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Szanowni Państwo,
Zapraszamy do uczestnic-

twa w XIII edycji Jarmarku Żubra 
w dniu 14 lipca 2019 r. – głównym 
hajnowskim wydarzeniu promu-
jącym bogactwo kultury Regionu 
Puszczy Białowieskiej. Jarmark 
Żubra to święto kultury tradycyjnej 
oraz lokalnych specjałów Podlasia. 
Podczas Jarmarku prezentowane 
są produkty, zarówno żywnościo-
we – lokalne smaki (np. sery, miody, 
wyroby piekarnicze, zioła itp.) jak 
i rękodzielnicze (np. hafty, koron-

ki, rzeźby w drewnie, galanteria 
drewniana, rzemiosło, sztuka itp.). 
Towarzyszy im odpowiednia mu-
zyka i regionalny folklor. Istnieje 
możliwość skosztowania lokalnych 
przysmaków, uczestnictwa w wie-
lu warsztatach, pokazach oraz za-
kupienia oryginalnych artykułów. 
Atutem jest obecność wystawców 
i artystów zza wschodniej grani-
cy. Warto wspomnieć, iż Jarmark 
Żubra jest jednym z flagowych 
wydarzeń wdrażanej przez mia-
sto Hajnówka – Strategii Marki 

Hajnówka. Prezentacja lokalnych 
tradycji, naturalnych produktów, 
wyrobów i ich prozdrowotnych 
właściwości silnie wpisują w jej za-
łożenia oraz działania promocyjne. 
Zamierzeniem organizatorów Jar-
marku jest szczególne podkreśle-
nie i prezentacja lokalnych oraz 
regionalnych wytwórców, produ-
centów oraz ich wyrobów. Wiele 
z nich ma już swoją silną reno-
mę w Polsce, a nawet za granicą. 
Jarmark Żubra jest okazją do ich 
prezentacji i szerszej promocji, 
a także wypromowania tych mniej 
znanych podmiotów. Przewidzia-
ne są konkursy oraz pokazy ku-
linarne, występy zespołów m. in. 

„Tuhaj – Bej” oraz „Czeremszyna”. 
Zachęcamy do uczestnictwa 
w wydarzeniu oraz prezentacji 
produktów i usług. Szczegóły or-
ganizacyjne zawiera Regulamin. 
Udział wystawców jest bezpłatny, 
organizacja stoiska wystawowe-
go we własnym zakresie. Pisem-
ne zgłoszenia należy składać do 
dnia 30 czerwca 2019 r., na adres: 

XIII Jarmark Żubra 

Po raz czternasty młodzi 
sportowcy z powiatu bielskiego 
rywalizowali o tytuł najpopular-
niejszego. Laureaci spotkali się 5  
czerwca br w Osiedlowym Domu 
Kultury w Bielsku Podlaskim z or-
ganizatorami Plebiscytu aby po-
znać wyniki rywalizacji i odebrać 
nagrody.

Plebiscyt organizowany jest 
przez redakcję dwutygodnika 

„Wieści Podlaskie” oraz Starostwo 
Powiatowe w Bielsku Podlaskim 
i samorządy gminne:  Burmistrzów 
Bielska Podlaskiego i Brańska oraz 
Wójtów: Bielska Podlaskiego, Brań-
ska i Wyszek.

Znamy laureatów
Bielska gala sportu

Tradycyjnie już  najpierw wy-
bierano najpopularniejszego spor-
towca w poszczególnych miastach  
i gminach, a następnie najpopu-
larniejszych sportowców powiatu 
z podziałem na kategorie wiekowe. 

Zanim poznaliśmy zwycięz-
ców, prowadzący Galę Wiesław Pie-
tuch, I z-ca redaktora naczelnego 

„Wieści”, poinformował, że specjal-
ną nagrodę Wojewody Podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego otrzymuje 
w tym roku Jerzy Maksimiuk, były 
sportowiec, dziś wspomagający lo-
kalny sport swoim doświadczeniem.

W gminie Bielsk Podlaski 
najpopularniejszym sportowcem 

2018 r. została Amela Wojciuk. Ko-
lejne miejsca zajęli;
2. Małgorzata Musiewicz
3. Klaudia Sakowska

W gminie Brańsk zwyciężyła 
Gabriela Zalewska, II m. zajęła Ga-
briela Pietraszko, a trzecie Kamila 
Podolszyńska.

W gminie Wyszki  tytułem 
najpopularniejszego sportowca po-
dzieliły się Natalia Karpiesiuk i Julia 
Wyszkowska. Trzecie miejsce zajęła 
Klaudia Boguszewska.

W mieście Bielsk Podlaski 
zwyciężył pływak Gabriel Masalski, 
drugi był Adam Bobel z ZSZ nr 1, 
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Przez lata zabytkowy dwo-
rzec PKP w Nurcu Stacji popadał 
w ruinę. W dzień służył podróżnym,  
wieczorem miejscowym wandalom. 
W końcu zdewastowany budynek 

– po latach starań -  przejęła gmi-
na i kosztem ok. 1 miliona złotych 
dokonała jego renowacji. Budynek 
został przeznaczony na siedzibę 
gminnej biblioteki a z czasem znaj-
dzie w nim miejsce także i Gminny 

Nurzec Stacja

Biblioteka na dworcu

Ośrodek Upowszechniania Kultury. 
Podróżni także będą mieli miejsce 
do odpoczynku. Remont budynku 
został dofinansowany kwotą 808 
672 tys zł w ramach priorytetu  In-
frastruktura Bibliotek 2016-2020 
będącego częścią Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa.

Uroczyste otwarcie nowej sie-
dziby gminnej biblioteki odbędzie 
się 25 czerwca br.                   (wss)

Załuki to wieś położona nad 
rzeką Supraśl, otoczona wiekowymi 
lasami Puszczy Knyszyńskiej. Wieś 
liczy około 200 mieszkańców, pie-
lęgnujących tradycje wynikające 
z przygranicznego położenia.. Nie 
zanikło tu rękodzieło ani zwyczaj 
wytwarzania tradycyjnych produk-
tów wiejskich.  Działa zespół “Ka-
lina” i jest organizowanych wiele 

Załuki
Kupalnoczka

cyklicznych imprez. Jedną z ich 
jest coroczne święto wody, ognia, 
słońca i miłości “Noc Kupały – Ku-
palnoczka”. W tym roku odbędzie 
się ona  w sobotę,  22 czerwca. 
Będzie jej towarzyszył konkurs na 
najsmaczniejsze ciasto. Wystąpią 
zespoły z gminy i regionu oraz ze-
spół “Ćwiecień” z Białorusi. 

(ws)

Chociaż międzynarodowe świę-
to strażaków obchodzone jest 4 maja, 

w dniu wspomnienia w Kościele kato-

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Brańsku zostały połączone 
z jubileuszem 100-lecia miejscowej jednostki OSP

Święto Strażaków

Cd. str. 7
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GMINA HAJNÓWKA

„W sobo-
tę 18 maja 2019 roku na terenie 
zielonym za budynkiem Gminnego 
Centrum Kultury w Dubinach odbyła 
się impreza plenerowa pod nazwą 
Piknik Majówkowy w Dubinach. Do-
pisały nie tylko frekwencja i ogrom 
atrakcji towarzyszących imprezie, 
ale i stojąca pod znakiem zapy-
tania pogoda. Mimo intensywnie 
padających od kilku dni deszczy 
i niezbyt wysokiej - jak na miesiąc 
maj - temperatury, nad Dubinami 
zawisło ostatecznie piękne słońce, 
które ogrzewało przybyłych na pik-
nik gości i sprzyjało dobrej atmos-
ferze imprezy. 

W ramach części artystycznej 
zaprezentowały się zarówno zespo-
ły lokalne z gminy wiejskiej Hajnów-
ka, tj. Lotos z Dubin czy Żawaranki 
z Mochnatego, jak i wykonawcy 
z sąsiednich miejscowości, m.in. 
Czyżowianie z Czyż, Wania z Sie-

Piknik Majówkowy w Dubinach
mianówki oraz zespół podopiecz-
nych p. Jerzego Ostapczuka vel PRY-
MAKA, czyli grupa wokalistów „Śpia-
waj Dusza” z Michałowa, która tak 
przypadła do gustu zgromadzonej 
publiczności, że nawet zebrała bra-
wa na bis. W gronie wykonawców 
nie zabrakło również młodego po-
kolenia utalentowanych wokalistek. 
Zaśpiewały reprezentantki Szkoły 
Podstawowej w Dubinach, pod kie-
rownictwem p. Urszuli Szaduja-Mil-
ko, a ponadto można było usłyszeć 
przepiękny głos solistki Weroniki 
Ptaszyńskiej. Ciekawym punktem 
programu był również spektakl „pół 
żartem, pół serio” w wykonaniu Ka-

baretu Agrafka, funkcjonującego 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
w Hajnówce. Zabawne pogadanki, 
znane piosenki, ciekawe wiersze – 
to wszystko i jeszcze więcej znala-
zło się w programie artystycznym 
kabaretu. 

Na zielonej trawce rozlokowa-
ły się natomiast stanowiska, w któ-
rych można było skosztować kar-
kówki, kiełbaski lub bigosu. Dostęp-
ne były również zimne napoje oraz 
stoliczek kawowy ze słodkościami. 
Na najmłodszych czekały natomiast 
takie atrakcje jak malowanie twarzy 
oraz balonowe figury czy oblegany 
przez dzieci stół do gry w piłkarzyki. 
W międzyczasie nastąpiło również 
rozdanie nagród rzeczowych laure-
atom konkursu fotograficznego pt. 

„Pierwsze Oznaki Wiosny”, zorgani-
zowanego przez Gminne Centrum 
Kultury w Dubinach. Nadesłane do 
konkursu prace fotograficzne wi-
dzowie mogli obejrzeć i ocenić na 
miejscu, w ramach przygotowanej 
kolorowej wystawki zdjęć. 

A na koniec, dla najwytrwal-
szych i najbardziej spragnionych 
tańców oraz zabawy, ponownie za-
grał zespół Lotos, który poprowa-
dził wieczorną zabawę pod chmur-
ką. Trwała ona do późnych godzin 
nocnych, a biorących w niej udział 
tancerzy nie przegonił nawet deszcz. 

Całą imprezę poprowadziła 
Dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury w Dubinach - Mariola German-

-Pietruczuk, natomiast organizato-
rami i inicjatorami tegorocznego 
majówkowego pleneru byli: 
• Radni Gminni z Okręgu Dubiny: 

Anatol Skiepko, Monika Skiepko 
oraz Michał Owerczuk  

• Sołtys Wsi Dubiny – Grażyna Sa-
charczuk  

• Gminne Centrum Kultury w Du-
binach 

A oto lista darczyńców, którzy 
wspomogli organizację przedsię-
wzięcia: 
• Radni Gminni z Okręgu Dubiny: 

Anatol Skiepko, Monika Skiep-
ko oraz Michał Owerczuk wraz 
z małżonką Krystyną 

• Sołtys Wsi Dubiny – Grażyna 
Sacharczuk wraz z małżonkiem 
Januszem 

• Państwo Elżbieta i Roman Kin-
dziuk z Postołowa 

• Pani Lucyna Kojło z Dubin 
• Pańtwo Sabina i Wiesław Malesa 

z Hajnówki 
• Centro-Met Hajnówka Materiały 

Budowalne 
• Moderator Sp. z .o.o. Hajnówka, 

producent kotłów 

• PHU Mango Hajnówka 
Wszystkim, którzy przyczynili 

się do organizacji i zaangażowali 
w przebieg Pikniku Majówkowego 

w Dubinach z całego serca dziękują 
organizatorzy, pozostając oczywi-
ście w nadziei, że grono wspoma-
gających ideę pikniku za rok będzie 
jeszcze większe i że spotkamy się 
wówczas ponownie. A zatem... do 
zobaczenia ! 

PS: Serdeczne podziękowania 
i wielki ukłon kierujemy w stronę 
p. Ewy Maciejuk ze stowarzyszenia 
Borysówka-Wieś Drewniana, która 
wspomogła siły i środki organiza-
torów, i zatroszczyła się o obsługę 
fotograficzną Pikniku, dzięki czemu 
możemy teraz obejrzeć relację 
zdjęciową... Miłego oglądania!” 

Mariola German – Pietruczuk
Dyrektor Gminnego Centrum 

Kultury w Dubinach

Orzeszkowo może pochwalić 
się nową siłownią plenerową od-
daną uroczyście do użytku miesz-

Siłownia Plenerowa w Orzeszkowie
kańców 9 czerwca 2019 r. podczas 
Pikniku Rodzinnego.

Mieszkańcy Orzeszkowa wzię-

li sprawy w swoje ręce i z powodze-
niem zawalczyli o grant w ramach 
prowadzonego przez Fundację 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. 
Pomysł społeczności sołectwa 
Orzeszkowo, skupionej wokół Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
spotkał się ze zrozumieniem ko-
misji konkursowej oraz Wójt Gminy 
Hajnówka – Lucyny Smoktunowicz.

„Nie ukrywam, iż oddolna ini-
cjatywa mieszkańców Orzeszkowa 
była dla mnie miłą niespodzianką. 
Uważam, że przyszłość naszej gmi-
ny opiera się na dobrej współpracy 
na linii samorząd – mieszkańcy. 
Z tego też względu, gdy tylko zosta-
łam poinformowana o inicjatywie 
zdecydowałam się wspomóc dy-
rekcję szkoły od strony technicznej”.

Urząd Gminy Hajnówka wspo-
mógł mieszkańców przygotowując 
dokumentację techniczną wymaga-
ną przez organ nadzoru budowla-
nego oraz służył doradztwem przy 
procedurze wyłonienia wykonawcy 
usługi dostawy i montażu urządzeń.

Uroczyste oddanie obiektu do 
dyspozycji mieszkańców było jed-
nym z punktów programu czerw-
cowego Pikniku Rodzinnego. Część 
artystyczną wydarzenia zapewniła 
zdolna i utalentowana młodzież ze 
Szkoły Podstawowej.

„Brawo Orzeszkowo – oby tak 
dalej”               Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Wspólny występ młodych artystów – podopiecznych Szkoły Podstawowej 
w Orzeszkowie. Autor: Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

Lucyna Smoktunowicz - Wójt Gminy Hajnówka podczas uroczystego 
otwarcia siłowni plenerowej. Autor: Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

Piknik Rodzinny było okazją do wspólnych gier i zabaw mieszkańców. 
Autor: Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

odpłatność
połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

RODZINNE

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Bielsku Podlaskim

Poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, 

rodzinne, poradnictwo w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz

innych sytuacjach 

kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 76
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 
7.30- 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl

pcpr@powiatbielski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

2. Poradnia Rodzinna 
(konsultacyjna) przy 
Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim 

Poradnictwo prawne ul. Kazimierzowska 
18/3 
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 20 06
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon., śr. 
9.00- 14.00

www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.
pl 

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski 
korzystający z pomocy
społecznej

PSYCHOLOGICZNE

3. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Bielsku Podlaskim

Wsparcie psychologiczne 
w rozpoznawaniu 
możliwości a także 
specjalnych potrzeb 
rozwojowo-edukacyjnych 
dzieci i młodzieży oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych
i wychowawczych.

ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 74
(połączenie 
nieodpłatne)

pon. - pt. 
7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl

poradnia@powiatbielski.pl

Pomoc jest 
dobrowolna 
i nieodpłatna.
Z pomocy mogą 
korzystać rodzice / 
opiekunowie prawni, 
dzieci i młodzież 
zamieszkujący rejon 
działania tj. Powiat 

W ramach realizacji 
rządowego programu 
kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, 
wspieranie rodzin z 
dziećmi od chwili 
wykrycia 
niepełnosprawności lub 
zagrożenia 
niepełnosprawnością do 
podjęcia nauki w szkole.

Bielski, realizujący 
proces edukacyjny  
w szkołach/przedszkol
ach działających na 
terenie Powiatu 
Bielskiego.

4. Poradnia Zdrowia 
Psychicznego w 
Bielsku Podlaskim

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli 
samobójcze

Centrum Zdrowia 
Psychicznego 
ul. Rejonowej 3A        
17-100 Bielsk Podlaski

575 070 035 
85 307 00 35
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - wt. 8.00-
17.00
śr. - pt. 11.00 – 
14.30

http://spzoz.hajnowka.pl/c
entrum-zdrowia-
psychicznego/

spzoz@hajnowka.pl

Dla osób  będących 
w kryzysie
psychicznym

5. Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu
psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli 
samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez 
7 dni w tygodniu 

www.liniawsparcia.pl 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących 
w kryzysie
psychicznym

PEDAGOGICZNE

6. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Bielsku Podlaskim

Pomoc pedagogiczna 
w rozpoznawaniu 
możliwości  a także 
specjalnych potrzeb 
rozwojowo-edukacyjnych 
dzieci i młodzieży oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych
i wychowawczych.
W ramach realizacji 
rządowego programu 
kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, 
wspieranie rodzin z 
dziećmi od chwili 
wykrycia 
niepełnosprawności lub 

ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 74
(połączenie 
nieodpłatne)

pon. - pt. 
7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl

poradnia@powiatbielski.pl

Pomoc jest 
dobrowolna 
i nieodpłatna.
Z pomocy mogą 
korzystać rodzice / 
opiekunowie prawni, 
dzieci i młodzież 
zamieszkujący rejon 
działania tj. Powiat 
Bielski, realizujący 
proces edukacyjny  
w szkołach/przedszkol
ach działających na 
terenie Powiatu 
Bielskiego.

zagrożenia 
niepełnosprawnością do 
podjęcia nauki w szkole.

POMOC SPOŁECZNA

7. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, 

rodzinne, poradnictwo 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz

innych sytuacjach 

kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 76
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl

pcpr@powiatbielski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

8. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne ul. Kazimierzowska 
18/3 
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 89 90 
85 730 20 06
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.
pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

9. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16 
85 730 10 28
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

http://bip.ug.bielsk.wrotap
odlasia.pl/cc2e5f0e755b26
5/60dc2c9a48964bd/

gops@bielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

10. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brańsku

Poradnictwo socjalne ul. Rynek 27/1
17-120 Brańsk 

85 655 10 07
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.mops.um.bransk.
wrotapodlasia.pl/

mops@bransk.podlaskie.pl

Mieszkańcy Miasta 
Brańsk

11. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brańsku

Poradnictwo socjalne ul. Kościuszki 19      
17-120 Brańsk 

85 737 53 88
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.gops.ug.bransk.w
rotapodlasia.pl/

gops@bransk.pl

Mieszkańcy Gminy 
Brańsk

12. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Boćkach

Poradnictwo socjalne Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki 

85 731 96 18 
85 731 96 17
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://www.gminabocki.pl/
p,3,gminny-osrodek-
pomocy-spolecznej

gopsbocki@gminabocki.pl

Mieszkańcy Gminy 
Boćki

13. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Orli

Poradnictwo socjalne ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla 

85 730 57 95
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.ug.orla.wrotapod
lasia.pl/jednostkiorganizacy
jne/gminnyosrodekpomocy
spolecznejworli/gminny-
osrodek-pomocy-
spolecznej-w-orli.html

gops@orla.pl

Mieszkańcy Gminy 
Orla

14. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudce

Poradnictwo socjalne ul. Brańska 13
17-123 Rudka 

85 730 58 55
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.rudka.naszops.pl

gopsrudka@wp.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

15. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Wyszkach

Poradnictwo socjalne ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki 

85 730 58 81 
85 730 58 82
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://www.wyszki.pl/pom
oc-spoleczna/gosp.html

gopswyszki1@op.pl

Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

16. Punkt Informacyjny 
ds. przeciwdziałania 
uzależnieniom przy 
Urzędzie Miasta 
Bielsk Podlaski

Udzielanie informacji 
o dostępnych miejscach 
i formach pomocy

ul. Kopernika 1 
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 730 43 50
85 731 81 40
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. 8.00 - 16.00 
wt. - czw. 7.30 - 
15.30

mkrpa@wp.pl Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

17. Poradnia Terapii 
Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Poradnictwo 
psychologiczne 
i medyczne

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon., śr. - pt. 8.00-
15.35 
wt. 8.00-18.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

18. Dzienny Oddział 
Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Leczenie zespołu 
uzależnienia od alkoholu

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 8.00- 
15.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

19. Stowarzyszenie 
Abstynentów 
„Promień" w Bielsku 
Podlaskim

Grupa samopomocowa, 
poradnictwo 
psychologiczne, 
terapeutyczne

ul. Sienkiewicza 11A 
17-100 Bielsk Podlaski

798 577 707
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

wt., czw., pt. 17.00-
20.00 
nd. 16.00-18.00

- Osoby uzależnione od
alkoholu, 
współuzależnione,
ich rodziny oraz osoby
zainteresowane

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

20. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Mieście Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Bielsku Podlaskim 
ul. Kazimierzowska 
18/3                          
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 20 06          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.
pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

21. Zespół 
Interdyscyplinarny    
w Gminie Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46  
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16                
85 730 10 28          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

gops@bielskpodlaski.pl Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

22. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Boćki

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Boćkach              
Plac Armii Krajowej 3 

85 731 96 18          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsbocki@gminabocki.pl Mieszkańcy Gminy 
Boćki

zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

17-111 Boćki

23. Zespół 
Interdyscyplinarny 
Gminy Brańsk

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Brańsku                     
ul. Kościuszki 19      
17-120 Brańsk

85 737 53 88          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@bransk.pl Mieszkańcy Gminy 
Brańsk

24. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Brańsku                     
ul. Rynek 27/1              
17-120 Brańsk

85 655 10 07          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 mops@bransk.podlaskie.pl Mieszkańcy Miasta 
Brańsk

w rodzinie.

25. Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny 

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Orli                         
ul. Mickiewicza 5    
17-106 Orla

85 730 57 95          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@orla.pl Mieszkańcy Gminy 
Orla

26. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Rudce                     
ul. Brańska 13         
17-123 Rudka

85 730 58 55          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsrudka@wp.pl

www.rudka.naszops.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

27. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Wyszkach              
ul. Piórkowska 2     
17-132 Wyszki

85 730 58 82                
85 730 58 99          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@wyszki.pl Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

28. Punkt Poradniczo-
Konsultacyjny  
w Powiatowym 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku 
Podlaskim 

- poradnictwo 
psychologiczno – 
pedagogiczne, socjalne,
realizacja programów 
korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy

ul. 3 Maja 17           
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 76          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 pcpr@powiatbielski.pl 

www.pcprbielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

29. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska linia” 

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym
miejscu pomocy w 
problemach przemocy 
domowej

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002 
(bezpłatna infolinia)

pn. – sob. 
godz. 8.00–22.00 
ndz. i święta 
godz. 8.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

Dla osób 
doświadczających  
przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

30. Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim 
ul. Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski

Całodobowy dyżur:
tel. 85 731 91 01 

 

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w 
tygodniu 

kppspbp.sk@straz.bialystok
.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 

31. Centralne Zarządzanie
Kryzysowe

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:

22 361 69 00 

785 700 177

e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w 
tygodniu 

http://rcb.gov.pl/zarzadzan
ie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszukująca 
informacji na temat 
zarządzania 
kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

13. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Orli

Poradnictwo socjalne ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla 

85 730 57 95
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.ug.orla.wrotapod
lasia.pl/jednostkiorganizacy
jne/gminnyosrodekpomocy
spolecznejworli/gminny-
osrodek-pomocy-
spolecznej-w-orli.html

gops@orla.pl

Mieszkańcy Gminy 
Orla

14. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudce

Poradnictwo socjalne ul. Brańska 13
17-123 Rudka 

85 730 58 55
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.rudka.naszops.pl

gopsrudka@wp.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

15. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Wyszkach

Poradnictwo socjalne ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki 

85 730 58 81 
85 730 58 82
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://www.wyszki.pl/pom
oc-spoleczna/gosp.html

gopswyszki1@op.pl

Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

16. Punkt Informacyjny 
ds. przeciwdziałania 
uzależnieniom przy 
Urzędzie Miasta 
Bielsk Podlaski

Udzielanie informacji 
o dostępnych miejscach 
i formach pomocy

ul. Kopernika 1 
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 730 43 50
85 731 81 40
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. 8.00 - 16.00 
wt. - czw. 7.30 - 
15.30

mkrpa@wp.pl Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

17. Poradnia Terapii 
Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Poradnictwo 
psychologiczne 
i medyczne

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon., śr. - pt. 8.00-
15.35 
wt. 8.00-18.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

18. Dzienny Oddział 
Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Leczenie zespołu 
uzależnienia od alkoholu

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 8.00- 
15.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

19. Stowarzyszenie 
Abstynentów 
„Promień" w Bielsku 
Podlaskim

Grupa samopomocowa, 
poradnictwo 
psychologiczne, 
terapeutyczne

ul. Sienkiewicza 11A 
17-100 Bielsk Podlaski

798 577 707
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

wt., czw., pt. 17.00-
20.00 
nd. 16.00-18.00

- Osoby uzależnione od
alkoholu, 
współuzależnione,
ich rodziny oraz osoby
zainteresowane



Wieści Podlaskie4 

interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

28. Punkt Poradniczo-
Konsultacyjny  
w Powiatowym 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku 
Podlaskim 

- poradnictwo 
psychologiczno – 
pedagogiczne, socjalne,
realizacja programów 
korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy

ul. 3 Maja 17           
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 76          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 pcpr@powiatbielski.pl 

www.pcprbielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

29. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska linia” 

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym
miejscu pomocy w 
problemach przemocy 
domowej

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002 
(bezpłatna infolinia)

pn. – sob. 
godz. 8.00–22.00 
ndz. i święta 
godz. 8.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

Dla osób 
doświadczających  
przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

30. Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim 
ul. Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski

Całodobowy dyżur:
tel. 85 731 91 01 

 

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w 
tygodniu 

kppspbp.sk@straz.bialystok
.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 

31. Centralne Zarządzanie
Kryzysowe

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:

22 361 69 00 

785 700 177

e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w 
tygodniu 

http://rcb.gov.pl/zarzadzan
ie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszukująca 
informacji na temat 
zarządzania 
kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

32. Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku 
Podlaskim

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Powiatowy Urząd 
Pracy
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 27 00
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 http://bielskpodlaski.praca.
gov.pl
pup@powiatbielski.pl
bibe@praca.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy

33. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22 
15-354 Białystok 

85 749 72 00 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.30-16.00
wt.-pt. 7.30-15.30 

http://wupbialystok.praca.g
ov.pl/
sekretariat@wup.wrotapod
lasia.pl 

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy

34. Infolinia Urzędów 
Pracy - Zielona 
Infolinia

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Centrum 
Informacyjno-
Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia Zielona 
Linia 
ul. Ciepła 20 
15-472 Białystok

19 524             
(z Polski)
+48 22 195 24 
(z zagranicy)
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora.

pn.- pt. 
godz. 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

35. Okręgowy Ośrodek 
Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w 
Białymstoku

Wsparcie informacyjne,
psychologiczne,
prawne i finansowe 

Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28, lok. 8
15-889 Białystok

 

+48 (85) 653 77 53
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 13.00-20.00
wt. 8.00-15.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00-15.00
pt. 8.00-15.00
sob. 9.00-13.00
dyżur całodobowy 
7 dni w tygodniu

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@m
s.gov.pl

biuro@towarzystwoamicus.
pl  

Osoby pokrzywdzone 
przestępstwem i ich 
osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

36. Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumentów 
w Bielsku Podlaskim

Ochrona praw 
konsumenckich

ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 35 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. i czw. godz. 
7.30-15.30

rzecznik@powiatbielski.pl Prawo konsumenckie

37. Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów

Ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców 
Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 
(prowadzona przez 
Federację 
Konsumentów)
801 440 220 
22 290 89 16
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.- pt. 
godz. 8.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.
pl

Prawo konsumenckie

PRAWA DZIECKA

38. Rzecznik Praw 
Dziecka – dziecięcy 
telefon zaufania 

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w dni 
wolne można opisać
problem i  zostawić 
kontakt do siebie,   
a doradcy 
oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić każdy, 
kto doświadcza 
problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWA PACJENTA

39. Narodowy Fundusz 
Zdrowia – Podlaski 
Oddział Wojewódzki 
w Białymstoku

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza
granicami 
- kolejki do świadczeń

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

Telefoniczna Informacja
Pacjenta 
800 190 590 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 8:00-16:00 
(w poniedziałki sala 
obsługi interesanta 
czynna do godz. 
17.00)

www.nfz-bialystok.pl

sekretariat@nfz-
bialystok.pl

Każda osoba objęta 
ubezpieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

40. Rzecznik Praw 
Pacjenta 

Ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa 

800 190 590 
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę 
osobistą:
rezerwacja@rpp.gov.pl 
lub  22 532 82 43

pn. - pt. 
godz.  8.00-20.00 

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może 
korzystać każdy kto 
ma poczucie łamania 
praw pacjenta

41. Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza
granicami 
- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia 
bezpłatne
(**) koszt zgodnie z 
taryfą operatora 
Także każdy oddział NFZ
posiada własną infolinię

pn.- pt. 
godz. 8.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta 
ubezpieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

42. Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób 
niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon 
22 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora

pn.-pt. 
godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnospraw
ni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.go
v.pl

Z porad mogą 
korzystać osoby 
niepełnosprawne, ich 
rodziny oraz 
organizacje działające 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych

43. Rzecznik Praw 
Dziecka – dziecięcy 
telefon zaufania 

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w dni 
wolne można opisać
problem i  zostawić 
kontakt do siebie,   

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić każdy, 
kto doświadcza 
problemu lub jest 

a doradcy 
oddzwonią)

świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

44. Punkt Informacyjny 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat 
w Bielsku Podlaskim

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat
w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Widowska 10 A

85 731 28 10 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 8.00-18.00
wt.– pt. 8.00-15.00

www.zus.pl Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

45. Centrum Obsługi 
Telefonicznej 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać 
z pomocy pracowników 
w  Centrum Obsługi 
Telefonicznej   lub 
podczas wizyty 
osobistej w placówce 
jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

22 560 16 00 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. – pt. 07.00 – 
18.00

http://www.zus.pl/o-
zus/kontakt/centrum-
obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

46. Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku

Porady z zakresu prawa 

pracy

ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

85 678 57 00
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)
PORADY PRAWNE
z telefonów 
komórkowych:
459 599 000
z telefonów 
stacjonarnych:
801 002 006
w dni robocze
w godz. 9.00-15.00
udzielane osobiście
ul. Fabryczna 2, 

pn. 8:00-17:00
wt.-pt. 8:00-15:10

https://bialystok.pip.gov.pl

kancelaria@bialystok.pip.g
ov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

pok. 102, Białystok

47. Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji 
Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa 
pracy

Główny Inspektorat 
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla 13tel. stacj.)
459 599 000
(dla t13el. kom.) 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora. Uwaga!!! 
naliczane są koszty za 
czas oczekiwania na 
połączenie.

pn. – pt. 08.00 – 
16.00

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

48. Urząd Skarbowy w 
Bielsku Podlaskim

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Mickiewicza 33
17-100 Bielsk Podlaski

85 731 84 33
(koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora)

pn. 7.30-18.00
wt.- pt.7.30-15.30

http://www.podlaskie.kas.g
ov.pl/web/bip-2001/urzad-
skarbowy-w-bielsku-
podlaskim

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

49. Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
(z tel. stacjonarnych)
22 330 03 30
(z t14el. komórkowych)
+ 48 (22) 33 00 330
(z 14tel. zagranicznych). 
Koszt zgodnie z taryfą 
operatora

pn.- pt. 
godz. 7.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: 
https://poradnikprzedsiebi
orcy.pl/-kip-czyli-krajowa-
informacja-podatkowa

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

50. Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika 
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i
rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt. 
godz. 8.00-18.00

pn.-pt. 
godz.11.00-15.00

pn.-pt. 
godz. 8.00-16.00

Porady e-mail: 
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na 
odpowiedź e-mailową 
ok. 2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone   
i w sporze 
dotyczącym 
ubezpieczeń

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

51. Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Ochrona praw 
obywatelskich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa 

800 676 676 
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych 
i komórkowych

pn.

godz. 10.00-18.00
wt.- pt. 
godz. 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.p
l

Może zgłosić się 
każdy, kto uważa, 
że jego prawa są 
naruszone 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu:  85 833 26 16 lub pod adresem e-mail:  darmoweporadnictwo@starostwo.pl
w godz. 7.30-15.30.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY
ADRESY

DYŻURÓW
DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA
(o ile określono)

lokal dogodny dla
osób na wózkach

inwalidzkich

DANE
KONTAKTOWE

WWW

1.
Punkt Adwokatów
i Radców Prawnych

Urząd Miasta Brańsk 
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
pokój 13

Pn. godz. 9.00-13.00

Nie określono Tak tel. 85 737 50 05 wew. 25
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Wt. godz. 11.00-15.00

Śr. godz. 9.00-13.00

Czw. godz. 11.00-
15.00

Pt .godz. 9.00-13.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2.
Punkt Fundacji Honeste

Vivere

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 
pokój 010

Pn. godz. 9.00-13.00

Nie określono Tak tel. 85 833 26 56
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Wt. godz. 11.00-15.00

Śr. godz. 9.00-13.00

Czw. godz. 11.00-
15.00

Pt .godz. 9.00-13.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1824), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się
poza  punktem  albo  za  pośrednictwem  środków  porozumiewania  się  na  odległość,  tj.  w  miejscu  zamieszkania,  w  miejscu  wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu, w którym zapewnia się
możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon lub przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod
wskazanym  wyżej  nr  telefonu  wskazując  preferowany  sposób  udzielenia  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świadczenie  nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

Osoby  ze  znaczną  niepełnosprawnością  ruchową,  które  nie  mogą  stawić  się  w punkcie  osobiście oraz  osoby  doświadczające  trudności
w komunikowaniu się,  które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed
uzyskaniem  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego:  składają  staroście,  w  formie  papierowej  lub
elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej
osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

PRAWO PODATKOWE

48. Urząd Skarbowy w 
Bielsku Podlaskim

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Mickiewicza 33
17-100 Bielsk Podlaski

85 731 84 33
(koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora)

pn. 7.30-18.00
wt.- pt.7.30-15.30

http://www.podlaskie.kas.g
ov.pl/web/bip-2001/urzad-
skarbowy-w-bielsku-
podlaskim

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

49. Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
(z tel. stacjonarnych)
22 330 03 30
(z t14el. komórkowych)
+ 48 (22) 33 00 330
(z 14tel. zagranicznych). 
Koszt zgodnie z taryfą 
operatora

pn.- pt. 
godz. 7.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: 
https://poradnikprzedsiebi
orcy.pl/-kip-czyli-krajowa-
informacja-podatkowa

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

50. Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika 
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i
rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt. 
godz. 8.00-18.00

pn.-pt. 
godz.11.00-15.00

pn.-pt. 
godz. 8.00-16.00

Porady e-mail: 
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na 
odpowiedź e-mailową 
ok. 2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone   
i w sporze 
dotyczącym 
ubezpieczeń

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

51. Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Ochrona praw 
obywatelskich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa 

800 676 676 
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych 
i komórkowych

pn.

godz. 10.00-18.00
wt.- pt. 
godz. 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.p
l

Może zgłosić się 
każdy, kto uważa, 
że jego prawa są 
naruszone 

W Biuletynie Infor-
macji Publicznej Powia-
tu Bielskiego (http://bip.
powiatbielski.pl) opubli-
kowano raport o stanie 
powiatu bielskiego za 
rok 2018.

Raport taki Zarząd 
Powiatu jest zobowiąza-
ny co roku do 31 maja 
przedstawić Radzie Po-
wiatu. Dokument obejmu-
je podsumowanie działalności Zarządu w roku 
poprzednim, w szczególności realizację poli-
tyk, programów i strategii oraz uchwał Rady 
Powiatu. Rada rozpatruje raport podczas 
sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolu-
torium Zarządowi. Nad 
przedstawionym rapor-
tem przeprowadza się 
debatę, w której – po 
uzyskaniu wymaganego 
poparcia – mogą zabie-
rać głos również miesz-
kańcy powiatu.

Debata nad rapor-
tem o stanie powiatu 

bielskiego za 2018 rok odbędzie się na sesji 
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim plano-
wanej na 27 czerwca 2019 r. (czwartek) na 
godz. 10.00 w sali konferencyjnej na I piętrze 
budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 4.

Raport o stanie powiatu bielskiego za 2018 rok

Powiat Bielski zawarł umowę na przebu-
dowę drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku 
Niewino Leśne – Niewino Popławskie do skrzy-
żowania z drogą powiatową Nr 1582B długo-
ści 1,8 km. Wykonawcą inwestycji będzie firma 
UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, 
która została wyłoniona w drodze przeprowa-

Umowa na przebudowę drogi Niewino Leśne – 
Niewino Popławskie

dzonego przetargu nieograniczonego.
Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 

3 mln zł. Przewidywany termin jej zakończenia 
to połowa października br. Zadanie realizowa-
ne będzie przy udziale środków budżetu pań-
stwa, samorządu Gminy Wyszki i samorządu 
Powiatu Bielskiego.                                  pzd
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Bielska gala sportu

a trzecia Julita Kasjaniuk z II LO.
W mieście Brańsk  najpopu-

larniejszym sportowcem został Ja-
kub Małaszkiewicz, który wyprzedził 
Wiktorię Roszkowską.

W powiecie w tym roku rywa-
lizowano w czterech kategoriach, 
trzech wiekowych i  kategorii dru-
żyny sportowe. 

W kategorii uczniów urodzo-
nych w roku 2006 i młodszych 
zwyciężyła  Kamila Podolszańska, 
kapitan drużyny unihokeja „ Złotka 
Domanowa”. Kolejne miejsca zajęły:
2 - Gabriela Pietraszko, 
3 -Gabriela Zalewska,cała trójka 
uczy się w Szkole Podstawowej 
w Domanowie.
4 . Malgorzata Musiewicz, siatkarka 
MOSiR Bielsk Podlaski, uczennica 
SP w Augustowie
5. Katarzyna Rutkowska - SP Do-
manowo
6. Amela Wojciuk - SP Augustowo.

Cd. ze str. 1 - kategoria „uczniowie urodze-
ni w latach 2003 - 2005”
1. Wiktoria Roszkowska - SP Brańsk
2. Gabriel Masalski - SP nr 3 Bielsk 
Podlaski
3. Damian Wiński - SP nr 3 Bielsk 
Podlaski,
4. Jakub Małaszkiewicz - tramp-
karz Tura Bielsk Podlaski, ucz. SP 
w Brańsku, 

5. Gabriela Oksztulska - SP Augu-
stowo,
6. Aleksandra Jarmocik - SP nr 3 
w Bielsku Podl i Klaudia Boguszew-
ska SP Topczewo,

- kategoria „szkoły ponadgim-
nazjalne”
1. Julita Kasjaniuk - II LO
2. Dominika Kolenda - II LO
3. Maciej Bębeniec - ZSZ nr 1
4. Maciej Zińczuk - ZSZ nr 4
5. Nektariusz Jurczuk - II LO
6. Wiktoria Greczan i Ewelina Ome-
lianowicz

- Kategoria „drużyny sportowe”

1. drużyna dziewcząt w unihokeju 
ze Szkoły Podstawowej w Doma-
nowie
2. drużyna piłki ręcznej dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biel-
sku Podlaskim
3. drużyna UKS Pionier Brańsk
4. drużyna dziewcząt w LA ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Bielsku Pod-
laskim
5. drużyna trampkarzy MOSiR 
Bielsk Podlaski
6. drużyna dziewcząt z kl. VIII Szko-
ły Podstawowej i III Gimnazjum 
w Brańsku

Wybór najpopularniejszego 
sportowca odbywa sie w głosowa-
niu internetowym, więc nie zawsze 
najpopularniejszym zostaje spor-
towiec mający największe sukce-
sy, dlatego Kapituła Plebiscytu od 
trzech lat przyznaje tytuł „Sporto-
wiec Ziemi Bielskiej” . 

Tytuł „Sportowca Ziemi Biel-
skiej 2018 r” otrzymali:

- w kategorii „uczniowie uro-
dzeni w 2006 r i młodsi” - Zuzanna 
Olejnik ze SP w Topczewie, mistrzy-
ni województwa podlaskiego w bie-
gach przełajowych LZS

- kategoria „uczniowie urodze-
ni w latach 2003 - 2005” - Klaudia 
Boguszewska ze SP w Topczewie, 
zdobywczyni 4 m. na Ogólnopol-
skich Zawodach LA „Nestle Coup 
2018”, mistrzyni województwa pod-
laskiego w biegu na 60 m i skoku 
w dal,

- kategoria „uczniowie uro-
dzeni w latach 2003 - 2005” - Do-
minka Kolenda z II LO w Bielsku 
Podlaskim - I miejsce na Między-
wojewódzkich Mistrzostwach LA 

w sztafecie 4 x 100 m
- Kategoria „drużyny sportowe” 

- drużyna trampkarzy MOSiR Bielsk 
Podlaski - I miejsce w mistrzo-
stwach województwa podlaskiego 
w kat. „trampkarz  U-14”

Wyborowi najpopularniejsze-
go sportowca Ziemi Bielskiej towa-
rzyszy od 10 lat wybór trenera Zie-
mi Bielskiej. W tym roku w gronie 
laureatów znaleźli się:
1. Jerzy Czykwin, trener lekkoatle-
tów ze SP nr 3 w Bielsku Podlaskim
2. Dorota Oleh, trenerka drużyny 
piłki nożnej dziewcząt w SP Brańsk
3.Monika Zalewska, trenerka mi-
strzowskiej drużyny unihokeja z SP 
w Bomanowei
4. Piotr Nikolajuk-Stasiuk - SP nr 3 
Bielsk Podlaski
5. Włodzimierz Borowik - SP 3 
w Bielsku Podlaskim
6. Justyna Iganowicz-Car - II LO 
w Bielsku Podl.

Więcej zdjęć i pełne wyniki na naszej stronie 
internetowej www.wiescipodlaskie.eu  

(wss)

Osiedlowy Dom Kultury biel-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
włączył się aktywnie w 40. jubi-
leuszowe Dni Bielska Podlaskiego 
organizując kilka imprez. Jedną 

Bielsk Podlaski
Dziecięce  igraszki

Informuje, iż w tekście „Biel-
ska Majówka Modelarska” zamiesz-
czonym w numerze 11 „Wieści Pod-
laskich” przez nieuwagę zamieni-
łem nazwisko prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim. 
Oczywiście, prezesem SM jest na-
dal pan Jan Kondraciuk. Za po-
myłkę serdecznie przepraszam.

Tadeusz Szereszewski

Majówka modelarska

z nich był zorganizowany w przed-
dzień Dnia Dziecka festyn rodzinny 

„Dziecięce igraszki”. 
Więcej zdjęć na www.wieści-

podlaskie.eu. 
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Szczere wyrazy współczucia
Panu  

Jarosławowi Gołubowskiemu
Wójtowi Gminy Narewka

z powodu śmierci

Matki
składa

zespół redakcyjny  
„Wieści Podlaskich”

GMINA NAREWKA

Borys Kozłowski z Lewkowa 
Nowego (gmina Narewka) zrobił 
makietę Arki Przymierza. Do jej bu-
dowy użył drzewa akacjowego. Nie 
zdradził tajemnicy, czym pomalował, 
że skrzynia wygląda jakby była ze 
szczerego złota. Przy wykonaniu 
arki pracował przez całą minioną 
zimę.

Arka Borysa Kozłowskiego

O tajemniczej świętej Arce 
przeczytałem w internecie.

Piękna prostokątna skrzynia 
była obita złotą blachą i miała złotą 
pokrywę. Zrobili ją Izraelici na pole-
cenie Boga i według jego wskazó-
wek. W Arce przechowywano dwie 
tablice z Dekalogiem, laskę Aarona 
(postać biblijna), która zakwitła oraz 

złote wiadro z manną. Arka zaginęła. 
Jest poszukiwana. 

Borys i Ludmiła Kozłowscy 
mają kwaterę agroturystyczną “Bo-
ra-Zdrój”. Przyjeżdżają tu liczni tury-
ści krajowi i zagraniczni Gospodarz 
kwatery jest świetnym opowiada-
czem i on najlepiej opowie o Arce. 
W „Bora-Zdrój” jest wielka makieta 
dawnego pałacu carskiego w Bia-
łowieży. Są tu zgromadzone liczne 
dawne maszyny i narzędzia rolnicze. 
Są też inne obiekty godne obejrze-
nia.          Tekst i fot. Jan Ciełuszecki 

 59 uczniów szkół podsta-
wowych, laureatów eliminacji po-
wiatowych, spotkało się 17 maja 
w Wojewódzkim Ośrodku Anima-
cji Kultury na finale wojewódzkim 
XXXII konkursu Recytatorskiego 

“Baje, bajki, bajeczki...”. Rywalizo-
wano w dwóch kategoriach;
• w kategorii klas I – III, pierwsze 

Baje, bajki, bajeczki …
miejsce zajął Kacper Miłaszewski, 
drugie ex aequo: Zofia Drozdow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bielsku Podlaskim i Magdale-
na Borawska, a trzecie Roman 
Krupienko i Ewa Rafałko. Wyróż-
nienie otrzymali m.in. Wojtek Ku-
tyłowski (SP Tołwin) i Magdalena 
Kiędyś (SP 4 Hajnówka)

• w kategorii klas IV – VIII pierwsze 
miejsce ex aequo – Igor Boraw-
ski i Bartłomiej Krysztofik, drugi 
był Mateusz Bągart, a trzeci Mar-
cin Domaszuk. W gronie wyróż-
nionych znalazł się m.in. Eliasz 
Fionik reprezentujący Bielski 
Dom Kultury.  

(sok)

W niedzielne popołudnie (12 
maja) złotniccy strażacy świętowa-
li 65-lecie utworzenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Powód powołania 
OSP był dość prozaiczny chociaż 
tragiczny. W 1953 roku we wsi wy-
buchł pożar, jego przyczyną był pio-
run. Spłonęły niemal wszystkie bu-
dynki gospodarcze w 18 obejściach. 
Uratowano niewiele. Na szczęście 
ocalały domy. Nie był to pierwszy 
pożar we wsi. W latach 50, gdy 
większość wiejskich domów była 
drewniana i kryta słomianą strze-
chą do pożarów dochodziło dosyć 
często. Po tym pożarze mieszkańcy 
wybudowali we wsi zbiornik wodny,  
rok później utworzyli OSP, a po kil-
ku latach wybudowali remizę, która  
przez długie lata służyła nie tylko 
strażakom. W 2004 r, na 50-lecie,  
wybudowali nową, piękną remizę. 

Nieduża wieś Złotnik – ra-
zem z koloniami to ok. 60 do-
mów – słynie w gminie z aktyw-
ności a i historię ma niczego sobie. 
Miejscowy sołtys Wiktor Antoniuk, 
aktywny społecznie od kilkudzie-

sięciu lat,  poświecił wiele czasu 
na dokumentowanie rodowodu wsi.  
Najstarsze wzmianki sięgają  roku 
1502, kiedy to król Aleksander Ja-
giellończyk nadał ziemię złotnicką 

Mikołajowi Jundziłowiczowi, nad-
wornemu kuchmistrzowi swojej 
żony, księżnej Heleny. W 1514 roku 
majątek przeszedł we władanie 
jego syna Mikołaja, później kupił 
go Maciej Lewicki, podsędek bielski. 
W 1554  r. dokonał on reorgani-

 foto UG Juchnowiec Kościelny

Złotniki
Strażackie święto

zacji majątku, wydzielając folwark 
i wieś. W tym samym roku folwark 
wydzierżawił Jan Złotnik z Bielska 
Podlaskiego. Od jego nazwiska po-
wstała nazwa wsi.

Z okazji jubileuszu zasłużeni 
strażacy otrzymali medale i odzna-
czenia. Był koncert orkiestry z Ty-
kocina, a imprezie towarzyszyła 
wystawa  fotografii obrazująca 
historię OSP Złotniki. 

(sok)

19 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Orli odbyły sie przesłu-
chania do XV Konkursu Piosenki 
Ukraińskiej. Konkurs organizuje  
Związek Ukraińców Podlasia. Wy-
stąpiło ponad 80 wykonawców 
w różnym wieku - od przedszko-
laków do emerytów - prezentując 
różne style i  muzykę od tradycyjnej 

ludowej do współczesnej estrado-
wej.

Konkurs był prowadzony 
w trzech kategoriach, folklor au-
tentyczny, folklor opracowany i pio-
senka współczesna oraz trzech gru-
pach wiekowych: dzieci, młodzież 
i dorośli.                                  (seb) 

(foto ug orla)

Orla
XV Konkurs Piosenki Ukraińskiej
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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Fot. Michelin
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XIII Jarmark Żubra 

Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary 
Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka 
lub e-mail:hdk@hdk.hajnowka.pl. 
Do kontaktu w powyższej spra-
wie pozostaje Zenaida Jakuć, tel. 
85 682 32 03, e-mail: z.jakuc@
hajnowka.pl. Regulamin oraz 
karta zgłoszenia są dostępne na 
stronach: www.hdk.hajnowka.pl, 
www.hajnowka.pl oraz w siedzi-
bie Hajnowskiego Domu Kultury.  

Cd. ze str. 1 Serdecznie zapraszamy! Liczymy 
na Państwa obecność.            

(EK)
 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Brańsku zostały połączone z jubileuszem 100-lecia miejscowej jednostki OSP

Święto Strażaków
Cd. ze str. 1

lickim świętego Floriana, to obchody 
ze względu na uroczysty charakter 
rozciągają się na cały miesiąc. Tak 
też było w powiecie bielskim. Powia-
towe Obchody Dnia Strażaka obcho-
dzone w Brańsku zostały połączone 
z jubileuszem 100-lecia miejscowej 
jednostki OSP.

 31 maja 2019 roku min. Ja-
rosław Zieliński uczestniczył w po-
wiatowych obchodach Dnia Strażaka 
powiatu bielskiego, które odbyły się 
w Brańsku. Podczas uroczystości 
poprzedzonej wciągnięciem flagi na 
maszt i odegraniem hymnu państwo-
wego minister Zieliński podziękował 
strażakom za ich ofiarną służbę dla 
bezpieczeństwa państwa i obywateli 
wręczył strażakom medale, wyróż-
nienia i awanse na wyższe stopnie 
służbowe.

- Spieszycie tam, skąd inni 
uciekają. Średnio w ciągu roku uda-
jecie się do ponad 500 tys. różnych 
zdarzeń. Ratujecie ludzkie zdrowie, 
życie, mienie oraz środowisko. Je-
steście najbardziej wielofunkcyjną 
służbą, bo nie tylko gasicie pożary, 

ale reagujecie na inne nieszczęśliwe 
zdarzenia, m. in. wypadki komunika-
cyjne czy te spowodowanymi przez 
siły natury - mówił Zieliński. 

Podkreślił, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości docenia niezwykle 
ważną i odpowiedzialną misję stra-
żaków, dlatego czyni wszystko, aby 
potencjał Straży Pożarnej stale się 
zwiększał, m. in. poprzez budowę 
nowoczesnej infrastruktury, zakupy 
niezbędnego sprzętu, wyposażenia 
i samochodów ratowniczo-gaśni-
czych. W tym roku do jednostek tych 
w całym kraju trafi rekordowa liczba 
480 nowych wozów bojowych. 

Z historii OSP w Brańsku
 W swoim wystąpieniu Euge-

niusz Koczewski, burmistrz miasta 
Brańska podkreślił, że OSP należą 
do najdłużej działających, a zarazem 
najbardziej zasłużonych organizacji 
społecznych. Nie tylko walczyły z pla-
gą pożarów, ale pełniły także ważną 
rolę inspirującą i organizującą lokal-
ne społeczności, były nośnikiem kul-
tury. Chociaż podstawową rolą było 
ograniczanie strat wywołanych poża-
rami i zapobieganie pożarom. 

- W maju 1919 roku, z inspiracji 
Związku Floriańskiego, a szczególnie 
Antoniego Dubickiego, miejscowego 
weterynarza, założono Ochotniczą 
Straż Ogniową. Został on również 
pierwszym prezesem straży i był nim 

przez 20 lat. Naczelnikiem wybrano 
Bronisława Bolestę. Miasto było wów-
czas zamieszkiwane w połowie przez 
Polaków, a w połowie przez Żydów. 
Społeczności te były sobie obce, ale 
łączyła je straż. W przypadku wyż-
szej konieczności wzajemnie niesiono 

sobie pomoc. (...) - Po wojnie straż 
należała do pierwszych odtworzo-
nych organizacji polskich. W 1949 r. 
strażacy otrzymali pierwszy samo-
chód, wycofany z wojska. Zaś pierw-
szy typowy wóz bojowy Star-20 tra-

fił do Brańska w 1956 r. Pojawił się 
problem większej remizy strażackiej, 
która mieściła się dotąd w budynku 
dawnego Magistratu (obecnie tzw. 
stare przedszkole). Wysiłek straża-
ków doprowadził do wybudowania 
w 1969 r., w czynie społecznym, re-

mizy w obecnym miejscu. Budynek 
powiększono w 1991, a generalny 
remont przeprowadzono w 2014 r. 

- mówił Koczewski. 
 Dowódcą Powiatowych ob-

chodów był mł. bryg, Marcin Sawic-
ki. Minister wyróżnił strażaków „Za 
długoletnią służbę”, „Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej”. Komen-
dant Wojewódzki za wzorowe wy-
konywanie obowiązków służbowych 
przyznał nagrodę pieniężną mł bryd. 
Jerzemu Tomczukowi.

 Przyznano też medale „Pod-
laski Krzyż Floriański” oraz zaświad-
czenia o ukończeniu kursu strażaków 
ratowników.

 Podczas obchodów głos zabrali 
m. in.: st. bryg. Waldemar Kudrewicz, 
Komendant Powiatowej Straży Po-
żarnej w Bielsku Podlaskim, nadbryg. 
Jarosław Wendt, Podlaski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej, Eugeniusz Koczewski, bur-
mistrz Brańska, Sławomir Jerzy Snar-
ski, starosta bielski. W uroczystości 
uczestniczyli duchowni obu wyznań.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewki

18 czerwca – godz. 17.00 – Amfiteatr Miejski w Hajnówce – Białoruski 
festyn Ludowy „KRYNOCZKA”

22 czerwca - godz. 13.00 - Białowieża - Kiermasz produktów lokalnych 
                     - godz. 17.00 – Załuki, gm. Gródek – Kupalnoczka i konkurs 

na najsmaczniejsze ciasto
23 czerwca – godz. 14.30 – Kalnica (gmina Brańsk) - XIII Festyn Rodzinny
25 czerwca – godz. 12.00 – Nurzec Stacja – otwarcie nowej siedziby 

Gminnej Biblioteki Publicznej  
25 czerwca – Masiewo Stare (gmina Narewka) – Festyn Ludowy
29 czerwca – Stary Dwór nad zalewem Siemianówka – koncert  DISCO 

POLO
29 czerwca –  godz. 17.00 - Leniewo (gm. Czyże) XV Festyn Kupalinka

Co... gdzie ... kiedy ...

23 maja br. Minister Inwestycji 
i Rozwoju Jerzy Kwieciński spotkał 
się w Grannem (gmina Perlejewo) 
z przedstawicielami samorządów 
zaangażowanych w budowę przepra-
wy mostowej łączącej województwo 
podlaskie z mazowieckim. Na tym 
spotkaniu minister poinformował, że 
wniosek powiatu siemiatyckiego zo-
stał oceniony pozytywnie i minister-
stwo sfinansuje w 80 proc. realizację 
inwestycji. W pierwszym etapie lider 
projektu, czyli powiat siemiatycki, 
otrzyma 1,2 miliona zł na opracowa-
nie dokumentacji projektowej mostu 
Granne - Krzemień.   Całkowity koszt 
inwestycji wg. dzisiejszych szacunków 
to ok. 90 milionów złotych. Kiedy jed-
nak most zostanie zbudowany i czy 

w ogóle, to melodia przyszłości. Prace 
projektowe mają potrwać rok lub dwa 
i dopiero wtedy przystąpi się do wy-
łonienia wykonawcy. Czy wtedy dalej 
gospodarka będzie się rozwijała w od-
powiednim tempie by sfinansować in-
westycję w ramach programu „Mosty 
dla regionów”. Na jego realizację rząd 
przeznacza 2,3 mld zł ale o wsparcie 
ubiega się 75 samorządów. 

Planowana przeprawa leży na 
średniowiecznym szlaku łączącym 
Kraków i Warszawę z Wilnem. W tym 
miejscu istniała do 1920 r przeprawa 
mostowa i warto by ją przywrócić bo 
mieszkańców obu gmin łączą nie tyl-
ko więzy społeczne ale i gospodarcze. 
A jest to także szansa rozwoju tury-
styki.                                        (wss) 

Granne
Będzie most

Kolejny weekend sportowy za 
nami. Tym razem Małgorzata Kar-
piuk uczestniczyła w Mistrzostwach 
Polski Krajowego Zrzeszenia 
LZS, które odbyły się w dniach 
1 -2 czerwca 2019 r, na sta-
dionie KS AGROS Zamość. 
Pierwszy dzień zawodów 1 
czerwca 2019r (Dzień Dziecka) 
i pierwszy sukces Małgorzaty 
Karpiuk, która zwyciężyła na 
dystansie 1500 m z przewagą 
około 50 m, nad pozostałymi 
zawodniczkami. Cały dystans 
pokonała w czasie 4:49,37. Kolejny 
bieg naszej zawodniczki w drugim 
dniu zawodów i po raz drugi złoty 
medal, tym razem na dystansie 
3000 m. Dystans 3000 metrów 
rozgrywany był w trzech katego-

Małgorzata Karpiuk Mistrzem Polski LZS  
w biegu na 1500 m i 3000m

riach jednocześnie, juniorek młod-
szych, juniorek i młodzieżowców. 
Małgorzata Karpiuk wystartowała 

jako juniorka młodsza i ponad poło-
wę dystansu biegła w środku staw-
ki, po czym dogoniła prowadzącą 
grupę biegaczek i ostatecznie na 
mecie zameldowała się na drugiej 
pozycji w kategorii Open i jako 

pierwsza w swojej kategorii wie-
kowej, w czasie 10:09,47. Uzyska-
ny czas jest jej nowym rekordem 

życiowym i na chwilę obecną 
jest najlepszym wynikiem 
w kraju, w kategorii wiekowej 
U18. Podwójny sukces Mał-
gorzaty (dwa złote medale) 
w Klubowej Klasyfikacji me-
dalowej uplasował Klub PAR-
KIET HAJNÓWKA na 24 pozycji 
spośród 74 klubów. Wszystkie 
wyniki zawodów znajdują 
się na stronie internetowej: 

https://domtel-sport.pl/uploads/wy-
niki/8433.pdf

https : / /domtel-sport .p l /
uploads/wyniki/8438.pdf

Pozdrawiam                      
Roman Sacharczuk
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Jeśli planujesz zakup nieruchomości 
i chciałbyś zasięgnąć informacji lub szukasz 
danych przestrzennych albo dokładnych map 
topograficznych do innych celów niż komer-
cyjne – skorzystaj z Geoportalu. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów urzędu oraz 
realizując przepisy prawa, z końcem grudnia 
2018 r. uruchomiliśmy Geoportal – mówi Sta-
rosta Hajnowski Andrzej Skiepko. To szczegó-
łowa, aktualna i darmowa mapa - zapewnia 
bezpłatny wgląd do wielu danych ewidencyj-
nych oraz umożliwia ich łatwą analizę. Portal 
udostępnia informacje o granicach i numerach 
działek zlokalizowanych we wszystkich gmi-
nach z terenu Powiatu Hajnowskiego, dane 
ewidencyjne gruntów i budynków, z możliwo-
ścią podglądu na ortofotomapie.

Powiat Hajnowski uruchomił Geoportal
Usługa skierowana jest dla każdego za-

interesowanego – obywateli, przedsiębiorców, 
sektora administracji publicznej oraz nauki. 
Uwaga - zawarte w Geoportalu Powiatu Haj-
nowskiego informacje oraz generowane z nie-
go wydruki nie stanowią dokumentów w po-
stępowaniach administracyjnych i innych. Mają 
one wyłącznie charakter poglądowy i mogą 
być wykorzystywane jedynie w zakresie przy-
bliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej 
obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz 
obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie 
i publikowanie danych bez zgody jest zabro-
nione.
Link:   http://hajnowka.geoportal2.pl/
Zachęcamy do skorzystania z Geoportalu.

Katarzyna Miszczuk

Papierosy to łatwo dostępna i powszech-
na używka. W 2017 roku do nałogowego (co-
dziennego) palenia przyznawała się niemal 
jedna czwarta Polaków – 24% . Niestety, 
problem ten dotyczy także ludzi młodych - 
w grupie wiekowej: 15-19 lat 9% mężczyzn 
oraz mniej niż co setna kobieta w tym wieku 
przyznaje się do codziennego palenia*. Chociaż 
dane statystyczne dot. sięgania po papierosy 
wskazują systematyczny spadek popularności 
tytoniu (dla porównania - w 2009 r. co czwarta 
młoda osoba w wieku 15- 29 lat przyznała, 
że  paliła fajki (a więc 25,5%)**), problem na-
łogu nikotynowego jest nadal poważny.

Po papierosy sięgamy na imprezie, 
w chwili słabości, pod wpływem stresu, na-
iwnie wierząc w ich odprężające działania. 
A tymczasem nikotyna i inne substancje smo-
liste zawarte w tytoniu posiadają właściwości 
silnie uzależniające, niszczące zdrowie i życie 
– co 6 sekund na świecie umiera jedna osoba 
w wyniku chorób spowodowanych paleniem. 
Ponadto papierosy są głównym winowajcą 
odpowiedzialnym  za  90% przypadków za-
chorowania na raka płuc. A lista nowotworów, 
którym sprzyja palenie jest długa – rak piersi, 
rak jelita grubego, rak krtani… Palacze ryzy-

Poznaliśmy laureatów powiatowego konkursu 
„Czy palenie szkodzi?”

kują nie tylko swoje zdrowie, ale także swoich 
najbliższych – bierne palenie jest równie szko-
dliwe, co czynne.

Szkodliwość papierosów przy jednocze-
śnie ich dużej dostępności oraz obserwacja 
zjawiska młodych palaczy sprawia, że każda 
inicjatywa promująca zdrowy styl życia wolny 
od nikotyny, jest cenna. W ramach profilaktyki 
antynikotynowej, Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Hajnówce po raz kolejny 
zorganizowało powiatowy konkurs „Czy palenie 
szkodzi?”. Konkurs adresowany był do szkół 
gimnazjalnych  w Powiecie Hajnowskim, do 
udziału zgłosiły się 3 szkoły podspodstawowe 
i 1 gimnazjum. 20 maja w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Hajnówce odbyły się eliminacje 
powiatowe.

Uczniowie zmierzyli się z testem skła-
dającym się z otwartych i zamkniętych pytań. 
Finalistami zostali:
I miejsce    -  Michał Bowtruczuk z SP w Czy-
żach
II miejsce    - Piotr Ruszuk z SP w Czyżach
III miejsce   - Roksana Sara Szatyłowicz z SP 
w Czeremsze

Cd. str. 4

Uroczyste  nadanie imienia Żubra Pompika  
dla Przedszkola nr 3 w Hajnówce

Wyczekiwany przez całą społeczność 
przedszkolną dzień w końcu nadszedł… przy 
pięknej, słonecznej pogodzie, 31 maja rozpo-
częła się uroczystość nadania imienia Żubra 
Pompika naszego dla przedszkola. Punktual-
nie o godzinie 10.00 uczniowie z Technikum 
Leśnego w Białowieży, dźwiękiem sygnałó-
wek oznajmili początek tej podniosłej chwili. 
Rozbrzmiał hymn przedszkola, który dumnie 

odśpiewali wszyscy zgromadzeni.
Dyrektor przedszkola, pani Dorota Ewe-

lina Durzyńska rozpoczęła oficjalnie historycz-
ną i wyjątkową  uroczystość oraz przywitała 
wszystkich, licznie przybyłych  gości, rodziców, 
dzieci oraz pracowników przedszkola. 

 Naszym honorowym gościem był oczy-
wiście pan Tomasz Samojlik – popularyzator 

Cd. str. 2

1 czerwca odbył się pierwszy pokaz w ra-
mach Letniego Kina Plenerowego przy Haj-
nowskim Domu Kultury.

Ciepły letni wieczór przyciągnął wielbi-
cieli kina. Obejrzeliśmy najnowszy film Łuka-
sza Grzegorzka „Córka trenera”.

Pokaz odbył się dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców w głosowaniu na Budżet Oby-
watelski 2019 r. Dzięki projektowi „Plenerowe 
Kino Letnie” udało się zrealizować marzenie 

Letnie Kino Plenerowe przy Hajnowskim Domu Kultury

hajnowskich kinomaniaków: zakupiono nowy 
ekran, sprzęt niezbędny do wyświetlania fil-
mów oraz 70 leżaków.

Kolejny pokaz odbędzie się 21 czerwca 
o godz. 21.00. Zapraszamy na „Wesele w So-
rento” - niepoprawnie optymistyczną opowieść 
o tym, że czasem wszystko się zaczyna, kiedy 
myślimy, że już po wszystkim.

Nieformalna Grupa Dziewczyny z Kulturą
zdjęcia: Adam Czurak
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przyrody, rysownik i twórca Żubra Pompika 
oraz autor książek i komiksów dla dzieci. Pro-
wadząca uroczystość – Agnieszka Panasiuk 
- Kaczoch  poprosiła o zabranie głosu gości, 
którzy chcieli się podzielić z nami swoimi do-
świadczeniami, wspomnieniami, wrażeniami 

dotyczącymi współpracy z naszym  przedszko-
lem. W imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka 
– pana Jerzego Siraka, głos zabrał Sekretarz 
Gminy Miejskiej Hajnówka – pan Jarosław 
Grygoruk, który pogratulował i podziękował 
pani dyrektor i wszystkim pracownikom przed-
szkola, zarówno za dzisiejszą uroczystość, jak 
też za dotychczasową pracę. Głos zabrał rów-

nież starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku - pan Andrzej Korolczuk, który 
w ciepłych słowach ocenił wysoko pracę przed-
szkola oraz „sprawdził” wiedzę dzieci o Żubrze 
Pompiku. Nasi wychowankowie świetnie po-
radzili sobie z zadaniem. Następnie Pan To-
masz Samojlik - chyba troszeczkę wzruszony 
i zaskoczony nadanym mu tytułem Przyjaciela 

Przedszkola i wręczonymi symbolicznymi klu-
czami do bram naszej placówki - wypowiedział 
również wiele ciepłych słów. Kierownik Zespołu 
Oświaty, Kultury i Sportu – pani Jolanta Ste-
faniuk przekazała ufundowany przez Urząd 
Miasta Hajnówka sprzęt nagłaśniający oraz 
złożyła gratulacje prężnie działającej pla-
cówce. Przewodnicząca Rady Rodziców Pau-
lina Pietruczuk wspólnie z rodzicami zabrała 
głos składając życzenia owocnej pracy, wielu 
sukcesów i satysfakcji z osiągnięć, wręczyła 
grawerton, kwiaty i kosz słodkości na ręce Dy-
rektor przedszkola. Swoje gratulacje przekazali 
również: Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach- 
pani Aneta Perkowska, Wicedyrekor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
w Hajnówce - pani Helena Pietruczuk, Dyrek-
tor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
– pani Lucyna Wojciuk, Dyrektor Zespołu Szkół 
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza - pani Bożena 
Markiewicz w imieniu dyrektorów hajnowskich 
szkół i przedszkoli przekazała na ręce naszej 
pani dyrektor grawerton życząc owocnej 
współpracy. Dr Eugenia Panfiluk - pani Prezes 
Stowarzyszenia Wiedzy i Innowacji w Hajnów-
ce w pięknych i ujmujących słowach podkre-
śliła wiele działań z wieloletniej współpracy 
z Dyrektor przedszkola i kadrą. Głos zabrali 
również Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. dr. T. Rakowieckiego – pani Alla Gryc, pani 
Paulina Monach - skarbnik z Lokalnej Grup 
Działania „Puszcza Białowieska”, pani Barba-
ra Sienkiewicz – Surel w imieniu Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haj-
nówce oraz ks. mitrat Michał Niegierewicz – 

proboszcz parafii prawosławnej p/w Św. Trój-
cy w Hajnówce i ks. kanonik Józef Poskrobko 
– proboszcz parafii katolickiej Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce, którzy złożyli 
gratulacje i podziękowania dyrektorowi oraz 
wszystkim pracownikom przedszkola. 

Pani dyrektor naszego przedszkola 
opowiedziała w swoim wystąpieniu zgroma-

dzonym gościom, jak to się wszystko z tym 
naszym nadaniem imienia w ogóle zaczęło... 
Następnie, przy dźwiękach hymnu przedszkola 
została wyświęcona tablica pamiątkowa z no-
wym imieniem  i – poprzez uroczyste prze-
cięcie wstęgi -  nastąpiło otwarcie wystawy 
fotografii Krzysztofa Onikijuka – fotografa 
Puszczy Białowieskiej, miłośnika przyrody, au-

tora książek o puszczy. Następnie, zaproszona 
specjalnie na naszą uroczystość Bajanka, czyli 
pani Monika Skikiewicz z Poznania, zapraszała 
do obejrzenia występów naszych milusińskich. 
W tańcach, ilustracjach ruchowych i wierszach 
zaprezentowały się wszystkie grupy wieko-
we. Przedszkolaki w pięknej, „żuberkowej” 
stylizacji wystąpiły w specjalnie na tę okazję 
zaprojektowanych koszulkach z logo naszego 
przedszkola, ufundowanych przez rodziców. 
Cieszymy się, że zawsze możemy na nich li-
czyć – bardzo dziękujemy. 

Rozstrzygnięto konkurs na „Leśne słod-
kości” przygotowane przez rodziców. Wśród 
25 rodzin, które przystąpiły do konkursu przy-
znano I miejsce Jonaszowi Opolskiemu i jego 
mamie za „Leśną polanę”, II miejsce Gabrieli 
Gołowaczyk - Bura i jej mamie za „Dary lasu”, 
III miejsce Amelii Leoniuk i jej mamie za „Le-
śne smakołyki”, wyróżniono Pawła Ochryciuka 
i jego mamę za „Mufinki Polinki” oraz Mikołaja 
Sacharczuka i jego mamę za „Leśny torcik”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali „babeczkowe” 
medale i upominki. Konkurs na hymn przed-
szkola wygrała nauczycielka  – Anetta Trusie-
wicz – Kolinko.  Agnieszka Panasiuk – Kaczoch 
zaprosiła do wysłuchania piosenek w wykona-
niu Studia Piosenki Estradowej z Hajnowskiego 
Domu Kultury, pod kierownictwem pani Marty 
Gredel – Iwaniuk. Następnie Bajanka zachęciła 
wszystkie dzieci do wspólnych zabaw. Były też 

Uroczyste  nadanie imienia Żubra Pompika dla Przedszkola nr 3 w Hajnówce
lody, słodkości, a więc mnóstwo frajdy i ucie-
chy. Pani dyrektor wręczyła podziękowania 
naszym sponsorom, których pomoc przy or-
ganizacji uroczystości była nieodzowna oraz 
pogratulowała zespołowi do spraw nadania 
imienia: koordynatorowi - Elżbiecie Wołkowyc-
kiej, Jolancie Wołkowyckiej, Anecie Trusiewicz – 
Kolinko, Annie Sawickiej oraz Annie Prokopiuk. 

Pracy przy nadaniu imienia dla przed-
szkola było mnóstwo, ale warto było… Uroczy-
stość jeszcze długo będziemy wspominać ze 
wzruszeniem i łezką w oku sięgając pamięcią 
do tych wyjątkowych chwil. Żubr jest królem 
naszej puszczy. Pompik jest bohaterem nasze-
go przedszkola. 

Gorąco i serdecznie dziękujemy Dyrektor 
przedszkola, pani Dorocie Ewelinie Durzyńskiej 
za okazane wsparcie i pomoc przy organizacji 
uroczystości.

Uroczystość nadania imienia „Żubra 
Pompika” dla Przedszkola nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce została objęta ho-
norowym patronatem Podlaskiego Kuratora 
Oświaty w Białymstoku. Patronat medialny 
objęła TV Kablowa Hajnówka, pan Zbigniew 
Dzwonkowski i pan Artur Smykla z „Nowin Pod-
laskich i „Gazeta Hajnowska”. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za okaza-
ne wsparcie wszystkim sponsorom i życzliwym 
osobom za pomoc przy organizacji uroczysto-
ści i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Dyrektor Dorota Ewelina Durzyńska
Zespół ds. nadania imienia

Elżbieta Wołkowycka
Jolanta Wołkowycka

Anetta Trusiewicz – Kolinko
Anna Sawicka

Anna Prokopiuk
Foto: Z. Dzwonkowski, A. Smykla
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Niezmiernie miło jest nam poinformować, 
iż najnowsza książka Marysi Tichoniuk – hajno-
wianki uczącej się w 7 klasie szkoły podstawo-
wej - ponownie zdobyła uznanie jurorów 10. 
Jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu pla-
styczno-literackiego „Bazgroł 2019”. W komisji 
konkursowej zasiadali m.in. Jurek Owsiak, Marek 
Michalak- były Rzecznik Praw Dziecka, Grzegorz 
Kasdepke - wieloletni redaktor naczelny maga-
zynu „Świerszczyk”, Jerzy Rzymkowski - redaktor 
naczelny miesięcznika „Nowa Fantastyka”, Anna 
Szymborska - ilustratorka, oraz Grzegorz Raczek 
- właściciel i redaktor naczelny portalu duże Ka i 
Papierowy Pies - organizator Bazgroła.

Do konkursu zgłoszono prawie 800 prac 
z całej Polski, 48 wyłoniono do finału konkursu. 

Finał konkursu, czyli ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie dyplomów i nagród tradycyjnie odbyło 
się podczas Międzynarodowych Targów Książki 
w Warszawie na Stadionie Narodowym dnia 24 
maja 2019 r. Spotkanie z jurorami, organizato-
rem konkursu, ulubionymi pisarzami, wydaw-
nictwami - dla młodych literatów – oczywiście 
nieocenione ….

Marysia zdobyła II miejsce za książkę 
„Głos natury”, która wydana została przez Sto-
warzyszenie Kulturalne TYBEL. Książka mogła 
ujrzeć światło dzienne dzięki Stypendium Bur-
mistrza Miasta Hajnówka przyznanemu Marysi 
za osiągnięcia artystyczne.

Agnieszka Tichoniuk
Fot. Tomasz Tichoniuk

Hajnowianka Marysia Tichoniuk po raz trzeci finalistką Bazgroła
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Dobry fachowiec  – a skąd takiego wziąć?
Choć reklama to dźwignia handlu, w przypadku usług remontowych niekoniecznie – dobry 

przedsiębiorca nie potrzebuje promocji w każdym możliwym medium, działa na zasadzie pole-
cenia. I tą drogą radzilibyśmy iść – jeśli planujesz remont, popytaj wśród znajomych, być może 
oni lub znajomi znajomych będą wstanie polecić osobę godną zaufania. Jeśli chcesz skorzystać 
z usług firmy remontowej – sprawdź jakie ma opinie, chociażby w internecie. Czerwona lampka 
powinna Ci się zapalić w momencie, gdy wykonawca, którego chcesz zatrudnić niechętnie mówi 
o kosztach i unika konkretów, zbywając półsłówkami typu „zobaczymy”, „policzymy”, „da się 
załatwić”, podaje dużo niższą cenę niż konkurencja, a na propozycję spisania umowy reaguje 
negatywnie. 

Zlecasz usługę – podpisz umowę
Jeśli decydujemy się  na skorzystanie z usług wybranego przedsiębiorcy lub firmy remon-

towej, należy (a nawet trzeba) podpisać umowę o dzieło. Umowa zawarta na piśmie chroni 
zlecającego – bo choć kodeks cywilny dopuszcza zawieranie umowy w formie ustnej (art. 60 
k.c.), w razie sporu możemy mieć problem z udowodnieniem warunków, na jakie umawialiśmy 
się z przedsiębiorcą a w efekcie – z wyegzekwowaniem należnych nam praw. Sporządzona na 
piśmie umowa o dzieło powinna zawierać doprecyzowane informacje w przedmiocie: danych 
stron, kosztów wykonania usługi, terminu realizacji oraz kar wynikających z niewywiązania się 
przez usługodawców z umowy. Umowa powinna regulować również takie kwestie jak informacje 
kto dostarcza materiały (to bardzo istotne) oraz wielkość zadatku (jeśli przedsiębiorca takiego 
się domaga). 

Zadatek a zaliczka
Pamiętaj – zadatek i zaliczka to nie to samo! To dwie odrębne formy płatności, skutki ich 

wręczenia są różne, a mimo to bardzo często są ze sobą mylone. Kwestie zadatku reguluje 
kodeks cywilny (art.  394) –  zadatek różni się od zaliczki tym, że w przypadku niewykonania 
umowy przez jedną ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku (zaliczka natomiast 
jest zwracana). Przy czym jeśli to przedsiębiorca nie dotrzymał warunków umowy – możemy od 
niej odstąpić i zażądać sumy dwukrotnie wyższej. Obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej 
odpada w sytuacji gdy rozwiązujemy umowę wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Natomiast w mo-
mencie, gdy przedsiębiorca wywiązał się z umowy i wykonał powierzoną mu pracę jak należy, 
zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest 
możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Źle wykonywana/wykonana usługa – co robić?
Jeśli na etapie postępujących prac znajdziemy niedoróbki, czyli przedsiębiorca wykonuje 

dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, mamy prawo wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin (art.  636 k.c.). Jeśli widzisz, że coś 
idzie nie tak, nie zwlekaj – o swoich spostrzeżeniach informuj przedsiębiorcę od razu i określ 
czas naprawy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, możesz odstąpić od umowy 
albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt niefrasobliwego 
przedsiębiorcy. A skoro jesteśmy przy terminach – jeżeli przedsiębiorca nie dotrzymuje terminu 

Potyczki z Przedsiębiorcami (fachowcami)
Odpadające płytki, niedomykające się drzwi, ściana nie trzyma pionu – bywa tak, 

że prace remontowe mogą stać się pasmem rozczarowań. Niestety, niektórzy przed-
siębiorcy „fachowcy” nie są nimi nawet z nazwy – niemniej nawet najlepszej ekipie 

remontowej mogą  przytrafić się usterki. Aby prace remontowe nie stały się prawdziwą 
drogą przez mękę, podpowiadamy, co robić, by nie stracić pieniędzy, czasu i nerwów. 
Konsumencie – znaj swoje prawa. 

rozpoczęcia lub wykończenia dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukoń-
czyć w terminie umówionym, w takiej sytuacji możemy odstąpić od zawartej umowy (i żądać 
zwrotu zadatku z podwójną nawiązką, jeśli takowy został wręczony - art. 635/ art.  394 k.c.). 

Po zakończeniu prac remontowych jesteśmy obowiązani odebrać dzieło. Co w sytuacji, 
gdy wadę odkryjemy po przyjęciu prac i uregulowaniu należności? Jeśli przedsiębiorca niepra-
widłowo wykonał pracę do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy 
o rękojmi (art.  638, §  1. k.c.). Przedsiębiorca odpowiada za wady z tytułu rękojmi przez okres 
2 lat, a w przypadku nieruchomości przez 5 lat, licząc od dnia wydania rzeczy (art.  568 k.c.). 
Kodeks cywilny mówi jasno, że w przypadku stwierdzenia wady, przedsiębiorca ma obowiązek 
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla zlecającego wymienić rzecz wadliwą na wolną 
od wad albo wadę usunie (art.  560 §  1). Przy montażu mebli kuchennych użyto niewłaściwych 
zawiasów i szafki się nie domykają? Albo na ścianie położono porysowane płytki? Jeżeli zamon-
towana została wadliwa rzecz, zlecający może żądać od przedsiębiorcy demontażu i ponownego 
zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady (art.  561 k.c.). Jeśli 
tak się nie stanie, możemy domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (ograniczenie 
to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez przedsiębiorcę ). 
Tak więc, gdy zauważysz wadę, skieruj swoje roszczenia na piśmie, z wykazem usterek i opisem 
swoich żądań a nieprawidłowości udokumentuj (zrób zdjęcie). Przyjmujący zlecenie ma 14 dni 
na odpowiedź.  

Ale jako że życie nie jest czarno – białe, to zgodnie z tą prostoduszną definicją, także 
wada wadzie nierówna – choć przedsiębiorca odpowiada za wady dzieła z tytułu rękojmi, jego 
odpowiedzialność jako przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała 
z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego (art.  638. §  1.). Diabeł 
jak zwykle tkwi w szczegółach – w sytuacji gdy odpadają płytki ze ściany a fachowiec obstaje 
przy swoim, że to wina użytego kleju (który z godnie z umową dostarczyć miał zlecający dzie-
ło), nie ma pewności czy wada powstała w wyniku błędu pracy glazurnika czy ze względu na 
niską jakość użytych materiałów. W takim przypadku nie obejdzie się bez opinii rzeczoznawcy. 
Listę rzeczoznawców znajdziemy na stronię Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 
w Białymstoku (http://www.bialystok.wiih.gov.pl/konsumenci/lista-rzeczoznawcow/). Wystarczy 
wypełnić i złożyć wniosek (do pobrania na stronie) – choć jest to usługa odpłatna, warto sko-
rzystać z pomocy by mieć pewność co do zasadności swoich roszczeń i przysługujących praw. 

Konsumencie jeśli masz problemy  z przedsiębiorcą warto również skorzystać z pomocy 
powiatowego rzecznika praw konsumenta. Kontakt:

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW       
e-mail: rzecznik@powiat.hajnowka.pl   telefon: (85) 682 30 45    pokój: 8

Mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu: 
poniedziałek - piątek od 7:30 - 15:30.

Katarzyna Miszczuk

Artykuł powstał w ramach kampanii informacyjnej „Konsumencie – wybieraj świadomie”.
Więcej informacji wkrótce.

„Książki są jak okręty my-
śli żeglujące po oceanach cza-
su, troskliwie niosące swój  
drogocenny ładunek z pokolenia 
w pokolenie.” - Francis Bacon

Książki otwierają przed nami 
nowe światy, pozwalają poznać języ-
ki i kultury, a jednocześnie są skarb-
nicą wiedzy o przeszłości i teraźniej-
szości. Słowo pisane jest podwaliną 
każdej cywilizacji, strażnikiem kodu 
kulturowego i operatorem dziejowej 
maszyny postępu, bez którego nie 
byłoby kolejnych epok, wynalazków, 
wielkich odkryć, wreszcie – nie by-
łoby nas w świecie, który znamy. 
O wartości książki, jej wielkiej roli 
w życiu jednostki, wspólnoty lokalnej 
i społeczeństwa, dużo zostało powie-
dziane podczas Jubileuszu 70-lecia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Haj-
nówce.

Uroczystość odbyła się 13 
maja 2019 r. w Hajnowskim Domu 
Kultury, zgromadziła wielu gości, 
a wśród nich przedstawicieli samo-
rządów – obecni byli Przewodniczący 
Rady Powiatu Eugeniusz Saczko, Wi-
cestarosta Joanna Kojło, Burmistrz 
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Prze-
wodnicząca Rady Miasta Walentyna 
Pietroczuk, radni miejscy i powiato-

Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej
wi. Na uroczystość przybyli również 
dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu Powiatu Hajnowskiego, 
przedstawiciele Książnicy Podlaskiej 
w Białymstoku, gminnych bibliotek 
oraz placówek z Łomży i Bielska 
Podlaskiego. Na uroczystości nie 
mogło zabraknąć przyjaciół Miej-
skiej Biblioteki Publicznej – byłej dy-
rekcji, przedstawicieli stowarzyszeń 
współpracujących z placówką oraz  
czytelników.

Podczas uroczystości zebrani 
goście wysłuchali pouczających wy-
kładów: wieloletnia Przewodnicząca 
Koła Przyjaciół Biblioteki Pani Maria 
Mieżwińska opowiadała o począt-
kach bibliotekarstwa na terenach 

Powiatu Hajnowskiego sięgających 
czasu zaborów, zaś historię Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przedstawiła 
Pani Alla Gryc. Nie zabrakło rów-
nież pozytywnych akcentów 
– czytelniczka numer 1950, 
uczennica Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Hajnówce, Alek-
sandra Oniskiewicz otrzy-
mała pamiątkową nagrodę 
wręczoną przez Burmistrza 
Miasta Hajnówka. W ten spo-
sób bibliotekarze podkreślili 
przełomową datę w historii 
Hajnówki – w tym roku na-
sze miasteczko otrzymało 
prawa miejskie. Bo historia 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej jest nieodłączną częścią 
losów miasta, placówka rozwijała się 
wraz z Hajnówką. O znaczeniu i roli 
biblioteki jako ośrodka kulturalnego 
miasta, o pracy na rzecz społeczno-
ści lokalnej mówili zaproszeni goście:

Jubileusz 70-lecia funkcjono-
wania Miejskiej Biblioteki Publicznej 
to doskonała okazja, by podkreślić 
rolę placówki w społeczności lokal-
nej. Podejmowane na przestrzeni lat 
liczne inicjatywy służące krzewieniu 
czytelnictwa oceniam niezwykle wy-
soko. Literatura jest nie tylko sztuką, 
jest nade wszystko świadkiem cza-

sów pozwalającym poznawać świat, 
poszerzać horyzonty myślowe oraz 
zajrzeć w zakamarki ludzkich myśli 
i wyobraźni.

Miejska Biblioteka Publiczna 
wychodzi jednak poza ustawowe 
ramy, stając się ważnym ośrodkiem 
edukacyjnym, wychowawczym, spo-
łecznym regionu. W swojej codzien-
nej działalności podejmujecie Panie 
trud edukacji i wychowania kolejnych 
pokoleń w duchu miłości do książek, 
szacunku do lokalnej historii i tra-
dycji. Jednocześnie swoją postawą 
– pełną ciepła i empatii w stosunku 
do Czytelników sprawiacie Panie, że 
Miejska Biblioteka Publiczna przez 
mieszkańców regionu postrzegana 

jest jako miejsce przyjazne i otwarte 
dla każdego. To także przystań lokal-
nej tradycji i historii, miejsce, w któ-
rym pieczołowicie pielęgnowana jest 

pamięć o regionie i jego 
mieszkańcach – brzmi 
fragment listu gratula-
cyjnego Starosty Haj-
nowskiego, skierowany 
do bibliotekarzy, który 
w jego imieniu odczyta-
ła Wicestarosta Joanna 
Kojło.

Historia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej to 
kawał historii miasta. 
Wszyscy wiemy, że 
oferta biblioteki i jej 
działalność jest bardzo 

wszechstronna. Biblioteka to nie jest 
tylko miejsce, w którym się wypoży-
cza książki, ale tak naprawdę jest to 
szeroko rozumiana placówka kultu-
ralna. Mamy dodatkowy powód do 
radości i satysfakcji, bo dzięki pracy 
w przeszłości, dzięki pracy obecnej 
załogi, ale również osób i jedno-
stek  współpracujących z bibliote-
ką, nasza hajnowska placówka jest 
dobrze i pozytywnie oceniana przez 
tych,  którzy merytorycznie na tej 
pracy znają się najlepiej. Szczególnie 
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Poznaliśmy laureatów 
powiatowego konkursu 
„Czy palenie szkodzi?”

Cd. ze str. 1
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy 

otrzymali upominki ufundowane przez Sta-
rostę Hajnowskiego. Poczęstunek uczestni-
kom konkursu zapewniono z funduszy PSSE. 
Jednak najważniejszą nagrodą  jest wiedza 
–  na etapie przygotowań do konkursu młodzi 
ludzie zapoznali się z ogromem szkodliwości, 
jakie wyrządza palenie nie tylko dla portfeli 
ale przede wszystkim zdrowia a nawet życia.

Katarzyna Miszczuk

*Raport z ogólnopolskiego badania an-
kietowego na temat postaw wobec palenia ty-
toniu, Kantar Publicdla Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, 2017 r.

**Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce 
w 2009 r., stat.gus.pl

Jubileusz 70-lecia 
Miejskiej Biblioteki 

Publicznej

satysfakcjonujące jest to, że nasza bibliote-
ka jest klasyfikowana w czołówce 30. najlep-
szych bibliotek w Polsce - to jest nasz powód 
do dumy – podkreślił z kolei Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak.

Jubileusz 70-lecie Biblioteki był wiel-
kim świętem nie tylko bibliotekarzy,  ale całej 
społeczności lokalnej – był również wyjątkową 
chwilą, by podziękować wszystkim pracowni-
kom Biblioteki za ten codzienny trud, za pasję, 
którą pracownicy placówki przekazują Czytelni-
kom. Redakcja Gazety Hajnowskiej oraz witry-
ny powiat.hajnowka.pl również życzy dalszych 
sukcesów w realizacji kolejnych inicjatyw i pro-
jektów – ku uciesze Czytelników i mieszkańców 
regionu.

Katarzyna Miszczuk
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Starostwo Powiatowe w Hajnówce z koń-
cem lipca br. kończy realizację projektu pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Hajnowskim”. Przedsięwzięcie było 
realizowane w latach 2012 – 2014, trwałość 
projektu kończy się w lipcu 2019. W ramach 
projektu udzielono pomocy grupie 180. osób, 
obejmującej niepełnosprawnych oraz uczniów 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z całego powiatu, zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym. W ramach tego beneficjenci 
projektu, których zakup komputera przekra-
czał możliwości finansowe ich rodzin, otrzy-
mali darmowe laptopy z oprogramowaniem 
i dostępem do internetu. Ponadto, na okres 
5. lat zapewniono serwis sprzętu. Profitenci 
projektu uczestniczyli również w szkoleniach 
z zakresu obsługi komputerów. Ponadto, dzięki 
uzyskanym  oszczędnościom w projekcie, haj-
nowskie szkoły ponadgimnazjalne otrzymały 

dodatkowe 45 komputerów. Komputery prze-
znaczone są dla uczniów oraz podopiecznych 
wyżej wymienionych placówek, wśród których 
są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym 
oraz osoby  niepełnosprawne, które nie uczest-
niczyły dotychczas w realizowanym projekcie.  
Są to przede wszystkim uczniowie nowych 
roczników szkolnych, którzy nie mogli wziąć 
udziału w realizowanym projekcie oraz oso-
by niepełnosprawne będące podopiecznymi 
w powiatowych placówkach opiekuńczych, po-
chodzące często z rodzin dysfunkcyjnych bądź 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialne.

Całkowita wartość projektu to  
2 758 151, 14 PLN, z czego kwota dofinanso-
wania  to  2 243 342,59 PLN.

Więcej o inicjatywach, realizowanych 
i zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe 
na stronie urzędu, zakładka „Projekty Unijne”. 

Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski kończy realizację projektu

Wraz z rozpoczęciem się nowej kadencji sa-
morządowej 2018-2023 gminy, powiaty oraz wo-
jewództwa zostały zobowiązane do corocznego 
przedkładania Raportu o stanie gminy/powiatu/
województwa organom uchwałodawczym (rada 
gminy, rada powiatu, sejmik województwa) do 
dnia 31 maja. Obowiązek gminy reguluje art.28aa 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.). Raport obejmuje 
podsumowanie działalności Wójta, Burmistrza, 
Starosty w roku poprzednim. Zawierać powinien 
analizę w następujących obszarach: ogólnej cha-
rakterystyki miasta i jego władz, gospodarki, ryn-
ku pracy i inwestycji, finansów miasta, gospodarki 
komunalnej, gospodarki przestrzennej, ochrony 
środowiska naturalnego, ochrony zdrowia, polityki 
społecznej, edukacji, kultury, sportu i rekreacji,  
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpo-
żarowej, administracji, w tym decyzji administra-
cyjnych, promocji miasta, współpracy krajowej 
i międzynarodowej, współpracy z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
oraz nadzoru właścicielskiego. 

W debacie nad Raportem o stanie Gmi-
ny Miejskiej Hajnówka w za 2018 rok zabierają 
głos radni oraz mieszkańcy gminy. Biorąc pod 

Raport o stanie gminy - nowy obowiązek 
ustawowy jednostek samorządu terytorialnego 

uwagę zasadę partycypajności w zarządzaniu 
terytorialnym każdy mieszkaniec, który chciałby 
zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć 
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co naj-
mniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta 
Hajnówka.
WAŻNE!!! Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy 
o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 
zwołana została sesja, podczas której ma być 
przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy 
są dopuszczani do głosu według kolejności otrzy-
mania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony 
raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka odbę-
dzie się 24 czerwca 2019 r. w związku z powyż-
szym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 
czerwca 2019 r. w godzinach 7.30-15.30 Urzędu 
Miasta Hajnówka przy Aleksego Zina 1 w sekre-
tariacie pokój 219 (II piętro).

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny 
jest na stronie internetowej miasta, a także w se-
kretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

Zapraszamy do udziału w debacie!
Emilia Korolczuk 

Urząd Miasta Hajnówka 

Z inicjatywy Burmistrza Hajnówki roz-
poczęły się prace nad opracowaniem zarysu 
projektu do programu Rozwój lokalny, finan-
sowanego w ramach III edycji Funduszy nor-
weskich i EOG na lata 2014 – 2021. Miasto 
ma szansę nawet na 10 mln euro dotacji m. in. 
na rozwój infrastruktury oraz wsparcie działań 
społecznych. 

Miasta, szczególnie małe i średnie znaj-
dujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrod-
ki, borykają się z szeregiem problemów natury 
środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy 
instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe 
i skoordynowane działania, żeby między in-
nymi poprawić jakość powietrza, dostosować 
się do zmian klimatycznych, zatrzymać ne-
gatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć 
na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, 
stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsię-
biorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej 
administracji. Mieszkańcy oczekują miast jako 
miejsc przyjaznych do życia. Zadaniem progra-
mu Rozwój Lokalny jest wsparcie samorządów 
w dążeniach do osiągnięcia tego celu.

Hajnówka znalazła się w grupie 255 
miast w Polsce zakwalifikowanych przez 
Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju do ubiegania się o środki z programu. 
Pierwszy etap naboru zakończy się 22 lipca 
br. Do tego czasu miasta zobowiązane są do 
przedstawienia zarysu projektu, który będzie 

poddany ocenie ekspertów. Do 
drugiego etapu zakwalifikowa-
nych zostanie 50 miast, które 
rozpoczną pracę nad pełnym 
wnioskiem projektowym. Osta-
tecznie dofinansowanie otrzy-
ma 15 najlepszych projektów. 

Wysoka konkurencja oraz 
kompleksowość programu wy-
maga wsparcia opracowania 
projektów ekspertami z zakre-
su rozwoju lokalnego na każdym etapie apli-
kowania o fundusze. Jednak najważniejszym 
warunkiem sukcesu i uzyskania dotacji jest 
partycypacja mieszkańców miasta w procesie 
analizy sytuacji miasta, wyróżnienia najistot-
niejszych problemów Hajnówki oraz kreowa-
nia pomysłów i rozwiązań, które znajdą się 
w projekcie. 

Na co będzie można otrzymać finanso-
wanie? Granty przeznaczone są na komplek-
sowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne 
i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacnia-
nia i podnoszenia zdolności administracji lo-
kalnej. Będą to działania, które mają wesprzeć 
zmiany rozwojowe m. in. w zakresie:

Środowiskowym jak poprawa jakości 
powietrza poprzez ograniczenie emisji szko-
dliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście 
na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny 
transport publiczny, itp.;

Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta
Społecznym jak sku-

teczna polityka mieszkaniowa 
i mieszkaniowa ze szczegól-
nym uwzględnieniem zmar-
ginalizowanych obszarów 
miasta, redukcja bezrobocia 
i stopa ubóstwa, wdrażanie stan-
dardów dostępności zgodnie 
z programem dostępność Plus 
2018 - 2025;  redukcja migracji 
zarobkowej z małych i średnich 

miast do dużych ośrodków, stawianie czoła 
wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;

Gospodarczym (np. wspieranie przedsię-
biorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie 
lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesie-
niu do osób wchodzących/dostosowujących się 
do rynku pracy).

Więcej informacji o programie na stronie: 
www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-fundu-
szami/rozwoj-lokalny

W ramach opracowania zarysu pro-
jektu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć 
w spotkaniach konsultacyjnych, wyrazić swo-
ją opinię poprzez ankietę internetową oraz 
papierową a także za pośrednictwem me-
diów społecznościowych. Pierwsze spotkanie 
z mieszkańcami zaplanowane zostało na 
18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Haj-
nówka (godzina 11:00, sala nr 12). Kolej-
ne dwa spotkania odbędą się 25 czerwca 

Z godnie z ustawą o samorządzie powia-
towym (Dz.U z 2019 poz. 511), Zarząd Powia-
tu opracowuje raport o stanie powiatu, który 
przedstawia Radzie do 31 maja. Raport obej-
muje podsumowanie działalności Zarządu Po-
wiatu w roku poprzednim, w szczególności re-
alizację polityk, programów i strategii, uchwał 
rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Debata nad Raportem o stanie Powia-
tu Hajnowskiego za 2018 r. odbędzie się 
w dniu  27 czerwca 2019 r.  podczas 
VI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.  Ra-
port jest dostępny na stronie, zakładka aktu-
alności. 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Raport o stanie 
Powiatu Hajnowskiego 

za 2018 rok

i 02 lipca. Ankieta internetowa zamiesz-
czona zostanie na stronie www.hajnowka.pl 
a opinie o przyszłości miasta będzie można 
wyrazić na specjalnie stworzonej grupie na 
portalu Facebook – Witalna Hajnówka.

Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia 
swoich opinii i aktywne włączenie się do dys-
kusji o przyszłości Hajnówki.     

Urząd Miasta Hajnówka
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