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Politechnika wielokrotnym 
laureatem

XIII Prezentacje Edukacyjno- Doradcze – Uczelnie w Powiecie

Po raz  t rzynas ty , 
w pięciu miastach powiato-
wych, gościły uczelnie z Bia-
łegostoku, Białej Podlaskiej, 
Lublina i Łomży. Przedsta-
wiciele kilkunastu uczelni 
zaprezentowali tegorocznym 
maturzystom, którzy tłumnie 
odwiedzali Prezentacje, sze-
roki wachlarz kierunków na 
jakich mogą kontynuować 
swoją edukację po zdaniu 
matury. Najbardziej oblega-
ne było stoisko Politechniki 
Białostockiej i ta uczelnia 
zdobyła najwięcej nagród.

Tegoroczne Prezen-
tacje rozpoczęliśmy w go-
ścinnych progach Zespołu 
Szkół w Sokółce  23 lutego. 
Była to już dziewiąta edycja 
sokólskich „Uczelni w po-
wiecie” Także w tym roku, 
podobnie jak we wszystkich 
poprzednich edycjach władze 
samorządowe doceniły wagę 
naszej imprezy dla preorien-

tacji zawodowej sokólskich 
uczniów i aż  dwukrotnie 
gościły na targach. Starosta 
sokólski Piotr Rećko i z-ca 
Burmistrza Adam Marian 
Kowalczuk nagrody za najcie-
kawsza i najbogatszą  ofertę 
edukacyjna przyznali Poli-
technice Białostockiej. Za-
mykając Prezentacje Starosta 
Rećko jeszcze raz  podkreślił 
ich znaczenie w preorientacji 
zawodowej maturzystów. 
Szkoda, że tego nie wiedzą 
dyrektorzy Liceów Ogólno-
kształcących w Dąbrowie 
i Suchowoli oraz ZSR w Ja-
nowie.

24 lutego w Gimna-
zjum nr 1 w Bielsku Podla-
skim swe stoiska rozstawiło 
najwięcej uczelni. Bielsk od 
lat cieszy się największym 
zainteresowaniem przed-
stawicieli uczelni ze względu 
na największą ilość szkół 

Cd. str. 4

Dnia 23. 02. 2015r. 
w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Bielsku Podlaskim od-
było się spotkanie licealistów 
klas I, II i III ze Sławomirem 
Snarskim - starostą powiatu 
bielskiego i wykładowcą Po-
litechniki Białostockiej. 

Starostę powitała Ma-
rzena Pogorzelska Ciołek, 
wz. Dyrektora, a następ-
nie  inicjator spotkania Ewa 
Konopka, nauczyciel języka 
francuskiego, przedstawiła 

Spotkanie Sławomira Jerzego Snarskiego starosty bielskiego z młodzieżą w  I Liceum 
Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

„Najważniejsze - to dobrze wybierać i zmierzać do celu”

Cd. str. 5

cel spotkania, na  którym 
szukano odpowiedzi  na pyta-
nie  „Polska – kraj trudności 
czy możliwości?” Postawi-
ła szereg pytań: „Szanse 
młodych ludzi na sukces 
w Polsce, Kryteria i priory-
tety przy planowaniu ścieżki 
zawodowej, Co jest ważne 
na studiach oraz w pracy? Po 
co uczyć się obcych języków? 
Czy w Polsce można znaleźć 
dobrą pracę? Godne zarobki 
w Polsce – możliwe czy nie? 

Jakiego pracownika szuka 
pracodawca i czy to prawda, 
że nie ma pracy?”

- Od wielu lat jestem 
związany ze  szkołą.  Jako 
dyrektor szkoły prowadzi-
łem zajęcia z zarządzania, 
ekonomii, a od 15 lat jestem 
wykładowcą na Politechnice 
Białostockiej. W tym czasie  
trafiłem do samorządu – mó-
wił starosta Sławomir  Jerzy 
Snarski.
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Podlaski dzik /Sus scrofa/, 
przodek naszej świni domowej, stał 
się ostatnio bohaterem wielu spekta-
kularnych akcji z pogranicza ekonomii 
i polityki a raczej politykierstwa. Dzik 
towarzyszył rolnikom w blokadach 
dróg. Pewnie zamieszkał też, mimo 
groźby ministra od rolnictwa o cał-
kowitej depopulacji dzików, w zie-
lonym miasteczku przed kancelarią 
premiera. Wersją łagodniejszą, bo 
sprowadzoną do ograniczenia po-
pulacji dzików w strefie najbardziej 
zagrożonej afrykańskim pomorem, 
zajmował się na sesji nadzwyczajnej 
sejmik województwa. W przyjętej 
przez sejmik uchwale postanowio-
no odstrzelić dodatkowo 500 sztuk 
dzików na obszarze 13 gmin w po-
wiatach białostockim i sokólskim. 
W dyskusji poprzedzającej podjęcie 
uchwały przedstawiciele organi-
zacji rolniczych i hodowców trzody 
chlewnej dominowały głosy mówią-
ce o braku skutecznego zwalczania 
wirusa ASF przez rządowe służby 
weterynaryjne oraz niedostatecznym 
rekompensowaniu szkód w uprawach 
rolnych wyrządzanych przez  rosnącą 
populację dzików. Jeden z hodowców, 
wątpiąc w skuteczność przyjętej 
uchwały, określił ją jako element 
uspokojenia sumienia rządzących 
województwem. Opozycja,mimo iż 
głosowała za, stwierdziła że jest 
to zabieg propagandowy lokalnego 
PSL. Wygląda na to, że z przyjętych 
rozwiązań nie są zadowoleni ani 
samorządowcy, ani rolnicy, ani dziki. 
Żaden samorząd, koło łowieckie 
i podejmowane doraźne działania 
nie rozwiążą problemów z którymi 
borykają się rolnicy. Potrzebne są 
rozwiązania systemowe finansowane 
z budżetu państwa. 

Obradująca w końcu lutego 
Rada Powiatu Hajnowskiego zajmo-
wała się głownie problemami związa-
nymi z bezpieczeństwem publicznym. 
Radni wysoko ocenili działalność 
hajnowskiej policji i straży pożarnej. 
Przedstawione na sesji informacje 

LEWYM OKIEM

ZAPISKI SAMORZĄDOWE
za pośrednictwem TVK Hajnówka 
dotarły też do odbiorców telewizji 
kablowej. Radni przyjęli też uchwałę 
o udzieleniu samorządowi wojewódz-
twa dotacji w kwocie 37 tys. zł na 
wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy ronda na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk 
Podlaski z drogą powiatową Dubicze 
Osoczne – Nowoberezowo. Na tym 
skrzyżowaniu w ostatnich latach wy-
darzyło się kilka tragicznych wypad-
ków drogowych, choć wynikały one 
z lekceważenia przepisów i brawury 
uczestników ruchu drogowego nikt 
nie miał wątpliwości co do koniecz-
ności poprawy bezpieczeństwa w tym 
miejscu. Kontrowersje wzbudziły 
przewidywane koszty budowy ronda 
które mogą sięgać nawet kwoty 3 mi-
lionów złotych. Zamiar budowy ronda 
nie jest przewidziany w budżecie wo-
jewództwa na 2015 rok. Dotychczas 
nie zostało zrealizowane zobowiąza-
nie powiatu dotyczące dofinansowa-
nia dokumentacji projektowanej już 
drogi nr.687 na odcinku Zwodzieckie 
– Juszkowy Gród. Właśnie te wzglę-
dy oraz wątpliwości co do celowości 
zastosowania tak kosztownego 
rozwiązania na tym skrzyżowaniu 
sprawiły, iż część radnych głosowa-
ła przeciwko przyjęciu tej uchwały. 
Złośliwcy z okolic sklepu rybnego 
/obserwatorzy sesji wiedzą o co 
chodzi/ uważają, iż jeszcze lepszym 
rozwiązaniem byłoby  skrzyżowanie 
bezkolizyjne polegające na budowie 
estakady lub tunelu. Biorąc pod 
uwagę realia komunikacyjne powiatu 
racjonalniejsze byłoby wydatkowanie 
tej kwoty na rozpoczęcie przygoto-
wania dokumentacji na przebudowę 
odcinka drogi powiatowej Siemia-
nówka – Tarnopol – droga wojewódz-
ka 687 z równoczesnym podjęciem 
działań włączenia tego odcinka do 
sieci dróg wojewódzkich i realizacji tej 
inwestycji wraz z przebudową drogi 
Zwodzieckie – Juszkowy Gród.

Włodzimierz Pietroczuk  

W zimowy  wieczór  20  lutego   br.  w   pięknej  sali  ze  sceną  i kominkiem  
w Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Dubinach   odbyła  się   ciekawa  impreza  
kulturalna.  W  tej  dużej   podhajnowskiej  wsi   GOK  zaprosił   wszystkich  
chętnych  na  przedstawienie   teatralne   grupy  dziecięcej  „Dzwonki”  z Haj-
nówki  (kierowniczka  zespołu  Wiera    Masajło),  na  występ  pięcioosobowego  
zespołu  śpiewaczego  „Wesołe  Nutki”  z Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  
w Orzeszkowie  (kierowniczka Gabriela  Werszko)  oraz  na  występ  duetu  
Mania  i Wania  (Maria  Jurczuk  z Dubin  i Jan  Szymaniuk  z Siemianówki). 

  Na  imprezę  przyszły  w przeważającej  ilości   panie   z Dubin  i one  
gorąco  oklaskiwały  występy  artyystów  amatorów.  Najbardziej   spodobały   
się  im  dawne  piosenki  w języku  białoruskim,  rosyjskim  i polskim   w wy-
konaniu  duetu  Mania  i Wania.  Wykonywał  on  je   perfekcyjnie.  Dostarczył  
słuchaczom  dużo  wrażeń.  Niektóre  melodie  chwytały  za  serce.

 Inicjatorami   tej  udanej   kulturalno-rozrywkowej   imprezy  byli  Raisa  
Kot  (dyrektorka  GOK),  Justyna  Świrydziuk  i Iwona  Kulik  (młode pracownice  
GOK)  i Jan  Szymaniuk.                                               Tekst:   Jan  Ciełuszecki

Dubiny   

  GOK  tętni  życiem

„WESOŁE  NUTKI”  z Orzeszkowa.

Grupa  dziecięca  „Dzwonki”  z Hajnówki.

Ustawą z dnia 23 października 
2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1682) – poprzez art. 
3 - wprowadzono zmiany w ustawie 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 2013r., poz.1403, z późn. zm.). Zmiany 
wejdą w życie z dniem 1 marca 2015r. 

Na mocy nowych przepisów 
został rozszerzony krąg osób, po 
których może być przyznany zasiłek 
pogrzebowy. 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 
35 ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników od  1 marca br. zasiłek 
pogrzebowy przysługuje osobie, która 

Zasiłek pogrzebowy w KRUS po zmianach od 01.03.2015 r.
poniosła koszty pogrzebu po śmierci 
członka rodziny osoby ubezpieczonej 
lub uprawnionej do emerytury lub renty 
rolniczej.

Do kręgu członków rodziny 
należą:

1.    małżonek (wdowa i wdo-
wiec),

2.    rodzice, ojczym, macocha 
oraz osoby przysposabiające,

3.    dzieci własne, dzieci dru-
giego małżonka, dzieci przysposo-
bione i dzieci umieszczone w rodzinie 
zastępczej,

4.    przyjęte na wychowanie 
i utrzymanie przed osiągnięciem peł-
noletności inne dzieci niż wymienione 
w pkt 3,

5.    rodzeństwo,
6.    dziadkowie,
7.    wnuki,
8.    osoby, nad którymi została 

ustanowiona opieka prawna.
Przepis nie wymaga, aby czło-

nek rodziny w dacie zgonu pozostawał 
na utrzymaniu ubezpieczonego lub 
uprawnionego do emerytury lub renty 
rolniczej i spełniał warunki do renty 
rodzinnej.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy 
KRUS SR-26 jest dostępny na stronie 
www.krus.gov.pl w zakładce  „Wnioski 
do pobrania” oraz w każdej placówce 
KRUS.

Maria Frejda

irenalipowicz.innpoland.pl to ad-
res bloga, na którym Rzecznik od nie-
dawna porusza istotne dla obywateli 
kwestie i przedstawia przykłady cieka-
wych inicjatyw realizowanych m.in. przez 
społeczności lokalne. W swoich wpisach 
prof. Lipowicz będzie zwracała uwagę na 
to, jak ważne jest podejmowanie działań 
na rzecz innowacji społecznych.

BLOG PROF. LIPOWICZ  

Większościowy pakiet akcji TVN 
należące  należący dotychczas do Grupy 
ITI i Canal + kupiła za 584 miliony euro 
brytyjska spółka  Southbank Media Ltd. 
Spółka ta jest własnością amerykańskiego 
koncernu medialnego Scripps Networks 
Interactive  właściciela Travel Channel i 
kilku innych kanałów tematycznych.    (w)

Amerykanie kupili TVN
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Podlasie jest krainą 
mlekiem, miodem i bimbrem 
płynące. Na co dzień jednak 
o bimbrze mówi się i pisze 
oficjalnie wyłącznie przy okazji 
kolejnych zatrzymań produ-
centów i handlarzy trunku 
pędzonego nielegalnie nocami. 
Tymczasem samogon i robione 
na jego bazie nalewki przeży-
wają swoisty renesans. Bo w 
tym alkoholowym destylacie 
od stuleci jest coś czarującego 
i magicznego. Niby technologia 
wytwarzania ciągle taka sama, 
to każda butelka smakuje ina-
czej. Bo wcale nie jest łatwo 
zrobić zacier, który jest bazą 
dobrego trunku. O tym wie 
tylko duch puszczy, jak zwykli 
mawiać leśni gorzelnicy. A więc 
produkcja idzie pełną parą, 
choć proceder, nie wiadomo 
dlaczego, wciąż jest nielegalny.

W siedzibie podlaskich 
milionerów odbywa się ban-
kiet z udziałem wojewody, 
marszałka, posłów i szefów 
służb mundurowych. Stoły 
uginają się o d wykwintnego 
jadła, same specjały z naj-
lepszych wiejskich spiżarni. 
W rogu sali zaimprowizowany 
barek z koniakami, francuskimi 
szampanami i czystą wódką. 
Ale największą uwagę gości 
przykuwa 5-litrowa butla z 
kranikiem, wypełniona bursz-
tynową cieczą. To samogon 
„Duch puszczy”, który swoją 
mocą nadaje niezwykłego na-
stroju kolacji. Ważny funkcjo-
nariusz związany z wymiarem 
sprawiedliwości po wypiciu 
szklaneczki precyzyjnie określa 
miejscowość wyprodukowania 
gorzałki.

- To był nokaut towarzy-
ski. Tego wieczora już o niczym 
innym się nie mówiło, tylko o 
tym, jak on zgadł. Tylko ja wie-
działem , bo sam ten gąsiorek 
przytaszczyłem.. Nie do wiary 
– kiwając głową wspomina 
biznesmen.

Znany białostocki arty-
sta, który prosi o zachowanie 
anonimowości, od wielu lat 
dostarcza bimber zaprzyjaź-
nionym prezesom, najważ-
niejszym lokalnym politykom 
i jednej kurii biskupiej. Sam 

Pod pijanym księżycem Podlasia
pochodzi  z białostockiej wsi, 
gdzie produkuje się  dużo, do-
brze i przez cały rok

- Wiesz, ja na tym nic 
nie zarabiam, jestem pośred-
nikiem – mówi. - Żona pracuje 
na samorządowej posadzie, 
dzieci też w wieku produkcyj-
nym, więc to i owo trzeba w 
tym mieście załatwić, a czasy 
są takie, że bez znajomości ani 
rusz. Nawet sam biskup chrzcił 
mi wnuka – dumnie dodaje.

Domowy wyrób alkoholi 
to jedna z kulinarnych atrakcji 
Podlasia. W Białostockim Mu-
zeum Wsi jest jedyna w Polsce 
prawdziwa bimbrownia. Leśna 
linia produkcyjna została skon-
struowana przez gospodarza 
i przez wiele lat służyła jako 
przydomowa fabryczka produ-
kująca alkohol. Zarekwirowana 
przez policję aparatura została 
przekazana muzeum. Zwiedza-
jący mogą podziwiać misterną 
konstrukcję i chłopską pomy-
słowość. Tylko podziwiać, bo 
na razie płynie destylowana 
woda okraszona drożdżami. 
Niemniej samo umieszczenie 
instalacji w miejscu odosob-
nionym, ukrytym wśród drzew 
w pełni oddaje klimat i atmos-
ferę prawdziwych wytwórni 
schowanych w białostockich 
lasach, na biebrzańskich ba-
gnach, pojedynczych zagrodach 
wśród łąk.

W opracowaniach hi-
storycznych trudno znaleźć 
jednoznaczną odpowiedź na 
pytanie, kiedy datują się po-
czątki nielegalnego leśnego 
bimbrownictwa na Podlasiu. 
Hubert Czochański, historyk i 
autor opracowania „Bimbrow-
nictwo na Podlasiu. Historia 
i współczesność”, Białystok 
2011, wskazuje, że można 
przyjąć pierwszą połowę XIX 
wieku. Na większą skalę pro-
ceder rozpowszechnił się  po 
1898 roku, po zniesieniu przy-
wileju propinacyjnego /wyłącz-
ne prawo szlachty do produkcji 
alkoholu/ w zaborze rosyjskim.

Wskutek działań wo-
jennych w latach 1914-1918 
przemysł spirytusowy uległ 
ogromnym zniszczeniom, do 
tego obowiązywała wtedy 

prohibicja. I to spowodowało 
lawinowy rozwój bimbrow-
nictwa. Po I Wojnie Światowej 
został ustanowiony państwowy 
monopol wyrobów spirytuso-
wych,. Mimo to w latach 30.  
we wschodnich wojewódz-
twach Polski samogon wręcz 
wygrywał z „monopolówką”. 
Paradoksalnie niezłe czasy 
dla bimbrowników nastały w 
okresie okupacji niemieckiej. 
W interesie najeźdźcy było roz-
pijanie Polaków, co wiązało się 
z daleko idącą pobłażliwością 
dla tego procederu. W PRL-u 
likwidacja bimbrownictwa była 
priorytetem ekonomicznym, bo 
monopol państwa dostarczał 
ogromne wpływy do budżetu. 
A mimo to, z lasów do miast 
płynęły strumienie alkoholu. 
Sędziwy dziennikarz wspomina 
niezwykłą przygodę, która wy-
darzyła się w ubiegłym wieku 
w domu wybitnego pisarza 
Edwarda Redlińskiego /autora 
„Konopielki”- przyp. red./ Jako 
młody białostocki dziennikarz 
gazety lokalnej otrzymał przy-
dział na mieszkanie i zaprosił 
kolegów na „parapetówę”. W 
pustym mieszkaniu tylko stała  
dziesięciolitrowa konew po 
mleku wypełniona, oczywiście, 
samogonem. Po kilku kolej-
kach ktoś wpadł na pomysł, 
żeby z pobliskiego parku przy-
nieść ławkę. Kiedy ponownie, 
już na siedząco, raczyli się 
gorzałką do domu wkroczyli 
funkcjonariusze Milicji Obywa-
telskiej. Ławkę kazali odnieść, 
zaś konew zarekwirowali na 
własne potrzeby.

Podlasie od zawsze na-
leżało do czołowych regio-
nów produkujących samogon. 
Rozległe i zwarte kompleksy 
leśne stanowią blisko 30% po-
wierzchni województwa. Pusz-
cza Augustowska, Knyszyńska 
i Białowieska wciąż stwarzają 
dogodne warunki do produkcji 
księżycówki w ukryciu – mówi 
Hubert Czochański.

W obrębie Puszczy Kny-

szyńskiej wymienia się kilka 
szkół produkcji bimbru według 
wielopokoleniowych tradycji i 
receptur. Są to: „szkoła leśna”i 
„polna” z rejonu Gródka i Mi-
chałowa, „szkoła podmiejska” 
z okolic Czarnej Białostockiej 
oraz „bagienna” wzdłuż rzeki 
Biebrzy. Na tych obszarach 
jest nieograniczony dostęp 
do naturalnych źródeł wody, 
co ma nieoceniony wpływ 
na jakość alkoholu. Nie bez 
znaczenia jest jakość wykorzy-
stywanego zboża, czyli sposób 
jego koszenia, wymłócenia i 
suszenia. Prawdziwy samo-
gon jest produkowany z żyta. 
A więc do dobrego zacieru 
(brahy), który jest pierwszym 
etapem produkcji, potrzebne 
są woda źródlana, mąka żytnia 
i drożdże. Następnie odbywa 
się destylacja, po drugiej – go-
rzałka ma ok.50%, po trzeciej 
– może osiągnąć moc do 80%. 
I to jest produkt, który Podlasie 
czyni bardziej sławnym, niż, 
skonstruowany przez studen-
tów Politechniki Białostockiej 
marsjański łazik „Hyperion 2”, 
który podbił Dolinę Krzemową 
w USA.

Swoistym zagłębiem 
bimbrowym są okolice Haj-
nówki. Pochodzące stąd wy-
roby mają swoją markę  na 
całym świecie. Bo w Puszczy 
Białowieskiej odbywają się 
elitarne polowania z udziałem 
najważniejszych tego świata, 
którzy oprócz trofeów my-
śliwskich wywożą samogon 
aromatyzowany żubrówką i 
bukwicą– w żargonie leśników 
nazywaną grinpałer.

Turówkę wonną, czyli 
trawę żubrówkę, zbiera się 
wczesnym latem, źdźbła mu-
szą być równej długości, od-
powiedniego koloru i wieku; 
po tym jest suszona na słońcu. 
Wbrew obiegowej nazwie nie 
ma nic wspólnego z żubrami, 
które za trawą nie przepa-
dają. Z kolei bukwica, znana 
jako puszczański miodownik, 

zbierana jest od kwietnia do 
października i suszy się w spe-
cjalnych ciemnych pomiesz-
czeniach.

Na ryneczku w Biało-
wieży turyści mogą przy odro-
binie szczęścia nabyć nielegal-
ne trunki w cenie 20 zł za litr, 
zaś rośliny będące pod ochroną 
kosztują do 5 zł za kilkugra-
mowe opakowanie. Stojącym 
pod drzewami staruszkom z 
torbami pełnymi regionalnych 
towarów wcale nie są straszne 
przejeżdżające radiowozy Stra-
ży Granicznej i Policji. 

Panie, przeżylim cara, 
Hitlera i komunę, a te chłopaki 
są z naszych – zgodnie mówią 
handlarze.

 A i sami mundurowi 
wolą problemu nie zauważać, 
bo aż trudno uwierzyć, że bim-
ber znają tylko z encyklopedii. 
Po prostu, wszyscy to sami 
swoi, i nikt nic nie widzi, nie 
słyszy oraz nie mówi.

Cd. str. 6
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ponadgimnazjalnych funkcjo-
nujących na terenie powiatu. 
Nie zawiodła także bielska 
młodzież, chociaż tradycyjnie 
zabrakło maturzystów z LO 
w Brańsku. Nagrodę Starosty 

Bielskiego zdobyła ponownie 
Politechnika Białostocka, 
a ogromny puchar ufundowa-
ny przez Burmistrza Miasta 
przypadł Wyższej Szkole 
Finansów i Zarządzania.

Trzeciego dnia, w śro-
dę, gościliśmy na Zamiej-
scowym Wydziale Leśnym 
Politechniki Białostockiej 
w Hajnówce. Także i tu oferty 
uczelni cieszyły się dużym za-
interesowaniem młodzieży. 

Nagrodę Starosty Haj-
nowskiego – rzeźbę tarpa-
na – otrzymał Uniwersytet 
w Białymstoku, a nagrodę 
Burmistrza – tradycyjnego 
żubra – Państwowa Szkoła 
Wyższa im. Papieża Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej. 
Na podkreślenie zasługuje 
duże zainteresowanie władz 
samorządowych. Na imprezę 
przybyli: Burmistrz Miasta 

Jerzy Sirak, jego zastępca 
Andrzej Skiepko i Sekretarz 
Powiatu Maria Owerczuk 
i dziekan Zamiejscowego 
Wydziału Leśnego prof. Sła-
womir Bakier. 

Po czterodniowej prze-
rwie kontynuowaliśmy pre-
zentację ofert edukacyjnych 
w Zespole Szkół w Siemia-
tyczach. Prezentacje otwo-
rzył Starosta Siemiatycki 
Jan Zalewski. W tegorocz-
nych, zorganizowanych już 
po raz czwarty, prezentacjach 

uczestniczyła rekordowa licz-
ba uczelni. Nie zawiodła też 
miejscowa młodzież, szkoda 
tylko, że po raz kolejny - tak-
że i w powiecie siemiatyc-
kim - możliwość poznania 
szerokiej oferty kształcenia 
zlekceważyły dyrekcje szkół 

Politechnika wielokrotnym laureatem
XIII Prezentacje Edukacyjno- Doradcze – Uczelnie w Powiecie

Cd. ze str. 1

Rolniczych w Czartajewie 
i Ostrożanach oraz LO w Dro-
hiczynie. Nagrodę Starosty 
siemiatyckiego otrzymała 
Państwowa Szkoła Wyższa 
w Białej Podlaskiej, a nagro-
dę Burmistrza Wyższa Szkoła 
Agrobiznesu w Łomży.

3 marca, w Zespole 
Szkól Ogólnokształcących 
i Policealnych uczelnie pre-
zentowały swą ofertę mło-
dzieży z powiatu wysokoma-
zowieckiego. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu władz po-
wiatowych,  przez cały czas 
trwania prezentacji na sali 
były tłumy młodzieży. Pani 
Jolanta Kadłubowska – dy-
rektor powiatowego zespołu 
obsługi szkół i placówek 
oświatowych -  zadbała, aby 
w trakcie imprezy nie było 
„martwych okresów” i zor-
ganizowała przyjazd szkół 
z terenu w odpowiednich 
odstępach czasowych.

Nagrodę  Starosty  
Bogdana Zielińskiego otrzy-
mała Politechnika Białostoc-
ka, a nagrodę Burmistrza 
Jarosława Siekierko - Nie-
państwowa Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Białym-
stoku. Specjalna nagrodą 
„Wieści Podlaskich” została 
nagrodzona Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Białymstoku.

Trzynaste „Uczelnie 
w Powiecie” mimo „pecho-
wego” numeru zakończyły się 
sukcesem. Jest to też zasłu-
ga gospodarzy szkół, które 
nas przyjmowały. Serdecznie 

w imieniu organizatorów 
oraz uczelni dziękujemy: pani 
Joannie Pyłko dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w So-
kółce, pani Mirosławie Kola-
sa dyrektorowi Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Bielsku 
Podlaskim, profesorowi Sła-
womirowi Bakierowi dzie-
kanowi Zamiejscowego Wy-
działu Leśnego Politechniki 
Białostockiej w Hajnówce, 
pani Bożenie Krzyżanowskiej 

dyrektorowi Ze-
s p o ł u  S z k ó ł 
w  S i e m i a t y -
czach, panu Ry-
szardowi Flanc 
D y r e k t o r o w i 
Zespołu Szkół 
w  W y s o k i e m 
Mazowieckiem 
oraz wszystkim 
osobom zaan-
g a ż o w a n y m 
w sprawne przy-
gotowanie tego-
rocznej edycji 
prezentacji edu-
kacyjnych.

Planowa-
ne jako ostat-
nie prezentacje 

w tym roku spotkanie w Wy-
sokiem Mazowieckiem oka-
zało się nie być ostatnim. 
Trzy uczelnie w trakcie tych 
ostatnich prezentacji zwró-
ciło się do redakcji z prośbą  
o zorganizowanie jeszcze 
w bieżącym roku prezentacji 
w Zambrowie. Możemy już 
zdradzić, że takie spotkanie 
odbędzie się 9 kwietnia w Ze-
spole Szkół nr 1. 

(w.s.)

6 dniowa sesja warsz-
tatowa służąca wypracowa-
niu optymalnej oferty poby-
towej Hajnówka – Kamieniec 
dopasowanej do oczekiwań 
turystów odbyła się w dniach 
11-13 i 18-20 luty 2015r. 
Wzięło w niej udział 25 osób 
z branży turystycznej i oko-
łoturystycznej z Hajnówki 
i rejonu Kamienieckiego na 
Białorusi.

Warsztaty odbyły się 
w ramach mikroprojektu 
„Hajnówka – Kamieniec. Po-
znajemy, promujemy” współ-
finansowanego ze środków 
UE, w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Polska - Białoruś - Ukraina 
2007-2013. Warsztaty  zor-
ganizowała Gmina Miejska 
Hajnówka we współpracy 
z Wydziałem Edukacji Spor-
tu i Turystyki Rejonowego 
Komitetu Wykonawczego 
w Kamieńcu na Białorusi. 

Transgraniczne warsztaty w Hajnówce
Spotkanie przeprowa-

dzone zostało przez wykwa-
lifikowanych moderatorów: 
Grzegorza Chociana, preze-
sa firmy EKOTON sp. z o.o. 
i Eugeniusza Ławreniuka, 
właściciela Biura Podróży 
„Junior”.

Podczas wielogodzin-
nych rozmów poruszano 
ważne dla rozwoju turystyki 
tematy. Przeanalizowano 
nowe trendy w turystyce kra-
jowej i światowej, potencjał 
turystyczny naszego regionu, 
a także zgłoszono propozycje 
programów turystycznych 
i imprez dla obu regionów. 
Efektem spotkania było opra-
cowanie zintegrowanego 
produktu turystycznego. Jako 
pierwszy przeanalizowa-
no „Transgraniczny szlak 
kulinarny Smaki Puszczy”. 
Wywnioskowano, iż produkt,  
rozumiany w wąskim zakre-
sie - tylko gastronomicz-

nym, nie będzie optymalny. 
Należy więc poszerzyć go 
o inne rozumienie „smaków” 
- w języku polskim nazywane 
„smaczkami” regionalnymi, 
a w języku białoruskim „ro-
dzynkami” (np. park miniatur, 
kuźnie, skanseny, turnieje 
rycerskie itp.). 

Podczas kolejnych 
spotkań analizowano ko-
nieczność promocji w me-
diach i współpracy z innymi 
podmiotami. Zwrócono uwa-

gę na brak spójności w pro-
mocjach wizerunku Puszczy. 
Przeanalizowano propozycje 
programów turystycznych 
i imprez dla obu  regionów. 
Padły odpowiedzi na pytania 
- jakie jest zapotrzebowanie 
turysty, co może otrzymać 
po obu stronach granicy? 

Oszacowano również koszta, 
co do jakości ofert. W efekcie 
zaproponowano nową nazwę 
dla transgranicznego pro-
duktu turystycznego,  która 

z uwagi na  uwarunkowania  
strategiczne,  ale  też  tłu-
maczenie  nazwy  na  język  
rosyjski  powinna  brzmieć  
w zależności od producenta: 

Cooltura Żubra /Pol-
ska – Białoruś/ - po stronie 
polskiej

Świat Żubra /Białoruś 
– Polska/ - po stronie biało-
ruskiej

Emilia Rynkowska

Niniejszy  dokument 
powstał  dzięki  pomocy  fi-
nansowej Unii  Europejskiej, 
w ramach Programu Współ-
pracy  Transgranicznej  Pol-
ska-Białoruś-Ukraina 2007-
2013.  Odpowiedzialność  za 
treść  tego  dokumentu  leży 
wyłącznie  po  stronie Gminy 
Miejskiej Hajnówka i nie może 
być w żadnym wypadku trak-
towana jako odzwierciedlenie 
stanowiska Unii Europejskiej.
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Spotkanie Sławomira Jerzego Snarskiego starosty 
bielskiego z młodzieżą w  I Liceum Ogólnokształcącym 
im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

„Najważniejsze to -  dobrze wybierać 
i zmierzać do celu”

Starosta podkreślał, że 
trzeba sensownie wykorzy-
stać czas nauki. Umiejętne 
planowanie i rzetelne wyko-
nanie choćby jednej rzeczy, 
jest bardzo ważne. Najgorzej 
jest nic nie robić, nie rozwijać 
się, nie starać. Uczeń syste-
matyczny, zorganizowany, 
mający  swoje  zdanie i od-
ważnie patrzący w przyszłość 
odniesie sukces.

Starosta obalił panują-
ce wśród wielu młodych ludzi 
przekonanie, że nie warto 
się uczyć, ponieważ i tak nie 
dostanę dobrej pracy. Podkre-
ślił, że praca jest dla dobrze 
przygotowanych. 

– To moje pokolenie 
miało żelazną kurtynę. Dziś 
jest możliwość studiowania, 
pracy za granicą. Kluczem 

jest znajomość języków. Trze-
ba  znać  dwa, trzy języki, 
można  też otworzyć  firmę. 
Firma ma spełniać  oczeki-
wania klientów, pochodną  
są pieniądze.  Jeżeli nasta-
wisz się na jedynie na zyski, 
a zgubisz z oczu klienta, to 
ich nie osiągniesz. Nie stawiaj 
nierealnych celów. Idź krok po 
kroku. Inwestuj w siebie, bądź  
twórczy, otwarty na pracę 
w zespole -  mówił starosta.

Wystąpienie Starosty, 
udzielone rady, spostrze-
żenia, inspiracje, pomysły 
dotyczące przyszłej pracy, 
ścieżki zawodowej uczniów 
zaowocowały prośbami o or-
ganizację kolejnego spotka-
nia o podobnym charakterze.  

 (Szet)

Cd. ze str. 1

Już po raz czwarty 
członkowie Stowarzyszenia 
„Ojcowizna Ziemi Bielskiej” 
z parafii Najświętszej Opatrz-
ności Bożej zaprezentowali  
sztukę „Drewniany talerz” 
Edmunda Morrisa. Premiera 
sztuki miała miejsce 24 stycz-
nia w kaplicy parafii.  Następ-
nie sztukę tę mogli obejrzeć 
wierni i mieszkańcy Orli w sali 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 2 lutego 
sztukę wystawio-
no w parafii Miło-
sierdzia Bożego, do 
której należy  Anto-
ni Piotrowski, od-
twórca  roli dziadka. 
A 1 marca sztukę 
wystawiono w Ba-
zylice Narodzenia 
NMP i św. Mikołaja 
w Bielsku Podlaskim.

W „Drewnianym tale-
rzu” Edmund Morris przedsta-
wia problem starości. Młode 
małżeństwo pragnie pozbyć 
się z domu ojca wysyłając go  
do domu starców. Synowa 
Klara, żona i matka  uważa, 
że stary i wymagający ciągłej 
opieki teść przeszkadza jej 
w realizowaniu ambicji życio-
wych.  W teściu Klara upatruje 
przyczynę wszystkich swo-

Z działalności Stowarzyszenia „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” z parafii Najświętszej 
Opatrzności Bożej „Drewniany talerz”

ich życiowych niepowodzeń, 
w tym i obojętności męża. 
Zaczyna więc  szantażować 
swojego małżonka koniecz-
nością dokonania przez niego 
wyboru między nią a ojcem. 
Przestrzega męża, że jeżeli 
teść nadal pozostanie w ich 
domu to ona opuści męża. 

Dla  dziadka Józe-
fa  dom starców oznacza 

izolację od życia i samotne 
czekanie na śmierć. Bezsku-
tecznie  próbuje się upokorzyć 
i wkraść w łaski drugiego 
syna. Jedynie wnuczka jest po 
stronie dziadka, pragnie mu 
pomóc wynajmując miesz-
kanie. Synowa wystawia spa-
kowaną walizkę i urzędnik 
zabiera dziadka do domu 
starców.

Wnuczka odbiera mat-
ce drewniany talerz, z którego 

korzystał dziadek i wypowia-
da do matki słowa: „Zostaw 
ten talerz, bo i ty kiedyś bę-
dziesz stara”.

-  Sztuka pokazuje 
dwie wizje życia, świat ludzi 
młodych i ludzi starszych. 
Niestety wśród nich brak jest 
wspólnych celów. Dominujący 
brak zrozumienia dla starsze-
go pokolenia, agresja, atak 

drugiej osoby 
wywołują po-
wszechny bunt 
w widzu – mó-
wił w Orli  ks. 
wikariusz An-
drzej Żukowic-
ki, wikariusz 
parafii prawo-
sławnej św. 
Michała Ar-
chanioła.

- Tam jest dom, gdzie 
jest ciepło rodzinne, zabie-
gajmy o nie – mówił ks. prałat 
Zbigniew Karolak., założyciel 
Stowarzyszenia.

Ks. proboszcz Kazi-
mierz Siekierko podziękował 
grupie teatralnej wyrażając  
nadzieję, że ukazane realia 
sztuki nie znajdą miejsca 
w naszej  bielskiej rzeczywi-
stości.          

Foto i tekst  Szet.

Starostowo Powiatowe w Hajnówce aktywnie działa na rzecz rozwoju 
turystyki w regionie. Przygotowywana została oferta pozwalająca w sposób 
innowacyjny poznać dziedzictwo regionu – jego kulturowe piękno, historię 
i przyrodę. Mowa o Questingu – rodzaju gry terenowej pozwalającej poznać 
specyfikę danego miejsca poprzez osobiste doświadczenie i zaangażowanie. 
Polega na tworzeniu nieoznakowanych w terenie tras edukacyjno-turystycz-
nych, które przemierza się na podstawie informacji zawartych

w wierszykach rymowanych, 
do wszystkich miłośników przygód skierowanych.
W trakcie questowej wyprawy 
czekają na Ciebie różne zabawy.
Liczenie kroków, proste rachunki, 
czytaj dokładnie w queście wskazówki!
Uczestnik, który chce przejść quest musi znaleźć się w opisywanym 

miejscu, czytając tekst zgaduje, gdzie dalej ma iść, liczy kroki lub rozwiązuje 
proste zadania. Należy dokładnie czytać wiersz, ponieważ zachowany 

odpowiedni układ liter, 
które nakreśli ręka twa, 
hasło Questu Ci da!
Questy o różnorodnej tematyce – przyrodniczej, kulturowej lub histo-

rycznej powstawały w trakcie warsztatów obejmujących część teoretyczną, 
podczas której uczestnicy poznali podstawy questingu oraz praktyczną, 
obejmującą opracowanie trasy oraz zajęcia terenowe. Końcowym etapem 
było robienie pamiątkowych pieczątek. W rymowanych wierszykach ujęto 
ciekawostki, opowieści, legendy o każdej z gmin powiatu hajnowskiego. 
Przykładowo, w Narwi podążymy śladami królowej Bony, w Narewce 
odkryjemy historię żydowskiej społeczności, w Czyżach poznamy charak-
terystykę drewnianej architektury, zaś w Hajnówce quest przeniesie nas do 
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy miasto było prężnie rozwijającym 
się ośrodkiem przemysłu drzewnego.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek 
Czas ujawnić kolejny na questowej drodze przystanek.
Celem gry (oczywiście, oprócz dobrej zabawy) jest odnalezienie ukry-

Questing w Powiecie Hajnowskim – nowy sposób poznania regionu
tego skarbu. Skarb może znajdować się w instytucji publicznej bądź może być 
ukryty w terenie. Należy więc rozszyfrować hasło, wpisać je do ulotki i znaleźć 
skrzynię ze skarbem. Co będzie skarbem? 

Tego zdradzić nie możemy, 
chętnie jednak podpowiemy, 
niespodzianka ręcznie zrobiona, 
symbolem questu opatrzona. 
Questing – bawi i uczy jednocześnie. Gra skierowana jest do wszystkich 

zainteresowanych – rodzin, dorosłych, dzieci i młodzieży. To także doskonała 
propozycja dla szkół i zorganizowanych wycieczek. Prezentacja regionu w qu-
estach pozwala w innowacyjny sposób poznać dane miejsce oraz miło spędzić 
wolny czas. 

Pakuj więc plecak i podążaj przed siebie śmiało, 
w Kranie Żubra spotka Cię przygód nie mało!
Oprócz przygód, czekają też nagrody – niebawem Starostwo Powiatowe 

w Hajnówce ogłosi questowy konkurs. Konkurs potrwa dwa miesiące. Więcej 
informacji na www.powiat.hajnowka.pl, 

już dziś do udziału zapraszamy, 
mnóstwo nagród dla zwycięzców mamy!
Przewodnik oraz ulotki z trasą - questem, zawierające informacje dotyczące lokali-

zacji questu, tematyki, czasu przejścia i danymi opiekuna questu są dostępne w: Centrum 
Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, Starostwie Powiatowym w Hajnówce (pok. nr 4) 
oraz na stronach internetowych www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb, www.lot.bialowieza.
pl i www.questy.com.pl.

Więcej o questingu w Powiecie Hajnowskim na stronie www.powiat.
hajnowka.pl.

Projekt „Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Katarzyna Nikołajuk
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GMINA NAREWKA

W gminie  Narewka  (powiat  hajnowski)  wybory  sołtysów  
na  półmetku.   Liczy  ona  23  sołectwa.  W lutym   2015  roku  zebrania  wiejskie  
poświęcone  także    wyborom  sołtysów  i  członków  rad  sołeckich  odbyły  się  
w trzynastu  sołectwach.   Na  następną  czteroletnią  kadencję   (2015—2019)  
wybrani  zostali:  Piotr  Zubrycki  w Babiej  Górze, Olimpia  Saczko w Guszcze-
winie, Helena  Rejent  w   Eliaszukach,  Jan  Ciełuszecki  w Lewkowie  Nowym,  
Eugeniusz  Bondaruk  w Lewkowie  Starym,  Paweł   Trusiewicz  w Mikłasze-
wie,  Walentyna  Pacewicz  w Narewce,  Aleksander  Zdanowski  w Plancie,  
Witalis  Suchodoła w Podlewkowiu,  Mikołaj  Kardasz  w Siemianówce,  Alina  
Filinowicz  w Starym  Masiewie,  Urszula  Hajduk  w Tarnopolu  i Paweł  Ka-
linowski  w Zabłotczyźnie.

Po  raz  pierwszy  funkcję  sołtysa  pełnić  będą  Paweł  Trusiewicz  
w (Mikłaszewo),   Aleksander  Zdanowski  (Planta),  Mikołaj  Kardasz  (Sie-
mianówka), Urszula  Hajduk  (Tarnopol)  i Paweł  Kalinowski  (Zabłotczyzna).

W marcu   br.  sprawozdawczo--wyborcze  zebrania   odbędą  się:   w Ja-
nowie  (2. 03),  w Skupowie  (4. 03),  w Grodzisku  (7. 03),  w Olchówce  (9. 03),  
w Nowym  Masiewie  (11. 03),   w Ochrymach  (13. 03),  w Nowej  Łuce  (16. 03),  
w Leśnej  (18. 03),  w Krynicy  (20. 03 )  i  w Michnówce  (23. 03).  Rozpoczynać  
się  one  będą  o godznie  18.   Udział  w nich  wezmą  m.  in.   wójt  gminy,  
radni,  funkcjonariusze  policji i   straży  granicznej.       (JC)

Wybory sołtysów na półmetku
8  marca   br.  w pięknej  świetlicy   w Tarnopolu   (powiat  hajnowski)  

odbyło  się  spotkanie  autorskie  z 9  osobami,  które  piszą  wiersze  i opowia-
dania  po  polsku  i białorusku.  (Tarnopol   to   cicha  i spokojna  wieś  otoczona   
sosnowymi  lasami,  która  liczy  123  mieszkańców). 

 Do  grona  siedmiu  poetów  z gminy  Narewka   (Wiera  Radziwoniuk  
i Aleksander  Radziwoniuk  z Michnówki,  Tadeusz  Kuncewicz  z Eliaszuk,  
Jan  Ciełuszecki  i Konstanty  Ciełuszecki  z Lewkowa  Nowego,  Halina  Bi-
rycka  z Planty  i  Ala  Jaświłowicz  z Siemianówki)  dołączyły  dwie  znane  
poetki  z Białegostoku:  Mira  Łuksza  (w dzieciństwie  mieszkała  we  wsi  
Borowe  i uczęszczała  do  szkoły  podstawowej  w Siemianówce)  i Walentyna  
Niedźwiedź  (ma  ona  swój  dom  w Siemieniakowszczyźnie).   Tym  razem  
literaci  czytali  wiersze  poświęcone  kobietom.  Dużo  wierszy.  I wszystkim  
one  się  spodobały.   Przyjmowali   je   ciepło  i serdecznie.   Panował  miły  
nastrój.  Ciepło  szło  też  od  kominka.

 Mira  Łuksza   przeczytała   również  niektóre  wiersze  nie  żyjącego  
już  poety  z Tarnopola  --   Włodzimierza  Hajduka  (autora   białoruskich  
zbiorków  poetyckich:  „Rakita”,  „Błakitny  wyraj”,  „Pach  ajernaha  chleba” ,  
„Połymia  rodnaje”  i „Dziwasił”,  wydanych  przez  Białoruskie  Stowarzyszenie  
Literackie  „Białowieża”). 

Na  zebranie  przybyli  mieszkańcy,  w tym  najwięcej  pań,  z Tarnopola,  
z Nowej  Łuki,  ze   Słobódki  i ze  Smolnej.   Zorganizowali  go  Helena  Rejent,  
dyrektorka  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w Narewce   (ona  i prowadziła  spo-
tkanie)  oraz   Stanisław  Sadowski  (radny)  i Urszula  Hajduk  (sołtys  wybrana  
23  lutego  br.)   z Tarnopola.  Były  kwiaty  i laurki  dla  wszystkich  pań.  Był  
słodki  poczęstunek  (rozmaite  słodkie  pieczywo  i cukierki),  mandaryn-
ki,  kawa,  herbata  i wino.  Pani  Urszula  i pan  Stanisław  dołożyli  starań,  
aby  przyjąć  gości  jak  najlepiej. A warto  dodać,  że  do  Tarnopola  specjalnie  
na  to  spotkanie  przyjechali  białostoccy   dziennikarze   Jan  Ciełuszecki   
(zastępca  redaktora  naczelnego  dwutygodnika  „Wieści  Podlaskie”),  Mira  
Łuksza  (tygodnik  białoruski  „Niwa”),  Jarosław  Iwaniuk  (Polskie  Radio  
Białystok)  i Anna  Szajkowska  (Radio  Racja).  

            W świetlicy  naprędce  przygotowano  także  wystawę  rękodzie-
ła  artystycznego  „Igłą  malowane”  Haliny  Biryckiej  --  poetki  i hafciarki  
z Planty.   Uczestnicy  spotkania  obejrzeli   wyszywane   piękne  ręczniki  i iko-
ny.  Niektóre  z nich   wkrótce  będą  wysłane  na  konkurs  pn.  „Haft  i koronka”,  
który  od  kilku  lat  urządza  Hajnowski  Dom  Kultury.

 Było  to  drugie  w tym  roku  spotkanie  autorskie  w gminie  Narewka  
(pierwsze  odbyło   się   30  stycznia  w Starym  Masiewie).  Już   planowane  są  
następne  m.  in.   w Olchówce.   Warto  dodać,   że  mieszkańcy  tutejszych  wsi,  
m.  in.   Babiej  Góry,   Guszczewiny,  Lewkowa,  Starego,  Lewkowa  Nowego,  
Mikłaszewa,  Michnówki,   Narewki,  Ochrym,  Planty  i Siemianówki   bardzo  
chętnie  przychodzą  na  imprezy  kulturalno-rozrywkowe.                           (JC)

W Tarnopolu czytało wiersze 9 poetów

I tak jest na całym Podlasiu – gościnnym i szczerym aż do bólu. Powiedzenie 
„postaw się a zastaw” tu obowiązuje jak nigdzie indziej. Nie ma wesela, chrzcin, 
urodzin a nawet styp, na stołach których nie byłoby bimbru. Nie ma festynu, 
gminnej uroczystości, imprezy strażackiej, na których nie podano by do posiłku 
samogonu. Nie ma wreszcie ważnego urzędnika, w gabinecie którego nie byłoby 
lokalnej nalewki. Gdyby autor opisał, gdzie, z kim i co pił, to nie wyszedłby z sądu 
do końca życia.

Gospodarstwa agroturystyczne mają nieoceniony wkład w kulinarne 
dziedzictwo regionalne i kuchni polskiej. Z dziada pradziada przekazują bezcenne 
przepisy jak np. zrobić wyśmienitą nalewkę na okowicie. Ich produkcja cieszy pod-
niebienia turystów i okrasza najbardziej prestiżowe bankiety. Tyle że to wszystko 
dzieje się nielegalnie. Apele właścicieli małych gospodarstw rolniczych o to, aby 
usankcjonować prawnie ich działalność przypominają wołanie o pomoc zagu-
bionego człowieka w puszczy. Tę pomoc okazuje peeselowski marszałek woj. 
podlaskiego Mieczysław Baszko, od którego wcale wiele nie zależy. 

- Członkowie komisji Przyjazne Państwo zajmowali się już sprawą dot. 
produkcji bimbru. Na jej obradach przedstawiciele resortów finansów, rolnictwa i 
gospodarki nie oprotestowali idei legalizacji spirytusowego procederu.

Niestety, pierwsza wersja projektu trafiła do kosza, ponieważ jej autorzy 
nie wpisali wymaganego przez UE obowiązku odprowadzenia akcyzy, lecz prace 
nad drugą wersją wciąż trwają – wyjaśnia marszałek. - Należy tutaj pamiętać, że 
producenci z małych rolniczych i agroturystycznych gospodarstwach niezależnie 
od tego, czy trzeba będzie płacić akcyzę, czy nie, są za legalizacją produkcji.

Osobiście jestem za liberalizacją przepisów, ponieważ turyści mieliby atrak-
cję a państwo zarobiłoby na akcyzie – oświadcza M. Baszko.

Prof. dr..hab. n. med. Marian Szamatowicz, światowej sławy ginekolog – 
położnik, który w 1987 r. przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg zapłodnienia 
metodą in vitro – jest mistrzem w produkcji nalewek. Rocznie wytwarza o różnych 
smakach ok. 60 l trunków, którymi obdarza przyjaciół i znajomych. Wielkim ko-
neserem profesorskich gorzałek był nieżyjący legendarny aktor Leon Niemczyk, 
zaś Zbigniew Buczkowski i Andrzej Beja-Zaborski, znany z kultowej roli Henryka 
w „U Pana Boga za piecem”, uznają je za najlepsze na świecie. Na co dzień pro. 
Marian Szamatowicz jest tak skromny, że o swoim hobby z nikim nie rozmawia 
publicznie, nie udziela wywiadów i nikt, poza wąskim gronem, nie wie, z czego 
powstają słynne nalewki. 

Podkreśla, że przede wszystkim potrzebna jest cierpliwość, cierpliwość i 
jeszcze raz cierpliwość; 70% okowita i umiejętności łączenia owoców. - W więk-
szości posługuję się owocami z własnego ogródka, czarną i czerwoną porzeczką 
oraz jeżynami i wiśniami. Znajomi dostarczają derenia i mirabelki – zaczyna dys-
kretną opowieść profesor. - Kilogram owoców zalewam 1 l okowity i musi odstać 
dwa miesiące, przy czym od czasu do czasu mieszam. Po zlaniu alkoholu owoce 
zalewam na sześć tygodni syropem z 250 g cukru i 550 ml wody. Na koniec zlewam 
syrop i dodaję do alkoholu; im dłużej stoi, tym lepiej się przegryzie. Do innej nalewki 
używam 2 kg cytryn i duży czerwony grejpfrut na 3 l okowity. Postępuję podobnie, 
tylko zamiast cukru używam miodu spadziowego z iglaków.

Piękne chwile i wspomnienia z rekonesansu na Podlasiu mogą zakłócić 
tylko stróże prawa.

Czy na pewno śpiewanie „100 lat” czy „Mnogaje lieta”i opróżnianie z ręki 
kielicha puszczańskiej nalewki jest karalne?                   

Waldemar Staszyński

Pod pijanym księżycem Podlasia
Cd. ze str. 3

8 marca 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli odbył się koncert 
z okazji Dnia Kobiet. Występ barda Żmiciera Wajciuszkiewicza spotkał się z 
dużym zainteresowaniem i miłym przyjęciem licznie zgromadzonej publicz-
ności. Każda uczestnicząca w imprezie Pani otrzymała symboliczny kwiatek 
z okazji święta. Organizatorami koncertu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Orli 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Orli.

Portal UG Orla

KONCERT 
ŻMICIERA WAJCIUSZKIEWICZA 

Z OKAZJI DNIA KOBIET 
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SPORT
II Otwarty Turniej  Tenisa stołowego
o Puchar Wójta Gminy Czeremcha

Na zakończenie  ferii zimowych  w dniach 6i 7  luty 2015r w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czeremsze  odbył się  po raz drugi rozgrywki  tenisa 
stołowego  o Puchar Wójta Gminy Czeremcha. Odpowiedzialności za  zorga-
nizowanie rozgrywek podjął się  Pan  Janusz Lipiński  pasjonat  i sympatyk 
tenisa stołowego.  Otwarcia turnieju  dokonał  Pan Michał Wróblewski –Wójt 
Gminy Czeremcha. 

Turniej  rozegrano    w 11 kategoriach wiekowych, wzięło w nim udział   
52 zawodników .

Wszyscy uczestnicy turnieju  wykazały się wysokim poziomem, a Ci 
najlepsi zostali nagrodzeni. Oto oni:

Lp  Kategoria  wiekowa    Nazwisko i imię zwycięzców
1  Klasa I-III Dziewczęta  1. Ziniewicz Katarzyna 
      2. Januszyk  Weronika 
      3. Rosa Natalia 
2. Klasa I-III Chłopcy    1. Mateusz Bartos 
      2. Jakub  Rakowski 
3.  Klasa IV-VI-Dziewczeta   1. Julita Pęczek 
      2. Paulina Paczuska 
4. Klasa IV-VI Chłopcy    1. Konrad Tyczyno 
      2. Dominika  Korza 
      3. Paweł Paczuszki 
5.  Gimnazjum –Dziewczeta   1. Wiktoria Sosniuk 
      2. Sylwia Turkiewicz 
6.  Gimnazjum- Chłopcy  1. Eryk Tyczyno 
      2. Patryk Załoba 
      3. Dominik Ziniewicz 
7.  Ponadgimnazjalne  Dziewczyny  1. Bożena Zalewska 
      2. Hanna Sośniuk 
      3. Beata Struk 
8. Ponadgimnazjalne- Chłopcy  1. Paweł Łukianiuk 
      2. Adrian Szatyłowicz 
      3. Mateusz Chaniewski 
9.  Seniorzy     1. Dawid  Smyk 
      2. Dariusz Korowaj 
      3. Marcin Socha 
10 . Seniorki    1. Barbara Załoba 
      2. Alina Sośniuk 
      3. Ewa Rosa   
11. Oldboje     1. Andrzej Makulski 
      2. Janusz Lipiński 
      3. Marcin Socha 

Na zakończenie Wójt Gminy Czeremcha, Michał Wróblewski,  serdecznie  
podziękował i pogratulował  wszystkim uczestnikom  rozgrywek  a wyróżnio-
nym wręczył  puchary . Organizator turnieju  także podziękował i pogratulował  
wszystkim uczestnikom turnieju  oraz serdecznie podziękował  Panu Wójtowi , 
który w wolną sobotę poświęcił swój czas  i swoją osobą uświetnił  zakończenie  
II  Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego  o Puchar Wójta Gminy Czeremcha . 

Pan Wójt  jeszcze raz podziękował i obiecał dalszą kontynuację  tej 
wspaniałej imprezy  sportowej w przyszłym roku.                                         (M.I)

Liga Amatorów w Tenisie Stołowym  już dawno zakończona, ale za-
wodnicy w dalszym ciągu doskonalą swoje umiejętności pingpongowe.  Chcąc 
zmotywować  do jeszcze intensywniejszych treningów Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w Hajnówce zapowiedział Turniej Deblowy. Gra podwójna 
wymaga od uczestników dużego zgrania i maksymalnej koncentracji, a na 
dobranie partnera i przygotowanie się do rywalizacji był okrągły miesiąc. 

Każda drużyna z ligi mogła wystawić po trzy drużyny deblowe.
Do rywalizacji w dniu 26 lutego w ZS nr 1 w Hajnówce przystąpiło 6 ze-

społów. Ogółem rozegrano 15 spotkań (do trzech wygranych setów) systemem 
„każdy z każdym”. 

Do ostatnich gier nie było wiadomo, który debel zdobędzie pierwsze 
miejsce. Trzy pary uzyskały taką samą ilość wygranych, a o zwycięstwie za-
decydowały sety.

Wyniki końcowe         
I miejsce – CZEREMCHA II (Janusz Lipiński, Cezary Falkowski) - 4 pkt.
II miejsce – CZEREMCHA I (Andrzej Makulski, Szymczak Stanisław) – 4 pkt. 
III miejsce – HAJNÓWKA I (Zbigniew Miszczuk, Janusz Ludwiczak) – 4 pkt. 
IV miejsce – HAJNÓWKA II (Jerzy German, Roman Ochrycewicz) – 2 pkt. 
V miejsce – HAJNÓWKA III (Jerzy Mieczyński, Karol Charytonow) – 1 pkt.
VI miejsce – CZEREMCHA III (Ryszard Kowalski, Zdzisław Śliwiński)

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, 
a zwycięzcy dodatkowy puchary. Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmos-
ferze. Na przyszły sezon tj. od października wszystkie drużyny potwierdziły 
już swój udział. Liczymy, że do rywalizacji przystąpią nowe drużyny z powiatu 
hajnowskiego, a może z powiatu siemiatyckiego i bielska podlaskiego. 

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem – 509050268 lub 
ludwiczakjanusz@wp.pl

Ligowy Turniej Deblowy

15 marca, godz. 17.00 - KONCERT  podsumowujący warsztaty wokalne Studia 
Piosenki Estradowej HDK

W koncercie udział wezmą dziewczęta ze Studia Piosenki Estradowej Hajnowskiego 
Domu Kultury oraz gościnne MONIKA URLIK -  wokalistka, kompozytorka, uczestniczka 
I edycji VOICE OF POLAND. Przemysław Zalewski - akompaniament

23 marca 2015, ·  KINO ORANGE
godz. 8.30  i 16.30  -  „Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów” (3D dubbing PL) 
godz. 10.30               -  „Baranek Shaun” 
godz. 12.00               -  „Ida” 
godz. 18.00               -  „Disco Polo”  
godz. 20.15               -  „Pięćdziesiąt twarzy Greya”  
29 marca 2015 r. godz. 17.00. ·  WIECZÓR POEZJI poświęcony pamięci Ks. Prałata 

Mariana Świerszczyńskiego
Podczas Wieczoru Poezji odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród laureatom Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana 
Świerszczyńskiego. Eliminacje międzypowiatowe dla przedszkoli , szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych odbyły się w lutym i marcu w Hajnowskim Domu Kultury. Udział 
w nich wzięło ok 200 uczestników.

Hajnowski Dom Kultury zaprasza:

W dniach 28-29 stycznia 2015r. w Świetlicy Wiejskiej w Milejczy-
cach odbył się Zimowy Turniej Tenisa Stołowego „O puchar Wójta Gminy 
Milejczyce”. Pierwszego dnia turnieju o puchar walczyli uczniowie szkoły 
podstawowej, drugiego – uczniowie gimnazjum, liceum i osoby dorosłe. W 
kategorii szkoły podstawowej udział wzięło 5 osób – w tym dwie dziew-
czyny. Puchar Wójta Gminy Milejczyce zdobył Bartosz Stojaniuk. W starszej 
kategorii wiekowej udział wzięło 14 osób – w tym 3 dziewczyny. Pierwsze 
miejsce w tej grupie i puchar wójta zdobył Mariusz Wysocki z wynikiem 
23 pkt. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zdobyła Monika Piętka. 
Obie grupy grały systemem każdy z każdym po dwa sety, a w przypadku re-
misu po trzy. Każdy uczestnik turnieju otrzymał nagrodę i dyplom za udział. 
Organizatorami i sponsorami nagród był Wójt Gminy Milejczyce, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Milejczycach i Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach.

Portal UG Milejczyce

Turniej tenisa stołowego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi serdecznie zaprasza na XIX 
Mistrzostwa Szkół Województwa Podlaskiego w Modelarstwie Redukcyj-
nym. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum.

Modele należy zgłaszać (dostarczać) do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Narwi do dnia 3 czerwca 2015 roku do godz. 15.30 lub 6 czerwca 2015 
roku w godz. 11.00-13.00.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej 
wystawy 13 czerwca 2015 roku o godz. 11.30 (podczas Pikniku Rodzinnego).

Bliższych informacji udziela Pan Jarosław Iwaniuk (tel. 697 394 564).
Portal ZSP w Narwi

Mistrzostwa modelarskie
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W dniach 6-8 marca w Białołęckim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Polskiej 
i Anglojęzycznej OBEEBOK. Hajnowski Dom Kultury reprezentował zespół MAŁE HDK. W pią-
tek odbył się I etap Festiwalu, z którego jury wybrało najlepszych wykonawców do Konkursu 
Finałowego w niedzielę. Nasze dziewczynki wystąpiły w kategorii piosenki polskiej z utworem 
„10 w skali Beauforta” .

Jury w składzie: 
Urszula Smoczyńska, Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, Dorota Osińska, Iwona Prugar-Fie-

dorowicz, Paweł Filasiński, Agnieszka Lekszycka po przesłuchaniu kilkudziesięciu podmiotów 
wykonawczych przyznało: 

w kat. zespoły wokalne
I miejsce - MAŁE HDK
Gratulujemy serdecznie ! Rodzicom dziękuję za zorganizowanie wyjazdu oraz opiekę nad 

dziewczynkami.                                                                                                       Marta Gredel-Iwaniuk

Zespół MAŁE HDK laureatem Festiwalu Piosenki 
„OBEEBOK” w Warszawie

Nowe inwestycje 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

W 2012 roku Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce zakończyło 
projekt realizowany z udziałem środków unijnych, 
w ramach którego m.in. została gruntownie 
zmodernizowana stacja uzdatniania wody, zmo-
dernizowana miejska oczyszczalnia ścieków oraz 

wybudowana kanalizacja sanitarna w rejonach 
ulic: Łowczej, Białowieskiej, Żeromskiego Stara 
Judzianka i Poddolnej. Wartość inwestycji wyniosła 
ok. 9,5 mln złotych. Podjęte działania przyczyniły 
się do uporządkowania wielu aspektów gospodarki 

Cd. str. 4

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
w ramach projektu „Platforma współpracy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy 
Białowieskiej”, przy zaangażowaniu mieszkańców 
regionu, przygotowało dokument określający kie-
runki rozwoju powiatu– Strategię  zrównoważonego 
rozwoju  powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020, 
o czym informowaliśmy w ostatnim numerze 
Gazety (02/2015). Aktualnie prace nad projektem 
weszły w kolejny etap– w związku ze wskazaniem 
w dokumencie planów zadaniowych oraz inwestycji 
w obszarach: gospodarczym, instytucjonalnym oraz 
przestrzennym, które mogą oddziaływać na otocze-
nie przyrodnicze, projekt strategii wymaga przepro-
wadzenia Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Wykonawca Prognozy, firma ATMOTERM 
S.A., dokonała kompleksowej analizy problemu: 
dokument zawiera m.in. analizę środowiska przy-
rodniczego, ocenę wpływu ustaleń projektu strategii 
zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na 
lata 2015– 2020 na poszczególne sfery środowiska, 
wskazuje na rozwiązania mające na celu zapobie-
ganie negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu.

Dokument ten został przekazany do za-
opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska oraz Wojewódzkiego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. Głos w tej sprawie mogą 
zabrać także mieszkańcy powiatu hajnowskiego. 
Od 20.03.2015 r. do 09.04.2015 r. trwają kon-
sultacje społeczne dotyczące prognozy. Więcej 
informacji na ten temat dostępnych jest na stronie 
starostwa www.powiat.hajnowka.pl w zakładce 
„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu „Strategii zrównoważonego 

rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”
hajnowskiego na lata 2015-2020”. Każdy zainte-
resowany po kliknięciu we wskazany link zostanie 
przekierowany na stronę udostępniającą projekt 
dokumentu oraz formularz zgłoszenia uwag. Ar-
kusz konsultacyjny należy przekazywać do wyboru: 
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 
e-mail na adres: powiat_hajnowski@atmoterm.pl 
lub platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl; 
pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowego  
w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 bądź 
osobiście w urzędzie, pok. nr 4 w godzinach pracy 
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 
do 15:30. Projekt prognozy, projekt strategii oraz 
formularz zgłaszania uwag jest dostępny także 
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (pok. nr 4).

Przypominamy, że nadal trwają konsultacje 
dotyczące samej strategii. Więcej na ten temat na 
stronie www.powiat.hajnowka.pl lub w biurze pro-
jektu, mieszczącego się w siedzibie urzędu (pok. nr 
4). Redakcja GH zachęca do wyrażenia swojej opinii. 
Beneficjentami „Strategii zrównoważonego rozwoju 
powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” będziemy 
my - wszyscy mieszkańcy regionu Puszczy Biało-
wieskiej. Stąd ważne jest, by wziąć udział w procesie 
jej tworzenia. 

Projekt „Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Biało-
wieskiej” realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Prio-
rytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw 
ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw 
społecznych sprzyjających ochronie środowiska, 
w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.                        

Katarzyna Nikołajuk



„Honorowa Nagroda Burmistrza Miasta 
Hajnówka QUERCUS to wyróżnienie dla tych 
członków społeczności Ziemi Hajnowskiej, 
którzy trwając u jej podstaw, zbudowali swój 
autorytet na konsekwencji, niezłomnej pracy 
i niezachwianym etosie. Nagroda jest lokalnym 
wyróżnieniem i przyznawana jest osobom fi-
zycznym, prawnym, organizacjom oraz innym 
podmiotom w celu docenienia ich zasług na 
rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, w szczegól-
ności za działalność gospodarczą, społeczną, 
charytatywną, kulturalną, oświatową, naukową, 
sportową”. - Jest to zatem nagroda od tych, któ-
rzy „wyrośli” z hajnowskiej ziemi, dla tych, którzy 
ją współdzielą i współuczestniczą w jej rozwoju, 
„zapuszczając” coraz to nowe korzenie... Statu-
etka  podkreśla jedność pochodzenia, równość 
we współistnieniu i wzajemne dopełnienie się.
(...) - podsumowuje Dorota Perszko.  - Statua 
Quercusa pomyślana została jako pomnik o ma-
łej skali - monument mieszczący się w dłoni, od-
wołuje się do kwestii utrwalania pamięci o tym, 
co przemijające nie tylko w sferze materii, lecz 
także ducha.

By podkreślić wagę przyznawanej na-
grody, wręczono je podczas uroczystej gali. 20 
lutego 2015 roku z władzami miasta spotkali 
się przedsiębiorcy, władze powiatu i gminy, du-
chowieństwo, radni miasta, dyrektorzy i prezesi 
instytucji miejskich. Przepiękne statuetki, z rąk 
Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka 
i Jakuba Ostapczuka – Przewodniczego Miasta 
Hajnówka, otrzymali trzej laureaci:

Maciej Formanowicz - prezes, ojciec 

sukcesu fabryk mebli Forte, posiada 30 % 
udziałów firmy. Kurs firmy, którą wyprowadził 
z kryzysu, wzrósł w ciągu roku o 100 proc. Ma-
ciej Formanowicz skończył Wydział Technologii 
Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. 
Doświadczenie, poczynając od technologa aż 
do stanowisk kierowniczych, zdobywał w Wy-
szkowskiej Fabryce Mebli i Urządzeń Wnętrz. 
Stamtąd trafił do prywatnej spółki produkującej 
meble Haste. Na własną firmę zdecydował się 
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w 1987 r., ale o początkach Forte można mówić 
dopiero od 1992, kiedy kupił prywatyzowaną 
fabrykę w Ostrowi Mazowieckiej. W chwili 
obecnej fabryki działają dodatkowo w czterech 
miejscowościach: Suwałki, Białystok, Przemyśl 
i Hajnówka. Dzisiaj produkty spółki są dostępne 
w ponad 1,5 tysiąca sklepów w Polsce. Rynek 
krajowy stanowi jednak tylko 20% całej sprzeda-
ży. Reszta mebli jest eksportowana do ponad 30 
krajów, głównie do Niemiec i Francji.

Sergiusz Martyniuk – zaczynał od 

zakładu kamieniarskiego. Zainwestował w sieć 
sklepów spożywczych i przemysłowych, han-
dlował ze Wschodem. Pod koniec lat 80. pole-
ciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie obejrzał 
fabrykę traktorów Johna Deere’a, światowego 
lidera produkcji maszyn rolniczych. Wykorzy-
stując chwile słabości państwowej firmy Ursus 
postawił na produkcję traktorów. Najpierw za-
inwestował w jedną halę produkcyjną w Narwi. 
Z biegiem lat pojawiały się nowe inwestycje 
w Narewce, w Strabli, w Siemiatyczach. Rozpo-
czął budowę hali w Hajnówce. PRONAR specjali-
zuje się w produkcji traktorów, naczep i maszyn 
rolniczych.

Wiktor Kabac - ukończył Wydział Sztuk 

Pięknych UMK w Toruniu, kierunek malarstwo 
w pracowni Stanisława Borysowskiego. Członek 
Związku Polskich Artystów Plastyków, jeden 

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS 2015” rozdane
Wieloma uderzeniami ścina się dąb.... Ten szczególnie, który wyrósł z prawdziwej Ziemi Puszczy Białowieskiej. 

- Dorota Perszko - historyk sztuki, teoretyk nowych mediów i peformansu

z założycieli Towarzystwa Ochrony Krajobra-
zu, wieloletni nauczyciel plastyki. Zakochany 
w Puszczy Białowieskiej, która jest głównym 
tematem jego prac. Tutaj mieszka i tworzy. Wik-
tor Kabac ma na swoim koncie wiele wystaw, 
jak również realizacji ikonograficznych m.in. 
w Cerkwi św. Ducha w Białymstoku i Soborze 
św. Trójcy w Hajnówce.

Tego wieczoru padło wiele miłych 
słów na temat naszych laureatów, ale i samej 
uroczystości.

Za wszystko, cokolwiek robimy w swo-
im życiu prywatnym i zawodowym oczekujemy 
uznania i akceptacji, chociaż największą rado-
ścią są owoce naszej pracy. - powiedział do ze-
branych burmistrz Jerzy Sirak. - Długo zastana-
wiałem się jak to docenić i okazać. Starałem się 
rozmawiać na ten temat z różnymi ludźmi, jak 
zrealizować ten pomysł. (…) Już kilka lat temu 
z Jarosławem Perszko (…) doszliśmy do wnio-
sku, że forma statuetki, która będzie w dużej 
mierze symbolem Hajnówki, symbolem Puszczy 
Białowieskiej będzie właściwym uznaniem dla 
ludzi szczególnej pracy. Mam tu na myśli ludzi 
pracy twórczej i organizacji działalności produk-
cyjnej. Bo postęp i rozwój może być możliwy tam, 
gdzie są prekursorzy, tam gdzie są wizjonerzy. 
I my mamy tą radość i  to szczęście, że tutaj, 
w Hajnówce takich wspaniałych ludzi mamy.

Maciej Formanowicz przyznał, iż jest 
niezmiernie ucieszony i wzruszony przyznaniem 
nagrody. - Pierwszy raz byłem tutaj w 1970 roku, 
na praktyce w Zakładach Drzewnych w Haj-
nówce. Nie przypuszczałem, że po tylu latach 
będę tutaj przyjeżdżał zupełnie w innej roli. Nie 
przypuszczałem, że moja sympatia do Hajnówki 
zostanie w taki sposób zauważona, za co bardzo 
serdecznie dziękuję. Fabryka mebli w Hajnówce 
jest jednym z zakładów grupy Forte. I jest to 
perła w naszej całej strukturze. Jest to najno-
wocześniejsza fabryka w Europie. W przeciągu 
tygodnia produkujemy tutaj 15 tysięcy mebli, 
które wyjeżdżają do krajów całej Europy i poza.

Sergiusz Martyniuk również nie krył 
wzruszenia. - Jestem szczęśliwy z wyróżnienia 
i z pięknej oprawy dzisiejszej gali. Buduję tutaj 
zakład produkcji osi na skalę Europy. Martwię 
się jednak, że nie będzie ludzi do pracy. Powiat 
Hajnowski dotknął ogromny niż demograficz-
ny, i stąd apel do młodych ludzi.... - działajcie. 
Laureat mówił również o kształceniu młodzieży 
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, któ-
re pomogłoby młodym ludziom zdobyć zawód, 
a tym samym pracę w jego zakładzie. 

Na wstępie swej wypowiedzi Wiktor 
Kabac podziękować za zauważenie jego skrom-
nej osoby. - Z Hajnówką jestem mocno zwią-
zany. Mieszkam tuż przy Puszczy Białowieskiej, 

mojej drugiej miłości, która jest w moim malar-
stwie, tęsknotach, wędrówkach i w życiu. Bardzo 
podoba mi się statuetka. Chciałbym dzisiaj, dla 
Państwa zaproponować, by na wzór statuetki, na 
początku nowego stulecia, posadzić w Hajnówce 
100 dębów. Nie ma takiego miasta w Polsce, 
gdzie wędrując nowoczesnym, ładnym chodni-
kiem spotykamy drzewo, które ma 300, 200, 150 
lat. Niech te młode dęby utworzą pokolenie na 
wiele, wiele lat. Niech będą dla następnych poko-
leń tym samym, czym ten dąb jest teraz dla nas.

Statuetki odebrane zostały przy dźwię-
kach fanfar granych przez delegację Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. 
Sylwetki laureatów przedstawiono w filmach 
zrealizowanych przez Telewizję Kablową w Haj-
nówce. W prezentacji wykorzystano również 
fragment filmu Dariusza Szady-Borzyszkow-
skiego.

Podczas uroczystej gali podziękowania 
złożono również autorowi statuetek – Jarosła-
wowi Perszko. Jak sam twierdzi - Wizja statuet-
ki siedziała w nim ponad 20 lat. - Wydaje mi się, 
idealnie charakteryzować to miejsce, w którym 
żyję. (…) Pomysł uhonorowania osób, pracują-
cych dla tego miasta, wnoszących szczególny 
wkład wyszedł od burmistrza, ja tylko ubrałem 
to w formę. Mam nadzieję, że takie nagrody 
zmobilizują innych.

Perełką piątkowego wieczoru był 
wspaniały minirecital Adrianny Biedrzyńskiej. 
- Przepiękna cudowna uroczystość. Podobało 
mi się, że były dwie części. Pierwsza - poważna, 
w której mogłam zaśpiewać moje ukochane 
liryczne piosenki z Kabaretu Starszych Panów. 
W drugiej części mogłam poszaleć i mogliśmy 
razem pobawić się przy muzyce z lat 60, 70 i 80. 
(...) Mój udział w gali zaproponował prowadzący 
uroczystość - Dariusz Szada-Borzyszkowski. 
Cieszę się, że burmistrz zgodził się i mogłam tu 
z Państwem być. Uwielbiam występować i zwie-
dzać. Jestem zachwycona tym, co zobaczyłam 
i na pewno tu wrócę. Zdążyłam też zrobić wiele 
zdjęć. Bardzo często tu bywamy, gdyż z Darkiem 
Szadą-Borzyszkowskim robimy program cy-
kliczny dla telewizji publicznej. I właśnie tutaj, na 
Podlasiu są tak cudowne okolice, że rozważam 
nawet, czy nie przenieść się w te strony – do 
jakiejś chatynki. Zaczęłam pisać scenariusze, 
szykuję się do swojego filmu i fajnie byłoby 
mieszkać w takich cudownych okolicznościach 
przyrody, które tak inspirują. A poza tym ten, 
czas tutaj zupełnie inaczej płynie. Tu jest fajnie. 
Tutaj nikt nie pędzi. I to jest cudne. Może tego 
Państwo nie czujecie, może to jest nudne, nie 
wiem... Ale ja potrzebuję czegoś takiego – takie-
go uspokojenia.

Emilia Rynkowska

Hajnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i mło-
dzież w wieku od 7 do 24 lat do udziału w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „NUTY PRZYJAŹNI”  
Termin: 6 czerwca 2015 r.  
 godz. 10.00 –  przesłuchania konkursowe  
godz. 16.30 -  omówienie wyników i spotkanie 
z jury  
godz. 18.30 – ogłoszenie wyników, koncert lau-
reatów oraz koncert MONIKI URLIK - wokalistki, 
kompozytorki,  dyrygentki, uczestniczki I edycji 
programu „The Voice of Poland”  
 Uczestnicy walczyć będą o Statuetkę Nut Przy-
jaźni w każdej kategorii wiekowej.  
Na zgłoszenia czekamy do 16 maja 2015 r.  

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ  

I MŁODZIEŻOWEJ „NUTY PRZYJAŹNI” 

HAJNOWSKI DOM KULTURY  
ul. T. Sołoniewicz 4  
17-200 Hajnówka  
woj. podlaskie  
tel./fax  85 682 48 08, 682 32 03  
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
 
PATRONAT HONOROWY :                                                                         
BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA     
PATRONAT  MEDIALNY:                                                                     
Polskie Radio Białystok  
Gazeta Hajnowska 
TV Podlasie 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stro-
nach: www.hajnowka.pl i hdk.hajnowka.pl
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Kampania informacyjna dotycząca rozliczania podatku dochodowego zbliża się ku końcowi– do 
30 kwietnia 2015 podatnicy muszą złożyć deklarację podatkową. Przepisy dopuszczają możliwość przeka-
zania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. W artykule podpowiadamy, jak to działa 
oraz zachęcamy do podarowania podatku organizacjom z terenu powiatu hajnowskiego.

Trochę teorii
1% - to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). To druga, obok darowi-
zny, forma wsparcia tych organizacji.

Organizacją Pożytku Publicznego może zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem partii 
politycznych i tworzonych przez nie fundacji, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorzą-
dów zawodowych i organizacji pracodawców). Każdy podmiot, który zamierza starać się o nadanie statusu 
OPP musi spełnić określone wymogi, oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (KRS). Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS, w polu 
„status opp” jest wpisane słowo „TAK”).

Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej 
odpowiednie pola. Należy tam wpisać numer KRS organizacji, kwotę jaką przekazujemy danej fundacji 
(nie może przekroczyć 1%, wyliczana jest z kwoty należnego podatku) oraz cel szczegółowy. 1% trafia 
na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania 
podatkowego przez podatnika. Do otrzymywania 1% uprawione są tylko organizacje pożytku publicznego.

1% dla organizacji z terenu powiatu hajnowskiego
Spis organizacji jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej. Wśród ponad 8      tys. podmiotów znajdują się także stowarzyszenia i fundacje 
działające na terenie powiatu hajnowskiego. Starostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło zakładkę 
„Przekaż 1% podatku”, gdzie można znaleźć dane organizacji oraz instytucji z naszego regionu.
Wśród nich znajdują się szkoły, fundacje oraz hajnowski SP ZOZ. Zachęcamy do podarowania procenta po-
datku– ten gest nic nie kosztuje, za to pomaga w realizacji projektów służącym całej społeczności lokalnej 
oraz osobom potrzebującym.                                                                                        Katarzyna Nikołajuk

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym 
z terenu powiatu hajnowskiego

Zawody pływackie
Sukcesem organizacyjnym, jak i spor-

towym zakończyły się Półfinały Wojewódzkie 
w pływaniu, które po raz pierwszy zostały 
przeprowadzone w Hajnówce. 

W poniedziałek, 16 lutego 2015r., 
w hajnowskim Parku Wodnym ogółem o me-
dale rywalizowało 125 zawodników i zawod-
niczek ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Bielska Podlaskiego, Michałowa, Moniek 
i Hajnówki. Reprezentanci naszego miasta 
zdobyli 8 medali.

Na wysokości zadania stanęli organi-
zatorzy, którzy postarali się o to, aby jak przy-
stało na imprezę tak wysokiej rangi, zawody 
miały odpowiednią oprawę. Specjalnie spro-
wadzono do Hajnówki elektroniczny pomiar 
czasu, a dzięki pracy sędziów zmagania prze-
biegały sprawnie. (Pod koniec ubiegłego roku 
15 osób zdobyło uprawnienia sędziów okrę-
gowych). Śmiało można stwierdzić, że jedynie 
poprzez wspólne działania Parku Wodnego, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Powiatowego SZS 
osiągnęliśmy zamierzone cele. 

Zawody miały należyty, uroczysty cha-

rakter. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak, a całość przedsięwzięcia 
uwieczniła swoją kamerą Telewizja Kablowa 
Hajnówka.

Do organizatorów dostroili się także 
pływacy, bowiem rywalizacja stała na wysokim 
poziomie sportowym. Zawody przeprowadzo-
no w dwóch blokach startowych, a zmagania 
trwały ponad cztery godziny. 

Kat. Szkół Podstawowych
Cieszy nas udany występ Patryka 

Niewiarowskiego (SP 2), który o niespełna 
sekundę przegrał rywalizację o złoty medal na 
dystansie 50 m stylem grzbietowym z uczniem 
o 2 lata starszym z SP 4 Bielsk Podlaski. 
Z dobrej strony zaprezentował się także Jakub 
Giermaniuk (SP 5), który po zaciętej walce 
z Mateuszem Zyskowskim (SP 5) zdobył brązo-
wy medal na 50m klasykiem. 

Oprócz medalistów na słowa pochwały 
zasłużyli także: Izabela Denisiuk (SP 2), Wik-
toria Niewiarowska (SP 2) i Kacper Kozłowski 
(SP 6), którzy byli o włos od podium zajmując 
czwarte miejsca. Cd. str. 4

Dnia 26 lutego 2015r. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się 
V sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Rada zapoznała się z działalnością Zarządu oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych, podjęła też kilka ważnych uchwał.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli radni sejmiku woje-
wództwa podlaskiego, kierownicy jednostek straży i policji, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, 
naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz mieszkańcy. 

W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności: Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 
2014r., Komendy Powiatowej Policji za 2014r.,  Komendy Powiatowej PSP za 2014r., Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego. Ponadto, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu za-
pobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, z informacją o stanie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansów zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez powiat.

Podczas obrad Rada podjęła uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2015r.;zmian do wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2015-2023; udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa podlaskiego; 
powołania składu osobowego Komisji Rady Powiatu; rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Hajnówce; określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2015r,; ustalenia składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce; zamiaru 
likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce; zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Hajnówce;  zmiany uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 
2014r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Hajnówce; zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady 
Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla samorządu wojewódz-
twa podlaskiego. Część radnych postulowała odłożenie momentu podjęcia uchwały na przyszłość, aby wyjaśnić 
wątpliwości odnoszące się do, najogólniej rzecz ujmując, celowości inwestycji (radni wyrażali wątpliwość co do 
faktu, czy rondo to jedyne najtańsze rozwiązanie) i gospodarności (radni zwrócili m.in. uwagę na kwestie związane 
z wykonaniem umownych zobowiązań, takich jak droga Zwodzieckie – Juszkowy Gród). Ostatecznie Rada podjęła 

uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi odpowiedź na pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich, w trosce o bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu drogowego, wystąpiono z propozycją budowy ronda na drodze wojewódzkiej. Rada Powia-
tu Hajnowskiego zdecydowała się zaakcentować swoje poparcie dla tej inicjatywy, udało nam się wygospodarować 
część środków na wykonanie dokumentacji technicznej. Pozostałą kwotę oraz koszty inwestycji pokryłby samorząd 
województwa– są to więc środki pochodzące z zewnątrz. Podjęcie  uchwały nie przesądza o tym, że rondo powsta-
wanie, jednak cieszę się, że Rada Powiatu chce wykorzystywać każdą okazję, by zwiększyć nakłady inwestycyjne 
w naszym powiecie – mówi Starosta Mirosław Romaniuk.

W trakcie sesji Stefan Kuczyński złożył uroczyste ślubowanie na radnego (radny wszedł do rady w miej-
sce wygaszonego mandatu Andrzeja Skiepko), ponadto radni dyskutowali nad sytuacją szkolnictwa zawodowego. 
Z kolei na wniosek Przewodniczącego Lecha Jana Michalaka Rada Powiatu uczciła minutą ciszy pamięć osób 
zesłanych na Syberię oraz uczestników drugiej konspiracji niepodległościowej – Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji odnośnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji można znaleźć w Biuletynie Infor-
macji Publicznej umieszczonego na stronie Starostwa Powiatowego oraz stronie www.powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Nikołajuk

V sesja Rady Powiatu Hajnowskiego I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
„Zwierzęta w Puszczy” – poznaliśmy laureatów

– jury doceniło starania młodych artystów, 
każdy z nich otrzymał zestaw upominkowy. 
Na uczestników konkursu czekały atrakcyj-
ne nagrody m.in. maskotki, puzzle, książki, 
pamiątkowe dyplomy i wiele innych. Pozo-
stałym dzieciom nagrody wręczyły Agnieszka 

Pisz oraz Urszula 
Olejnicka. Cieszy 
fakt, że już naj-
młodsi miesz-
kańcy powiatu, 
ale także dzieci 
z innych krajów 
poznają Pusz-
cze Białowieską, 
stanowiącą na-
sze lokalne dzie-
dz ic two.  Mam 
nadzieję, że te-
matyka przyrody 
na trwale ich za-
interesuje. Do or-

ganizatorów kieruję słowa uznania za pomysł 
i sprawną realizację konkursu. Wszystkie na-
desłane prace były bardzo piękne, jury miało 
przed sobą trudne zadanie. Samorząd powia-
towy zawsze chętnie wspiera takie inicjatywy 
i oby ich w przyszłości było więcej. Radość 
na twarzach dzieci to widok bezcenny- mówi 
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Uroczystość wręczenia  nagród 
uświetnił występ artystyczny wychowanków 
przedszkola. Zaprezentowały się maluszki 
oraz sześciolatki. Mali aktorzy wcielili się 
w mieszkańców puszczy, przypomnieli o po-
trzebie ochrony lasu i bogactwie przyrodni-
czym. Nad scenariuszem uroczystości czuwali 
organizatorzy konkursu: dyrektor placówki 
Iwona Raszkiewicz oraz nauczyciele- Beata 
Środa, Joanna Baczyńska i Bożena Janicka. 
Dyrektor placówki podziękowała nauczy-
cielom, gościom oraz rodzicom za aktywny 
udział w przedsięwzięciu, po czym zaprosiła 
wszystkich na wspólny poczęstunek

Puszcza Białowieska to skarbiec 
unikatowej przyrody i kultury, które od wie-
ków fascynuje, inspiruje kolejne pokolenia. 
Konkurs z pewnością zaszczepił szacunek 
do przyrody wśród najmłodszych – w końcu 
los tego unikowego ekosystemu będzie leżał 
w ich rękach. Lista laureatów dostępna jest na 
stronie www.powiat.hajnowka.pl. 

Katarzyna Nikołajuk

Największym skarbem naszego re-
gionu jest Puszcza Białowieska – jest to las 
na tyle cenny, że figuruje na liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Dzięki inicjatywie 
dyrekcji i nauczycieli z Przedszkola nr 2 
w Hajnówce, przedszkolaki z Polski i zagranicy 

mogły odkryć jej tajemnice oraz mieszkań-
ców. Patronat nad konkursem objął Starosta 
Hajnowski oraz Burmistrz Miasta Hajnówka. 
27.02.2015r. w Przedszkolu Nr 2 w Haj-
nówce odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
„Zwierzęta w Puszczy”. W uroczystości udział 
wzięli: Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, 
inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Urzędu 
Miasta Hajnówka Jolanta Stefaniuk, przed-
stawiciel Nadleśnictwa Browsk Urszula Olej-
nicka, przedstawiciel Nadleśnictwa Hajnówka 
Agnieszka Pisz, uczestnicy konkursu i rodzice.

Przedsięwzięcie mające na celu pro-
pagowanie wiedzy o Puszczy Białowieskiej 
oraz promocję regionu, cieszyło się dużym 
zainteresowaniem– wpłynęło 207 pięknych 
prac. W konkursie udział wzięły przedszkolaki 
z Polski i zagranicy: Estonii, Norwegii i Nie-
miec. Jury w składzie: inspektor ds. oświaty, 
kultury i sportu Urzędu Miasta Hajnówka 
Jolanta Stefaniuk, przedstawiciel Nadleśnic-
twa Browsk Urszula Olejnicka oraz dyrektor 
Przedszkola nr 2 Iwona Raszkiewicz przyznało 
nagrody w kategorii wiekowej 3-4 latki, 5-6 
latki, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. 

Laureatom konkursu nagrody wręczyli 
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk (kat. 
2-3 lata) oraz Burmistrz Miasta Jerzy Sirak 
(kat. 4-6). W konkursie nie było przegranych 
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Starostwo Powiatowe posiada Cer-
tyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 
nieprzerwanie od 2005r. Proces certyfikacji 
został wdrożony w celu jak najsprawniejszego 
świadczenia usług na rzecz lokalnej społecz-
ności. Certyfikat ISO będący uniwersalnym 
i rozpoznawalnym znakiem jakości, stanowi 
potwierdzenie wdrożenia i przestrzegania 
przez Starostwo Powiatowe międzynaro-
dowych norm w zakresie realizacji zadań 
publicznych na rzecz rozwoju powiatu oraz 
zaspokojeniu potrzeb lokalnej wspólnoty sa-
morządowej.

Proces wdrożenia systemu Zarządza-
nia Jakością ISO stanowił wewnętrzny „au-
toremanent” polegający na uporządkowaniu 
kompetencji, zadań i uprawnień pracowników, 
określeniu kanałów obiegu informacji oraz 
wypracowaniu zasad właściwej komunikacji 
między wydziałami i jednostkami organizacyj-
nymi–efektem finalnym tych działań jest udo-
skonalenie pracy urzędu. Dla mieszkańców 

Starostwo Powiatowe otrzymało nowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO

oznacza to m.in. skrócenie czasu załatwienia 
spraw, oczywiście przy zachowaniu przepi-
sów wynikających z Kodeksu postępowania 
administracyjnego. W tym celu opracowane 

zostały karty usług dla poszczególnych wy-
działów informujące o sposobie załatwienia 
danej sprawy urzędowej (zobacz: Jak załatwić 
sprawę). Wdrożone zostały także działania 
z zakresu e-administracji (platforma e-urząd, 
e-puap) ułatwiające załatwienie spraw, bez 
konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. 
Zadbano również o zapewnienie łatwiejszego 
dostępu do informacji, z czym wiąże się uru-
chomienie Punktu Obsługi Klienta. Kolejnym 
ważnym elementem było wypracowanie zasad 
otwartej polityki informacyjnej oraz nakreśle-
nie kierunków rozwoju powiatu hajnowskiego. 
Wszystkie podstawowe zasady działania, 
misja powiatu hajnowskiego, cele i sposób 
ich realizacji zostały ujęte w Polityce Jakości 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz 
opisane w Księdze Jakości.

Okres ważności otrzymywanego Cer-
tyfikatu wynosi trzy lata– w styczniu bieżącego 
roku starostwo po raz kolejny przystąpiło 
do audytu recertyfiakcyjnego. Urząd spełnił 

wymagania normy ISO 9001. Podczas uroczy-
stości nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego” miało miejsce uroczyste 
wręczenie nowego Certyfikatu systemu za-
rządzania jakością ISO 9001:2009. Certyfikat 
ISO jako potwierdzenie wysokiego standardu 
świadczonych usług to z pewnością duże wy-
różnienie. Zarazem jednak stanowi wyzwanie 
do dalszego doskonalenia pracy w służbie 
publicznej.

Nie jest to jedyne wyróżnienie, jakie 
otrzymał samorząd powiatowy. Powiat Haj-
nowski zajął VII miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Powiatów i Gmin za rok 2014, pro-
wadzonego przez Związek Powiatów Polskich 
w kategorii „powiaty do 60 tys. mieszkań-
ców”. Ranking trwa przez cały rok i stanowi 
wszechstronną ocenę działalności samorządu. 
Powiat Hajnowski po raz kolejny zajął miejsce 
w pierwszej 10 w kategorii „powiaty do 60 tys. 
mieszkańców”. 

Katarzyna Nikołajuk

Kat. Szkół Gimnazjalnych
Po raz kolejny wysoką formę potwier-

dziła czołowa hajnowska pływaczka Justyna 
Klimiuk (PG 2), która zdecydowanie wygrała 
wyścig na 50 m stylem motylkowym, stając tym 
samym na najwyższym stopniu podium. Złoty 
krążek padł również łupem Damiana Abram-
czuka (PG 1), który zwyciężył na dystansie 50m 
w stylu klasycznym.

Do grona hajnowskich medalistów do-
łączyli ponadto Natalia Woroniecka (PG DNJB) 
– srebro oraz Bartosz Karpiński (PG 3) i Szymon 
Wiluk (PG 2) – obaj wywalczyli brąz.

Duże powody do satysfakcji mieli także 
zawodnicy, którzy uplasowali się na IV miejscu: 
Patryk Kruszewski (PG 1), Norbert Pawlenko, 
Adrian Anchim (obaj PG 4)  i Aaron Marczuk 
(PG DNJB).

W sztafecie 4 x 50m brązowy medal 
zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 2, którzy wy-
przedzili zawodników z Gimnazjum nr 4.

Nowe inwestycje 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Po zakończeniu poszczególnych wyści-
gów najlepsi pływacy otrzymali medale. 

Poniedziałkowe zawody uważamy 
za udane. Mamy nadzieję, że nasze starania 
zostaną zauważone i to my będziemy w przy-
szłości organizatorem jednych z Mistrzostw 
Wojewódzkich na szczeblu szkolnym lub 
klubowym, które w chwili obecnej odbywają 
się na pływalniach w Augustowie, Suwałkach 
i Białymstoku. 

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się 
życzymy dalszych sukcesów na finałach woje-
wódzkich.

Kibiców zapraszamy na międzynarodo-
we zawody klubowe organizowane w ramach 
mikro-projektu „Aktywnie na sportowo w Eu-
roregionie Puszcza Białowieska”, które odbędą 
się 18 kwietnia br.

Małgorzata Muszkatel, Janusz 
Ludwiczak

fot. Mirosław Awksentiuk

wodno-ściekowej, a osiągnięte oszczędności pozwoliły zminimalizować wpływ inwestycji na wzrost cen 
usług.

Od czerwca 2014 roku PWiK realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko p.n. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”. Budżet nowego projektu tym razem wynosi ponad 11 mln 
złotych. Zakończenie drugiego etapu zaplanowano na grudzień 2015r. Głównym zadaniem nowego przed-
sięwzięcia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o technologię przeróbki osadów pościekowych.

Osady pościekowe są podstawowym i najbardziej uciążliwym odpadem powstającym w procesie 
oczyszczania ścieków. Na hajnowskiej oczyszczalni są to wyłącznie osady nadmierne, czyli masa tworzona 
głównie przez organizmy biorące udział w procesie oczyszczania ścieków, których przyrost reguluje się po-
przez odprowadzenie z układu. Właściwe zagospodarowanie osadów jest poważnym wyzwaniem na każdej 
oczyszczalni pod względem finansowym, technicznym i formalno-prawnym. Aby skutecznie niwelować 
uciążliwość osadów dla środowiska należy je poddawać dalszej przeróbce.

W oparciu o technologię autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów, która została zaprojekto-
wana na oczyszczalni w Hajnówce, będzie produkowany substrat pozbawiony patogenów i nieprzyjem-
nych odorów o wysokiej wartości nawozowej przewyższającej tradycyjny kompost, który będzie można 
bezpiecznie składować i transportować. Innym „produktem ubocznym” przeróbki osadów, który należy 
wykorzystać, jest energia cieplna. Powstające w wyniku przemian biochemicznych ciepło posłuży do ogrza-
nia wody użytkowej oraz pomieszczeń technologicznych, socjalnych i biurowych na terenie oczyszczalni 
ścieków. W wyniku przemian biochemicznych nastąpi istotna redukcja ilości osadów, a powstający finalnie 
substrat nawozowy będzie można zagospodarować przyrodniczo np. w procesie nawożenia pól i użytków 
zielonych. Istnieje, co ważne, możliwość uzyskania certyfikatu nawozowego, dzięki któremu osad przesta-
nie być odpadem niebezpiecznym, a stanie się produktem. Uprości to zdecydowanie stronę formalno-praw-
ną gospodarki osadowej i może w dalszej perspektywie przyczynić się do obniżenia kosztów działalności 
samej oczyszczalni. Certyfikowany nawóz jako produkt będzie można wprowadzić do obrotu handlowego.

Uzupełnieniem gospodarki osadowej będzie zakupiony w grudniu 2014r. ciągnik rolniczy do trans-
portu osadów o mocy 157KM. Produkowany substrat nawozowy po odwodnieniu będzie wywożony na plac 
składowy, a następnie transportowany i wykorzystywany na wytypowanych polach uprawnych.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest budowa 
kanalizacji sanitarnej na ul. Poryjewo w Hajnówce. Roboty budowlane zostały zakończone w listopadzie 
2014r. Po wykonaniu przez dostawcę energii przyłącza elektrycznego i uruchomieniu pompownia ścieków, 
kanalizacja zostanie oddana do użytkowania.

Zaangażowanie PWiK w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wysoki stopień skanalizowa-
nia miasta sięgający 97%, były ważnym argumentem dla ekspertów oceniających nasz wniosek i zadecydo-
wały w dużej mierze o przyznaniu środków na zakup wysokozaawansowanego technologicznie samochodu 
specjalistycznego do utrzymania sieci kanalizacyjnej. Pojazd pozwoli na jednoczesne udrażnianie i oczysz-
czanie przewodów kanalizacyjnych z zalegających w nich zanieczyszczeń. Zalety nowego samochodu 
pozwolą na zastąpienie w pracy dwóch jednocześnie eksploatowanych w tym celu ponad trzydziestoletnich 
pojazdów. Woda do udrażniania i czyszczenia kanałów będzie odzyskiwana ze ścieków, a konstrukcja urzą-
dzeń hydraulicznych będzie umożliwiała pracę pojazdu również w warunkach zimowych w temperaturze 
do -15ºC bez niebezpieczeństwa uszkodzenia sprzętu. Dostawa samochodu jest przewidziana na koniec 
drugiego kwartału 2015r.

W ramach przyznanej dotacji finansowany jest również nadzór inwestorski nad robotami budowla-
nymi oraz działania promocyjne. Z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych zostanie 
sfinansowana modernizacja i monitoring wszystkich pompowni ścieków na terenie Hajnówki.
  Artur Gierasimiuk

Cd. ze str. 1

Zawody pływackie Cd. ze str. 3

Sobotni bal karnawałowy prze-
szedł do historii, jako jeden z najbardziej 
udanych, sprawiając tym ogromną 
satysfakcję organizatorom jak i uczest-
nikom imprezy.  Samorządowy Bal 
Sportu, bo o nim mowa, odbył się w Haj-
nowskim Domu Kultury 14 lutego 2015r. 
- na jego parkiecie bawiło się 214 osób. 
Organizatorzy starali się uczynić wszyst-
ko aby goście bawili się świetnie aż do 
białego rana.      Małgorzata Muszkatel

Bal w OSiR
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