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Nasz patronat
X Jarmark Żubra o smaku Hajnowskiego Marcinka

17 lipca 2016 r. godz. 16.00 - Park Miejski w Hajnówce

 26.06.2016r. (niedziela) 
poznaliśmy laureatów XIV edycji 
konkursu „Przebojem na antenę”. 
Ten dzień wniósł w hajnowską 
przestrzeń mnóstwo pozytyw-
nych muzycznych atrakcji i moc 
wrażeń. Zakończył on tym samym 
trwające w dniach 17-26 czerwca 
obchody Dni Hajnówki. Na scenie 
amfiteatru miejskiego zaprezento-
wało się 13 najlepszych zespołów 
wyłonionych przez poszczególne 
rozgłośnie regionalne Polskiego 
Radia. Uczestnicy wykonali utwory 
w różnych stylach muzycznych. 

O zwycięzcy Konkursu zade-
cydowała Komisja Ogólnopolska 
złożona z przedstawicieli Rozgłośni 
Regionalnych. Oto, kto walczył 
o nagrodę główną:

XIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
„Przebojem na antenę” 2016 - znamy zwycięzców!

Ewa Szlachcic, „ Wracam”, (Polskie 
Radio Białystok),
Mistah Lego, „Mamy to” (Polskie 
Radio PIK Bydgoszcz),
Robert Krawczyk, „Przypominasz 
mi” (Polskie Radio Katowice),
Folya, “Lovesong – in the name 
of love” (Polskie Radio Kielce),
L.E.M., „Wiklinowy fotel” (Polskie 
Radio Kraków),
The Lipstic Monkeys, “Cant’t change 
the world” (Polskie Radio Lublin),
Trabanda, „Zawsze taka sama” 
(Polskie Radio Łódź),
We All Eat Clouds, „Czternaście” 
(Polskie Radio Olsztyn),
Mateo Paz feat. Meg, “Take a break” 
(Polskie Radio Opole),
Eleanor Gray, “Walking on the clouds” 
(Polskie Radio MERKURY Poznań),

Tension Zero, „Rush” (Polskie Radio 
Rzeszów),
Pan Pan feat. Natalia Lubrano, „Ko-
kon” (Polskie Radio RDC Warszawa),
Patrycja Nowicka, „Centymetry” 
(Polskie Radio ZACHÓD Zielona Góra).

Aby podgrzać atmosferę 
i emocje uczestników i publiczno-
ści, w oczekiwaniu na  ogłoszenie 
ostatecznych wyników, mogliśmy 
być świadkami niesamowitego 
koncertu ubiegłorocznej laureatki 
„Przebojem na antenę” (III miej-
sce) -  Mademoiselle Carmel 
wraz z zespołem. Na około 
godzinę wprowadzili publiczność 
w afrykańsko-jamajsko-folkowy 
klimat. 

O godz. 20.00 nadszedł 
Cd. str. 4

19 czerwca br. odbyła się im-
preza promocyjna „VII Nadbużańskie 
Ziołowe Spotkania”.  Imprezę rozpo-
częła Pani Agnieszka Wojtkowska 
- Prezes SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. 
Nad przebiegiem uroczystości czuwał 
konferansjer - Zdzisław Kryński. Na 
początku wyróżniono zasłużonych 
zbieraczy ziół z Podlasia. Wyróżnienia 
otrzymali: Przemysław Anusiewicz, 
Dariusz Nieroda, Eugeniusz Zgiet. 
Podczas uroczystości odbyło się kilka 
konkursów m.in. kulinarny ziołowy 
przysmak (były 3 kategorie, w każ-
dej I,II,III miejsce zwycięskie (lista 
wygranych na www,wiescipodlaskie.
eu), konkurs szybkości zbierania ziół 
(wygrała Barbara Podleśna) oraz 
Szukanie Kwiatu Paproci (wygrały 
siostry Barbara i Zofia Podleśne). 
Impreza uatrakcyjniona została przez 
występy zespołów takich jak: Polne 
Maki, Spektakl Fintikluszki, Szkolny 
Klub Tańców Polskich przy Zespole 
Szkół w Drohiczynie, Agata Waw-
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VII Nadbużańskie Ziołowe Spotkania

rzyniak, Chór Jesień, Kalina, Zespół 
Wokalny Siedleckiego Uniwersytetu 
III Wieku,  Marcin Kłosowski - półfi-
nalista „DISCO STAR” oraz dyskotekę 
z Zespołem Gama. Podczas imprezy 
przeprowadzona została zbiórka 
publiczna dla chorego chłopczyka 
Łukasza Kosowskiego. Szkolny Klub 
Tańców Polskich przy Zespole Szkół 
w Drohiczynie swoje wynagrodzenie 
za występ w całości przeznaczył dla 
tego chłopczyka. Razem uzbierano 
996,83 zł. Pieniądze zostały wpła-
cone na konto fundacji dla Łukasza 
Kosowskiego, przeznaczone będą na 
pokrycie wysokich kosztów leczenia. 
W imprezie uczestniczyli także 
wystawcy z terenu LGD, którzy pro-
mowali regionalną zdrową żywność 
i rękodzieło. Impreza zakończyła się 
dyskoteką, którą prowadził zespół 
„GAMA”.

 Więcej zdjęć na 
www.wiescipodlaskie.eu

Sylwia Tylus

INFORMACJA
o wywieszeniu wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim informuje, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 został wywieszony 
na okres 21 dni tj. od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 05 sierpnia 2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego.
Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w try-
bie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego nastąpiło na podstawie 
Uchwały  Nr 22/86/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 lipca 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego 
w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17 lub pod numerem telefonu: (85) 833-10-91, (85) 833-10-93.

Dworek Smulskich w parafii Najświętszej  Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim tętni życiem 

Festyn rodzinny  parafii 
10 lipca przy Dworku Smulskich 

odbył się festyn rodzinny Parafii Naj-
świętszej Opatrzności Bożej w Bielsku 
Podlaskim. Festyn poprzedziła Msza 
św. Wystąpiły grupy działające przy 
„Stowarzyszeniu Ojcowizna Ziemi 
Bielskiej”, a także dzieci, które ak-
tywnie brały udział w zajęciach, jakie 
odbywały się przy Dworku w okresie 

Cd. str. 2
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Festyn rodzinny parafii 

wakacyjnym. Uczestnicy pikniku wzięli 
udział w licznych grach, zabawach 
oraz konkurencjach rodzinnych. 

Festyn odbył się pod hasłem 
„Opatrzność z Rodziną”. - Rodzina od 
zawsze jest i powinna być podporą 
dla każdego człowieka”  – mówił 
w homilii  ks. prał. Zbigniew Karolak:

- Ja też jestem z rodziną, 
przyszedłem dobrze  spędzić tu czas 
i wam tego samego życzę – mówił 
Jarosław Borowski, burmistrz miasta.

Piknik swoją obecnością za-
szczycili goście z miast partnerskich 
Bielska Podlaskiego – Świetłogorsk, 
Rechow, Keleraszi, Kobryń, którzy 
uczestniczą w tradycyjnych już 
Międzynarodowych Koloniach Inte-
gracyjno-Kulturowych. Białorusini, 
Mołdawianie oraz Ukraińcy, przez 
10 dni poznawali  tradycje u kulturę 

Cd. ze str. 1 polską oraz życie swoich rówieśników. 
Goście mieli okazję zaprezentować 
kulturę swoich państw, czy regionów. 

Dominował taniec i śpiew nie 
tylko przy akompaniamencie muzyki  
religijnej, ale i m.in. rocka celtyckie-
go, czy greckiej zorby. Nie zabrakło 
niespodzianek. Na placu zabaw była 
zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa, 
piaskownica, huśtawka klasyczna 
i akrobatyczna. Na najmłodszych 
czekała  trampolina.

 Najważniejszą z rywalizacji 
sportowych, był rozegrany mecz 
piłki nożnej, pomiędzy ojcami i ich 
pociechami oraz przeciąganie liny. 
Kobiety zmagały się w rzucie na 
odległość oponą.

Jak zawsze organizatorzy 
pamiętali o potrawach kulinarnych. 
Goście z Mołdawii zaprezentowali 
obrzęd powitania chlebem i solą. 

Tradycyjnie już po raz szó-
sty   z okazji  Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich ,  Dnia Dziecka,   
Dnia Samorządowca   oraz  rocznicy  
oficjalnego otwarcia  Boiska OR-
LIK  w Czeremsze  organizowane są 
na Boisku Orlik rozgrywki  pn. „ Turniej 
o Puchar Wójta Gminy Czeremcha”. 

W rozgrywkach rywalizują  
miejscowe drużyny amatorów, ak-
tywistów, klubów sportowych oraz 
drużyny reprezentujące  miejscowe  
zakłady  pracy .

W tym  roku    rozgrywki  o Pu-
char Wójta  Gminy Czeremcha  przy-
padły w Dniu Samorządowca tj.  27 
maja  2016r. Od godziny 13.00 
o Puchar Wójta walczyło  9 drużyn  
w kategorii piłki nożnej i  4 drużyny 
w kategorii przeciągania liny. 

 Ze względu na ilość drużyn  
w kategorii  piłka nożna uczestników  
podzielono na dwie grupy. Swoje 
reprezentacje   zgłosiły:  Nasycalnia 
Podkładów Kolejowych w Czeremsze,  
Straż Graniczna,  Klub Sportowy 
Kolejarz,  Ochotnicza Straż Pożarna, 
Parafia Prawosławna i Parafia Rzym-
skokatolicka  oraz młodzież lokalna 

Zmagania  o Puchar Wójta Gminy Czeremcha  na Boisku ORLIK  w Czeremsze 
 pod nazwą Coco Jumbo.

 W  półfinale rywalizowały czte-
ry  drużyny: Klub Sportowy  Kolejarz, 
Coco Jumbo, Parafia Rzymskokatolic-
ka  oraz  drużyna Straży Granicznej  
w Czeremsze. 

W  finale Klub Sportowy  Kole-
jarz  pokonał drużynę  funkcjonariuszy 
Straży Granicznej  3:0. 

Po zakończeniu  rozgrywek 
piłkarskich cztery  drużyny   zmagały 
się  w przeciąganiu liny. Wspaniałe 
widowisko .  

W tej kategorii  najsilniej-
szą  okazała się  reprezentacja 
Urzędu  Gminy Czeremcha, która 
siłowała się  ze stałymi bywalcami 
Orlika, strażakami oraz reprezentacją 
Nasycalni Podkładów.

Wynik końcowy rozgrywek  
przedstawia się następująco:
I.W kategorii -  piłka nożna:
1. Kolejarz Czeremcha 
2. Straż Graniczna 
3. Coco Jumbo 
4. Parafia Rzymskokatolicka 
w Czeremsze 
5. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Czeremsze 

6. Parafia Prawosławna w Cze-
remsze  

7. Nasycalnia Podkładów w Cze-
remsze
II. W kategorii  - przeciąganie 
liny: 
1. Urząd Gminy Czeremcha 
2.  Ochotnicza Straż Pożarna 
w Czeremsze   
3. Orlik 
4. Nasycalnia  Podkładów w Cze-
remsze.

W krótkim  wystąpieniu  pod-
sumowującym imprezę Wójt  Gminy 
Czeremcha Michał Wróblewski  ser-
decznie podziękował    zawodnikom 
za udział w turnieju, a tym   samym 
stworzenie wspaniałego  widowiska 
sportowo –kulturalnego dla naszej 
społeczności lokalnej. Serdeczne  
podziękowania skierował także  do 
Pani Ireny Paszkowskiej – animatorki  
na ORLIKU za merytoryczne przy-
gotowanie i prowadzenie imprezy.  

Turniej organizowany jest po 

to, aby popularyzować  aktywne 
formy spędzania wolnego czasu, by 

uczyć sportowej rywalizacji.  W tym 
turnieju   nie ma przegranych , wszy-
scy   uczestnicy zostaną nagrodzeni.   
Trzy zwycięskie  drużyny  w poszcze-
gólnych kategoriach  otrzymują 

puchary za zajęcie poszczególnych 
miejsc, natomiast   pozostałe drużyny 
otrzymują  puchary   za uczestnictwo 
w rozgrywkach.  

Wręczenia podziękowań i   
pucharów dokonał  Michał Wró-
blewski- Wójt Gminy Czeremcha  
wspólnie  z Panem  Sergiuszem 
Smykiem Przewodniczącym Rady 
Gminy Czeremcha i Panią  Mariolą 
Szymańczuk Dyrektorem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze.   
Następnie   wszystkich  uczestników  
imprezy zaproszono na gorący bigos.

Serdecznie dziękujemy  orga-
nizatorom i wszystkim  uczestnikom 
imprezy lokalnej  pn. „Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Czeremcha” oraz  za-
praszamy do wspólnej zabawy i ki-
bicowania za  rok.                     (MI)

Można było  skosztować przysmaków 
z  Polski, Mołdawii, Białorusi, Rosji 
i Ukrainy. Organizatorzy zagwaran-
towali potrawy z grilla, bigos , ciasto 
i watę cukrową.

Wśród stoisk było stoisko Ko-
mendy Powiatowej Policji w Bielsku 
Podlaskim, gdzie można było, zasię-
gnąć wielu porad, w tym jak spędzić 
bezpiecznie wakacje. Wręczane były 
również ulotki i broszurki informa-
cyjne. Dorośli mogli  sprawdzić się 
w tzw. „alkogoglach”. Można też 
było spotkać się z personelem  ra-
tunkowym służby zdrowia, zapoznać 
się z działalnością  Kasy Stefczyka.

Wakacyjny wypoczynek, piknik 
wsparli m. in.: Państwo Łuczaj, Pań-
stwo Bienaszowie, Kasa Stefczyka 
„SKOK” z Bielska Podlaskiego.

 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Dnia 19 czerwca 2016 obcho-
dzono jubileusz 35-lecia działalności 
Zespołu Śpiewaczego z Czerem-
chy Wsi. Uroczystości odbyły się 
w świetlicy wiejskiej w Czeremsze 
Wsi. Oprócz koncertu Szanownych 
Jubilatek na jubileuszu zagrały: 
Czeremszyna, Rodyna z Dubiażyna 
i Hiłoczka. Były życzenia, prezenty 
i mnohaja lieta. 

Kilka słów o zespole.
Zespół śpiewaczy z Czeremchy 

Wsi powstał z inicjatywy Michała 
Wiszenko oraz Jana Krupy. 

Na początku zespół składał 
się z ośmiu kobiet: Luba Salińska, 
dwie Anny Kierdelewicz,  Wiera 
Panasiuk, Nadzieja Wnuczko, Anna 
Bociuk, Maria i Lidia Kierdelewicz. 

 Po raz pierwszy przed więk-
szą publicznością zespół wystąpił 
podczas Festiwalu ,, Piosenka Bia-
łoruska” w Białymstoku 15 lutego 

Jubileuszowy koncert
1981 roku zajmując II miejsce. 
Wśród solistów w kategorii piosenki 
folklorystycznej Anna Kierdelewicz 
zajęła III miejsce oraz duet Anna 
Kierdelewicz i Anna Bociuk zajęły 
III miejsce.

Przez 35 lat swojej działal-
ności zespół występował na wielu 
konkursach, przeglądach zajmując 
czołowe miejsca zarówno w kate-
gorii zespół, jak również w kategorii 
solistów i duetów.

Zespół koncertował w wielu 
podlaskich miejscowościach m.in. 
Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, 
Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, 
Narew, Czeremcha, Czarna Biało-
stocka, Krynki, Ploski, Kożliki, a także 
w Sopocie  oraz na Ukrainie.

Obecny skład zespołu: Anna 
Bociuk, Nadzieja Wnuczko, Eugenia 
Kerdelewicz, Nadzieja Dudel, Halina 
Szatyłowicz.
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Atrakcji nie zabrakło na festynie 
gminno-szkolnym zorganizowanym 19 
czerwca w Topczewie. Dzieci miały bez-
platny dostęp do dmuchanych zabawek 
i trampoliny.  Ogromna poularnością 
cieszyły się też konkursy rodzinne.

W konkursie ortograficznym „Życie 
bez nałogów” wzięło udział 15 rodzin. 
Bęzbłędnie napisala dyktando i zdobyła 
I miejsce rodzina Konopków, drugie 
miejsce zajęła rodzina Angielczyków 
a III rodzina Kraszewskich.

W konkursie plastycznym promu-
jącym zdrowy styl życia pod hasłem 

Topczewo

Piknik Rodzinny
„Trzymaj formę” uczestniczyło 11 rodzin. 
I miejsce zajęły rodziny: Pasińskich 
i Krysiuk, II miejsce rodziny: Olędzkich, 
Silewończuk i Kraszewskich, a III m. 
rodziny: Borowskich, Odachowskich, 
Zapisek, Angielczyków i Wasilewskich.

Wiele emocji wzbudził tez konkurs 
sportowy. Z grona siedmiu rodzin naj-
lepsza okazała się rodzina Pasińskich, 
która wyprzedziła rodziny: Karpiesiuków 
i Selwoników.

A piknik zakończył wieczorny blok 
rozrywkowy zakończony dyskoteką pod 
chmurką.                                     (r)

To był już ósmy konkurs piosenki 
rosyjskiej  zorganizowany 9 czerwca 
w Szkole Podstawowej w Strabli. 
W konkursie wzięli udzial oprócz 
gospodarzy reprezentanci szkół pod-
stawowych w Augustowie, Boćkach, 
Orli, Topczewie i Wyszkach. Konkurs 
odbywał się w trzech kategoriach: 
zespół, duet i soliści.

W kategorii „solo” wystapiło 12 
solistów;  grand prix zdobyła Zuzanna 
Kolodziejska, I m. Gabriela Dębicka 
i Maja Sidoruk, II m. Aleksandra La-
chowska i Maciej Szolc, III m. Kinga 
Malinowska i Eliza Tadrzak - wszyscy 
z SP w Strabli. Wyróżnienia otrzymali 
pozostali uczestnicy: Natalia Gliwicka, 
Wiktoria Gliwicka,  Mateusz Kraszewski, 
Wiktoria Mieszczyńska i Julia Wyszyńska.

W kategorii „duet” wystapiły 

Strabla
Śpiewać każdy może

16 czerwca odbyła się ostatnia 
sesja Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Wyszki VI kadencji, na której 
podsumowano dwa lata jej pracy. 
Kierownictwo szkoły oraz opiekunki 
Rady wręczyli wszystkim radnym 
pamiątkowe podziękowania i książki.

Rada pracowała w nastepu-
jącym składzie: Natalia Zabrocka 
- przewodnicząca, skarbnik Kinga 
Młodzianowska i Martyna Bogusz 
- Wiceprzewodniczące, Gabriela 
Angielczyk, sekretarz - Beata Kar-
daszewicz. Członkami Rady byli:  Da-
mian Bazylewski, Paulina Chomicka, 
Hubert Falkowski, Emilia Filipczuk, 

Ostatnia Sesja MRG
Afrodyta Górska, Kamil Marczuk, 
Paulina Michalska, Aleksandra Pa-

uczennice ze Strabli: Gabriela Dębicka 
i Julia Wyszyńska.

W kategori „zespół”  I m. przypa-
dło zespołowi z Topczewa w składzie: 
Gabriel Grygoruk, Karolina Karpiesiuk 
i Natalia Karpiesiuk, II miejsce przyznano 
reprezentantkom Wyszek wskladzie 
Paulina Baranowska, Karolina Borowska, 
Patrycja Falkowska i Marta Olszańska, 
IIi byl zespół ze Strabli: Jakub Awruk, 
Kacper Nazarko, Łukasz Sacharko 
i Hubert Wójcik.

Oprócz przesłuchań konkursowych 
publiczność mogła obejrzeć występ 
Weroniki Falkowskiej uczestniczki 
I Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
Rosyjskiej „Bałałajka” w Siedlcach.

Śmiano się do łez  oglądając 
zabawne sceny z bajki „Masza i niedźwi
edź”.                                              (or) 

sińska, Ewa Rzepniewska, Gabriela 
Wyszkowska.                            (tp)

Zdjęcie: Portal ZS Wyszki

Zakończył się najbardziej pre-
stiżowy plebiscyt rolniczy w Kraju - 
AgroLiga. 14 czerwca w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  nagrodzono 
najlepszych rolników i firmy pracujace 
na rzecz rolnictwa.  W ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego tytuł Mi-
strzów Krajowej AgroLigi prezydent 
Andrzej Duda wręczył rolnikom Annie 
i Sylwestrowi Jaszczołt z Jaszczołt 
w gminie Grodzisk. W kategorii firm 
tytuł wicemistrza otrzymała często 

Mistrzowie z Jaszczołt
goszcząca na naszych łamach firma 
Metal Fach z Sokółki.

Przed laty Sylwester Jaszczołt 
zrezygnował z kariery muzycznej 
w discopolowym zespole Crazy Boys, 
wraz z żoną przejął gospodarstwo 
rodzinne i zajął się hodowlą najpierw 
trzody chlewnej a następnie bydła, 
Dziś małżeństwo gospodaruje na 
236 ha i produkuje 1,67 mln litrów 
mleka rocznie.                          (ws)
więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Rozstrzygnięto konkurs Podlaska 
AgroLiga 2016. 7 lipca w Urzędzie 
Wojewódzkim spotkali sie tegoroczni 
laureaci konkursu. W tegorocznym 
konkursie startowało 8 gospodarstw 
rolnych i 6 firm. Tytuł Mistrza Podla-
skiej AgroLigi 2016 w kategorii rolnicy 
zdobyli Dorota i Andrzej Dziekońscy 
z Dziękoń w gminie Mońki. Wicemi-
strzem został  Mikołaj Korol z Miel-
nika.  Równorzędne tytułu laureata 
Podlaskiej AgrLigi otrzymały m.in. 
gospodarstwa: Zoji i Wiktora Grycuk 

Podlaska AgroLiga 2016
z Szostakowa w gminie Czyże, Bar-
bary i Jana Jarmocik z Orzechowicz 
w gminie Bielsk Podlaski.

W Kategorii  „firmy” tytuł Mistrza 
Podlaskiej AgroLigii Komisja przyznała 
Grupie Agrocentrum z Grajewa. Tytuł 
wicemistrza zdobyła PHU Optima 
Pawła Wyszyńskiego z Kleosina 
w gminie Juchnowiec Kość.

Plebiscyt organizuje Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Szepieto-
wie.                                       (ws)
więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Zdjęcie z portalu odr szepietowo

Ruszy długo wyczekiwany przez mieszkańców Wyczółek w gminie Nurzec 
Stacja remont 950 metrowego odcinka drogi w ich wsi. Prace remontowe 
poprowadzi firma PPHU „Transbet” z Białej Podlaskiej, a koszt inwestycji 
wyniesie 123 tys złotych. W ramach inwestycji zostanie wyremontowana 
nawierzchnia bitumiczna drogi oraz zostaną odkrzaczone i odmulone 
przydrożne rowy.                                                                                (w)

Wyczółki

Nareszcie remont

27 kwietnia 2016 roku podczas 
posiedzenia Rady na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Białostockiej 
odbyło się wręczenie nagród za 
udział w konkursie El-Robo-Mech. 
Celem konkursu było wykonanie 
pracy związanej z mechaniką, fizyką, 
automatyką, informatyką.

- Komisja miała do czynienia 
z przenośnym urządzeniem do nauki 
programowania, łazikiem, pojazdem 
wykonującym parkowanie równoległe, 
czy też modelem robotycznego ra-
mienia, który właśnie miałem okazję 
tam zaprezentować. Cieszę się, że 

Konkurs El-Robo-Mech na 
Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Białostockiej

Brawo Adam!

Cd. str. 4
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XIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Przebojem na antenę” 2016 
- znamy zwycięzców!

Cd. ze str. 1
ten najważniejszy, emocjonujący 
moment. 

Nagrodę główną o wartości 
10 tys. złotych ufundowaną przez 
Rozgłośnie Regionalne Polskiego 
Radia, przyznano reprezentantowi 

Polskiego Radia Markury z Pozna-
nia - zespołowi Eleanor Grey 
i ich piosence “Walking on the 
clouds”. Zespół otrzymał także 
wyróżnienie Polskiego Radia 
Białystok, którym jest występ 

podczas koncertu „Białystok - Miasto 
Dobrej Muzyki”. 

II miejsce zajął zespół Tra-
banda z piosenką „Zawsze taka 
sama” (Polskie Radio Łódź). Na-
grodę 5 tys. zł ufundował Wojciech 

Straszyński – prezes Polskiego 
Radia Białystok. Dodatkowo gru-
pa zyskała możliwość nagrania 
własnej płyty dzięki uprzejmości 
Sony Music Polska. Wydawca 
docenił muzyczny talent młodych 
muzyków, wspierając tym samym 

ich dalszą karierę. 
III miejsce i 3 tys. zł otrzymał 

zespół Mistah Lego z piosenką 
„Mamy to” (Polskie Radio PIK 
Bydgoszcz).  Nagroda została 
ufundowana przez Burmistrza 

Miasta Hajnówka – Jerzego Siraka. 
Wręczył ją Andrzej Skiepko, Zastępca 
Burmistrza Miasta Hajnówka. 

Publiczność również miała 
szansę wybrać swojego faworyta 
w głosowaniu internetowym. Słu-

chaczom najbardziej przypadła 
do gustu grupa Mateo Paz feat. 
Meg z energetycznym utworem 
“Take a break” z Polskiego Radia 
Opole. Nagroda publiczności to 
2 tys. złotych (ufundowane przez 
Starostę Hajnowskiego Mirosława 
Romaniuka – wręczyła ją wicestaro-

sta Powiatu Hajnowskiego Jadwiga 
Dąbrowska) oraz pióro przekazane 
przez Wojewodę Podlaskiego Boh-
dana Paszkowskiego. 

Swą nagrodę przyznała rów-
nież Agencja Muzyczna Polskiego 
Radia. Jest nią nagranie własnego 
singla i jego promocja. To specjalne 
wyróżnienie przypadło grupie Pan 
Pan feat. Natalia Lubrano (Pol-
skie Radio RDC Warszawa), którzy 
podczas finału wykonali utwór 
„Kokon”. 

Dzięki kolejnej edycji „Prze-
bojem na antenę” poznaliśmy 
nadzieje polskiej sceny muzycznej. 
Laureatom życzymy wielu sukcesów 
w podbojach rynku muzycznego 
oraz rozwoju własnych pasji. 

Brawo Adam!

mogłem wziąć w tym konkursie 
wziąć udział, byłem najmłodszym 
uczestnikiem (większość stanowili 
siedzący w temacie studenci) i tak 
było pewnym osiągnięciem, o czym 
najlepiej świadczy 5. miejsce w tak 
prestiżowym konkursie – mówi  Adam 
Wołkowycki, uczeń klasy  kl. IC 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
prawo do studiowania na dowolnie 
wybranym kierunku na Wydziale 
Mechanicznym lub Elektrycznym 
Politechniki Białostockiej. Dodatko-
wo zespoły, które wywalczyły trzy 
pierwsze miejsca  uhonorowano  
nagrodami pieniężnymi.

Adam był także wyróżniony 
przez dyrekcję podczas  zakończenia 
roku szkolnego

 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Cd. ze str. 3

Przyznanie nagród to nie był 
koniec tego gorącego, letniego 
i muzycznego wieczoru. Organizato-
rzy nie szczędzili wrażeń. Gwiazdą 
specjalną XIV finału PNA 2016 był 
zespół „Bracia”. Rockowe, pełne 
emocji energetyczne brzmienia 
porywały hajnowski amfiteatr przez 

niemal dwie godziny. Na zakończenie 
miał miejsce wybuchowy akcent – 
hajnowskie niebo rozświetlił pokaz 

różnobarwnych sztucznych ogni. 
Cieszy nas, że impreza o tak 

dużej randze muzycznej w skali 
ogólnopolskiej może gościć w mie-
ście Hajnówka. Jest to dla nas 
wyróżnienie, ale także szansa na 
promocję miasta, jego okolic jako 
miejsca otwartego na kulturowe 
wyzwania. Z wielką niecierpliwością 
czekamy na kolejną edycję. 

Emilia Korolczuk

Organizatorzy: Polskie Radio Bia-
łystok, Urząd Miasta Hajnówka, 
Hajnowski Dom Kultury.
Współorganizator:  Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskiego.
Partner: Totalizator Sportowy Sp. 
z o.o. LOTTO.
Patronat Honorowy: Wojewoda Pod-
laski, Burmistrz Miasta Hajnówka.
Patroni medialni: TVP 3 Białystok, 
Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, 
Wieści Podlaskie, TVK Hajnówka, 
TV Podlasie.

Na swej ostatniej w sesji Rada 
Powiatu Białostockiego zapoznała się 
z rocznym sprawozdaniem finanso-
wym i sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2015 r oraz opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Białymstoku. W głosowaniu radni 
udzielili absolutorium Zarządowi 
Powiatu Białostockiego.            (w)

 Starosta 
z absolutorium

Tegoroczne Dni Ziemi Juch-
nowieckiej rozpoczna się 24 lipca II 
Biegiem Ulicznym na 5 km „Przybij 
Piatkę w Kleosinie”. Uczestników 
tegorocznych  Dni czeka wiele atrakcji  
sportowych i rekreacyjnych. Święto 
juchnowieckiej gminy zakończy 31 
lipca Spartakiada Sołecka na stadionie 
w Juchnowcu Dolnym.              (w)

Juchnowiec Kość.

Święto gminy

Świetlica Wiejska w Halickich 
i Miejski Ośrodek Kultury w Za-
błudowie organizuje 17 lipca festyn 
rodzinny pn.”Co roku w Halickich”. 
Początek o godz. 16.00.  W programie 
animacje i konursy dla dzieci, pokaz 
muay-thai, konkurs przeciagania liny. 
Festyn zakończy koncert muzyka 
pod gwiazdami w wykonaniu Zenka 
Martyniuka i zespołu Megas.     (w)

Halickie

Festyn rodzinny

Na terenie gminy Boćki istnieje 
8 jednostek OSP. Wiele z nich może 
pochwalić się długoletnią tradycją. 
W tym roku 70 rocznice powstania 
obchodzila Ochotnicza Straż Pożarna 
z Wygonowa. Rocznicowe obchody 
polączono z gminnymi zawodami 
sportowo-pożarniczymi. Wzięło 
w nich udział 5 drużyn w tym Ko-
bieca Druzyna Pożarnicza z Bociek. 
. Tradycyjnie rywalizowano w dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 
x 50 m i  ćwiczenie bojowe. Rywaliza-
cję wygrała reprezentacja OSP Boćki 

Wygonowo Jubileusz OSP

wyprzedzając OSP Dubno. Gospodarze 
zajęli trzecie miejsce, czwarta była 
drużyna z Andryjanek.

W trakcie uroczystości jednostka 
OSP w Wygonowie otrzymała Odznakę 
Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”. 

Jubileusz był  też okazją do 
nagrodzenia wyróżniających się 
strażaków. Najwyższe odznaczenie  
„Podlaski Krzyż Floriański” otrzymał  

Jan Grodzki, który od 1967 r do lutego 
2016 r. pełnil funkcje skarbnika (zmienił 
go na tej funkcji syn Waldemar). Dwóch 
strażaków otrzymało Złote Medale „Za 
zasługi dla pożarnictwa”,  trzy osoby 
srebrne medale, a 10 brązowe. Siedem 
osób zostało wyróżnionych odznaką 
„Strażak wzorowy”.      Odznaczony 
została jednostka OSP w Wygono-
wie.                                          (w)

Pomóżmy Marcinowi
24 lipca w parku zamkowym 

w Zabłudowie odbędzie się koncert 
charytatywny pn. „Pomóżmy Marcinowi”. 
Poczatek o godz. 14.00. W programie 
wystepy zespołów: Folwarczanki, Bar-
wianka, Duo Boys, Waldwick, Maxim, 
Hit. Dochód ze zbiórki i z zakupów 
na wystawionych stoiskach zostanie 
przeznaczony na leczenie Marcina 
Sieśkiewicza, 21-letniego mieszkańca 
Zabłudowa. Marcin doznał pęknięcia 
tętniaka móżgu i wymaga kosztownej 
i długiej rehabilitacji.                    (w)

Piknik w Ignatkach Zabłudów

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Zabłudowie zaprasza do udziału 
w konkursie  „Najaktywniejszy czytel-
nik wakacyjny”. Konkurs organizowany 
w trzech kategoriach wiekowych polega 
na wypożyczeniu i przeczytaniu jak 
największej liczby książek.  Osoby, które 
przeczytają 15 książęk wezmą udzial 
w loterii fantowej. Konkurs trwa do 31 
sierpnia br.                                     (w)

Najaktywniejszy 
czytelnikAtrakcyjnie spędzili sobotnie 

popoludnie mieszkańcy Igantek na 
pikniku zorganizowanym przez Radę 
Sołecką i Ośrodek Kultury w Juch-
nowcu. Najmłodsi mieli do dyspozycji 
dmuchańce, przygotowano wiele 
konkursów. Niezabrakło atrakcji dla 
doroslych. Mogli spróbować swych 
umiejętności m.in. w strzelaniu 
z łuku, a strażacy z OSP Koplany 
przygotowali pokaz sprzętu stra-
żackiego.                                   (w)



5

Wieści Podlaskie         5

26 czerwca br bielscy straża-
cy ochotnicy podsumowali swoją 
działalność. Na XI Zjazd Gminnego 
Związku OSP przybyli reprezentanci 
działajacych na terenie gminy 16 
jednostek OSP oraz zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Raisa Rajecka,  
Komendant Powiatowy Powiatowej 
Straży Pożarnej Jan Szkoda i z-ca 
Wójta Amatol Filipiuk.

Na terenie gminy działa 382 
strażaków - w tym 67 kobiet i 23 
młodzieży -  skupionych w 12 jed-
nostkach typu „S” i 4 typu „M”. Cztery 
jednostki: OSP Augustowo, OSP 
Hołody, OSP Pasynki i OSP Piliki są 
włączone do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). 
Ta ostatnia OSP status jednostki 
KSRG uzyskała w minionej kadencji.  
Oprócz jednostek „męskich” na terenie 
gminy istnieją dwie Kobiece Drużyny 
Pożarnicze: w Parcewie i Rajsku 
oraz trzy Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze: w Łubinie Kościelnym, 
Parcewie i Pilikach.

Strażacy nie tylko gaszą pożary 
ale pracują przy usuwaniu szkód, 
wyjeżdżają do wypadków drogo-
wych, pracują na rzecz środowiska. 
Szczególnie”pracowity” był  biegły rok. 
Strażacy uczestniczyli w likwidacji 
157 zdarzeń losowych (w poprzed-
nich latach było to  średnio ok. 47 
rocznie), w których uczestniczyło 847 

Gminny Zjazd OSP
strażaków ochotników.  W minionej 
kadencji wyremontowano strażnice   
OSP i zagospodarowano teren wokół 
nich  w Augustowie, Łubinie Kościel-
nym,  Mokrem, Orzechowiczach, 
Ploskach i  Strykach. Wybudowano 
także garaż na samochód w Mokrem. 
Znacznie poprawiło się w tym czasie 
także wyposażenie jednostek OSP 
w sprzęt, środki ochrony osobistej 
i ratownictwa medycznego. Dwie 
jednostki; w Pilikach i Pasynkach 
otrzymały wyposażone fabrycznie 
nowe średnie pojazdy ratowniczo-
gaśnicze,  jednostki w Knorozach, 
Parcewie i Ploskach średnie pojazdy 
użytkowane przez inne jednostki 
a OSP w Mokrem i Orzechowicze 
lekkie pojazdy pożarnicze.

W środowisku gminnym straża-
cy ochotnicy od lat cieszą się dużym 
szacunkiem o czym świadczy fakt, 
iż 5 z nich jest radnymi gminnymi 
a 7 sołtysami.

Zebranie sprawnie prowadził 
dh Jerzy Iwańczuk, więc szybko pod-
sumowano kadencję i przystapiono 
do wybory nowych władz.  

Nowym prezesem Zarzadu 
Gminnego ponownie wybrano Stani-
sława Olszewskiego a Komendantem 
Gminnym Walentego Gałuszewskiego. 
Pełny skład Zarządu oraz więcej zdjęć 
na www.wiescipodlaskie.eu) 

(wss)

GMINA BIELSK PODLASKI

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Łubinie Kościelnym już 
po raz szósty zorganizowała konkurs 
literacko–plastyczny „Patron w wierszu 
i obrazie – tworzę z rodzicami”, który 
skierowany jest do Podlaskiej Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II.

Konkurs ma na celu integrowa-
nie szkół noszących zaszczytne imię 
poprzez włączenie do wspólnej pracy 
dzieci i ich rodziców. Uczestnicy mieli 
za zadanie napisać wiersz związany 
z osobą Patrona, Jego życiem, na-
uczaniem, przesłaniami, jakie nam 
zostawił, pielgrzymką do Drohiczyna 
oraz nawiązać do 1050 rocznicy 
przyjęcia chrztu przez Polskę, a treść 
utworu wzbogacić rysunkiem. 

Wpłynęło 28 prac z 5 szkół. 
Komisja wyłoniła 18 laureatów.

Podsumowanie konkursu nastą-
piło 9 czerwca 2016 r. Uroczystość 

PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO 
„PATRON W WIERSZU I OBRAZIE – TWORZĘ Z RODZICAMI”

uświetnił po raz drugi biskup drohi-
czyński ksiądz Tadeusz Pikus. Oprócz 
księdza biskupa wzięli w niej udział z-ca 
wójta Gminy Bielsk Podlaski – Anatol 
Filipiuk, proboszcz parafii pw. NMP 
w Łubinie Kościelnym ks. Sławomir 
Mazur, przedstawiciel Podlaskiego 
Kuratora Oświaty – pan Eugeniusz 
Mróczyński, radny i sołtys Łubina Ko-
ścielnego – pan Jerzy Pac, zaproszeni 
laureaci z rodzicami. 

Tegoroczne spotkanie nawiązywa-
ło do ważnych dat i wydarzeń z historii 
Polski i Podlasia -  rocznic: chrztu Pol-
ski, powołania diecezji drohiczyńskiej,  
pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła 
II do Drohiczyna i ustanowienia Dnia 
Podlasia. Montaż słowno–muzyczny 
przekazywał właśnie te treści, a ważnym 
elementem przekazu, podkreślonego 
przez księdza biskupa, stały się słowa: 
dom, skała, Chrystus.

Po wręczeniu laureatom nagród 
przez księdza biskupa i pana wójta 
nastąpiła prezentacja utworów przez 
uczniów.

Część oficjalną zakończyło 
wręczenie gościom pamiątkowych 
książeczek z nagrodzonymi utworami, 
odśpiewanie piosenki oraz zrobienie 
pamiątkowego zdjęcia uczniów z bi-
skupem.

Na zakończenie goście mogli 
podzielić się swoimi refleksjami przy 
wspólnym posiłku.

Dziękujemy osobom biorącym 
udział w konkursie i wierzymy, że 
w przyszłości będziemy mogli liczyć 
na ich zaangażowanie. Zapraszamy 
też innych do udziału w przyszłorocz-
nej edycji.

Dorota Zimnoch, Natalia Sylwestruk
zdjęcia i relacja - 

https://www.facebook.com/splubink

Koszele to wieś w wojewódz-
twie podlaskim położona w gminie 
Orla powiatu bielskiego. Pierwsza 
wzmianka o Koszelach pochodzi 
z aktu nadania praw magdeburskich 
miastu Bielsk z 1495 roku. 
Wieś jest zatem starsza niż 
pobliska Orla. Początkowo 
Koszele zamieszkiwali boja-
rzy, do których obowiązków 
należał nadzór nad frag-
mentem traktu z Bielska 
do Kamieńca Litewskiego 
pomiędzy Redutami i Wólką 
oraz roznoszenie poczty. 
Życie mieszkańców Koszel 
było nieodłącznie związane 
z Orlą. Wykonywali liczne 
obowiązki względem znaj-
dującego się w Orli dworu, odrabiali 
pańszczyznę w dworskich folwarku. 
W 1577 roku Koszle jak i cała włość 
orlańska, do której należały, stały się 
własnością białoruskiego 
rodu Radziwiłłów. W ich 
dobrach pozostały przez 
prawie trzy wieki. Wiek XX 
przyniósł Koszelom licz-
ne nieszczęścia. Ludność 
Koszel podobnie jak duża 
część ludności Podlasia 
udała się w bieżeństwo. 
Po powrocie zastali wieś 
doszczętnie zniszczoną. 
Z trudem odbudowane do-
mostwa przetrwały niewiele 
ponad dwie dekady. W 1944 
roku wycofujące się wojska 
Wehrmachtu ostrzelały wieś, co 
spowodowało liczne pożary, których 

Koszele - „I TAM ŻYWUĆ LUDZI” 
uniknęło zaledwie kilka chat. Koszele 
do dziś znane są z wyplatania koszy 
z wikliny i tzw. „korobek” ze słomy.

12 czerwca 2016 r. w Koszelach 
właśnie odbył się pierwszy w tym 

roku a czterdziesty dziewiąty licząc 
od początku, czyli od 2009 roku 
białoruski festyn organizowany przez 
Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Fe-

styn odbył się przy świetlicy wiejskiej 
na specjalnie wybudowanej przez 

gminę i sołtysa wsi scenie. Festyn 
otworzył dyrektor Muzeum- Tomasz 
Tichoniuk oraz Piotr Selwesiuk - Wójt 
Gminny Orla . 

W przygotowanym koncercie 
wystąpiły białoruskie 
zespoły:  1/3, ORLANIE 
, WERWOCZKI , FER-
MATA z Orli, MALINKI 
z Malinnik, a także 
METRO i RETRO BEATS 
z Hajnówki a na za-
kończenie ART.PRONAR 
z Narwi, przy którym 
publiczność nie mo-
gła już usiedzieć na 
ławkach- kto mógł 
poszedł w tany.

Nie mogło za-
braknąć również kramiku muzealnego 
z literaturą białoruską, pamiątkami 
i rękodziełem ludowym.

Na jubileuszowy pięćdziesiąty 
festyn z cyklu „I TAM 
ŻYWUĆ LUDZI” za-
praszamy do Eliaszuk 
w gminie Narewka już 
19 czerwca 2016 r.

ORGANIZATOR: 
Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce

PARTNER: Urząd 
Gminy Orla  / Gminny 
Ośrodek Kultury w Orli

Festyn realizo-
wany jest dzięki do-
tacji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji
Tekst/fot. A.Tichoniuk

W dniu 10 maja 2016 roku Pan 
ALEKSANDER MIKSZA ze wsi Piliki 
obchodził setną rocznicę urodzin 
oraz wspólnie z małżonką ZINAIDĄ 
świętował Jubileusz 70-lecia Pożycia 
Małżeńskiego.

Na uroczystość zorganizowaną 
przez rodzinę przybyli: Raisa Rajecka 
– Wójt Gminy Bielsk Podlaski,  Zdzi-
sław Kamiński – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Urzędzie Marszał-
kowskim w Białymstoku, Przed-
stawiciele Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych  na czele 
z kpt. Zdzisławem Tabor – Prezesem 
Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP 
w Białymstoku, Krzysztof Puchalski – 
Kierownik Placówki Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia w Bielsku Podlaskim, 
Stanisław Olszewski – Radny Rady 
Gminy, Małgorzata Kuderska – sołtys 
wsi Piliki oraz rodzina i znajomi.

   W tym szczególnym dniu 
Pan Aleksander został odznaczony 
odznaką „ Za zasługi dla ZKRPiBWP” 
oraz wyróżniony medalem „ Obrońcy 

Ojczyzny 1939 – 1945”.
Panu  Aleksandrowi  

z okazji setnej rocznicy 
urodzin  listy gratulacyjne 
przesłali Prezes Rady Mi-
nistrów Pani Beata Szydło 
oraz Wojewoda Podlaski 
Pan Bohdan Paszkowski.

Państwu Zinaidzie 
i Aleksandrowi  Miksza  
życzymy dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności 
na kolejne lata.                          
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93-letni  Mikołaj  Suchodoła  
mieszka  w  niewielkiej  wsi  (liczy  
ona  36  mieszkańców)  na  skraju  

Koszykarz  z  Podlewkowia
Puszczy  Białowieskiej   w  Podlew-
kowiu  w  gminie  Narewka  (powiat  
hajnowski).  Od  lat  zajmuje  się  

12  lipca  br.  w  Lewkowie  Starym  
w  powiecie  hajnowskim  odbył  się  fe-
styn  ludowy  (w  tym  roku  przeniesiono  
go  z  końca  lata  na  początek  lipca  
oraz  na  dzień,   w  którym  przypada  
tu  doroczne  święto  parafialne  św.  
apostołów  Piotra  i  Pawła)   oraz  
obchody  40-lecia  pracy  artystycznej  
zespołu  wokalno-instrumentalnego  
“Cegiełki”  z  Lewkowa  Starego.

Imprezę  otworzył  Mikołaj  Pa-
wilcz,  wójt  gminy  Narewka.  Powitał  
on   gości  m.  in.   z  Białegostoku  i  z  
Hajnówki,  gminnych  radnych  i  soł-
tysów  oraz  publiczność.  Były  liczne   
gratulacje   dla  mieszanego   zespołu  
“Cegiełki” (liczy  on  obecnie  23  osoby,  
wszyscy  jego  członkowie  występują  
w  pięknych  strojach   ludowych).  Od  
początku  swego  istnienia  dał  on  
ponad  800  koncertów  w  kraju  i  
zagranicą.  W  2011  roku  otrzymał  
honorową  odznakę   “Zasłużony  dla  

Lewkowo  Stare

Jubileusz  „Cegiełek”
kultury  polskiej”.  Podczas  tegorocz-
nego  festynu  takimi  odznakami  
uhonorowano  Mikołaja  Woronieckiego,  
Jerzego  Rowińskiego,  Julię  Drewnow-
ską  i  Ludmiłę  Maksymiuk.

Po  części  oficjalnej  na  sce-
nie  wystąpiły  białoruskie  zespoły  
artystyczne:  “Cegiełki”  z  Lewkowa,  
“Narewczanki”  z  Narewki,  estrado-
wy  “Art-Pronar”  z  Narwi,  “Haj”  z  
Białegostoku, ”Rośnica”  z  Grodna  
(Białoruś)  oraz  romski  “Tabor”  z  
Olsztyna.  Kilkugodzinny  koncert  
był  bardzo  udany.  Prowadziła  go  
Katarzyna  Bielawska,  instruktorka  
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Na-
rewce.  Była  białostocka  telewizja,  
radio  i  prasa  (reprezentowali  ją  
dziennikarze  białoruskiego  tygodni-
ka  “Niwa”  i  dwutygodnika  “Wieści  
Podlaskie”).  Obecna  była   również  
redaktor  naczelna  gazety  lokalnej  
“Nad  Narewką”.                       (JC)

Przy   pięknej  słonecznej  po-
godzie  w  niedzielę,  19  czerwca  
br.   we  wsi  Eliaszuki  (powiat  haj-
nowski)  odbył  się  festyn  białoruski  
pod  hasłem  „I  tam  żywuć  ludzi”.  
Organizatorami  tej  letniej  imprezy  
byli:  Muzeum  i  Ośrodek  Kultury  
Białoruskiej  w  Hajnówce  oraz  Urząd  
Gminy  i  Gminny  Ośrodek  Kultury  
w  Narewce.

Na  festyn  przybyli  mieszkańcy  
Eliaszuk  i  okolicznych  wsi  m.  in.  
Cieremek,  Lewkowa  Starego,  Lew-
kowa  Nowego,  Michnówki,   Narewki,  
Narwi,  Olchówki  i  Suszczy  oraz  z  
miasta  Hajnówki.  Imprezę  otwo-
rzyli  Tomasz  Tichoniuk  --  dyrektor  
hajnowskiego  Muzeum  i  Ośrodka  
Kultury  Białoruskiej  i  Mikołaj  Pa-
wilcz--  wójt  gminy  Narewka.  Był  
to  50.  festyn  z  organizowanych  
imprez  tej  kategorii  przez  Muzeum  
i  Ośrodek  Kultury  Bialoruskiej  w  
ciągu  ośmiu  lat.  Warto  dodać,  że  
w  Eliaszukach  nie  organizowano  
festynów  od  kilkudziesięciu  lat.

Festyn  białoruski  w  Eliaszukach

Koncert  prowadziła  Mariola  
German-Pietruczuk  z  narwiańskiego  
zespołu  „Art.Pronar”.  Na  scenie  jako  
pierwsze  wystąpiły  „Narewczanki”  
z  Narewki  (kierownik  muzyczny  
Piotr  Skiepko).  Po  nich  publiczność  
wysłuchała  melodii,  które  pięknie  
zagrały  i  zaśpiewały  zespoły  „Pro-
gres”  (Romek,  Rafał  i  Tymoteusz)  
oraz  Dawid  Szymczuk  Band  --  oba  
z  Hajnówki.   Do  Eliaszuk  zawitała  

Zuchy z 30 Gromady Zuchowej 
„Leśne Skrzaty” z Przedszkola nr1 
i 31 Gromady Zuchowej „Przyjaciele 
Zielonego Lasu” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w ciekawy i aktywny 
sposób spędziły tegoroczne święto 
dzieci. Pan Stanisław Mierzwiński 
zabrał nas w daleką przeszłość, 
kiedy to zawód kowala był jednym 
z najbardziej cenionych i pożądanych.  

 Jak podkreśla Pan Stanisław 
„Zawód kowala choć był bardzo - jak 
na owe czasy - dobrze płatnym, 
ale przede wszystkim najcięższym 
do wykonywania”. „Gagatki, które 
nie chciały się uczyć, musiały ma-
chać ciężkim młotem od świtu do 
zmierzchu...”

Dzięki panu Stanisławowi po-
znaliśmy nie tylko historię powstania 
muzeum, a także wiele interesujących 
opowieści o przemijającym zawodzie 
kowala. Dzieci miały okazję  dowie-
dzieć się również jakie są rodzaje 
podkowy i kiedy były używane. Po 
części teoretycznej słuchacze posilili 

Zuchy świętowały Dzień Dziecka 
w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa

się słodkościami ufundowanymi przez 
Urząd Miasta Hajnówka i Piekarnię 
„Podolszyńscy”. Kiedy wszyscy 
nabrali już sił do pracy – pan kowal 
zaprosił nas do swojej kuźni, gdzie 
wszyscy chętni mogli spróbować 
swoich możliwości w kuciu młotkiem 
rozgrzanego do czerwoności żelaza. 
A to już nie była taka lekka praca, 
jak się zdawało niektórym śmiałkom.

Prywatne Muzeum Kowalstwa 
i Ślusarstwa istnieje od 25 lipca 
2003 r. Powstało z inicjatywy Pana 
Stanisława Mierzwińskiego na bazie 
rodzinnej kuźni, założonej w 1927 r. 
Pan Stanisław zgromadził kilkaset 
eksponatów. Są to między innymi 
podkowy dla konia, narzędzia, wyroby 
i urządzenia kowalskie, maszyny 
rolnicze, modele pieców, urządzenia 
niezbędne do wytopu żelaza z rud 
darniowych, żużle po piecowiskach 
z okresu prehistorycznego, maszyny 
i urządzenia rolnicze.

 Agnieszka Pieśluk i Mariola Kędyś

również  z  białoruskimi  piosenka-
mi  i  wierszami  doborowa  kapela  
„Chutar”  z  Gródka,  prowadzona  
przez  Jana  Karpowicza. Część   
artystyczną  zakończył  występ  ze-
społu estradowego  “Art.Pronar”  z  
Narwi  (prowadzi  go  Jan  Snarski).  
Podczas  koncertu  panowała   miła  
i  serdeczna  atmosfera.  
Na  zdjęciu:   kapela  “Chutor”  z  Gródka

Tekst  i  fot.   Jan  Cieluszecki 

on  między  innymi  wytwarzaniem  
koszyków.  Tego  typu  przedmioty  
robił  jego  ojciec  Zachariusz,  rolnik  i  
stolarz.  Ojciec  pana  Mikolaja   robił   
okna,  beczki  i  krosna  tkackie,  a  
także  budował  domy. 

Pan  Mikołaj  surowiec  ma  z  
lasu.  Jego  koszyki  i  koszyczki  oraz  
tak  zwane  korzinki  są  piękne,  koloru  
białego   plecie  je  z  połówek  korzeni  
świerkowych.  Kabłąki  (pałąki)  oraz  
żeberka  mają  jałowcowe,  wytrzy-
małe i  odporne  na  odkształcenie.  
Tego  typu  pojemniki  mają  różne  
zastosowanie.  Służą  do  noszenia,  
przechowywania  i  odmierzania  
czegoś.  Nabywają  je  mieszkańcy  
Suszczego  Borku,  Borysówki,  Łosinki,  
Narwi  i  innych  wsi.

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

W 2000 r Sejm RP dla upa-
miętnienia pierwszych wyborów 
samorządowych z 27 maja 1990 
roku ustanowił Dzień Samorządu 
Terytorialnego.

W trakcie tegorocznych uroczy-
stości z okazji Dnia Samorządowca 
z najbardziej zasłużonymi samo-
rządowcami spotkał się  Prezydent 
Andrzej Duda i  wręczył im  Krzyże 
Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
Polski. Wsród nagrodzonych za wy-
bitne zasługi dla rozwoju samorządu 
terytorialnego znalazł się starosta 
bielski dr Sławomir Jerzy Snarski. 
Gratulujemy.                             (w)

Kawaler OOP

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie informuje, 
że boisko szkolne do piłki nożnej w czasie wakacji dostępne 

będzie tylko w piątki - soboty i niedziele. 
Jest to związane z pielęgnacją nowej murawy.

Na XX Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Powiatów Polskich podsu-
mowano Ogólnopolski Ranking Gmin 
i Powiatów 2015, Powiat bielski zajął 
w nim piąte miejsce w kategorii 
„powiaty do 60 000 mieszkańców”. 

Powiat Bielski Piąty
Puchar odebrał starosta bielski dr 
Sławomir Jerzy Snarski. Starosta 
Snarski odebrał także statuetkę za 
zajęcie I miejsca przez powiat bielski 
w Rankingu Energii Odnawialnej ZPP 
za 2015 r w kategorii „powiaty” (w)

Zdjęcie Portal SP Bielsk Podlaski

Zdjęcie Portal SP Bielsk Podlaski
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Po raz kolejny znakomicie 
spisała się reprezentacja powiatu 
hajnowskiego pod przewodnictwem 
Andrzeja Skiepko - Zastępcy Bur-
mistrza Miasta Hajnówka. Pomimo 
okrojonego składu, 22-osobowa 

Wojewódzkie Igrzyska LZS, Mońki 02.07.2016r.
ekipa w kilku konkurencjach zdobyła 
nominacje na Ogólnopolskie Igrzyska, 
które odbędą się pod koniec sierpnia 
w województwie wielkopolskim.

Oto nasi złoci medaliści:
1. Piłka plażowa: Dawid Skiepko, 

Michał Suchodoła
2. Piłka Siatkowa – 4 osobowa: 

Piotr Antoniuk, Andrzej Gilewski, 
Jarosław Szpilko, Piotr Radziwoniuk

3. Wyciskanie ciężarka 17,5kg: 
Michał Kozioł

4. Czwórbój dla władz: Andrzej 
Skiepko, Mieczysław Gryc, Jan Ja-
nuszkiewicz

Ponadto brązowe medale 
zdobyła sztafeta w przenoszeniu 
ciężarków i V miejsce piłkarze nożni.

Wyjazd odbył się dzięki Urzędo-
wi Gminy Narewka, Urzędowi Miasta 
Hajnówka, Starostwu Powiatowemu 
w Hajnówce, za co sportowcy ser-
decznie dziękują. 

autor: Emilia Rynkowska
fot.  Podlaskie Zrzeszenie LZS

 

Przepiękna pogoda, niesamo-
wite zaangażowanie i wola walki 
przysporzyły nie lada wrażeń młodym 
adeptom królowej sportu. Uczniowie 
i uczennice szkół podstawowych 
klas IV-III z powiatu hajnowskiego 

rywalizowali  w Trójboju  Lekkoatle-
tycznym, który odbył się w dniu  9 
czerwca 2016 roku na „Orliku” przy 
ZS nr 1 w Hajnówce.  

W zawodach uczestniczyło 
cztery reprezentacje dziewcząt i cztery 
chłopców. Łącznie startowało 52 
osoby. W związku z brakiem funduszy 
powyższe zawody nie odbędą się na 
szczeblach wyższych tj. półfinałach 
i finałach wojewódzkich.

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

Impreza została dofinansowana 
przez Starostwo Powiatowe i Urząd 
Miasta w Hajnówce.

Serdeczne podziękowania dla 
nauczycieli wychowania fizycznego 
- za pomoc w sędziowaniu.  
DZIEWCZĘTA
 I miejsce – SP 5 HAJNÓWKA - 452  
pkt. Opiekunowie –Andrzej Ludwiczak, 
Romuald Lasota
II miejsce – SP 2  HAJNÓWKA  - 323  

Trójbojowe zmagania
pkt. Opiekun – Bartek Downarowicz             
III miejsce  - SP 5 HAJNÓWKA II - 282  
pkt. Opiekun –Andrzej Ludwiczak, 
Romuald Lasota
IV miejsce – SP NAREW – 228 pkt. 
Opiekun – Mirosław Chilimoniuk

NAJLEPSZE  INDYWIDUALNIE W KLA-
SYFIKACJI ŁĄCZNEJ
 1/ - HACKIEWICZ MONIKA  (SP 5 
HAJNÓWKA) - 125 pkt.
2/ - BASIUKIEWICZ WERONIKA (SP 
2 HAJNÓWKA) - 95 pkt.
3/ - KALINOWSKA WIKTORIA (SP 5 
HAJNÓWKA)  - 94 pkt.
4/ - OMELANIUK ALEKSANDRA  (SP 
NAREW)  - 91 pkt.  
5/ - ZUBER OLIWIA ( SP 5 HAJNÓW-
KA) - 84 pkt. 

6/ - KĘDYŚ ANIA (SP 5 HAJNÓW-
KA)  –  80 pkt.
CHŁOPCY
 I miejsce – SP 6 HAJNÓWKA I - 412  
pkt. Opiekun – Piotr Oniszczuk
II miejsce – SP 2 HAJNÓWKA  - 379  
pkt. Opiekun – Bartek Downarowicz
III miejsce  - SP 5 HAJNÓWKA - 315  
pkt. Opiekunka – Andrzej Ludwiczak, 
Romuald Lasota
IV miejsce – SP NAREW – 311 pkt. 
Opiekun - Mirosław Chilimoniuk
 
NAJLEPSI  INDYWIDUALNIE W KLA-
SYFIKACJI ŁĄCZNEJ
 1/ - DOBOSZ MARIUSZ  (SP 6 HAJ-
NÓWKA) - 98 pkt.
2/ - MORDAŃ MICHAŁ (SP 2 HAJ-
NÓWKA) - 94 pkt.
3/ - BUTRYMOWICZ DAMIAN (SP 2 
HAJNÓWKA)  - 89 pkt.
4/ - KARBOWSKI JAKUB  (SP 6 HAJ-
NÓWKA)  - 84 pkt.  
- PLEWA DOMINIK (SP 5 HAJNÓW-
KA) – 84 pkt.
6/ - KARBOWSKI KONRAD ( SP 6 
HAJNÓWKA) - 81 pkt.   

 Janusz Ludwiczak

Mrok w Sali. Widzowie wchodzą 
do sali kinowej Muzeum Białoruskie-
go. Zajmują miejsca. Okazuje się, 
że nie wszystkim wystarcza miejsc 
siedzących. Sala wypełnia się. Do-
mykają się drzwi. Rozlega się dźwięk 
cymbałek raz w jednym końcu sali, 
raz w drugim. Pojedyncze dźwięki 
wzmagają się, nakładają się, mie-
szają. Na podłodze zwracają uwagę 
leżące lalki, jedne bez nóg, inne bez 
rąk, poprzewracane. Padają pierwsze 
słowa spektaklu: „Żenia Bielkiewicz- 6 
liet, Gienik Juszkiewicz- 12 liet, Raja 
Iljinkowska- 14 liet, Natalka Golik- 5 
liet, Zina Kosiak- 8 liet…” Te i wiele 
innych to imiona dzieci, których historie 
opowiadane przez aktorów rozbrzmie-
wają przerywane dźwiękami cymbałek. 
Historie straszne, bo dotyczące wojny, 
śmierci, cierpienia. To obrazy, słowa, 
zapachy, których nie da się wymazać 
z pamięci. „Widziałem rzeczy, których 
nie powinienem był oglądać. Żaden 
człowiek nie powinien ich oglądać. A ja 
byłem małym dzieckiem…” – mówi 
jeden z bohaterów spektaklu.

„...baba ni mahła paražyci takoho 
niščaścia. Płakała štoraz cišej i pa 
dvoch tydniach umarła u načê na 
pečê, a kała jajiê ja spała i abymała 
jajiê nižyvuju. U chaci nikoho bôlš 
ni było – mama z bratom chavalise 
u susiêdou...” (tłum. Anna Kondraciuk)

„...dvojúrodna mojá sestrá, jôj 
byłó déseť liêt, nesłá nášoho brátika, 
trochliêtnioho. Biêhła-biêhła, síły ne 
chvatíło, i voná vpáła. I proležáli voný v 
snihóvi ciêłu nôč, i vôn zamérz, a voná 
žýti ostáłasie. Výkopali jámku johó 
pochováti, voná ne dajé. “Míšeńka, 
ne vmiráj! Čohó ty vmiráješ?” (tłum. 
Jan Maksymiuk).

„Ostatni Świadkowie” („Apošnija 
Śviedki”) to spektakl który powstał na 
podstawie książki białoruskiej pisarki 
i dziennikarki Świetłany Aleksijewicz, 
laureatki ubiegłorocznej Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury. Prze-
kładem z języka rosyjskiego zajęli 
się Anna Kondraciuk – nauczycielka 
Zespołu Szkół w Narewce oraz  Jan 
Maksymiuk- dziennikarz Radia Wol-
na Europa. Dzięki tym przekładom 
historie stały się nam jeszcze bliższe, 
osadzone w naszych podlaskich re-
aliach. Świetłana Aleksijewicz dotarła 
do historii wstrząsających, głęboko 
schowanych, bardzo intymnych. To 
historie osób, które jako dzieci prze-
żyły II Wojnę Światową. Natomiast 
młodzi aktorzy z Teatru w Muzeum 
Białoruskim w Hajnówce, pod opieką 
artystyczną Joanny Troc, postanowili 
zbudować z tych opowieści spektakl. 
Młodzi aktorzy z hajnowskich i bielskich 
szkół znakomicie wcielili się w role. 
Na scenie Muzeum wystąpili znani 
publiczności z poprzednich spektakli: 
Magdalena Gawryluk, Dominika Puc, 
Jacek Drużba oraz nowi uczestnicy 
Teatru: Paweł Kuczyński, Natalia Waś-
ko, Ania Bielawska, Joanna Osipczuk.

Spektakl w odróżnieniu od po-

przedniego („Bieżeństwo”- premiera 
miała miejsce w 2014 roku) wydawać 
by się mógł statyczny, jednak jest 
to celowe zamierzenie reżysera. 
Akcent położony zostaje na słowo. 
Wspomnienia dzieci, przekazywane 
w prostym języku mają ogromną 
siłę oddziaływania. Kiedy wybucha 
wojna, ich dzieciństwo kończy się 
wraz z widokiem pierwszego zabitego 
człowieka. Dzieciństwo kończy się ra-
zem z zabitymi rodzicami. Dzieciństwo 
podczas wojny ma zapach prochu, 
pożaru, śmierci. ”Ostatni świadkowie” 
wracają pamięcią do najstraszniej-
szych dni życia. Oprócz dzieciństwa, 
podczas wojny stracili często wszystko. 
Domy, rodziny, przyjaciół, krewnych, 
także zdrowie. Bohaterowie mówią 
o śmierci. O codziennym przebywaniu 
w pobliżu umierających ludzi, gdy 
mieli raptem kilka lat i nie rozumieli, 
co właściwie się działo. O ogromnej 
woli walki i chęci przeżycia. Mówią 
o ukrywaniu się często przez wiele 
dni i nocy w lasach, na bagnach, na 
polach. Pamiętają smaki i zapachy. 
Smak pokrzyw, trawy, drewna. Zapach 
spalonego ludzkiego ciała. Odór roz-
kładających się zwłok ludzi, których 
nikt nie zdążył pochować. Pamiętają 
także światła. Pożary domów, całych 
wiosek. 

Spektakl „Ostatni świadkowie” 
daje do myślenia. Skłania do odda-
nia hołdu ludziom, którym udało się 
przeżyć wojnę. Ostatni świadkowie 
każą nam się cieszyć, że mieliśmy 
szczęście dorastać w dobrych, spo-
kojnych czasach. Czasach bez cier-
pienia, głodu, śmierci. Każą nam nie 
dopuścić do powtórzenia scenariusza 
z lat 1939-1945.

Premiera miała miejsce 2 
czerwca 2016 w Muzeum Białoruskim 
w Hajnówce. Kolejne spektakle już 
niebawem.

Organizatorzy przygotowali  
na premierę również tematyczną 
wystawę. Widzowie mogli obejrzeć 
grafiki wykonane w technice mono-
typii przedstawiające wątek mordu 
w Zaleszanach. Autorem prac jest 
Daniel Gromacki.

Projekt realizowany dzięki do-
tacji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

 Tekst/fot. Agnieszka Tichoniuk

21 czerwca w Tykocinie odbyły sie IX Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych  Drużyn 
Pożarniczych. W zmaganiach wzięło udział 9 drużyn chlopięcych i 6 drużyn dziewczęcych, wsród nich drużyny 
z naszego terenu. Powiat bielski reprezentowały: drużyna dziewcząt z Bociek i drużyna chłopców z Brańska, powiat 
siemiatycki drużyny chłopców z Drohiczyna i Sieniewic oraz drużyna dziewczat z Milejczyc.   Zawody rozegrano 
w trzech konkurencjach: rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy 400m z przeszkodami oraz musztra.

Nasi reprezentanci wykazali się dużymi umiejętnościami zajmując wysokie miejsca w klasyfikacji  końcowej 
I tak wśród drużyn chłopców I miejsce zajęła MDP Kleszczele, III - MDP Sieniewice.  czwarta była MDP Drohiczyn 
a MDP Brańsk zajęła 8 miejsce.

W grupie dziewcząt I miejsce zajęła MDP z Milejczyc, trzecia była MDP z Kleszczel, a czwarta MDP z Bociek. 
(w)

Najlepsi  młodzi strażacy

Ostatni świadkowie - najnowsza 
premiera w Muzeum Białoruskim 

w Hajnówce
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Rada Sołecka Kajanki i Wojt 
Gminy Siemiatycze zorganizowali 9 
lipca w Kajance I Gminny Przegląd  
Kapel Weselnych.  Stare i nowe 
przeboje weselne zachęcały licznie 
zebraną publiczność do tańca. Wysta-
piły doświadczone weselne Kapele:  
Szwagry, Kwartet i Borowian jak 
i zaczynająca swą muzyczną przygodę 
Kapela Gminna Siemiatycka, która 
w obecnym skladzie gra od miesiąca. 
Najbardziej utytułowana z nich to 
kapela rodziny Klopotowskich czyli 
popularne „Szwagry” nagradzane 
licznymi nagrodami na przeglądach 
kapel weselnych.

Wszyscy wystepujący otrzy-
mali pamiątkowe grawertony, które 
w imieniu organizatorów wręczyli - 
Joanna Miłkowska sekretarz Gminy 
i Jarosław Konczerewicz Soltys 
Kajanki.                                     (w)

Kajanka

Przegląd kapel

„Na wiatrakach się nie znam. W Sejmie zawsze głosowałem 
za OZE czyli odnawialnymi źródłami energi, których wiatraki są 
najwyższym przedstawicielem.

Wraz z innymi pukałem się w czoło, słyszac tyrady posłów 
PiS-u o hałaśliwych wiatrakach, zakłócających spokój mieszkańców wsi. 

A niedawno pierwszy raz stanąłem twarzą w twarz z takim 
stumetrowym kolosem. Na wybrzeżu w pobliżu Kołobrzegu wiało 
nieźle, więc skrzydła licznych wiatraków ostro cięły powietrze. Gdy 
przymknąłem oczy, przypomniały mi się dziesiątki godzin spędzane 
na wrocławskim i warszawskim lotnisku w oczekiwaniu na samolot. 
Startowały i lądowały - hałasując podobnie jak ten wiatrak nade 
mną. Ale za chwilę powracała cisza. A te wiatraki w okolicy kręciły 
się bez końca. (...)

Na wiatrakach - powtarzam - się nie znam. Ale kiedyś nie 
znałem się też na Otwartych Funduszach Emerytalnych. Niewiele 
wiedzialem o kredytach frankowych.

Dzisiaj wszyscy wiemy, że w obu wypadkach ktoś zrobił wielki 
biznes naszym kosztem. On swoje zarobił, zostawiając nas z reką 
w nocniku, albo z kredytem do spłacaenia. (...)

A na koniec tak sobie myślę: dziwny ten kraj, nasza Polska. 
Najpierw na potęgę budujemy wokól autostrad gigantyczne ekrany, 
jak nikt w Europie. Bo musi być ciszej.

Potem zaś za tymi ekranami stawiamy wiatraki, halasujące 
niemożebnie. Jak ktoś nie wierzy, niech się przejedzie trasa z Wro-
cławia do Warszawy. Spotka mnóstwo ekranów i wcale nie mało 
wiatraków.”     Wincenty Elsner - „Walczmy z wiatrakami”

PRZECZYTANE
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W czerwcu 2016r. w Parku Miej-
skim odbył się VII Festyn Ekologiczny 
zorganizowany przez Burmistrza 
Miasta Hajnówka i Fundację ONI- 
TO MY. Festyn uroczyście rozpoczął 
Burmistrz - Jerzy Sirak.

Dla uczestników imprezy 
przygotowanych było wiele atrakcji 
oraz upominków. Krakowskie Biuro 
Promocji Kultury zaprezentowało 
spektakl teatralno-ekologiczny pt. 
„O czym marzą drzew”. Po przedsta-
wieniu na terenie amfiteatru odbył 
się Turniej międzyszkolny szkół 
podstawowych. Hajnowskie szkoły 

zaprezentowały piosenki ekologicz-
ne, eko-logo Hajnówki oraz „Modę 
z recyklingu”. Wśród konkurencji 
były również zawody sprawnościowe 
oraz ocena przygotowania kibiców: 
prezentacja haseł ekologicznych 
i transparentów Pierwsze miejsce 
w turnieju zajęła Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce.

W trakcie festynu odbywały się 
również warszaty recyklingu użyt-
kowego, lepienia z gliny, wyplatania 
z wikliny papierowej, czerpania i tło-
czenia papieru. Ponadto prezentowały 
się stoiska Nadleśnictwa Hajnówka, 

Na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Hajnówce powstał nowy 
wielofunkcyjny  park ćwiczeń Street 
Workout. Rozbudowa mogła dojść do 
skutku, dzięki zaangażowaniu wielu 
osób uprawiających tę dyscyplinę 
sportu jak i władz naszego miasta. 
Grupa STREET WORKOUT Hajnówka 
na czele z Dariuszem Surelem złożyła 
projekt do Urzędu Miasta i w ramach 
funduszu obywatelskiego na rok 
2015 dostali dofinansowanie na 
powiększenie parku ćwiczeń. Wartość 
projektu to 32 tys. zł. 

NOWY STREET WORKOUT PARK

Obecnie po rozbudowie młodzi 
Hajnowianie mogą bez przeszkód 
korzystać z nowego obiektu popra-
wiając własną sylwetkę poprzez dobór 
odpowiednich ćwiczeń takich jak np.:
- podciągnie się na drążkach w róż-
nych wariantach (w wąskim i szerokim 
uchwycie, niesymetryczne),  
- pompki szwedzkie na poręczach,
- przysiady,
- brzuszki na ławeczce skośnej,
- wspinanie się po linie,
- podciąganie się na kółkach.

Dzięki tej rozbudowie Hajnówka 

Festyn ekologiczny

Białowieża i Browsk, CDD Polska, 
a także stanowiska z bańkami my-
dlanymi. Podczas festynu odbyła się 
bezpłatna zbiórka zużytych baterii, 
płyt CD, DVD, starych telefonów, 
tonerów i kartridży do drukarek 
oraz wymiana torebek foliowych na 
wielorazowe torby płucienne. 

Nagrody ufundowali: Burmistrz 
Miasta Hajnówka, Firma CDD Pol-
ska oraz Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. zo.o. w Hajnówce.

Ewa Gromotowicz-Kopeć
Referat Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska

zyskała piękny park Street Workout, 
który może stać się jedną z wizytówek 
naszego miasta. Pierwszym poważ-
nym sprawdzianem były zawody 
odbyte 10 lipca.           Tomasz Dobosz 

Masz pomysł na zmiany 
w Hajnówce?

Zgłoś swój projekt

Budżet Obywatelski 
2017

Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, zapoczątkowaną w roku 
2004, partnerzy zaprzyjaźnionego 
regionu Nordsee - Treene i Stowa-
rzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” 
(Niemcy, Północna Fryzja) przybyli 
w okresie końca roku szkolnego, 
by wręczyć trzem uczniom szkoły 
średniej, wytypowanym przez Radę 
Pedagogiczną, nagrody za aktywną 
działalność społeczną. W tym roku 
wyróżnione zostały uczennice Zespołu 
Szkół z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego: Hanna Chomczuk, 
Anna Nesteruk i Magdalena Amilusik.  

Delegacja niemiecka uczest-
niczyła ponadto w XVII sesji Rady 

Powiatu, podczas której zaprezen-
towana została współpraca Powiatu 
Hajnowskiego i Urzędu Nordsee - 
Treene. Współpraca polegająca na 
wymianie doświadczeń w obszarze 
samorządów, oświaty, kultury, rolnic-
twa, turystyki i budowaniu przyjaznych 
stosunków polsko - niemieckich 
trwa już od 1999 r. i dynamicznie 
się rozwija. W bieżącym roku zapla-
nowano aż cztery wzajemne wizyty 
- 2 na terenie naszego powiatu i 2 
w Niemczech. W okresie wakacyjnym 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hajnówce i młodzież 
z Domu Dziecka w Białowieży będą 

Przedstawiciele Urzędu Nordsee 
- Treene i Stowarzyszenia 

„Przyjaciele Hajnówki” gośćmi 
Powiatu Hajnowskiego

Cd. str. 3

Jednym z głównych problemów 
polskiej opieki zdrowotnej jest wy-
soka liczba zgonów spowodowanych 
chorobami nowotworowymi. Najwię-
cej zachorowań występuje u osób 
powyżej 55 roku życia. Stąd też 
propozycja dyrekcji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Hajnówce przeprowadzenia 
bezpłatnych badań profilaktycznych, 
bez skierowania i bez kolejki, które 
mogą wpłynąć na stan zdrowia 
mieszańców powiatu hajnowskiego. 

- Z uwagi na fakt, iż badania 
w całości finansowane są przez 
nasz Zakład musieliśmy ograniczyć 
liczbę osób biorących udział w pro-
gramie profilaktycznym. Zależy nam 
jednocześnie aby nasze programy 
profilaktyczne były przeprowadza-
ne cyklicznie i skierowane były do 
różnych grup wiekowych naszych 
pacjentów – mówi Grzegorz Toma-
szuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce.

Oferowany dziś Program Pro-
filaktyczny „Dbam o zdrowie” prze-
znaczony jest dla pacjentów w wieku 
55-60 lat objętych Podstawową 
Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ 
w Hajnówce. Program został starannie 
opracowany pod kątem dolegliwości 
najczęściej występujących w grupie 
wiekowej 55 – 60 i podzielony na 
dwa profile dla kobiet i mężczyzn.  

SP ZOZ w Hajnówce przygotował 
dla swoich pacjentów program 

badań profilaktycznych
- Zaproponowane przez nas 

badania dają możliwość wykrycia 
wielu chorób i dolegliwości – dodaje 
Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ. 

Badania ukierunkowane są 
na wykrywanie chorób w zakresie: 
tarczycy, schorzeń nowotworowych 
w obrębie jamy brzusznej, gruczołu 
krokowego oraz narządów rodnych. 
W przypadku kobiet nasi specjaliści 
będą mogli również zwracać uwagę 
na dolegliwości związane z nietrzy-
maniem moczu oraz zaburzeniami 
statyki narządu rodnego Oferta 
badań profilaktycznych SP ZOZ 
to: badania krwi (morfologia, CRP, 
TSH, FT4), usg jamy brzusznej, usg 
dopochwowe skierowane do kobiet 
oraz badania krwi (morfologia, CRP, 
PSA) usg jamy brzusznej i gruczołu 
krokowego skierowane do mężczyzn. 
Wszystkie oferowane badania nie 
wymagają specjalnych przygotowań 
i są bezbolesne. Do 30 listopada 
Zakład zamierza przeprowadzić 
badania dla osób zdeklarowanych 
w POZ w Hajnówce. Pacjenci objęci 
opieką  w gminnych oraz wiejskich 
ośrodkach zdrowia otrzymają zapro-
szenia w późniejszym terminie.  Po 
zakończonych badaniach pacjenci 
powinni swoje wyniki skonsultować 
z lekarzem POZ.  

Izydora Dudar

- Projekty mogą zgłaszać wszyscy 
mieszkańcy Hajnówki od 11 lipca 
do 12 sierpnia 2016 r.
- Wystarczy wypełnić formularz 
zgłoszenia projektu (zadania) do 
budżetu obywatelskiego 2017 i 
zebrać poparcie co najmniej 15 
mieszkańców miasta Hajnówka.

Maksymalna wartość projektu 
inwestycyjnego wynosi 32 000 zł, 
zaś projektu nieinwestycyjnego 
8 000 zł.
Więcej informacji na www.hajnowka.pl
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Tomasza Samojlika znają chyba 
wszystkie hajnowskie dzieci i ich 
rodzice. To właśnie dla nich – i nie 
tylko powstały kolejne publikacje. 

 - Dziwnym zrządzeniem losu 
w tym roku udało mi się zdążyć na 
Warszawskie Targi Książki z trzema 
premierami książek i komiksów – 
informuje autor. 
„To nie jest las dla starych wil-
ków” - zbiór osiemnastu krótszych 
i dłuższych komiksów przedstawiają-
cych życie różnych zwierząt leśnych 
- od małych smużek, przez wiewiórki, 
jeże, borsuki, wilki, aż do największych 
w naszych lasach żubrów. 
„Pikotek chce być odkryty” to 
leporello, harmonijka złożona z jed-
nego, długiego, sześcioipółmetrowego 
obrazka. Można Pikotka czytać jak 
zwykłą książkę, można też rozłożyć go 
na podłodze i śledzić leśne perypetie 
bohaterów na leżąco/czworakująco/
pełzająco.
„Misja kosmos. Międzygwiezd-
na podróż Voyagera” to z kolei 
wyraz fascynacji autora tematyką 
astronomiczną. 

W imieniu wszystkich dzieci 
– dziękujemy za podróże, w jakie 
zabiera nas Tomasz Samojlik. Ży-
czymy kolejnych udanych publikacji 
i prosimy o jeszcze....

Książki dostępne są w między 
innymi w Centrum Turystyki i w Parku 
Wodnym w Hajnówce. 

więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska

Trzy nowe  publikacje Tomasza 
Samojlika

Po raz 6., Koło Miejskie PZW 
w Hajnówce zorganizowało Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Mia-
sta Hajnówka. Spotkanie wędkarskiej 
braci zbiegło się w czasie z trwającymi 
„Dniami Hajnówki” (17- 26.06.2016r.) 
i odbyło się w niedzielę, 19 czerw-
ca 2016r. nad wodami zbiornika 
„Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych.

Patronat nad zawodami spra-
wuje Burmistrz Miasta Hajnówka. 
W bieżącym roku obserwatorem 
wędkarskich zmagań jak i wrę-
czającym nagrody był p. Andrzej 
Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka, co dodatkowo podniosło 
rangę zawodów.

W zawodach udział wzięli węd-
karze z 6. kół wędkarskich – „Pronar” 
Narew, „Miętus” Orla, „Tarpan” Biało-
wieża, „Rozpiór” Czeremcha, „Perkoz” 

VI Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka

Hajnówka i „Koło Miejskie” Hajnówka. 
Łącznie w szranki współzawodnictwa 
stanęło 72. zawodników (5. kobiet, 
12. juniorek/juniorów, 55. seniorów). 
Sędziami zawodów byli kol. Mojsiejuk 
Jarosław, Krasowski Lucjan, Zgutka 
Czesław.

Były to zawody spławikowo-
gruntowe rozegrane w jednej 4 go-
dzinnej turze w formule towarzyskiej. 
Startujący zaprezentowali różne me-
tody wędkowania od wyczynowej tzw. 
tyczki przez klasyczną spławikową po 
gruntową. Ponadto w trakcie trwania 
zawodów uruchomiono wyjazdowy 
punkt Honorowego Krwiodawstwa 
– wszystkim honorowym dawcom 
serdecznie dziękujemy za podzielenie 
się darem życia.

Sponsorami zawodów byli: 
Urząd Miasta Hajnówka, Koło Miejskie 

PZW w Hajnówce, Piekarnia „Podol-
szyńscy”, „Agroturystyka” Marek 
Nowak, Janusz Gawryluk, Centrum 
ogrodnicze Agro-Team ul. Bielska 52 
w Hajnówce, Sklep wędkarski „Helena”, 
Sklep zoologiczno-wędkarski Bogusia 
Witkowska i Sklep wędkarski STAR-
K-BAITS ul. Rzeczna 4 w Hajnówce. 
Ponadto p. Jerzy Sirak i p. Andrzej 
Skiepko ufundowali dodatkowe na-
grody specjalne (piłki do gry w piłkę 
siatkową) dla najmłodszej juniorki 
i najmłodszego juniora.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom za okazane zainte-
resowanie. To dzięki nim mogliśmy 
zapewnić atrakcyjne nagrody, puchary 
jak i gorący bigos z kiełbaską dla 
wszystkich uczestników zawodów.

Wyniki na www.hajnowka.pl
 Zbigniew Angielczyk

Podczas odbywających się 
w ostatnim czasie Dni Hajnówki 
nasze miasto odwiedziła delegacja 
przedstawicieli estońskiego miasta 
Suure-Jaani, reprezentujących lokalny 
samorząd. Była to już czwarta wizyta 
delegacji z tego partnerskiego Haj-
nówce miasta, w ramach nawiązanej 
ponad 10 lat temu współpracy obu 
samorządów. Członkowie delegacji 
byli m.in. zainteresowani poznaniem 
zasad i warunków funkcjonowania 
naszych placówek oświatowych. 
Dlatego odwiedzili hajnowski Zespół 
Szkół nr 3. O działalności obiektu 
opowiedziały oraz oprowadziły po 
nim: wicedyrektor - Alicja Dmitruk 
i nauczyciel - Mariola Kędyś. Hajnow-
ski Zespół Szkół nr 3 oraz estońska 
placówka oświatowa planują razem 
sięgnąć po środki unijne na realizację 
wspólnych projektów. 

Jednym z ważnych punktów 

Wizyta delegacji miasta 
Suure-Jaani w Hajnówce

w programie pobytu była wizyta 
w Parku Wodnym w Hajnówce. Władze 
samorządu Suure-Jaani są w trakcie 
opracowywania dokumentacji tech-
nicznej na budowę podobnego obiektu 
w swoim mieście, stąd mieli sporo 
zapytań i zagadnień do omówienia 
w związku z funkcjonowaniem na-
szego Parku Wodnego. Prezentację 
w tym zakresie oraz szczegółowe 
informacje przedstawił Dyrektor – 
Mirosław Chilimoniuk. Nasi goście 
mieli także okazję poznania atrakcji 
znajdujących się w mieście i regio-
nie, obejrzeli m.in. Sobór Świętej 
Trójcy, Muzeum i Ośrodek Kultury 
Białoruskiej, Stację Białowieża Pałac 
w Białowieży, Skit Św. Św. Antoniego 
i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich 
w Odrynkach oraz uczestniczyli w XIV 
Finale Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki „Przebojem na antenę” 2016.

Magdalena Chirko

W dniach 20-21 czerwca 2016r. 
w Domu Kultury w Łapach odbył się 
Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal 
Muzyczny „Debiuty”. Uczestnikami 
Festiwalu byli uczniowie ognisk 
muzycznych, domów kultury, nie-
publicznych szkół muzycznych bez 
uprawnień szkoły publicznej.

Każdy z uczestników przygo-
tował program złożony z dwóch 
wybranych utworów o różnej stylistyce 
w kategorii wiekowej do 9 lat, do 
12 lat, powyżej 12 lat na fortepian, 
skrzypce, gitarę, akordeon, flet. 
Prezentowały się również zespoły 
instrumentalne i wokalno-instru-
mentalne.

Naszą szkołę reprezentowały: 
Anna Rusinowicz klasa IV fortepia-
nu, Aleksandra Oniszczuk- klasa III 
fortepianu, Sara Ostapczuk- klasa VI 
fortepianu, Aleksandra Wołczyk- klasa 

Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Muzyczny „Debiuty”
II skrzypiec z akompaniamentem 
absolwentki Kseni Oleszczuk, Oliwia 
Chirko- klasa II gitary, Patrycja Do-
wnarowicz- klasa III gitary.

Wszystkie uczennice zapre-
zentowały się znakomicie, uzyskując 
wysokie notowania wśród jurorów. 

Ania Rusinowicz, Sara Ostap-

czuk, Ola Oniszczuk, Ola Wołczyk 
otrzymały Diamentowy Debiut 
(najwyższa nagroda) w swoich ka-
tegoriach, a Oliwia Chirko i Patrycja 
Downarowicz - Złoty Debiut.

Gratulujemy i życzymy podob-
nych sukcesów w przyszłym roku 
szkolnym!             Bożena Winconek
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Przedstawiciele Urzędu Nordsee - Treene 
i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” 

gośćmi Powiatu Hajnowskiego

gośćmi w  Północnej Fryzji, a jesie-
nią  przedszkolanki Brückengruppe 
z Hatttedt przyjadą z wizytą studyjną 
do Przedszkola nr 5 w Hajnówce.

Podczas pobytu przyjaciół 
Powiatu Hajnowskiego w naszym 
powiecie staramy się zaprezentować 
gościom  piękno i bogactwo Puszczy 
Białowieskiej. Delegacja niemiecka 
poznała tym razem puszczę po obu 
stronach granicy - Nadleśnictwo 
Browsk oraz Park Narodowy „Bie-
ławieżskaja Puszcza” na Białorusi.

Ważnym elementem pobytu 
w powiecie jest również przybli-
żenie kultury naszego regionu. 
Goście zobaczyli Sobór Św. Trójcy 
w Hajnówce - podziwiali głębię i ta-

Cd. ze str. 1 jemnicę cerkiewnego nabożeństwa. 
Dużo przyjemności sprawiły naszym 
gościom warsztaty pieczenia i deko-
rowania pierników prowadzone przez 
p. Ewę Stepaniuk w Puchłach. Co 
najważniejsze zdobnictwo wykorzy-
stywane podczas dekoracji pierników 
nawiązuje bezpośrednio do wzorów 
stosowanych przez nasze babcie 
w wyszywaniu ręczników i wzorów 
architektury drewnianej. Ta wartość 
nawiązywania do tradycji spotkała 
się ze szczególnym docenieniem 
delegacji z Niemiec.

Program pobytu obejmował 
również wizyty w Przedszkolu nr 5 
w Hajnówce i Domu Dziecka w Biało-
wieży. Obie jednostki zaprezentowały 
efekty pracy z dziećmi i młodzieżą 

w trakcie części artystycznej oraz 
przedstawiły zakres merytoryczny 
funkcjonowania placówek.

Ciekawym punktem programu 
była również wizyta w firmie Old Po-
lish Vodka w Lewkowie Starym, która 
prowadzi produkcję manufakturową 
wyrobów alkoholowych.

Realizacja różnych punktów 
programu przeplatała się z wra-
żeniami, wymianą pomysłów, po-
szukiwaniem nowych możliwości 
w ramach współpracy i umacnianiem 
sprawdzonych działań. Jedno jest 
pewne - to partnerstwo regionów 
będzie nadal rozkwitać!

Wydział Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego 

Od 1 lipca na terenie naszego 
szpitala funkcjonuje nowy Pododdział 
Rehabilitacji Kardiologicznej. Został 
wydzielono z części Oddziału We-
wnętrznego. Pokoje dla pacjentów 
wyposażone są w łazienki , łóżka 
z automatyczną regulacją położe-
nia, TV oraz z dostępem do Wi-Fi.  
Zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt: 
3 cykloergometry oraz bieżnia do 
treningów wytrzymałościowych, USG 
serca, Holter EKG, Holter RR, zestaw 
do testów wysiłkowych.

Zabiegi realizowane są do 
poniedziałku do soboty, a ich efek-
ty monitorowane na bieżąco. Nad 
przebiegiem rehabilitacji czuwa 
doświadczony zespół lekarzy, fizjo-
terapeutów, pielęgniarek, psychologa 
oraz dietetyka. Na podstawie wyników 

Rehabilitacja kardiologiczna 
w naszym szpitalu

badań pacjent będzie kwalifikowany 
do odpowiedniego cyklu treningów 
rowerowych i ćwiczeń ruchowych. 
W zakres oferowanych świadczeń 
wchodzą: kinezyterapia, w tym: ćwicze-
nia ogólnousprawniające, oddechowe, 
trening oporowy wytrzymałościowy 
na ergometrach rowerowych, kinezy-
terapia indywidualna, fizykoterapia, 
zajęcia z psychologiem, porady 
dietetyczne oraz testy wysiłkowe.
Kontakt:
Gabinet Lekarski: 85 682 92 14
Pielęgniarka Oddziałowa: 
85 682 92 74
Punkt Pielęgniarski: 85 682 92 77 
Więcej informacji: http://spzoz.
hajnowka.pl/pododdzial-rehabilita-
cji-kardiologicznej/

SPZOZ w Hajnówce

 

W dniach 17-26 czerwca 
Hajnówka obchodziła swoje świę-
to – świętowaliśmy Dni Hajnówki.  
Z tej okazji organi-
zatorzy przygotowali 
mieszkańcom oraz 
odwiedzającym miasto 
szereg atrakcji. Przez 
te kilka dni miasto 
tętniło życiem.

Hajnowski Dom 
Kultury zaoferował 
kulturalny konglo-
merat – było trochę 
kultury tradycyjnej 
i nowoczesnej.  Gościł 
taniec, śpiew, szczypta 
muzyki poważnej, fol-
kowej oraz współczesnej. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

Dni Hajnówki rozpoczęliśmy 
śpiewająco Międzynarodowym 
Festiwalem Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej NUTY PRZYJAŹNI 
(18 czerwca). W festiwalu udział 
wzięło wielu młodych, utalentowa-
nych osób z Polski oraz z zagranicy 
(Białoruś). Wszystkim występującym 
bacznie przysłuchiwało się jury 
w składzie: Katarzyna Żak, Krzysz-
tof Zemło, Anna Waśkowska. Duży 
sukces odniosły nasze wokalistki 
i zespoły: I miejsce – LEMONKI, 
I miejsce – STUDIO PIOSENKI HDK, 
II miejsce – Aleksandra Wołczyk, II 

DNI HAJNÓWKI Z HAJNOWSKIM DOMEM KULTURY
miejsce – Katarzyna Drużba oraz 
Maria Sawicka, I miejsce – Julita 
Wawreszuk, II miejsce - Karolina 

Mirek. Dyplomy oraz statuetki wręczył 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak oraz Dyrektor Hajnowskiego 
Domu Kultury Rościsław Kuncewicz.

Kolejny dzień spędziliśmy ta-
necznie na V Podlaskim Festiwalu 
Tańca Nowoczesnego (19 czerwca). 
W szranki stanęło około 300 osób 
w 12 kategoriach. Tradycją festi-
walu są warsztaty dla uczestników 
prowadzone przez profesjonalnego 
tancerza. W tym roku talent taneczny 
szlifować można było z Pawłem Tola-
kiem (tancerz, choreograf, instruktor; 
specjalizuje się w takich tańcach 
jak: New Style, Break Dance, House, 
Locking; znany m.in. z programu You 

Can Dance). Uczestników oceniało jury 
w składzie: Paweł Tolak, Adrianna 
Kawecka, Magda Staś – każdy z nich 

na co dzień zajmuje 
się tańcem nowocze-
snym zawodowo oraz 
z zamiłowania.

21 czerwca 
upłynął pod znakiem 
Krynoczki – prawo-
sławnego święta re-
ligijnego (Cerkiew pod 
wezwaniem Świętych 
Braci Machabeuszy 
w uroczysku Krynocz-
ka) oraz tradycyjnego 
Białoruskiego Festynu 
Ludowego (Amfiteatr 

Miejski, godz. 17.00). Na scenie 
amfiteatru wystąpili:  Aleksandra 
Wołczyk oraz Zespół „Lemonki” z HDK 
„Czyżowianie”(Czyże), 
„Kalinka”(Białystok), 
„Dawid Szymczuk 
BAND”(Hajnówka), 
„LAILAND” (Biały-
stok),  „OMORFOS” 
(Siemiatycze), „As” 
(Białystok),, „Świ-
tanak” (Białystok). 
Niewątpliwie gwiazdą 
festynu okazał się ze-
spół „Prymaki”, który 
swoimi radosnymi, 
swojskimi rytmami 

porwał publiczność do tańca. Wystąpił 
także białoruski zespół „HARADNI-
CA” z Grodna pod kierownictwem 
muzycznym Alesija Łojka.  Wspólnie 
z nim gościnnie zaśpiewały panie 
z zespołu „OMORFOS” z Siemiatycz. 
Festyn organizowany jest od wielu lat  
przez Zarząd Główny Białoruskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego w Białymstoku i Hajnowski 
Dom Kultury.

23 czerwca w Sali kolumnowej 
HDK uczniowie Społecznej Szkoły 
Muzycznej w Hajnówce wykonali 
przepiękny koncert, prezentując 
tym samy efekty swojej pracy. 25 
czerwca natomiast odbył się koncert 
Młodzieżowej Orkiestry z Brześcia. 
Jego wyjątkowość polegała na tym, 
iż utwory wykonywane były na na-
rodowych instrumentach rosyjskich 

tj. bałałajki czy cymbały. Orkiestra 
w swoim repertuarze zaprezento-
wała pieśni i melodie o tematyce 
chrześcijańskiej.

Dnia 24 czerwca odetchnęliśmy 
nieco od muzycznych klimatów, by 
móc podziwiać talent i ekspresję 
młodych adeptów malarstwa i plastyki 
z Klubu Plastycznego „Deformacja”. 
O godz. 17.00 w Galerii HDK nastąpiło 
otwarcie wystawy (ok. 500 najciekaw-
szych prac), będące podsumowaniem 
rocznej pracy uczestników klubu. 
51 artystów zostało docenionych 
za  wysiłek twórczy, otrzymując 
dyplomy i upominki.

Przedsięwzięciem wieńczącym 
Dni Hajnówki był XIV Finał Ogólnopol-
skiego Konkursu Piosenki „Przebojem 
na Antenę” (reportaż z imprezy 
w osobnym artykule). 

Organizatorami 
Dni Hajnówki byli: Urząd 
Miasta Hajnówka, Haj-
nowski Dom Kultury, 
Park Wodny w Haj-
nówce, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Hajnówce, 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Dr. Tade-
usza Rakowieckiego 
w Hajnówce, Muzeum 
i Ośrodek Kultury Bia-
łoruskiej w Hajnówce.

Emilia Korolczuk 

Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” z siedzibą 
przy ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka, KRS 0000172096 
zwraca się do wszystkich o pomoc dla Krystiana, mieszkańca 

Hajnówki, który został poszkodowany w wypadku 
samochodowym jako pasażer dn. 21.04.2016 r. 

na terenie naszego miasta.
 

    Krystian ma zaledwie 21 lat, nie może chodzić, z trudem 
porusza rękoma, jego jedyną nadzieją jest kosztowne leczenie 

oraz długotrwała i intensywna rehabilitacja. 
Potrzebne są duże środki finansowe na ten cel.

    Pomóżmy Krystianowi odzyskać nadzieję i zdrowie !!! 
Każda złotówka przybliża nas do tego celu.

Wszystkich którzy są w stanie pomóc zapraszamy 
do dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia:
Bank BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0375 6480 

z dopiskiem „Krystian”.
Wpłat można dokonywać w okresie od 17.06.2016 r.



bardziej nam miło, że nasze wspólne 
dzieło zdobyło tak wysokie uznanie 
w regionie.

9 maja, w uroczystości pod-
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O godz. 14.00 ceremonii otwarcia 
Jubileuszowego 10. Pikniku Rodzinnego 
dokonał Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta 
Hajnówka wraz z ks. kan. mgr Józefem 
Poskrobko, życząc przybyłym udanej 
zabawy. Na rozpoczęciu obecni byli 
również Mirosław Romaniuk – Staro-
sta Powiatu Hajnowskiego, Jadwiga 
Dąbrowska – Wicestarosta, Andrzej 
Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka oraz Lucyna Smoktunowicz 
– Wójt Gminy Hajnówka. Uroczystość 
prowadzili: Alicja Ojdana i Romuald 
Kacprzak.

Dokładnie 10 lat temu pojawił 
się pierwszy pomysł zorganizowania 
Pikniku Rodzinnego. Inicjatorem iście 
rodzinnej imprezy był ówczesny 
proboszcz parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce śp. ks. 
prał. Marian Świerszczyński. Niestety, 
dzień po I pikniku, po ciężkiej chorobie, 
odszedł z tego świata. Wierzymy, iż jest 
z nami duchem i czuwa nad wspaniałą 
pogodą i sprawną organizacją przed-
sięwzięcia.

Ta masowa impreza zagościła 
już na stałe w kalendarzu kulturalnych 
wydarzeń miasta. Od dziewięciu lat 
pilotuje ją obecny proboszcz Józef 
Poskrobko. 

12 czerwca 2016 roku spo-
tkaliśmy się na wspaniałej imprezie 

zrzeszającej całe rodziny. Każdy 
znalazł coś dla siebie.  Blok zabaw dla 
dzieci oraz spektakl „Nasz nowy kolega 
Mambo” przygotował Teatr ARLEKIN 
z Białegostoku. Fani jazdy na dwóch 
kółkach z pewnością będą próbować 
wykonać triki rowerowe, które zapre-
zentował Mateusz Kowalczyk z Lublina. 

Dla dzieci nie lada atrakcję stano-
wiło wesołe miasteczko z dmuchanymi 
zjeżdżalniami, trampolinami i karuzela-
mi. Nawet dorośli nie mogli oprzeć się 
pokusie by nie nadać sobie biało-czer-
wonych barw tuż przed meczem, jaki 
grała Polska z Irlandią. Za fantazyjne 
układanie włosów i malowanie twarzy 
odpowiadała młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się pokazy Straży Pożarnej, 
Straży Pożarnej hajnowskich zakładów 
Forte. Niestety ze względu na zbyt 
niski wzrost nie każdy mógł przejść 
próbę zderzeniową na symulatorze 
wypadków pilotowaną przez hajnowską 
policję. 18 brygada Wojska Polskiego 
z Białegostoku w tym roku prezento-
wała nie tylko swój sprzęt wojskowy. 
Na strzelnicy laserowej swoich sił 
próbowały i dzieci i ich rodzice.

Dzięki przedstawicielom Hajnow-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków 
można było zmierzyć poziom cukru 
i ciśnienia tętniczego krwi. Stanowiskiem 
dowodziła dr. Małgorzata Pietrzak- 
Zakrzewska. Z oferty skorzystało ok. 
300 osób. 

Trzeba podkreślić zaangażo-
wanie zrzeszonych motocyklistów, 
którzy poparli inicjatywę oddawania 
krwi. Podczas pikniku zgłosiło się 45 
honorowych dawców. W sumie pobrano 
15,300 ml krwi od 34 osób, za co 
prezes hajnowskiego oddziału PCK 
Alina Miszczuk serdecznie dziękuje.

Z okazji jubileuszu, można było 

10.  Piknik Rodzinny

Mam przyjemność poinformo-
wać, że Polska Grupa Energetyczna 
S.A. (PGE) ufunduje wszystkim dzie-
ciom, które we wrześniu br. rozpoczną 
naukę w klasach pierwszych hajnow-
skich szkół podstawowych, tornistry 
wraz z wyposażeniem w artykuły 
szkolne. Wręczenie wyprawki odbędzie 
się pod koniec wakacji. O terminie 

Bezpłatna wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów
i miejscu wręczenia osoby zaintere-
sowane zastaną poinformowane za 
pośrednictwem szkół i witryny Urzędu 
Miasta Hajnówka: www.hajnowka.pl. 

Ponadto informuję, że pod-
ręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 
pierwszoklasistów, podobnie jak dla 
uczniów klas: drugiej, trzeciej, czwartej 
i piątej szkoły podstawowej oraz I i II 

23 czerwca została podpisana 
umowa o dofinansowanie tworzenia 
Dziennego Domu Opieki Medycznej  
przy SP ZOZ w Hajnówce dla osób 
starszych. W sumie w Polsce ma ich 
powstać 54, w woj. podlaskim tylko 
nasz w Hajnówce. Wartość projektu 
na 2 lata wyniesie ponad 1 mln zł. 

- Dzienny dom opieki jest 
nową formą wsparcia dla osób 
niesamodzielnych, zapewnia opiekę 
medyczną seniorom po pobycie 
w szpitalu. Proponowane przez nas 
zajęcia rehabilitacyjne i terapeutycz-
ne na pewno pomogą im procesie 
usamodzielniania się – mówi Grze-
gorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ 
w Hajnówce.

W DDOM jednocześnie będzie 
mogło przebywać 12 pacjentów, 
bezpośrednio po hospitalizacji lub 
korzystający z niej w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, ze stopniem niesamo-
dzielności 40-65 pkt w skali Barthel 
(stan pacjenta ‚’średnio ciężki’’ - czę-
ściowo nie radzi sobie z czynnościami 
życia codziennego).

Przy hajnowskim szpitalu 
powstaje dzienny dom opieki 

dla seniorów
W trakcie dziennych pobytów 

w Zakładzie podopieczni będą mieli 
zapewnioną opiekę lekarzy: geriatrii 
i rehabilitacji, psychologa, terapeu-
tów zajęciowych, rehabilitantów 
i pielęgniarek.     

- Zamierzamy zakupić sprzęt do 
rehabilitacji, m. in.: rower stacjonar-
ny, ergometr treningowy z oporem 
wodnym, aparaty do zabiegów polem 
magnetycznym, do elektroterapii, 
naświetlania promieniowaniem lase-
rowym – mówi Mirosława Karbowska, 
pielęgniarka koordynująca projekt. 

Utworzone zostaną także miej-
sce wypoczynkowe oraz 3. łóżkowa 
sala. Pacjenci będą mogli przebywać 
w domu do 8 godzin dziennie przez 
5 dni w tygodniu. 

DDOM mieścić się będzie w czę-
ści szpitala, w której do niedawna 
funkcjonowała pralnia. 

- Obecnie rozpoczęliśmy prace 
adaptacyjne tych pomieszczeń, które 
potrwają 6 miesięcy, a ich koszt 
wyniesie ok. 500 tys. zł. – dodaje 
dyrektor szpitala.      Izydora Dudar

Mamy wielką przyjemność 
i zaszczyt poinformować o zdobyciu 
Nagrody Głównej w I edycji konkursu 
pt. „W barwach biało-czerwonych” 
organizowanego przez  Podlaską 
Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów 
Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej 
i Podlaskiego Kuratora Oświaty.  Udział 
w projekcie polegał na przygotowa-
niu świątecznych dekoracji z okazji 
Konstytucji 3-go Maja i Święta Flagi, 
zaangażowaniu społeczności przed-
szkolnej w to narodowe przedsięwzię-
cie a następnie przesłaniu prezentacji 
do organizatorów konkursu. Z całego 
województwa wpłynęły prace z 20 
przedszkoli i 59 szkół, dlatego tym 

Nagroda Główna dla Przedszkola  Nr 3 
w I edycji konkursu pt. „W barwach biało-czerwonych”

sumowania projektu, w siedzibie 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
uczestniczyła  nasza Pani Dyrektor 
Durzyńska, która otrzymała nagrodę 
główną w postaci pamiątkowego 
grawertonu, dyplomu oraz książek. 
Ponadto została utworzona specjalna 
prezentacja  pt. „Nasze szkoły i przed-
szkola w barwach biało-czerwonych”, 
którą można obejrzeć na stronie 
internetowej Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku.

Więcej na www.hajnowka.pl
Koordynator projektu: 

Krystyna Czurak
Oprawa techniczna: 

Jolanta Wołkowycka

 

gimnazjum, zostaną zakupione przez 
szkoły i przekazane uczniom po inau-
guracji roku szkolnego 2016/2017. 

W przypadku pytań proszę 
o kontakt z Zespołem Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, 
tel. (85) 682-24-88.

Jolanta Stefaniuk 

skosztować bigosu i kiełbaski z grilla 
za symboliczną złotówkę. 10-lecie 
organizacji pikniku zrzeszającego całe 
rodziny nie mógłby się odbyć bez tortu. 
Ponad 30 kilowy wypiek wykonał PSS 
Społem w Hajnówce. 

Na scenie wystąpiła młodzież 
śpiewająca i tańcząca w zespołach 
działających przy Hajnowskim Domu 
Kultury, Chór Leśników oraz Zbigniew 
Budzyński i Jarek Kowalski w reper-
tuarze gitarowym. Wielkie ukłony 
dla Jarka, który po ciężkiej chorobie, 
pomimo osłabienia, wystąpił przed 
publicznością. Na przestrzeni dzie-
sięciolecia prezentowały się różne 
gwiazdy – zespół młodzieżowy „Full 
Power Spirt”, grecki  zespół „Zorba”, 
„The Dreamers”, „Trubadurzy”, „Krywań” 
z Zakopanego. Imprezę kończył też 
pokaz filmu „Asterix i Obelix”. W tym 
roku przed publicznością zaprezentował 
się zespół młodzieżowy „Strona B” 

i zespół romski z Olsztyna „Hitano”.  
Tradycyjnie piknik rodzinny kończy 
się światełkiem do nieba – pokazem 
sztucznych ogni.

Niewątpliwie głównym punktem 
programu była zabawa fantowa. Główni 
sponsorzy postarali się o wspaniałe 

fanty. Pierwszą nagrodę – skuter 
ufundowali państwo Alicja i Stanisław 
Ojdana z Hajnówki. Druga – telewizor 
– to dar Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Hajnówce. Trzecią – rower 
stacjonarny ofiarował Dawid Jurczak 
(sklep Martes Sport w Hajnówce). Do 
wygrania było również wiele innych 
cennych nagród – sprzęty RTV, AGD, 
bony towarowe. Każdy los z zabawy 
fantowej był nagradzany upominkiem. 
Sprzedano 1200 losów. Tradycyjnie 
zyski ze sprzedaży losów zostały 
przekazane na działającą przy parafii 
świetlicę „Promyk dnia”.

– Na przestrzeni dziesięciu lat 
w organizację pikniku zaangażowało 
się wiele osób z  Oddziału Akcji Kato-
lickiej, z prezesami na czele. Działały 
również nasze organizacje: Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży i Zespół 
Caritas, za co podczas jubileuszowej 
imprezy podziękowano im w formie 

pamiątkowych grawertonów. Wcze-
śniej włączała się również Odnowa 
w Duchu Świętym – informuje ks. 
Józef Poskrobko. – Już od kwietnia 
trzeba było szukać darczyńców 
zabawy fantowej. Zmagazynować 
i opisać niegdyś kilkaset, w tym roku 

ponad 1000 nagród. Trzeba było 
poszukać sponsorów strategicznych, 
którzy wsparli wydatki przeznaczone 
na zespoły, bigos, czy kiełbaskę. 
W sumie w tym roku wsparło nas 88 
darczyńców – większych i mniejszych. 
W organizacje pikniku zawsze włączają 
się wolontariusze i Hajnowski Dom 
Kultury, użyczając nam wspaniały 
amfiteatr, nagłośnienie, przygotowując 
część artystyczną. Tak samo Urząd 
Miasta Hajnówka bardzo nas wspiera, 
poprzez dotacje z projektu. Wielki ukłon 
w stronę naszej Powiatowej Policji, 
która dyskretnie, acz wciąż czuwała 
nad bezpieczeństwem hajnowian.  

Warto podkreślić, iż Piknik Ro-
dzinny jest imprezą bezalkoholową. 
- W parku nie było ogródków piwnych. 
Chcemy służyć naszym rodzinom, by 
się scalały wspólnie spędzając czas. 
Pocieszające jest, że chociaż raz do 
roku wyrwą się razem. Chciałbym, by 
rodziny mogły również wspólnie przy-
siąść na kocu na trawie... - rozmarzył 
się proboszcz. - Choć wiem, że taki 
rodzaj imprezy lepiej sprawdził by się 
przy mniejszej liczbie imprezowiczów 
– dodaje ks. Józef Poskrobko. 

Czego życzyć na następne 
dziesięć lat? Na życzenie proboszcza, 
życzymy zapału do działania ludziom, 
którzy będą chcieli włączać się do 
organizacji, hojności darczyńców, bez 
których trudno zorganizować tak duże 
przedsięwzięcie oraz dobrej współpracy 
z instytucjami miejskimi i powiatowymi.
ORGANIZACJA:
- Akcja Katolicka 
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
- Hajnowski Dom Kultury 
PATRONAT:
- J. E. Ks. Biskup prof. Tadeusz Pikus
- Bohdan Paszkowski – Wojewoda 
Podlaskiego

Emilia Rynkowska
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