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Wojewódzki finał  
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

12 kwietnia odbył się finał okręgowy XXIX Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej organizowanej od 1999 roku przez Urząd Marszałkowski. 
W województwie podlaskim Olimpiada organizowana było od V edycji w 
1990 roku przez Urząd Wojewódzki.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 1312 uczniów z 64 szkół 
ponadgimnazjalnych, wyłoniły one 77 uczestników etapu okręgowego.

I miejsce w eliminacjach okręgowych zajął Wojciech Putra z III LO 
w Suwałkach. Obok niego nasze województwo na eliminacjach centralnych, 
które odbędą się w czerwcu w Supraślu będą reprezentować: Gabriel Czepe 
z I LO w Augustowie, Andrzej Mystko z LO w Wysokiem Mazowieckiem, 
Tomasz Esman z Technikum Lesnego w Białowiezy, Rafał Mateuszuk z I 
LO w Augustowie, Magdalena Krawiel z III LO w Białymstoku i Wojciech 
Krzesicki z ZSO w Sejnach. 

Nasze województwo finał centralny będzie organizowało już po raz 
czwarty. Tym razem we współpracy Z Parkiem Krajobrazowym Puszczy 
Knyszyńskiej. 

W pierwszej edycji Olimpiady, która odbyła się w 1986 roku wzięło 
udział ok 6 000 uczniów. 

Tylko do 15 maja możesz oddać swój głos na Najlepszego Sportowca i Trenera Powiatu Bielskiego w 2013r.
www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

Ani inicjator i organizator Plebiscytu „Sportowiec i Trener Ziemi 
Hajnowskiej” – zespół redakcyjny dwutygodnika „Wieści Podlaskie”, 
ani jego współorganizatorzy – Starostwo Powiatu Hajnowskiego i Urząd 
Miasta Hajnówka, nie spodziewali się, że jubileuszowa Gala Sportowa 
będzie najpiękniejszym i historycznym wydarzeniem w mieście, powiecie, 
a nawet województwie.

Zapełniona do ostatniego miejsca widownia hajnowskiego Domu 
Kultury, a na niej zaproszeni goście, władze samorządowe województwa, 
powiatu, miast i gmin, sportowcy, nauczyciele, trenerzy, kochani zatroskani 
o sportową karierę swoich pociech rodzice i wierni miłośnicy sportu – kibice. 
Była to cicha, acz widoczna akceptacja tamtejszego społeczeństwa dla idei 
i formy organizowanego Plebiscytu.

Tradycyjnie już patronat honorowy nad tym współzawodnictwem 

Hajnowska Sportowa Gala  
Godna Jubileuszu

Cd. str. 10

(w)
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Odpowiedzi na pytania dręczące bezrobotnych z powiatu białostockiego
Starałem się skontaktować z Iwoną Heleną Rojcewicz, dyrektor Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku by spotkać się i uzyskać odpowiedzi 
na kilka pytań dręczących bezrobotnych z powiatu białostockiego. Niestety 
z braku czasu ze strony wspomnianej pani nie doszło nawet do rozmowy 
telefonicznej.

W ten sposób zmuszony zostałem do przesłania pytań drogą mailo-
wą by za pośrednictwem Jolanty Tulskis, rzecznika prasowego tegoż PUP 
uzyskać na nie odpowiedzi.

Jak wysokie bezrobocie jest aktualnie w powiecie białostockim i 
na jakim miejscu stawia w rankingu w woj. podlaskim?

- Według danych statystycznych w dniu 31 stycznia w powiecie 
ziemskim zarejestrowanych było 9 289 osób. Stopa bezrobocia wynosiła 
18,6 % (dane za grudzień 2013r.). Z badań i analiz z Wojewódzki Urząd 
Pracy wynika, iż w woj. podlaskim powiat ziemski zajmuje 5 miejsce pod 
względem stopy bezrobocia. 

Jak się to ma liczbowo w stosunku do ilości mieszkańców powiatu?
- Z informacji przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny 

powiat białostocki zamieszkuje 144 388 osób. Wśród mieszkańców są także 
osoby nieaktywne zawodowo ( dzieci do 15 roku życia oraz osoby po 64 
roku życia). 

Uprzejmie informuję, iż nie 
ma obowiązku rejestracji w Urzę-
dzie, jako osoba bezrobotna. Jest 
wiele możliwości poszukiwania 
pracy i to czy osoba zarejestruje się 
czy nie, to jej indywidualna sprawa. 

Czy zawsze zgłoszenie się do 
Państwa petenta poszukującego 
pracy jest autentyczną potrzeba 
pozyskania tejże pracy, czy tylko 
szukania okazji do korzystania z 
pewnych przywilejów, jakie bez-
robotnemu przysługują?

- Osoby rejestrują się w Urzę-
dzie z różnych powodów np. w celu 
poszukiwania pracy, odbycia szkole-
nia, stażu. Tacy, którzy mają pomysł 
i nie boją się ryzyka a potrzebują 
pieniędzy na założenie własnej działalności gospodarczej, ale są i tacy, 
którzy korzystają z różnych zasiłków i form pomocy do uzyskania, których 
wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej np. 
z Pomocy Społecznej. 

Ile osób zarejestrowanych w PUP znalazło zatrudnienie w 2013 r. ?
- Z tytułu podjęcia pracy w 2013 r. z rejestru Urzędu wyłączyliśmy 

12 498 osób. 
Może przypomni Pani, na co może liczyć ze strony Waszego Urzędu 

osoba, która zarejestruje się, jako bezrobotna?
- Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP może skorzystać z:
·  pośrednictwa pracy
·  poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
·  pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
·  szkolenia
·  przygotowania zawodowego dorosłych
·  stażu
·  zatrudnienia subsydiowanego (refundacja wyposażenia stanowiska 

pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne)
·  dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej
·  z zasiłku dla osób bezrobotnych ( wypłacany tym, którzy nabyli 

prawo)
·  osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie są objęte ubezpie-

czeniem zdrowotnym, dzięki czemu mogą korzystać z bezpłatnej opieki 
lekarskiej

Jak bezrobotny może być aktywny w poszukiwaniu pracy nie 
mając bezpłatnych środków przejazdu środkami komunikacji pu-
blicznej? Czy nie przewiduje się wprowadzenia ułatwień w dotarciu 
do pracodawcy?

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd działający w imie-
niu Starosty może zwrócić koszty dojazdu do pracodawcy w przypadku 
skierowania  bezrobotnego do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeśli  
siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bez-
robotnego. Jest to forma fakultatywna, to znaczy, że może być stosowana 
w zależności od środków finansowych, jakie posiada Urząd. Podobnie 
jak w latach ubiegłych ta forma nie jest realizowana. Wszystkie środki 
pieniężne przekazywane przez Ministerstwo są zaangażowane na aktywne 
formy pomocy dla osób bezrobotnych (staże, szkolenia, refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, dotacje na założenie 
własnej działalności gospodarczej). 

W sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską powinien 
wypowiedzieć się Urząd Miasta.

Jakie są prognozy zmniej-
szenia bezrobocia w powiecie 
białostockim w 2014 r.?

- Z szacunków analityków 
wynika, że w 2014 r. wzrost gospo-
darczy w Polsce wyniesie 2-3%. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż rynek 
pracy zawsze reaguje z opóźnieniem 
na zmiany zachodzące w gospodarce 
oraz to, iż w przyjętym przez rząd 
projekcie ustawy budżetowej na 
2014 rok założono, że bezrobocie 
utrzyma się na podobnym poziomie 
zakładamy, że liczba zarejestro-
wanych bezrobotnych będzie się 
nieznacznie obniżać.  

Jakie jest bezrobocie w gmi-
nie Juchnowiec Kościelny?

- W styczniu 2014 r. z gminy 
Juchnowiec Kościelny zarejestrowanych było 889 osób bezrobotnych.

Na jakie formy aktywizacji zawodowej mogą liczyć mieszkańcy 
Juchnowca Kościelnego?

- Wszyscy zarejestrowani w Urzędzie Pracy mogą korzystać z form 
pomocy przewidzianych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy. Zostały one wymienione w odpowiedzi na pyt. 5 
powyżej. 

Czy może Pani wymienić kilka przedsiębiorstw, firm, które za-
sługują na tytuł wzorowego pracodawcy z tutejszego terenu? 

- W marcu  2014 r. podobnie jak w roku ubiegłym Powiatowy Urząd 
Pracy w Białymstoku organizuje konferencję, która jest zwieńczeniem kon-
kursu dla pracodawców „ Pracodawca- Partner 2013 roku”. Celem konkursu 
jest wyróżnienie tych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy 
a przy rekrutacji korzystają z usług Urzędu. 

W I edycji konkursu „Pracodawca- Partner 2012 roku” z terenu 
powiatu nagrody otrzymali: Firma FELIX 2, KEY COMPANY Sp. Z o.o. 
oraz  CHM Sp. z o.o.

Zapewne nie wszystkie odpowiedzi są wyczerpujące, ale przy  wielu 
obowiązkach służbowych w tym zabieganiu o nowy rynek pracy dla bez-
robotnych dyrektor białostockiego PUP i za nie należy podziękować, co w 
imieniu redakcji i naszych czytelników czynię.

 Ryszard Świerczewski

(duga od lewej Iwona Helena Rojcewicz,  
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku)

Audioboki dla pacjentów
W trosce o pacjentów Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii 

w Katowicach podpisało porozumienie z Biblioteką Śląską . Dzięki temu 
porozumieniu pacjenci, którzy nieraz spędzają w szpitalu po kilka tygodni 
będą mogli wypożyczać audioboki i książki.

Pomysł godny polecenia innym placówkom medycznym. Ciekawe 
czy zainteresuje on nasze szpitale.

Rehabilitacja dla dzieci rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w okresie 

wakacji letnie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych 
w KRUS. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji rol-
niczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. 
Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny, który trwa 21 dni -  muszą być 
samodzielne i zdolne do samoobsługi.  Odpłatność za pobyt wynosi 200 zł. 
Termin składania wniosków upływa 16 maja br. Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefonu -  85 7497305 Białystok 

Aneta Kryńska (w)
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Białostockie targi książki
Przez trzy kwietniowe dni białostoczanie mogli zapoznać się z 

ofertą – i dokonać zakupów -  prawie 60 wydawnictw. Organizatorzy tar-
gów, Fundacja Sąsiedzi, nie ograniczyli się tylko do prezentacji dorobku 
poszczególnych oficyn wydawniczych. W ramach imprez towarzyszących 
Targom odbyły się warsztaty pisania reportażu prowadzone przez znako-
mitych reporterów – Bartosza Jastrzębskiego, Jędrzeja Morawieckiego i 
fotografa Macieja Skawińskiego oraz spotkania autorskie m.in. z Grahamem 
Mastertonem, Szymonem Hołownią, Anną Ficner-Ogonowską, Grażyną i 
Wojciechem Jagielskim, Jackiem Hugo- Baderem, Ignacym Karpowiczem 
i Wojciechem Góreckim.                                                                        (b.s.) 

Bezpieczna praca 
w gospodarstwie 

rolnym
27 marca br odbył się fi-

nał konkursu zorganizowanego 
przez Oddział Regionalny KRUS 
w Białymstoku dla uczniów klas 
maturalnych o profilu rolniczym „ 
Bezpieczna praca w Gospodarstwie 
rolnym”. Celem konkursu jest po-
pularyzacja wśród młodzieży szkół 
rolniczych zasad bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwie rolnym.

W finale XVIII Konkursu 
wzięło udział 16 uczniów, którzy 
zajęli I miejsca w eliminacjach 
szkolnych. 

Laureatami konkursu zostali;
I miejsce – Mariusz Kalinow-

ski z Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Krzysztof Kryń-
ski z Zespołu Szkół Rolniczych w 
Ostrożanach

III miejsce Paweł Dekarz z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Mońkach. 

Krzysztof Kozioł
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W dniu 2 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Kleszczelach zorganizował uroczystość z okazji Dnia Kobiet.  Ponad 
70 przybyłych gości przywitała Burmistrz Kleszczel Irena Niegierewicz. 

Na scenie wystąpiła Sylwia Kamińska przy akompaniamencie Igora 
Fity, zespół „Fantazja” oraz zespół z Rasnej na Białorusi, z którym Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji współpracuje od 2011 r. Do śpiewu i 
tańca przygrywała „Kapela Podlaska” z Siemiatycz. 

Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom konkursu na „Naj-
piękniej udekorowaną posesję w okresie świątecznym”. Wyniki konkursu 
przedstawiają się następująco:

DZIEŃ  KOBIET

· I miejsce - Pani Luba Roszczenko z Dasz
· II miejsce - Pani Julita Markiewicz z Dasz
· III miejsce - Pani Nadzieja Moroz z Kleszczel
· wyróżnienia otrzymały: Pani Sylwia Kulikowska z Kleszczel, Pani 

Walentyna Sakowska z Zaleszan oraz Pani Anna Szewiak z Dasz.
Imprezę uatrakcyjnił również krótki konkurs o kobietach. Związek 

Emerytów i Rencistów w Kleszczelach, korzystając z okazji, podziękował 
Pani Nadziei Moroz za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz związku. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji Dnia 
Kobiet.

  Daria Maria Chrzanowska

Piękna wiosenna pogoda przywitała uczestników Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików w biegach przełajowych woj. lubelskiego i 
podlaskiego, które odbyły się w sobotę 22-03-2014 w Białej Podlaskiej.

 Wystartowało tam czworo naszych reprezentantów Natalia Tarasiuk 
- uczennica Gimnazjum z DNJB w Hajnówce, Diana Karpiuk - Gimnazjum 
Nr 6 w Hajnówce, Łukasz Predko-Gimnazjum w Narwi i Kacper Toma-
szuk - Gimnazjum nr 1 w Hajnówce. Najlepiej spisali się Diana Karpiuk 
na dystansie 2 km, która wystartowała bardzo odważnie, prowadziła przez 
1 km i na finiszu zameldowała się na bardzo dobrym czwartym miejscu. 
Na dystansie 3 km, również 4 miejsce zajął Łukasz Predko. Był to jego 
debiut na zawodach lekkoatletycznych i w pełni udany.“Nasi zawodnicy 
w punktacji klubowej uzyskali 4 punkty, plasując się na bardzo dobrym 7 
miejscu, wśród 12 klubów obu województw. Trener Roman Sacharczuk, 
dzięki postawie swoich zawodników uzyskał 4 punkty i zajął 4 miejsce z 
taką sama ilością punktów jak Trener i Prezes Klubu Sportowego Podlasie 
Białystok Jan Zalewski i Marek Mazurek z województwa lubelskiego.

 Roman Sacharczuk

Dobry występ biegaczy  
KS Puszcza Parkiet Hajnówka  

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w biegach przełajowych  

woj. lubelskiego i podlaskiego 

Nareszcie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego urucha-
mia nowy program „rewitalizacja miejsc kultury”. Będzie zarządzenie w 
tej sprawie, które od 1 maja 2014 nabierze mocy prawnej. 

Wzorem francuskiego ministerstwa uruchomiony zostanie od maja 
2014 pilotażowy program „rewitalizacja miejsc kultury”. Polegać on będzie 
na tym, iż jeśli ktoś odnajdzie lokal w którym była kiedyś prowadzona 
działalność kulturalna, np. działała tam księgarnia, czytelnia, teatr lub dom 
kultury osoba, fundacja lub stowarzyszenie będzie mogła ubiegać się o zwrot 
kosztów poniesionych na jego rewitalizację. 

Prawdopodobnie będzie to polegało na tym, iż po odnalezieniu takie-
go miejsca kultury, zgłaszamy się z tym do władz lokalnych, które muszą 
to potwierdzić. Przygotowujemy kosztorys rewitalizacji takiej placówki i 
wysyłamy do Departamentu Finansowego MKiDZ. Część z tej kwoty będzie 
refundowana ze środków unijnych a część z budżetu państwa. 

Wszelkich informacji na ten temat udzielają Podsekretarz Stanu 
w MKiDN Monika Smoleń, tel: 22 41 10,  mail: podsekretarz.smolen@
mkidn.gov.pl

Można skorzystać też z formularza kontaktowego.  Wystarczy opisać 
sprawę i podać podstawowe dane kontaktowe. formularz kontaktowy

Opr. GLK

Od maja wchodzi nowe zarządzenie 
MKiDN o „rewitalizacji miejsc kultury”

W dniu 26 marca, na zaproszenie Gubernatora Obwodu Grodzieńskie-
go Władimira Krawcowa, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław 
Zygmunt Dworzański złożył wizytę w Grodnie. Było to pierwsze od 5 lat 
spotkanie władz Województwa Podlaskiego i Obwodu Grodzieńskiego na 
najwyższym szczeblu.

W trakcie wizyty Marszałek Dworzański i Gubernator Krawcow 
omówili bieżący stan współpracy między obu partnerskimi regionami w 
zakresie gospodarki i wymiany handlowej, a także kultury, turystyki i sportu. 
Podczas rozmów wiele uwagi poświęcono również realizowanym wspólnie 
projektom transgranicznym oraz nowej perspektywie finansowej i przyszłe-
mu Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Marszałek Dworzański i Gubernator Krawcow wskazali na potrzebę 
intensyfikacji wzajemnych kontaktów i zacieśnienia współpracy. Marsza-
łek Dworzański zaprosił Gubernatora do złożenia wizyty w Białymstoku 
podczas tegorocznej edycji festiwalu Podlaska Oktawa Kultur.

Jan Kwasowski

Marszałek Dworzański  
z wizytą w Grodnie
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA           

21  marca  br.  w  świetlicy  samorządowej  w  Lewkowie  Starym  
(powiat  hajnowski)  odbył  się  VIII  Otwarty  Konkurs  Lepienia  w  Glinie  
na  temat  „Rośliny  z  łąk,  pól  i  lasów”.  Do  uczestników  konkursu  z  
Lewkowa  i  Narewki  dołączyli  uczniowie  ze  szkoły  w  Czyżach  (Wójt  
gminy  Czyże  dał  autobus).

Prace  oceniało  jury  w  składzie:  Jadwiga  Karpiuk,  Joanna  Bia-
łowieżec  i  Jan  Ciełuszecki.

Wśród  przedszkolaków  pierwsze  miejsce  zajęła  Małgosia  Witom-
ska  i  drugie  miejsce  -  Paweł  Poskrobko.

W  kategorii  uczniów  z  klas  IV - VI  szkoły  podstawowej    pierw-
sze  miejsce  ex  aequo  zajęły   Karolina  Korowaj  i  Krystyna  Lewsza,   
drugie  równorzędne  miejsce  --  Martyna  Białowieżec,  Marcin  Aleksiejuk  
i  Aleksandra  Kuptel  oraz  trzecie  równorzędne  miejsce  --  Małgosia  
Woroniecka,  Ola  Michaluk  i  Klaudia  Nikołajuk.  Osiemnaście  osób  
otrzymało  wyróżnienie.

W  kategorii  szkół  średnich  jury  przyznało  pierwsze  równorzędne  
miejsce  Ewie  Sakowicz  i  Paulinie  Drewnowskiej.  Paulina  Drewnowska  
bierze  udział  w  konkursach   rzeźbiarskich   w  Lewkowie  od  lat  (w  
2009  roku  zajęła  czwarte  miejsce). 

Wśród  dorosłych   najlepiej  wypadły  Joanna  Zubrycka  (pierw-
sze  miejsce),  Barbara  Witomska  (drugie  miejsce)  i  Teresa  Sakowicz  
(trzecie  miejsce).

Najlepsi  rzeźbiarze  otrzymali  dyplomy  i  nagrody  rzeczowe.  Przy  
organizacji  i  sprawnym  przeprowadzeniu  konkursu  najwięcej  czasu   
poświęciły   Olga  Maksymiuk  (instruktor  plastyki),  Krystyna  Poskrobko  
(kierowniczka  świetlicy),  Alina  Bartoszuk  (kierowniczka  lewkowskiej  
biblioteki)  i  Helena-Mariola  Rejent  (dyrektorka  Gminnego  Ośrodka  
Kultury  w  Narewce).     

Tekst  i  fot.   (JC) 

Lewkowo  Stare

Rzeźbili  rośliny

4  kwietnia  br.  w  wiejskiej  świetlicy  w  Lewkowie  Starym  (po-
wiat  hajnowski)  doświadczone  gospodynie  uczyły  dzieci  i  młodzież  
m.  in.  jak  ładnie  przystroić  gałązki  wierzbowe  na  niedzielę  palmową  
czy  jak  pięknie  pomalować  jajka.  Zdobienia  gałązek  uczyły  Elżbieta  
Kuncewicz  i  Krystyna  Poskrobko.  Pani  Krystyna  robiła  z  kolorowej  
bibułki  piękne  kwiatki.

Jajka  malowały  pod  kierunkiem  Marii  Rejent.  Nauczyła  ona  
farbować  jajka  w  tzw.  cebulniku  i  przyozdabiać  w  rozmaite  wzory  
z  użyciem  roztopionego  wosku.  Malowanie  woskiem  przypadło  do  
gustu  młodzieży  i  zachęciło  ją  do  lepszego  poznania  tej  pozornie  
łatwej  techniki  plastycznej.  Wymaga  ona  pomysłowości  oraz  wielkiej  
cierpliwości  i  staranności.

Dzieci  wraz  z  panią  Lidią  Charkiewicz  przygotowywały  ciasto    
na  tzw.  bocianie  łapki   (ten  zwyczaj  w  całej  Parafii  Prawosławnej 
Lewkowo  Stare  jest  kultywowany  od  lat,  w  mojej  pamięci   zachował  
się  od  1950  roku).  Po  upieczeniu  łapki  bardzo  im  smakowały.  

Na  wsiach  w  gminie  Narewka  tradycja  nie  zginie.
                                                    Tekst  i  fot.  Jan  Ciełuszecki 

Tu  tradycja  nie  zginie…
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22 marca 2014 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się wyjąt-
kowe warsztaty LEGO dla dzieci i młodzieży chcących poznać podstawy 
programowania i robotyki. 

Podaczas dwóch godzin młodzi hajnowianie mieli okazję poznać „inne 
wcielenie” używanych przez nich na co dzień kolcków. Kilka dodatkowych 
modułów (minikomputer, czujniki), kabli i komputer sprawiły, że kontrukcje 
ożyły - poruszały się i reagowały na polecenia.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 Nauczyciele   po  przejściu  na  emeryturę  mają  więcej  wolnego  
czasu  dla  siebie  i  rodziny. W  Hajnówce  utworzyli  sekcję  emerytów i  
rencistów  przy  Zarządzie  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa  Polskie-
go.  Do  zarządu  sekcji  weszli  chętni  do  pracy  społecznej  pedagodzy  
i  oni  występują  z  propozycjami   spotkań  towarzyskich  i  wspólnego  
spędzania  czasu.  

27  marca  br. zakończyła  się  czteroletnia  kadencja  zarządu  i 
odbyło  się  zebranie  sprawozdawczo-wyborcze  sekcji .  Gościem  była  
przewodnicząca   hajnowskiego  Zarządu  Oddziału   ZNP  Alicja  Pytel.  
Wręczyła  ona  specjalną  odznakę  za  50-letnią  przynależność  do  ZNP  
Leonardowi  Kulwanowskiemu.  Sprawozdanie  z  działalności  zarządu  
sekcji  złożyła  przewodnicząca   Irena  Jurczuk.  

Następnie  odbyła  się  dyskusja.  Uczestnicy  zebrania  pozytywnie  
ocenili  pracę  członków  zarządu.  Organizowali  oni  wycieczki  krajo-
znawcze   do  krainy  jezior  i  w  góry  oraz  do  białostockich  instytucji  
kulturalnych:  teatru,  kina  i  opery  podlaskiej  zgodnie  z  życzeniem  
ogółu  członków  sekcji. 

 Uroczyście  obchodzono  m.  in.  Dzień  Nauczyciela,  ważne  rocznice  
państwowe,  rocznice  jubileuszowe  ZNP.  W  Klubie  ZNP  urządzano  spo-
tkania  z  ciekawymi  ludźmi  m.  in.  z  nauczycielami  piszącymi  wiersze,  
malarzami  i  fotografikami.  Odbywały  się  spotkania  towarzyskie  w  każde  
czwartkowe  popołudnie.  Okazją  do  spotkań  był   m.  in.  Dzień  Kobiet,  
Święto  Pieczonego  Ziemniaka,  Andrzejki  czy  spotkanie  opłatkowe. 

  Latem   wyjeżdżano  koleją  wąskotorową  po  Puszczy  Białowie-
skiej  do  uroczego  zakątka  --  do  śródleśnej  osady  Topiło  nad  stawami  
i  zimą  na  kuligi.  Nawiązano  kontakty  z  nauczycielami  emerytami  z  
Augustowa. Tam  hajnowscy  nauczyciele  jeździli,  aby  popływać   stat-
kiem  po  jeziorach.   Prowadzone  są   dwie  piękne,  bogato  ilustrowane  
kolorowymi  zdjęciami,   kroniki  z  imprez.  

Nie  zapominano  o  nauczycielach  w  podeszłym  wieku  schorowa-
nych  i  zniedołężniałych.  Odwiedzano  ich  w  szpitalu  i  w  domu.  Każdego  
roku  przed  Świętem  Zmarłych  stawiano  znicze  na  grobach  zmarłych  
pedagogów  oraz  odnawiano  zaniedbane  mogiły  i  stare   pomniki.

W  najbliższych  planach  zarządu  sekcji   jest  m.  in.  dwudniowa   
wycieczka  do  Grodna  (Białoruś),  spotkania  z  nauczycielami  pasjonatami   
oraz   wspólny  z  nauczycielami  seniorami  z  Białegostoku   wyjazd  do  
sanatorium  w  Kołobrzegu.

W  skład  nowego  zarządu  sekcji  wybrani  zostali:  Irena  Jurczuk  
(przewodnicząca),  Angelina  Janik,  Antonina  Skoruk,  Zenaida  Tokajuk,  
Elżbieta  Chmielewska,  Alicja  Chaniło  i  Nina  Bura  (członkowie).  Na  
przewodniczącego   Komisji  Rewizyjnej  został  wybrany  Mikołaj  Fie-
doruk. 

   Jan  Ciełuszecki

 Zawsze  aktywni

Warsztaty z LEGO

Cd. str. 11
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Kupon konkursowy należy dostarczyć do 10.05.2014 r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Hajnówce, do punktu Obsługi Klienta (parter) lub wysłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, z dopiskiem ,,Krzyżówka”.

Agrogoliga 2013
 Zostały ogłoszone wyniki tegorocznej  edycji ogólnopolskiego 

konkursu AgroLiga 2013. Zwycięzcami z województwa podlaskiego zo-
stali: Patrycja i Wojciech Pruszkowscy, którzy zdobyli tytuł Wicemistrza 
Krajowego AgroLigi 2013 w kategorii Rolnicy oraz firma MOTO-AGRO 
zdobywca tytułu Laureat Krajowy AgroLigi w 2013 w kategorii Firmy.

8 kwietnia spotkał się z nimi wicewjewoda Wojciech Dzierzgowski. 
 (j.g)

15 marca 2014 r. w Białymstoku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wo-
jewództwa w Judo. Wystartowało 560 zawodników, z czego 100 z Ukrainy, 
100 z Białrousi, 100 z Litwy. Pozostali to zawodnicy z Polski. Hajnówkę 
reprezentowało 12 zawodników.

WYNIKI:

Otwarte Mistrzostwa Województwa w Judo

autor: Jakub Ostapczuk
fot. Mariusz Anchim

do lat 15, w swoich kategoriach 
wagowych
złoty medal – Mateusz Jóźwik 
brązowy medal – Filip Maciuka

do lat 11, w swoich kategoriach 
wagowych
srebrny medal – Michał Iwaniuk 
brązowy medal – Bartosz Iwaniuk 
brązowy medal – Michał Ginszt
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- rozmowa z Andrzejem Żamojdą, założycielem Rzeczpospolitej 
Kiermusiańskiej

- Podobno w waszej „Karczmie Rzym” w Kiermusach nie uświad-
czysz pizzy?

- Zgadza się. Podobnie jak nie uświadczy Pan kebabu, frutti di mare, 
argentyńskich steków czy brytyjskich puddingów. U nas króluje tradycyjna 
polska kuchnia. Ze wskazaniem na kuchnię kresową, naszą, podlaską. Po 
prostu – u nas się jada smacznie.

- Ale niezdrowo.
- A to dlaczego? W naszych potrawach nie ma chemii, żadnych ulep-

szaczy, wypełniaczy, aromatyzerów. Mięso pochodzi z tradycyjnego uboju, 
warzywa i owoce z czystych podlaskich sadów i ogrodów, nawet nasze 
nalewki są ekologiczne. Gdzież tu Pan widzi zagrożenia? W smalczyku z 
cebulką i skwareczkami? Ręczę, że jest on o niebo zdrowszy od różnych 
wędlin w których mięso stanowi w najlepszym przypadku pięćdziesiąt 
procent wagi. U nas zawsze stanowi sto procent.

- Czy to dlatego wasz naj-
nowszy jarmark ma nazwę „tra-
dycyjnej zdrowej żywności”? 
Połączenie tych dwóch przy-
miotników może u wielu budzić 
zastrzeżenia.

- To zapraszamy na 18 maja do 
Kiermus.na inauguracyjny, pierwszy 
w tym stylu Jarmark.  Na Czarciej 
Polanie będzie sam kwiat producen-
tów tradycyjnej zdrowej żywności. 
Będą domowe kiełbaski, wędzone 
szyneczki, słodkości najróżniejsze, 
miody i nalewki, sery, twarożki 
– same pyszności. I jeśli ktoś po 

spożyciu tych przysmaków poczuje się niezdrowo to przyczyna może być 
tylko jedna – spożył za dużo. W tym przypadku to nawet nie grzech. Po 
prostu takie pokusy mogą złamać i silną wolę.

- No tak. Starzy Sarmaci lubili tęgo pojeść i popić. A tu jest 
przecież „Ostoja Żubra i Sarmackiej Tradycji”. Tradycje bitewne też 
pielęgnujecie?

- A jakże. W naszym Jantarowym Kasztelu stworzyliśmy Muzeum 
Oręża Polskiego imienia Jerzego Hoffmana. Można tam między innymi 
obejrzeć piękną kolekcję szabli - najsłynniejszej sarmackiej broni. Można też 
wziąć do ręki Zerwikaptura imć Longina Podbipięty. A jak się go udźwignie 
i potrzyma przez odpowiedni czas to zamkowy kasztelan i zacnym piwem 
poczęstuje. 

- Sarmacka kuchnia, tradycje bitewne, żyjące w leśnej zagrodzie 
żubry. A gdzie białogłowy i romantyzm? 

-  Gdy zmorzy Pana sen w naszym ” Dworku nad Łąkami” może się 
przyśnić piękna Oksana. Nadal czeka na swego ukochanego który poległ 
gdzieś na bitewnych polach Korony i Litwy. Kiermusy zawsze słynęły z 
urodziwych kobiet. Wszak odwiedzał je sam Rasputin… Mamy tu nawet 
domek jego imienia.

- Sarmatą to Rasputin nie był.
- Tu są Kresy, dawne pogranicze między Wschodem a Zachodem. 

Nad Narwią spotykali się przedstawiciele obu kultur. Kiedyś szczękała 
przy tym broń i lała się krew. Teraz pragniemy by szczękały tylko sztućce i 
lały się kiermusiańskie nalewki. Toteż zapraszamy serdecznie wszystkich 
Czytelników Waszej poczytnej gazety. Kiermusy czekają.                   (vip)

Żubry, bigos i Zerwikaptur  
czyli wskrzeszenie Sarmacji

Zginęli w wypadku 
Do zdarzenia doszło 12 kwietnia br. o godz. 15.25 na drodze kra-

jowej nr 19 w rejonie miejscowości Knorydy. Powiadomieni o wypadku 
bielscy policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Tam wstępnie ustalili, 
że 44-letni mężczyzna podróżował osobową toyotą w kierunku Bociek z 
żoną i małym synkiem. W pewnym momencie z nieustalonych przyczyn 
mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas 
ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką. Na skutek uderzenia 
mężczyzna oraz 39-letnia kobieta zginęli na miejscu. 1,5-roczne dziecko 
zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Białymstoku. Ba-
danie alkomatem wykazało, że kierowca ciężarowego volvo był trzeźwy. 
Teraz przyczyny i dokładne okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają 
policjanci z Bielska Podlaskiego.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne: „Granie bez granic” 
zaprasza do udziału w konkursie

I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
PIOSENKI POETYCKIEJ im. BUŁATA OKUDŻAWY  

W HAJNÓWCE 
”Miłość, Wiara, Nadzieja “

Przesłuchania konkursowe : 7 czerwca 2014 r. godz. 11.00 
Hajnowski Dom Kultury

Koncert Galowy : 13 lipca 2014 r. godz. 19.00  
Amfiteatr Miejski w Hajnówce

8                                                                                                                                                                                                         Wieści Podlaskie
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1 kwietnia 2014 r. w siedzibie Hajnowskiego Stowarzyszenia Absty-
nentów i Rodzin  Klubie „DĄB” grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 
5 w Hajnówce, pod opieką wychowawczyni Wandy Wojcieszek, wystąpiła 
z przedstawieniem teatralnym „Demeter i Kora”. Mali aktorzy z klasy Va 
podeszli do zadania bardzo profesjonalnie. Kunszt aktorski, bogate deko-
racje oraz stroje wzbudziły podziw widzów. Zaangażowanie i trud, jaki 
młodzi artyści wkładają w pracę nad przedstawieniem został doceniony. 
Piątoklasiści otrzymali zestawy upominkowe, ufundowane przez Urząd 
Miasta Hajnówka i Starostwo Powiatowe w Hajnówce. 

Wydarzenie stanowiło dla grupy tym większe przeżycie, bo był to 
dopiero drugi występ poza szkołą. Nie ostatni jednak – młodych artystów 
będzie można zobaczyć na Międzyszkolnym Konkursie Językowym dla 
dzieci i młodzieży „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, który odbędzie się w 
maju bieżącego roku w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce.  

 Inicjatorem wydarzenia jest Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynen-
tów i Rodzin  Klub  „DĄB”. Organizatorzy zadbali o przyjazną atmosferę, 
okazali też dużo gościnności – tuż po przedstawieniu wszyscy obecni zostali 
zaproszeni na poczęstunek. 

Wanda Wojcieszek

Mali aktorzy ze Szkoły Podstawowej  Nr 5 
w Hajnówce w siedzibie Hajnowskiego  
Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin  

Klub Abstynentów „DĄB”

Podlaski finał Turnieju 
o Puchar Tymbarku

Po dwóch dniach pasjonującej rywalizacji wyłonieni zostali piłkar-
scy mistrzowie województwa podlaskiego  do lat 10 i 12, zarówno wśród 
chłopców, jak i dziewcząt.

Zostały one rozegrane w dniach 31 marca i 1 kwietnia na stadionie 
OSiR w Sokółce. Było to prawdziwe święto młodego futbolu. Zmaganiom 
30 drużyn towarzyszyli rodzice oraz sympatycy piłki nożnej.

Drużyny z naszego terenu w ostatecznej klasyfikacji nie wypadły naj-
lepiej. Wszystkie wyniki  gier zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

Wśród chłopców w kategorii U-10 najlepsza była drużyna SP 5 Bia-
łystok, wśród dziewcząt zwyciężyła reprezentacja ZSP Zabłudów, a drużyna 
z SP w Brańsku była trzecia. 

Tytuł najlepszego bramkarza otrzymała Zuzanna Gołebiecka z SP 
w Brańsku, a  królem strzelców została Ula Onyszko z SP w Zabłudowie 

W kategorii U-12 wśród chłopców także najlepsza okazała się repre-
zentacja białostockiej „piątki”, UKS Kleosin był trzeci,a ZSP 1 Siemiatycze 
czwarta.

Zwycięskie zespoły stanowić będą trzon reprezentacji województwa 
podlaskiego w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 2 maja na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.

W marcu odbyły się w Zespole Szkół w Grodzisku Mistrzostwa 
Powiatu LZS w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów, 
organizowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w 
Siemiatyczach. Przy tenisowych stołach rywalizowało 46 uczniów ze szkół: 
SP Szerszenie, SP Śledzianów, SP Perlejewo, SP Czartajew, SP Dziadkowice 
i SP Grodzisk. 

Końcowa klasyfikacja mistrzowskiego turnieju:
Dziewczęta (indywidualnie):
I m. -  Weronika Poniatowska, II m. Katarzyna Kryńska,  III m. - 

Aleksandra Kondracka  - wszystkie SP Grodzisk
 Dziewczęta (drużynowo):
I m. SP Grodzisk, II m. SP Perlejewo, III m. SP Czartajew, IV m. SP 

Dziadkowice, V m. SP Szerszenie, VI m. SP Śledzianów. 
 Chłopcy (indywidualnie):
I m. Konrad Buśko, II m. Daniel Moczulski - obaj SP Perlejewo,  III 

m. Adrian Kosiński SP Grodzisk
 Chłopcy (drużynowo)
I m. -  SP Perlejewo, II m. SP Grodzisk, III m. SP Dziadkowice, IV 

m. SP Śledzianów, V m. SP Czartajew i SP Szerszenie.
 ars

Pinpongiści Grodziska dominują w powiecie

Po raz szósty spotkamy się w hajnowskim amfiteatrze!  
Festiwal odbędzie się 26 lipca 2014 r. Wstęp  wolny.

 
Przez pięć lat przewinęło się Was nie mało,  

nie mało zagrało też kapel.
 

Przez 5 edycji festiwalu zgłosiło się do nas około 300 kapel 
konkursowych z Polski, Słowacji, Litwy i Białorusi, prawie 40  

z nich zagrało na festiwalowym konkursie, poza konkursem zagrały 
takie zespoły jak: 

Farben Lehre, Syndrom Kreta, Zdrowie na budowie Band,  
Cela nr 3, Błękitny Nosorożec, The Bill, Sajgon, Alians, Sex Bomba, 

B.N. (BY), Leniwiec, Hellraizer, Moskwa, GaGa/Zielone żabki, 
Armia, Tomek Lipiński &TILT!

 
Naszymi laureatami byli – MATERIA, SKOWYT, METALIATOR, 

THE TOOBES (BY), RELIKT (BY)!   
 

Kto zagra, jakie szykują się niespodzianki- będziemy na bieżąco 
informować, a już teraz zapraszamy wszystkie chętne kapele do 
wzięcia udziału w festiwalowym konkursie kapel!!! Zapoznajcie 
się z Regulaminem Festiwalu, Regulaminem Konkursu Kapel, 

wypełnijcie Formularz zgłoszeniowy i wyślijcie materiał by zagrać 
na Festiwalu w Hajnówce. Szczegóły na stronie www.rockowisko.

hajnowka.pl
 

Zgłoszenia tylko do końca maja 2014 r.!!!
 

Niech Twoja kapela podzieli sukces Materii! 
Oni zaczęli wszystko od Rockowisko Hajnówka!

Krajowy  program  zwiększania  lesistości  przewiduje  wzrost  lesisto-
ści  kraju  do  30  proc.  w  2020  roku  i  30  pro.  w  2030  roku.  W  2012  
roku  wykonano  zalesienia  sztuczne  na  4 854  ha  gruntów  wszystkich  
kategorii  własności.  Największe  powierzchnie  zalesiono  w  wojewódz-
twie  warmińsko-mazurskim.  

Około  30  mln  drzewek  na  powierzchni  ponad  3,5  tys. ha  posadzą  
w  tym  roku  leśnicy  na  terenie  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwo-
wych  w  Białymstoku.  Będą   to  głównie  sosny  i  świerki,  dęby  i  brzozy  
-  poinformował  rzecznik  białostockiej  RDLP,  Jarosław  Krawczyk.

Spośród  31  nadleśnictw  w  województwie   podlaskim  odnowienia  i  
zalesienia   zaplanowało  30  nadleśnictw.  Nie  będzie   ich  w  Nadleśnic-
twie  Białowieża.  W  Nadleśnictwie  Browsk  zalesienie  przeprowadzone  
zostanie  jedynie  na  0,20  ha,  w  Nadleśnictwie  Bielsk  Podlaski  na  81  
ha  i  w  Nadleśnictwie  Hajnówka  --  na  15,3  ha.   W  lasach   Nadleśnic-
twa   Dojlidy   drzewka  posadzone  zostaną  na   powierzchni   około  100  ha.

Najwięcej   hektarów   zalesi  --  takie  są  tegoroczne  plany  --  
Nadleśnictwo  Żednia  --  255!  Nadleśnictwo  Waliły   na  odnowienia  i  
zalesienie  przeznaczy  112  ha.  Sadzenie  drzewek  odbędzie  się  także  w  
Nadleśnictwie   Nurzec  (na  188 ha)  i  w  Nadleśnictwie  Rudka  (na  80  ha).        

Jan  Ciełuszecki  

Zaszumi  nam  młody  las

Wieści Podlaskie                                                                                                                                                                                                          9
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objęli – Włodzimierz Cimoszewicz, Senator RP i Mieczysław Baszko, 
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Po odegraniu hymnu olim-
pijskiego, Kaja Kruszewska, wielo-
krotna złota podlaska medalistka w 
pływaniu, przy wielkim zasłuchaniu 
widowni odczytała - jako że trwają 
„Dni Olimpijczyka” - Apel Olim-
pijski Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego.

Inspiracje zawarte w Apelu 
nagrodzone zostały aplauzem wi-
dzów, czy to coś jednak zmieni, czy 
nastąpi jakaś poprawa na rzecz stanu 
podlaskiego i polskiego sportu?

By zapobiec rozmyślaniom 
nad tym dylematem zainteresowa-
nym losem sportu jego miłośnikom 
zasiadającym na widowni HDK 
zaprezentowali się młodzi artyści z 
tejże prężnej placówki kulturalnej: 
Grupa Taneczna „X”, Zespól Tańca 
Nowoczesnego „Iluzja” oraz solistki 
– Kasia Drużba i Julita Wawreszuk, 
których występ nagrodzony został 
dużymi brawami.

Oficjalnego otwarcia corocz-
nej uroczystości zamykającej zmagania usportowionej społeczności powiatu 
o tytuł „Sportowca i Trenera Ziemi Hajnowskiej” dokonał Kanclerz Kapituły 
Plebiscytu i Burmistrz Hajnówki – Jerzy Sirak. Zaraz po nim zabrał glos 
inicjator Plebiscytu, wydawca dwutygodnika „Wieści Podlaskie” Wiesław 
Sokołowski, który w skondensowanym skrócie przedstawił założenia i hi-
storię sportowego współzawodnictwa, a zaraz po tym ogłosił, iż laureatem 
tegorocznej Nagrody Specjalnej, której od lat fundatorem jest wybitny 
polski polityk, Senator RP Włodzimierz Cimoszewicz został Paweł Lepsza.

Wyróżniony za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju sportu w 
gminie Narewka i powiecie hajnowskim nagrodę (piękną statuetkę) odebrał 
pod nieobecność senatora Cimoszewicza z rąk dyrektora jego biura sena-
torskiego – red. Zbigniewa Krzywickiego.

Potem nadszedł moment, na który wszyscy oczekiwali z niecierpli-
wością – ogłoszenie wyników Plebiscytu. Rozpoczęło się od ogłoszenia 
wyników współzawodnictwa o tytuł Najpopularniejszego Sportowca w 
poszczególnych miastach i gminach pow. hajnowskiego.

W gminie Białowieża tytuł w VI Plebiscycie na „Najpopularniejsze-
go Sportowca Gminy Białowieża 2013 r.” czytelnicy „Wieści Podlaskich” 
przyznali Bartoszowi Małachowskiemu, siatkarzowi tamtejszej drużyny. Na 

kolejnych pozycjach uplasowali się: II-Wojciech Gabiec, III – Magdalena 
Doroszczyk…

Najpopularniejszym sportowcem 2013 r. w VII Plebiscycie w gminie 
Czeremcha został Janusz Lipiński, tenisista stołowy, znany działacz spor-
towy i społecznik. II m. zajęła Wiktoria Sośniuk, a III- Paweł Łukianiuk.

Po raz czwarty wybierano najpopularniejszego sportowca gminy 
Hajnówka, którym w roku 2013 został judoka - Adrian Anchim. Kolejne 
miejsca na przysłowiowym „pudle” zajęli: II- Filip Kot, a III- Michał Ginszt.

W szóstym Plebiscycie w gminie Narew zwyciężyła lekkoatletka 
Michalina Jarmocik przed Joanną Hryniewicką - II m. i III- Patrykiem 
Chodakowskim.

Po raz siódmy kibice mogli głosować na najpopularniejszego spor-
towca gminy Narewka. Tytuł ten za 2013 r. przypadł Dawidowi Skiepko 
i Michałowi Suchowole. Na II m. uplasował się Piotr Skiepko, a na III – 
Mieczysław Gryc, Jan Januszkiewicz i Andrzej Skiepko.

W V Plebiscycie w mieście i gminie Kleszczele zwyciężyła lekkoatlet-
ka Ewa Kalisz, II m. zajęła Julia Bagrowiska, a III Małgorzata Jawdosiuk.

Największą ilością zawodników nominowanych do tytułu na najpo-
pularniejszego sportowca w ubiegłorocznym XV Plebiscycie w powiecie, 
mogło poszczycić się miasto Hajnówka, w którym po raz siódmy głosowa-
no na tego naj…. Okazała się nim pływaczka – Kaja Kruszewska. Drugie 

miejsce zajęła Justyna Klimiuk, a trzecie Konrad Książyk.
Puchary i dyplomy laureatom plebiscytu na szczeblu miast i gmin 

wręczyli ich włodarze.
Później dokonano podsumowania XV Plebiscytu na „Sportowca Zie-

mi Hajnowskiej w 2013 r.”, „Najlepszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 
2013 r.” oraz XIV już Plebiscytu na „Najpopularniejszego Trenera Ziemi 
Hajnowskiej 2013 r.”

Oto laureaci Plebiscytu na szczeblu powiatu w poszczególnych ka-
tegoriach:

Hajnowska Sportowa Gala
Cd. ze str. 1
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W tegorocznej edycji zwyciężył Roman Sacharczuk, trener lekko-
atletów KS „Puszcza” Hajnówka. Na kolejnych miejscach uplasowali się: 
II. Robert Kędzior, piłka nożna, III. Edward Mazurek, tenis stołowy, IV. 

Jakub Bokuniewicz, siatkówka, V Leszek Kabasa, pływanie, VI. Cezary 
Szykuła, piłka siatkowa. 

Tytuł Najlepszego Trenera 2013 r. Kapituła Plebiscytu przyznała Ro-
bertowi Kędziorowi, trenerowi III-ligowej drużyny piłkarskiej z Narewki.

Wszyscy nominowani do tytułu ubiegłorocznych Plebiscytów wy-
różnieni zostali pamiątkowymi medalami, zwy-
cięzcy nagrodzeni zaś pucharami, nagrodami 
książkowym i gromkimi brawami.

Podczas Gali był też wątek pozasporto-
wy. Ryszard Świerczewski, redaktor naczelny 
portalu internetowego nagrodził pamiątkowym 
grawertonem Wiesława Sokołowskiego, wy-
dawcę „Wieści” z okazji przypadającego w 
tym roku jubileuszu jego debiutu literackiego. 
Grawertonem ufundowanym przez Jacka Żal-
ka oraz dyplomem srebrnego lauru redakcji 
„Podlaski Bluszcz”: nagrodzony został portal 
Urzędu Gminy w Narwi. W imieniu tamtejszego 
samorządu z rąk R. Świerczewskiego odebrał go 
Andrzej Pleskowicz, wójt gminy Narew.

Tegoroczna Gala przeszła już do historii, 
ale w pamięci pozostanie na dłużej. 

Nie byłaby tak pięknej Gali, gdyby nie 
zaangażowanie włodarzy powiatu hajnowskie-
go, tamtejszych miast i gmin, dyrektorów szkół, 
nauczycieli wf-u, a także członków Kapituły 
Plebiscytu. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Słowa podziękowania kierujemy do sponsorów 
z Hajnówki – PSS „Społem”, Przedsiębiorstwu 
„Runo”, Piekarni Podolszyńscy – którzy spra-
wili, że po Gali przy kawie, herbacie i ciastkach 

sportowcy, kibice, działacze i organizatorzy mogli miło porozmawiać nie 
tylko o sporcie.

Szczególne słowa podziękowania za gościnność i okazaną pomoc 
Reakcja „Wieści Podlaskich kieruje pod adresem dyrekcji i pracowników 
Hajnowskiego Domu Kultury, a także Pani Bożeny Żyza, która sprawnie i 
z gracją poprowadziła Galę.

Do zobaczenia za rok                                                                        ars

* szkoły podstawowe
I. Kaja Kruszewska, pływanie, II. Patryk Chodakowski, biegi prze-

łajowe, III. Adrian Anchim, judo, IV. Mateusz Kozłowski, judo, V. Dawid 
Ciełuszecki, biegi przełajowe, VI.  Karolina Korowaj, tenis stołowy.

Tytuł Najlepszego Sportowca Kapituła Plebiscytu nadała Kaji Kru-
szewskiej.

* gimnazja
I. Justyna Klimiuk, pływanie, II.  Konrad Książyk, lekka atletyka, III. 

Ewa Kalisz, biegi przełajowe, IV. Łukasz Karpiuk, lekkoatletyka, V. Damian 
Abramczyk, pływanie, VI. Julia Bagrowiska, 
piłka siatkowa.

   Tytuł Najlepszego Sportowca przypadł 
Justynie Klimiuk.

* szkoły ponadgimnazjalne
     I. Karol Czykwin, siatkówka, II. Piotr 

Skiepko, piłka nożna, III. Jakub Hackiewicz, 
siatkówka, IV. Daniel Andrzejewski, siatków-
ka, V. Łukasz Kruk, siatkówka, VI. Michał 
Juszczuk, lekkoatletyka, VII Magdalena Do-
roszczyk, biegi na orientację.

     Najlepszym Sportowcem został Karol 
Czykwin.

* senior
      I. Bartosz Małachowski, siatkówka 

II. Dawid Skiepko i Michał Suchodoła, siat-
kówka plażowa, III. Daniel Saczko, siatkówka 
IV. Wojciech Gabiec, siatkówka V. Janusz 
Ignaciuk, siatkówka, VI. Mirosław Samosiuk, 
piłka nożna.

     Kapituła Plebiscytu przyznała tytuł 
Najlepszego Sportowca duetowi Dawid Skiep-
ko i Michał Suchodoła.

* oldboy
      I. Mieczysław Gryc, Jan Januszkie-

wicz, Andrzej Skiepko, czwórbój dla władz, II. 
Aleksander Prokopiuk, biegi przełajowe, III. Mariusz Sokół, wyciskanie, IV. 
Janusz Lipiński, tenis stołowy, V. Artur Tumie, wyciskanie, VI. Wojciech 
Niedzielski i Jerzy Patejuk, wyciskanie.

Tytuł Najlepszego Sportowca w tej kategorii przypadł Dawidowi 
Skiepko i Michałowi Suchodoła.

Podczas hajnowskiej Gali nagrodzono również laureatów XIV 
Plebiscytu „Wieści Podlaskich” na „Najpopularniejszego Trenera Ziemi 
Hajnowskiej 2013 r.”.

Godna Jubileuszu

Warsztaty z LEGO
W pierwszych warsztatach więło udział ponad 60 

młodych kontruktorów, w związku z czym stworzono 4 
grupy po 16 osób. Dwuosobowe drużyny pracowały na 
zestawach LEGO Mindstrom NXT. 

Warsztaty poprowadził mgr inż. Automatyki i Robo-
tyki - Rafał Siwek. Po spotkaniu wielu młodych ludzi prze-
konało się, iż komputer służy nie tylko do grania, oglądania 
filmów i korzystania z serwisów społecznościowych. Kom-

puter właściwie wykorzystany potrafi bawić i uczyć, rozwijając 
kreatywność i umiejętność logicznego myślenia.

Była to niezwykła przygoda z robotami i komputerami. 
Jeszcze podczas zajęć młodzi kontruktorzy snuli plany co do 
swoich nowych projektów, które z pewnością będą mogli wcie-
lić w życie, bowiem Hajnowski Dom Kultury zaprosza na stałe 
zajęcia dla Młodych Konstruktorów.            Emilia Rynkowska

Fot. Anna Tarasiuk 
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numer 4

Kwiecień
2014

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W dniach 27-29 marca 2014 r. w Hajnówce odby³y siê warsztaty stra-
tegiczne zorganizowane w ramach realizowanego przez Gminê Miejsk¹ Haj-
nówka projektu pn. „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego 
pogranicza polsko –bia³oruskiego”. Spotkanie mia³o na celu wypracowanie 
za³o¿eñ do „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza pol-
sko-bia³oruskiego”. W grupie warsztatowej znaleŸli siê przedstawiciele m.in. 
bran¿y turystycznej oraz  samorz¹du lokalnego zarówno z Polski jak i Bia³orusi. 

Program warsztatów obejmowa³ inwentaryzacjê i waloryzacjê istniej¹ce-
go potencja³u turystycznego polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej, identyfikacjê 
potencjalnych produktów turystycznych równie¿ potrzeb turystycznych i 
mo¿liwoœci ich zaspokajania w ramach ró¿nych form turystyki i poda¿y us³ug 
turystycznych, ocenê szans rynkowych wyró¿nionych produktów turystycz-
nych, oraz omówienie systemu identyfikacji wizualnej i komunikacji rynkowej 
produktu turystycznego.

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju 
produktów turystycznych pogranicza pol-

sko-bia³oruskiego” 

Cd. str. 2

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzia³u w Majówkowym Rajdzie 
Szlakami Puszczy Bia³owieskiej w dniu 01.05.2014 r. Punkt startowy: Park 
Wodny w Hajnówce, godzina 11.00. Wymarsz na trasê poprzedzi krótka roz-
grzewka pod okiem wykwalifikowanych trenerów NW –Marleny Lubowickiej 
i Paw³a Zagórnika. Po zakoñczeniu rajdu zapraszamy wszystkich uczestników 
na weso³a zabawê przy ognisku. Uczestnicy wezm¹ równie¿ udzia³ w kon-
kursach organizowanych w trakcie rajdu, do wygrania atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Day SPA „Dotyk 
Natury” w Hajnówce. 

Zapisy: Biuro LOT „Region Puszczy Bia³owieskiej”, ul. 3 Maja 45, tel. 
(85) 682 4381, email: turystyka@powiat.hajnowka.pl. Istnieje mo¿liwoœæ zapisu 
w dniu imprezy oraz wypo¿yczenia sprzêtu. Wpisowe: 8 z³. 

Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Bia³o-
wieskiej”.  Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Urz¹d Miasta Haj-
nówka, Day SPA „Dotyk Natury” w Hajnówce.

Majówka  
z Lokaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹  
„Region Puszczy Bia³owieskiej”!

VI otwarte spotkanie 
Platformy Dialogu i Wspó³pracy  
„Perspektywy ochrony przyrody 

Puszczy Bia³owieskiej”
Za nami ju¿ VI otwarte spotkanie Platformy Dialogu i Wspó³pracy. 

Tym razem jego tematyka dotyczy³a perspektyw ochrony przyrody Puszczy 
Bia³owieskiej. 

Spotkanie prowadzone by³o przez pani¹ dr Joannê Pietrzak, wyk³adowcê 
akademickiego Zamiejscowego Wydzia³u Leœnego Politechniki Bia³ostockiej w 
Hajnówce, podejmuj¹ca w swej pracy zagadnienia ochrony przyrody.

Cd. str. 3
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Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju 
produktów turystycznych pogranicza  

polsko-bia³oruskiego” 
Cd. ze str.1

W ramach spotkania warsztatowego odby³a siê równie¿ wizyta studyjna 
podczas której uczestnicy warsztatów  mieli okazjê poznaæ bli¿ej atrakcje tury-
styczne oraz wprowadzone ju¿ na rynek produkty turystyczne zlokalizowane 
w regionie Puszczy Bia³owieskiej. W programie ujêto zwiedzanie: Muzeum 
Kowalstwa i Œlusarstwa, Muzeum i Oœrodka Kultury Bia³oruskiej, Koœcio³a 
pw. Œw. Cyryla i Metodego, Parku Wodnego, Skansenu Kolejki W¹skotorowej, 
Muzeum Przyrodniczo-Leœnego im. prof. J. Miklaszewskiego funkcjonuj¹cego 
przy Bia³owieskim Parku Narodowym, Hotelu Bia³owieskiego w Bia³owie¿y.

Rozpoczête w Hajnówce warsztaty bêd¹ kontynuowane w kwietniu br. 
na Bia³orusi.

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

Sprawdzian szóstoklasistów
1 kwietnia 2014 r. w ca³ym kraju odby³ siê sprawdzian szóstoklasi-

stów. Przyst¹pienie do sprawdzianu, niezale¿nie od jego wyniku, jest jed-
nym z warunków ukoñczenia szko³y podstawowej. Ma on na celu kontro-
lê wiedzy i umiejêtnoœci ucznia, czyli: czytania, pisania, rozumowania, ko-
rzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.  W Hajnów-
ce do sprawdzianu przyst¹pi³o 189 uczniów z czterech miejskich szkó³ podsta-
wowych (SP 2 –  61 uczniów, SP 3 – 18 uczniów, SP 5 – 56 uczniów, SP 6 – 54 uczniów). 
O godz. 9.00 uczniowie rozpoczêli pracê z zestawem zadañ. Spraw-
dzian trwa³ 60 minut (w przypadku uczniów, którym przys³ugiwa³o dostoso-
wanie warunków przeprowadzenia sprawdzianu, np. z dysleksj¹ czas ten zo-
sta³ przed³u¿ony o 30 minut). Za rozwi¹zanie wszystkich zadañ mo¿na otrzy-
maæ maksymalnie 40 punktów. 

Prace naszych szóstoklasistów zostan¹ sprawdzone przez egzami-
natorów Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £om¿y, a wyniki przys³a-
ne do szkó³.  Uczniowie otrzymaj¹ zaœwiadczenia z wynikami ze sprawdzia-
nu w dniu zakoñczenia roku szkolnego wraz ze œwiadectwem szkolnym.

 Jolanta Stefaniuk

W ramach realizacji projektu edu-
kacyjnego  „ Hajnówka -moje miasto” w 
Przedszkolu nr 2 w Hajnówce w grupie 
maluszków dnia 27 marca 2014r. dzieci 
wraz ze swoimi Paniami: Ewelin¹ Wasiluk 
i Agnieszk¹ Charytonow wybra³y siê na 
wycieczkê autokarow¹ po naszym mieœcie. 
W czasie wycieczki przedszkolaki dowie-
dzia³y sie, gdzie w Hajnówce znajduje siê 
Biblioteka Miejska, Policja, Park Wodny, 
Hajnowski Dom Kultury, Poczta, Cerkiew, 
Urz¹d Miasta czy Pomnik ¯ubra . Dziêki 
wycieczce dzieci  poznawa³y swoje miasto, 
wiedz¹c, ¿e to jest ich rodzinne miasto i 
miejsce na ziemi. Podczas wycieczki zwie-
dziliœmy Urz¹d Miasta w Hajnówce gdzie  

 „Hajnówka - moje miasto” - wycieczka autokarowa maluszków z Przedszkola nr 2 

28 marca w Hajnowskim Domu Kultury przed hajnowsk¹ m³odzie¿¹ 
i gronem pedagogicznym wyst¹pi³a grupa Royal Rap. Koncert odby³ siê w  
ramach artystycznego programu profilaktyki uzale¿nieñ „Antymina” i skie-
rowany by³ do m³odzie¿y z zespo³ów szkó³ nr 1, 2 i 3. 

Celem tego wydarzenia by³o przybli¿enie  uczniom zagro¿eñ, na jakie 
mog¹ byæ oni nara¿eni. Podczas wystêpu artyœci poruszyli m.in. tematykê 
spo¿ywania i uzale¿nienia od alkoholu, narkotyków czy kontaktu ze œwiatem 
przestêpczym.

Koncert poprowadzi³o dwóch muzyków Mirek „Kola” Kolczyk i Jerzy 
„Yuro” Pieni¹¿ek, którzy ju¿ wiele lat pracuj¹ z m³odzie¿¹. Doœwiadczeni przez 
¿ycie raperzy podzielili siê z publicznoœci¹ swoimi prze¿yciami i wiedz¹  na 
temat u¿ywek i uzale¿nienia. Artyœci zostali dobrze przyjêci przez m³odzie¿, 
uda³o im siê przykuæ uwagê uczniów. Przekazane treœci by³y autentyczne, po-
niewa¿ pochodzi³y z autopsji. Raperzy przedstawili widzom historie swojego 
„mrocznego” ¿ycia, umiejêtnie wplataj¹c w to zagadnienia profilaktyczne. 

Koncert zorganizowa³a pani Urszula Nowak (pedagog z Zespo³u Szkó³ 
nr 3). Wydarzenie prawie w ca³oœci zosta³o sfinansowane przez Urz¹d Miasta 
Hajnówka, uczniowie zap³acili tylko symboliczn¹ z³otówkê.

Dominika  Ros³oñ 
fot. Emilia Rynkowska                                                                                                                                        

                                     

Koncert  zespo³u Royal Rap  
– artystyczny program profilaktyki  

uzale¿nieñ „Antymina” 

maluszki spotka³y siê z Pani¹  Jolant¹ 
Stefaniuk Inspektorem Zespo³u Oœwiaty, 
Kultury i Sportu, która  oprowadza³a nas po 
Urzêdzie i opowiada³a o jego pracy. Celem 
realizowanego projektu „Hajnówka moje 
miasto” by³o przeprowadzenie  cyklu zajêæ 
maj¹cych na celu zapoznanie najm³odszych 
z histori¹ Hajnówki oraz z miejscami szcze-
gólnymi znajduj¹cymi siê w naszym mieœcie. 
Projekt da³  umo¿liwiæ przedszkolakom 
integracjê ze œrodowiskiem i dziedzictwem 
kulturowym Ma³ej Ojczyzny, jak¹ jest dla 
nich rodzinne miasto. 

Agnieszka Charytonow,  
Ewelina Wasiluk.
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VI otwarte spotkanie 
Platformy Dialogu i Wspó³pracy 26.03.2014 r. 

„Perspektywy ochrony przyrody Puszczy Bia³owieskiej”

W jego trakcie omówione zosta³y m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia:
- stan i potrzeby ochrony przyrody Puszczy Bia³owieskiej,
- finansowanie ochrony przyrody,
- zagro¿enia ochrony przyrody,
- korzyœci wynikaj¹ce z posiadania obszarów chronionych (w szczegól-

noœci: parku narodowego, obszarów Natura 200) oraz Miejsca Œwiatowego 
Dziedzictwa UNESCO i Rezerwatu Biosfery.

Nastêpnie dr Katarzyna Daleszczyk z Bia³owieskiego Parku Narodo-
wego zaprezentowa³a istotê i znaczenie funkcjonowania Rezerwatu Biosfery 
Bia³owie¿a. Jego zadaniem jest ochrona przyrody wraz ze zrównowa¿onym 
rozwojem regionu. 

Na zakoñczenie przeprowadzone zosta³y warsztaty w grupach. Wy-
odrêbniona je na podstawie kryterium reprezentacji danego sektora: samorz¹dy, 
organizacje pozarz¹dowe, instytucje zarz¹dzaj¹ce ochron¹ przyrody (nadleœnic-
twa, BPN), przedsiêbiorstwa, mieszkañcy.  W ich trakcie poszczególne grupy 
mia³y mo¿liwoœæ zg³oszenia w³asnego punktu widzeinia odnoœnie aktualnego 
stanu przyrody oraz perspektyw jej ochrony w regionie Puszczy Bia³owieskiej 
– Jak jest? Jak byæ  powinno? Spisane spostrze¿enia ka¿dej ze stron poddano 
szerszej dyskusji. 

Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach projektu „Platforma 
wspó³pracy na rzecz zrównowa¿onego rozwoju rejonu Puszczy Bia³owieskiej” 
realizowanego 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 roz-
woju rejonu Puszczy Bia³owieskiej”

Biuro Projektu
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Starostwo Powiatowe w Hajnówce przygotowuje ofertê pozwalaj¹c¹ 
w sposób innowacyjny poznaæ dziedzictwo regionu – jego kulturowe piêkno, 
historiê i przyrodê. T¹ ofert¹ jest Questing – gra terenowa pozwalaj¹ca poznaæ 
specyfikê danego miejsca poprzez osobiste doœwiadczenie i zaanga¿owanie.

Czym jest Questing? - to edukacyjna gra terenowa, metoda odkrywania 
i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrod-
niczego. Polega na tworzeniu nieoznakowanych w terenie tras edukacyjno-
-turystycznych, które przemierza siê na podstawie wskazówek zawartych w 
wierszowanym i rymowanym tekœcie. 

Zasady gry
Questing – bawi i uczy jednoczeœnie. Gra skierowana jest do wszystkich 

– rodzin, szkó³, doros³ych, dzieci i m³odzie¿y. Prezentacja regionu w questach 
pozwala w innowacyjny sposób poznaæ dane miejsce oraz mi³o spêdziæ wolny 
czas. Zasady gry wyjaœnia Urszula Janiel, koordynator projektu: ̄ eby skorzystaæ 
z questu trzeba mieæ ulotkê z opisem trasy, któr¹ bêdzie mo¿na pobraæ ze strony 
internetowej b¹dŸ dostaæ w punkcie informacji turystycznej. Uczestnik, który chce 
przejœæ quest musi znaleŸæ siê w opisywanym miejscu, czytaj¹c tekst zgaduje, gdzie 
dalej ma iœæ, liczy kroki lub pozyskuje literki potrzebne dla rozwi¹zania has³a. Celem 
gry jest znalezienie ukrytego skarbu, odgadniêcie has³a. 

Questing –  œladem dziedzictwa i piêkna regionu

Hajnowskie szko³y zapewniaj¹ nie tylko wysoki poziom dydaktyczny 
i wychowawczy, ale równie¿ atrakcyjny program stypendialny, wspierany 
przez samorz¹d powiatowy. 

W trosce o rozwój uzdolnionych uczniów Rada Powiatu Hajnowskiego w 
2007 r. utworzy³a Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak. 
Ustanowienie Funduszu stanowi równoczeœnie ho³d dla zas³ug  prof. Simony 
Kossak dla naszego regionu. W ramach Funduszu uczniowie hajnowskich szkó³ 
ponadgimnazjalnych, którzy osi¹gaj¹ wysokie wyniki w nauce, mog¹ staraæ 
siê o uzyskania stypendium. Pomoc w wysokoœci 200 z³ przyznawana jest na 
czas trwania roku szkolnego, obejmuj¹cego 10 miesiêcy. Z wnioskiem o sty-
pendium mo¿e wyst¹piæ dyrektor szko³y lub samorz¹d uczniowski (regulamin 
przyznawania stypendium dostêpny w Biuletynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego, wnioski do pobrania na stronie www.powiat.hajnowka.pl, 
zak³adka „Jak za³atwiæ sprawê?”). 

Sens ustanowienia Funduszu potwierdzaj¹ statystyki. Od 7 lat jego 
istnienia liczba stypendystów stale roœnie - w roku szkolnym 2013/2014 sty-
pendium przyznane zosta³o 42 uczniom. Tendencja wzrostowa jest równie¿ 
miernikiem pozytywnych zmian, jakie zasz³y w hajnowskich szko³ach w 
zakresie zwiêkszenia poziomu nauczania. G³ównym Ÿród³em finansowania 
Powiatowego Funduszu Stypendialnego s¹  œrodki  bud¿etu powiatu. Fundusz 
ma jednak charakter otwarty: ka¿dy, kto chcia³by pomóc w realizacji marzeñ 
uzdolnionych m³odych ludzi mo¿e dokonaæ wp³aty na konto: 54 1240 5211 
1111 0000 4928 4061. 

Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak nie jest jedyn¹ inicjatyw¹ 
samorz¹du  powiatowego podejmowan¹ na rzecz rozwoju oœwiaty. Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce w dalszym ci¹gu realizuje projekty „Przeciwdzia³anie 
wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” oraz „Wdro¿enie zmo-
dernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”.

                                                                   Katarzyna Niko³ajuk

Stypendia w ramach Funduszu 
im. prof. Simony Kossak 

– samorz¹d powiatowy wspiera uczniów

Stwórz quest  i odkryj ... ¿e nasz region jest the best! 
Questy powstaj¹ w trakcie warsztatów. Zajêcia z zakresu Questingu 

odby³y siê w wiêkszoœci gmin powiatu hajnowskiego. W trakcie warsztatów 
wypracowano ciekawe tematy questów np. Œladami Królowej Bony w Narwi, 
¯ydowska Historia Narewki, jak równie¿ quest przyrodniczy przy zbiorniku 
Siemianówka. W ramach projektu planowane jest stworzenie jednego questu w ka¿dej 
gminie, a tak¿e wydanie publikacji dotycz¹cej questingu oraz ulotek questowych - 
mówi Urszula Janiel. 

Autorem questu mo¿e zostaæ ka¿dy – wystarczy chêæ, wiedza i zaan-
ga¿owanie. Wspó³tworzenie questów to fajna zabawa, która pozwala poszerzyæ 
swoj¹ wiedzê oraz zaprezentowaæ umiejêtnoœci:. Podczas zajêæ uczestnicy poznali 
metodologiê, czyli co to jest questing i jakie s¹ rodzaje questów. PóŸniej nastêpuje burza 
mózgów, czyli szukanie tematów dla danego miejsca. Nastêpnie opracowywana jest 
trasa. Podoba mi siê to, ¿e nie jest to praca tylko przy biurku, w ramach warsztatów 
chodziliœmy w teren. Koñcowym etapem jest robienie piecz¹tek. Uczestniczy³am w 
warsztatach w Narewce i Siemianówce, questy jako oferta turystyczna bardzo mi siê 
podoba. – mówi uczestniczka Katarzyna Bielawska.

Informacji o projekcie mo¿na uzyskaæ w Wydziale Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce (tel. 682 3046, e-mail: ujaniel@powiat.
hajnowka.pl).

Questing gwarantuje doskonal¹ zabawê na ka¿dym etapie – od tworze-
nia gry po wêdrowanie wyznaczonymi szlakami.  Zróbmy coœ razem na rzecz 
atrakcyjnoœci regionu. 

Katarzyna Niko³ajuk

Zbli¿aj¹ce siê œwiêta wielkanocne, a tu¿ po nich weekend majowy to nie-
w¹tpliwie czas odpoczynku i czerpania radoœci ze spotkañ z najbli¿szymi. Jest 
to jednak równoczeœnie (a mo¿e przede wszystkim?) gor¹cy okres dla naszych 
portfeli, bowiem przyjemnoœci, jak powszechnie wiadomo, kosztuj¹ najwiêcej. 
Zakupowe przedœwi¹teczne szaleñstwo ogarnie z pewnoœci¹ niejednego z nas.  
Przekraczaj¹c progi supermarketu z d³ug¹ list¹ zakupów pamiêtajmy jednak, 
by przypadkowo nie przep³aciæ, bowiem w sytuacji, gdy rachunek ci¹gle roœnie, 
³atwiej przeoczyæ ró¿nice w cenie. 

Sytuacja, gdy cena widniej¹ca na paragonie nie zgadza siê z cen¹ towaru 
umieszczon¹ na pó³ce jest czêstym zjawiskiem.  Znêcony atrakcyjn¹ cen¹ klient 
siêga po dany produkt, który okazuje siê ostatecznie trochê dro¿szy. Co robiæ 
w takiej sytuacji?

,,Cenowe eldorado’’? Paragon prawdê powie

Cd. str. 4
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,,Cenowe eldorado’’? Paragon prawdê powie

Przepisy chroni¹ konsumentów
Kwestia prawid³owoœci cen jest szczegó³owo omawiana przez prawo. 

Art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) stanowi, 
¿e towar powinien byæ oznaczony cen¹ w sposób ,,zapewniaj¹cy prost¹ i nie 
budz¹c¹ w¹tpliwoœci informacjê’’ o jej wysokoœci.  Tak wiêc konsument, który 
przep³aci³, mo¿e œmia³o uwa¿aæ siê za poszkodowanego, bowiem zosta³ Ÿle 
poinformowany.  Co w tym przypadku mo¿e zrobiæ? 

W  sytuacji, gdy cena na paragonie ró¿ni siê od rzeczywistej konsument 
ma prawo domagaæ siê zwrotu ró¿nicy. Zgodnie z art. 543  Kodeksu Cywilnego 
(Dz. U. Nr 16,  poz. 93 z póŸn. zm.) ,,wystawienie rzeczy w miejscu sprzeda¿y 
na widok publiczny z oznaczeniem ceny uwa¿a siê za ofertê sprzeda¿y’’.  To 
dobra wiadomoœæ dla kupuj¹cego, poniewa¿ oznacza to, ¿e zobowi¹zuj¹ca 
jest cena widniej¹ca na sklepowej pó³ce. By jednak skutecznie wyegzekwowaæ 
swoje prawa, najlepiej reagowaæ od razu. Paragon stanowi podstawê ustalenia 
niezgodnoœci towaru z umow¹, dlatego te¿ warto go wnikliwie przeanalizowaæ 
tu¿ po odejœciu od kasy, a zauwa¿on¹ ró¿nicê w cenie zg³osiæ jeszcze w dniu 
zakupów. 

Przepisy reguluj¹ce prawa konsumentów mo¿na odnaleŸæ na stronie 
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.ukoik.gov.pl.  Rzeczy-
wistoœæ z perspektywy prawnej bywa jednak trudna w interpretacji, dlatego 
te¿ w razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci warto udaæ siê do  Powiatowego 
Rzecznika Praw Konsumentów. Do rzecznika mo¿e zg³osiæ siê ka¿dy, kto 
potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta, ma zastrze¿e-
nia lub w¹tpliwoœci co do jakoœci nabytych towarów lub wykonanych us³ug. 
Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów mieœci siê w budynku 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A. Zina,  pokój nr 21, w godz. 7.30 
– 15.30 pn. – pt.).

Znajomoœæ litery prawa chroni nas przed strat¹ gotówki. Dlatego te¿ 
odchodz¹c od kasy, nigdy nie zapominajmy o paragonie, bowiem stanowi on 
gwarancjê bezpiecznych i udanych zakupów.

Katarzyna Niko³ajuk,
Konsultacje: Danuta Rola, 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów 

Mini relaks – rozwi¹¿ krzy¿ówkê i wygraj nagrody !

3. Okreœlenie powiatu, który skupia od kilku do kilkunastu s¹sia-
duj¹cych gmin.

4. Komisja opiniuj¹ca wykonywanie bud¿etu powiatu.
5. Okres pe³nienia funkcji przez organy administracji pochodz¹ce 

z wyboru; w przypadku organów powiatu okres ten wynosi 
4 lata. 

6. ….. Informacji Publicznej, ujednolicony system stron inter-
netowych, stworzony w celu powszechnego udostêpniania 
informacji publicznej.

7. Posiedzenie organu uchwa³odawczego powiatu, zwo³ywane 
nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

8. Akt prawny w samorz¹dzie, reguluje m.in. organizacjê wew-
nêtrzn¹ oraz tryb pracy organów powiatu.

9. Organ wykonawczy powiatu, na jego czele stoi Starosta. 
10. G³ówny ksiêgowy bud¿etu powiatu,  zapewnia realizacjê 

polityki finansowej samorz¹du.
11. Akt prawny uchwalany przez organy samorz¹du terytorial-

nego.
12. Przedstawiciel administracji rz¹dowej, sprawuje nadzór  nad 

jednostkami samorz¹du terytorialnego
13. Urz¹d bêd¹cy siedzib¹ starosty i w³adz administracyjnych 

powiatu.

W dniu 24 kwietnia 2014 roku, w granicach administracyjnych miasta Hajnówka, 
zostanie przeprowadzona akcja wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.

Zwierzêta zostan¹ umieszczone w schronisku dla zwierz¹t 
przy ul. S³owackiego 29 w Hajnówce.

Akcjê przeprowadzi Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierz¹t „CIAPEK”.

Projekt „Zwiêkszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej Miasta Hajnówka 
poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” jest realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjnoœci i wspieranie 
przedsiêbiorczoœci w regionie, Dzia³ania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, 
Poddzia³ania 1.2.1 Tereny inwestycyjne.

“Okres realizacji projektu latach 2013-2014, a jego szacunkowy koszt, to 
6 513 747,03 z³, w tym 5 110 743,21 z³ pochodzi z EFRR, a pozosta³a kwota po-
chodzi z bud¿etu Miasta Hajnówka.“Przedmiotem projektu jest kompleksowe 
uzbrojenie jednego zwartego terenu inwestycyjnego pod dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ o ³¹cznej powierzchni 6,96 ha wraz z przebudow¹ drogi dojazdowej. 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowê ci¹gu dalszego ul. dr T. Rakowieckiego 
w zakresie budowy sieci: wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, sieci ciep³owniczej, sieci oœwietlenia ulicznego, sieci teletech-
nicznej, jezdni o nawierzchni asfaltowej, jednostronnego chodnika, zjazdów 
publicznych, œcie¿ki rowerowej, miejsc postojowych oraz zieleñców.“Celem 
nadrzêdnym projektu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego wojewódz-
twa podlaskiego poprzez tworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Cel 
bezpoœredni projektu to: zapewnienie potencjalnym inwestorom dogodnych 
warunków do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na wyznaczonym tere-
nie oraz pozyskanie inwestorów, którzy lokalizuj¹c na terenie inwestycyjnym 
przygotowanym w ramach projektu przyczyni¹ siê do rozwoju gospodarczego 
regionu.                                                                                Pawe³ Denisiuk

1. Organ w³adzy uchwa³odawczej w powiecie. 
2. Samorz¹dowe Kolegium ….. - do tego organu przys³u-

guje odwo³anie od decyzji organów administracji.

Kupon Konkursowy znajduje się na stronie 7 „Wieści Podlaskich”
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