiedzieli. Dodatkowo, projekt

bardzo zbli¿y³ dzieci do siebie. Ro-

bi³y coœ wspólnie, stworzy³y pacz-

kê. Z perspektywy rodzica inicjaty-

wê oceniam na 6 i czekam na ko-

lejn¹ – stwierdzi³a pani Dorota Du-

rzyñska, mama Dominika.

Katarzyna Niko³ajuk

ca³oœæ tekstu na:

www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

www.hajnowka.pl
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Kasa Rolniczego Ubezpiecze-

nia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w

Bia³ymstoku informuje, ¿e do dnia 28

lutego 2014 r. przeka¿e emerytom i

rencistom formularz PIT-40A (roczne

obliczenie podatku przez organ rento-

wy) lub PIT-11A (informacjê o docho-

dach uzyskanych od organu rentowe-

go).

W³aœciwe jednostki KRUS co

miesi¹c pobieraj¹ zaliczki na podatek

dochodowy od wyp³acanych emery-

tur i rent rolniczych, zgodnie z art. 27

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku  dochodowym  od  osób  fi-

zycznych  (Dz.  U.  z  2012 r., poz.

361 z póŸn. zm.). W 2013 r. KRUS

potr¹ca³a zaliczki na podatek docho-

dowy w kwocie równej 18% dochodu

uzyskanego przez emeryta lub renci-

stê w danym miesi¹cu (je¿eli dochód

z emerytury lub renty rolniczej uzyska-

nej w 2013 roku nie przekroczy³ kwo-

ty 85 528 z³) minus kwota 46,33 z³

(miesiêczna kwota zmniejszaj¹ca za-

liczkê na podatek).

KRUS jako organ rentowy,

zgodnie z art. 34 ust. 7 ww. ustawy,

po up³ywie ka¿dego roku podatkowe-

go, w terminie do koñca lutego spo-

rz¹dza i przekazuje emerytom/renci-

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2013 r

stom stosowny formularz PIT. Dane

podatkowe emerytów/rencistów za-

warte na formularzach PIT, KRUS

przekazuje na noœnikach cyfrowych

równie¿ do urzêdu skarbowego w³a-

œciwego wg miejsca zamieszkania

emeryta/rencisty, a w przypadku osób

mieszkaj¹cych za granic¹ – do urzêdu

skarbowego w³aœciwego w sprawach

opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej wiêkszoœci

przypadków KRUS rozliczy podatek

dochodowy za emeryta lub rencistê,

wystawiaj¹c formularz PIT-40A.

Je¿eli emeryt/rencista otrzy-

ma z KRUS PIT-40 i poza emery-

tur¹ lub rent¹ wyp³acan¹ z tego

organu rentowego w 2013 r. nie

osi¹gn¹³ innego przychodu, który

zgodnie z ustaw¹ podlega opodatko-

waniu podatkiem dochodowym od

osób fizycznych (dochód z gospodar-

stwa rolnego nie wchodzi do tego

przychodu), to emeryt lub rencista

nie ma obowi¹zku sk³adania w urzê-

dzie skarbowym dodatkowego ze-

znania podatkowego. Podatek ob-

liczony przez KRUS bêdzie podat-

kiem nale¿nym emeryta/rencisty za

rok 2013.

Roczne obliczenie podatku do-

chodowego przez KRUS (otrzymanie

formularza podatkowego PIT-40A)

nie oznacza, ¿e emeryt/rencista nie

mo¿e rozliczyæ podatku sam w urzê-

dzie skarbowym. Je¿eli emeryt/renci-

sta stwierdzi, ¿e korzystniejsze dla nie-

go bêdzie rozliczenie podatku z ma³-

¿onkiem lub dzieckiem (w przypadku

osób samotnych) – sam sk³ada zezna-

nie podatkowe (formularz PIT-36 lub

PIT-37) we w³aœciwym urzêdzie skar-

bowym w terminie do 30 kwietnia

2014 roku.

Zeznania takie sk³adaj¹ równie¿

emeryci/renciœci, którzy:

- chc¹ skorzystaæ z ulg podat-

kowych okreœlonych w ustawie (np. z

tytu³u wychowywania dzieci, z tytu³u

poniesienia wydatków na cele rehabi-

litacyjne, z tytu³u dokonania darowizny

pieniê¿nej na rzecz organizacji po¿yt-

ku publicznego) lub

- chc¹ wnioskowaæ o przeka-

zanie 1% podatku nale¿nego na rzecz

wybranej organizacji po¿ytku publicz-

nego.

Ponadto  informujemy,  ¿e

KRUS  nie  rozliczy  podatku docho-

dowego emeryta/rencisty za 2013 r.

m.in., gdy:

- emeryturê/rentê wyp³aca³a w

ci¹gu 2013 r. wiêcej ni¿ jedna jednost-

ka organizacyjna KRUS (np. emeryt/

rencista zmieni³ miejsce zamieszkania

i wyp³atê emerytury/renty podjê³a inna

jednostka organizacyjna KRUS),

- emeryturê lub rentê wyp³aca-

³a jednostka organizacyjna KRUS, a

nastêpnie jednostka organizacyjna

ZUS lub odwrotnie,

- realizowano w danym roku

podatkowym ulgê podatkow¹ udzie-

lon¹ przez urz¹d skarbowy,

- obni¿ano w danym roku po-

datkowym wysokoœæ miesiêcznych

zaliczek na podatek dochodowy w

zwi¹zku ze z³o¿onym przez emeryta/

rencistê oœwiadczeniem o wspólnym

opodatkowaniu dochodów z ma³¿on-

kiem lub w sposób przewidziany dla

osób samotnie wychowuj¹cych dzieci

(chyba, ¿e oœwiadczenie takie emeryt/

rencista wycofa³ w danym roku po-

datkowym).

Jednoczeœnie zwracamy

uwagê, ¿e podatku dochodowego

od osób fizycznych za 2013 r. nie

p³ac¹ osoby (w tym emeryci/renci-

œci), których roczny przychód pod-

legaj¹cy opodatkowaniu nie prze-

kroczy³ 3 091 z³.

mgr in¿. Danuta Walesiuk

Zgodnie z unijnymi przepisami

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa rozpoczê³a wyp³atê

tych dop³at od 2 grudnia ubieg³ego

roku.

ARiMR mog³a rozpocz¹æ nali-

czanie rolnikom przys³uguj¹cych im

p³atnoœci dopiero po opublikowaniu sta-

wek p³atnoœci w rozporz¹dzeniach

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sta-

nis³awa Kalemby.

P³atnoœæ ta przys³uguje ka¿de-

mu rolnikowi, który gospodaruje na co

najmniej 1 hektarze gruntów, zgodnie

z zasadami dobrej kultury rolnej.

W powiecie bielskim jednolit¹

p³atnoœci¹ obszarow¹ otrzyma 6641

rolników. P³atnoœæ ta bêdzie wy¿sza o

blisko 100 z³, od obowi¹zuj¹cej w ze-

sz³ym roku.

W Polsce wysokoœæ stawek

p³atnoœci za dany rok uzale¿niona jest

od kursu euro do z³otówki, który obo-

wi¹zuje w  Europejskim Banku Cen-

Rolniku sprawdŸ konto -

Agencja przelewa dop³aty

tralnym na dzieñ 30 wrzeœnia. W tym

roku kurs ten wynosi³ 4,2288 z³otych i

jest wy¿szy o 0,125 z³ ni¿ w ubieg³ym

roku, czyli jest korzystniejszy dla rol-

ników. Biuro Powiatowe w Bielsku

Podlaskim przoduje w iloœci wydanych

decyzji rolnikom w województwie pod-

laskim. W przypadku gdy ARiMR roz-

patruje wniosek do powierzchni któr¹

deklaruje rolnik decyzja papierowa nie

jest dorêczana do rolnika, natomiast

jest tworzona tylko systemowo. W ta-

kim przypadku Centrala ARiMR re-

alizuj¹c p³atnoœci w tytule przelewu

umieszcza zapis „decyzja bez faktycz-

nego dorêczenia”. Na terenie bielskie-

go powiatu co drugi rolnik nie otrzyma

wersji papierowej decyzji. Po zakoñ-

czeniu obs³ugi wniosku, Biuro Powia-

towe tworzy zbiorcz¹ listê zleceñ p³at-

noœci któr¹ przesy³a do Centrali

ARiMR w Warszawie, gdzie nastêpuje

realizacja przelewów na konta rolni-

ków.

Biuro Powiatowe ARiMR w

Bielsku Podlaskim koñczy ju¿ wyda-

wanie decyzji, na dzieñ 15 stycznia

2014 wyda³o ju¿ 98% decyzji obsza-

rowych i ONW, oraz 93% decyzji z

programów rolnoœrodowiskowych.

Sprawna obs³uga wniosków

obszarowych przez pracowników Biu-

ra Powiatowego w Bielsku Podlaskim

przek³ada siê na wczeœniejszy termin

realizacji p³atnoœci na konta rolników.

 Mariusz Korzeniewski

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w Bia-

³ymstoku informuje, ¿e zgodnie z

uchwa³¹ nr 9 Rady Ubezpieczenia Spo-

³ecznego Rolników z dnia 7 listopada

2013 r. miesiêczna sk³adka na ubezpie-

czenie wypadkowe, chorobowe i ma-

cierzyñskie na I kwarta³ 2014 r. zosta³a

ustalona w wysokoœci 42,00 z³ za ka¿d¹

osobê podlegaj¹c¹ temu ubezpieczeniu.

Osoby objête wy¿ej wymienionym

ubezpieczeniem na wniosek, w ograni-

czonym zakresie, op³acaj¹ miesiêcznie

1/3 pe³nej sk³adki, tj. 14,00 z³.

Podstawowa miesiêczna sk³ad-

ka na ubezpieczenie emerytalno-rento-

we (stanowi¹ca 10 % emerytury pod-

stawowej obowi¹zuj¹cej w ostatnim

miesi¹cu poprzedniego kwarta³u) w I

kwartale 2014 r. bêdzie wynosiæ 83,00

z³. Dodatkowa miesiêczna sk³adka na

ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla

prowadz¹cych gospodarstwo rolne o

powierzchni powy¿ej 50 ha przelicze-

niowych u¿ytków rolnych w I kwarta-

le 2014 r. stanowiæ bêdzie:

- 12 % emerytury podstawowej,

tj. 100,00 z³ dla gospodarstw rolnych

Sk³adki na ubezpieczenie na I kw. 2014r.
obejmuj¹cych obszar u¿ytków rolnych

do 100 ha przeliczeniowych,

- 24 % emerytury podstawowej,

tj. 199,00 z³ dla gospodarstw rolnych

obejmuj¹cych obszar u¿ytków rolnych

powy¿ej 100 ha przeliczeniowych do

150 ha przeliczeniowych,

- 36 % emerytury podstawowej,

tj. 299,00 z³ dla gospodarstw rolnych

obejmuj¹cych u¿ytki rolne powy¿ej 150

ha przeliczeniowych do 300 ha przeli-

czeniowych,

- 48 % emerytury podstawowej,

tj. 399,00 z³ dla gospodarstw rolnych

obejmuj¹cych u¿ytki rolne powy¿ej 300

ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania

nale¿nych sk³adek za I kwarta³ 2014 r.

up³ywa z dniem 31 stycznia 2014 r. W

tym terminie nale¿y równie¿ op³aciæ

sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za

ubezpieczonych w gospodarstwach

rolnych o powierzchni 6 i wiêcej hek-

tarów przeliczeniowych oraz domow-

ników w samoistnych dzia³ach specjal-

nych produkcji rolnej.

£ucja Ralicka
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Forum Inicjatyw M³odzie¿owych

12 grudnia 2013 roku w Haj-

nowskim Domu Kultury odby³o siê

Forum Inicjatyw M³odzie¿owych, któ-

re stanowi³o podsumowanie konkursu

M£ODZI AKTYWNI SKUTECZNI

og³oszonego przez Burmistrza Miasta

Hajnówka. Konkurs by³ adresowany

do uczniów hajnowskich szkó³ ponad-

gimnazjalnych, którzy chc¹ zmieniæ coœ

w otaczaj¹cej ich rzeczywistoœci i dzia-

³aæ spo³ecznie, maj¹ ciekawy i orygi-

nalny pomys³ aktywizuj¹cy œrodowisko

lokalne. G³ównym celem spotkania

by³a prezentacja inicjatyw m³odzie¿o-

wych zg³oszonych do konkursu oraz

og³oszenie wyników konkursu.

Na wstêpie Burmistrz Miasta

Hajnówka – Jerzy Sirak powita³

wszystkich uczestników Forum i po-

dziêkowa³ m³odzie¿y za udzia³ w kon-

kursie. Nastêpnym punktem by³y pre-

zentacje inicjatyw m³odzie¿owych.

Ka¿da grupa, przedstawi³a swój po-

mys³ na dzia³ania na rzecz mieszkañ-

ców naszego miasta.

Goœciem specjalnym podczas

Forum w Hajnówce by³ Karol Pasz-

kowski ze Stowarzyszenia Aktywnych

„STOPA" w E³ku, które zajmuje siê

wspieraniem osób i grup aktywnych

oraz animacj¹ spo³ecznoœci lokalnej.

Przedstawi³ on przyk³ady inicjatyw zre-

alizowanych przez m³odzie¿ z E³ku oraz

poprowadzi³ debatê publiczn¹ nt. „Bier-

ni czy aktywni – jaki jest prawdziwy

obraz m³odzie¿y".

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Samorz¹dów Euroregionu Puszcza

Bia³owieska - Jan Chomczuk opowie-

dzia³ o konkursach og³aszanych przez

SSEPB w tym m.in. w ramach pro-

gramu Dzia³aj Lokalnie.

Zg³oszone projekty zosta³y oce-

nione przez komisjê konkursow¹. Trzy

najciekawsze inicjatywy zostan¹ zre-

alizowane przy wsparciu Urzêdu Mia-

sta Hajnówka w przysz³ym roku. Lau-

reatami nagród w wysokoœci 3 000,00

z³ na realizacjê swoich pomys³ów s¹:

Grupa Ognia „FENIX", „Street Wor-

kout Hajnówka" oraz „Sk³odowsz-

czak". Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymali drobne upominki. Gratuluje-

my!

Barbara Dmitruk

26-27 kwietnia 2014 r.

24-25 maja 2014 r.

28-29 czerwca 2014 r.

12-13 lipca 2014 r.

14 wrzeœnia 2014 r.

11-12 paŸdziernika

2014 r.

KALENDARZ IMPREZ

PODR Szepietowo 2014r.

Biuro Targów

tel. 86 275 89 44, 508 216 170,  fax. 86 275 89 51,

e-mail: targi@odr-szepietowo.pl

 

Kalendarz imprez targowych w 2014 r.

Regulaminy, karty zg³oszeniowe, zamówienia na noclegi i wy¿ywienie

publikowane s¹ 40 dni przed rozpoczêciem imprezy

- Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi

Pszczelarskie

- Zielona Gala, Podlaskie Targi Budow-

nictwa Wiejskiego

- Regionalna Wystawa Zwierz¹t Hodow-

lanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

- Targi AgroEkoTurystyczne w Augusto-

wie

- Podlaski Dzieñ Kukurydzy VII Woje-

wódzki Konkurs Orki

- Targi Ogrodnicze "Jesieñ w sadzie i

ogrodzie", Targi Leœne „Las i My”

******************************

FERIE ZIMOWE 2014

GMINNY OŒRODEK KULTURY

W NAREWCE

**********************************

28. 01. wtorek – Spotkanie z bohaterami ulubionych baœni – Godz. 11.00,

Samorz¹dowa Biblioteka Publiczna w Narewce

29. 01. œroda – Mini Turniej Tenisa Sto³owego – Œwietlica Œrodowisko-

wa w Narewce

Zajêcia z tkactwa – krajki, godz. 11.00 – 14.00

Zajêcia z pirografii (dzieci starsze, gimnazjum) - godz. 15.00 – 17.00 –

GOK Narewka

30. 01. czwartek – Wyjazd na lodowisko – Œwietlica Œrodowiskowa w

Narewce

31. 01. pi¹tek - Spektakl pt. „Królowa Œniegu” Teatr Art – Re Kraków,

Godz. 16.00, 45 min – GOK Narewka (wstêp wolny)

01. 02. sobota – Zabawy na œniegu – zbiórka z sankami w GOK Narew-

ka, Godz. 11.00 – 13.00; po po³udniu zajêcia z pirografii

04. 02. wtorek – Mini Turniej – Warcaby – Œwietlica Œrodowiskowa w

Narewce

Po po³udniu – zajêcia z pirografii i tkactwa – GOK Narewka

05. 02. œroda – Spotkanie z Baœni¹ - „Czytanie jest Fajne!” (konkursy)

- Godz. 11.00, PZERiI odzia³ w Narewce i GOK

06. 02. czwartek – Wyjazd na krêgle – Œwietlica Œrodowiskowa w Na-

rewce

07. 02. pi¹tek – Ognisko Zakoñczenie Ferii na OSiR-e. Zapraszamy

dzieci m³odzie¿ i rodziców! Œwietlica Œrodowiskowa i GOK w Narewce

Soboty:

Zajêcia œwietlicowe (kulinarne) - Œwietlica Œrodowiskowa

***********************************************************

wystawa pokonkursowa

wernisa¿: 17.01.2014 (pi¹tek),

w godz. 18.00 - 20.00

wystawa czynna do: 09.02.2014

wiêcej na: www.centrumzamenhofa.pl

W Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bia³ymstoku bêdzie mo¿na obej-

rzeæ 170 najlepszych fotografii prasowych dokumentuj¹cych najwa¿niejsze

wydarzenia 2012 roku. Zdjêcia zosta³y wybrane przez kapitu³ê jury, której prze-

wodniczy³ Petr Josek, czeski fotoreporter zwi¹zany z Agencj¹ Reuters.

Wystawa BZ WBK Press Foto w Centrum im. Ludwika Zamenhofa

jest ju¿ ostatni¹ z cyklu zaplanowanych wystaw i towarzysz¹cych jej warszta-

tów fotograficznych, organizowanych przez Bank Zachodni WBK w ca³ym

kraju. Zdjêcia mo¿na by³o obejrzeæ m.in. w Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Szcze-

cinie, Sopocie, Gdañsku, £odzi, £om¿y, Krakowie, Toruniu, Wroc³awiu, Kato-

wicach, Lublinie i Legnicy. Ostatni na trasie ekspozycji znalaz³ siê Bia³ystok.

Ekspozycja prezentuje przekrój najwa¿niejszych wydarzeñ 2012 roku

udokumentowanych przez polskich czo³owych fotoreporterów prasowych. Z

ponad siedmiu i pó³ tysi¹ca zakwalifikowanych do konkursu zdjêæ, przes³anych

przez 433 fotografów, nagrodzono i wyró¿niono ³¹cznie 170 fotografii. Autorem

Zdjêcia Roku zosta³ Andrzej Grygiel z Polskiej Agencji Prasowej. Nagrodzona

fotografia przedstawia pacjentów Oddzia³u Kardiologii Wojewódzkiego Szpita-

la Specjalistycznego nr 5 im. Œw. Barbary w Sosnowcu, którzy ciesz¹ siê z

bramki strzelonej przez Polaków w meczu z Grecj¹ podczas EURO 2012. Na-

grodê Banku Zachodniego WBK otrzyma³ Andrzej Hrechorowicz (freelancer)

za fotoreporta¿ „¯o³nierze Wyklêci”, a dziennik Rzeczpospolita nagrodzi³ Ada-

ma War¿awê (Polska Agencja Prasowa) za zdjêcie obrazuj¹ce skutki tr¹by

powietrznej, która przesz³a nad Borami Tucholskimi.                   Zapraszamy!

BZ WBK Press Foto 2013
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Rasa Normandzka - Niskie nak³ady, du¿e zyski

Przez wiele stuleci, hodowcy z

Normandii rozwijali tê wyj¹tkow¹ rasê

byd³a na pastwiskach pó³nocno-za-

chodniej Francji. Hodowane na do-

stêpnych paszach, byd³o Normandzkie

znane jest jako dwukierunkowa rasa

byd³a ze wzglêdu na du¿e wydajnoœci

mleka, jak i miêsa. Mleko Normandów,

ze wzglêdu na swój sk³ad, idealnie na-

daje siê do produkcji serów. Wartoœæ

rzeŸna Normandów, wybojowoœæ tu-

szy oraz jej jakoœæ znane s¹ Francu-

skim odbiorcom nie od dziœ. Normand

to krowa w pe³nym tego s³owa zna-

czeniu: w przeciwieñstwie do wyspe-

cjalizowanych ras, zachowa³a wytrzy-

ma³oœæ na trudne warunki oraz utrzy-

ma³a mocne cechy funkcjonalne, ta-

kie jak wysoka p³odnoœæ, ³atwe wy-

cielenia. Inne cechy charakterystycz-

ne to wyj¹tkowa budowa nóg i racic,

genetyczna ró¿norodnoœæ oraz dobre

wykorzystanie paszy. Od p³askowy¿u

w wysokich Andach przez tropiki po

Amerykê Pó³nocn¹, Normandy wyka-

za³y siê du¿¹ zdolnoœci¹ adaptacji w

ró¿nych strefach klimatycznych. Rasa

Normandzka udowadnia, i¿ produkcja

mleka mo¿e byæ utrzymana na wyso-

kim poziomie bez pogarszaj¹cych siê

wskaŸników rozrodu. Z przyjemnoœci¹

przedstawiamy tê unikaln¹ genetykê,

idealnie wpasowan¹ w potrzeby wspó³-

czesnej hodowli.

Bezproblemowa krowa: p³od-

noœæ, zdrowie, ³agodne usposobienie

D³ugie, zimne, mokre, b³otniste

zimy oraz ubogie pasze przygotowa³y

rasê Normandzk¹ na najgorsze. Dzi-

siejszy Normand to rasa, która wystê-

puje od upalnych nadbrze¿y Ameryki

Po³udniowej po Kanadê czy Irlandiê.

Poniewa¿ program hodowlany rasy

Normandzkiej nigdy nie by³ selekcjo-

nowany w kierunku jednej cechy, rasa

ta utrzyma³a swoje wyj¹tkowe przy-

mioty, takie jak wysoka p³odnoœæ,

³atwoœæ wycieleñ, œwietne nogi oraz

ogólna wytrzyma³oœæ, cechy zwykle

trudno dostêpne przy wyspecjalizowa-

nych rasach byd³a.  Jej gruba sierœæ

zapewnia dobr¹ ochronê przed zim-

nem, a specyficzne umaszczenie chro-

ni przez gor¹cym s³oñcem lata. Rasa

ta wykazuje siê wyj¹tkowo ³agodnym

temperamentem. Dodatkowo, Nor-

mandy prezentuj¹ doskona³e wykorzy-

stanie paszy, cecha nadal utrwalana w

ich programie selekcyjnym. W koñcu,

hodowane przez wieki na trawie, do

perfekcji doprowadzi³y swoj¹ zdolnoœæ

wypasania.

Znacz¹ca rasa mleczna:

300,000 krów pod ocen¹, 160 buha-

jów testowanych rocznie

Ksiêga hodowlana dla rasy

Normandzkiej zosta³a za³o¿ona we

Francji w 1883r. Dzisiaj jest tam oko³o

1 000 000 krów, z czego 300 000 znaj-

duje siê pod ocen¹. Z grupy tej wybie-

ranych jest na matki buhajów oko³o

1000 najlepszych pod wzglêdem pro-

dukcji, budowy oraz pochodzenia

krów, które kojarzone s¹ z 8 – 10 bu-

hajami delegowanymi ka¿dego roku do

krycia. 400 byczków wchodzi do pro-

gramu testowego, gdzie s¹ indywidu-

alnie oceniane na wykorzystanie pa-

szy, przyrosty oraz budowê. Najlep-

szych 160 buhajów wchodzi do pro-

gramu testowania na potomstwie. Z

tych 160 do wychowalni wraca od 8

do 10 byków, które staj¹ siê czynnymi

buhajami do wykorzystania w insemi-

nacji na kolejny sezon. Ten model se-

lekcji jest unikatowy ze wzglêdu na

utrzyman¹ równowagê pomiêdzy

czynnikami decyduj¹cymi o rozrodzie

a produkcj¹ mleka. Program taki gwa-

rantuje hodowcom byd³a rasy Nor-

mandzkiej, i¿ rok w rok maj¹ oni do

dyspozycji wyborn¹ stawkê nowych

buhajów.

Idealne mleko na ser: rasa “se-

rowa”

Krowy rasy Normand osi¹gaj¹

œrednio 7000 – 8000 kg mleka w lak-

tacji z 3.6% bia³ka i 4.4% t³uszczu.

Wiele krów produkuje ponad 10 000

kg, niektóre przekraczaj¹ 13 000 kg.

Wyniki te nie odzwierciedlaj¹ w pe³ni

ich genetycznej ró¿norodnoœci, jako ¿e

ponad 90% krów to nosiciele genu B

Kappa Kazeina, a 82% wszystkich

buhajów dopuszczonych do rozrodu

ma genotyp BB. Poziomy kazein beta

i kappa w mleku wp³ywaj¹ na jakoœæ

produkowanego sera, jego spoistoœæ.

Dodatkowo, mleko Normandów wy-

kazuje idealny stosunek poziomu wap-

nia do fosforu, co w po³¹czeniu z po-

ziomem kazein o ma³ej œrednicy daje

od 15 do 20% wiêcej sera, w zale¿no-

œci od producenta. We Francji, Nor-

mandy zwi¹zane s¹ z produkcj¹ tak

znanych serów jak Camembert, Pont-

Léveque oraz Livarot. Dzisiejsze prze-

twórstwo mleka oraz trendy na rynku

mocno faworyzuj¹ produkcjê serów,

³atwo przeliczyæ ten fakt na korzyœci

finansowe p³yn¹ce ze sprzeda¿y mle-

ka krów rasy Normandzkiej.

Idealna na krzy¿ówki z innymi

rasami mlecznymi

Od Vermont do Kalifornii, od

Wisconsin do Texasu, amerykañscy

hodowcy byd³a mlecznego podejmuj¹

decyzjê o krzy¿owaniu swojego stada

z najlepszymi francuskimi buhajami

rasy Normand. Oprócz efektu hete-

rozji, hodowcy chc¹ odzyskaæ dobr¹

p³odnoœæ krów, poprawiæ ich ¿ywot-

noœæ oraz wytrzyma³oœæ, czyli cechy

niejednokrotnie zgubione w selekcji ras

takich jak Holstein czy Jersey. Bada-

nia przeprowadzone w Kalifornii po-

kazuj¹, i¿ krzy¿ówki Normande x Hol-

stein daj¹ zysk z produkcji ¿yciowej o

16 do 26 % wiêkszy ni¿ w przypadku

czystorasowego byd³a Holstein. Co

wiêcej, inbred jest coraz wiêkszym

problemem dla hodowców, nie tylko w

Stanach Zjednoczonych i staje siê przy-

czyn¹ do krzy¿owañ miêdzyrasowych.

Ze wzglêdu na swoj¹ wytrzyma³oœæ,

p³odnoœæ oraz sk³ad mleka, byd³o rasy

Normand idealnie wpasowuje siê w

ten trend.

Dzisiejsza rzeczywistoœæ ró¿ni

siê od wczorajszej. Nasza globalna

ekonomia szuka kreatywnych i inno-

wacyjnych rozwi¹zañ. Rynek staje siê

coraz bardziej wra¿liwy na jakoœæ oraz

promuje efektywn¹, op³acaln¹ produk-

cjê mleka. Rasa Normandzka niesie

ze sob¹ geny, potrzebne w hodowli ni-

skich nak³adów i wysokiej op³acalno-

œci.                      Pawe³ Sztukowski

Najbli¿sze doby  bêd¹ bardzo

mroŸne. W województwie podlaskim,

w nocy temperatura mo¿e spaœæ do -

18 stopni, a z œrody na czwartek na-

wet do -20 stopni Celsjusza. Wojewo-

da podlaski prosi o czujnoœæ i pe³n¹

mobilizacjê. O to by zwracaæ uwagê

na samotnie mieszkaj¹cych s¹siadów,

na osoby chore i w starszym wieku,

jak te¿ na bezdomnych napotkanych

na ulicy, czy choæby na klatce scho-

dowej.

Wojewoda zwraca siê z proœb¹ o:

-upowszechnienie informacji

zarówno o numerze ratunkowym 112,

jak i o funkcjonuj¹cej w Podlaskim

Urzêdzie Wojewódzkim bezp³atnej,

ca³odobowej infolinii – 800 444 989.

Pe³ni¹cy dy¿ur pracownicy Wojewódz-

kiego Centrum Zarz¹dzania Kryzyso-

wego  informuj¹ osoby potrzebuj¹ce

pomocy o tym, gdzie mog¹ j¹ znaleŸæ,

pomagaj¹ w zorganizowaniu pomocy.

W ostatnich dniach takich telefonów

pracownicy Centrum odebrali kilkana-

œcie. Warto pamiêtaæ, ze jeden tele-

fon mo¿e uratowaæ komuœ ¿ycie – nie

ma w tym ¿adnej  przesady.

 -upowszechnienie informacji o

mo¿liwoœci schronienia siê przed zim-

nem, otrzymania gor¹cego posi³ku i

ciep³ej odzie¿y. Dane wszystkich pla-

cówek dzia³aj¹cych na rzecz bezdom-

nych , czyli schronisk, noclegowni, ja-

d³odajni,  punktów pomocy doraŸnej,

oœrodków wsparcia s¹ dostêpne na

stronie internetowej Podlaskiego

Urzêdu Wojewódzkiego w zak³adce

Akcja Zima http://www.bialy-

stok.uw.gov.pl/komunikaty/AkcjaZi-

ma.htm

-mobilizacjê w  Gminnych i Po-

wiatowych Centrach  Pomocy Rodzi-

nie. Wojewoda apeluje o odwiedzanie

osób mieszkaj¹cych samotnie, star-

szych i  schorowanych. Chodzi o to,

by sprawdziæ czy maj¹ ciep³o w do-

mach, czy maj¹ zapas opa³u, czy nie

brakuje im po¿ywienia.  Takie osoby

potrzebuj¹ te¿ niejednokrotnie pomo-

cy w dotarciu na przyk³ad do lekarza i

to równie¿  nale¿y w obecnych trud-

nych warunkach zorganizowaæ. Cen-

tra Pomocy Rodzinie maj¹  mo¿liwoœæ

wyp³acenia zasi³ku celowego na przy-

k³ad na opa³ lub ciep³¹ odzie¿. Woje-

woda apeluje  o to, by pracownicy

pomocy spo³ecznej sprawdzili, czy taki

zasi³ek otrzyma³y wszystkie potrzebu-

j¹ce osoby.

Z informacji przekazanych do

Wojewódzkiego Centrum Zarz¹dzania

Kryzysowego wynika, ¿e samorz¹dy

udzielaj¹ tak¿e pomocy o charakterze

interwencyjnym,  w zwi¹zku z mroza-

mi.   W ostatnich dniach Starostwo w

Kolnie udzieli³o takiej pomocy dziewiê-

ciu rodzinom. Rodziny te potrzebowa-

³y opa³u, leków i ¿ywnoœci.

Rzecznik Prasowy Wojewody

Podlaskiego

Mobilizacja w zwi¹zku z fal¹ mrozów
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Noworczne ¯yczenia pomyœlnosci w ¿yciu osobistym i w ka¿dym wymiarze biznesu.

Magbud i Rodzina Grzybowskich
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bezp³atny dodatek

do „Wieœci Podlaskich”

DRODZY CZYTELNICY

O tym,¿e nie nale¿y przerywaæ tradycji,mówi¹ fakty historyczne.
Od stycznia 2014 roku „Gazeta Hajnowska”, wydawana od 1996 roku
przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Hajnówce, staje siê dodatkiem, wy-
dawanych od 16 lat „Wieœci Podlaskich”.Zdecydowaliœmy, aby gwoli
tradycji historycznej nie zmieniaæ tytu³u. „Gazeta Hajnowska” wiêc po-
zostaje, bêdziemy j¹ wydawaæ we wspó³pracy z lokalnymi samorz¹dami.

Na jej ³amach bêdziemy relacjonowaæ istotne z punktu widzenia
mieszkañców Hajnówki i powiatu hajnowskiego wydarzenia spo³eczne,
kulturalne, edukacyjne, mo¿e polityczne i religijne.

Otwieramy ³amy dla Was Drodzy Czytelnicy – i oczekujemy, ¿e
zechcecie chwyciæ za pióro czy klikn¹æ w klawiaturê, dziel¹c siê z nami,
istotnymi ¿yciowymi problemami.

Pragniemy, aby „Gazeta Hajnowska” pozosta³a równie¿ kronik¹
historyczn¹, otwieraj¹c ³amy dla wspomnieñ i faktów sprzed lat, jak
równie¿ dla wydarzeñ wspó³czesnych. Bowiem dzieñ dzisiejszy, jutro
staje siê histori¹.

Serdecznie witamy Was, „starzy” i nowi czytelnicy „Gazety Haj-
nowskiej” !

Redaktor Naczelny Wies³aw Pietuch

Pogoda nie sprzyja³a tegorocznemu fina³owi WOŒP. Mimo padaj¹cego
œniegu z deszczem, porywistego wiatru i ujemnej temperatury na ulice Haj-
nówki wysz³o 50 wolontariuszy, wœród nich Burmistrz Miasta i Starosta Haj-
nowski. Drugie tyle kwestowa³o w Czeremsze, Kleszczelach, Narwi i Narew-
ce. Mieszkañcy miasta i powiatu nie zwa¿aj¹c na warunki atmosferyczne
wrzucili do puszek 20 055 z³otych.

Absolutnymi rekordzistami okazali siê: przebrana za klauna Sylwia
Gierasimiuk (702,89 z³) oraz Adam Myrcha (614.43) przebrany za ¿ubra.

Punktualnie o 17.15 na scenie PUB-u 300 Cegie³ pojawi³ siê hajnowski
zespó³ „Desant”, który rozgrza³ i rozluŸni³ publicznoœæ. Po nim wyst¹pi³y:
„”Syndrom Kreta”, e³cki zespó³ „Freakin Rudeboys” oraz z dawk¹ mocnego
rocka zespó³ „Pull The Wire” z ̄ yrardowa.

W przerwie miêdzy koncertami odby³a siê licytacja gad¿etów, z której
uzyskano 535 z³otych oraz „Œwiate³ko do Nieba”.

Hajnowski Sztab WOŒP kieruje serdeczne s³owa podziêkowania wszyst-
kim, którzy nas wsparli w realizacji tej szczytnej idei.

Adrian Weremiuk
Pe³ny tekst artyku³u: www.wiescipodlaskie.pl/interentowewiesci

www.hajnowka.pl
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Wizyta studyjna delegacji z Bia³orusi
w Hajnówce

W dniach 19-20 grudnia 2013 r. w ramach realizowanego przez Gminê
Miejsk¹ Hajnówka projektu pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu
oczyszczania œcieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)" delegacja z Bia³orusi
uczestniczy³a w wizycie studyjnej w Hajnówce.

Podczas pierwszego dnia wizyty odby³a siê konferencja w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Hajnówce maj¹ce na celu omówienie postê-
pów we wdra¿aniu projektu, przedstawienie ustaleñ dotycz¹cych powo³ania
Wspólnej Grupy Roboczej, jak równie¿ prezentacjê dotycz¹c¹ trwaj¹cej mo-
dernizacji oczyszczalni œcieków w Hajnówce. Tego dnia uczestnicy mieli tak-
¿e okazjê zapoznaæ siê ze struktur¹ oraz zasadami prowadzenia w mieœcie
gospodarki komunalnej i wodno-œciekowej odwiedzaj¹c m.in. Zak³ad

Spotkanie odbêdzie siê
29.01.2014, o godz. 17.00 w Auli Ze-
spo³u Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jê-
zyka Bia³oruskiego w Hajnówce.

Tematem przewodnim bêdzie
„Organizacja i zarz¹dzanie ruchem
turystycznym”, zgodnie z poni¿szym
zakresem:

1. Analiza ruchu turystyczne-
go w regionie Puszczy Bia³owieskiej
– g³ówne tendencje.

2. Podmioty i narzêdzia odpo-
wiedzialne za zarz¹dzanie ruchem
turystycznym w regionie Puszczy Bia-
³owieskiej.

3. Mo¿liwoœci i wyzwania re-
gionu Puszczy Bia³owieskiej w zakre-
sie rozwoju ruchu turystycznego.

4. Koncepcja produktu tury-
stycznego w regionie Puszczy Bia³o-
wieskiej – potencja³ i propozycje.

5. Szlaki turystyczne w rezer-
watach.

Zainteresowanym uczestni-
kom zapewniamy bezp³atny transport
– w celu ustalenia szczegó³ów prosi-
my o kontakt z Biurem Projektu ,,Plat-
forma wspó³pracy na rzecz zrówno-
wa¿onego rozwoju rejonu Puszczy
Bia³owieskiej”, tel. 85 682 30 47, e-
mail: platforma.koordynator@po-
wiat.hajnowka.pl.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza

V otwarte spotkanie Platformy Dialogu
i Wspó³pracy

Cd. str. 2
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10. 01. 2014 r., równo o 13:01
na Stacji Kolejowej Hajnówka roz-
brzmia³ pierwszy gwizdek sygnalizu-
j¹cy start poci¹gu ³¹cz¹cego Hajnów-
kê z Warszaw¹. Nowoczesny szyno-
bus pospiesznie pomkn¹³ ku stolicy
zabieraj¹c w podró¿ 30. pasa¿erów.
Uruchomienie bezpoœredniej linii
³¹cz¹cej Region Puszczy Bia³owieskiej
z Centraln¹ Polsk¹ to wielki sukces
spó³ki PKP Przewozów Regionalnych,
który gor¹co wspiera³y lokalne samo-
rz¹dy.

Czasy, gdy pasa¿erowie chc¹c
pokonaæ trasê Hajnówka – Warsza-
wa – Hajnówka, musieli gor¹czkowo
biegn¹æ z poci¹gu do poci¹gu, a po-
tem odstaæ po³owê trasy w kolejce do
konduktora, by wyjaœniæ kwestiê bi-
letu opieczêtowanego adnotacj¹ ,,da-
lej’’, bezpowrotnie minê³y. Od
10.01.2014 r. ¿eby dostaæ siê do stoli-
cy, nie trzeba bêdzie siê dwukrotnie
przesiadaæ. Po³¹czenie kolejowe Inter-
REGIO  ,,Bia³owie¿a’’ wi¹¿¹ce Haj-

InterREGIO ,,Bia³owie¿a’’:
poci¹g na trasie Hajnówka – Warszawa Wschodnia – Hajnówka’’ ju¿ ruszy³!

W trakcie uroczystego otwarcia
pierwszego kursu pasa¿erowie otrzy-
mali ulotkê z rozk³adem jazdy oraz
mapki powiatu hajnowskiego, udo-
stêpnione przez Starostwo Powiato-
we. Uruchomienie bezpoœredniego
po³¹czenia cieszy hajnowian:

- To bardzo dobra inicjatywa.
Aby dojechaæ do Warszawy, nie trze-
ba siê bêdzie siê po 2 razy przesia-
daæ, a i ekonomicznie te¿ wychodzi
na plus. Do tej pory ciê¿ko by³o siê
dostaæ z Hajnówki do stolicy, wiêc ze
znajomymi organizowaliœmy trans-
port samochodem, a zrzutka na pali-
wo by³a odczuwalna. Zni¿kowy bilet
kupiony u konduktora  jest du¿o tañ-
szy. Poza tym, teraz, gdy mogê bez-
poœrednio dojechaæ do Warszawy, ju¿
nie bêd¹ musia³a biegaæ po peronie z
baga¿ami, a do walizek mogê zapa-
kowaæ wiêcej jedzenia – cieszy siê
Ania, studentka mieszkaj¹ca w War-
szawie.

- Uruchomienie dodatkowego
kursu i to bezpoœrednio do Warsza-
wy oceniam bardzo pozytywnie. Czê-
sto je¿d¿ê do stolicy, wiêc zmiana
komfortu jazdy bêdzie odczuwalna.
Poza tym to du¿a szansa dla rozwo-
ju turystyki w Hajnówce. Turystom
³atwiej bêdzie do nas dotrzeæ – pro-
gnozuje Kamil Sulima, na co dzieñ
studiuj¹cy i mieszkaj¹cy w stolicy.

Dodatkowe po³¹czenie,
wiele korzyœci.

Wraz z pojawieniem siê nowe-
go po³¹czenia w rozk³adzie jazdy,
pojawiaj¹ siê  nowe oczekiwania.
Stwarza ono szansê na rozwój tury-
styki w regionie, bowiem dziêki linii
InterREGIO ,,Bia³owie¿a’’ Puszczê
Bia³owiesk¹ i Centraln¹ Polskê dziel¹
jedynie trzy godziny podró¿y. Po³¹-
czenie daje równie¿ nadzieje na za-
hamowanie szkodliwego dla rozwo-
ju regionu trendu systematycznego
zmniejszania liczby kolejowych po³¹-
czeñ pasa¿erskich, a w dalszej per-
spektywie – na przeciwdzia³anie wy-
kluczeniu komunikacyjnego regionu.

Problem doskonale rozumiej¹
lokalne samorz¹dy, które do³o¿y³y
wszelkich starañ, by  po³¹czenie zo-
sta³o otwarte:

- Starostwo Powiatowe wraz z
Urzêdem Miasta aktywnie uczestni-
czy³o w pracach nad przedsiêwziê-
ciem. Wspólnie z Burmistrzem Haj-
nówki braliœmy udzia³ w konsulta-
cjach w sprawie rozk³adu jazdy po-
ci¹gu – mówi W³odzimierz Pietro-
czuk, starosta hajnowski.

Starostwo Powiatowe nie po-
rzuci³o równie¿ planów dotycz¹cych
uruchomienia  po³¹czenia Hajnówka
– Bia³owie¿a. Projekt uruchomienia

tego odcinka kolejowego zosta³
uwzglêdniony w Planie Zrównowa-
¿onego Rozwoju Publicznego Trans-
portu Zbiorowego dla Województwa
Podlaskiego, co urealnia szansê jego
powodzenia. Linia wymaga jednak
remontu, którego realizacja jest wa-
runkiem koniecznym dla otwarcia
po³¹czenia. Jako ¿e odcinek kolejowy
Hajnówka – Bia³owie¿a stanowi mie-
nie powiatu [od 2006 r. red.], obowi¹-
zek ten spoczywa na samorz¹dzie po-
wiatowym.

Nowoczesny szynobus obs³uguj¹cy liniê
Hajnówka - Warszawa - Hajnówka

gotowy do odjazdu.

nówkê z Warszaw¹ oficjalnie zosta³o
otwarte. Na razie tylko w weekendy
– poci¹g bêdzie kursowa³ bowiem w
pi¹tki i niedziele, z uwzglêdnieniem
dat w okolicy d³ugich weekendów i
œwi¹t, ale dyrektor PKP Przewozy
Regionalne w Bia³ymstoku El¿bieta
Za³uska nie wyklucza zwiêkszenia
liczby tras:

- Musimy sprawdziæ czy roz-
k³ad poci¹gu obejmuj¹cy pi¹tki i nie-
dziele bêdzie mia³ dobr¹ frekwencjê.
Jeœli rachunek ekonomiczny wyjdzie
na plus, na pewno pomyœlimy o
zwiêkszeniu iloœci kursów.

…Bezpoœredni kurs
do Warszawy?

Hajnowianie s¹ na tak!

Wizyta studyjna delegacji z Bia³orusi
w Hajnówce Cd. ze str. 1

Zagospodarowania Odpadów, PUK Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o., stacjê uzdat-
niania wody. Ponadto goœciom zosta³a przybli¿ony system funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Hajnówce poprzez wizytacjê w Zak³adzie Komuni-
kacji Miejskiej.

Natomiast w drugim dniu trwania wizyty delegacja goœci z Bia³orusi
odwiedzi³a m.in. nowoczesne laboratoria Zamiejscowego Wydzia³u Leœnego
Politechniki Bia³ostockiej w Hajnówce, jeden z najnowoczeœniejszych obiek-
tów rekreacyjnych w województwie podlaskim - Park Wodny oraz Sobór Œw.
Trójcy - per³ê hajnowskiej architektury sakralnej. Spotkanie podsumowa³o
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leœnego im. prof. J. Miklaszewskiego funk-
cjonuj¹cego przy Bia³owieskim Parku Narodowym.

Monika M¹ka

Niniejszy dokument powsta³ dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska-Bia³oruœ-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzial-
noœæ za treœæ tego dokumentu le¿y wy³¹cznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie mo¿e
byæ w ¿adnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

 - Obecnie jesteœmy na etapie
poszukiwania œrodków finansowych
na remont linii – mówi W³odzimierz
Pietroczuk.

Oczywiœcie ka¿de przedsiê-
wziêcie wymaga czasu, jednak pierw-
szy krok ku lepszemu sta³ siê faktem.
Wobec radosnego stanu rzeczy, redak-
cji ,,GH’’ nie pozostaje nic innego, jak
¿yczyæ wszystkim pasa¿erom przy-
jemnej podró¿y ?.

Katarzyna Niko³ajuk
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   W dniu 10.01.2014 r. na kole-
jowym przejœciu granicznym w Sie-
mianówce dokonano uroczystego
otwarcia nowego budynku infrastruk-
tury organów granicznych. Nowocze-
sny, dobrze wyposa¿ony budynek nie
tylko poprawi bardzo trudne dotych-
czas warunki pracy s³u¿b granicz-
nych i celnych, ale przede wszystkim
daje mo¿liwoœæ rozszerzenia zakresu
odpraw granicznych na towary objê-
te kontrol¹ fitosanitarn¹ a poprzez
zastosowanie nowoczesnych roz-
owi¹zañ teleinformatycznych znako-
micie usprawni odprawy towarów.

Inwestycja zrealizowana przy
du¿ym wpsarciu œrodków Polsko –
Szwajcarskiego Programu Wspó³pra-
cy kosztowa³a ok 17,5 mld z³. Jest to
pierwszy, najbardziej pilny etap mo-
derniazcji  przejœcia granicznego w
Siemianówce. Przewidywany jest ko-
lejny etap obejmuj¹cy m.in. monito-
ring linii kolejowej od przejœcia do
granicy pañstwa, k³adk¹ nad torami

Otwarcie transgranicznego przejœcia kolejowego w Siemianówce

oraz budynek komercyjny, którego
realizacja mo¿liwa jest w najbli¿szych
latach.

Modernizacja przejœcia gra-
nicznego jest te¿ du¿ym wyzwaniem
dla samorz¹dów w zakresie dostoso-
wania infrastruktury drogowej prowa-
dz¹cej ku przejœciu do potrzeb ruchu
samochodowego zwi¹zanego z jego
funkcjonowaniem. Najwa¿niejszym
problemem jest przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 687 zarówno w kie-
runku Bia³egostoku jak i Hajnówki
oraz drogi powiatowej Nr 1644 B od
drogi wojewódzkiej do Siemianówki.
Mam nadziejê, ¿e œrodki finansowe

na realizacjê tych inwestycji drogo-
wych prowadz¹cych do wa¿nego
punktu logistycznego, jakim jest przej-
œcie graniczne znajd¹ siê w Region-
lanym Programie Operacyjnym Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014
– 2020.

Przejœcie graniczne w Siemia-
nówce jako okno towarowe na
wschód jest wa¿nym elementem
przedsiêwziêæ, które zosta³y b¹dŸ s¹
realizowane na granicy polsko – bia-
³oruskiej  w granicach administracyj-
nych powiatu hajnowskiego (tak, jak
funkcjonuj¹ce ju¿ przejœcie graniczne
piesze i rowerowe w Puszczy Bia³o-

wieskiej, budowane przejœcie drogo-
we po obydwu stronach granicy  Po-
³owce- Pieszczatka). Dope³nieniem
by³oby uruchomienie miêdzynarodo-
wego poci¹gu osobowego na linii
Brzeœæ – Bia³ystok z ewentualnym
przed³u¿eniem do Grodna oraz wdro-
¿enie w ¿ycie polsko – bia³oruskiej
umowy o tzw. ma³ym ruchu granicz-
nym, tak oczekiwanym przez miesz-
kanców pogranicza obydwu krajów.
Do pe³ni szczêœcia brakowa³oby  ju¿
tylko uproszczenia a najlepiej zniesie-
nia obowi¹zku wizowego. Warto od-
notowaæ, i¿ zrealizowane ostatnio
przedsiêwziêcia na granicy polsko –
bia³oruskiej oraz inne samorz¹dowe
inicjatywy zwi¹zane ze wspó³prac¹
transgraniczn¹ sprawiaj¹, ¿e peryfe-
ryjne przygraniczne po³o¿enie powia-
tu hajnowskiego powoli przestaje byæ
barier¹ rozwojow¹.

W³odzimierz Pietroczuk,
starosta hajnowski

W dobie postêpu technicznego
oraz zwi¹zanego z tym procesu cy-
fryzacji informacji, posiadanie kom-
putera oraz dostêp do internetu z per-
spektywy ka¿dego cz³owieka jest zu-
pe³nie naturalnym stanem rzeczy.
Tak naturalnym, ¿e brak któregoœ z
tych narzêdzi stanowi³oby powa¿ne
zagro¿enie dla rozwoju intelektualne-
go jednostki oraz jej przysz³ej kariery
zawodowej – znajomoœæ obs³ugi kom-
putera w dzisiejszym œwiecie to pod-
stawowa umiejêtnoœæ, obowi¹zkowy
punkt w CV. Nie dziwi wiêc fakt, i¿
ju¿ w planach zajêæ pierwszoklasi-
stów znajduj¹ siê lekcje w pracowni
komputerowej. Dla wielu uczniów
zajêcia w szkole stanowi¹ jedyn¹ oka-
zjê do pracy z komputerem. Dziêki
dzia³aniom Starostwa Powiatowego
w Hajnówce osobom szczególnie za-
gro¿onym wykluczeniem cyfrowym,
u³atwiony zostanie dostêp do korzy-
stania ze sprzêtu.

Obiecuj¹cy pocz¹tek roku
W zwi¹zku z realizacj¹ przez

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
projektu „Przeciwdzia³anie wyklucze-

Szko³y dostan¹ nowe komputery
niu cyfrowemu w Powiecie Hajnow-
skim” w ramach dzia³ania 8.3 Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, dziêki uzyskanym
oszczêdnoœciom w projekcie,  hajnow-
skie szko³y ponadgimnazjalne otrzy-
maj¹ dodatkowych 45 komputerów.

Zakupiony sprzêt trafi do:
- Zespo³u Szkó³ Zawodowych

w Hajnówce;
- Zespo³u Szkó³ z Dodatkow¹

Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego w Haj-
nówce;

- Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Hajnówce;

- Specjalnego Oœrodka Szkolno
– Wychowawczego w Hajnówce;

- Powiatowego Oœrodka Wspar-
cia dla Osób z Upoœledzeniem Umy-
s³owym w Hajnówce;

- Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej w Hajnówce.

Komputery przeznaczone bêd¹
dla uczniów oraz podopiecznych
wy¿ej wymienionych placówek,
wœród których s¹ osoby zagro¿one
wykluczeniem cyfrowym oraz osoby
niepe³nosprawne, które nie uczestni-

czy³y dotychczas w realizowanym
projekcie.  S¹ to przede wszystkim
uczniowie nowych roczników szkol-
nych, którzy nie mogli wzi¹æ udzia³u
w realizowanym projekcie oraz oso-
by niepe³nosprawne bêd¹ce pod-
opiecznymi w powiatowych placów-
kach opiekuñczych, pochodz¹ce czê-
sto z rodzin dysfunkcyjnych b¹dŸ
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej. Komputery bêd¹ stano-
wiæ znacz¹c¹ pomoc w pracy dydak-
tycznej z tymi osobami oraz s³u¿yæ
ró¿nym formom rehabilitacji pod-
opiecznych tych placówek. W najbli¿-
szym czasie og³oszony zostanie prze-
targ na zakup sprzêtu.

Pierwsze sukcesy
Przedsiêwziêcie stanowi konty-

nuacjê dzia³añ podjêtych w 2012 r.
Pierwszym du¿ym sukcesem Staro-
stwa Powiatowego by³o udzielenie
pomocy grupie 180. osób, obejmuj¹-
cej niepe³nosprawnych oraz uczniów
ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z ca³ego powiatu. W ra-
mach tego beneficjenci projektu, któ-
rych zakup komputera przekracza³

mo¿liwoœci finansowe ich rodzin,
otrzyma³y darmowe laptopy z dostê-
pem do internetu. Profitenci projektu
uczestniczyli równie¿ w szkoleniach
z zakresu obs³ugi komputerów. Reali-
zacja przedsiêwziêcia stanowi³a du¿e
wyzwanie zarówno pod wzglêdem
finansowym jak i organizacyjnym.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
podo³a³o zadaniu. Dziêki inicjatywie
samorz¹du sprzêt trafi³ do najbardziej
potrzebuj¹cej m³odzie¿y, która wraz
z nowym komputerem dosta³a du¿o
wiêcej – szansê na bycie on – line, z
czym wi¹¿e siê szeroki dostêp do in-
formacji.

Katarzyna Niko³ajuk

Projekt  „Przeciwdzia³anie wyklucze-
niu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”
realizowany  w ramach dzia³ania 8.3 Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

10 stycznia 2014 roku w sali
konferencyjnej Urzêdu Miasta Haj-
nówka podczas corocznego spotkania
op³atkowego Ko³a Terenowego
Zwi¹zku Sybiraków w Hajnówce ze-
bra³o siê kilkadziesi¹t osób, które prze-
¿y³y gehennê zes³añ i bolszewickich
³agrów. W spotkaniu uczestniczyli
równie¿ przedstawiciele lokalnych sa-
morz¹dów, duchowieñstwa oraz in-
stytucji wspó³pracuj¹cych ze Zwi¹z-
kiem.  Hajnowskie Ko³o Terenowe
Zwi¹zku Sybiraków liczy oko³o 100

Spotkanie Sybiraków
cz³onków. Z Haj-
nówki wywie-
ziono 462 osoby,
powróci³o 150.
Na zebraniu
Ko³a wybrano
ponownie za-
rz¹d, w sk³ad
którego weszli:
Irena Kostera,
Zofia Kowalska, Anna Zieniuk, Ry-
szard Baj i Jerzy Szereszewiec.

Podczas spotkania odby³a siê

tak¿e pro-
mocja ksi¹¿-
ki pt. Wspo-
mnienia de-
p o r t o w a -
nych z ziemi
podlaskiej
na Syberiê i
do Kazach-
stanu w la-

tach 1939-1956”, której wydanie by³o
mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu Pani
Ireny Kostery oraz Pani Alli Gryc. Pu-

blikacja zawiera ¿yciorysy  hajnow-
skich Sybiraków, ich dzieje, opisy naj-
dalszych zak¹tków œwiata, gdzie
przebywali i jest œwietn¹ lektur¹,
któr¹ mo¿na poleciæ wszystkim cie-
kawym historii ludzi ¿yj¹cych na wy-
gnaniu, a w szczególnoœci dzieciom i
wnukom Sybiraków.

Ksi¹¿ka dostêpna bêdzie w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Haj-
nówce i Parku Wodnym w Hajnów-
ce.

   Jaros³aw Grygoruk



Gazeta Hajnowska - bezp³atny dodatek do „Wieœci Podlaskich”   ISSN-1509-0329.
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Wspó³praca”, spó³ka z o.o., 15-092 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 1/1.    gazeta@hajnowka.pl,  redakcja@powiat.hajnowka.pl
Redaktor Naczelny: Wies³aw Pietuch tel.531 530 691, redaktor wydania: Wies³aw Soko³owski tel. 601 724 296
Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.

4                                                                                                                                                         Gazeta Hajnowska

FERIE ZIMOWE 2014 W HAJNOWSKIM DOMU KULTURY
28. 01. - WTOREK
godz. 10.00- 12.00 - PORANEK Z FILMEM (filmy animowane nie tylko dla
najm³odszych)
godz. 12.00- 13.00 -WARSZTATY TAÑCA LUDOWEGO (szko³a podstawowa)
godz. 13.00- 14.30 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE „Papierowe Zwierzaki
godz. 16.30 - WARSZTATY TAÑCA HIP-HOP (szko³a podstawowa)
godz. 16.00-17.00 - ZAJÊCIA RYTMICZNO-RUCHOWE (dla dzieci najm³od-
szych 4-6 lat)
29.01 - ŒRODA
godz.9.00-10.00 - ZAJÊCIA WOKALNE
godz.10.00-12.00 - FERIE Z DEKUPA¯EM (gimnazjum i szko³a œrednia)
godz.10.00-12.00 - PORANEK Z FILMEM (film o tematyce tanecznej)
godz. 12.00- 13.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE „Puszyste stworki
godz.13.00-14.00 - WARSZTATY TAÑCA NOWOCZESNEGO (szko³a podsta-
wowa)
godz. 14.00-15.00 - WARSZTATY TAÑCA NOWOCZESNEGO (szko³a œred-
nia)
godz.16.00-17.00 - WARSZTATY MA¯ORETEK
30.01 - CZWARTEK
godz. 9.00-10.00 - ZAJÊCIA WOKALNE
godz. 10.00-12.00 - PORANEK Z FILMEM (lektury)
godz. 12.00-13.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE (Magiczne origami)
godz. 13.00-15.00 - ZABAWA Z TAÑCEM (gra X-box KINET”DANCE CEN-
TRAL
godz. 16.00-17.30 - WARSZTATY MA¯ORETEK
31.01 - PI¥TEK
godz.10.00-12.00 - PORANEK Z FILMEM (filmy animowane nie tylko dla
najm³odszych)
godz.13.00-15.00 - ZABAWY ZE ŒPIEWEM – KARAOKE
godz.18.00-19.00 - ABC TAÑCA TOWARZYSKIEGO (szko³a podstawowa)
1.02 - SOBOTA
godz. 10.00-12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE „Kwitn¹ce drzewka
godz. 16.00            -  SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI „Nowe szaty
cesarza”, „Dziewczynka z zapa³kami” , „Czerwony kapturek”

4.02 - WTOREK
godz.10.00-12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE „Plecione bransoletki”(dla dzieci
starszych)
godz.12.00-13.00 - WARSZRATY TAÑCA LUDOWEGO (szko³a podstawowa)
godz. 16.00-17.00 - ZAJÊCIA RYTMICZNO RUCHOWE DLA NAJM£OD-
SZYCH 4-6l
godz. 16.30 - WARSZTATY TAÑCA HIP-HOP (gimnazjum i szko³a œrednia)
5.02 - ŒRODA
godz. 9.00-10.00 - ZAJÊCIA WOKALNE“godz.10.00-12.00 - FERIE Z DEKU-
PA¯EM (gimnazjum i szko³a œrednia)“godz.12.00-13.30 - ZAJÊCIA PLASTYCZ-
NE „Ciekawskie kotki”
6.02 - CZWARTEK
godz.9.00-10.00 - ZAJÊCIA WOKALNE“godz.10.00-12.00 - ZAJÊCIA PLA-
STYCZNE „Filcowe kwiatki”
7.02 - PI¥TEK
godz. 13.00 -14.30- ZAJÊCIA PLASTYCZNE „Karnawa³owe maski
godz. 17.00 - BAL „U KRÓLA LULA” (Bal maskowy dla najm³odszych)
godz. 18.00-19.00 - ABC TAÑCA TOWARZYSKIEGO (szko³a podstawowa)
8.02 - SOBOTA
godz. 10.00-12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE (Walentynkowe serca)

ZMIANA GODZIN PRACY URZÊDU MIASTA HAJNÓWKA
Zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 8/14 Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzê-
du Miasta Hajnówka od 1 lutego 2014 r. Urz¹d Miasta Hajnówka pracuje
w godzinach:

poniedzia³ek - od  8:30 do 16:30
wtorek - pi¹tek - od  7:30 do 15:30
 KASA:
poniedzia³ek - od   8:30   do 16:00
wtorek - pi¹tek - od   8:00  do 15:00
przerwa          - od  10:30  do 11:30

DOP£ATY DO OP£ATY ENERGETYCZNEJ I OP£ATY ZA GO-
SPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

O dop³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi mo¿e siê ubie-
gaæ rodzina wielodzietna, w sk³ad której wchodz¹ rodzice (lub jeden ro-
dzic samotnie wychowuj¹cy dzieci) i co najmniej troje dzieci w wieku do
18 roku ¿ycia lub 25 roku ¿ycia je¿eli uczy siê lub studiuje. Do cz³onków
rodziny nie wlicza siê dziecka pozostaj¹cego w zwi¹zku ma³¿eñskim.

O dodatek energetyczny dla osób korzystaj¹cych z dodatku miesz-
kaniowego mo¿e ubiegaæ siê osoba, która jest stron¹ umowy komplekso-
wej lub umowy sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej z przedsiêbior-
stwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elek-
trycznej.

Wiêcej informacji i wnioski do pobrania na stronie internetowej
www.hajnowka.pl w zak³adce udrz¹d on-line

31 stycznia 2014 roku, w granicach administracyjnych miasta Haj-
nówka, Stowarzyszenie Ochrony Zwierz¹t „CIAPEK" w Hajnówce prze-
prowadzi akcjê wy³apywania bezdomnych zwierz¹t. “

ATRAKCJE i PROMOCJE FERYJNE w Parku Wodnym
25.01. - SOBOTA
godz. 20.00 – 1.00 - NOC KARNAWA£OWA w Parku Wodnym“Zabawy ta-
neczne przy gor¹cych rytmach latyno-amerykañskich, country, niezapomnia-
nych latach 80-tych, hawajskich i jamajskich, hiszpañskich i w³oskich. Bilet
indywidualny bez limitu czasu!
27. 01 - 07.02
FERYJNY KURS NAUKI P£YWANIA - przyœpieszony kurs nauki p³ywania.
Zapisy w kasie Parku Wodnego ju¿ trwaj¹. Liczba miejsc ograniczona.
27.01 - 09.02
PROMOCJA Do ka¿dego biletu ulgowego dodajemy 60 minut GRATIS
3.02. -  PONIEDZIA£EK
12.30 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE
05.02. - ŒRODA
godz. 12.00 - RYTMY KARNAWA£OWE

Hajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza
Luty 2014
1.02 godz.16.00 - TEATRZYK DLA DZIECI
„Nowe szaty cesarza „ „Dziewczynka z zapa³kami”„Czerwony kapturek”
1.02 godz. 18.00  -  Spotkanie integracyjne podopiecznych Stowarzyszenia
„Pomocna d³oñ”
7.02. godz.17.00 – BAL ”U KRÓLA LULA”   (bal maskowy dla najm³odszych)
„SPUTNIK NAD POLSK¥”- FESIWAL FILMU ROSYJSKIEGO
7.02. godz.18.00 -  „SYBERIA MONAMOUR”
8.02. godz.16.00 - „PRAGNIENIE”
8.02.godz.18.00 - „RUSA£KA”
9.02. godz.15.00 - „CÓRKA”
9.02.– KONCERT AKORDENOWY MATEUSZA CHARKIEWICZA
9.02. godz.17.30  - „IRONIA LOSU”
11,18. 02. godz. 17.00 KLUB AMATORA PLASYTKA

„Linoryt exlibris”
12.02. godz. 14.30 – UNIWERSYTET III WIEKU
15.02.        – BAL WALENTYNKOWY
16.02. godz. 14.00 – „PIOSENKA BIA£ORUSKA 2014”
22.02. godz. 10.00 – SZKO£A DIABETYKA
24,25.02.                -  KINO ORANGE
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej www.hdk.hajnowka.pl

ZAPRASZAMY !

LODOWISKO
Lodowisko czynne jest codziennie (równie¿ w weekendy)
Podczas ferii zimowych zapraszamy w godzinach 10.00 – 19.00
Przy obiekcie funkcjonuje wypo¿yczalnia ³y¿ew dysponuj¹ca 100 parami ³y¿ew.
£y¿wy mo¿na wypo¿yczyæ do godziny 18.30.
Wstêp na lodowisko oraz wypo¿yczenie ³y¿ew jest bezp³atne


