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Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwie do 25 000 zł

Twoje pieniądze

668 681 843   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.bialystok.proficredit.pl

Gala Sportu – ogłoszenie wyników XI Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014”
22 maja godz. 11.00 – Osiedlowy Dom Kultury w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 listopada 10

Książka jest największym dobrem człowieka. Roz-
szerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka 
z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi 
rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie 
rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie. 

Emil Zegadłowicz

Motto dnia:

12 maja uroczystości 
jubileuszowe  50. lecia bielskiej 
„Trójki” rozpoczęły się Liturgią 
sprawowaną  w cerkwi pod 
wezwaniem św. Archanioła 
Michała w Bielsku Podlaskim. 
Nabożeństwu przewodniczył 
Jego Eminencja Sawa Me-
tropolita Warszawski i całej 
Polski. W nabożeństwie uczest-
niczyły władze samorządowe, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice. Następnie 
w Zespole Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego 
im. Jarosława Kostycewicza 
w Bielsku Podlaskim, odbyła 
się uroczysta akademia. W aka-
demii uczestniczył Jerzy Kisz-
kiel, Podlaski  Kurator  Oświaty.

Jarosław Kostyce-
wicz  ur. się 6 czerwca 1896r. 
w Pasynkach. Ojciec Bazyli 
(podobnie jak dziad Andrzej 
i pradziad Adam) był probosz-
czem prawosławnej parafii 

50. lecie bielskiej „Trójki”
w tej miejscowości. Bazyli 
Kostycewicz, oprócz posługi 
duchowej od 1896 r. pełnił 
również funkcję wizytatora 
prawosławnych szkół parafial-
nych w ówczesnym powiecie 
bielskim……

…..W 1949 r. nastąpiła 
reaktywacja szkół z biało-
ruskim językiem nauczania. 
Została utworzona Państwo-
wa Szkoła Ogólnokształcąca 
stopnia podstawowego i lice-
alnego z białoruskim językiem 
nauczania, której dyrektorem 
został Jarosław Kostycewicz.

W 1965 r. w wyniku re-
organizacji białoruskiej szko-
ły powstały dwie niezależne 
jednostki oświatowe z bia-
łoruskim językiem naucza-
nia: Liceum Ogólnokształcące 
i Szkoła Podstawową nr 3.  

Relacja z uroczystości 
jubileuszowych w następnym 
numerze „Wieści”.              (Szet)

9 maja ponad tysiąc  
motocykli, różnych marek 
stanęło na parkingu  przed 
kościołem Miłosierdzia Bo-
żego w Bielsku Podlaskim. 
Już od kilku lat przybywają tu 
na uroczyste zainaugurowa-
nie sezonu motocyklowego 
sezon „SYNCHRO ON” 2015 
w diecezji drohiczyńskiej 
i w północno - wschodniej 
Polsce. Organizatorem spo-
tkania  był  miejscowy klub 
motocyklowy „Godboys”, 
władze samorządowe i ks. 
Janusz Szymański. 

Organizatorzy impre-
zy - grupa Godboys – za-
powiedzieli, że w tym roku 

Uroczyste zainaugurowanie sezonu motocyklowego sezon „SYNCHRO ON” 2015 
w Bielsku Podlaskim

Sezon „SYNCHRO ON” 2015 rozpoczęty

rozpoczęciu sezonu nie bę-
dzie towarzyszyła parada 
motocykli ulicami miasta. 
Tak duża parada mogłaby być 
kłopotliwa dla uczestników 
ruchu drogowego - mówi 
prowadzący imprezę Marian 
Dąbrowski.

Eucharystię w inten-
cji  motocyklistów oraz tych 
którzy zginęli na drogach na 
ołtarzu polowym celebrował 

wraz z kilkoma kapłanami 
motocyklistami  biskup dro-
hiczyński Tadeusz Pikus. 

Ks. Biskupa i zgroma-
dzonych powitał ks. Dariusz 
Kujawa, proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego, który 
o słowo wstępne poprosił 
ks. Janusza Szymańskiego, 
organizatora spotkań, byłe-
go wikariusza parafii. - Od 
2007 roku zwiększa się ilość 
motocyklistów różnego wieku 
i zawodów, którzy wiosną i je-
sienią, gromadzą się zarówno 
przy tym bielskim kościele, 
dzięki uprzejmości probosz-
cza ks. kan. Dariusza Kujawy, 
jak też w innych miejscach na 
terenie diecezji – mówił ks. 
Szymański.

W homilii Ksiądz Bi-
skup podkreślił, że pasja 
jazdy motocyklowej jest zna-

Mieszkańcy podlaskiej 
wsi, wyrwani ze swych do-
mów i wysłani na drugi ko-
niec Imperium Rosyjskiego 
zostali wrzuceni w wir wojny 
i późniejszej rewolucji. Zu-
pełnie osamotnieni, nieprzy-
gotowani. Jak sobie radzili? 

Wystawa w setną rocznice bieżeństwa

Niezwykła historia zwykłych ludzi
Wystawa w Białowieskim 
Parku Narodowym pozwala 
uczestnikom wydarzeń sprzed 
100 lat opowiedzieć o swoich 
przeżyciach

Jest lato 1915 roku. Ar-
mia rosyjska od kilku miesięcy 
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Na początku lat dziewięćdziesiątych Paweł Kukiz wodził rej na łóżko-
wych stoiskach wielkim przebojem „o księdzu proboszczu, który już się zbliża”. 
Po dwudziestu pięciu latach znowu jest podziwiany za zdobycie zaufania 1/5 
glosujących w ostatnich wyborach prezydenckich.

Mylą się jednak ci, którzy sądzą, że jest to efekt jego propozycji jedno-
mandatowych okręgów wyborczych. Do tych naiwnych trzeba zaliczyć także 
prezydenta Komorowskiego, który kilka godzin po ogłoszeniu jego porażki 
w pierwszej turze wyborów wyciągnął jak królika z kapelusza pomysł refe-
rendum w sprawie JOW.

Ten pomysł tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że pan prezydent na 
prezydenta się nie nadaje. Z dwóch powodów. 

Po pierwsze, przed wyborami głosił swoja wyższość nad pozostałymi 
kandydatami, a tych, którzy się z nim nie zgadzają - a więc pozostałych dzie-
sięcioro  – określał przeciwnikami wartości (cokolwiek by to miało znaczyć), 
sprawiedliwości i bezpieczeństwa kraju. Jak się dziś okazuje przynajmniej 20 
proc. społeczeństwa taką retorykę uznała za obronę establishmentu. Rady-
kalna zmiana poglądów po przegranej potwierdza moją tezę. Przed wiekami 
król Francji zasłynął stwierdzeniem „Paryż jest wart mszy”, pan prezydent 
Komorowski uznał, że „żyrandol” wart jest zmiany poglądów.

Po drugie, złe odczytanie przyczyn tak wielu głosów oddanych na Pawła 
Kukiza. Moim zdanie nie były to JOW-y, śmiem twierdzić, że większość glosu-
jących nie wie co to są JOW-y i nie rozumie na czym one polegają. Jeśli już jakiś 
punkt z programu Kukiza ich przekonywał to raczej ten o końcu partokracji 
bo pokrywał się on z mniemaniem większości społeczeństwa, iż przyczyną 
wszelkiego zła są rządzący nami. Paradoksem jest więc, że wyborcy Kukiza 
tak naprawdę głosowali przeciw zdominowaniu polskiej sceny politycznej przez 
dwie walczące ze sobą partię, a wprowadzenie JOW-ów tylko tą sytuację na 
wiele lat utrwali.

Jeśli pan prezydent zrozumie, że przyczyną jego przegranej, jest popie-
ranie Ukrainy wbrew interesom Polski, a pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku 
mieszkają potomkowie wysiedlonych z Kresów Wschodnich, których rodziny 
w okrutny sposób były mordowane przez bojowców UPA. Jeśli pan prezydent 
zrozumie, że remedium na niskie zarobki nie jest zmianą pracy lecz jej brak. 
A głosząc hasło zgody nie przestanie dzielić społeczeństwa i krwi przelanej 
na frontach II wojny światowej. Symptomatyczne było pominięcie przy ob-
chodach 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej zasług żołnierzy, którzy 
polski sztandar zatknęli na ruinach Reichstagu. Ale trudno tego wymagać od 
człowieka, który uważa, że okupacja Polski zakończyła się 4 czerwca 1989r., 
a żołnierze I i II Armii Wojska Polskiego nie przynieśli Polsce wolności, tylko 
wespół z żołnierzami Armii Czerwonej kolejną okupację. To tylko trzy zagad-
nienia bez których zrozumienia widzę marne szanse na zwycięstwo w II turze 
wyborów.

Kończąc, powtórzę  tezę sprzed dwóch tygodni, że najlepszym wyborem 
byłoby pokazanie obu walczącym ze sobą partiom już nie żółtej ale czerwonej 
kartki...

Wiesław Sokołowski

Moim zdaniem
Dwutygodniowy okres wypowiedzenia

„Piersi” na fali
Sezon „SYNCHRO ON” 2015 rozpoczęty

kiem ludzkiego dążenia do wolności. 
Jest też znakiem  jednoczącym lu-
dzi  ku pomnażaniu dobra, co również 
można odczytać w nazwie klubu mo-
tocyklowego „Godboys”. „Godboys”,  
można by powiedzieć - to  dzieci 
Boga w drodze. Każdy, kto wyrusza 
w drogę, stawia sobie cel, a jest nim 
bezpieczne dodarcie do wybranego 
miejsca. Wyruszając myślimy, aby 
powrócić bezpiecznie do domu i stać 
się lepszymi.

Ks. Janusz Szymański od Ks. 
Biskupa otrzymał nominację na 
diecezjalnego duszpasterza moto-
cyklistów. Po udzieleniu błogosła-
wieństwa pasterskiego Ks. Biskup 
poświęcił motocykle. Na placu wokół 
świątyni  rozbrzmiewały klaksony 
motocykli różnych marek i modeli. 
Nie zabrakło też wiekowych modeli 
samochodów, które pamiętają jesz-
cze czasy II wojny światowej. - Pre-
zentuję Forda, rocznik 1931, nabyłem 
go w Niemczech, wymagał pewnego 
nakładu pracy, ale dziś prezentuje się 
okazale – mówił właściciel Wojciech 
Niewiński.

Wśród  licznych atrakcji  wiele 
emocji dostarczył pokaz akrobacji 

motocyklowej i rowerowej w wyko-
naniu grupy „SkyFighters” Zachwyt 
widzów wywołały liczne salta wy-
konywane na wysokości kilku pięter 
przez mistrzów: Artura Puzio i Asię 
Miller. 

Miłośnicy muzyki mogli słu-
chać  koncertów zespołów, w tym 
z udziałem  i śpiewem Adama Kraś-
ko, rolnika z Jagodnik, celebryty 
znanego z programu telewizyjnego 
„Rolnik szuka żony”. Mistrz sportów 
motorowych na quadzie Zych  pod-
pisywał swoje zdjęcia. Przez cały 
czas imprezy trwała akcja zbierania 
pieniędzy na leczenie małego Maksa, 
syna motocyklisty. Doskonale były 
przygotowane stoiska kulinarne. 

Na zakończenie imprezy od-
bywającej się przy pięknej pogodzie 
odbyła się licytacja  przedmiotów, 
którą to poprowadził Mateusz Sa-
charzewski. Pieniądze z aukcji trafiły 
do puszki Maksa. Wylosowano  też 
główną nagrodę imprezy – motocykl 
cross., który ustawiony był na es-
tradzie przed ołtarzem. Szczęśliwy 
los wyciągnięty przez  Artura Puzio 
należał do Natalii z Bociek.

Foto, tekst Tadeusz 
Szereszewski
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Niezwykła historia zwykłych ludzi
wycofuje się z zachodnich ziem Im-
perium, bezradna wobec niemiecko-
-austriackiej ofensywy. Generałowie 
podejmują decyzję o pozostawieniu 
wrogowi spalonej ziemi. Wojsko wy-
gania chłopskie rodziny z ich domów, 
niektórzy uciekają sami, wsie płoną. 

Akcja osiąga apogeum na tere-
nach na wschód od Białegostoku. Pu-
stoszeją powiaty: białostocki, bielski, 
sokólski. Setki tysięcy wozów suną na 
wschód. Tarasują drogi, przeciskają 
się między wojskiem. Rozpętuje się 
piekło: epidemie tyfusu i cholery, 
skwar, brak wody do picia, głód, naloty 
niemieckich samolotów, dezorienta-
cja, szaleństwo. Szacuje się, że nawet 
co trzeci uciekający mógł nie przeżyć 
podróży. A to dopiero początek sied-
mioletniej tułaczki…

Mówią zwykli ludzie, uczestnicy 
wydarzeń

Wystawa, przygotowana przez 
Białowieski Park Narodowy we 
współpracy z portalem biezenstwo.
pl, opowiada o przeżyciach i losach 

przodków współczesnych mieszkań-
ców Podlasia. Bieżeńców - tak nazywa 
się ich w Rosji; tak określać się będą 
sami uciekający.  Perspektywa wy-
brana przez autorki wystawy (Ewa 
Moroz-Keczyńska, kuratorka i Aneta 
Prymaka-Oniszk, autorka tekstów) nie 
jest to częsta – najczęściej historyczne 
ekspozycje mówią o dziejach wojen 
i armii, działaniach władz, wysiłkach 
polityków czy organizacji, przez co 
giną gdzieś z pola widzenia losy tzw. 
zwykłych ludzi. 

Na wystawie w BPN doświad-
czenie tych zwykłych ludzi stoi w cen-
trum  zainteresowania. Mogą tu sami 
przemówić:  poprzez teksty źródłowe:  
wspomnienia i relacje oraz unikalne 
zdjęcia czasu bieżeństwa. Zwiedzający 
może poczuć ich emocje, lepiej zrozu-
mieć przeżycia.

Otwarcie podczas Nocy Muze-
ów: 16 maja, sobota, godz. 18.

Wystawa  będzie  czynna  
w dniach i godzinach otwarcia Muzeum 

Ewa Moroz-Keczyńska,  
culture@bpn.com.pl

XXXIV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015” 
w Białymstoku odbędzie się w terminie 
19-24 maja 2015 r. w Operze i Filhar-
monii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2.

Festiwal organizuje Fundacja 
„Muzyka Cerkiewna” z Hajnówki 
przy współpracy Stołecznej Estrady 
w Warszawie oraz partnerstwie Wo-
jewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

W Festiwalu nazywanym tak-
że „Festiwalem Śpiewającej Duszy” 
uczestniczyły od 1982 roku 752 chóry 
z 36 krajów Europy, Azji, Ameryki Pół-
nocnej, Afryki i Australii. W konkursie 
muzykę cerkiewną wykonywały chóry 
niezależnie od narodowości i wyznania: 
prawosławni, staroobrzędowcy, kato-
licy, grekokatolicy, protestanci, a także 
muzułmanie, buddyści, wyznawcy 

XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Cerkiewnej „Hajnówka 2015” w Białymstoku

judaizmu.
W tegorocznej edycji weźmie 

udział 27 chórów z 11 państw Eu-
ropy i Azji. Zmagania konkursowe 
odbędą się w 5. kategoriach chórów: 
parafialnych, amatorskich świeckich, 
dziecięco-młodzieżowych, uczelni 
muzycznych i zawodowych. 

Międzynarodowemu jury prze-
wodniczy Romuald Twardowski, wy-
bitny polski kompozytor i pedagog, 
obchodzący w tym roku 85. rocznicę 
urodzin. Pracami jury kieruje niemal 
od zarania Festiwalu, mianowicie od 
1983 roku.

Podobnie, jak w latach ubie-
głych, Festiwalowi towarzyszyć będą 
inne wydarzenia: koncert w Europej-
skim Centrum Muzyki Krzysztofa Pen-
dereckiego w Lusławicach, koncerty 
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Nabożeństwo w intencji Ojczy-
zny w cerkwi św. Archanioła Michała, 
Msza św. za Ojczyznę w Bazylice 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Mikołaja zapoczątkowa-
ły obchody powiatowe  narodowego 
święta Konstytucji 3 Maja w Bielsku 
Podlaskim.  

Mszę św.  w intencji Ojczyny 
sprawowali bielscy proboszczowie 
pod przewodnictwem ks. Dariusza 
Kujawy, proboszcza z parafii Miłosier-
dzia Bożego. Uczestniczyli w niej  po-
seł Dariusz Piątkowski,  włodarze po-
wiatu, miasta i gminy przedstawiciele 
służb mundurowych,  instytucji życia 
miasta i regionu, samorządu, stowa-
rzyszeń,  weterani, harcerze, poczty 
sztandarowe, młodzież, mieszkańcy 
powiatu i miasta.

- Z dawna Polski tyś Królową, 
Maryjo! Dziś w ojczyźnie naszej „od 
Bałtyku po gór szczyty” rozbrzmiewa 
to wyznanie naszych serc. Rozbrzmie-
wa nie tylko na bielskiej ziemi, ale tak-
że i tam, gdzie żyją i modlą się dzieci 

3 maja 2015 r. w Bielsku Podlaskim odbyły się uroczystości z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Zaangażować się w pracę na rzecz swojej dużej i tej  małej Ojczyzny”
polskiego narodu, dzieci emigracji 
tej dawnej wolnościowej i obecnej 
zarobkowej za pracą i chlebem – mó-
wił  w homilii ks. prał. Zbigniew Ka-
rolak, proboszcz 
parafii Najświęt-
szej Opatrzności 
Bożej w Bielsku 
Podlaskim. 

Po  Mszy 
ś w .   z ł o ż o n o 
kwiaty pod po-
m n i k i e m  ś w . 
Jana Pawła II, po 
czym uczestnicy 
uroczystości przy 
akompaniamen-
cie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej 
działającej przy 
Zespole Szkół Nr 
1 im J. K. Piłsud-
skiego w Bielsku Podlaskim, przeszli 
w miejsce głównych obchodów pod 
Pomnik Niepodległości Polski, miesz-
czący się na Skwerze im. Izabeli Bra-

nickiej.  Na głównej części obchodów 
przy pomniku zebranych powitał Piotr 
Daniło.    - Kiedy obchodzimy tego typu 
święta, dziś mamy 224 rocznicę Kon-

stytucji  3 Maja, to 
zastanawiamy się 
co jest motywem 
świętowania i na-
leży zwrócić uwagę 
na jedną rzecz, że 
z reguły kiedy ob-
chodzimy święta, 
rocznice to  dotyczy 
to dat,  bitew,  od-
zyskania niepod-
ległości, a  rzadko 
zdarza się żeby  
świętować coś co 
jest istotą demo-
kracji, a mianowi-
cie świętowanie 
konstytucji, czyli 

aktu zasadniczego i co z niego płynie.  
-  Chodzi o to, żeby każdy człowiek 
mógł swobodnie w z poszanowaniem 
jego praw zaangażować się w pracę 

na rzecz swojej dużej i tej  małej 
Ojczyzny – mówił starosta Snarski.

Starosta apelował o zaanga-
żowanie szkół, instytucji, ażebyśmy 
mogli wychować światłych obywa-
teli, którzy znajdą swoje miejsce 
tutaj, będą mogli się rozwijać i swoje 
talenty  wykorzystywać na rzecz spo-
łeczeństwa. 

- Historia jest nauczycielką 
życia i dlatego przypominamy naj-
ważniejsze  wydarzenia z historii 
naszego narodu, aby pamiętać o tych 
chlubnych tradycjach, ale pamiętać 
i o tych rzeczach, które powinny nigdy 
się nie zdarzyć – mówił poseł Dariusz 
Piontkowski.

-  Konstytucja miała dźwignąć 
naszą Ojczyznę z chaosu i upadku, 
świadczyć o jej nowoczesności i du-
żym potencjale na  arenie między-
narodowej, zakładała stworzenie 
100 tys. Armii, powołanej do obrony 
kraju. To do jej tradycji  nawiązuje dzi-
siejsze wojsko polskie. To wówczas 
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stworzono  fundament pod budowę 
nowoczesnych sił zbrojnych. Niestety 
konstytucja obowiązywała zaled-
wie rok. Została obalona w wyniku 
przegranej wojny polsko rosyjskiej. 
Caryca Katarzyna II uważała, że jej 
przyjęcie zagrażało interesom Rosji, 
która miała  pozostawać pod jej 
wpływem, a nie wybijać się na nie-
podległość. Przeciwko konstytucji 

wystąpiła też grupa magnatów, któ-
rym odbierała ona przywileje - mówił 
burmistrz Jarosław Borowski.

Część artystyczną przedstawili 
uczniowie II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. B. Taraszkiewicza. Na zakoń-
czenie uroczystości zostały złożone 
wieńce i kwiaty przed Pomnikiem 
Niepodległości Polski.

 Tadeusz Szereszewski

Konkurs był częścią progra-
mu edukacyjnego „Żyj smacznie 
i zdrowo”, którego głównym celem 
jest nauczenie młodzieży zasad 
prawidłowego i zdrowego odżywia-
nia. Z województwa podlaskiego 
udział w programie wzięło 3.604 
gimnazjalistów z 99 podlaskich 
szkół. W całej Polsce w realizację 
„Żyj smacznie i zdrowo” zaangażo-
wanych jest już ponad 50% szkół 
gimnazjalnych. 

Zadaniem konkursu orga-
nizowanego w ramach programu 
edukacyjnego „Żyj smacznie i zdro-
wo” było zachęcenie młodzieży 
gimnazjalnej do stworzenia wyda-
rzenia społecznego promującego 
główne idee programu. W tym roku 
gimnazjaliści z całej Polski walczyli 
o 30 zestawów interaktywnych 

Znamy już zwycięzców V edycji ogólnopolskiego konkursu „Żyj 
smacznie i zdrowo”. Do organizatora wpłynęło 700 prac konkursowych! 
W województwie podlaskim przyznano aż 2 nagrody główne. Zestaw in-
teraktywny o wartości 7.000 złotych trafi do klasy 3c z Gimnazjum nr 3 
w Suwałkach oraz klasy 1b z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku 
Podlaskim. 

 „Żyj smacznie i zdrowo” 
(tablica multimedialna, rzutnik, 
stojak) oraz 30 laptopów. Nagrodą 
za pierwsze miejsce w konkursie 
była także wycieczka do Warszawy. 

Najlepsze prace z wojewódz-
twa podlaskiego przygotowali 
uczniowie klasy 3c z Gimnazjum 
nr 3 w Suwałkach oraz klasy 1b 
z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza 
w Bielsku Podlaskim. Zwycięskie 
klasy przygotowały prace w ka-
tegorii wydarzenie społeczne, za 
które jury przyznało im najwyższe 
nagrody w konkursie – tablice mul-
timedialne. Oficjalne wręczenie na-
gródy odbyło się 13 mają, uczniowie 
wzięli udział w lekcji z dietetykiem 
oraz uczestniczyli w warsztatach 
tanecznych prowadzonych przez 
gwiazdę You Can Dance.

 (s)

25 kwietnia  premierę spek-
taklu  „Ich czworo” komedii obycza-
jowej Gabrieli Zapolskiej napisanej 
w roku 1907 r. wystawili uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego im T. 
Kościuszki. Rolę Fedyckiego odegrał 
Kamil Misiuk z  Gimnazjum im. Nie-
podległości Polski. Na opowieść o ty-
powym trójkącie małżeńskim do sali 
stowarzyszenia przybyli mieszkańcy 
miasta, rodzice uczniów, nauczyciele.

Nad scenariuszem „Ich czwo-
ro” Gabrieli Zapolskiej pracowaliśmy 
około 5 miesięcy, historia zawarta 
w scenariuszu opowiada o kryzysie 
rodzinnym oraz o ludzkiej głupocie. 
Pomimo upływu lat scenariusz Pani 
Gabrieli nadal jest aktualny – uwa-
ża  Kamil Misiuk, mający już na 
swoim koncie wiele ról.

Akcja tragedii rozpoczyna się 
w Wigilię Bożego Narodzenia, kończy 
zaś pierwszego dnia kolejnego roku. 
Jest to realistyczna,  dobrze uka-
zująca psychikę bohaterów historia 

Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk wystawiło sztukę G. Zapolskiej „Ich czworo”

Romans żony i jej kochanka
małżeńskiego trójkąta. 

Zapolska w swojej sztuce  uka-
zuje jedną z negatywnych cech czło-
wieka – głupotę.  A jej  największym 
wcieleniem jest żona - kobieta, która 
to poprzez małżeństwo chciała jedy-
nie podnieść swoją pozycję społeczną. 
Mało inteligentna żona jest w stałym 
konflikcie z mężem, który nie potrafi 
zapanować nad sytuacją rodzinną. 
Punktem kulminacyjnym sztuki jest 

ujawnienie romansu żony i jej ko-
chanka. 

Jedną z postaci dramatu jest 
Lila, dziecko całkowicie zapominane 
przez matkę, obserwujące w poczuciu 
winy zażarte kłótnie rodziców, któ-
rzy każde na swój sposób i zgodnie 
ze swoimi przekonaniami układa-
ją  swoje życie. Zapolska ich codzien-
ność życia ukazała ze swoistym, 
ironicznym humorem.

Myślę, że sztuka prowokuje 
widza  do zastanowienia się  nad 
kosztem, jaki ponosi w tej histo-

rii  rodzinnej dziecko – mówi  aktor 
Mateusz Sacharzewski, opiekun 
artystyczny spektaklu.  

W spektaklu wystąpili: Fedycki 
(Kamil Misiuk) – Odegrał rolę naj-
bardziej komiczną. Fedycki miesza 
w życiu każdego kogo napotka na 
drodze. Lubi kobiety ale nie chce się 
z żadną związać.

Żona (Angelika Kowardziej/
Ada Polakiewicz) - Żona profesora 
oraz kochanka Fedyckiego. Jest 
osobą zabawnie głupią. 

Profesor (Krzysztof Rombel) 
- Postać dosyć interesująca, męż-
czyzna  który przez cały spektakl 
zmienia się pod wpływem różnych 
czynników, a przede wszystkim  wy-
darzeń wynikających ze znajomości 
Żony i Fedyckiego,

Panna Mania (Dominika Cio-
łek) - Pomoc Domowa, a zarazem 
dobra znajoma Żony, jest osobą chci-
wą która chce wygryźć Żonę i przejąć 
jej miejsce u boku Profesora. 

Wdowa (Patrycja Artemiuk) 
- Kobieta zakochana w Fedyckim 
bez wzajemności. Jest „głupią, ale 
strasznie dobrą kobietą” .

Dziecko Lila (Natalia Kotowicz) 
– Najmniejsza, ale jedna z najważ-
niejszych ról, w spektaklu widać ból 
dziecka, który wynika z otaczających 
go wydarzeń. Widzimy jak dziecko 
przeżywa  wszystko, co dzieje się 
dookoła niego.

Młodzi aktorzy sztukę odegrali 
także następnego dnia. Otrzymali 
wiele braw. Gratulujemy właściwego 
doboru ról i wspaniałej reżyserii.

Foto,  tekst (Szet)

w trzech różnych salach koncertowych 
Warszawy, X Białowieskie Dni Mu-
zyki Sakralnej w Białowieży, koncert 
muzyki żydowskiej w Wielkiej Syna-
godze w Tykocinie, Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pn. „Muzyka 
cerkiewna. Tradycje i teraźniejszość.” 
w Białymstoku (organizowana przy 
współpracy z Fundacją przez  Uniwer-
sytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina), 
a także lokalne koncerty min. w Bielsku 
Podlaskim…

Festiwal realizowany jest od 
wielu lat pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta RP, Patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Patronatem Artystycznym prof. Krzysz-
tofa Pendereckiego i Patronatem Pre-
zydenta Miasta Białegostoku.

Podczas Koncertu Inauguracyj-
nego Festiwalu pn. „Muzyka cerkiewna 
– od źródeł do współczesności” – de-
dykowanego Romualdowi Twardow-
skiemu – zostaną zaprezentowane 
również premierowe, intencjonalnie 
przygotowane ku uczczeniu Jubilata, 
utwory współczesnych kompozyto-
rów: Łesi Dyczko (Ukraina), Anatolija 
Kisielowa (Rosja) i Władimira Czołaka 
(Mołdawia).  W koncercie wykonywa-
nym przez, ubiegłorocznego laureata, 
Kijowski  Kameralny Chór „Sofia” (pa-
tronowany przez Narodowy Związek 
Kompozytorów Ukrainy) pod batutą 
Aleksieja Szamryckiego, zabrzmią 
także dwie kompozycje Romualda 
Twardowskiego, w tym premierowe 
dzieło: „Boże, wo Imia Twoje”. 

Uczestników „Festiwalu Śpie-
wającej Duszy” nieodmiennie łączy 
wyjątkowość muzyki cerkiewnej – du-
chowość, artyzm i uniwersalizm.

XXXIV Międzynarodowy Festiwal...
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Po co i jak ubezpieczyć uprawy na wiosnę?
W marcu rozpoczął się wio-

senny sezon ubezpieczenia upraw 
rolnych. Można je ubezpieczać przed 
szkodami spowodowanymi przez gra-
dobicie, przymrozki wiosenne, desz-
cze nawalny lub huragan i skorzystać 
przy tym z dopłat budżetu państwa. 
Jak zrobić to mądrze, tak, żeby sku-
tecznie chronić uprawy, a przy tym nie 
przepłacać?

 Miliony za szkody w upra-
wach

W ubiegłym roku wiosną zgło-
szono 9 tys. szkód, a wypłacono 
ponad 90 mln zł* odszkodowań za 
zniszczone uprawy. Co roku od kwiet-
nia do sierpnia bywają dni, że do ubez-
pieczycieli dziennie zgłasza się nawet 
kilka tysięcy rolników. Poprzedniej 
wiosny pogoda  nie była łagodna toteż 
liczba zgłoszonych szkód była spora. 
Jeszcze gorzej wyglądało to w kata-
strofalnym pod względem szkód rol-
niczych - 2012 roku. Sama Concordia 
wypłaciła wtedy łącznie ponad 370 
mln złotych, likwidując blisko 18 tys. 
szkód w uprawach. W 2013 roku w ca-
łej Europie odszkodowania za straty 
spowodowane kaprysami pogody 
w okresie od marca do sierpnia kosz-
towały ubezpieczycieli w przeliczeniu 
ponad 32 miliardy złotych!

Co zagraża uprawom na 
wiosnę

Wiosną pierwsze pojawiają 
się szkody związane z ujemnymi 
skutkami przezimowania. Nieco póź-
niej, zazwyczaj w okresie „zimnych 
ogrodników” i „zimnej Zośki” (12 – 15 
maja), uprawom zaczynają zagrażać 
przymrozki. Wg danych Concordii 
poprzedniej wiosny najbardziej do-
tkliwe miały miejsce 16 – 17 kwietnia 
i 04 - 06 maja. Najbardziej zniszczone 
zostały uprawy w pasie biegnącym 

z południowego zachodu Polski na jej 
północny wschód. 

Poprzedniej wiosny, jak co 
roku, spustoszenia dokonywały rów-
nież gradobicia i huragany. Pierwsze 
z nich zanotowano już 8 kwietnia. 
Następnie powtarzały się jeszcze wie-
lokrotnie praktycznie we wszystkich 
częściach kraju, powodując ponad 4 
tys. szkód*. To najmniej spodziewana 
klęska w uprawie, szczególnie groźna 
we wczesnych fazach rozwojowych 
roślin. W ciągu kilku minut trwania 
gradobicia straty w plonie mogą wy-
nieść nawet 100%.

- W ubiegłym roku zgłoszono 
do nas sporo tego typu szkód, np. 
z woj. lubuskiego, Wielkopolski, 
Kujaw oraz Warmii i Mazur. Zano-
towaliśmy pełen zakres uszkodzeń 
- od niewielkich wartości kilkuset 
złotych po bardzo duże, znacznie 
przekraczające 100 tys. zł dla jedne-
go gospodarstwa – wylicza Andrzej 
Janc Dyrektor Biura Ubezpieczeń 
Rolnych w Concordii Ubezpieczenia. - 
Przykładem również (z 2013 r.) może 
być silne gradobicie, które wystąpiło 
w miejscowość Rzędzianowice koło 
Mielca. Grad zniszczył tam ponad ty-
siąc hektarów, praktycznie sto procent 
upraw, głównie kukurydzy, pszenicy 
i rzepaku. Straty w skali całej wsi 
wyniosły 3 miliony złotych. – dodaje 
Andrzej Janc.

Skorzystaj z dopłat z budżetu 
państwa

Tylko trzy towarzystwa ubez-
pieczeniowe, zgodnie z umowami za-
wieranym rokrocznie z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oferuje 
polisy z refundacją do 50% składki. 
Jest to możliwe dzięki doświadczeniu 
w ubezpieczaniu rolników, dopaso-
wywaniu dla nich realnej i solidnej 

ochrony oraz sumiennej likwidacji 
szkód rolnych. O uprawach i ubezpie-
czeniach warto zresztą rozmawiać 
z ludźmi, którzy się na rolnictwie 
znają. Likwidacja szkód przez wy-
kwalifikowanych ekspertów z branży 
Agro to duże ułatwienie, szczególnie 
w trudnej sytuacji, w jakiej rolnik jest 
po zniszczeniu plonów.

- Zgadzam się z tym, bo sam 
jestem rolnikiem, zresztą w Concordii 
nie jestem wyjątkiem - u nas wiele 
osób które prowadziły gospodarstwo 
rolne zajmuje się likwidowaniem 
szkód. Współpracujemy z ponad 200 
wykwalifikowanymi rzeczoznawcami 
z ogromnym doświadczeniem. Są to 
specjaliści z branży rolnej - rolnicy, 
doradcy rolni, zarządcy gospodarstw 
rolnych itp. Dzięki temu rozmowa 
z poszkodowanym rolnikiem jest 
znacznie łatwiejsza i bardziej fachowa. 
U nas to rolnicy – rolnikom likwidują 
szkody.

Rolniku, pamiętaj! Ubezpie-
czenia upraw są obowiązkowe!

Ubezpieczenia upraw rolnych 
mają charakter obowiązkowy. Ozna-
cza to, że każdy rolnik pobierający do-
płaty bezpośrednie zobowiązany jest 
do ubezpieczenia plonów. Najlepiej 
ubezpieczyć całą powierzchnią upraw, 
gdyż nigdy nie wiadomo, które gospo-
darstwo, kiedy i przez co  zostanie 
zniszczone. Doświadczenia z ostatnich 
lat pokazują natomiast, że rolnicy naj-
częściej obawiają się gradobicia, które 
w ciągu kilku minut może zniweczyć 
trud całorocznej pracy. Ubezpieczenia 
upraw są też wymagane przy ubiega-
niu się o preferencyjne kredyty.  

Rolniku, weź sprawy w swoje 
ręce

Na co zwrócić uwagę przy 
ubezpieczaniu upraw? Na pierwszy 

rzut oka, oferta ubezpieczeniowa na 
rynku jest podobna, ale jak to zwykle 
bywa – „diabeł tkwi w szczegółach”. 
Jak go „oswoić”, na co zwrócić uwa-
gę, żeby wybrać dobre  ubezpieczenie 
upraw na wiosnę?

• Szukaj oferty ze stałą sumą 
ubezpieczenia niezależnie od wa-
hań cen

W przypadku wysokich plo-
nów i łagodnych warunków pogo-
dowych ceny skupu  płodów rolnych  
mogą spaść nawet więcej niż o 20% 
w stosunku do wartości określonej 
w polisie. Warto szukać takich ofert, 
gdzie wypłata odszkodowania odbywa 
się wg sum określonych na polisie 
niezależnie od wahań cen rynkowych 
– nawet w przypadku spadku cen 
płodów rolnych. 

- Najmocniej, w stosunku do 
przedsezonowych oczekiwań wiosną 
przed rokiem, spadły ceny rzepaku 
ozimego. Rolnicy ubezpieczali się naj-
częściej na sumę na poziomie pomię-
dzy 1500-1800 zł/t, gdy podczas żniw 
cena rynkowa spadła nawet poniżej 
1200 zł/t. Okazywało się, że nawet 
przy tych samych ubytkach w plonie 
rolnik otrzymywał najwyższe odszko-
dowanie z Concordii. Zadziałała stała 
suma ubezpieczenia i naliczanie od-
szkodowań odbyło się wg cen sprzed 
sezonu - mówi Andrzej Janc.

• Wystrzegaj się udziałów 
własnych

Stosowanie takiego rozwią-
zania wprawdzie zmniejsza koszt 
składki, ale w przypadku szkody 
można przeżyć rozczarowanie, bo 
ubezpieczyciel wypłaci pieniądze 
pomniejszone o udział własny. Na 
takiej operacji rolnik może stracić – 
w zależności od areału i wielkości 

Cd. str. 8

Czas składania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie zostaje prze-
dłużony z 15 maja do 15 czerwca 
– ogłosiła Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Na przedłużenie terminu przy-
stała  Komisja Europejska, która 
w swym komunikacie wyjaśniła, iż 
„powodem stworzenia możliwości 
wydłużenia terminu przyjmowania 
wniosków o dopłaty są unijne opóź-
nienia administracyjne związane 
z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rol-
nej na lata 2014 – 2020”.

Wg MRiRW, są też sygnały ze 
strony doradców, iż nowe zasady 
w zakresie dopłat bezpośrednich, 
płatności rolno-środowiskowo-kli-
matycznych czy płatności ekologicz-
nych stwarzają trudności w wypeł-
nianiu wniosków. Dlatego też ARiMR 
otwiera w swych powiatowych pla-
cówkach stanowiska, w których będą 
dyżurować doradcy rolni. Pomogą oni 
rolnikom w przygotowywaniu wnio-
sków o płatności obszarowe.

Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty
Jak pokazują statystyki, więk-

szość rolników, ok. 60%, składa swo-
je wnioski w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni podstawowego terminu na-
boru. Kto się spóźni i nie zdąży złożyć 
wniosku do 15 czerwca, będzie mógł 
to jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wów-
czas należne dopłaty będą obniżane 
o 1% za każdy roboczy dzień zwłoki.

W tym roku na dopłaty bezpo-
średnie jest 3,5 mld euro i podobnie 
jak w latach ubiegłych należy się spo-
dziewać, iż ubiegać się o nie będzie 
ok. 1 mln 350 tys. polskich rolników. 
Wnioski o przyznanie płatności ob-
szarowych można składać za pośred-
nictwem Internetu, poczty, a także 
osobiście w biurach powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Agencja zachęca do 
skorzystania przy ubieganiu się o ta-
kie płatności z internetowej aplikacji 
e-wniosek, która została zamiesz-
czona na portalu ARiMR.

Od 2015 r. nastąpiły zmiany 
w zasadach płatności bezpośrednich. 

Wprowadzona została m.in. tzw. płat-
ność na zazielenienie. Przysługuje 
on zasadniczo wszystkim rolnikom. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że aby 
ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają 
grunty orne o powierzchni ponad 
10 ha, muszą wprowadzić dywer-
syfikację upraw, a powyżej 15 ha 
powinni zachować obszary proeko-
logiczne. Gospodarstwa ekologiczne 

automatycznie otrzymają płatności 
za zazielenienie. Wysokość płatno-
ści za zazielenienie wraz z jednolitą 
płatnością obszarową wyniesie ok. 
180 euro/ha i może być przyznana 
rolnikom do gruntów, które są w ich 
posiadaniu 31 maja br.

Opr. na podstawie materiałów 
ARiMR. pł

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz Starostwo Powia-
towe w Siemiatyczach po raz piętnasty organizują Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką Bug 
„Mielnik -

Drohiczyn – Brok”. Uczestnicy spływu podziwiać mogą dziewiczą przyrodę Podlasia 
Nadbużańskiego. W towarzystwie przewodników odwiedzą najciekawsze miejsca, zabytki, 
poznają smaki kuchni lokalnej i zobaczą występy ludowych kapel.

Spływ podzielono na dwa etapy :
etap I – z Mielnika do Drohiczyna w dniach 27 – 28 czerwca br. ( 2 dni )
etap II – z Drohiczyna do Broku w dniach  29 czerwca – 2 lipca br. ( 4 dni )

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa na stronie www.siemiatycze.pl oraz w Biurze
Promocji Powiatu Siemiatyckiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3, pok.121, tel/fax 85 655 58 56
e-mail: promocja@siemiatycze.pl
Ilość miejsc ograniczona !                                                                                                          (piw)

Mielnik – Drohiczyn – Brok

XV Spływ Kajakowy rzeką Bug
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GMINA NAREWKA

7  maja br.  w  Świetlicy  Środowiskowej  w  Narewce   (powiat  hajnowski)  
odbyło  się  doroczne  spotkanie   z  okazji  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych.   Na  
imprezę  przybyło  46  osób  z  dużych  i małych  wsi  z  terenu  gminy.  Spo-
tkanie  prowadziła  Jadwiga  Karpiuk -  przewodnicząca  Zarządu  Rejonowego  
Polskiego  Związku  Emerytów  Renicistów  i  Inwalidów  w  Narewce.  Wzięli  
w  nim  udział  Jan  Kalinowski  prezes  Zarządu  Okręgowego  PZERiI  w  
Białymstoku  oraz   Jan  Wołosik  sekretarz  tego  Zarządu,  Jan  Ciełuszecki  
-  radny  i  Helena   Rejent  --  dyrektorka  GOK.

Zebranie   upłynęło  w  miłej  i  ciepłej  atmosferze.   Były   kanapki  
z  wędliną,  słodkie  pieczywo,  kawa  i  napoje  chłodzące.  Dla  wszystkich   
ważne   było  spotkać  się  ze  znajomymi  w  jednym  miejscu  i  w  swoim  
gronie,  aby  porozmawiać  i  powspominać  minione  lata.  A   tych  znajomych  
i  zaprzyjaźnionych   ze  sobą  starszych  osób  ubywa  i  ubywa  z  każdym  
rokiem.   Pani  przewodnicząca   ZR  przypomina  na  spotkaniach:  “Nie  bądź  
sam!  Przyjdź  do  nas,  razem  będzie  weselej!”  Warto  dodać,  że  w  biurze  
Zarządu  Rejonowego  PZERiI   w  Narewce  od  niedawna  działa  Emerycki  
Klub  Dyskusyjny.  

Podczas  spotkania  wiele   mówiono   m.  in.  na  temat   planowanych  
wyjazdów  na  wycieczki  krajoznawcze  i  zagraniczne   w  tym  roku   oraz  o  
kolejnych  imprezach   dla  emerytów  i  osób  niepełnosprawnych  w  gminie  
Narewka  (najbliższa  będzie  to  wieczorek  taneczny  24  maja  w  Narewce).  
Dla  wszystkich  uczestników  spotkania  Nela  Charkiewicz  -   kierownicz-
ka   pięknej  Świetlicy  Środowiskowej  przygotowała   laurki  z  życzeniami  
zdrowia  i  pogody  ducha.

Emeryci  lubią   słuchać  deklamacji  wierszy  i  śpiewać.   Mają  swoje  
ulubione  piosenki  polskie,  białoruskie, rosyjskie  i  ukraińskie.  Wśród  emery-
tów  są  utalentowani  śpiewacy  m.  in.   Olga  Saczko,  Mikołaj  Woroniecki  (on  
pisze  też  słowa do  nowych  piosenek)  i  Walentyna  Hałaburda   z  Olchówki,  
Olga  Romańczuk  z  Guszczewiny,   Zinaida  Pacewicz  i  Jadwiga  Karpiuk  
z  Narewki.  Oni  umilają   swym   pięknym  śpiewem  wszystkie  emeryckie   
spotkania.  Tak  było i  tym  razem.  Ta  majowa  impreza   pozostanie  długo  
w  pamięci  osób  starszych i  niepełnosprawnych. 

                                  Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

Obchody  Dnia  Osób  
Niepełnosprawnych

Imprezę  prowadziła  Jadwiga  Karpiuk

30.05.2015 (sobota) - Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych Województwa Podlaskiego. 
godz. 11.30 - Przemarsz orkiestr ulicami miasta Hajnówka  (ul. Ściegiennego, 3 
Maja, Parkowa) do Amfiteatru Miejskiego, gdzie odbędą się koncerty i musztry 
paradne orkiestr.
31.05.2015 (niedziela) - Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych przy udzia-
le orkiestr z Czech, Białorusi i Polski (z Zambrowa, Wasilkowa, Szepietowa 
i Hajnówki) z udziałem mażoretek.  
godz. 14.00 - Barwny przemarsz orkiestr ulicami miasta Hajnówka ( ul. Ście-
giennego,  3 Maja, Parkowa), koncerty Orkiestr Dętych w Amfiteatrze Miejskim
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Pod-
laski
Organizatorzy: Hajnowski Dom Kultury, Urząd Miasta Hajnówka

Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych 
Hajnówka 30-31.05.2015 r. 

Hajnówka 30-31.05.2015 r

Siedemnastego kwietnia 2015 
roku w Zespole Szkół w Augustowie 
odbyły się powiatowe eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Głównym or-
ganizatorem Turnieju był Starosta 
Bielski, a współorganizatorami: Ko-
menda Powiatowa Policji w Bielsku 
Podlaskim, Burmistrz Miasta Bielsk 
Podlaski, Wójt Gminy Bielsk Podlaski 
oraz Zespół Szkół w Augustowie. 
Do rywalizacji przystąpiło 11 cztero-
osobowych drużyn ze szkół podsta-
wowych i osiem drużyn trzyosobo-
wych z gimnazjów. Każdy uczestnik 
turnieju rozwiązał test wiedzy o ruchu 
drogowym, ponadto musiał pokonać 
tor sprawnościowy oraz wykazać się 
umiejętnością udzielania pomocy 
przedmedycznej.

Po kilkugodzinnych zmaga-
niach wyłoniono zwycięzców.

W łącznej klasyfikacji szkół 
podstawowych zwyciężyli:

– I miejsce – Szkoła Podstawo-
wa w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Rudce,

– II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Zespole Szkół z DNJB im. 
Ziemi Orlańskiej w Orli,

– III miejsce – Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. Szarych Szeregów 
w Bielsku Podlaskim.

Indywidualnie w kategorii 
szkół podstawowych zwyciężyli:

Powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym zakończone

– I miejsce – Piotr Mirończuk 
– SP w Orli,

– II miejsce – Jakub Stempa – 
SP w Orli,

– III miejsce – Anna Gawrysiak 
– SP w Rudce.

W  ł ą c z n e j  k l a s y f i k a c j i 
szkół gimnazjalnych zwyciężyli: 
– I miejsce – Gimnazjum w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, 
– II miejsce – Gimnazjum w Zespole 
Szkół z DNJB im. Ziemi Orlańskiej w Orli, 
– III miejsce – Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Augustowie.

Indywidualnie w kategorii 
szkół gimnazjalnych zwyciężyli:

– I miejsce – Dominik Puchalski 
– Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości 
Polski w Bielsku Podlaskim,

– II miejsce – Wojciech Zanecki 
– Gimnazjum w Rudce,

– III miejsce – Adam Iwańczuk 
– Gimnazjum w Rudce.

Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary ufundowane przez Staro-
stę Bielskiego i Wójta Gminy Bielsk 
Podlaski, a zawodnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
licznych sponsorów..

Drużyny, które zajęły pierwsze 
miejsca w kategorii szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, będą re-
prezentować Powiat Bielski w finale 
wojewódzkim Turnieju.
Portal SP w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Brań-
sku został  Laureatem  Godła oraz 
otrzymał platynowy certyfikat  Bank 
Spółdzielczy Roku 2014.

W kategorii tej certyfikaty ode-
brały banki, które określa jedno sło-
wo - uczciwość. Uczciwość względem 
Klientów, przejawiająca się w ofero-
waniu przejrzystych, wiarygodnych 
oraz bezpiecznych produktów i usług 
finansowych. Instytucje nastawione 

Bank Spółdzielczy w Brańsku 
Bankiem Roku 2014

na rozwój, dla których priorytetem 
jest nieustanne poszukiwanie opty-
malnych rozwiązań dla Klienta, oraz 
jego kompetentna obsługa. Banki, 
za sukcesem których stoi wieloletnie 
doświadczenie i wiedza kadry pra-
cowniczej. 

Bank Spółdzie lczy  Roku 
2014 to Bank bezpieczny, godny za-
ufania i polecenia. 

(w)
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W dniu 9 maja 2015 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Haj-
nówce zostały przeprowadzone mistrzostwa powiatu hajnowskiego w lekkiej 
atletyce. W zawodach uczestniczyła młodzież z siedmiu szkół podstawowych.  
Rywalizowano w pięciu konkurencjach biegowych: 60 m., 200 m., 600 m. i 1000 
m. (chłopcy), sztafecie 4 x 60 m oraz w trzech konkurencjach technicznych: 
rzucie oszczepem(400 g), pchnięciu kulą(3 kg.) i skoku w dal. Każdy zawodnik 
mógł sprawdzić swoje możliwości sportowe tylko w dwóch wybranych kon-
kurencjach   i sztafecie. Na wyróżnienie zasłużyła Gabrysia Niepogoda (SP 
Dubiny), która zdobyła dwa złote medale w biegu na 200 m. i skoku w dal. 
Ogółem w imprezie uczestniczyło 68 uczniów i uczennic.

Za miejsca I-III uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, które ufundo-
wała Komisja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Hajnówce oraz Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce.

Zawody sędziowali nauczyciele uczestniczących szkół oraz pracownicy 
OsiR.

Organizatorem imprezy był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 KLASYFIKACJA  INDYWIDUALNA

VIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU HAJNOWSKIEGO 
W LA W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Janusz Ludwiczak

23 kwietnia br., w Białymstoku odby-
ło się 10 posiedzenie Polsko – Białoruskiej 
Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej 
ds. Współpracy Transgranicznej. Podpisano 
umowę regulującą podstawowe zasady dobro-
wolnego udzielania pomocy w razie katastrof, 
klęsk żywiołowych i innych poważnych wy-
padków. Umowa określa zakres współpracy 
w podejmowaniu działań zapobiegawczych 
oraz usuwaniu następstw. Dotyczy głównie 
działań straży pożarnych z Polski i Białorusi, 
obejmuje wymianę informacji dotyczących 
spraw, niosących ryzyko wystąpienia niebez-
piecznych zdarzeń, np. awarii przemysłowych 
w zakładach strefy przygranicznej.

Zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym

Polsko – Białoruska  umowa rządowa
W imieniu rządu polskiego umowę 

podpisał Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk, 
w imieniu rządu białoruskiego, Minister ds. Sy-
tuacji Nadzwyczajnych, Władimir Waszczenko.

Minister Waszczenko, w towarzystwie 
Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej, gen. Wiesława Leśniakiewicza, 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, Antoniego 
Ostrowskiego i Wicemarszałka Województwa 
Podlaskiego , Macieja Żywno uczestniczył 
w prezentacji systemu funkcjonowania ochot-
niczych straży, odwiedzając jednostkę Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jurowcach, w gminie 
Wasilków.                                                      (piw)

Gen. Gromosław Czempiński 
o zakupach dla polskiej armii: kupu-
jemy zabawkę

- Kupujemy zabawkę, bo te heli-
koptery nie mają systemu samoobrony, 
czyli są bezbronne w obliczu nowoczesnej 
broni, którą nosi pojedynczy żołnierz - 
powiedział w „Po przecinku” w TVP Info 
gen. Gromosław Czempiński, były szef 
UOP, komentując zakupy dla polskiej armii 
i wybór francuskich śmigłowców.

- Od dawna było wiadomo, że sys-
tem, w który są wyposażone Caracale jest 
przestarzały. Już wcześniej Polacy go za-
kwestionowali i nie kupili. Są inne, nowo-
cześniejsze - podkreślił gen. Czempiński.

„Z tej iskierki powstaje coraz 
większy ogień. Jeżeli nadal władza będzie 
się wykazywała taką pychą, taką butą 
i arogancją, to prędzej czy później będzie 
to pożar. Nie interesują mnie światopoglą-
dy, nie interesuje mnie koloryt, interesuje 
mnie masowy ruch, który zażąda państwa 
dla obywateli, który rozwali te partio-
kratyczne klany (...)Mam stuprocentowa 
pewność, że system, w jakim funkcjonuje, 
egzystuje państwo polskie, jest jednym 
z najgorszych systemów politycznych na 
świecie”

Paweł Kukiz, były kandydat na 
prezydenta
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Po co i jak ubezpieczyć uprawy na wiosnę?
szkody – nawet kilkanaście 
tysięcy złotych. Lepiej mieć to 
na uwadze podpisując umowę 
ubezpieczenia i lepiej wybie-
rać oferty, gdzie udziałów 
własnych nie ma. 

• Szkoda na polu lub 
jego części

Warto sprawdzić, czy 
proponowane nam ubezpie-
czenie dopuszcza likwidację 
szkód na polu lub jego czę-
ści. Taki zapis ma wpływ na 
wielkość odszkodowania, 
w przypadku kiedy na dużym 
polu szkody wystąpiły tylko 
w jego części. 

Kiedy wykupić ubez-
pieczenie i od czego zależy 
koszt

Nadchodzące tygodnie, 
to właściwy czas na podjęcie 
decyzji o zawarciu nowej 
umowy ubezpieczenia. Koszt 
ubezpieczenia uzależniony 
jest od położenia geogra-
ficznego uprawy, lokalizacji 
(województwo, powiat, gmi-
na), zaplanowanej przez rol-
nika wydajności, oczekiwanej 

ceny, rodzaju oraz gatunku 
uprawy. Oferta ubezpieczenia 
kwotowana jest każdorazowo 
po uwzględnieniu oczeki-
wań rolnika co do zakresu 
ubezpieczenia. W przypadku 
szkody, suma ubezpieczenia 
określona w polisie jest pod-
stawą do wyliczenia odszko-
dowania. 

Zawierając umowę, 
w sposób szczególny trzeba 
zwrócić uwagę na jej: zakres, 
definicje oraz wyłączenia od-
powiedzialności. 

W jakiej sytuacji 
można liczyć na odszkodo-
wanie? 

- Odpowiedzialność 
za szkody spowodowane 
przymrozkami wiosennymi 
lub gradem u nas rozpoczyna 
się w przypadku wystąpienia 
szkód od 8% ubytku w plo-
nie w przypadku wykupienia 
klauzuli szczególnej – infor-
muje Andrzej Janc. - Wyli-
czając szkodę, pod uwagę 
bierzemy nie tylko całą po-
wierzchnią pola, lecz także 
jego części. Związane jest to 

z możliwością nierównomier-
nego rozkładu szkody. Dzięki 
uzyskanemu odszkodowa-
niu możliwe jest zastąpie-
nie zniszczonej uprawy inną, 
z której zostanie osiągnięty 
plon. Co roku ubezpieczamy 
ponad  milion hektarów upraw 
- dodaje.

Z roku na rok rośnie 
zarówno powierzchnia zabez-
pieczonych upraw jak i liczba 
ubezpieczonych rolników. 
Dotyczy to szczególnie go-
spodarstw towarowych, dla 
których ubezpieczenie jest 
elementem właściwego za-
rządzania ryzykiem.

Ubezpieczenie upraw 
może decydować nie tylko o fi-
nansach  twojego gospodar-
stwa, ale i o szczęściu i bez-
pieczeństwie rodziny. Dlatego 
warto poświęcić trochę czasu, 
żeby dobrze wybrać. W razie 
wątpliwości, wyjaśnień może 
udzielić ubezpieczeniowy do-
radca, ważne, aby był to eks-
pert w branży Agro. 

* Dane Concordii 
Ubezpieczenia

Cd. ze str. 5
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Nie da się ukryć, że Polska jest krajem posiadającym bogatą historię. Dzień taki, jak 3 
maja, to idealna okazja, aby przybliżyć nam część przeszłości dotyczącą naszego kraju. Co dawała 
ówczesnym Polakom Konstytucja Trzeciego Maja, co daje obecnym? O tym, pod Obeliskiem im. 
Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim, mówił Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka. Na wstępie 
swojej przemowy burmistrz przeczytał list okazjonalny nadesłany przez Prezydenta RP – Broni-
sława Komorowskiego. 

Wzorcem lat ubiegłych uroczystość rozpoczęła się Świętą Liturgią i Nabożeństwem 
Dziękczynnym w Intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce oraz Uroczystą Mszą 
w Intencji Ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Główna uroczystość 
pod Obeliskiem rozpoczęła się Hymnem Narodowym w wykonaniu Orkiestry Dętej. Po wystąpieniu 
okolicznościowym Burmistrza Miasta Hajnówka duchowni kościoła katolickiego i prawosławnego 
zmówili Modlitwę za Ojczyznę. Poszczególne Delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość wzbogacił 
koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, pod batutą Krzysztofa Romaniuka. 

Wieczorem, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się koncert w wykonaniu młodych patrio-
tów. Pierwsze wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Hajnówce. Zespół 
Tańca Ludowego „Przepiórka” zatańczył tańce narodowe, natomiast pieśni patriotyczne popłynęły 
z ust uczestników Studia Piosenki Estradowej HDK i Trio „SANCTUS”. W tym roku, młodzież z Te-
atru „RÓŻNOŚCI” recytowała wiersze o miłości do Ojczyzny. 

                                                                                                          Emilia Rynkowska
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Obchody Konstytucji 3 Maja
Dnia 30 kwietnia 2015r. w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce odbyła się VII sesja Rady 
Powiatu Hajnowskiego. Rada zapoznała 
się ze sprawozdaniami z realizacji za-
dań powiatu, podjęła też kilka ważnych 
uchwał (w tym o obniżce diet).

Obradom przewodniczył Przewod-
niczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech 
Jan Michalak. W sesji udział wzięli Radni 
Sejmiku Województwa Podlaskiego: Mi-
kołaj Janowski i Henryk Łukaszewicz, 
a także kierownicy powiatowych jednostek 
organizacyjnych oraz naczelnicy wydzia-
łów Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 
W trakcie sesji Rada zapoznała się z in-
formacjami: o sytuacji na lokalnym rynku 
pracy oraz o przeciwdziałaniu bezrobo-
ciu z uwzględnieniem zadań realizowa-
nych przez Powiatową Radę Zatrudnienia; 
z przebiegu realizacji powiatowego progra-
mu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy w 2014r.; o realizacji 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2014r.; o realizacji zadań powiatowych 
wynikających z ustawy o pomocy spo-
łecznej z uwzględnieniem działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, 
Domu Dziecka w Białowieży, Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia, Warsztatów Terapii Za-
jęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Hajnówce; oceną zasobów po-
mocy społecznej na terenie powiatu.

Sprawozdania przedkładali kierow-
nicy poszczególnych jednostek organizacyj-
nych i naczelnicy wydziałów, realizujących 
określone zadania publiczne. W trakcie wy-
stąpień zreferowano realizację programów, 
przedstawiono statystyki, szeroko omó-
wiono wyzwania i dotychczas zrealizowane 
cele oraz działalność poszczególnych pla-
cówek. W dalszej części sesji Rada przyjęła 
uchwały w sprawach: zmian w budżecie 
na 2015r.; zmian do wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2015-2023; uchwalenia 
powiatowego programu promocji zatrud-
nienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

VII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
pracy na lata 2015-2020; utworzenia Związ-
ku Powiatów Województwa Podlaskiego; 
przyjęcia statutu Związku Powiatów Woje-
wództwa Podlaskiego; zasad reprezentacji 
Powiatu Hajnowskiego w Związku Powia-
tów Województwa Podlaskiego; określe-
nia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Hajnowski; określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dla na-
uczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin; określenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów i logopedów; 
powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Hajnówce; udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa Podlaskiego; 
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosz-
tów podróży służbowych radnym Powiatu 
Hajnowskiego– głosowanie poprzedził 
wniosek radnej Barbary Wasiluk o zrówna-
nie diet radnym. Wniosek został oddalony, 
Rada przyjęła projekt w sprawie obniżek 
diet dla radnych wypracowany przez Zarząd 
Powiatu. 

W punkcie wolne wnioski Przewod-
niczący Lech Jan Michalak poinformował 
Radę o inicjatywie samorządu wojewódz-
twa, jaką jest nadanie tytułu Podlaski 
Samorządowiec 25lecia. Rada Powiatu 
wytypowała do tytułu radnych: Mikołaj 
Aleksiuk, Andrzej Downarowicz, Sergiusz 
Kojło, Lech Jan Michalak, Mikołaj Micha-
luk, Włodzimierz Pietroczuk, Jerzy Sirak, 
Mirosław Romaniuk, Stefan Sadowski. 

Więcej informacji odnośnie prze-
biegu sesji, interpelacji oraz treści uchwał 
można znaleźć w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce oraz na stronie www.powiat.
hajnowka.pl. Kolejna sesja odbędzie się 
12.06 br. 

Katarzyna Nikołajuk
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W sobotę, 2 maja 2015r. w Koście-
le Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji 
w Hajnówce została odprawiona uroczysta 
Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bp. 
Tadeusza Pikusa, Ordynariusza Diecezji 
Drohiczyńskiej. Po Mszy Świętej odsłonięto 
i poświęcono pomnik upamiętniający ofiary 
Katynia (1940r.) i katastrofy smoleńskiej 
(2010r.). W uroczystości uczestniczyli du-
chowni katoliccy z archidiecezji białostockiej 
i diecezji drohiczyńskiej, duchowni prawo-
sławni, siostry zakonne, władze miasta 
i powiatu, delegacje szkół, zuchy, harcerze, 
poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta. 
Hymn i pieśnie patriotyczne zagrała Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Hajnówce, pod batutą Krzysztofa Roma-
niuk. Specjalne wyrazy łączności duchowej 
i modlitewnej przesłali drohiczyński biskup 
senior Antoni Dydycz oraz były premier Ja-
rosław Kaczyński. 

Pomnik „SMOLEŃSK 2010 - KATYŃ 
1940” został zaprojektowany przez Adama 
Korobkiewicza z Narwi, radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego Henryka Łukaszewicza oraz 
radnego Rady Miasta w Hajnówce Bogusła-
wa Łabędzkiego. Pod symbolem Godła Na-
rodowego i obok wizerunku anioła widnieje 
napis: „Pamięci 96. Polaków na czele z Pre-
zydentem RP Lechem Kaczyńskim, którzy 

Msza Święta w intencji Ojczyzny 
i odsłonięcie Pomnika Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej 
w Hajnówce

2 maja na placu przez Urzędem Miasta Hajnówka zabrzmiał Hymn Polski w wykonaniu 
Orkiestry Dętej pod batutą Krzysztofa Romaniuka. Wszyscy w zadumie patrzyli jak na maszt wcią-
gana jest flaga państwowa. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele 
samorządu hajnowskiego z burmistrzem - Jerzym Sirakiem i przewodniczącym rady – Jakubem 
Ostapczukiem na czele.

10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uro-
czystości upamiętnienia 70. rocznicy sowiec-
kiej zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim 
dokonanej na jeńcach wojennych oficerach 
Wojska Polskiego w 1940 r. - 2 maja 2015 - 
Mieszkańcy Hajnówki”

Obelisk został usytuowany pod ist-
niejącym już wysokim krzyżem przy koście-
le Sióstr Klarysek.

Odsłonięcia płyty pamiątkowej do-
konali posłowie na Sejm RP: Krzysztof Jur-
giel i Dariusz Piontkowski oraz radny Sejmi-
ku Województwa Podlaskiego Henryk Łuka-
szewicz. Poświęcili go ks. bp Tadeusz Pikus 
oraz prawosławny dziekan hajnowski ks. 
mitrat Michał Niegierewicz. Na zakończenie 
uroczystości delegacje złożyły wieńce. 

SPONSORZY:
- Klub Parlamentarny Prawo I Sprawiedli-
wość
- Nadleśnictwo Hajnówka
- Andrzej i Łucja Pryczynicz – Andrewpol 
Hajnówka
- Bondaruk Marek – Piekarnia Bochen Bielsk 
Podlaski
- Ryszard Sokołowki – Hamech Hajnówka
- Marek i Anna Antoniuk

Emilia Rynkowska

Od pierwszego stycznia br. funkcjonu-
je pakiet onkologiczny – jego głównym celem 
jest podniesienie jakości opieki medycznej 
nad pacjentami onkologicznymi. Idea pakietu, 
proces jego wdrażania był przez dłuższy czas 
tematem nr jeden w ogólnopolskich mediach. 
W masie sprzecznych informacji trudno wy-
czytać wiarygodne treści. Poniżej kilka słów 
o tym czym jest pakiet onkologiczny i jak wy-
gląda leczenie pacjenta w praktyce.

 Nowotwór  to nie wyrok – wykrycie 
choroby we wczesnym stadium zwiększa 
szanse na przeżycie. Usprawnieniu procesu 
leczenia pacjenta ma służyć pakiet onkolo-
giczny zakładający tzw. szybką ścieżkę terapii 
onkologicznej. To nowe rozwiązanie orga-
nizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie 
poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy 
diagnostyki i leczenia.

Pierwszy krok to wizyta pacjenta u le-
karza POZ, który zleca wykonanie niezbędnych 
badań, dokona oceny dolegliwości. Pacjent, 
u którego lekarz POZ podejrzewa nowotwór 
złośliwy (jeśli na podstawie wykonanych 
badań nie wykluczy tej choroby), otrzymuje 
kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego 
(karta DILO), dzięki której szybko dostanie się 
do specjalisty. Zielona Karta jest nieodłączną 
częścią szybkiej terapii onkologicznej, pełni 
rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie 
leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicz-
nej.  Dokumentuje cały proces diagnostyki 
i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej po zakończe-
niu leczenia.

Pacjent, który otrzyma Zieloną Kartę, 
powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. 
W tym momencie pojawia się ważna część 
składowa pakietu tj. termin. W ramach szyb-
kiej terapii onkologicznej termin liczony od 
momentu założenia karty DILO u lekarza POZ 
do postawienia diagnozy nie powinien wynosić 
nie więcej niż 9 tygodni. Kolejnymi ważnymi 
elementami usprawniającymi leczenie jest 
zniesienie limitowania diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, a także stworzenie odrębnej 

Pakiet onkologiczny realizowany 
w Hajnowskim SP ZOZ

listy pacjentów onkologicznych. Wprowadzone 
mechanizmy służą skróceniu kolejek pacjen-
tów oczekujących na świadczenia specjali-
styczne oraz łatwiejszemu dostępowi do tych 
świadczeń.

Z chwilą zdiagnozowania nowotworu 
pacjent trafia pod opiekę koordynatora. Jego 
rolą jest wsparcie pacjenta informacyjnie, ad-
ministracyjnie i organizacyjnie a także pomoc 
w komunikacji z lekarzami. Dzięki wsparciu 
koordynatora pacjent nie zostaje z chorobą 
sam.

SPZOZ w Hajnówce realizuje pakiet 
onkologiczny od 17 stycznia.  Pakiet realizo-
wany jest w poradniach podstawowej opieki 
zdrowotnej, w poradniach specjalistycznych 
w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii on-
kologicznej, dermatologii, endokrynologii, 
gastrologii, neurologii, okulistyki oraz okuli-
styki dla dzieci, otolaryngologii, położnictwa 
i ginekologii, urologii, nefrologii, onkologii, 
endokrynologii oraz na oddziałach szpitalnych 
w zakresie: ginekologii i położnictwa, gruźlicy 
i chorób płuc. Hajnowski ZOZ współpracuje 
również z różnymi  ośrodkami w Białymstoku 
i Choroszczy w zakresie diagnostyki i lecze-
nia.  Od 17 stycznia z pakietu skorzystało 21 
pacjentów.

Funkcję koordynatora w SP ZOZ 
w Hajnówce pełni pani Irena Siegień. Kiedy 
pacjenci dowiadują się o chorobie, są bardzo 
zagubieni, nie wiedzą co mają ze sobą począć, 
nie pamiętają zaleceń lekarza. Zdarzają się 
też pacjenci, którzy mają wiele, bardzo szcze-
gółowych pytań, w miarę możliwości staram 
się im pomóc, uspokoić, wysłuchać, wyjaśnić, 
przypomnieć o terminie wizyty i tym podobne. 
To bardzo odpowiedzialna praca, mimo to daje 
ogromną satysfakcję, że w tak trudnej sytuacji 
mogę wspomóc pacjenta – mówi Irena Siegień, 
koordynator ds. Pakietu Onkologicznego.  

Więcej o pakiecie onkologicznym na 
stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl oraz 
www.nfz-bialystok.pl.

Katarzyna Nikołajuk

Hajnówka 16.04.2015
Szanowna Redakcjo!

 Postanowiłam opisać swój pobyt na leczeniu w szpitalu im. lek. Włodzimierza Mantiu-
ka w Hajnówce. W ten sposób chce wyrazić publicznie opinie pacjentów, z którymi się leczyłam. 
Mam 90 lat, co muszę zaznaczyć, z powodu  krążącej opinii, że staruchów się nie leczy, bo i po co?

Zadzwoniłam na pogotowie, bo źle się poczułam. Była godzina 11-ta w nocy, z soboty 
na niedzielę Wielkanocną. Pani dyspozytorka nie miała wolnej karetki, więc podała mi numer 
telefonu doktora dyżurnego w szpitalu.

Pani doktor Wielgus, zapytała o adres i wiek. Powiedziała, że jak nie będzie karetki to za-
wiezie mnie na Izbę Przyjęć swoim samochodem. Za moment byłam na Pogotowiu, na czyściut-
kim łóżku, z podłączonymi aparatami i kroplówką. Miły, uśmiechnięty pan ratownik, co pewien 
czas, sprawdzał kroplówkę i pytał o samopoczucie.

Rano zostałam przewieziona na Oddział Wewnętrzny. Pan doktor  Siemieniuk Jerzy wy-
pytał mnie cierpliwie i dokładnie o dolegliwościach a pani pielęgniarka, uśmiechnięta, przystąpiła 
do zleconych przez lekarza czynności.

Nie zauważyłam żeby ktoś z lekarzy czy personelu stracił cierpliwość do pacjentów. Dla-
czego to wszystko opisuje? Bo jestem pod wrażeniem reportażu w telewizji o jednej z przychodni  
w szpitalu.

Korytarz zapchany oczekującymi chorymi i chorymi z dziećmi na rękach. Rozmowa z le-
karzem to wygrana w totolotka.

O pielęgniarkach nie ma co wspominać. Biegają, rozpychając się, z jednych drzwi do 
drugich i z powrotem. Wprowadzając rozgardiasz i nerwową atmosferę, pozorując ciężką pracę 
nie umniejszającą interesantów. Ta kotłowanina trwała do końca ich pracy. Ciarki przeszły mi 
po plecach, patrząc jak są traktowani chorzy. Dlatego z wielkim szacunkiem i wdzięcznością 
składam podziękowanie oddanym pracownikom Szpitala w Hajnówce. Szczególnie pani Wielgus 
i panu Jerzemu Siemieniukowi. 

Jestem zadowolona, że mieszkam w miłym czystym miasteczku z tak dobrze zorganizo-
waną praca w Szpitalu, Przychodni, Izbie Przyjęć czy Urzędach innych szczebli.

Regina Paszko
Hajnówka

Obchody Dnia Flagi
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W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Hajnówce odbyła się kolejna wizyta studyjna organi-
zowana w ramach mikroprojektu pn. „Hajnówka – Kamieniec. Poznajemy, promujemy.”, realizo-
wanego w ramach projektu parasolowego pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności 
lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Urzę-
du Miasta Hajnówka, dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych oraz goście z Białorusi 
z Wiceprzewodniczącym Kamienieckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego na czele.

Podczas wizyty dwudziestoosobowa grupa miała okazję zapoznać się z placówkami 
prowadzącymi działalność między innymi w dziedzinie oświaty, turystyki, kultury i gospodarki 
komunalnej Miasta Hajnówka i okolicznych gmin. Jako, że wśród gości byli dyrektorzy i kierowni-
cy jednostek edukacyjnych w programie zaplanowano wizyty w Zespole Szkół Nr 2 w Hajnówce, 
Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce i w Zespole Szkół 
w Narewce. W programie ujęto również wizytę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Haj-
nówce oraz przejazd przez Krainę Otwartych Okiennic. W Narewce chętnie odwiedzono Galerię 
Tamary Sołoniewicz, Gminny Ośrodek Kultury i Ośrodek Wypoczynkowy. Ogromne wrażenie 
wywarła wizyta w barokowym kościele katolickim w Narwi i w Skicie ojca Gabriela w Odrynkach.

Drugiego dnia goście zapoznali się z obiektami i funkcjonowaniem Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów w Hajnówce, Świetlicy w Dubiczach Cerkiewnych i Ośrodka Wypoczynkowego 
Bachmaty.                                                                                                                      Emilia Rynkowska 

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za 
treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żad-
nym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Druga wizyta studyjna w Hajnówce

W czwartek, 16 kwietnia, gościła w Hajnówce, z jednodniową wizytą, delegacja estoń-
skiego miasta Suure-Jaani, złożona z przedstawicieli lokalnego samorządu oraz branży tury-
stycznej i drobnej produkcji. Była to już trzecia wizyta delegacji z partnerskiego miasta Suure-
-Jaani, w ramach nawiązanej 10 lat temu współpracy. Członkowie delegacji zainteresowani byli 
poznaniem branży turystycznej funkcjonującej w regionie, w szczególności obiektów oferujących 
kilka usług dla turystów, oraz sektora związanego z lokalnym wytwarzaniem produktów spo-
żywczych. W programie wizyty znalazły się: Sioło Budy (Budy): Pensjonat, Restauracja, Skansen; 
Dwór Bartnika (Narewka): Restauracja, Skansen i muzeum pszczelarstwa, Sala fitness i SPA, 
noclegi; Restauracja Carska (Białowieża): Restauracja, Apartamenty w wieży ciśnień, Apartamen-
ty i Restauracja w wagonikach; Piekarnia „Podolszyńscy” w Hajnówce, „RUNO” Sp. z o.o w Haj-
nówce, Miodosytnia Podlaska w Sakach. Goście z dużym zainteresowaniem zapoznali się z ofertą 
poszczególnych podmiotów.

Składamy szczególne podziękowania właścicielom firm: Restauracja Carska, Piekarnia 
„Podolszyńscy”, „RUNO” Sp. z o.o za gościnność oraz bezpłatne udostępnienie i prezentację swo-
ich obiektów.                                                                                                              Magdalena Chirko

Zastępca kierownika
Referat Polityki Gospodarczej

8 kwietnia 2015 roku w Galerii Haj-
nowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste 
otwarcie pokonkursowej wystawy VIII Prze-
glądu na Haft i Koronkę powiatu hajnowskiego 
2015. Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury 
Rościsław Kuncewicz wraz z kierownik arty-
styczną panią Jadwigą Kuczkin ciepło powitali 
gości przybyłych na tę okazję. Wszyscy uczest-
nicy przeglądu usłyszeli wiele serdecznych 
słów oraz podziękowania za kultywowanie 
tradycji i udział w konkursie. Po podziękowa-
niach przyszedł czas na ogłoszenie wyników. 
W imieniu komisji artystycznej pani Ania Ta-
rasiuk odczytała werdykt. Laureaci otrzymali 
nagrody ufundowane przez Hajnowski Dom 
Kultury, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy i foldery. 

Na przegląd wpłynęło około 200 prac 
wykonanych wyłącznie ręcznie w różnych 

VIII Przegląd na Haft i Koronkę

technikach haftu i koronki, zgłoszonych przez 
40 autorów. Komisja w składzie:

Alina Dębowska – etnograf, kierownik 
Muzeum w Bielsku Podlaskim, przewodniczą-
ca komisji 

Ewa Moroz-Keczyńska – antropolog 
kultury, etnolog, kustosz Muzeum BPN w Bia-
łowieży 

Agnieszka Tichoniuk – historyk sztuki, 
pracownik MiOKB w Hajnówce w swej ocenie 
brała pod uwagę walory artystyczne i prak-
tyczne prac, zachowanie tradycyjnych wzorów 
i regionalnych motywów a także kreatywność, 
estetykę i precyzję wykonania.

Komisja dziękuje paniom: Marii Ni-
czyporuk i Marii Wasiluk za pokazanie swoich 
archiwalnych prac, które będą przykładem 
tradycyjnych starych technik i wzorów.

Krystyna Kędy

Przedstawiciele powiatów z tere-
nu województwa podlaskiego zdecydowali 
o powołaniu Związku Powiatów Wojewódz-
twa Podlaskiego. Tworzona organizacja ma 
na celu usprawnienie realizacji zadań, które 
zostały nałożone prawem geodezyjnym na 
starostwa, a które wiążą się z kosztami. For-
muła związku powiatów daje większe możli-
wości w zakresie realizacji zadań publicznych 
oraz skuteczniejszego pozyskania środków 
unijnych na te cele– mówi Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk.  W grę wchodzi nawet 40 
mln zł – taka kwota przeznaczona będzie na 
realizację celów związku, związanych z popra-
wą i uaktualnieniem ewidencji gruntów i bu-
dynków. Ma to nastąpić poprzez m.in. cyfry-
zację ewidencji gruntów i budynków, w tym 
utworzenie numerycznej mapy ewidencji 
gruntów i budynków oraz pozyskanie danych 
ewidencji budynków i lokali, informatyzację 
zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, udostępnienie ich przez 
portal internetowy uprawnionym podmiotom, 
utworzenie GESUT (Geodezyjnej Ewidencji 
Sieci Uzbrojenia Terenu), a także przejście 
z analogowej mapy na numeryczną (czyli 
mapę w formie cyfrowej, jej zaletami są m.in. 
łatwość aktualizacji oraz łatwość wyszukiwa-
nia informacji).

Działania te przyczynią się do  upo-
rządkowania granic działek (często bowiem 
to, co jest na papierze, nie odpowiada rze-
czywistości), zaś sama cyfryzacja uogólniając 
usprawni pracę urzędu. Na zmianach zyskają 
także inwestorzy i właściciele gruntów oraz 
gminy, które mając mapę numeryczną, będą 
mogły swobodnie przygotowywać np. plany 
zagospodarowania. 

Powiat hajnowski będzie jednym 
z członków tworzonego związku– uchwała 

Powiat Hajnowski członkiem Związku 
Powiatów Województwa Podlaskiego. 

Samorząd realizuje projekty 
cyfryzacji administracji

w tej sprawie została podjęta podczas VII sesji 
rady powiatu w dniu 30.04 br.

Projekt wpisuje się w potrzeby cy-
fryzacji działań i usług urzędu. Aktualnie 
samorząd uczestniczy w projekcie „Wdrażanie 
elektronicznych usług dla ludności woje-
wództwa podlaskiego – część II, administracja 
samorządowa”, który przewiduje cyfryzację 
obiegu informacji na linii petent – urząd oraz 
urząd – urząd. W ramach projektu zrealizowa-
ne zostaną działania polegające na wdrożeniu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce i jed-
nostkach organizacyjnych, wdrożeniu Cyfro-
wego Urzędu, wdrożeniu Systemu Informacji 
Przestrzennej (GIS Podlasia) oraz e-dzien-
nika w Zespole szkół Ogólnokształcących 
w Hajnówce, w ramach Podlaskiej Platformy 
Elektronicznej. W trackie realizacji pozostaje 
także projekt Podlaski System Informacyjny 
e-Zdrowie, którego celem jest rozwój i popra-
wa dostępności do publicznej służby zdrowia 
ludności województwa podlaskiego. Urucho-
mienie systemu dla pacjenta oznaczać będzie 
w praktyce m.in. możliwość rejestracji wizyty 
przez internet– bez konieczności wychodzenia 
z domu i długich oczekiwań w kolejce. Projekt 
w konsekwencji przyspieszy proces leczenia 
oraz skróci procedury administracyjne. 

Ponadto, w związku z wysoką liczbą 
czytelników on-line, w tym osób niepełno-
sprawnych, strona powiatu została dosto-
sowana do potrzeb tej grupy internautów 
(standard WCAG 2.0), co potwierdza certyfikat 
dostępności; witryna udostępniona jest także 
w różnych wersjach językowych. Na stronie 
uruchomiona jest także aplikacja umożliwia-
jąca kontakt ze Starostą Hajnowskim (zakład-
ka: Zadaj pytanie Staroście). 

Katarzyna Nikołajuk

Partnerska wizyta
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Nikogo nie trzeba przekonywać, że pływanie to złoty środek na wszystko. Zarówno na 
duszę jak i harmonijny rozwój całego ciała.  

Powstały w 2009 roku kryty basen, przysporzył radości  mieszkańcom Hajnówki i pobli-
skich miejscowości. Stworzył również szerokie możliwości do organizowania imprez rekreacyj-
no-sportowych. Ich organizacją zajął się Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Parkiem 
Wodnym.  

W pierwszych latach zawody były adresowane do mieszkańców miasta i powiatu.  W mia-
rę zdobywanych doświadczeń i kwalifikacji sędziowskich, dostaliśmy propozycję przeprowadze-
nia półfinałów wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego. Kontynuacją  dobrej organizacji 
były Międzynarodowe Klubowe Zawody Pływackie, które odbyły się 18 kwietnia 2015 r. w ramach 
mikroprojektu  „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska.

Wyniki na www.hajnowka.pl
Menadżer Sportu – Janusz Ludwiczak

Komunikat z zawodów klubowych - 2015r.

Region Puszczy Białowieskiej ze względu na bogactwo przyrodnicze i kulturowe to atrak-
cyjny kierunek podróży. Z myślą o turystach oraz mieszkańcach regionu Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce planuje dodruk publikacji promujących wypoczynek na skraju Puszczy Białowieskiej. 
W ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy 
Białowieskiej” przygotowywane są dodruki folderów: „Informator turystyczny”, „Szlaki rowerowe 
w regionie Puszczy Białowieskiej”, „Nordic Walking Park - Kraina Puszczy i Żubra” oraz szczegó-
łowa mapa turystyczna. 

Wydawniczymi nowościami starostwa będą publikacje:
- „Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej” (w ramach projektu „Platforma 

współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej”) 
-  folder „Turystyka aktywna w regionie Puszczy Białowieskiej” (w ramach projektu „Roz-

wój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym“). 
Poradnik ma charakter edukacyjny– książka to prawdziwe kompendium wiedzy, znaj-

dziemy w niej ciekawostki dotyczące życia leśnych mieszkańców, form ochrony przyrody oraz hi-
storii Puszczy Białowieskiej. Z kolei folder „Turystyka aktywna w regionie Puszczy Białowieskiej”, 
skierowany do miłośników aktywnego spędzania czasu, prezentować będzie walory turystyczne 
w ujęciu transgranicznym. Folder zostanie wydany wkrótce.

Na tym nie koniec wydawniczych newsów: dostępna jest już wyrywana mapa turystyczna 
oraz ulotki informacyjne o atrakcjach turystycznych w powiecie hajnowskim oraz rejonie kamie-
nieckim, przygotowane w ramach projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turysty-
ki”. Materiałów promocyjnych należy szukać w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej 
w Hajnówce (ul. 3 Maja 45) oraz Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Wydziale Promocji 
i Rozwoju (pokój nr 4).  Pełen komplet publikacji będzie dostępny już na początku czerwca. 

Przygotowanie materiałów promocyjnych to nie jedyne działania podejmowane przez 
starostwo na rzecz promocji turystyki. Z bogatego wachlarza inicjatyw należy wyróżnić: przygo-
towanie spotów promujących region (dostępne są na stronie powiatu w zakładce „Filmy o powie-
cie”), udział w prestiżowych targach turystycznych (kalendarz eventowy na najbliższe miesiące 
obejmuje targi m.in. w Lublinie, Warszawie oraz Poznaniu), stały kontakt z portalami turystycz-
nymi (w tym z wp.pl, targiturystyczneonilne.pl, polska.travel.pl), dbałość o szlaki wytyczone w re-
gionie Puszczy Białowieskiej (przykładowo w latach 2013– 2014 przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych dokonano modernizacji Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, z kolei w tym roku 
planowane jest zakończenie prac remontowych na czerwonym szlaku rowerowym), organizacja 
przedsięwzięć turystycznych. Już teraz zapraszamy na polsko-białoruski rajd nordic walking oraz 
rowerowy. Szczegóły wkrótce! 

 Projekty: „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym” 
oraz „Polsko – białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2007-2013 realizowanego w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicja-
tyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowa-
rzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Bia-
łowieskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona 
przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych 
sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katarzyna Nikołajuk

17 kwietnia w Kaliskim  Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu odbył się, stojący na 
bardzo wysokim poziomie, Konkurs Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej o zasięgu ogólno-
polskim „O Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”.

Hajnowski Dom Kultury reprezen-
towały 3 solistki: Wanda 
Ginszt, Katarzyna Drużba 
i Julita Wawreszuk, które 
do udziału w Konkursie 
zostały zakwalifikowane 
na podstawie nadesłanych 
wcześniej nagrań demo.

W  K o n k u r s i e 
wzięło udział 48 uczest-
ników z 8 województw: 
wielkopolskiego, dolno-
śląskiego, lubuskiego, 
mazowieckiego, śląskiego,  zachodniopomor-
skiego, kujawsko- pomorskiego i podlaskiego. 

Finalistów oceniało profesjonalne jury 
w składzie : 

Julita Wawreszuk i Katarzyna Drużba 
ze Studia Piosenki HDK  wygrały  

Ogólnopolski Konkurs Piosenki w Kaliszu

Starostwo Powiatowe 
przygotowuje publikacje turystyczne

- prof. Andrzej Ryłko - dyrygent, profesor 
wydziału pedagogiczno -artystycznego Uni-
wersytetu w Kaliszu

- Adam Prucnal - muzyk, skrzypek zespołu 
„Brathanki”
- Jacek Wójcicki - aktor, wokalistka

Po wysłuchaniu 
wszystkich solistów w czte-
rech kategoriach wieko-
wych jury ogłosiło werdykt:

G R A N D  P R I X 
otrzymała JULITA WAW-
RESZUK („Wybacz mama-
sza”)

I miejsce w kate-
gorii gimnazjum otrzymała 
KATARZYNA DRUŻBA 
(„Jaki piękny świat”)

Gratulujemy serdecznie! Rodzicom 
Wandy Ginszt dziękuję za organizację wyjazdu 
i opiekę nad dziewczynkami.

Marta Gredel-Iwaniuk

Sezon turystyczny w regionie Pusz-
czy Białowieskiej otwierają questy – ciekawa 
oferta przygotowana przez Starostwo Powia-
towe w Hajnówce, skierowana do miłośników 
przygód, turystyki aktywnej  oraz pasjonatów 
lokalnych opowieści.

Questing polega na przejściu nieozna-
kowanej trasy wg wskazówek zawartych w ry-
mowanym tekście. W trakcie questowej wypra-
wy na uczestnika czekają różne niespodzianki 
– wskazówki zawarte w ulotce oraz rozwiązane 
zagadki zaprowadzą do miejsca skarbu. Kiedy 
dotrzemy już do skrzyni ze skarbem, podzielmy 
się wrażeniami w księdze, a pieczęć odbijmy na 
swojej karcie jako dowód przejścia questu.

Przypomnienie o questowym konkursie
Questy o różnorodnej tematyce – przy-

rodniczej, kulturowej lub historycznej ukazują 
piękno regionu. W rymowanych wierszykach 
ujęto ciekawostki, opowieści, legendy o każdej 
z gmin powiatu hajnowskiego. Przykładowo, 
w Narwi podążymy śladami królowej Bony, 
w Narewce odkryjemy historię żydowskiej 
społeczności, w Czyżach poznamy charaktery-
stykę drewnianej architektury, zaś w Hajnówce 
quest przeniesie nas do dwudziestolecia 
międzywojennego, kiedy miasto było prężnie 
rozwijającym się ośrodkiem przemysłu drzew-
nego.

Questing to doskonała propozycja 
spędzenia wolnego czasu dla wszystkich – dla 

młodzieży ze szkół to forma poznania swojej 
małej ojczyzny oraz spędzenie lekcji w sposób 
nietypowy (J), dla turystów pozwoli odkryć cie-
kawostki regionu, dla rodzin stanowi pomysł na 
fajne popołudnie; bez względu na wiek i miejsce 
zamieszkania wycieczki trasami questu dostar-
czą dużą dawkę emocji i zabawy.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
zaprasza do wspólnej zabawy – z myślą o ma-
jowym i czerwcowym weekendzie ogłoszono 
konkurs „Zostań Mistrzem questów”. Konkurs 
trwa do 8 czerwca 2015 r., polega na przejściu 
minimum 3 questów wybranych spośród 15. 
dostępnych tras w regionie Puszczy Biało-
wieskiej  oraz wykonaniu minimum 2. zdjęć 

stanowiących odpowiedź „moje przygody na 
questowej trasie”. Premiowane będą fotografie 
dokumentujące moment rozwiązanie questu, 
poszukiwanie skarbu, przejście/przejechanie 
poszczególnych tras. Zdjęcia powinny przedsta-
wiać ludzi na trasie questu.

Ulotki z questami są dostępne w Cen-
trum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej 
przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce oraz w Wydziale 
Promocji i Rozwoju Starostwa w Hajnówce 
pok.4 przy ul. Zina 1 lub do pobrania na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl. 

Organizatorzy do udziału zapraszają, 
mnóstwo nagród dla zwycięzców mają!

Katarzyna Nikołajuk 
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