
XII Prezentacje Edukacyjne "Uczelnie w powiecie" · 24.02.Sokó³ka · 25.02 Bielsk Podlaski

· 26.02 Hajnówka · 3.03 Wysokie Mazowieckie · 4.03 Siemiatycze     Zapraszamy maturzystów

Tylko do 28 lutego mo¿esz zg³osiæ kandydata do tytu³u „Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Bielskiej 2013r” i „Najlepszego

Sportowca i Trenera Ziemi Hajnowskiej 2013 r.”  Regulaminy plebiscytów dostêpne na stronie www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

Tradycyjnie ju¿, jak co roku starosta bielski zaprosi³ przedstawi-

cieli grup spo³eczno – zawodowych z ca³ego powiatu oraz s¹siaduj¹cych

i wspó³pracuj¹cych gmin i starostw.

24 stycznia br. na noworoczne spotkanie do Zespo³u Szkó³ nr 4 w Biel-

sku Podlaskim przybyli duchowni, w³odarze województwa, samorz¹dów wszyst-

kich szczebli, oraz osoby reprezentuj¹ce urzêdy, agencje, banki, i instytucje, a

tak¿e rektorzy uczelni wy¿szych, dyrektorzy szkó³, przedsiêbiorcy, przedstawi-

ciele s³u¿b mundurowych, leœnych i harcerstwa oraz pracownicy jednostek or-

ganizacyjnych powiatu.

Spotkanie sta³o siê okazj¹ do zaprezentowania przez starostê S³awomira

Jerzego Snarskiego osi¹gniêæ i sukcesów Powiatu Bielskiego w ci¹gu 15 lat

jego istnienia, jak równie¿ specyfiki jego dzia³ania. Szczególny nacisk starosta

po³o¿y³ na s³u¿ebn¹ rolê samorz¹du powiatowego wobec mieszkañców powia-

tu oraz rolê przedsiêbiorstw w jego rozwoju. W tym kontekœcie wypowiedzia³

siê na temat wspó³pracy z przedsiêbiorcami, owocuj¹cej m.in. kszta³ceniem

m³odzie¿y w kierunkach po¿¹danych przez bielskie firmy, niskim wskaŸnikiem

bezrobocia, czy te¿ przyspieszeniem tempa rozwoju gospodarczego powiatu.

Na uwagê zas³uguj¹ wymienione przez starostê imponuj¹ce liczby i kwoty,

które obrazuj¹ dorobek powiatu w okresie minionych 15 lat. Na walkê z bezro-

bociem wydano 46,5 mln z³, na oœwiatê i edukacjê – 264 mln z³, bielski szpital

przyj¹³ 96 tys. pacjentów, a szko³y ukoñczy³o ok. 15 tys. absolwentów. Przebu-

dowano 192 km dróg, wydaj¹c na to 74 mln z³. Powiat jest miejscem bezpiecz-

nym – wskaŸnik przestêpczoœci jest tu minimalny, sprawnie dzia³aj¹ jego s³u¿by

spo³eczne koordynowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Dom

Pomocy Spo³ecznej w Brañsku, Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza Typu

Rodzinnego nr 1 (dawniej Rodzinny Dom Dziecka), rodziny zastêpcze, Warsz-

tat Terapii Zajêciowej.

Wszystkie te sukcesy zaimponowa³y zaproszonym goœciom, którzy nie

szczêdzili pochwa³, podkreœlaj¹c wyj¹tkowoœæ naszego powiatu, rozwijaj¹cego

siê dynamicznie mimo istniej¹cych przeszkód. W tym duchu wypowiadali siê

Noworoczne spotkanie u starosty bielskiego

Cd. str. 2

Rok XVI,       Nr 3-4 (254-255)     1-28.02.2014 r.

W miesi¹cu grudniu 2013 r. Firma TMS Diagnostyka Sp. z o.o., prowa-

dz¹ca funkcjonuj¹c¹ w hajnowskim Szpitalu Pracowniê Tomografii Kompute-

rowej dokona³a wymiany tomografu komputerowego znajduj¹cego siê na wy-

posa¿eniu Pracowni. Dotychczas eksploatowany w Pracowni aparat 4-rzêdo-

wy zast¹piony zosta³ znacznie nowoczeœniejszym, 16-rzêdowym spiralnym to-

mografem AQUILION S16 produkcji japoñskiej firmy Toshiba.

Nowy tomograf w hajnowskim szpitalu

Cd. str. 6



2                                                                                                                                                                                                           Wieœci Podlaskie

Potrzymam Pañstwa w nie-

pewnoœci. Dokoñczenie tej prze-

powiedni Wies³awa Pusza, starosty

bia³ostockiego zamieszczê na ko-

niec wywiadu, który przeprowadzi-

³em przed kilkoma dniami.

Mieszka Pan w gminie, Wa-

silków, W³odarzem powiatu bia³o-

stockiego jest Pan ju¿ IV kaden-

cjê. Tyle wie o Panu przeciêtny

mieszkaniec tych terenów. Proszê

o wiêcej konkretów.

- Urodzi³em siê w £añcucie,

tam skoñczy³em technikum, potem stu-

diowa³em na SGGW w Warszawie,

gdzie pozna³em swoj¹ ¿onê i nasz

zwi¹zek œci¹gn¹³ mnie na Podlasie,

gdzie mieszkam od 35 lat.

Drogê zawodow¹ zacz¹³em od

pracy w Wojewódzkim Oœrodku Do-

radztwa Rolniczego, który siê mieœci³

w tym budynku, w którym dziœ urzê-

dujê, jako ¿e WODR przeniós³ siê do

Szepietowa. PóŸniej krótko pracowa-

Juchnowiec, zostanie moim zdaniem…

³em w Urzêdzie Wojewódzkim, a na-

stêpnie wystartowa³em w wyborach

samorz¹dowych, czego nastêpstwem

by³ wybór mnie na starostê powiatu,

którym jestem ju¿ szesnasty rok.

Zarz¹dzaj¹c powiatem tyle lat

nie bêdzie Panu trudno odpowie-

dzieæ na pytanie – najprê¿niejsze

gminy  produkcyjno- gospodarcze

w powiecie to …?

- Generalnie kondycja gminy

zale¿na jest od tego, jakimi pieniêdzmi

mo¿e operowaæ i przeznaczaæ na po-

trzebne inwestycje, a ich suma zale¿-

na jest od kilku czynników. General-

nie gminy s¹ finansowane przez dota-

cje, subwencje oraz dochody z podat-

ków.

Te dwa pierwsze parametry s¹

g³ownie zwi¹zane z iloœci¹ mieszkañ-

ców, im wiêksza gmina, wiêcej miesz-

kañców, tym wiêcej pieniêdzy, ale

wa¿ne s¹ te¿ wp³ywy z podatków. S¹

one zale¿ne od iloœci zak³adów pracy,

a tak¿e od iloœci ludzi pracuj¹cych

(tzw. podatek od osób fizycznych).

Dlatego te¿ z powodu s¹siedztwa z

Bia³ymstokiem najmocniejsze s¹ czte-

ry gminy  po³o¿one w jego pobli¿u tj.

Wasilków, Juchnowiec Koœcielny, Su-

praœl i Choroszcz.

Skupmy siê, wiêc na gminie

Juchnowiec, jako, ¿e tam ukazuje

siê nasz dwutygodnik „Wieœci Pod-

laskie”. Czy nie odczuwa Pan, ¿e

Bia³ystok ma zakusy na przy³¹cze-

nie Kleosina?

- Wieœ atrakcyjna, cztery tysi¹-

ce mieszkañców, szko³a, prê¿na spó³-

dzielnia mieszkaniowa, wybudowane

ulice z oœwietleniem do tego ewene-

ment – jedyna w Polsce wy¿sza uczel-

nia na wsi.

Trudno mi odpowiedzieæ na to

pytanie. Te zakusy stolicy naszego

województwa s¹ zmienne. Wczeœniej,

kiedy by³a koncepcja, ¿e Bia³ystok mia³

siê staæ metropoli¹ (powinien liczyæ

ponad 300 tys. mieszkañców, a mia³

ich tylko  290 tys.) chcia³ przy³¹czaæ

wszystko, co siê da³o. Tak w obszar

miasta w³¹czono Zawady (gm. Do-

brzyniewo D.) i Koloniê Dojlidy (gm.

Zab³udów).

Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e ta-

kie przy³¹czenie powoduje okreœlone

konsekwencje finansowe. Bo z jednej

strony gmina zyskuje na podatkach i

subwencjach, a z drugiej strony s¹

oczekiwania mieszkañców, którzy

chc¹ mieæ taki standard, jak w mie-

œcie, czyli trzeba inwestowaæ  w nowe

projekty.

S¹dzê, ¿e gdyby pad³o dziœ py-

tanie – czy jest zgoda na przy³¹czenie

Kleosina do Bia³egostoku, to rada

gminy by³aby za, zaœ prezydent Bia³e-

gostoku by³by na nie. Po prostu bu-

d¿et miasta jest napiêty. Nie wiado-

mo, czy uda³oby siê, wiêc spe³niæ ocze-

kiwania kleosinian.

Jest to przecie¿ miejscowoœæ

le¿¹ca zaraz za granic¹ Bia³egostoku,

o du¿ym zagêszczeniu ludnoœci, przy-

nosz¹ca spore wp³ywy z podatków. Po

prostu jest to bardzo atrakcyjna czêœæ

tej gminy i dlatego jej w³adze powinny

jak najszybciej pomyœleæ o stworzeniu

przeciwwagi dla tego¿ Kleosina.

Jest przecie¿ Juchnowiec po³o-

¿ony ok. 10 min od Bia³egostoku. S¹

tam du¿e tereny pod budownictwo, jest

dogodna komunikacja. Powiat bia³o-

stocki wykona³ drogê pomiêdzy kra-

jow¹  19 poprzez Wojszki do Juchnow-

ca. To by³a inwestycja wartoœci po-

nad 10 mln z³.. W tej chwili jest bar-

dzo dobry uk³ad komunikacyjny, co jest

dodatkow¹ szans¹ dla Juchnowca..

Jak ocenia Pan dzia³ania wój-

ta i samorz¹du juchnowieckiego?

- Generalnie w³adze Juchnow-

ca pracuj¹ w dobrym kierunku, wspó³-

pracuje mi siê bardzo dobrze. Wydaje

mi siê, ¿e urzêdnicy gminy pracuj¹

dobrze i racjonalnie gospodaruj¹ œrod-

kami finansowymi, a sytuacja ekono-

miczna gminy jest taka, ¿e partycypo-

wa³a w budowie w.w. drogi w wys. 6

mln z³.

Jeœli siê  porównuje stan dzisiej-

szy gminy Juchnowiec to tego na po-

cz¹tku kadencji to widaæ, ¿e du¿o w

tej gminie dobrego zosta³o zrobione.

Nie ma te¿ ¿adnych skarg i awantur,

co œwiadczy, ¿e wójt ma poprawne

kontakty z mieszkañcami i jest spraw-

ny w dzia³aniu.

Jestem pewien, ¿e jeœli uda siê

utrzymaæ dotychczasowe dzia³ania w

tym tempie i gmina bêdzie siê jeszcze

szybciej rozwija³a to ju¿ wkrótce Juch-

nowiec, zostanie moim zdaniem naj-

lepsz¹ gmin¹ w powiecie bia³ostockim

Dziêkujê za rozmowê i do zo-

baczenia w Pañskiej V kadencji,

jako ¿e wybory do samorz¹du tu¿,

tu¿.

Ryszard Œwierczewski

Wiele kluczowych inwestycji

Bielska Podlaskiego wymaga wspar-

cia finansowego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Pod-

laskiego 2014 – 2020.

W tym celu w dniu 23 stycznia

br. Jaros³aw Borowski, burmistrz Mia-

sta przedstawi³ zestawienie najwa¿-

niejszych inwestycji w tym grodzie,

które zrealizowane mog¹ byæ dziêki

œrodkom unijnym, którymi dysponuje

RPO.

Prezentacja obejmowa³a plano-

wane inwestycje bielskich przedsiê-

biorstw oraz inwestycje miejskie. Bur-

Bielskie inwestycje wymagaj¹ wsparcia RPO

mistrz przedstawi³ równie¿ zamierze-

nia inwestycyjne bielskich przedsiê-

biorstw, m.in. Suempolu, Maksbudu,

Polbudu, Unibepu, SPE i Danwoodu.

Hierarchia inwestycji miejskich,

wymagaj¹cych wsparcia unijnego,

przedstawiona podczas spotkania w

Urzêdzie Marsza³kowskim, uk³ada siê

nastêpuj¹co:

1. Budowa obwodnic miasta

oraz opracowanie koncepcji ³adu ko-

munikacyjnego w centrum miasta.

2. Nowe tereny inwestycyjne.

3. Bielskie Centrum Kultury

oraz zagospodarowanie terenów zie-

lonych w mieœcie na cele rekreacyjno

– wypoczynkowo - kulturalne.

4. Ekologia - uporz¹dkowanie

gospodarki œciekowej na terenie mia-

sta.

5. Drogi lokalne w mieœcie -

budowa kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz nawierzchni w 102 ulicach

miejskich.

6. Gazownictwo - budowa sie-

ci na terenie miasta - inwestor ze-

wnêtrzny.

Gospodarka niskoemisyjna -

wymiana oœwietlenia ulicznego, termo-

modernizacja, wymiana taboru auto-

busowego

Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ trze-

ba powiedzieæ, i¿ plany inwestycyjne

samorz¹du  bielskiego i dzia³aj¹cych

w tym mieœcie przedsiêbiorstw s¹

ambitne i do zrealizowania w zamie-

rzonym okresie. Nie dojdzie jednak do

tego bez ¿yczliwego spojrzenia na biel-

skie zamierzenia samorz¹du woje-

wódzkiego.

     (lg)

Noworoczne

spotkanie u starosty

bielskiego

Cd. ze str. 1

m.in. JE Antoni Pacyfik Dydycz, bi-

skup drohiczyñski, dyrektor Zwi¹zku

Powiatów Polskich Rudolf Borusie-

wicz oraz wiceprezydent miasta Bia-

³ystok   Aleksander Sosna.

Nie sposób nie wspomnieæ o

gor¹cych brawach, jakie otrzyma³ Sta-

rosta Bielski  od uczestników spotka-

nia po z³o¿eniu deklaracji stworzenia

Bielskiego Subregionalnego Obszaru

Funkcjonalnego.

 - Cieszê siê, ¿e samorz¹dy

widz¹ koniecznoœæ wspó³pracy, bo w

jednoœci jest si³a - mówi³ starosta biel-

ski S³awomir Jerzy Snarski.

W trakcie spotkania, nie zapo-

mniano o prymusach bielskich szkó³,

którzy wyró¿nieni zostali okoliczno-

œciowymi statuetkami i dyplomami.

Bielskie spotkanie noworoczne

zakoñczy³y wystêpy bielskich artystów

i dyskusja przy kawie i ciastkach.

                                     (M.S.)
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10 015 interwencji odnotowali

podlascy stra¿acy w ca³ym 2013 roku.

Jest to wyraŸny spadek o ponad 2 tys.

w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zmniejszy³a siê znacznie (o ponad

1300) liczba po¿arów, których w 2013

roku odnotowano 3065. Mniej by³o tak-

¿e (o ponad 700) innych miejscowych

zagro¿eñ. Liczba alarmów fa³szywych,

których odnotowano w 2013 roku 249

by³a na podobnym poziomie jak w roku

poprzednim.

W trakcie swoich interwencji

stra¿acy odnotowali ponad 1500 osób

poszkodowanych, z czego 145 ponio-

s³o œmieræ. W grupie tej znalaz³o siê

dwóch stra¿aków ochotników z Ra-

czek, którzy zginêli podczas prowadzo-

nych dzia³añ ratowniczych.

Prze³om roku i noc Sylwestro-

wa up³ynê³a w miarê spokojnie. Nie

odnotowano zwiêkszonej liczby zda-

rzeñ. Tylko 4 interwencje stra¿y po-

¿arnej by³y zwi¹zane by³y bezpoœred-

nio z zabaw¹ noworoczn¹.

Ponad 10 tys.

interwencji podlaskich stra¿aków

Tu¿ po pó³nocy dosz³o do dwóch

po¿arów, których przyczyn¹ by³a nie-

ostro¿noœæ przy puszczeniu fajerwer-

ków. W obu przypadkach dosz³o do

zapalenia siê drzewek ozdobnych na

posesjach prywatnych w Grajewie i

Ksiê¿ynie, po¿ary zosta³y szybko

opanowane i nie dosz³o do wiêk-

szych strat.

Kolejne interwencje zwi¹-

zane z brakiem rozwagi przy po-

s³ugiwaniu siê petardami za skut-

kowa³y obra¿eniami u dwóch

osób. Pierwsza z nich zg³osi³a siê

do stra¿aków z OSP Lipowiec,

którzy zabezpieczali pokaz sztucz-

nych ogni na imprezie masowej

w Augustowie. Wybuchaj¹ca petarda

spowodowa³a ranê szarpan¹ nogi.

Stra¿acy opatrzyli poszkodowan¹ i

przekazali dla Zespo³u Ratownictwa

Medycznego, który odwióz³ j¹ do szpi-

tala. Kolejna osoba zg³osi³a siê bezpo-

œrednio do stra¿nicy ochotników ze

Sztabina. Nieostro¿nie puszczona raca

poparzy³a jej plecy. Stra¿acy z³o¿yli

opatrunki hydro¿elowe i wezwali po-

gotowie. Na szczêœcie obra¿enia by³y

na tyle niegroŸne, ¿e nie by³o potrzeby

hospitalizacji.

W sumie w trakcie nocy sylwe-

strowej stra¿acy odnotowali 30 zda-

rzeñ, w wiêkszoœci jednak nieodbiega-

j¹cych od standardowych interwencji

zdarzaj¹cych siê w zimowy weekend.

st. kpt. Marcin Jankowski

Ponad 10 km trasy do uprawia-

nia narciarstwa biegowego, a w tle

malownicze obszary Puszczy Bia³o-

wieskiej - to pomys³ na to, jak aktyw-

nie spêdzaæ czas, podziwiaj¹c przy tym

niesamowite uroki przyrody.

1 lutego br. w samo po³udnie w

Bia³owie¿y odby³o siê uroczyste

otwarcie pierwszej trasy do nart bie-

gowych, która jest now¹ atrakcj¹ tu-

rystyczn¹ na terenie tej malowniczej

gminy. W trakcie otwarcia by³a mo¿li-

woœæ wypo¿yczenia sprzêtu narciar-

skiego oraz wziêcia udzia³u w poka-

zowej lekcji z instruktorem. Odby³ siê

te¿ pierwszy rajd narciarski zakoñczo-

ny poczêstunkiem przy ognisku.

  A oto, co mówi¹ o nowej atrak-

cji uczestnicy niedzielnego wydarze-

nia.

Otwarto pierwsz¹ trasê narciarsk¹

Hubert B. z ma³opolskiego.

Narty chyba mkn¹ za mn¹. Przyjecha-

³em z gór na niziny i mog³em pobie-

gaæ. Brawo dla organizatorów trasy,

oby to nie by³ jednak s³omiany zapa³,

by siê nie skoñczy³o na inauguracyj-

nym rajdzie. O trasê nale¿y dbaæ, na

co dzieñ inaczej zaroœnie chaszczami,

czego gospodarzom nie ¿yczê.

Miko³aj (12 l) z Kleszczel. Od

roku, jeœli jest œnieg próbujê biegaæ na

nartach. Na razie stawiam pierwsze

kroki w tej dyscyplinie i na sukcesy

nie liczê. Jeœli bêdzie ³adna i niezbyt

mroŸna pogoda bêdê przyje¿d¿a³ tu z

kolegami i kole¿ankami by doskonaliæ

technikê biegow¹ na nartach.

Organizatorom trasy ¿yczymy

sukcesów, a narciarzom po³amania

nart.       (lg) Foto: ugm Bia³owie¿a

 Bia³owie¿a

W pierwszym tygodniu zajêcia

odby³y siê w trzech miejscowoœciach:

Daszach, Policznej i Dobrowodzie,

gdzie dzieci i m³odzie¿ pod okiem in-

struktorów z MOKSiR pracowa³y nad

konstruowaniem robotów wed³ug w³a-

snego pomys³u, uczy³y siê szyæ, wy-

korzysta³y technikê decupage do ozda-

biania butelek. Jeszcze wiêcej atrak-

cji czeka³o tych wszystkich, którzy

dotarli do „G³adyszki” w drugim tygo-

dniu zimowych wakacji.

Ma³gorzata Zubik

Wspania³e ferie w gminie Kleszczele

Na okres ferii 2014, Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekre-

acji w Kleszczelach przygotowa³ specjaln¹ ofertê dla dzieci i m³odzie¿y z

gminy Kleszczele.

Spotkanie z kolêd¹ we wsi

Toporki

26 stycznia 2014 r. Miejski

Oœrodek Kultury Sporu i Rekreacji w

Kleszczelach zorganizowa³ w œwietli-

cy w Toporkach ,,SPOTKANIE Z

KOLÊD¥?. Uroczystoœæ rozpoczê³a

siê od powitania goœci przez dyrekto-

ra MOKSiR Leona Aleksiejuka, po

czym nast¹pi³a czêœæ artystyczna pod

kierownictwem instruktora muzyki Igo-

ra Fity. Pomimo ostrej i mroŸnej aury

za oknem piêkne kolêdy w wykonaniu

dzieci i m³odzie¿y ociepli³y atmosferê.

Mamy nadzieje, i¿ te niedzielne kolê-

dowanie pozwoli³o mieszkañcom wsi

Toporki mi³o spêdziæ czas.

Taisa Borysiuk

Mile spêdzone ferie œwi¹tecz-

ne na zajêciach zorganizowanych

przez Gminny Oœrodek Kultury w

Juchnowcu Koœcielnym na d³ugo za-

pisz¹ siê w pamiêci  m³odych miesz-

kañców tej¿e gminy.

Placówka zaoferowa³a milusiñ-

skim mnóstwo atrakcji i ciekawych

zajêæ, podczas których odwiedzili ich:

kosmetolog, która poinstruowa³a, jak

zadbaæ o sw¹ urodê, funkcjonariusz-

ka Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Gra-

nicznej, która opowiedzia³a o ciê¿kiej

pracy pograniczników oraz sztukmi-

strzyni, która zadziwi³a swymi umie-

jêtnoœciami maga.

Nie by³y to jedyne z atrakcji

mi³ego spêdzania czasu w miejsco-

wym oœrodku kultury. M³odzi mieli

mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w fikcyjnej

wyprawie w kosmos, rywalizacji wraz

Juchnowiec Koœcielny

Pozosta³y tylko wspomnienia

z rodzicami w mistrzostwach badmin-

tona. Prawdziw¹ furorê zrobi³y zajê-

cia ZUMBY, podczas której uczestni-

cy ochoczo ruszali w tany ucz¹c siê

podstawowych kroków.

Feryjn¹ akcjê ZIMA OK zakoñ-

czy³ wielki bal karnawa³owy przebie-

rañców.

Jak zapewnia dyrekcja juchno-

wieckiego oœrodka kultury, mimo ¿e

ferie dobieg³y koñca, to ofert mi³ego i

po¿ytecznego spêdzenia czasu dla m³o-

dzie¿y nie zabraknie. W poniedzia³ki i

pi¹tki o godz. 16.00 spotykaæ siê bê-

dzie mo¿na z Zofi¹ Szczytko, która

prowadzi zajêcia plastyczno-animacyj-

ne. Zostaje równie¿ ZUMBA, której

rytmowi daj¹ siê porwaæ przedszkola-

cy i uczniowie szkó³ podstawowych.

(ima)

foto: OK .Juchnowiec Koœæ.
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Unikalnoœæ po³o¿enia powiatu

hajnowskiego, na który sk³adaj¹ siê

obecnoœæ Puszczy Bia³owieskiej, sieæ

Natura 2000, s¹siedztwo z Republik¹

Bia³oruœ, dominacja obszarów wiej-

skich, jest nieocenionym, chocia¿ nie

przez wszystkich docenianym, natural-

nym zasobem tego terenu. Dla jednych

stanowi to g³ówny hamulec rozwojo-

wy, inni zaœ dostrzegaj¹ w tym naj-

wiêkszy potencja³ - Ÿród³o wzrostu,

którego stymulacja pozwoli³aby doko-

naæ du¿ego kroku w przód pod wzglê-

dem rozwoju spo³eczno - gospodarcze-

go. Proces ten jednak¿e wymaga wy-

si³ków i zaanga¿owania wielu podmio-

tów z ¿ycia spo³ecznego, politycznego

oraz gospodarczego powiatu – po-

cz¹wszy od samorz¹dów lokalnych,

przez organizacje samorz¹dowe po

spo³ecznoœci lokalne. Do tego równie¿

zmagamy siê z problemami natury de-

mograficznej (tj. starzenie siê spo³ecz-

noœci, migracje do miast), spo³eczno -

ekonomicznej (brak miejsc pracy, bez-

robocie, spowolnienie gospodarcze,

malej¹cy udzia³ rolnictwa w lokalnej

gospodarce, niski nap³yw kapita³u ze-

wnêtrznego pobudzaj¹cego lokaln¹

gospodarkê i przedsiêbiorczoœæ). War-

to zadaæ sobie wówczas pytanie: w

któr¹ stronê nakierowaæ dzia³ania, aby

móc za³agodziæ lub zniwelowaæ istnie-

j¹c¹ sytuacjê przy jednoczesnym za-

gospodarowywaniu wewnêtrznego

bogactwa? Jak najefektywniej je wy-

korzystaæ, aby przynios³y one korzy-

œci (ekonomiczne oraz pozaekonomicz-

ne) ca³emu spo³eczeñstwu? Czy w

ogóle istnieje taka szansa? 

Idea zrównowa¿onego

rozwoju w regionie

Puszczy Bia³owieskiej

Na postawione powy¿ej pyta-

nie czêœci odpowiedzi nale¿y poszuki-

waæ w za³o¿eniach koncepcji zrówno-

wa¿onego rozwoju. Jej realizacja to

Bogactwo regionu Puszczy Bia³owieskiej

- szans¹ rozwoju powiatu hajnowskiego

po³¹czenie funkcjonowania zasobów

ludzkich, spo³ecznych oraz naturalnych

z przestrzeni lokalnej pod otoczk¹ war-

toœci kulturowych, tradycji lokalnej lud-

noœci. Krótko mówi¹c – chodzi o osi¹-

ganie stanu równowagi pomiêdzy go-

spodark¹, spo³eczeñstwem, przyrod¹

a kultur¹. Dla obszarów wiejskich oka-

zuje siê ona szczególnie wartoœciowa.

Drzemi¹ w nich du¿e pok³ady pozy-

tywnych cech, które nale¿y traktowaæ

jako determinanty rozwoju. Kapita³

ludzki oraz spo³eczny s¹ g³ównymi

bodŸcami do podejmowania wszelkich

przedsiêwziêæ o charakterze innowa-

cyjnym. Inwestowanie w ich dosko-

nalenie jest pierwszym krokiem wdra-

¿ania za³o¿eñ wspomnianej koncepcji.

Kluczowe zadania, z którymi musz¹

zmierzyæ siê mieszkañcy powiatu do-

tycz¹ m.in.:

- podnoszenia œwiadomoœci spo-

³ecznej oraz poczucia odpowiedzialno-

œci za rozwój lokalny poprzez zwiêk-

szanie aktywnoœci i partycypacji w

przestrzeni spo³eczno - gospodarczej,

- podnoszenia œwiadomoœci eko-

logicznej w powi¹zaniu z ekonomiczn¹,

- kreowania postaw przedsiê-

biorczych (kreatywnoœæ, innowacyj-

noœæ),

- planowania przestrzennego

zgodnego z uwarunkowaniami przy-

rodniczo – spo³eczno -gospodarczymi,

- promocji regionu traktowanej

jako narzêdzia przyci¹gaj¹cego kapi-

ta³ zewnêtrzny.

Dzia³ania te mog¹ mieæ w przy-

sz³oœci swe prze³o¿enie na rozkwit sek-

torów/dziedzin, które w d³u¿szej per-

spektywie przyczyni³yby siê do osi¹-

gania wymiernych efektów. Dotycz¹

one:

- rozwoju rolnictwa w tym eko-

logicznego, us³ug opieraj¹cych siê na

produkcji rolniczej i jej produktach,

- rozwoju agroturystyki i tury-

styki,

- rozwoju przedsiêbiorstw opie-

raj¹cych sw¹ dzia³alnoœæ o lokalne

walory, 

- wykorzystywania odnawial-

nych (alternatywnych) Ÿróde³ energii,

-ochrony obszarów cennych

przyrodniczo bez nadmiernego ogra-

niczania potrzeb lokalnych spo³eczno-

œci oraz innych podmiotów.

Projekt realizowany przez Sta-

rostwo Powiatowe w Hajnówce „Plat-

forma wspó³pracy na rzecz zrówno-

wa¿onego rozwoju rejonu Puszczy

Bia³owieskiej” jest prób¹ poszukiwa-

nia z³otego œrodka prorozwojowego -

budowania kapita³u spo³ecznego i ludz-

kiego, bêd¹cymi zasadniczymi deter-

minantami zrównowa¿onego rozwoju.

To poprzez ich mobilizacjê mo¿emy

doprowadziæ wspólnie do wykreowa-

nia nowych jakoœci we wszystkich sfe-

rach tworz¹cych przestrzeñ lokaln¹

powiatu. Ankieta przeprowadzona

wœród mieszkañców powiatu odnoœnie

potrzeb i oczekiwañ wobec kierunku

rozwoju ukaza³a dwie zasadnicze,

choæ wykluczaj¹ce siê tendencje: 1)

œwiadomoœæ mocnych stron rejonu

Puszczy Bia³owieskiej, 2) niski poziom

deklarowanej aktywnoœci ze strony

spo³ecznoœci w procesach strategicz-

nych - postawy roszczeniowe, biernoœæ

spo³eczna. Negatywny charakter dru-

giej blokuje mo¿liwoœci p³yn¹ce z

pierwszej. W tym aspekcie celem nad-

rzêdnym grup decyzyjnych  (tj. samo-

rz¹dy, organizacje pozarz¹dowe) jest

zachêcanie mieszkañców do wspó³-

uczestnictwa w kreowaniu dobra

wspólnego poprzez stosowanie ró¿no-

rodnych narzêdzi partycypacji publicz-

nej, wsparcie finansowe, doradczo -

konsultacyjne itp.

Dzia³ania zaplanowane w pro-

jekcie maj¹ na celu rozbudziæ œwiado-

moœæ spo³eczn¹ i potencja³ w zakresie

mo¿liwoœci rozwojowych regionu

Puszczy Bia³owieskiej oraz znaczenia

funkcjonowania w otoczeniu o du¿ej

wadze przyrodniczej. S³u¿yæ maj¹

temu m.in.:

-otwarte spotkania „Platformy

Dialogu i Wspó³pracy”  jako forum

wymiany opinii, konstruowania wspól-

nej wizji rozwoju powiatu;

- szkolenia z zakresu przedsiê-

biorczoœci, prowadzenia i finansowa-

nia dzia³alnoœci gospodarczej, us³ug

ekoturystycznych, zagospodarowania

przestrzennego;

- imprezy masowe promuj¹ce

aktywny wypoczynek, lokalne walory

przyrodnicze i kulturowe;

- zajêcia terenowe dla dzieci i

m³odzie¿y z edukacji ekologicznej oraz

wizyty studyjne dla samorz¹dowców

do miejsc cennych przyrodniczo.

 Efektem koñcowym jest opra-

cowanie zwartych dokumentów stra-

tegicznych i opracowañ studialnych.

Sprzecznoœæ stanowisk, intere-

sów jak równie¿ uznawanych przez

zainteresowane strony wartoœci rodzi

sytuacje konfliktogenne utrudniaj¹ce

wykrystalizowanie wspólnej zintegro-

wanej wizji traktuj¹cej o przysz³oœci

obszaru. Istnieje potrzeba prowadze-

nia nieustannego dialogu w przestrze-

ni publicznej, tworz¹c tym samym plat-

formê porozumienia i wspó³pracy lo-

kalnych elit, przedsiêbiorców, spo³ecz-

noœci lokalnej. Aktywnoœæ wymienio-

nych grup buduje fundamenty pod

wypracowanie zwartej koncepcji

uwzglêdniaj¹cej potrzeby wszystkich

stron, a tak¿e w toku realizacji zacho-

wuj¹cej to co najwartoœciowsze dla

przysz³ych pokoleñ.                        (bp)

Fundacja Batorego og³osi³a listê

nominowanych do nagrody Super Sa-

morz¹d za rok 2013. Nagrodzie patro-

nuje Prezydent RP Bronis³aw Komo-

rowski, a nominacjê otrzyma³o 13 sa-

morz¹dów z 8 województw. Wœród

nich nie ma niestety gmin z Podlasia.

Warto wspomnieæ, ¿e ubieg³ym

roku nagrodê Super Samorz¹d w wo-

jewództwie podlaskim zdoby³ samo-

rz¹d gminy Turoœñ Koœcielna, który

wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyja-

ció³ Niewodnicy organizowa³ tereno-

we sesje rady gminy.

Nagroda Super Samorz¹d przy-

znawana jest, w ramach akcji Masz

G³os, Masz Wybór za wykonanie kon-

kretnego zadania, którego realizacja

Na Podlasiu nie bêdzie

Super Samorz¹du

wymaga zaanga¿owania zarówno lo-

kalnych w³adz, jak i mieszkañców. W

tym roku uczestnicy akcji zajêli siê

m.in. zagospodarowaniem otaczaj¹cej

przestrzeni, wprowadzali gminne i

miejskie bud¿ety obywatelskie,

usprawniali dzia³anie funduszu so³ec-

kiego, a nawet dostosowywali zasady

funkcjonowania instytucji publicznych

do potrzeb mieszkañców.

Lista tegorocznych Super Sa-

morz¹dów zostanie og³oszona podczas

uroczystej gali w Pa³acu Prezydenc-

kim, która odbêdzie siê 28 lutego 2014

roku. Niestety, nie bêdzie wœród nich

samorz¹du z naszego województwa.

(o.s.)

W gminie Hajnówka zamieszku-

je 4 120 osób (w 2012 roku by³o 4 181,

a w 2007 roku   --  4 295).  Z ka¿dym

rokiem jest mniej i mniej mieszkañców.

Gmina liczy 38 du¿ych wsi i ma³ych

wioseczek.

Wiêksze wsie to: Dubiny (dziœ·

ta najwiêksza wie· w gminie liczy 795

mieszkañców, z tego 456 osób miesz-

ka przy ulicy G³ównej, a w 2007 roku

mia³a ich ogó³em 810), Orzeszkowo

(376), Stare Berezow0 (278), Nowe

Berezowo (275), Lipiny (272), Nowo-

sady (dziœ· 268 mieszkañców, a w 2007

roku -- 286), Mochnate (206), Nowe

Kornino (180, a w 2007 roku -- 200),

Pasieczniki Du¿e (120), Borysówka

(112), Dubicze Osoczne (105), Chytra

(dziœ· liczy 96 mieszkañców, a w 2007

roku -- by³o 117), Czy¿yki (94), Rzepi-

ska (92), Trywie¿a (dziœ· 78, a w 2007

roku liczy³a 88) osób, Posto³owo (74),

Puciska (72) i Kotówka  (71).

Do najmniejszych miejscowoœci

nale¿¹ Budy Leœne (mieszkaj¹ tu tylko

Demografia gminy Hajnówka

4 osoby), Golakowa Szyja (6), Dubiñ-

ska Ferma (8), Sacharewo (15), Prze-

chody (20), Czerlonka Leœna (21), £ozi-

ce (24) oraz Olchowa K³adka i Smola-

ny Sadek (po  25).

Liczba mieszkañców w stosun-

ku do 2012 roku zmniejszy³a siê w 23

wsiach, m. in. w Nowosadach o 22

osoby, w Dubinach o czternaœcie, w

Orzeszkowie i Pasiecznikach Du¿ych

po osiem oraz we wsi Bielszczyzna o

siedem.

W ci¹gu ubieg³ego roku liczba

mieszkañców zwiêkszy³a siê m. in. w

Czy¿ykach o cztery osoby, w Trywie-

¿y o trzy i w Olchowej K³adce o dwie.

W ubieg³ym roku w hajnowskiej

gminie urodzi³o siê 29 dzieci i zmar³o

78 osób.  Dziewiêæ par obchodzi³o 50-

lecie œlubu tzw. z³ote gody.   Otrzyma³y

one piêkne medale „Za d³ugoletnie po-

¿ycie ma³¿eñskie”, nadane im przez pre-

zydenta RP, dyplomy i kwiaty W 2012

roku takich nagrodzonych par by³o

czternaœcie.                          (jc)
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Wielkim wydarzeniem w ¿yciu

Zespo³u Szkó³ w Grodzisku by³a kilku-

dniowa wizyta wolontariuszy – Ann

Lim {pochodzenia malezyjskiego) z

Australii i Arthura Walkera z Brazylii.

Studenci nie zjawili siê jednak

przypadkowo. W dniach 13 – 17 stycz-

nia br. w³aœnie w tej szkole realizowa-

ny by³ projekt jêzykowy Enjoj My Ori-

gin, który skierowany jest do uczniów

szkó³ podstawowych i gimnazjów.

Opiekê nad realizacj¹ programu spra-

wuje studencka organizacja AIESEC

z Bia³egostoku.

W ramach warsztatów prowa-

dzonych przez wspomnianych wolon-

tariuszy uczestnicz¹cy w nich ucznio-

wie mieli mo¿liwoœæ poszerzenia swej

wiedzy o kulturze i tradycjach spo³e-

czeñstw z odleg³ych krajów, a co naj-

wa¿niejsze uœwiadomienia jak po¿y-

teczna jest w dzisiejszym œwiecie na-

Obcokrajowcy odwiedzili szko³ê

w Grodzisku

uka i znajomoœæ jêzyków obcych.

Nie mniejsz¹ korzyœæ z pobytu

w Grodzisku wynieœli goœcie. Czuwa-

j¹ce nad przebiegiem warsztatów an-

glistki: Agnieszka Kalinowska, Marta

Wis³ocka i Sylwia Niewiarowska za-

dba³y by studenci mile spêdzali popo-

³udnia. By³a wycieczka do Bia³owie-

¿y, Siemiatycz oraz na lodowisko do

Zambrowa.

Du¿e wra¿enie na studentach

zrobi³a œwi¹tynia prawos³awna w

Czarnej Cerkiewnej, któr¹ zwiedzili a

nastêpnie goœcinnie zostali przyjêci

przez miejscowego ks. Miko³aja

Owsieniuka.

Godziny spêdzone na warszta-

tach, kontakcie ze studentami za przy-

s³owiowej wielkiej wody na d³ugo po-

zostan¹ w pamiêci m³odzie¿y z Gro-

dziska.

(ZSz)

- S¹ takie sprawy, których

nie mo¿na przemilczeæ - przekonuje

w rozmowie z MenStream.pl

Krzysztof Grabowski, wspó³za³o¿y-

ciel punkrockowego zespo³u De-

zerter, perkusista i autor zaanga¿o-

wanych tekstów.

Gwiazdorski wizerunek

zwalczali od pocz¹tku istnienia ka-

peli. Zdobyli jednak pozycjê zespo³u

undergroundowego, któremu siê

powiod³o artystycznie i dlatego maj¹

spor¹ widowniê. - Specjalnie robi-

liœmy ró¿ne happeningi, by wpra-

wiaæ publicznoœæ w konsternacjê.

Robiliœmy wszystko, by nie trakto-

wano nas jak gwiazdorów i tak jest

do dziœ - przyznaje Krzysztof Gra-

bowski.

- Zawracamy ludziom g³owê

naszymi tekstami i nie chcia³bym,

¿eby by³y to duperele. Jednak za-

wsze powtarzam, ¿e to, o czym

œpiewamy, ma byæ tylko pretek-

stem do w³asnych przemyœleñ. To

¿adna odpowiedŸ na pytania, czy

recepta na ¿ycie. To rzucony te-

mat, nad którym wydaje siê nam,

¿e warto siê zastanowiæ - podkre-

œla Grabowski.

Jego zdaniem spo³eczeñ-

stwo potulnych baranków wygod-

ne jest tylko dla rz¹dz¹cych. Nie

wnosi niczego, nic nie zmienia dla

obywateli. Dlatego uwa¿a, ¿e ko-

nieczna jest zmiana myœlenia.

W³adzy trzeba patrzeæ na rêce,

krytycznie odnosiæ siê do tego, co

robi. - Nie mówiê o zwyk³ym kry-

tykanctwie, ale o wyra¿aniu swo-

ich w¹tpliwoœci i w³asnego zdania.

Trzeba ¿ywo reagowaæ, a nie p³y-

n¹æ z nurtem i tylko narzekaæ -

podkreœla artysta.

To, co siê dzieje w Polsce,

to dla niego kpina i totalna, pog³ê-

biaj¹ca siê schizofrenia. - Nie

wiem, do czego to wszystko do-

prowadzi, ale nie wygl¹da to do-

brze - stwierdza. - Ta kopanina

polityczna trwa ju¿ siódmy rok. To

jest chore. Totalne pomieszanie

pojêæ, nadu¿ywanie mocnych

s³ów. Partie prawicowe nazywa

siê komuchami, faszystów dobry-

mi patriotami, a dziwne teorie spi-

skowe przes³aniaj¹ naprawdê wa¿-

ne spo³ecznie, czy ekonomicznie

tematy - konstatuje Grabowski.

Przemys³aw Ciszak -

MenStream.pl.

Konieczna jest zmiana

PRZECZYTANE

Wielkim wydarzeniem by³o spotkanie zorganizowane 17 stycznia 2014r.

w Czytelni dla Doros³ych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Ra-

kowieckiego w Hajnówce. Licznie przybyli zainteresowani hajnowianie. By³o

to pierwsze spotkanie, zorganizowane po generalnym remoncie w ramach pro-

jektu „Aran¿acja i wyposa¿enie MBP w Hajnówce” realizowanym przez In-

stytut Ksi¹¿ki w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, którego priorytetowym celem jest przekszta³cenie bibliotek w nowo-

czesne centra dostêpu do wiedzy, kultury oraz oœrodki ¿ycia spo³ecznego.

Spotkanie by³o premier¹ dwóch nowych filmów w re¿yserii Tomasza

Onikijuka i Bogus³awy Czarkowskiej: „To Ja robotnik Leœny – Duch Puszczy”

i „Dotyk ciszy”.

Film „To ja robotnik le-

œny …” pokazuje ¿ycie miesz-

kañców wsi Puszczy Bia³owie-

skiej. Ich dzieciñstwo i m³o-

doœæ. Pracê, odpoczynek i uro-

czyste œwiêtowanie utrwalone

na starych fotografiach. Obra-

zy przeplataj¹ siê z relacjami

bohaterów, którzy wspominaj¹

ciê¿k¹ pracê w lesie i na pusz-

czañskich zrêbach. Wspomi-

naj¹ biedê, która w czasach powojennych doskwiera³a wszystkim. Natomiast

leœnicy mówi¹: Puszcza kiedyœ by³a radosna, dzisiaj jest smutna. Praca w pusz-

czy zawsze by³a bardzo ciê¿ka, ale dawniej ludzie byli weselsi. Ciê¿ko praco-

wali, ¿yli w biedzie.... ale zawsze szli do pracy z uœmiechem. Dzisiaj s¹ na³ado-

wani negatywna energi¹. Martwi¹ siê o przysz³oœæ i los Puszczy Bia³owieskiej.

"Dotyk ciszy” to film o depresji m³odej malarki, która zaprzesta³a malo-

wania, ca³e dnie spêdzaj¹c w ³ó¿ku. Pewnego przedpo³udnia wychodzi na spa-

cer, na ulicy spotyka m³odego ch³opaka maluj¹cego obraz. Kobieta zauwa¿a, ¿e

maluje jej portret. Ten fakt j¹ zaskakuje i zadziwia. Przygl¹da siê m³odemu

artyœcie, poznaje go bli¿ej. Ch³opiec zaprasza j¹ do Oœrodka Szkolno – Wycho-

wawczego w Hajnówce, którego sam jest uczniem. Pokazuje wystawy prac

plastycznych eksponowanych na wystawie w Oœrodku. Malarka przychodzi

tam na zajêcia plastyczne. Przygl¹da siê piêknu powstaj¹cych prac uczniów.

Jest pod wielkim wra¿eniem ich sztuki. Zaczyna ponownie malowaæ. Zaprzy-

jaŸnia siê z tym niezwyk³ym ch³opcem. G³ówne role w filmie graj¹ Bogus³awa

Czarkowska i Bartosz Szpakowicz, a ich prace eksponowane w Ma³ej Galerii

MBP towarzyszy³y uroczystoœci.

O swoich pasjach, zainteresowaniach i pracy nad realizacj¹ filmów opo-

wiada³ Tomasz Onikijuk. Poznaliœmy Bogus³awê Czarkowsk¹, która od trzech 

lat mieszka w Hajnówce. Tu u nas realizuje swoje ambicje i marzenia. Z zawo-

du jest dekoratorem wnêtrz, a jej zainteresowaniami s¹: fotografia, malarstwo,

rêkodzie³o u¿ytkowe, a od niedawna tak¿e film.

Zebranych ujê³o spotkanie z Barkiem Szpakowiczem i jego przepiêkny-

mi pastelami … i rol¹ w filmie. Wzruszaj¹ce by³y wypowiedzi mamy Bartka,

pani Haliny Szpakowicz.

W imieniu Burmistrza miasta Hajnówka pan Jaros³aw Grygoruk, sekre-

tarz miasta ciep³o i serdecznie podziêkowa³ Bogus³awie Czarkowskiej, Toma-

szowi Onikijukowi i Bartoszowi Szpakowiczowi za ich dotychczasow¹ pracê,

innowacyjnoœæ dzia³añ i wytrwa³oœæ w realizacji planów i marzeñ. Wrêczy³  

wszystkim pami¹tkowe upo-

minki.

Mi³o by³o us³yszeæ tak

wiele s³ów radoœci, dumy, gra-

tulacji  i serdecznoœci przeka-

zanych Bartoszowi i jego ma-

mie, z wielkim wzruszeniem

wypowiedzianych przez pani¹

Lucynê Wawreszuk dyrektor

Oœrodka Szkolno – Wycho-

wawczego w Hajnówce. Panie: Lucyna Wawreszuk, Kamila Muœko-Parfie-

niuk i Dorota Frankowska-Sajewicz przez lata pracowa³y z Bartkiem. W do-

wód ich sympatii podarowa³y mu zestaw farb i sztalugê do malowania

O zdolnoœciach artystycznych Bartka bardzo serdecznie wypowiada³ siê

pan Micha³ Bajko dyrektor Warsztatów Terapii Zajêciowej, których uczniem

jest obecnie Bartek.

W imieniu organizatorów uroczystoœci serdecznie dziêkujemy wszyst-

kim uczestnikom.                                                                              Alla Gryc

 Fot. Ewelina Sidoruk, Alla Gryc

Premiera filmów Tomasza Onikijuka
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W koñcu stycznia br. w Gmin-

nym Oœrodku Kultury w Narewce

odby³ siê VII Gminny przegl¹d „Gwiaz-

da i kolêda”. Wziê³y w nim udzia³ ze-

spo³y kolêdnicze tak¿e z s¹siednich

gmin: bia³owieskiej, micha³owskiej i

narewskiej. Œpiewa³y one kolêdy w

jêzyku polskim, bia³oruskim i ukraiñ-

skim.

Wœród kolêdniczych zespo³ów

folklorystycznych pierwsze równo-

Gwiazda i kolêda – po raz siódmy

Uczniowie  klasy  III

przygotowywani  pod  kierunkiem  Agnieszki  Panfiluk

rzêdne miejsce zajê³y „Narewczanki”

z Narewki i „Cegie³ki” z Lewkowa

Starego. Z jase³kami wyst¹pi³ zespó³

„Promieñ” z Domu Pomocy Spo³ecz-

nej „Cicha przystañ” w Garbarach i

zaj¹³ pierwsze miejsce.

 Drugie równorzêdne miejsce

zajê³y zespo³y „Ruczajok„ z Bia³owie-

¿y i zespó³ z Nowej Woli. W kategorii

solistów na drugim miejscu uplasowa-

³a siê solistka z zespo³u „Narewczan-

ki” Zenaida Pacewicz z Narewki.

Drugie miejsce zajê³o tak¿e trio z Na-

rwi.

Dwie grupy kolêdnicze naj-

m³odszych uczestników - dzieci z klas

zerowych - zajê³y ex aequo pierwsze

miejsce.

 Tekst  i  fot.   Jan  Cie³uszecki

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, to

czas wspólnego kolêdowania. Zgod-

nie z t¹ myœl¹ 20.12.2013 r. dzieci z

Przedszkola nr 2 w Hajnówce uda³y

siê do Domu Mi³osierdzia „Samaryta-

nin" w Hajnówce, by umiliæ czas przed

œwiêtami ludziom chorym i starszym.

Przedstawieniu jase³kowym przygl¹-

dali siê równie¿ uczestnicy Warsztatu

Terapii Zajêciowej w Hajnówce. Tego

dnia najm³odsi zaprezentowali przygo-

towane wspólnie ze swoimi nauczy-

cielkami przedstawienie „Jase³kowe".

Widzowie z radoœci¹ przyjêli

zaprezentowan¹ przez dzieci historiê

Bo¿ego Narodzenia.

Z uwag¹ przygl¹da-

li siê wystêpom ma-

³ych aktorów. Do-

pe³nieniem ca³oœci

by³a piêkna sceno-

grafia i kolorowe

stroje. Docenili to

wszyscy widzowie,

którzy nagrodzili ak-

torów gromkimi bra-

wami, szczerym

uœmiechem oraz

³zami wzruszenia i

radoœci.

Jase³ka w Domu Mi³osierdzia

„Samarytanin”

Podczas wystêpu publicznoœæ

nie kry³a wzruszenia oraz w³¹czy³a siê

do wspólnego œpiewania kolêd. By³o

mi³o, wzruszaj¹co i sympatycznie. O

to w³aœnie chodzi³o - by daæ innym ra-

doœæ. Po wystêpie dzieci wrêczy³y

podopiecznym „Samarytanina" i

uczestnikom Warsztatu Terapii Zajê-

ciowej, w³asnorêcznie wykonane kart-

ki œwi¹teczne a same zosta³y poczê-

stowane cukierkami.

Ewelina Wasiluk, Agnieszka

Charytonow i Eugenia Kazimiruk

Nowy tomograf w hajnowskim szpitalu

Pracownia Tomografii Kompu-

terowej zosta³a uruchomiona w haj-

nowskim Szpitalu w miesi¹cu stycz-

niu 2009 r. Bezpoœredni, ca³odobowy

dostêp do tomografu komputerowego

u³atwia diagnozowanie i leczenie pa-

cjentów Szpitala przyczyniaj¹c siê jed-

noczeœnie do wydatnej poprawy jako-

œci œwiadczonych w placówce us³ug

medycznych. Dziêki temu zminimali-

zowane zosta³y ponadto wszelkie

uci¹¿liwoœci i niedogodnoœci zwi¹za-

ne z dojazdem czy te¿ transportem

pacjentów wymagaj¹cych tego typu

badañ do innych placówek szpitalnych.

Personel Pracowni tworzy ze-

spó³ doœwiadczonych pielêgniarek i

techników rtg. Badania wykonywane

s¹ pod nadzorem wykwalifikowanych

specjalistów radiologii i diagnostyki

obrazowej z wieloletnim doœwiadcze-

niem, posiadaj¹cych tytu³ naukowy

doktora nauk medycznych. Kierowni-

kiem pracowni jest dr Agnieszka Orze-

chowska - Bobkiewicz, natomiast

Konsultantem i dyrektorem medycz-

nym Profesor dr hab. n. med. Euge-

niusz Tarasów - specjalista z zakresu

radiologii.                                     (sp)

O programie PiS mówi¹:

- politolg z UW, dr Rafa³ Chwedoruk:

„Politykom PO du¿o ³atwiej jest straszyæ PiS-em ni¿ odnosiæ siê do kon-

kretnych propozycji politycznych. Partia Jaros³awa Kaczyñskiego zaczyna siê

zachowywaæ pragmatycznie, Donald Tusk bêdzie mia³ problem jeœli PiS przyjmie

taka taktykê.”

- prof. Danuta Waniek:

„W programie PiS nacisk jest sprytnie po³o¿ony na to, co dziœ ludzie chc¹

us³yszeæ, a co – ca³y czas – lekcewa¿y Tusk. S³u¿ba zdrowia zosta³a zreformowa-

na? - Nie. Mamy w Polsce g³oduj¹ce dzieci? - Mamy. Mamy trudne sytuacje w

wielodzietnych rodzinach? - Oczywiœcie! Mamy bezrobocie wœród m³odych ludzi?

- Niestety, tak! Dlatego has³a Jaros³awa Kaczyñskiego padaj¹ na podatny grunt.

Jednak to, co punktuj¹ liderzy g³ównych partii powinno byæ przedmiotem

ponadpartyjnej umowy politycznej. Jedna partia nie jest w stanie zrealizowaæ

takiego programu. Nawet jeœli bêdzie mia³a krucha wiêkszoœæ parlamentarn¹. Bo

to s¹ wyzwania ponad miarê politycznej umowy. Wymagaj¹ce od klasy politycznej

porozumienia i kompromisu.”

NAREWKA

Po stwierdzeniu, ¿e za œmieræ

Barbary Blidy odpowiada ona sama,

a matacz¹cy funkcjonariusze s¹ nie-

winni jak niemowlê, po og³oszeniu re-

welacji, ¿e wiceminister nie jest funk-

cjonariuszem publicznym a ufo prze-

nios³o do aktualnej celi Mariusz T. po-

zostawione w poprzednim miejscu od-

osobnienia zdjêcia, pozostaje nam ju¿

tylko wierzyæ w Trybuna³ Sprawiedli-

woœci w Strasburgu.

W¹tpliwoœci, co do s³usznoœci

tego stwierdzenia, nie pozostawiaj¹

wypowiedzi niektórych prawniczych

gwiazd telewizyjnych. Jeœli prawniczy

„autorytet” z tytu³em profesora, Ma-

rian Filar, uwa¿a, ¿e ³amanie prawa nie

jest niczym nagannym, cyt.: „Cz³owiek,

który zdecydowa³ o podrzuceniu Tryn-

kiewiczowi do celi kompromituj¹cych

materia³ów, po³o¿y³ na szali jedne war-

toœci przeciw drugim. Postawi³ naru-

szenie prawa przeciwko ludzkiemu

bezpieczeñstwu. W mojej ocenie wy-

bra³ s³usznie ...”

No có¿, widocznie mamy inne

poczucie s³usznoœci i koniecznoœci

przestrzegania prawa.

Pañstwo, w którym prawo mo¿-

na dowolnie naginaæ, pañstwo w któ-

rym chêæ posiadania w³adzy jest wiêk-

sza ni¿ honor – a przypomnijmy g³o-

szone wszem i wobec „Bóg, honor,

ojczyzna” - niczym siê nie ró¿ni od

krytykowanej na wszelkie mo¿liwe

sposoby Polskiej Rzeczpospolitej Lu-

dowej.

Potwierdza siê po raz kolejny

powiedzenie, ze czasami trzeba du¿o

zmieniæ ¿eby siê nic nie zmieni³o.

Wies³aw Soko³owski

Moim zdaniem

Sprawiedliwoœæ, czy jeszcze coœ znaczy?

PRZECZYTANE

Wymiana aparatu TK po³¹czo-

na zosta³a z uruchomieniem w Pra-

cowni dwumonitorowej stacji lekar-

skiej oraz dwukomorowej automatycz-

nej strzykawki do podawania kontra-

stu. Dziêki zainstalowanym urz¹dze-

niom rozszerzony zostanie zakres wy-

konywanych w Pracowni TK badañ

diagnostycznych oraz zwiêkszona ich

jakoœæ i precyzja. Wiêksza liczba tzw.

rzêdów w aparacie gwarantuje ponad-

to krótszy czas badania, co znajduje

prze³o¿enie na mniejsz¹ dawkê promie-

niowania rentgenowskiego poch³a-

nian¹ przez pacjenta.

Aparat AQUILION S16 jest

urz¹dzeniem zaawansowanym tech-

nicznie, pomocnym w badaniach on-

kologicznych i urazowych, w tym ura-

zach wielonarz¹dowych, udarach czy

krwawieniach mózgowych. Wykony-

wane przy pomocy aparatu badania

angiograficzne w znacznym stopniu

poprawi¹ mo¿liwoœci diagnostyczne w

zakresie rozpoznawania têtniaków,

malformacji czy te¿ innych anomalii

naczyniowych oraz oceny œródpiersia

i p³uc.

Cd. ze str.1
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Zawody p³ywackie na szczeblu powiatu organizowane na poziomie Szkol-

nego Zwi¹zku Sportowego organizowane s¹ raz w roku. W ubieg³ym 2013

roku w tego typu zawodach uczestniczy³o 75 osób, a w tym roku 120. Organi-

zatorzy id¹c za tak prê¿nym rozwojem tej dyscypliny, dopuœcili do zawodów

roczniki m³odsze. Udzia³ maluchów z klas  II i m³. (rocz. 2005 i m³.) i uczniów z

klas III-IV (rocz.2003-2004) w bloku pierwszym, nie tylko uatrakcyjni³ impre-

zê, ale  równie¿ korzystnie wp³yn¹³ na ich psychikê. Obycie na zawodach i

prze³amanie w³asnych s³aboœci,  prze³o¿y siê zapewne w nied³ugim czasie na

coraz lepsze wyniki w tych grupach wiekowych. W bloku drugim rywalizowali

zawodnicy szkó³ podstawowych z klas VI-V(rocz.2001-2002) i szkó³ gimna-

zjalnych klas I-III(rocz.1998-2000). Nikogo tutaj nie dziwi³ fakt, ¿e podium oku-

powane by³o przez zawodników „Puszczy” Hajnówka. I to na nich liczymy w

rywalizacji o medale na Mistrzostwach Województwa.

Przypomnê, ¿e w 2013 roku do Fina³ów Wojewódzkich SZS zakwalifiko-

wa³o siê oœmiu zawodników:

Mistrzostwa powiatu hajnowskiego w p³ywaniu

S   P   O   R   T

I miejsce - KRUSZEWSKA Kaja(SP 5 Hajnówka) w motylku – 33,72

II miejsce - KLIMIUK Justyna (SP 6 Hajnówka) w grzbietowym – 36,58

III miejsce - ABRAMCZUK Damian (SP 5 Hajnówka) w klasyku - 41,70

V miejsce - WORONIECKA Natalia (SP 2 Hajnówka) w klasyku  - 43,11

VII miejsce - DAWIDZIUK Emil (PG 3 Hajnówka) w motylku – 31,35

VIII miejsce - RYBAK Julita (PG DNJB Hajnówka) w grzbietowym – 38,35

IX miejsce - NAZARUK Kamil (PG 3 Hajnówka) w grzbietowym – 34,74

Medale i puchary ufundowane przez Komisje ds. Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych dzia³aj¹ca przy Urzêdzie Miasta Hajnówka, wrêczali:

Dyrektor OSiR Miros³aw Awksentiuk, Dyrektor Parku Wodnego Miros³aw

Chilimoniuk oraz Anna Kondraciuk. Ania jako rodowita hajnowianka w chwili

obecnej pracuje jako modelka i jednoczeœnie chce siê w³¹czyæ w organizacjê

imprez sportowych i charytatywnych w naszym mieœcie - „ Dziêkujê organiza-

torom imprezy za zaproszenie. To wielka radoœæ widzieæ uœmiechniête buzie

ma³ych sportowców. Gratulujê wszystkim dzieciom i mam nadziejê, ¿e podczas

kolejnych mistrzostw ten piêkny obiekt przyci¹gnie jeszcze wiêcej uczestni-

ków”.

Organizatorem zawodów by³ Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w

Hajnówce przy wspó³pracy z Parkiem Wodnym i Oœrodkiem Sportu i Rekreacji

w Hajnówce.

Zawody sêdziowali pracownicy OSiR, pracownicy Parku Wodnego, na-

uczyciele WF oraz Edward Poniecki i Roman Sacharczuk

Fina³ Grupy Po³udniowej odbêdzie siê dnia 14.02.2014 r. (pi¹tek)  w Biel-

sku Podlaskim.                                                                           Janusz Ludwiczak

Mijaj¹cy rok obfitowa³ w zna-

cz¹ce sukcesy sportowców z powiatu

hajnowskiego. Determinacja w d¹¿e-

niu do celu zapewni³a ambitnym wy-

czynowcom wysokie lokaty w turnie-

jach sportowych o randze wojewódz-

kiej i krajowej.

Dawid Skiepko i Micha³ Sucho-

do³a – Mistrzowie Województwa Pod-

laskiego w Pi³ce Pla¿owej, odnieœli

kolejne sukcesy. W walce o Puchar

Województwa Podlaskiego duet siat-

karski z Narewki zaj¹³ II miejsce, zaœ

w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w

E³ku – sportowcy wywalczyli tytu³

Wicemistrzów Polski oraz srebrne

medale. Presti¿owy turniej w E³ku

przyniós³ szczêœcie równie¿ innym re-

prezentantom powiatu hajnowskiego.

Wicestarosta hajnowski Andrzej

Przypomnienie o najwiêkszych

sukcesach sportowych w 2013 r.

Skiepko, Przewodnicz¹cy Rady Gmi-

ny Narewka Mieczys³aw Gryc oraz

 dzia³acz sportowy Jan Januszkiewicz

w konkurencji bloku rekreacyjnego

zdobyli tytu³ Mistrzów Polski.

W minionym roku znakomite

wyniki zanotowa³a równie¿ Pi³karska

Dru¿yna Seniorów LZS Narewka.

Zespó³ awansowa³ do III Ligi oraz

osi¹gn¹³ znakomite wyniki w rozgryw-

kach okrêgu Podlasko – Warmiñsko

– Mazurskiego. Wyró¿niæ nale¿y tak-

¿e Andrzeja i Janusza Ignaciuk – to

czo³owi reprezentanci powiatu haj-

nowskiego w Mistrzostwach Woje-

wództwa Podlaskiego w Pi³ce Pla¿o-

wej.

Wszystkim zwyciêzcom redak-

cja GH ¿yczy dalszych sukcesów.

Katarzyna Niko³ajuk

W poniedzia³ek, 20 stycznia, wystartowa³y zapisy do XIV edycji Turnieju

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Od tego roku w formule roz-

grywek nast¹pi¹ du¿e zmiany. Turniej bêdzie obejmowa³ kategorie wiekowe U-

10 oraz U-12, a najlepsze dru¿yny z ka¿dego województwa zagraj¹ w finale

ogólnopolskim rozgrywanym na Stadionie Narodowym. Zwyciêzcy wyjad¹ na

mecz Niemcy – Polska.

Rewolucyjne zmiany w Turnieju

„Z Podwórka na Stadion

o Puchar Tymbarku”

Celem konkursu jest promowa-

nie zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w

gospodarstwach rolnych. Kierowany

jest on do osób pe³noletnich, prowa-

dz¹cych produkcyjn¹ dzia³alnoœæ rol-

nicz¹.

Regulamin konkursu wraz z for-

mularzem zg³oszeniowym dostêpny

jest w jednostkach terenowych KRUS

oraz na stronie internetowej

www.krus.gov.pl. Zg³oszenia nale¿y

sk³adaæ w Oddziale Regionalnym lub

Placówkach Terenowych KRUS, w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 14

marca 2014 r. W 2013 roku w kon-

kursie z nagrodami przewidzianymi na

Ruszy³a XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

ka¿dym etapie eliminacji: regionalnych,

wojewódzkich i centralnych, o tytu³o-

we miano „Bezpiecznego Gospodar-

stwa Rolnego” rywalizowa³o 980

uczestników.

W poprzednich edycjach w czo-

³ówce nagrodzonych gospodarstw nie

zabrak³o rolników “z naszego regionu,

m.in. w 2007 r. I nagrod¹ uhonorowa-

no gospodarstwo rolne z powiatu za-

mbrowskiego, II miejsce w etapie cen-

tralnym zajê³o gospodarstwo z powia-

tu ³om¿yñskiego (2010 r.) oraz powia-

tu monieckiego (2012 r.).

Zapraszamy do udzia³u w kon-

kursie.

17 lutego w gmienie Szudzia³owo, powiat sokólski, w odleg³oœci ok. 1 km

od granicy z Bia³orusi¹ znaleziono pad³ego dzika u którego wykryto wirusa

afrykañskiego pomoru œwiñ. Reagujac Powiatowy lekarz Weterynarii w Sokól-

ce  przeprowadza przegl¹d wszystkich  gospodarstw utrzymujacych œwinie w

promieniu 5 km od miejsca znalezienia dzika.

Za teren potencjalnie zagro¿ony wyst¹pienie wirusa Wojewoda Podlaski

uzna³ powiaty: augustowski, bia³ostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneñski,

siemiatycki, sokólski, suwalski oraz miasta Bia³ystok i Suwa³ki i na tym terenie

zakaza³ targów, wystaw oraz pokazów œwiñ.

W przypadku dzików na tym terenie wprowadzono obowi¹zek dostar-

czenia ka¿dego odstrzeleonego zwierzêcia do punktu skupu lub zak³adu prze-

twórstwa dziczyzny. Wirus  ASF nie jest groŸny dla ludzi ale bardzo groŸny dla

zwierz¹t. W lodówce lub ch³odni mo¿e orzetrwaæ nawet kilka miesiêcy.    (jg)

Afrykañski Wirus atakuje
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Luty

2014

bezp³atny dodatek

do „Wieœci Podlaskich”

Gazeta Hajnowska: Czym jest powo-
³any w 1999 r. Zwi¹zek Powiatów Polskich i
jakie pe³ni  funkcje?

W³odzimierz Pietroczuk: ZPP zosta³
powo³any, by reprezentowaæ interesy samo-
rz¹dów powiatowych. Powiat hajnowski jest
cz³onkiem – za³o¿ycielem. Mia³em nawet
przyjemnoœæ przez jedn¹ kadencjê byæ
cz³onkiem Zarz¹du ZPP. Zwi¹zek dba o
interesy korporacji samorz¹dowej, jakim s¹
powiaty. Robi to doœæ skutecznie, szczegól-
nie jeœli chodzi o zmiany w prawie. Jednak
w ci¹gu 15 lat funkcjonowania Zwi¹zku, nie
uda³o siê przeciwdzia³aæ ograniczeniu kom-

petencji samorz¹dów oraz wadliwemu systemowi finansowania powiatów.
Pomimo trudnoœci, powiat hajnowski i inne samorz¹dy staraj¹ siê stwarzaæ
optymalne warunki do rozwoju w swoim œrodowisku oraz w ramach cz³on-
kostwa w  ZPP.

GH: Efekty starañ s¹ widoczne. W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów
i Gmin prowadzonym przez Zwi¹zek Powiatów Polskich, w ramach swojej
kategorii [Ranking Powiatów do 60 tys. mieszkañców red.]w 2013 r. powiat
hajnowski zaj¹³ 6 miejsce, zaœ z pocz¹tkiem 2014 r. wywindowa³ oczko wy¿ej.
Sk¹d tak wysoka pozycja?

6 miejsce Powiatu Hajnowskiego
w Ogólnopolskim Rankingu

Powiatów i Gmin
czyli krótka rozprawa o dzia³alnoœci samorz¹du w 2013 r. i planach na

przysz³oœæ.  Rozmowa ze Starost¹ Hajnowskim W³odzimierzem Pietroczukiem

Cd. str. 2

Spotkanie noworoczne
Burmistrza Miasta Hajnówka

W dniu 31 stycznia 2014 r. w
Hajnowskim Domu Kultury odby³o
siê ju¿ kolejne spotkanie noworoczne
skupiaj¹ce grono przedsiêbiorców,
przedstawicieli w³adz samorz¹do-
wych oraz instytucji z miasta Haj-
nówka i nie tylko. Wœród tegorocz-

nych goœci znaleŸli siê równie¿ m.in.
Walenty Korycki – Wicemarsza³ek
Województwa Podlaskiego, Wojciech
Dzierzgowski - Wicewojewoda Pod-
laski, Miko³aj Janowski – Radny Sej-
miku Województwa Podlaskiego, Eu-
geniusz Czykwin – Pose³ na Sejm RP.
Uroczystego otwarcia dokona³ Bur-
mistrz Miasta Hajnówka – Jerzy Si-
rak. Podczas tegorocznego wydarze-
nia zosta³y równie¿ wrêczone meda-
le okolicznoœciowe Burmistrza Mia-
sta Hajnówka upamiêtniajêce minio-
ny jubileusz 60 lat nadania Hajnów-
ce praw miejskich. Wyró¿nienia
otrzymali: Aleksander Bonadruk,
Lech Dzienis, Wojciech Dzierzgowski.
Spotkanie uatrakcyjni³y wystêpy ar-
tystyczne zespo³ów z Hajnowskiego
Domu Kultury: Ma³ego HDK oraz
Zespó³u Tañca Ludowego "Przepiór-
ka".

29.01.2014r. (œroda) w godzinach popo³udniowych w Zespole Szkó³ z
DNJB w Hajnówce odby³o siê kolejne spotkanie Platformy Dialogu i Wspó³-
pracy. Tym razem pod dyskusjê poddany zosta³ temat „Organizacji i zarz¹-
dzania ruchem turystycznym (tworzenie produktu turystycznego, szlaki tury-
styczne w rezerwatach)”.

Spotkanie poprowadzi³ ekspert ds. rozwoju turystyki Leszek Nowak z
firmy 2BA Agnieszka Nowak z Nysy (doradztwo strategiczne). W trakcie pre-
zentacji omówi³ takie zagadnienia jak:

- czym jest turystyka? jakie niesie korzyœci, ale równie¿ jakie s¹ jej wady?
- uwarunkowania rozwoju sektora w regionie Puszczy Bia³owieskiej -

kto jest odpowiedzialny za rozwój turystyki?
- rekreacja a turystyka,
- wp³yw turystyki na œrodowisko przyrodnicze, œrodowiska na turysty-

kê,
- g³ówne tendencje w ruchu turystycznym w regionie Puszczy Bia³o-

wieskiej oraz jego zarz¹dzanie.
Podczas spotkania nawi¹zywano do koncepcji tworzenia strategii roz-

woju turystyki w powiecie hajnowskim.
Wœród atutów turystycznych zosta³ wymieniony Bia³owieski Park Na-

rodowy, wielokulturowoœæ.

V otwarte spotkanie
Platformy Dialogu i Wspó³pracy

Cd. str. 4

Spotkania z Kolêd¹ Prawos³awn¹
W dniach 15-17.01.2014r. w Hajnowskim Domu Kultury odby³a siê

kolejna  edycja Festiwalu Hajnowskie Spotkania z Kolêd¹ Prawos³awn¹.
Festiwal jest organizowany z b³ogos³awieñstwa Jego Eminencji Wielce

B³ogos³awionego Sawy Prawos³awnego Metropolity Warszawskiego i ca³ej
Polski. Organizatorami imprezy byli: Dekanalny Instytut Kultury Prawos³awnej

w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Mi³oœnicy Muzyki
Cerkiewnej przy wspó³pracy Parafii Prawos³awnej Œw. Trójcy w Hajnówce i
Bractwa M³odzie¿y Prawos³awnej przy tej¿e parafii.“W przes³uchaniach kon-
kursowych wziê³o udzia³ 31 zespo³ów kolêdniczych z powiatów hajnowskie-

Cd. str. 4
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WP: Ranking stanowi wszechstronn¹ ocenê dzia³alnoœci samorz¹du.
Warte podkreœlenia jest, ¿e w pierwszej 10. znajduj¹ siê 3 powiaty z woje-
wództwa podlaskiego. Podstawowym kryterium jest aktywnoœæ powiatu w
swoim œrodowisku. Spektrum punktowanych dzia³añ jest bardzo szerokie,
dlatego odniosê siê do tych najistotniejszych inicjatyw, które znacz¹co wp³y-
nê³y i wp³ywaj¹ na rozwój regionu i ¿ycie jego mieszkañców. Wysoko punkto-
wan¹ dziedzin¹ jest pozyskiwanie œrodków unijnych przez Starostwo Powia-
towe oraz podlegaj¹ce mu jednostki organizacyjne. Obecnie realizujemy kilka
du¿ych projektów: ,,Platforma wspó³pracy na rzecz zrównowa¿onego rozwo-
ju rejonu Puszczy Bia³owieskiej’’, którego celem jest wypracowanie kompro-
misu pomiêdzy potrzebami ludzi a potrzeb¹ ochrony œrodowiska, ,,Wdro¿e-
nie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Haj-
nowskim” maj¹cego na celu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczy-
cieli i pracowników jednostek oœwiatowych oraz „Przeciwdzia³anie wyklu-
czeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”, w ramach którego osoby zagro-
¿one wykluczeniem otrzyma³y sprzêt komputerowy z dostêpem do internetu.

GH: Wa¿nym przedsiêwziêciem z punktu widzenia mieszkañca jest
równie¿ kategoria zwi¹zana z  wprowadzaniem rozwi¹zañ poprawiaj¹cych ja-
koœæ obs³ugi mieszkañca oraz funkcjonowania administracji.

WP: Tak, w celu udoskonalenia pracy  Starostwo Powiatowe wdro¿y³o
System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO. Dla mieszkañców oznacza to skrócenie
czasu za³atwienia spraw, oczywiœcie przy zachowaniu przepisów wynikaj¹-
cych z Kodeksu postêpowania administracyjnego. Zadbaliœmy równie¿ o za-
pewnienie ³atwiejszego dostêpu do informacji, z czym wi¹¿e siê uruchomie-
nie Punktu Obs³ugi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wdro¿e-
nie platformy e-urz¹d, u³atwiaj¹cej za³atwienie spraw urzêdowych. Pragnê
podkreœliæ, ¿e wymienione tu dzia³ania to u³amek inicjatyw, które zapewni³y

6 miejsce Powiatu Hajnowskiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin
Cd. ze str. 1 nam 6 miejsce w rankingu. Starostwo Powiatowe podejmuje równie¿ szereg

dzia³añ zwi¹zanych m.in. z promocj¹ turystyki, kultury i sportu, wspó³prac¹
miêdzynarodow¹ i krajow¹ czy ochron¹ œrodowiska. Oczywiœcie wszelkie
wyró¿nienia budz¹ radoœæ, mi³o jest odbieraæ dyplom, jednak najwa¿niejszym
jest, by nie osi¹œæ na laurach i pracowaæ jeszcze wydajniej. Wszelkie inicjaty-
wy, jakie podejmujemy, maj¹ przede wszystkim s³u¿yæ mieszkañcom.

GH: Wspomnia³ Pan o ochronie œrodowiska. Czy ten cel przemawia³ za
cofniêciem pozwolenia firmie „Gryfskand” na wprowadzenie gazów i py³ów
do powietrza?

WP: W przestrzeni publicznej pojawi³a siê informacja, jakoby starosta
chcia³ zamkn¹æ „Gryfskand”. Jest to b³êdna opinia. Ze wzglêdu na niedope³-
nienie przez zak³ad obowi¹zku przestrzegania przepisów prawa ochrony œro-
dowiska, co stwierdzi³y dwukrotne kontrole przeprowadzone przez Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Œrodowiska oraz ze wzglêdu na skargi mieszkañ-
ców, Starosta jako organ ochrony œrodowiska podj¹³ decyzjê o cofniêciu po-
zwolenia na emisjê gazów i py³ów do powietrza. Nie jest to równoznaczne z
zamkniêciem zak³adu – jeœli firma dostosuje instalacjê do obowi¹zuj¹cych
norm i ograniczy emisjê py³ów do powietrza, to nie ma przeciwwskazañ, by
ponownie rozpatrzyæ sprawê.

GH: Jakie dzia³ania stanowi¹ priorytet dla powiatu hajnowskiego w 2014r.?
WP: Najwa¿niejsze jest pilnowanie dyscypliny bud¿etowej. Wchodzi-

my w now¹ perspektywê finansow¹ na lata 2014 – 2020 z mo¿liwoœci¹ siêga-
nia po te œrodki. Priorytetem jest modernizacja dwóch dróg wojewódzkich:
Zwodzieckie – Juszkowy Gród przez Narewkê oraz Nowosady - Zab³udów,
co z perspektywy rozwoju gospodarczego stanowi koniecznoœæ.

Dziêkuje za rozmowê.

Rozmawia³a: Katarzyna Niko³ajuk.

Zespó³ Ma³e HDK na Castingu G³ównym programu Must Be The Music w Warszawie

Zespó³ Ma³e HDK (Iza Karczewska, Dorota Sztyler, Ola Romaniuk,
Wanda Ginszt, Marysia Sawicka i Kasia Dru¿ba) dzia³aj¹cy przy Hajnow-
skim Domu Kultury przeszed³ pomyœlnie pre casting do programu Must Be
The Music w Bia³ymstoku i wyst¹pi³ podczas Castingu G³ównego w Warsza-
wie.

Do Warszawy udaliœmy siê 21 stycznia we wtorek. Po podró¿y mieli-
œmy czas na zakwaterowanie siê w hotelu, który zapewnia³ nam producent
programu oraz kino, obiad i ma³e zakupy. Zespo³owi towarzyszyli rodzice
Marii, mama Kasi oraz instruktor.

W œrodê o 8 przyjechaliœmy do Hali Mera, gdzie odbywa³ siê Casting
G³ówny. Tu¿ po rejestracji i otrzymaniu identyfikatorów zespó³ uda³ siê na
próbê. Tam po kilku godzinach oczekiwania uda³o nam siê zaœpiewaæ na
scenie i wspólnie z producentem podj¹æ ostateczn¹ decyzjê odnoœnie repertu-
aru. Postanowiono, ¿e zespó³ podczas przes³uchañ wykona specjalnie przy-
gotowan¹ na tê okazjê wi¹zankê polskich przebojów z lat 60.

Po próbie by³ obiad, makija¿e, ubieranie i ca³e mnóstwo wywiadów i
zdjêæ.

Przes³uchania rozpoczê³y siê o godz 16.30, nasz zespó³ wystêpowa³
jako 12.

W jury tegorocznej edycji programu Must Be The Music zasiadali: Piotr
Rogucki, Kora, Ela Zapendowska oraz Adam Sztaba.

Dziewczynki da³y z siebie wszystko i bardzo dobrze zaprezentowa³y
podczas wystêpu przed jurorami. Nie uda³o nam siê jednak dostaæ do kolej-
nego etapu, bowiem w g³osowaniu jury dosz³o do remisu (2 x TAK, 2 x NIE).
W tej edycji niestety nie by³o dogrywek.

Mimo to zespó³ otrzyma³ od jurorów bardzo pozytywne opinie m.in.
PIOTR ROGUCKI - chwali³ brzmienie zespo³u, poprawn¹ intonacjê,

jednak nie podoba³ mu siê dobór repertuaru i dlatego zag³osowa³ na NIE
KORA - powiedzia³a, ¿e kocha muchomorki , chwali³a dobór repertu-

aru, dykcjê, brzmienie zespo³u i da³a g³os na TAK
ELA ZAPENDOWSKA - powiedzia³a, i¿ widzia³a mnóstwo takich ze-

spo³ów i nie interesuj¹ j¹ one - g³os na NIE
ADAM SZTABA - by³ pod wra¿eniem brzmienia, intonacji i tego ¿e w

tak m³odym wieku dziewczynki œpiewaj¹ na 3 g³osy. Swoj¹ wypowiedŸ pod-
sumowa³ s³owami: "Jestem pod wra¿eniem, Bardzo mi siê podoba³o" - g³os
na TAK

 Mimo tego, ¿e nie uda³o nam siê dostaæ do kolejnego etapu to wspo-
mnienia z Must Be The Music pozostan¹ na ca³e ¿ycie. Cieszymy siê bardzo,
¿e mieliœmy mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w tak presti¿owym programie i sam
fakt dostania siê do Castingu G³ównego to ogromne wyró¿nienie dla zespo³u.

Dziêkujemy Burmistrzowi Miasta Hajnówka za op³acenie transportu
do Warszawy, a tym samym umo¿liwienie nam ca³ego wyjazdu.

Dziêkujê równie¿ rodzicom dziewczynek, którzy zaanga¿owali siê w
przygotowania do udzia³u w programie i zakupili nowe stroje oraz op³acili
specjalnie zamówion¹ na tê okazjê aran¿acjê do piosenki.

W TV Polsat program emitowany bêdzie wiosn¹ tego roku. Zaprasza-
my do ogl¹dania!

    Marta Gredel-Iwaniuk

Wydzia³ Geodezji, Katastru i Nieruchomoœci Starostwa Powiatowego
w Hajnówce realizuje w ramach  dzia³ania: „Poprawianie i rozwijanie infra-
struktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leœnictwa”, ob-
jêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 2013 oraz kra-
jowych œrodków publicznych prace scaleniowe na obiekcie „Olchówka” w
gm. Narewka. Obrêb wsi Olchówka ma powierzchniê ok. 365 ha a prace sca-
leniowe i prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego poch³on¹ kwo-
tê ok. 2,7 mln z³.

Cd. str. 3

Krótka rozprawa
o istocie scaleñ gruntów
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Po otwarciu strategicznego z punktu widzenia gospodarki, transgranicz-
nego przejœcia kolejowego w Siemianówce przyszed³ czas na kolejny krok –
remont drogi wojewódzkiej nr 687 (Zwodzieckie - Juszkowy Gród w kierun-
ku Narewki).  W tym celu odby³o siê spotkanie, na które starosta hajnowski
W³odzimierz Pietroczuk zaprosi³ wicemarsza³ków Województwa Podlaskiego
– Walentego Koryckiego oraz Mieczys³awa Kazimierza Baszko.

Spotkanie dotycz¹ce mo¿liwoœci modernizacji drogi odby³o siê
27.01.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Inicjatorzy
spotkania – starosta hajnowski W³odzimierz Pietroczuk, wicestarosta Andrzej
Skiepko, w porozumieniu z burmistrzem Hajnówki Jerzym Sirakiem, wójtem
gminy Narewka Miko³ajem Pawilczem, Nadleœnictwem Browsk oraz przed-
siêbiorcami, starali siê przekonaæ zaproszonych goœci o znaczeniu inwestycji
nie tylko dla powiatu, ale ca³ego województwa. Najwa¿niejszym zadaniem

jest opracowanie w tym roku dokumentacji technicznej inwestycji. Koronnym
argumentem przemawiaj¹cym za podjêciem dzia³añ w kierunku moderniza-
cji drogi okaza³ siê aspekt gospodarczy, pojawiaj¹cy siê w kontekœcie otwar-
cia transgranicznego przejœcia kolejowego w Siemianówce. Samorz¹dowcy
dowodzili, ¿e modernizacja przejœcia wp³ynie na zwiêkszenie wskaŸników
obrotu towarami, zw³aszcza, ¿e pojawi³a siê mo¿liwoœæ odpraw granicznych
towarów objêtych kontrol¹ fitosanitarn¹. Przewóz towarów ze wzglêdów tech-
nicznych odbywaæ siê bêdzie g³ównie transportem ko³owym, st¹d wykazy-
wano niezbêdnoœæ inwestycji. W trakcie spotkania samorz¹dowcy wysunêli
wa¿kie argumenty:

- Przejœcie w Siemianówce zwiêkszy obrót towarami, zaœ jedynym krêgos³upem komu-
nikacyjnym jest droga nr 687. Ponadto, drog¹ t¹ przeje¿d¿a du¿a iloœæ towarów niebezpiecz-

Starostwo Powiatowe stara siê o œrodki na modernizacjê drogi
– spotkanie w Wicemarsza³kami Województwa Podlaskiego

nych typu gaz, paliwa, co stanowi potencjalne zagro¿enie – dowodzi³ wójt gminy Na-
rewka Miko³aj Pawilcz. Wójt podkreœli³ wa¿noœæ tego odcinka komunikacyj-
nego w zwi¹zku z dalszymi planami zwi¹zanymi z modernizacj¹ kolei. -
Jesteœmy w trakcie rozmów z przedsiêbiorcami, którzy chc¹ przej¹æ dwie opuszczone bocznice
– Wi¹cków i Chryzanów. Jest szansa, ¿e powstan¹ dwa terminale, które bêd¹ zajmowaæ siê
przewozem towarów pochodzenia roœlinnego. Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e w przewozie towarów
bêdzie dzia³o siê wiêcej. Na tym budujemy nasz¹ przysz³oœæ, bo jest nadzieja, ¿e bêd¹ nowe
miejsca pracy.

Wsparcie dla realizacji inwestycji zadeklarowa³ Burmistrz Miasta Haj-
nówka Jerzy Sirak. - Droga, o której mówimy nie jest bezpoœrednio w mieœcie, ale ma dla
niego du¿e znaczenie. Otwarcie przejœcia granicznego stwarza nowe mo¿liwoœci rozwoju nie
tylko gminy Narewka, ale ca³ego powiatu. Ma równie¿ pozytywny wp³yw na to, co bêdzie siê
dzia³o w zakresie miejsc pracy mieszkañców Hajnówki. By w pe³ni wykorzystaæ szansê, reali-
zacja inwestycji jest tu bezwzglêdn¹ koniecznoœci¹. Ze strony miasta pragnê zadeklarowaæ
wolê wspó³pracy.

- Z punktu widzenia gospodarczego droga, o której mówimy jest najwa¿niejsza zarów-
no z perspektywy interesów i powiatu i województwa. Samorz¹d powiatowy bêdzie ponadto
staraæ  siê o œrodki na modernizacjê drogi powiatowej nr 1644 B, która ³¹czy drogê wojewódzk¹
z przejœciem granicznym w Siemianówce. Zale¿y nam, by obie inwestycje by³y równolegle
realizowane – podsumowa³ debatê starosta hajnowski W³odzimierz Pietroczuk.

Fina³ spotkania okaza³ siê zadowalaj¹cy. Zaproszeni Wicemarsza³ko-
wie Województwa Podlaskiego – Walenty Korycki oraz Mieczys³aw Kazimierz
Baszko docenili zaanga¿owanie przedstawicieli powiatu, dali inwestycji zie-
lone œwiat³o.

-Przyjechaliœmy tutaj po to, by wesprzeæ Was w tej inicjatywie. Bêdziemy próbowali
Wam pomóc. Z naszej strony jest wola, by droga posiada³a standard drogi wojewódzkiej –
stwierdzi³ Wicemarsza³ek Walenty Korycki, który 31.01 na noworocznym spo-
tkaniu z przedsiêbiorcami w Hajnowskim Domu Kultury ponownie potwier-
dzi³ swoje poparcie dla tej inwestycji.

Konstruktywny dialog stanowi gwarancjê dobrej wspó³pracy. Lokalne
samorz¹dy udowodni³y, ¿e dzia³aj¹c razem, przy jednoczesnym zaanga¿o-
waniu innych podmiotów, potrafi¹ zgodnie pracowaæ na rzecz rozwoju regio-
nu. Determinacji im nie brakuje, czego dowodem jest pomyœlnoœæ spotkania.

Katarzyna Niko³ajuk
Z ostatniej chwili:
Pomimo wczeœniejszych deklaracji, Zarz¹d Województwa Podlaskiego

na posiedzeniu 30.01.2014 r. podj¹³ decyzje o udzieleniu dotacji projektowej
jedynie dla inwestycji zwi¹zanej z modernizacj¹ wojewódzkiej drogi nr 685
(Nowosady – Zab³udów). Pomimo trudnoœci, lokalne samorz¹dy nie zamie-
rzaj¹ rezygnowaæ ze starañ o pozyskanie funduszy na modernizacjê drogi nr
687 (Zwodzieckie - Juszkowy Gród w kierunku Narewki), która z punktu wi-
dzenia gospodarczego jest niezwykle wa¿na.

Krótka rozprawa
o istocie scaleñ gruntów

Scalenia gruntów, które najogólniej mówi¹c, polegaj¹ na wydzieleniu
nowych dzia³ek, odgrywaj¹ istotn¹ rolê w urz¹dzaniu przestrzeni wiejskich,
stymuluj¹c spe³nianie przez te obszary swoich funkcji m.in. w sferze gospo-
darczej, spo³ecznej czy œrodowiskowej.  Pomoc udzielana w ramach scalania
gruntów s³u¿y bowiem poprawie struktury obszarowej poszczególnych go-
spodarstw rolnych oraz gruntów leœnych. W wyniku zmniejszania liczby
dzia³ek ewidencyjnych uzyskuje siê poprawê efektywnoœci gospodarowania
poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz u³atwienie mechanizacji upraw
polowych, jednoczeœnie zapewniaj¹c ka¿dej z poscaleniowych dzia³ek ewi-
dencyjnych dostêp do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. W ramach projek-
tu przeprowadza siê bowiem prace w zakresie zagospodarowania poscale-
niowego terenu, uwzglêdniaj¹ce wymogi œrodowiska naturalnego. Prace te
obejmuj¹ w szczególnoœci zapewnienie niezbêdnych dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leœnych, stanowi¹cych w³asnoœæ gmin.

 Tu¿ po realizacji przedsiêwziêcia zwi¹zanego z pracami scaleniowy-
mi na obiekcie ,,Olchówka’’, w przygotowaniu jest realizacja prac scalenio-
wych na obiekcie „Tarnopol” w gm. Narewka, które obejm¹ swoim zasiêgiem
powierzchniê ok. 1124 ha. O dotacjê na finansowanie tego przedsiêwziêcia w
wysokoœci ok. 7 mln z³ Starostwo Powiatowe w Hajnówce bêdzie staraæ siê w
ramach PROW na lata 2014-2020.

 W dalszej perspektywie planowane s¹ dzia³ania scaleniowe tak¿e na
innych obrêbach powiatu hajnowskiego.

  Adam A. Panfiluk

Na koncert przybyli zaproszeni goœcie, rodzice, nauczyciele i ucznio-
wie- bohaterzy wieczoru.

Ju¿ po raz szósty w Hajnowskim Domu
Kultury odby³ siê Koncert Œwi¹teczny
uczniów Spo³ecznej Szko³y Muzycznej

I Stopnia w Hajnówce
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Spotkania z Kolêd¹ Prawos³awn¹
go, bielskiego i sokólskiego oraz z Bia³orusi. Festiwal Hajnowskie Spotkania z
Kolêd¹ Prawos³awn¹ mia³ charakter konkursowy w zwi¹zku z tym by³o oce-
niane przez komisjê, w sk³ad której weszli: ks. prot. mgr Miko³aj Bia³omyzy,
ks. mgr Pawe³ Korszak i p. mgr Ireneusz £awrerszuk.

Po przes³uchaniach konkursowych Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody i
wyró¿nienia:

W kategorii Chóry Parafialne:
I miejsca nie przyznano
II miejsce Chór Parafialny Parafii Narodzenia NMP
III miejsce Ex aequo Chór M³odzie¿owy Soboru Œw. Trójcy w Hajnówce i

Woskliknowienie Parafii Prawos³awnej Narodzenia Œw. Jana Chrzciciela w
Hajnówce

Wyró¿nienie Chór Parafii Prawos³awnej Podwy¿szenia Krzy¿a Pañskie-
go w Werstoku

W kategorii Domy Kultury i Szko³y Muzyczne:
I miejsce Studio Piosenki Estradowej HDK w Hajnówce
II miejsce Chór Spo³ecznej Szko³y Muzycznej w Hajnówce
III miejsce Ex aequo Zespó³ Pieœni Hajnowskiego Domu Kultury Echo

Puszczy i Asteria Dom Kultury Prawos³awnej w Bielsku Podlaskim
Wyró¿nienie Dzwonki z Hajnowskiego Domu Kultury
W kategorii Przedszkola:
I miejsce Gwiazdeczki z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce
II miejsce: Ex aequo Lanok z Przedszkola Niepublicznego Nr 1 im. Œw.

Gabriela w Bielsku Podlaskim, Pere³ki z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce
III miejsce: Ex aequo Soneczko z Przedszkola Nr 9 Lesna Polana w Biel-

sku Podlaskim,Œnie¿ynki z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce
Wyró¿nienie Dzwoneczki z Przedszkola Nr 3 z Oddzia³ami Integracyjny-

mi w Hajnówce
W kategorii Szko³y Podstawowe:
I miejsca nie przyznano
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II miejsce Ex aequo Leœne Nutki Szko³a Podstawowa Nr 3 w Hajnówce,
Weso³e Nutki Niepubliczna Szko³a Podstawowa z Orzeszkowa

III miejsce Zespó³ Szkó³ Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
W kategorii Szko³y Œrednie:
I miejsce Zniczka z Zespo³u Szkó³ z DNJB w Hajnówce
II miejsce Spadczyna i Wianok z II LO z BJN w Bielsku Podlaskim
III miejsce Chór Szkolny z Zespo³u Szkó³ Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w

Bielsku Podlaskim
W kategorii Zespo³y Folklorystyczne:
I miejsce .Ranok Zwi¹zek Ukrainców Podlasia – Bielsk Podlaski
II miejsce Ex Aequo Grupa Kolêdnicza ze Szk. Podst. Nr 4 w Bielsku

Podlaskim i Hi³oczka GOK Czeremcha
III miejsca Zespó³ Ko³a Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Czy¿ach
Wyró¿nienie Zespó³ Œpiewaczy z Czeremchy Wsi
Dodatkowe wyró¿nienia: Warsztaty Terapii Zajêciowej w Hajnówce oraz

Grupa Kolêdnicza ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-wychowawczego w Haj-
nówce

Zwieñczeniem Festiwalu by³ Koncert Galowy, który mia³ miejsce
20.01.2014r w Hajnowskim Domu Kultury. W koncercie wziêli udzia³ nagro-
dzeni i wyró¿nieni. Na widowni byli obecni Ks. Dziekan Micha³ Niegiere-
wicz, starosta hajnowski W³odzimierz Pietroczuk, burmistrz Hajnówki Jerzy
Sirak, wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz, radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego Miko³aj Janowski, wicestarosta Hajnowski Andrzej Skiepko, dy-
rektor Hajnowskiego Domu Kultury Roœcis³aw Kuncewicz, dyrektorzy szkó³,
przedszkoli i placówek oœwiatowych z powiatów hajnowskiego i bielskiego,
sponsorzy oraz sympatycy i mi³oœnicy kolêd. HajnowskieSpotkania z Kolêd¹
Prawos³awn¹ mog³y siê odbyæ dziêki ¿yczliwoœci i wsparciu finansowemu
sponsorów, którym serdecznie dziêkujemy.                     Ks. Pawe³ Sterlingow

Na scenie Hajnowskiego Domu Kultury zabrzmia³y kolêdy, pastora³ki
i inne utwory wykonane przez m³odych pianistów, gitarzystów, skrzypaczki,
chór szkolny. Jako goœæ specjalny wyst¹pi³ absolwent szko³y - Mateusz Char-
kiewicz.

Spotkanie œwi¹teczne to czas podsumowania pracy szko³y w I seme-
strze i podziêkowañ kadrze pedagogicznej za zaanga¿owanie i wysi³ek w³o-
¿ony w edukacjê muzyczn¹ uczniów.

Uczniowie szko³y wy-
stêpowali z koncertami na za-
proszenie Uniwersytetu III
Wieku, Szko³y Cukrzycy, z oka-
zji Dnia Niepodleg³oœci. Chór
szkolny pod kierownictwem
Pani Marty Gredel-Iwaniuk
zaj¹³ III miejsce na Festiwalu
Pieœni Patriotycznej w Bia³ym-
stoku oraz II miejsce w Haj-
nowskich Spotkaniach z Ko-
lêd¹ Prawos³awn¹.

 autor: Bo¿ena Lewczuk
fot. Emilia Rynkowska
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V otwarte spotkanie Platformy Dialogu
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Podkreœlano znaczenie Lokalnej Organizacji    Turystycznej „Region
Puszczy Bia³owieskiej” w zakresie budowania potencja³u turystycznego.

Do g³ównych celów i wyzwañ nale¿¹: modernizacja i rozwój infra-
struktury turystycznej, poprawa dostêpnoœci komunikacyjnej, wyd³u¿enie se-
zonu turystycznego oraz czasu pobytu turystów, zwiêkszenie iloœci podmio-
tów bran¿y turystycznej (us³ugodawcy), zwiêkszanie dochodów z tytu³u tury-
styki, wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym, zapobieganie zmniejsza-
niu migracji ludzi m³odych, stworzenie turystycznej platformy informacyjnej.

Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach projektu „Platforma wspó³-
pracy na rzecz zrównowa¿onego rozwoju rejonu Puszczy Bia³owieskiej” re-
alizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Infrastruktura i Œrodowisko oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Biuro projektu „Platforma wspó³pracy na rzecz
zrównowa¿onego rozwoju rejonu Puszczy Bia³owieskiej”

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Dowody osobiste wydawane s¹ na okres 10 lat.
W³asnorêcznie wype³niony wniosek i dwa jednakowe zdjêcia (lewy

pó³profil z widocznym lewym uchem) nale¿y przynieœæ osobiœcie do Urzê-
du Miasta – Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych, pok. 213 (II piêtro).

Wymiana dowodu osobistego nie podlega ¿adnym op³atom admi-
nistracyjnym.

Wniosek nale¿y z³o¿yæ nie póŸniej, ni¿ na 30 dni przed up³ywem
terminu wa¿noœci dokumentu.

Wniosek do pobrania ze strony internetowej www.hajnowka.pl, w
zak³adce urz¹d on-line lub w siedzibie urzêdu.

UP£YWAJ¥ TERMINY WA¯NOŒCI
DOWODÓW OSOBISTYCH


