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Miasto Hajnówka otrzymało dofinansowanie
w ramach Programu Maluch+
Miasto Hajnówka otrzymało przeszło
760.000,00 zł dofinansowania w ramach
Programu Maluch+. W ramach tych środki
zostanie utworzony żłobek na bazie dotychczasowych oddziałów funkcjonujących
w budynku Przedszkola Nr 5 w Hajnówce.
Wykonany zostanie podjazd dla osób
niepełnosprawnych oraz remont między
innymi sal, pomieszczeń przynależnych
i klatki schodowej w budynku przy ul.Armii
Krajowej 24 w Hajnówce. Zakupione zostaną
meble, pomoce dydaktyczne i zabawki do
sal oraz sprzęt AGD i pozostałe wyposażenie
do kuchni.

W dniu 15.02.2018 r. w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono promesy dotyczące dofinansowania
w ramach programu „Maluch+” 2018 dla
przedstawicieli samorządów 5 województw:
mazowieckiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i łódzkiego.
W uroczystości udział wziął Pan Jerzy
Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, który
odebrał promesę z rąk Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Jolanta Stefaniuk

d o d a t e k
Podlaskich”

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce uprzejmie informuje, iż od dnia
23 lutego 2018r osoby niepełnosprawne mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Można ubiegać się o środki na:
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych   dla osób   niepełnosprawnych w wieku do 16 lat albo w wieku do
24 lat uczące się i niepracujące bez względu
na stopień niepełnosprawności.                                                          
Dofinansowania będą przyznawane do
czasu wykorzystania środków na to zadanie.
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny,
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki   pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów tj. z udziałem dofinansowania Narodowego Funduszu  
Zdrowia,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w   komunikowaniu się:
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to główny instrument samorządu powiatowego
w pomocy osobom niepełnosprawnym. Ich
wielkość ustalana jest przez Zarząd PFRON
(Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty
wg określonych kryteriów (pod uwagę brane
są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób
niepełnosprawnych powiecie itp.). Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na
ilość środków w danym roku. Niestety, w roku
2018 nie przewidziano środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób
dorosłych ze względu na niewystarczającą ilość
środków przyznanych dla powiatu hajnowskiego na zadania ustawowe.
By zwiększyć pulę pozyskiwanych fun-

duszy od 2013r. powiat hajnowski przystąpił
do realizacji pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. Program składa się z dwóch
modułów – I dotyczy likwidacji barier utrudniających rehabilitację społeczną i zawodową,
z kolei w ramach II modułu osobom niepełnoprawnym świadczona jest pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym. Realizacja Programu będzie także kontynuowana
w 2018r.    Osoby niepełnosprawne mogą
ubiegać się o dofinansowanie:
-w ramach modułu I: uzyskania prawa
jazdy kategorii B, zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupu
sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania, zakupu
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości, a także
pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub w protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
-w ramach modułu II: pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole policealnej, kolegium lub szkole
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie
prowadzone przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/
wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym,
w tym również za pośrednictwem Internetu).
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie
w poszczególnych modułach musi spełniać
określone wymogi. Więcej o warunkach
przyznawania dotacji na stronie www.powiat.
hajnowka.pl
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II Forum Klas Mundurowych

19 lutego, w siedzibie Katolickiego Centrum Informacji Europejskiej w Łomży, odbyło się II Forum
Klas Mundurowych Województwa
Podlaskiego 2018. W przedsięwzięciu uczestniczył Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Biskup Pomocniczy
Diecezji Łomżyńskiej ks.
Bp dr Tadeusz Bronakowski,
Komendant Wojewódzki
Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz,
Podlaski Kurator Oświaty
Bożena Dzidkowska oraz
Prezydent Miasta Łomża
Mariusz Chrzanowski.
Głównym założeniem
organizatorów Forum było
przybliżenie wiedzy w zakresie pełnienia służby oraz
struktur organizacyjnych
Policji. W trakcie spotkania propagowano, a także
zachęcano młodzież do
wyboru szkół, w których
znajdują się klasy o profilu
mundurowym, celem dalszego wyboru ścieżki zawodowej związanej
z formacją mundurową. W ramach
Forum zostały również poruszo-

ne kwestie dotyczące zagrożeń
związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież. Zainteresowani, mogli
w bezpośrednim kontakcie z funkcjonariuszami, uzyskać informacje
na pytania dotyczące poszczególnych etapów doboru do służby oraz
poznać specyfikę pracy danych

funkcjonariuszy.
Ponadto, w ramach II Forum
Klas Mundurowych odbył się Konkurs o puchar Sekretarza Stanu

w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Konkurs składał
się z czterech etapów, tj.
testu wiedzy, symulacji –
udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej, testu sprawności fizycznej, a także testu
z umiejętności strzeleckich.
Do konkursu przystąpiło 19
trzyosobowych drużyn z klas
mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa
podlaskiego. Grupa z Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówc uplasowała się
na trzecim miejscu.
Spotkanie było też doskonałą okazją do podsumowania
konkursu „Nie daj się zniewolić
– nie wszystko ma swoją cenę !”.
Był on ogłoszony w związku z obchodzonym w dniu 18 października
Europejskim Dniem walki z handlem
ludźmi. W ich gronie laureatów
znalazła się m.in. Andżelika
Urynowicz, kl. IIA, Gimnazjum

w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce.
źródło: http://hajnowka.policja.gov.pl

Nowy spektakl Teatru z Muzeum Białoruskiego

11 marca 2018 sala kinowa
Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce po raz kolejny
zmieniła się na chwilę w scenę te-

remiasza i o. Arkadiusza Barańczuka.
Młodzi aktorzy z Teatru w Muzeum Białoruskim w Hajnówce, pod
opieką artystyczną Joanny Troc, dali

atralną, dzięki czemu licznie zgromadzona publiczność miała możliwość
obejrzenia niesamowicie poruszającej
sztuki na podstawie ksiązki Doroteusza Fionika „O. Konstanty Bajko.
Teolog, nauczyciel, lekarz.” wydanej
w 2017 roku, oraz tekstów abp Je-

nie tylko popis znakomitej gry aktorskiej, ale też, nieocenioną, lekcję
historii naszego regionu, która powinna być przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Spektakl „Ajciec Kanstancin Bajko’’ dzięki muzyce na żywo,
profesjonalnemu przygotowaniu

2

wokalnemu młodych aktorów, ascetycznej wręcz scenografii, w wyjątkowy sposób przybliża widzowi postać
duchownego, teologa, nauczyciela,
lekarza, a przede wszystkim człowieka o niezwykłym sercu, empatii, bardzo
konsekwentnego i stanowczego w swoich poglądach, któremu przyszło
służyć w trudnych czasach.
Wiek XX dla Kościoła Prawosławnego był wiekiem
prześladowań i męczeństwa. Wielu duchownych
i wiernych zostało bezpośrednio dotkniętych przez
ograniczenia lub wręcz
dyskryminację, czasami
bardzo bolesną i tragiczną
w skutkach.
Najnowszy spektakl
w reżyserii Joanny Troc
w dynamiczny sposób opowiada
o życiu ojca Konstantego. Widz, niczym przez okno pędzącego pociągu,
ogląda migawki z najważniejszych
wydarzeń. Wspomnienia przekazywane na wzór zapisków z dzienniCd. str. 4

Joanna Ruta i Jacek Drużba z Hajnowskiego Domu Kultury
stypendystami Marszałka Województwa Podlaskiego

22 lutego 2018r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
odbyła się uroczysta gala wręczenia
stypendiów w dziedzinie twórczości
artystycznej, uczniom województwa
podlaskiego. Uroczystość opatrzona mottem „Podlaskie talenty dla
Niepodległej” miała wiele akcentów
patriotycznych. Certyfikaty stypendialne wręczali marszałek Jerzy
Leszczyński i wicemarszałek Maciej
Żywno. Jak poinformował Walenty
Korycki - przewodniczący komisji
oceniającej wnioski, do Urzędu Marszałkowskiego w bieżącym roku wpłynęło ponad 230 zgłoszeń. Członkowie
kapituły wybrali 70 uczniów, którzy
mają na swoim koncie wiele sukcesów w różnych dziedzinach sztuki,
literatury, muzyki, tańca i teatru.
,,W tym roku świętujemy setną
rocznicę odzyskania niepodległości,
a dzisiejsza uroczystość wpisuje się
wspaniale w te obchody, bo wasz
talent, praca i pasja to jest ten dar,
który niesiecie Ojczyźnie. Mam na
myśli Polskę, ale też nasze małe
ojczyzny – miasta, miasteczka,
wsie, całe województwo podlaskie
– mówił marszałek Jerzy Leszczyński – Szczególne podziękowania
należą się również Waszym opie-

kunom, nauczycielom i rodzicom,
bo to dzięki ich wsparciu i pomocy
możecie się tak wspaniale rozwijać.”
W tym roku wśród stypendystów
Marszałka Województwa Podlaskiego znalazło się dwoje wychowanków Hajnowskiego Domu Kultury: Joanna Ruta i Jacek Drużba.
Certyfikat za osiągnięcia w dziedzinie plastyki otrzymała Joanna Ruta,
wieloletnia uczestniczka (9 lat) koła
plastycznego ,,Deformacja” pod opieką instruktorską Zenaidy Jakuć. Joasia
wielokrotnie była laureatką wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów sztuki dziecięcej
i młodzieżowej. Jej twórczość rokrocznie była prezentowana w galerii HDK,
a za efekty pracy w kole plastycznym
otrzymywała nagrody i wyróżnienia.
Jacek Drużba, to wieloletni tancerz
w Zespole Tańca Ludowego ,,Przepiórka” pod kierownictwem Justyny
Biryckiej. Poza tańcem interesuje
go teatr i muzyka. Jest członkiem
zespołu „Wierasy” oraz gra w obsadzie teatru Joanny Troc „Czrevo”.
Na swój dalszy rozwój artystyczny
nagrodzeni będą otrzymywać co miesiąc po 250 zł. Gratulujemy młodym
artystom!
Zenaida Jakuć

Hajnowianie na Mistrzostwach LA
Miniony weekend (9-11 lutego
2018r.) był pełen emocji dla kibiców
lekkiej atletyki naszego województwa. Nasi lekkoatleci rywalizowali
o tytuły Halowego Mistrza Polski w konkurencjach lekkoatletycznych,
w pięknej Hali Arena
w Toruniu. Nie zabrakło
również udziału Hajnowian w tych zawodach. Bardzo dobrze
w biegu na dystansie
2000 m U18 zaprezentował się reprezentant Klubu Sportowego
PARKIET HAJNÓWKA,
podopieczny trenera
Romana Sacharczuka
i Damiana Roszko, Marek Romańczuk, który
linię mety minął na bardzo wysokiej 13 pozycji, ustanawiając swój
nowy rekord życiowy
5:52,10. Jest to dobra prognoza
przed startem Marka w zawodach na
otwartym stadionie w okresie letnim.

Rewelacyjnie wręcz zaprezentowała
się wychowanka Klubu Sportowego
Puszcza Parkiet Hajnówka Diana
Karpiuk – podopieczna trenera Ro-

mana Sacharczuka i Tomasza Dąbrowskiego, obecnie zawodniczka KS
Cd. str. 4

Gazeta Hajnowska

Zespół Szkół Zawodowych
aktywnie współpracuje z biznesem
Dobry fach w ręku oraz solidne
wykształcenie to niezbędne atuty,
by z impetem wejść na rynek pracy.
Wybór odpowiedniego kierunku
kształcenia, zgodnego z wymaganiami rynku pracy to krok pierwszy,
najważniejszy w życiu zawodowym
każdego człowieka. Ostatnie trendy
na rynku pracy wskazują, że szczególnie w cenie jest wykształcenie
techniczne. Naprzeciw oczekiwaniom
pracodawców wychodzą placówki
oświatowe, proponując przyszłym
abiturientom atrakcyjne kierunki
kształcenia. Także te w powiecie
hajnowskim – tak jak Zespół Szkół
Zawodowych w Hajnówce.
Zespół Szkół Zawodowych to
szkoła z bogatą tradycją dydaktyczną - od ponad 90. lat kształci
rzemieślników i techników. Niewątpliwie, największym atutem szkoły
jest możliwość kształcenia w kierunkach potrzebnych na rynku pracy.
Uczniowie odbywają zajęcia w dobrze
wyposażonych salach lekcyjnych
i pracowniach przedmiotowych oraz
pracowniach komputerowych. Ale
wiedza teoretyczna to nie wszystko – równie ważna jest praktyka,
a zdobyte doświadczenie zawodowe
to mocny punkt w CV. Dyrekcja ZSZ
w Hajnówce stawia na nowoczesny
system kształcenia przyszłych techników, stąd aktywna współpraca
z instytucjami i biznesem – nastawiona na coś więcej niż „wpis do
dziennika praktyk”. Szkoła aktywnie
współpracuje z przedsiębiorcami
– w 2016r. podpisano porozumienie o współpracy z Fabryką Mebli
Forte S.A. a w 2017r. odnowiono
porozumienie z firmą DANWOOD
S.A z Bielska Podlaskiego. Porozumienie przewiduje szereg działań
mających na celu wsparcie ucznia
w procesie zdobywania wiedzy praktycznej, która w przyszłości umożliwi
im podjęcie pracy w zawodzie, m.in.

w przedsiębiorstwie DANWOOD. Na
podpisanym porozumieniu zyskali
uczniowie technikum budownictwa –
w trakcie zajęć z dostawcami materiałów budowlanych organizowanych
przez DANWOOD w ramach akademii
budowalnej, przyszli technicy mogli
zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w budownictwie, uczęszczają na
dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, mają możliwość odbycia praktyk
i płatnych staży w przedsiębiorstwie,
a najlepsi, z wysoką średnią z przedmiotów zawodowych – otrzymują
co miesiąc stypendium w wysokości
150 zł, także ufundowane przez
DANWOOD. A po zakończeniu nauki – absolwenci, którzy wykazali
się szczególnym zaangażowaniem
i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać
się o zatrudnienie w bielskiej firmie.
Na wsparcie w stawianiu pierwszych kroków zawodowych mogą
liczyć także przyszli technicy mechanicy. W tym celu z końcem grudnia
2017r. szkoła podpisała porozumienie z firmą PRONAR – z największym
pracodawcą w regionie (w siedmiu
fabrykach o łącznej powierzchni
88 boisk piłkarskich zatrudnionych
jest ponad 2 tys. wykwalifikowanych osób!). W ramach współpracy
młodzież ma szansę odbyć praktyki
w halach produkcyjnych PRONARU
i tym samym poznać nowoczesne procesy technologiczne oraz
modele produkcji, wykorzystujące
najnowsze osiągnięcia techniki. Poza
programem praktyk zawodowych dla
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówce, porozumienie zakłada
także wprowadzenie stypendium
dla najlepszych praktykantów. Ale
plany sięgają znacznie dalej - strony
porozumienia zobowiązały się do
aktywnej współpracy na rzecz sprofilowania kształcenia w taki sposób,
aby przygotować ucznia do pracy

zawodowej tuż po ukończeniu szkoły.
Tym samym absolwenci mogą liczyć
na stabilne zatrudnienie w PRONARZE
– lidera branży rolniczej, komunalnej
i recyklingowej.
Poza biznesem, szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami.
Jako że w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce powstała klasa
mundurowa o profilu policyjnym, we
wrześniu 2017r. szkoła podpisała
porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.
W ramach porozumienia uczniowie
mają możliwość poznania realiów
pracy w służbie mundurowej – w tym
zadania i uprawnienia policji, a także
bieżącą ofertę szkolnictwa policyjnego i pracy w Policji. Porozumienie
stanowi dobrą kontynuację współpracy pomiędzy Komendą a szkołą
– hajnowscy policjanci od wielu lat
goszczą na spotkaniach z młodzieżą
poruszających tematy m.in. promocji zatrudnienia i pracy w policji,
a także zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy i wyjazdami
za granicę. Nowe cele wyznaczone
w ramach porozumienia tylko zacieśnią dobre kontakty.
Aktywność ZSZ w Hajnówce
w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami z regionu
wpisuje się w model nowoczesnego
kształcenia, w którym praktyczna
nauka zawodu jest pierwiastkiem
równorzędnym w stosunku do teoretycznej wiedzy. Bo doświadczenie zawodowe to towar niezwykle
pożądany na rynku pracy – dzięki
współpracy szkoły z przedsiębiorcami młodzi ludzie, będący dopiero na
początku swojej ścieżki zawodowej,
mają łatwiejszy start. Z kolei dla
przedsiębiorcy inwestycja w ucznia
to szansa na pozyskanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę
teoretyczną Hajnówka,
i praktyczną.
dn. 19.03.2018

GK.6825.1.2016

GK.6825.1.2017

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia
organizacji pozarządowych

Katarzyna Miszczuk
Hajnówka, dn. 19.03.2018

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze
zmianami),
oraz Zarządzenia
Nr 106/2017
dnia 19zwrześnia
roku1997
Wojewody
sprawie wyrażenia zgody
sprzedaż
w drodze
Starosta Hajnowski
na podstawie
art. 35z ustawy
dnia 21 2017
sierpnia
roku oPodlaskiego
gospodarcew nieruchomościami
(Dz.U. na
z 2018
r. poz.121
ze
bezprzetargowej
w obrębie
Białowieża,
gmina2017
Białowieża,
podaje do publicznej
wiadomości
wykaz
nieruchomości
przeznaczonych
zmianami), oraznieruchomości
Zarządzeniapołożonej
Nr 135/2017
z dnia
03 grudnia
roku Wojewody
Podlaskiego
w sprawie
wyrażenia
zgody
na sprzedaż

w drodze
do
zbycia: bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Podolany, gmina Białowieża, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

WYKAZ

L.p

Nr
geodezyjny

Nr KW

Pow. w
ha

Przeznaczenie
w planie

Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości

Rodzaj zbycia

1

965/12

BI2P/00039484/7

0,1185

brak

Działka położona jest w obrębie Białowieża,
przy ul. Sportowej 25
(nieruchomość zabudowana)

83.874,00 zł

Sprzedaż
bezprzetargowa

Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37Hajnówka,
ust. 2 pkt 5dn.ustawy
dnia 21
19.03.2018
sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).
Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37 ust. 2 pkt 5 ustawy
GK.6825.1.2017
dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).

Hajnówka, dn. 19.03.2018

OBWIESZCZENIE

GK.6825.1.2017

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze

zmianami), oraz Zarządzenia Nr 135/2017 z dnia 03 grudnia 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wy rażenia zgody na sprzedaż w drodze

Starosta
Hajnowski
na podstawiepołożonej
art. 35 ustawy
z dnia
21 sierpnia
roku o podaje
gospodarce
nieruchomościami
z 2018
r. poz.121przeznaczonych
ze zmianami),
bezprzetargowej
nieruchomości
w obrębie
Podolany,
gmina1997
Białowieża,
do publicznej
wiadomości(Dz.U.
wykaz
nieruchomości
oraz
Zarządzenia Nr 135/2017 z dnia 03 grudnia 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
do zbycia:
nieruchomości położonej w obrębie Podolany, gmina Białowieża, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
WYKAZ
WYKAZ
L.p

Nr
geodezyjny

Nr KW

Pow. w ha

1

354/41

BI2P/00039141/1

0,1740

Przeznaczenie w planie

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Rodzaj zbycia

Teren przeznaczony pod urządzenia obsługi
turystyki i wypoczynku z dopuszczeniem
innych usług towarzyszących

Działka położona
jest w obrębie
Podolany

81.797,00 zł

Sprzedaż
bezprzetargowa

Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37 ust. 2 pkt 5 ustawy dnia 21
sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).
Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37 ust. 2 pkt 5 ustawy

70 000 tys. zł przeznaczył
w tym roku Zarząd Powiatu
Hajnowskiego na rzecz wsparcia
rozwoju kultury, sportu i turystyki w regionie. Dofinasowanie
trzymały wszystkie organizacje,
które złożyły w terminie formularz zgłoszeniowy.
Powiat Hajnowski wspiera
rozwój kultury, sportu i turystyki
w regionie. W dniu 22 lutego 2018r.
rozstrzygnięty został konkurs w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego,
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu. – Do dnia
upływu terminu składania ofert
wpłynęło 14 wniosków. Dwanaście
z nich spełniło określone w ogłoszonym konkursie wymogi formalne,
stąd po ich rozpatrzeniu, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej,
Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozdysponował zabezpieczoną w budżecie na ten cel kwotę. Dofinansowanie

otrzymali wszyscy wnioskodawcy.
Cieszę się, że powiat hajnowski
w pewnym stopniu stanie się częścią
inicjatyw, które promują region oraz
aktywizują i integrują społeczność
lokalną – mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk. W tym roku
wsparcie uzyskały inicjatywy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego, w tym sztandarowe imprezy i inicjatywy promujące region
takie jak np. ,,XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki
Cerkiewnej”, koncerty organowe,
„Kultura na schodach Muzeum” czy
Prowadzenie Orkiestry Dętej oraz
Zespołu Mażoretek w Hajnówce.
Fundusze na organizację zadania
pt. ,,Organizacja imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży z Powiatu
Hajnowskiego” otrzymał Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce– dzięki współpracy powiatu
hajnowskiego z PSZS w Hajnówce
młodzież z terenu powiatu hajnowskiego może rozwijać sportowe taCd. str. 4

Hajnówka dnia 27 lutego 2018 roku
GK.6621.13.27.2017			
					
DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( teksy jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (
tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy
Czyże z dnia 30 listopada 2017 roku
postanawiam
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Osówka, gmina Czyże,
oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 20 o powierzchni 0,55 ha, 21
o powierzchni 0,06 ha, 41 o powierzchni 0,45 ha, 47 o powierzchni 0,06 ha, 152 o powierzchni 0,15 ha, 165 o powierzchni 0,39 ha, 238 o powierzchni 0,13 ha, 267 o powierzchni
0,68 ha, 316 o powierzchni 0,03 ha.
2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Osówka, gmina
Czyże, oznaczone w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 121/3 o powierzchni 0,32
ha i numerem ewidencyjnym 219 o powierzchni 0,48 ha.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 30 listopada 2017 roku Wójt Gminy Czyże zwrócił się do Starosty
Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomości oznaczone w ewidencji
gruntów i budynków obręb Osówka, gmina Czyże jako działki ewidencyjne numer 20, 21,
41, 47, 121/3, 152, 165, 219, 238, 267, 316 stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości
istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku, dlatego ma ona
charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1
poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że drogi oznaczone
aktualnymi numerami 20, 21, 41, 47, 152, 165, 238, 267, 316 powstały podczas scalenia
gruntów wsi Osówka, zatwierdzonego orzeczeniem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Hajnówce z dnia 14 września 1959 roku.
Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki spełniają
wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki 20, 21, 41, 47, 152, 165, 238, 267, 316 faktycznie były drogami i były
wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa
do użytkowania przedmiotowej drogi był ogół mieszkańców wsi.
Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 121/3 i 219 nie można uznać za mienie
gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Działka nr 121/3 została wydzielona podczas wymiany gruntów w 1981 roku, zatwierdzonej
Decyzją Wojewody Białostockiego Nr 178/81 z dnia 22 września 1981 roku.
Działka nr 219 została wydzielona podczas wymiany gruntów w 1964 roku z działki
Państwowego Funduszu Ziemi, oznaczonej numerem 265.Wymiana została zatwierdzona
decyzją PPRN-Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Hajnówce z dnia 08.10.1964 roku.
Pismem z dnia 8 lutego 2018 roku poinformowano Wójta Gminy Czyże oraz sołtysa wsi
Osówka o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawidłowego
powiadomienia, strona nie skorzystała z tej możliwości we wskazanym terminie.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego
za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Osówka oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Czyże oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże
2. Sołtys wsi Osówka Pani Jolanta Jakoniuk
3. Urząd Gminy Czyże celem wywieszenia na okres 14 dni
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże
7. Prasa lokalna
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

A.S.

dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).
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Nowy spektakl Teatru z Muzeum Białoruskiego

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc
Cd. ze str. 1

Zachęcamy wszystkie osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością do kontaktu z PCPR, gdzie
bezpośrednio uzyskają informację o formach
wsparcia. Pracownicy instytucji służą pomocą
merytoryczną, pomagają także w wypełnieniu
odpowiednich formularzy. Warto przyjść i zapy-

tać. Jednocześnie przypominamy, że zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.
           Kontakt:
Powiatowe Centrum przy ul. Piłsudskiego
10a w Hajnówce , telefonicznie nr 85 682 36
42 lub na e-maila :pcpr@powiat.hajnowka.pl
hgryc@powiat.hajnowka.pl
Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia
organizacji pozarządowych
Cd. ze str. 3

Cd. ze str. 2

ka, przeplatane nielicznymi dialogami mają
ogromną siłę oddziaływania. Integralną częścią
przedstawienia są fotografie i dokumenty
wykorzystane z książki Doroteusza Fionika,
które współtworzą scenografię, wzbogacając
przy tym przekaz.
Zadaniem młodych aktorów było nie tylko
nauczenie się roli ale i pogłębienie wiedzy o represjach jakim poddawana była mniejszość białoruska i prawosławna zamieszkująca Podlasie.
Dało im to możliwość porozmawiania w domu
z najbliższymi o tych wydarzeniach które, bardzo często stanowiły część ich własnej historii.
Przedstawienie porusza, skłania widza do

refleksji nad siłą wiary. Jest swoistym hołdem
dla postaci ojca Konstantego, który swoim
życiem daje świadectwo nieustającej walki
z przeciwnościami, walki o prawo do wolności
wyznania, walki o drugiego człowieka. Spektakl
„Ajciec Kanstancin Bajko” jest kolejnym projektem, realizowanym dzięki dotacji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Urzędu Miasta Hajnówka. W 2017 roku miała
miejsce premiera „Romeo i Julia”, rok wcześniej
reżyserka wzięła na warsztat dzieło noblistki
Świetłany Aleksiejewicz „Ostatni świadkowie”,
zaś w roku 2015 „Bieżeńcy”.
Wioleta Androsiuk

SZANOWNI PRZYJACIELE!
Zapraszam do Rejonu Kamienieckiego –
krainy o bogatej historii i unikalnej przyrody,
do starego i somoistnego zakątka Białorusi.
Będę wielce zaszczycony, jeśli wybiorą
Państwo nasz rejon jako miejsce wypoczynku.
Naszym mieszkańcom udało się urzeczywistnić odwieczne przechowywane marzenie
stworzenia naprawdę przyjaznego miejsca,
do którego można uciec od codziennych trosk
i kłopotów, gdzie znajdzie się ukojenie dla ciała
i duszy. Natura hojnie obdarowała naszą ziemię
wiecznie zielonymi lasami, pięknymi jeziorami
i malowniczymi krajobrazami.
W rejonie znajduje się Państwowa Instytucja Ochrony Przyrody - Park Narodowy
„Bieławieżskaja Puszcza”, najstarszy rezerwat
w Europie, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości oraz posiadający status
rezerwatu biosfery UNESCO. Można tu zwiedzić posiadłość białoruskiego Dziadka Mroza,
Muzeum Przyrody, wybiegi dla dzikich zwierząt
lub po prostu pospacerować po lesie.
Nasi pracowici mieszkańcy przekształcili
region w oazę relaksu, ciszy i spokoju. Nowoczesny kompleks sportowy, baseny, sanatorium,
hotele i agroturystyka. Szczególnie chcę wspomnieć o obiektach związanych z dziedzictwem
historyczno-kulturowym Republiki Białorusi,
dzięki którym każdy z nas ma możliwość
dotknąć przeszłości. Jest to zarówno Kamieniecka Wieża, zespół pałacowo-parkowy
Sapiehów i Potockich w Wysokim oraz pałac
Puzynów w chutorze Gremiacza, jak też Kościół
Św. Trójcy w Wołczynie.
Dla fanów różnorodnych form wypoczynku polecam jazdę na rowerze i nartach
biegowych, zabawy sportowe, wędkowanie,
wycieczki i wyprawy - tutaj każdy może znaleźć
to czego szuka.
Rejon Kamieniecki jest częścią strefy tu-

rystycznej „Brześć”. Od 1 stycznia 2018 r. strefę
turystyczną „Brześć” można zwiedzać bez wizy.
W tym celu należy posiadać:
• dokument tożsamości (paszport);
• specjalny dokument wydawany przez biura
podróży podczas zakupu wycieczki;
• polisę ubezpieczeniową.
Strefa turystyczna „Brześć” oprócz naszego rejonu obejmuje również:
• Brześć i Rejon Brzeski;
• Rejon Prużański;
• Rejon Żabinkowski;
• Rejon Swisłocki.
Wycieczkę można wykupić w certyfikowanych biurach podróży uprawnionych do
wydania takich dokumentów (lista biur podróży
jest dostępna na oficjalnej stronie Parku Narodowego „Bieławieżskaja Puszcza” https://
npbp.by/ oraz na stronie http://tour.brest.by).
Przekroczyć granicę państwową Republiki
Białorusi można przez następujące przejścia
graniczne:
• kolejowe przejście graniczne (Terespol - punkt
kontrolny na dworcu kolejowym „Brześć
Centralny”);
• drogowe przejścia graniczne – Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze), Pieszczatka
(Połowce);
• pieszo-rowerowe przejście graniczne Pierierow
(Białowieża);
• przejście graniczne na lotnisku w Brześciu.
Zachęcam do podróżowania i odkrywania
unikalnego zakątka Białorusi jakim jest Rejon
Kamieniecki.
CZEKAMY NA WAS! KAMIENIEC ZAWSZE
CIESZY SIĘ Z WIZYT GOŚCI!
Walentin ZAICHUK,
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Rejonu Kamienieckiego

lenty. Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna
,,Region Puszczy Białowieskiej” otrzymała
środki na organizację zadania ,,Prowadzenie
Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej”. Wykaz organizacji pozarządowych, które
otrzymają dofinansowanie na realizację zadań
znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej
starostwa powiatowego (zakładka „Uchwały
Zarządu”).
Ogłaszanie otwartego konkursu ofert
na organizację zadań publicznych należących
do Powiatu Hajnowskiego stanowi realizację
uchwalonego przez Radę Powiatu „Programu
współpracy Powiatu Hajnowskiego z organiza-

cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”.– Priorytetem Powiatu Hajnowskiego jest jak najlepsze
zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności
lokalnej. Stąd też aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk
lokalnych jest kluczowa dla powiatu. Działalność organizacji pozarządowych – ze względu
na ich własną aktywność i umiejętną aktywizację społeczności lokalnej– jest niezbędna
dla skutecznego rozwoju regionu – wyjaśnia
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.
Katarzyna Miszczuk

Zostaw 1 % w Powiecie Hajnowskim
1% – to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie możemy
przekazać wybranej przez siebie organizacji
pożytku publicznego (OPP). To druga, obok
darowizny, forma wsparcia tych organizacji.
Funkcjonuje w polskim systemie podatkowym
od 2004r.
Organizacją Pożytku Publicznego może
zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem partii politycznych i tworzonych przez
nie fundacji, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych
i organizacji pracodawców). Każdy podmiot,
który zamierza starać się o nadanie statusu
OPP musi spełnić określone wymogi, oraz
uzyskać potwierdzenie tego faktu w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS). Potwierdzeniem
nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do
KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp”
jest wpisane słowo „TAK”).
Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej
organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej odpowiednie pola. Wystarczy
rocznym zeznaniu podatkowym wskazać
organizację, którą chcemy wesprzeć, podając
cel szczegółowy oraz numer KRS oraz wyliczyć
kwotę, którą chcemy przekazać (nie może być
to więcej niż 1% rocznego podatku wynikającego z PIT). To chyba najtrudniejsza część
– o ile uzupełniamy deklarację samodzielnie
i nie korzystamy z programu rozliczenia PIT
(w przypadku e-deklaracji program sam
nalicza wartość 1% podatku). Chociaż niekoniecznie – wystarczy kwotę rocznego podatku
należnego pomnożyć przez 0.01 albo podzielić
przez 100- i już znamy wartość 1%. Procent
naszego podatku trafia na konto organizacji za

pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3
miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Do otrzymywania procenta podatku uprawione są tylko organizacje
pożytku publicznego. Warto skorzystać z opcji
przekazania 1% tym bardziej, że jest to kwota,
którą i tak już oddaliśmy fiskusowi. Ale sami
możemy zdecydować, do kogo te pieniądze
trafią. Jeśli nie skorzystamy z opcji przekazania 1%, pieniądze te powędrują do wspólnego
budżetowego worka i to rząd zdecyduje jak je
wydać, bez udziału podatnika.
Spis organizacji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Wśród ponad 8000 tys.
podmiotów znajdują się także stowarzyszenia
i fundacje działające na terenie powiatu hajnowskiego. Starostwo Powiatowe w Hajnówce
uruchomiło zakładkę „Przekaż 1% podatku”,
gdzie można znaleźć dane organizacji z naszego regionu. Zachęcamy do podarowania
procenta podatku– ten gest nic nie kosztuje,
za to pomaga w realizacji projektów służącym całej społeczności lokalnej oraz osobom
potrzebującym.
Zakładka „Przekaż 1% podatku” na stronie internetowej powiatu pozostaje otwarta.
Zainteresowane organizacje pożytku publicznego, których działalność statutowa obejmuje
teren powiatu hajnowskiego, zachęcamy do
przesyłania informacji celem umieszczenia
w zakładce. Notatka powinna zawierać wszelkie niezbędne dane organizacji, potrzebne do
prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Informacje należy przesłać mailowo
na adres: redakcja@powiat.hajnowka.pl lub
bszwarc@powiat.hajnowka.pl Zapraszamy.
Katarzyna Miszczuk

Hajnowianie na Mistrzostwach LA
Cd. ze str. 2

Podlasie Białystok, która w biegu na dystansie
3000 m zdobyła brązowy medal, ustanawiając
swój nowy rekord życiowy na tym dystansie
10:01,44. Szóste miejsce w skoku w dal zajął
Dawid Simoniuk, obecnie zawodnik Klubu

Sportowego Podlasie Białystok, podopieczny
trenera Roberta Nazarkiewicza, wychowanek
Klubu Sportowego Puszcza Parkiet Hajnówka
i trenera Romana Sacharczuka.
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Roman Sacharczuk

