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21 kwietnia br w sali widowi-
skowej Hajnowskiego Domu Kultury 
spotkali się sportowcy i trenerzy 
nominowani w XVIII Plebiscycie 
„Wieści Podlaskich” „Sportowiec Ziemi 
Hajnowskiej 2016” i XVII Plebiscycie 
„Trener Ziemi Hajnowskiej 2016”.

Ceremonia ogłoszenia wyników 
Plebiscytów zgromadziła nie tylko 
sportowców i trenerów rywalizujących 
o tytuł sportowca roku 2016, licznie 
przybyli też działacze sportowi, kibice, 
rodzice najmłodszych sportowców 
i zaproszeni goście, a wśród nich 
reprezentujący Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego radny Sejmiku 
Województwa Podlaskiego Włodzimierz 
Pietroczuk, wiceprezes Podlaskiej 
Federacji Sportu Jan Zalewski, człon-
kowie Kapituły Plebiscytu na czele 
z jej Kanclerzem Jerzym Sirakiem, 
przedstawiciele współorganizujacych 
Plebiscyt samorządów: powiatowego, 
miejskich i gminnych.

Patronat nad tegoroczną edycją 
Plebiscytu objął Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego Jerzy Leszczyński 
i Podlaska Federacja Sportu.

Hajnowska gala Sportu
Znamy sportowców Ziemi hajnowskiej 2016 r

Plebiscyt cieszy się niezmier-
nie wysokim zainteresowaniem co 
świadczy o wysokiej randze sportu 
w wychowaniu młodego pokolenia 
oraz dużym zaangażowaniu w ten 
proces samorządów oraz licznego 

grona działaczy i sympatyków sportu 
w powiecie hajnowskim

Nominację do tytułu otrzymało 
w tym roku 102 sportowców i 8 
trenerów.

Hajnowską Galę Sportu którą 
uświetniły występy zespołów arty-

stycznych działajacych przy HDK 
rozpoczął hymn olimpijski. Prowadził 
ją dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Mirosław Awksentiuk, a jej 
uroczystego otwarcia dokonał Kanclerz 
Kapituły Plebiscyty a jednocześnie 

Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. 
Przywitał zebranych, pogratulował 
nominowanym i wyraził nadzieję, że 
dla wielu młodych sportowców jest to 
pierwsze wyróżnienie ale nie ostatnie.

Wiesław Sokołowski pełniący 
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3 maja 1791 r. Sejm Cztero-
letni po burzliwej debacie przyjął 
przez aklamację ustawę rządową, 
która przeszła do historii jako 
Konstytucja 3 Maja. Obchody 
święta uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w Bielsku Podlaskim 
rozpoczęły się nabożeństwem 
w intencji Ojczyzny odprawionym 
w cerkwi św. Archanioła Micha-
ła oraz mszą św. celebrowaną 
w bazylice Narodzenia NMP i św. 
Mikołaja.

Religijny akcent uroczystości
W intencji naszej Ojczyzny 

mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz 
Siekierko, który wraz z ks. Dariuszem 

Bielszczanie uroczyście uczcili 226 rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Niech to święto przede wszystkim nas łączy”
Kujawą i ks. Bogdanem Mutianko. 

- Przybyliśmy do historycznej 
bazyliki, aby dziękować za dar wol-
ności, że mamy własną Ojczyznę 

i ta Ojczyzna jest wolna i chcemy 
dziś dziękować Bogu i świętym 
czczonym na tej wschodniej ziemi. 
Przybyliśmy by prosić dobrego Boga 
o błogosławieństwo dla naszej 

Ojczyny, dla naszych rodzin, dla 
ludzi żyjących na tych wschodnich 
rubieżach – tymi słowami powitał 
zebranych ks. Kazimierz Siekierko, 
proboszcz i dziekan bielski.

Dziekan powitał przedstawicieli 
i pracowników Starostwa, Urzędu 
Miasta i Gminy, dyrektorów szkół, 
zakładów pracy, służby mundurowe, 
zuchów i harcerzy, dyrektorów szkół 
za przybycie i uświęcenie uroczystości.

- Dzisiejsza Uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej 
Polski przenosi nas i zakorzenia 
w historię naszego Narodu przyjęcia 
Konstytucji 3 Maja, będącej zrywem 
ku umocnieniu wolności Ojczyzny 
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6 maja 2017 roku przy pięk-
nej słonecznej pogodzie już po raz 
dziesiąty motocykliści uczestniczyli 
w otwarciu sezonu Synchro On 2017 
przez fanklub motocyklowy GODBOYS 
oraz Bielską Inicjatywę Rowerową 
w Bielsku Podlaskim. Najpierw 
w kościele Miłosierdzia Bożego mieli 
możliwość uczestniczyć we mszy 
św. sprawowanej przez biskupa 
Tadeusza Pikusa, który też wygłosił 
okolicznościową homilię. Po Mszy 
św. ks. biskup poświęcił rekordową 
liczbę – tysiąca jednośladów. Otwarcie 
sezonu poparł burmistrz Jarosław 
Borowski, współorganizator imprezy.

 
Modlitewny akcent spotkania 

W intencji motocyklistów Mszę 
w. z pasterzem diecezji współkon-
celebrowali ks. Janusz Szymański, 
kapelan motocyklistów, ks. proboszcz 
Zbigniew Niemyjski, ks. Dariusz 
Kucharek, ks. Wojciech Piotrowski, 
ks. Arkadiusz Tymoszuk. Obecny 
był ks. Paweł Anusiewicz, proboszcz 
z Topczewa.

Otwarcie sezonu Synchro On 2017 przez fanklub motocyklowy 
GODBOYS w Bielsku Podlaskim

Synchro On 2017
Bielska impreza motocyklowa 

na stałe wpisała się w kalendarz 
parafii Miłosierdzia Bożego. Zaini-
cjowana przez ks. Janusza Szymań-
skiego, byłego wikariusza parafii, 
z roku na rok roku przyciąga wielu 
motocyklistów. 

W homilii ks. bp Tadeusz Pikus 
poruszył temat drogi, która ma pro-
wadzić nas do wyznaczonego celu. 

W nawiązaniu do obecnego sztandaru 
motocyklistów z wizerunkiem św. 
Krzysztofa, przypomniał, aby podobnie 
tak św. Krzysztof motocykliści sta-
wali się nosicielami Chrystusa, aby 
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GMINA HAJNÓWKA

WARSZTATY TEATRALNE

„Teatr i tata” to projekt re-
alizowany w GCK w Dubinach, 
dofinansowany przez Fundację BGK 
w konkursie „Na dobry początek”. Od 
marca trwają warsztaty teatralne 
w świetlicach naszej gminy, jako 
pierwsze uczestniczyły dzieci z Nowo-
berezowa i Lipin. W Nowoberezowie 
dzieci wraz z opiekunami tworzyły 
własne literki, uczyły się trudnej 
sztuki animowania lalką i występu 
przed publicznością. Tematem zajęć 
w świetlicy w Lipinach był teatr cieni, 
aktorzy Olesia i Stas Voitskhowskyi 
wspólnie z dziećmi ćwiczyli krótką 
etiudę, którą będzie można obej-
rzeć na podsumowaniu projektu. 

Oprócz warsztatów teatralnych 
w GCK w Dubinach oraz w świetlicy 
w Nowoberezowie dzieci uczestniczyły 
w zajęciach ogólnorozwojowych 
z pedagog Panią Justyną Samojlik. 
Tematem pierwszych zajęć było 
opowiadanie „Piórko” z cyklu Pan Ku-
leczka Wojciecha Widłaka. Tematem 
kolejnych zajęć był cyrk. Uczestnicy 
przygotowywali maski zwierząt, 
ćwiczyli skoki przez obręcze. W cza-
sie, gdy młodsi uczestnicy projektu 
uczestniczyli w zabawie, opiekunowie 
mogli porozmawiać z psychologiem 
Panią Anną Kowalską.

Autor: M. Majewska - Iwaniuk

44 konkurs Piosenki Białoruskiej
5 maja w Hajnowskim Domu 

Kultury odbyły się eliminacje rejonowe 
44 konkursu Piosenki Białoruskiej 
dla przedszkoli, szkół i gimnazjów 
powiatu hajnowskiego. Organizatorem 
wydarzenia był Zarząd Główny Biało-
ruskiego Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego w Białymstoku. Widzowie 
mogli usłyszeć piosenki bliskie ich 
sercu, w nowych aranżacjach. Naszą 
gminę reprezentowały trzy zespoły - 
dwa w kategorii szkoły podstawowe 
(uczniowie szkoły z Nowokornina 
i Dubin) oraz zespół gimnazjalistów 
z Dubin. Opiekunem artystycznym jest 
Pani Maria Paszko. Jest to już drugi 

występ naszych zespołów w zma-
ganiach konkursowych w tym roku. 
Uczniowie naszych szkół otrzymały: 

wyróżnienie SP Nowokornino, II miejsce 
SP Dubiny i III miejsce PG  Dubiny.

Autor: M. Majewska - Iwaniuk

21.04.2017r. w Hajnowskim 
Domu Kultury odbyła się III edycja 
Festiwalu Tańca „Po prostu tańcz” 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
Hajnówka organizowanego przez 
Przedszkole nr 2 w Hajnówce. W ry-
walizacji udział wzięło 12 zespołów . 
Po raz kolejny do konkursu przystąpiły 
dzieci z Punktu Przedszkolnego „Kraina 
Radosnych Maluchów”. Układy taneczne 
zaprezentowały grupy starsze.

Grupa najstarsza przygotowana 
przez Panią Irenę Chodak zaprezen-
towała „Brazylijska sambę” oraz 

,,Po prostu tańcz”

Aby zrozumieć rzeczywistość, 
która nas otacza, musimy poznać 
matematykę. W szeregu znaków, 

liczb, cyfr, funkcji i działań ukrywa 
się bowiem porządek, który musimy 
poznać, by odnaleźć sens i wartość 
bytu. Oczywiście wyjaśnienie tajemnic 
matematycznych to często żmudna 
i ciężka praca. Warto jednak podjąć 
się tego wysiłku, by w końcu odnieść 
sukces i w matematyce odnaleźć 
harmonijne piękno.

Znajomość matematyki w naj-
większym stopniu sprzyja rozwojowi 
logicznego myślenia. Dlatego w Zespole 
Szkół w Dubinach wiele czasu poświęca 
się na kształcenie umiejętności mate-
matycznych. Oczywiście sukces ucznia 
jest uwarunkowany przede wszystkim 

„Matematyka jest alfabetem, 
przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.” Galileusz

atrakcyjnością przekazu trudnych, 
analitycznych treści. Jest jednak 
sposób, by nie znudzić matematyką, 

a zainspirować 
do jej głębszego 
studiowania. Za-
bawa i praca na 
doświadczeniach 
sprawdzają się 
najlepiej w eduko-
waniu dzieci, stąd 
też pomysł, by 
marzec w naszej 
szkole był miesią-
cem matematyki. 

W tym roku, nauczycielka matematyki, 
przygotowała swoim uczniom liczne 
atrakcje, których 
celem było przede 
wszystkim prze-
łamanie oporu 
przed poznawa-
niem „królowej 
nauk”. Przedmiot 
okazał się nie taki 
straszny, jak go 
malują, gdy zamiast tradycyjnych dzia-
łań zapisywanych na tablicy, pojawiły 
się rebusy, domina matematyczne, 
gry logiczne, zabawy kształtujące 
pamięć i spostrzegawczość – tak 

ważne w nauce matematyki. 
Na holu pojawiły się plakaty 

wykonane przez uczniów, na których 
znalazły się nie tylko wzory, czy de-
finicje, ale przede wszystkim hasła 
zachęcające do uczenia się matematyki. 

9.03.2017 r. zorganizowano 
turniej matematyczny dla klas IV-VI. 
Każdą klasę reprezentowało troje 
uczniów. Stanowili oni liderów całego 
zespołu, którzy odpowiadali za efek-
ty wspólnej pracy nad zadaniami , 
stanowiącymi świetną gimnastykę 
mózgu. Zadziwiająca aktywność 
i rywalizacja uczniów sprawiła, że 
turniejowi towarzyszyły szczególne 
emocje . Efekty przeszły najśmielsze 

oczekiwania. Zwycięzcą została klasa 
VI, zaś II miejsce ex aequo – klasa V 
i VI. Słodki poczęstunek zwieńczył czas 
matematycznych rozgrywek.

Autor: Elżbieta Trochimiuk 

Samorząd Uczniowski gim-
nazjum przy ZS w Dubinach na 
przełomie listopada 2016 do lutego 
2017 uczestniczył w światowym 
projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KO-
LORY ŚWIATA. W Polsce kampanię 
wspiera Ambasador Dobrej Woli 
UNICEF Majka Jeżowska. ,,Wszyst-
kie Kolory Świata”. Na wstępie 
uczniowie zostali zapoznani z re-
gulaminem akcji 
i informacjami 
zawartymi na 
płycie. Opraco-
wano zasady 
realizacji : pro-
jekt i wykonanie 
lalek, rozpropa-
gowanie wśród 
rodziców i spo-
łeczności szkol-
nej, przeprowa-
dzono aukcję. 
Analizowano 
przygotowane projekty, wybrano 
najciekawsze pomysły. Autorzy lalek 
decydowali o doborze materiałów, 
sposobie wykonania i wykończenia. 
Gotowe lale dostały paszporty 
z danymi, min. imię lalki, jej zdjęcie. 

Uczymy się pomagać innym. Udział w akcji 
UNICEF ,,Wszystkie Kolory Świata”

Do uszycia uczniowie wykorzystali 
materiały ze starych ubrań, skrawków 
materiałów i kolorowej włóczki. Lale 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem i wszystkie znalazły nowy 
dom. Żałujemy , że nie było ich więcej.

 Zebrane fundusze ze sprze-
daży lalek 150 zł przesłaliśmy na 
konto UNICEf- u. Wesprą one zakup 
szczepionek i lekarstw dla dzieci 

z Angoli w Afryce. 
Podczas realiza-
cji tego projektu 
uczniowie mo-
gli wykazać się 
pomysłowością 
w wykonaniu 
lalek, dobrą or-
ganizacją pracy, 
przedsiębiorczo-
ścią, a przede 
wszystkim do-
brym sercem.

 Cieszymy 
się z udziału w projekcie, ponieważ 
pokazaliśmy uczniom, że poma-
ganie może być przyjemne.

 Autor- Alina Ginszt, Ewa 
Gierasimiuk

wraz ze swoją Panią Dorotą Kiersnow-
ską przygotowały taniec „Choccolate”.

 Autor: Dorota Kiersnowska„Toca,Toca”. Dzieci z grupy 4,5-latków 
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Organizowany od 1985 roku 
festiwal to jedna z czołowych imprez 
Białostockiego Ośrodka Kultury oraz 
najstarsze i największe tego typu 
wydarzenie w regionie. Bazuje na 
teatrze, ale wzbogacają go także 
inne, liczne gatunki: sztuki wizual-
ne, muzyka, spotkania z artystami 
oraz cykl East Side Street Art. 
Festiwal skierowany jest do osób 
ceniących odważne i nowatorskie 
projekty artystyczne, gotowych na 
spotkania z twórcami o wyraźnej 
wizji, dyskutującymi z otaczającą 
rzeczywistością przy wykorzystaniu 
formy, słowa, dźwięków i nieskoń-
czonej wyobraźni. Przez ostatnie 31 
lat festiwal gościł mnóstwo artystów 
z Polski i całego świata. Byli to m.in. 
Hiroaki Umeda (Japonia), Tanztheater 
Derevo (Rosja/Niemcy), Compagnie 
Kumulus (Francja), Zbigniew Libera, 
Korniag Theatre (Białoruś), Teatr 

Dni Sztuki Współczesnej
Studio, Teatr Malabar Hotel, Teatr 
Montownia, TO-EN Butoh Company, 
Maria Kong Dancers Company (Izra-
el), Teatr Ósmego Dnia, Akademia 
Ruchu, Teatrul Tineretului Piatra 
Neamt (Rumunia), Teatr Pieśń Kozła 
i wielu innych niezależnych i profe-
sjonalnych artystów. W tym roku Dni 
Sztuki Współczesnej odbędą się po 
raz 32., w dniach 24-28 maja. Tym 
razem naszymi gośćmi będą m.in.: 
VerTeDance Company z Czech, Inde-
pendent Theatre and Dance Project 
z Białorusi, Dakh Daughters z Ukrainy, 
Robert Nižník z Czech, Teatr Biuro 
Podróży, Teatr Pieśń Kozła, Teatr 
Kana, Ludomir Franczak, Centrala 71/
Supernova, Emiter, Kristen, Kobieta 
z wydm, Magdalena Franczak, Paweł 
Matyszewski, Wędrowny Teatr Lalek 
Małe Mi. Więcej informacji: 
www.dsw.bialystok.pl 
facebook.com/dsw.bialystok

GMINA MILEJCZYCE

Wołczebnym korowodem z ro-
hulką rozpoczął się drugi dzień XIV 
Podlaskiech Spotkań w Tradycji - „Tam 
po majowuj rosii” organizowany przez 

Punkt Przyjęć 
Interesantów 
Na początku maja br. w bu-

duynku Urzędu Gminy w Milejczy-
cach został otwarty Punkt Przyjęć 
Interesantów siemiatyckiej Policji. 
Będzie w nim dyżurował dzielnicowy 
asp. Piotr Zarzecki.                    (m)

Bezpiecznie 
w ruchu drogowym

25 kwietnia w Zespole Szkół 
z Oddziałami Integracyjnym w Sie-
miatyczach odbyły się eliminacje 
powiatowe Turnieju bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Głównym celem 
Turnieju jest poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w szczególności 
dzieci i młodzieży poprzez popula-
ryzowanie przepisów i zasad bez-
piecznego poruszania się po drogach. 
Reprezentujący gminę gimnazjaliści 
zajęli trzecie miejsce.             (seb)

Harcerze z Milejczyc na święcie swego patrona

22 kwietnia okazał się wyjąt-
kowym dniem dla zuchów i harcerzy 
regionalnego Hufca ZHP, którego 
zuchy i harcerze spotkali się w Klesz-
czelach na obchodach dnia Św. 

Tam po majowu rosii
Muzeum Małej Ojczyzny w Studzi-
wodach. Inscenizacja tradycyjnego 
wesela, pieśni i tańce przypominały 
mieszkańcom Miedwieżyk, Lewosz 
i Rogacz lata sześćdziesiąte ubie-
głego wieku. Przed mieszkańcami 
tych miejscowości wystąpiły zespoły: 
„Kałychanka” z Michanowicz i „Kapela 
na taku” z Mińska ( Białoruś) oraz 
„Żemerwa” ze Studziwód i „Żeużyki” 
z Bielska Podlaskiego.

Przedsięwzięcie współorga-
nizował Gminny Ośrodek Kultury 
w Milejczycach.                            (gm)

Jerzego - patrona harcerzy.
  W wydarzeniu uczestniczyło 

ok. 250 osób z: Bielska Podlaskiego, 
Milejczyc i Czeremchy, Hajnówki, 
Bociek, Kleszczel, Holonek, Brańska, 

Domanowa, Siemiatycz, Sokołowa 
Podlaskiego, oraz Topczewa. Najpierw 
były msza święta w kościele p.w. 
Sw. Zygmunta Burgundzkiego, oraz 
molebień w cerkwi p.w. Zaśnięcia 
NMP. Potem na wszystkich czekał 
również poczęstunek, było też małe 
zwiedzanie.

J. G. (gmina milejczyce)

Podlaski Oddział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Współpracy Polska-
-Wschód przy współpracy Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uni-
wersytetu w Białymstoku organizuje 
w dniu 19 czerwca 2017  „ Eliminacje 
Regionalne IV Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki- Anna German”. 

Udział w eliminacjach należy 
zgłosić najpóźniej do 2017.06.06.

W kategorii konkursowej 
mogą brać udział osoby w wieku 
18-28 lat / 18 lat musi być w pełni 

ukończone w dniu przesłania for-
mularza zgłoszeniowego, a 28 lat 
ukończone w dowolnym miesiącu 
roku kalendarzowego 2017/. Uczest-
nicy, którzy zajmą trzy pierwsze 
miejsca zakwalifikują się do Finału 
Krajowego Festiwalu.

W kategorii pozakonkursowej 
uczestnikami mogą być osoby nie 
spełniające kryteriów podanych 
wyżej / np. uczniowie szkół ponad 
gimnazjalnych poniżej 18 roku 
życia, osoby które przekroczyły 

28 rok życia oraz nie posiadające 
polskiego obywatelstwa/.

Szczegółowe informacje dla 
osób zainteresowanych tj. Regulamin 
Eliminacji oraz Formularz zgłoszenio-
wy zostaną przesłane na podany adres 
e-mailowy potencjalnego uczestnika. 
/ adres e-mailowy osoby zaintere-
sowanej należy przesłać na e-mail: 
swpw.bialystok@wp.pl/. Informacji 
udzielamy również telefonicznie 
– numery telefonów: 660290633; 
505171688.                Organizatorzy

Eliminacje Regionalne 
IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki-Anna German

Czyż inaczej nazwać można 
wzrastającą w ostatnich latach wpół-
pracę  Podlasia z Bośnią i Hercego-
winą, w której wielką rolę odgrywają 
Konsulowie Honorowi. Ich społeczny 
trud przynosi efekty.

Wspomniał o tym podczas 
spotkania  28 marca br. u wojewody 
podlaskiego Bohdana Paszkowskiego 
ambasador Bośni i Hercegowiny 
w Polsce Duško Kovečević.

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież: przewodniczący Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Banija Luce 
Goran Račić oraz konsul honorowy 
Bośni i Hercegowiny w Białymstoku 
(przedsiębiorca) Stanisław Łuniewski. 

Podczas potka-
nia omówiono 
m o ż l i w o ś c i 
współpracy dwu-
stronnej, zwłasz-
cza w dziedzinie 
kultury, nauki 
oraz gospodarki. 

- Jaką rolę 
odegrywa we 
współpracy Pod-
lasia z Bośnią 

i Hercegowiną  konsul  honorowy – 
zapytałem  Stanisława Łuniewskiego.

- Moim głównym zadaniem jest 
wsparcie rozwoju współpracy gospo-
darczej i turystycznej między naszymi 

krajami. Już w w maju br. będzie 
zorganizowana misja gospodarczą 
znanej podlaskiej firmy MLEKOVITA 
do tego pięknego kraju. Wkrótce 
odwiedzą go też władze gminy Boćki 
wraz z zespołem folklorystycznym 
„Klekociaki”.

To działanie na dziś, a w najbliż-
szym czasie planujemy też nawiąanie 
współpracy naukowej przez Uniwe-
rytet Medyczny  i pozotałe uczelnie 
z naszego grodu z Umiwerytetem 
w Banja Luce.

I misja gospodarcza - 52 przed-
siębiorców (producentów pokryć 
dachowych) z Podlasia i Mazowsza 
miała miejsce w dn. 25 marca – 1 
kwietnia br.  

Zaszczytem będzie goszczenie 
w Białymstoku  przez podlasian 
zespołów z Bośni i Hercegowiny 25  
– 30 lipca br. na Międzynarodowym 

Podlaska ekspansja na Bośnię i Hercegowinę

Cd. str. 4



Wieści Podlaskie4 

GMINA CZEREMCHA

W dniu 19 kwietnia 2017 roku 
w Czeremsze odbył się I Bieg do 
Pustego Grobu.

         Po świątecznym lenistwie 
i obżarstwie kilkadziesiąt młodych lu-
dzi pobiegło śladami św. Piotra i Jana. 
Apostołowie biegli z Wieczernika 
prawie 3 km do grobu z ciekawości 
i niepewności. Zawodnicy pobiegli by 
osobiście upewnić się, że grób Jezusa 
jest pusty. Chcieli doświadczyć czegoś 
głębszego chcieli odnaleźć odpo-
wiedzi na nurtujące pytania, chcieli 
upewnić się, iż rzeczywiście Jezus 
Zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Spotkanie wielkanocne roz-
poczęło się Mszą świętą, w której 
uczestniczył Wójt Gminy Czeremcha 
inż. Michał Wróblewski, Komendant 
Straży Granicznej Ppłk Andrzej Ko-
nończuk, Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej Walenty Aleksiejuk.

Po Eucharystii zawodnicy 
wystartowali w dwóch grupach. Na 
początku dziewczęta. Najmłodszą 
zwyciężczynią Biegu była 6 – letnia 
Amelia Rakowska. Wśród klas II zwy-
ciężyła Martyna Stańczyk, w klasach 
IV zwyciężyła Natalia Rosa, w klasach 
V Katarzyna Ziniewicz, w VI klasach 
Kinga Korza. W kategorii Gimnazjum 
zwyciężyła Paulina Paczuska, drugą 

Powrót poczty
Od 5 maja mieszkańcy Czerem-

chy aby kupić znaczek pocztowy lub 
wysłać list nie będą musieli jechać 
do Kleszczel. Z tym dniem Poczta 
Polska uruchamia Agencję Pocztową 
przy ul. 1 Maja 86 C. Agencja będzie 
czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 14.30, a w soboty 
od 8.00 do 11.00. Dobry krok we 

I Bieg do Pustego Grobu
zawodniczką była Anita Radosiuk.

 Wśród chłopców w kategorii 
klas IV zwyciężył Jakub Rakowski. 
W klasach V Bartosz Czekuć, w klasach 
VI Mateusz Bartoś. Natomiast wśród 
Gimnazjum klas I zwyciężył Kacper 
Sulęcki, w klasach III Tomasz Malesza.

Bieg zakończył się wręczeniem 
medali, dyplomów i płyt, które do-
konali Pan Wójt Gminy Czeremcha 
inż. Michał Wróblewski, Pani Dyrektor 
mgr Joanna Gnatowska, Komendant 
Straży Granicznej ppłk Andrzej Ko-
nończuk i Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej Walenty Aleksiejuk. Za co 
serdecznie dziękuję.

Impreza była dofinansowana 
ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, a także ze Stowarzyszenia 
św. Józefa Kalsancjusza „Parafiada”.

Szczególne podziękowania 
kieruję w stronę mgr Tomasza 
Szatyłowicza i mgr Aliny Sośniuk za 
przeprowadzenie I Biegu do Pustego 
Grobu.

Bardzo dziękuję wyżej wymie-
nionym gościom, a także Bogdanowi 
Rakowskiemu, Milenie Ptasznik, 
Justynie i Samancie Aksamitowskim 
i Annie Ryszczuk za pomoc w orga-
nizacji Biegu.

Ks. Krzysztof Domaraczeńko

10 maja 2017 odbył się Wo-
jewódzki Konkurs Recytatorski 
„Ukraińskie Słowo”, którego orga-
nizatorem jest Związek Ukraińców 
Podlasia i Bielski Dom Kultury 
dzięki dotacji Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji RP przy 

Urodziny mobilnej szkoły tańca 
Dance Projekt stały się pretekstem 
do zorganizowania  13 maja br. 
orginalnego eventu tańca nowocze-
snego „VI Dance Projekt Festiwal”.  

VI Dance Projekt Festiwal

Ukraińskie słowo

wsparciu finansowym Marszałka 
Województwa Podlaskiego oraz 
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 
Celem konkursu jest m.in.: popu-
laryzacja twórczości ukraińskich 
poetów, rozwijanie zdolności re-
cytatorskich oraz zainteresowa-

nie uczniów poezją ukraińską. 
W tym roku w konkursie wzięło 
udział 84 uczestników w różnych 
kategoriach wiekowych: przedszkole, 
szkoła podstawowa i gimnazjum. 
Szkołę w Czeremsze reprezentowało 
11 uczniów. Zdobyliśmy następujące 
miejsca:

klasy I- III 
Aleksiejuk Piotr – II miejsce i Smyk 
Teodor III miejsce, Ryszczuk Małgo-
rzata – wyróżnienie;

klasy IV – VI
Nesterowicz Barbara II miejsce 
i Remesz Bo\gusława III miejsce;

gimnazjum
Romaniuk Katarzyna I miejsce 
i Szatyłowicz Roksana II miejsce; 

Wszyscy zwycięzcy, a także 
uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody i dyplomy. Zadowoleni i dumni 
z sukcesów wracali do szkoły i do 
domu.

I. Wiszenko

właściwą stronę,  mieszkańcy gminy 
przestaną się zastanawiać, dlaczego  
w totalitarnym ustroju jakim wg. 
rządzących była PRL poczta mogła 
być w każdej większej wsi, a  wolnej 
i demokratycznej – przynajmniej 
z nazwy - III i IV RP  nie stać było na 
utrzymanie nawet Agencji Pocztowej 
w siedzibie gminy.                  (podl)

Uczestnicy wzieli udział w  warsz-
tatach prowadzonych przez Alana 
Piotrowskiego oraz zaprezentowali 
swoje umiejetności. 

(b)

Podlaska ekspansja 
na Bośnię 

i Hercegowinę

Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru 
„Podlaska Oktawa Kultur”. Ich udział 
jest oficjalnie potwierdzony.

Planów współpracy jest jeszcze 
więcej, ale musimy je realizować 
systematycznie i dokładnie. Musimy 
wspólnie tworzyć naszą przyszłość.

- Zgadzam się z Panem. Wierzę 
też, że wiele innych podmiotów go-
spodarczych i samorządowych zechce 
się właczyć do tego programu. Jak 
oni mogą się z Panem skontaktować?

Proszę zainteresowanych o kon-
takt:  Stanisław Łuniewski, Konsul 
Honorowy Bośni i Hercegowiny, 15-102 
Białystok, ul. Kombatantów 4, tel/fax 
85 653 95 93, email: astwa@astwa.pl

 Szymon Kradzicz
            foto: PUW

Cd. ze str. 3

Jan Leończuk,poeta,prozaik,tłu-
macz,urodził się 24 czerwca w Łub-
nikach (gmina Zabłudów). Na Uni-
wersytecie Warszawskim ukończył 
filologię polską. Debiutował cyklem 
wierszy w białostockich „Kontrastach” 
w 1970 roku, a później publikował 
w „Poezji”, ”Literaturze”,”Tygodniku 
Kulturalnym”. Jego poezja tłumaczona 
była na angielski, francuski, arabski, 
ukraiński, czeski.

Leończuk to autor 16 tomów 
poetyckich, m.inn. ”Żalnika”(1979), 
”Dusznej nocy” (1980), ”Żertwy” 
(1987),” Zapomniałem was drzewa 
moje”(2000).Autor kilku tomów 
prozy, m.inn. ”Zapiśnika sołtysa”.
Jest zdobywcą licznych nagród, m.in. 

Nagrody Literackiej im.Pietrzaka 
(1991), trzykrotnym laureatem 
Nagrody Literackiej im. Wiesława 
Kazaneckiego (1991, 1996, 2010). 
W roku 2006 otrzymał Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jan Leończuk w 1998 roku zo-
stał dyrektorem największej biblioteki 
w płn. wsch. Polsce, białostockiej 
Książnicy Podlaskiej. Funkcję tę pełnił 
przez 18 lat, do kwietnia ub. roku.

 Obradująca 9 maja br. Rada 
Miasta Zabłudów, nadała honorowe 
obywatelstwo Janowi Leończukowi 
w uznaniu zasług w dziedzinie kul-
tury, krzewienia ducha patriotyzmu 
i szczególnego umiłowania Ziemi 
Zabłudowskiej.                      (piw)

Zabłudów Honorowy Leończuk
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Czego obawiają się Polacy? 
Na pierwszym miejscu znajdują się 
choroby lub śmierć najbliższych – 
niemal 2/3 ankietowanych przez 
Kantar Public przyznało, że to 
lęk, który im towarzyszy na co 
dzień. Co ciekawe, jak pokazuje 
raport przygotowany na zlecenie 
Concordii Ubezpieczenia, obawy te 
dla połowy z nas nie są powiązane 
z problemami finansowymi. Czy to 
oznacza, że jesteśmy optymistami? 

Wyniki opublikowanego właśnie 
badania nie pozostawiają wątpliwości 
– 58 proc. Polaków najbardziej obawia 
się ciężkiej choroby lub śmierci naj-
bliższych. Jako obawy towarzyszące 
nam w codziennym życiu, Polacy 
w badaniu Concordii Ubezpieczenia 
wskazali również wypadki samocho-
dowe, w wyniku których mogą być 
poszkodowani również ich najbliżsi 
(55 proc.), inwalidztwo (54 proc.), 
kosztowne leczenie lub rehabilita-
cję (53 proc.). Natomiast problemy 
finansowe wynikające z choroby lub 
śmierci naszej lub naszych najbliższych 
znajdują się na końcu listy obaw Pola-

Konsekwencje finansowe nieszczęśliwych wypadków i chorób?  
To problem tylko dla połowy Polaków

ków. Jedynie co trzeci z nas (36 proc.) 
obawia się, że nasi najbliżsi popadną 
w problemy finansowe spowodowane 
naszą śmiercią. Niestety, nie wynika to 
z posiadanego zabezpieczenia w po-
staci ubezpieczenia - ponad połowa 
z nas nie posiada polis chroniących 
finansowo w przypadku trudnych 
sytuacji życiowych. 

Okazuje się, że niemal ¾ Polaków 
(73 proc.) nie jest zainteresowana 
polisą, która mogłaby zabezpieczyć 
ich lub ich najbliższych finansowo 
w razie wystąpienia jednej z sytuacji 
życiowych, których się obawiamy. 
Z czego to wynika? Na pewno nie 
z wrodzonego optymizmu. Ponad 1/3 
spośród nas (34%), nigdy o takim 
ubezpieczeniu nie myślała, więcej niż 
co piąty z nas uważa, że nie potrzebuje 
tego rodzaju polisy. W przypadku 34 
proc. ankietowanych powodem braku 
polisy na życie są kwestie finansowe. 
Czy rzeczywiście tego rodzaju produkty 
są aż tak niedostępne?

- Jak pokazują wyniki badań, dla 
dużej grupy Polaków, koszt ubezpie-
czenia na życie stanowi potencjalną 

barierę. Taka opinia może jednak 
wynikać z ich braku świadomości, że 
tego rodzaju polisy dla jednej osoby 
to miesięczny koszt porównywalny 
z abonamentem w sieci komórkowej 
czy telewizji kablowej. Jednak ewen-
tualne korzyści, które z niej płyną są 
znacznie większe. Dzięki tego rodzaju 
produktom możemy liczyć na wsparcie 
finansowe w przypadku sytuacji, których 
się obawiamy najbardziej – ciężkiej 
choroby, śmierci czy inwalidztwa. 
Kupując polisę kupujemy też sobie 
poczucie bezpieczeństwa i odpowie-
dzialności za rodzinę. Warto mieć także 
świadomość, że towarzystwa ubez-
pieczeniowe proponują często także 
promocje i zniżki, np. naszym zdaniem 
optymiści żyją dłużej i zdrowiej dla-
tego w naszym towarzystwie mogą 
liczy na specjalną zniżkę – tłumaczy 
dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura 
Ubezpieczeń Osobowych Concordii 
Ubezpieczenia.

Przykładem ubezpieczenia, 
które chroni nie tylko w przypadku 
śmierci ubezpieczonego, ale także 
w momencie wystąpienia ciężkiej 

choroby, inwalidztwa, nieszczęśliwego 
wypadku czy niezdolności do pracy 
jest Życie Casco, oferowane przez 
Concordię. Daje możliwość ochrony 
ubezpieczeniowej przez wiele lat z gwa-
rancją stałej składki przez cały okres 
obowiązywania umowy. Od 3. kwietnia 
br. ubezpieczenie to obejmuje także 
sytuacje zachorowania na 26 chorób: 
zaczynając od nowotworów, poprzez 
zawał serca, udar mózgu, przeszczep 
narządów, ciężkie oparzenie, po opera-
cję zastawek serca, czy zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także 
możliwość wybrania ograniczonego 
wariantu ochrony tylko na wypadek 
zachorowania na nowotwór złośliwy lub 
łagodny nowotwór mózgu. Co ważne, 
w przypadku niepowiązanych ze sobą 
zachorowań w czasie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, Ubezpieczony ma 
możliwość otrzymania kilkukrotnej 
wypłaty przysługujących mu świadczeń. 
Ochroną ubezpieczeniową mogą także 
zostać objęci nasi bliscy - w przypadku 
ich śmierci możemy liczyć na wsparcie 
finansowe. Cechą wyróżniającą to 
ubezpieczenie jest brak wyłączenia 

zdarzeń terrorystycznych w zakresie 
ochrony życia – szczególnie istotna 
kwestia we współczesnym świecie. 
Produkt jest dedykowany osobom 
w wieku od 16 do 70 lat. 

- Śmierć lub ciężka choroba 
bliskiej osoby często wiąże się nie 
tylko z dużymi wyzwaniami emocjo-
nalnymi, ale także stwarza problemy 
związane z rodzinnymi finansami. 
Warto skorzystać z możliwości, które 
stwarzają nowoczesne polisy, aby za-
bezpieczyć siebie i swoich najbliższych 
na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. 
To właśnie jedna z kluczowych możli-
wości, którą dają indywidualne polisy 
na życie. Warto dokładnie przyjrzeć 
się bogatej ofercie tego rodzaju pro-
duktów i wybrać ten, który nie tylko 
pozwala na uzyskanie świadczenia 
w przypadku śmierci, ale także może 
nas wspierać finansowo w momencie 
ciężkich chorób czy innych trudnych 
sytuacji w życiu – podsumowuje Filip 
Przydróżny.

w trudnych momentach jej dziejów, 
kiedy to wzięto w obronę chłopów. 
Uroczystość związana jest z Matką 
Bożą, który obrał ją sobie za duchowa 
Królową i kiedy po potopie szwedzkim 
okazało się, że Maryja silniejsza jest 
od szwedzkich kolubryn, król Jan 
Kazimierz uroczystym aktem ogłosił 
ja nasza Królową – mówił w homilii 
ks. Dariusz Kujawa. 

Kaznodzieja wskazał na dramat 
naszej Ojczyzny, kiedy to zmianie 
prawa w Rzeczpospolitej oddanej 

pod protektorat rosyjski miał de-
cydować car. 

-. Nigdy nie wolno nam iść na 
kompromis ze złem. Wskazał na 
osobę Prymasa Tysiąclecia, który 
przeżył wiezienia komunistyczne. 
Przetrwał, bo wszystko postawił na 
Maryję. Wyznał, że najpotężniejszym 
działaniem Boga z jakim spotkał się 
w swoim życiu, to było działanie Boga 
przez Maryję – podkreślił ks. Kujawa.

Spotkanie przy Pomniku 
Niepodległości Polski
Po Mszy św. uczestnicy uroczy-

stości złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Jana Pawła II, skąd przemaszerowali 
na Skwer Izabeli Branickiej pod prze-
wodnictwem Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, pocztów sztandarowych, zu-
chów i harcerzy pod pomnik Niepod-
ległości Polski. Po wciągnięciu przez 
harcerzy flagi na maszt i odegraniu 
hymnu narodowego z przesłaniem 
do zebranych zwrócił się starosta 
bielski Sławomir Jerzy Snarski. 

Starosta podziękował ze-
branym za obecność świadczącą 
o dużym przywiązaniu do Ojczyzny 
i patriotyzmie. Podziękował zuchom 
i harcerzom, którzy zawsze są 
z nami. Tak powinniśmy wychowywać 
młode pokolenie. Pozdrowił poczty 
sztandarowe, służby mundurowe, 
komendanta WKU, który jest po 
raz pierwszy z nami, dyrektorów, 
prezesów, mieszkańców miasta Bielsk 

Bielszczanie uroczyście uczcili 226 rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Niech to święto przede wszystkim nas łączy”
Cd. ze str. 1 Podlaski, powiatu, wszystkich, którzy 

przybyli na dzisiejszą uroczystość.
- Człowiek w swojej istocie 

chce być wolny. Chce być wolny 
wewnętrznie, zewnętrznie i musi 
rozumieć jak do tej wolności się do-
chodzi. Do tej wolności dochodzi się 
przez odwagę, pracę, naukę, intelekt. 
Wolność jak mówił św. Jan Paweł II 
jest zadana musimy o nią walczyć, 
musimy ją wypełniać treścią. Kto 
może wypełnić treścią - wszyscy. 
Wszyscy, zarówno zuchy i harcerze 
swoim zapałem, otwartością, ener-

gią, ci którzy pracują swoją dobrą 
pracą, swoją służbą dla Ojczyzny 
i ci, którzy są na emeryturze swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Ojczyzna 
jest dla wszystkich. Nie można dzielić 
Ojczyzny dla tych, dla których ona jest 
i dla tych których nie ma. Ojczyzna to 
jest matka wszystkich swoich dzieci. 
Oni muszą się w niej odnaleźć. (…) 
Dzisiaj oddajemy cześć twórcom 
Konstytucji 3 Maja wspominając 

Stanisława Augusta, Hugo Kołłątaja, 
Małachowskiego, Potockiego i wiemy, 
że pomimo trudnego okresu, w którym 
znaleźli się chcieli dać sygnał, że tylko 
państwo, w którym wszyscy mają 
równe prawa, którzy mają równy 
głos, mają możliwość oddziaływania 
jest państwem przyjaznym i suwe-
rennym. Naród musi sam o sobie 
decydować. Ażeby o tym decydował 
musi mieć siłę, a siła jest w ludziach. 
Siła jest w demokracji. Musimy nad 
tym pracować, bo demokracja to 
wypowiadanie się każdego człowieka 
w każdej sprawie, to nie narzucanie 
woli innych, to jest rozmowa między 
obywatelami, to jest dialog. Konstytu-
cja jest dla każdego z nas. Te prawa 
muszą się kształtować w dialogu 
i w zrozumieniu. I tak musimy myśleć, 

o to musimy zabiegać. Tak musimy 
mówić młodemu pokoleniu. Silne 
państwo umysłem swoich ludzi, to 
państwo niepodległe i suwerenne. 
Państwo silne wartościami, państwo 
rozpoznające swoje korzenia. To są 
państwa silne i suwerenne. Musimy 
o tym pamiętać. Niech to święto 
przede wszystkim nas łączy Nam tak 
bardzo potrzeba szacunku człowieka 
do człowieka, radości wewnętrznej, 
działania dla małych i dużych Ojczyzn 
– mówił starosta Snarski. 

Końcowym akcentem był występ 
uczniów Gimnazjum w Augustowie. 
W obchodach po raz pierwszy 
uczestniczył ppłk Marek Figzał, nowy 
Komendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Otwarcie sezonu Synchro On 2017 przez fanklub motocyklowy 
GODBOYS w Bielsku Podlaskim

Synchro On 2017

Chrystus był w ich sercach.
Z podziękowaniem biskupowi 

pośpieszyła prezes klubu Dorota 
Kędra Ptaszyńska, radna Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. Na pa-
miątkę jubileuszowego spotkania 
wręczyła pamiątkowy upominek.

 
Parada motocyklistów, 
integracyjne spotkanie
 Po obrzędzie poświęcenia 

jednośladów przez Ordynariusza 
motocykliści z diecezji drohiczyńskiej 
i północno-wschodniej Polski uczest-
niczyli w paradzie ulicami miasta. 
Miejscem spotkania był plac Jana 
Pawła II przy ratuszu, gdzie było 
spotkanie integracyjne. Mieszkańcy 
miasta mieli okazję oglądać wiele 
ciekawych motorów. Wiele emocji 
dostarczył pokaz „Stunt Ridingu”, 
podczas którego profesjonaliści z So-

kółki i Bielska zaprezentowali swoje 
umiejętności kaskaderskie, kończąc 
swoje popisy tzw. paleniem gumy.

- Przygodę z motocyklem 
rozpocząłem jako nastolatek. Dziś 
doskonalę swoje umiejętności ka-
skaderskie – mówił Rafał Żukowski.

- Bielscy organizatorzy, jak co 
roku od strony formalnej zapewnili 
wszystko, łącznie z bezpieczeństwem. 
Zadbali o wysoki standard spotkania, 
dlatego tu czuję się doskonale – mówił 
białostoczanin Andrzej.

- Wyruszyliśmy w miasto, w celu 
szerszego upublicznienia imprezy, aby 
mieszkańcy miasta mogli obejrzeć 
pokaz kaskaderski przy bazylice - 
mówił Wojciech Niewiński.

Motocykliści znani są ze swojej 
dobroczynnej działalności, dotychczas 
wsparli wiele dzieł miłosierdzia, także 
na dawnych kresach Polski.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Cd. ze str. 1



GMINA NAREWKA

Wieści Podlaskie6

Euro-kontakt (nr lic.12458) 
POSZUKUJE DO PRACY ZA GRANICĄ: 

pracowników produkcji; budowlanych; fizycznych; wykoń-
czeniowych; rolnych, dekarzy, cieśli, spawaczy, stolarzy, 
monterów instalacji grzewczych; rusztowań; silosów; 
ociepleń; okien; fasad, elektryków, płytkarzy, hydrauli-
ków, malarzy, murarzy, tynkarzy, betoniarzy, lakierników, 
szpachlarzy, operatorów koparki; maszyny drukarskiej, 
piekarzy, magazynierów, ogrodników, do zbioru pieczarek.

Mile widziany j.obcy i własny samochód. 
marketing4@euro-kontakt.eu 786 298 618

29 kwietnia 
br. w sali kinowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Narewce odbył się pokaz 
filmów autorstwa Tamary Sołonie-
wicz. Tematem większości z nich 
była piękna rodzinna Białostocczy-
zna. W programie prezentacji  były 
cztery obrazy: “Tamara” (w rezyserii 
Katarzyny Popławskiej), “Tatarzy”, 
“Czy słyszysz jak płacze ziemia…” 
oraz “Andrzej i Maria”.

 “Tamara” to film biograficzny. 
Jest w nim dużo wspomnień, dużo 
wzruszeń. “Tatarzy” - obraz z cyklu 
“Ginące cywilizacje”. To bardzo dobry 
film o Tatarach w Polsce i jeden 
z ostatnich filmów Tamary Sołonie-
wicz. Żyjący w Polsce Tatarzy ocalili 

10 maja br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Narewce (powiat haj-
nowski) odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, 

Pokaz filmów Tamary Sołoniewicz
swoją tożsamość, zachowali swoją 
religię i pielęgnują tradycje. Obraz 
“Czy słyszysz jak płacze ziemia…” jest 
o budowie Zbiornika Siemianówka 

i o ludziach (głównie starszych) 
z wysiedlonych nadnarwiańskich 
pięciu wsi. A, jak wiadomo, starych 
drzew się nie przesadza. Wzruszający 
obraz. “Andrzej i Maria” to przejmu-
jący film o starych ludziach. Im aby 
jeszcze pożyć. Świat jest taki piękny. 

Scenarzystka i reżyserka dostrzega 
w człoewieku co najlepsze: dobro, 
życzliwość, wytrwałość, pracowitość 
i godność. I takim go przedstawia. 

Organizatorem imprezy był 
Gminny Ośrodek Kultury w Narewce 
i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Narewkowskiej. Filmy obejrzeli 
mieszkańcy m. in. Narewki, Lew-
kowa Starego i Lewkowa Nowego, 
a także turyści. Ludzie pamiętają 
Tamarę Sołoniewicz (urodziła się 
ona w Narewce) i oglądają jej filmy 
z wielkim zainteresowaniem, a także 
wzruszeniem. Wielu było nawet 
aktorami.

Jan Ciełuszecki

Spotkanie z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych
z udziałem przedstawicieli władz 
gminnych, Zarządu Rejonowego 
PZERiI, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Gminnego Ośrodka 

Kultury w Narewce oraz sołtysów 
i radnych. Przybyły na spotkanie 
osoby niepełnosprawne z Narewki, 
Guszczewiny, Janowa, Lewkowa 
Nowego, Lewkowa Starego, Olchówki 
i Planty. Zebranie prowadziła Jadwiga 
Karpiuk, przewodnicząca Tarządu 
Rejonowego PZERiI w Narewce.

W programie imprezy była 
pogadanka na temat żywności eko-
logicznej i jej znaczenia (wygłosiła ją 
Magdalena Markowska z Białegod-
stoku) i można było kupić  m. in. zioła 
lecznicze i przyprawowe. Podczas 
spotkania (przy kawie i herbacie) 
panowała miła i serdeczna atmosfera. 

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

W dniach 31 maj – 9 czerwiec 
2017 r. w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Hajnówce mieszczącym 
się przy ul. Ptaszyńskiego 14 odbędą 
się Dni Otwarte, które będą połączone 
z niezwykłą Wystawą Rękodzieła. Ser-
decznie zapraszamy do odwiedzenia 
ŚDS, zapoznania się z ofertą instytucji 
oraz do obejrzenia zgromadzonych 
na Wystawie Rękodzieła unikatowych 
eksponatów: wykonanych ręcznie, 
często od podstaw - począwszy od 
uprzędzenia nici na kołowrotku poprzez 
utkanie tkaniny na krosnach, aż do 
wykonania misternych zdobień: haftów, 
koronek, mereżki bądź frędzli. Wiele 
z eksponowanych przedmiotów należy 
do cennych rodzinnych pamiątek 
wykonanych rękoma przodków osób 
związanych z ŚDS - domowników, 
pracowników oraz osób zaprzyjaźnio-
nych z nimi. Przez wiele dziesięcioleci 
przedmioty te ozdabiały domowe 
zacisza ich właścicieli, a w dniach 
31 maj – 9 czerwiec 2017 r. będą po 
raz pierwszy ukazane osobom spoza 
kręgu rodziny. Z niektórymi z pre-
zentowanych pięknych eksponatów 
związane są ciekawe historie ludzi, 
których już dawno nie ma pośród nas, 

ale wytwory ich wyobraźni w postaci 
zdobionych użytkowych przedmiotów 
tj. narzuty, obrusy, serwety, ręczniki, 
pledy, portiery, makatki, poszewki na 
poduszki, pozostały i zaświadczają 
o pomysłowości, pracowitości i do-
kładności ich twórców.

Oprócz kunsztownych pamiątek 
rodzinnych na Wystawie Rękodzieła 
można będzie obejrzeć bardziej 
współczesne wytwory ludzkich rąk 
m.in. prace domowników ŚDS, którzy 
na przestrzeni 20-stu lat wykonali 
mnóstwo ciekawych prac w pracowni 
haftu i szycia.

Po obejrzeniu wystawy zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą 
zajęć w pracowniach: plastycznej, 
technicznej, kulturalno-oświatowej 
i kulinarnej.

Wystawa jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. 
Grupy zorganizowane proszone są 
o uprzednie uzgodnienie terminu pod 
nr tel. 85 683-32-12 lub kom. 606 
320 811 bądź przy pomocy poczty 
internetowej na adres e-mail: sekreta-
riat@sdshajnowka.com. SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY. Dyrektor, pracownicy 
i domownicy ŚDS.        Marta Korszak

Wystawa Rękodzieła w ramach 
Dni Otwartych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Hajnówce 

27 kwietnia w siedzibie Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Bia-
łymstoku odbył się etap okręgowy 
Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu 
Wiedzy o Prawie. Konkurs odbywał się 
w  kategoriach: szkoły podstawowe 
i gimnazja i składał się z dwóch części 
pisemnej i ustnej.  Reprezentantka 
gimnazjum w Orli Aleksandra Rogoza 
zajeła  trzecie miejsce zdobywając 38 
punktów, tylko o dwa punkty mniej 
miała jej szkolna koleżanka Monika 
Żyrczuk, która zajęła miejsce piąte.

W finale centralnym, który od-
będzie się w Warszawie 16 maja br. 
województwo będą reprezentować: 
Lidia Nieszczerzewska (I miejsce – 40 
pkt), Gabriela Plawgo (II miejsce – 
39 pkt) i Aleksandra Rogoza. (seb)

Orla
Sukces Oli

Poziom czytelnictwa w naszym 
kraju pozostawia wiele do życzenia. Wg. 
ostatnich badań Biblioteki Narodowej 
aż w 19 procentach domów nie ma 
książek, a aż 63% nie przeczytało 
w ubiegłym roku ani jednej książki. 
Dlatego każda inicjatywa zachęcająca 
do czytania zasługuje na szacunek. Na 
słowa uznania zasłużyli organizato-
rzy Konkursu na Gazetkę Promujacą 
Czytelnictwo. Wzięło w nim udział 12 
klas Zespołu Szkół w Wyszkach. Jury 

Wyszki Promują czytelnictwo
najwyżej oceniło gazetki:
- w kategorii  kl. I - III szkoły podstawo-
wej - gazetkę klasy II „Czytam i wiem”,
- w kategorii kl IV - VI szkoły podsta-
wowej - gazetkę klasy V „Czytanie 
ma sens”,
- w kategorii Gimnazjum - gazetke 
klasy I A „Kulturalnych ludzi czytanie 
książek nie nudzi”.

Nagrodą dla zwyciezców było 2 
dni bez odpytywania, kartkówek i prac 
domowych.                         (fj)

W organizowanym przez war-
szawski Dom Kultury „Zacisze”  XV 
Festiwalu Seniorów duzy sukces 
odnieśli seniorzy z Klubu Seniora 
„Róże jesieni” z Bociek. Był to już ko-

lejny udział boćkowskich seniorów  w  
Festiwalu. W ubiegłym roku otrzymali 
wyróżnienie a w tym zajęli II miejsce.

Seniorom z Bociek gratulujemy
 (wss)

Sukces boćkowskich seniorów
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Hajnowska gala Sportu
Znamy sportowców Ziemi hajnowskiej 2016 r

obowiązki redaktora naczelnego 
„Wieści Podlaskich” przypomniał hi-
storię plebiscytu. Pierwszy „Plebiscyt 
na Sportowca Ziemi Hajnowskiej XX 
w” został zorganizowany już trzy 
miesiące po powstaniu „Wieści”. Od 
tego czasu cieszy się on niesłabnącym 
powodzeniem i jest stale rozwijany. Od 
2000 roku organizowany jest Plebiscyt 
na Trenera Roku, od dziesięciu lat na 
sportowca poszczególnych gmin i mast 
powiatu. Dobrą tradycja stało się też 
nagradzanie działaczy sportowych 
specjalna nagrodą, która przez wiele 
lat fundował senator Włodzimierz 
Cimoszewicz . W tym roku specjalną 
nagrodę – i to aż dla czterech działa-

czy – ufundował Burmistrz Hajnówki 
Jerzy Sirak. Otrzymali je:

Sergiusz Juziuczuk
Jan Kozak
Witold Łapiński
Włodzimierz Sikorski.
Zanim ogłoszono wyniki Plebi-

scytu wiceprezes Podlaskiej Federacji 
Sportu Jan Zalewski w towarzystwie 
wieloletniego działacza LZS Andrze-
ja Skiepko wreczył kilkudziesięciu 
przedstawcielom firm i działaczom 
sportowym statuetki z okazji 70 lecia 
Ludowych Zespołów Sportowych.

Następnie zostały przedstawione 
wyniki rywalizacji, które znajdziecie 
na stronie www.wiescipodlaskie.pl

(red)
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Orły z Zespołu Szkół Specjal-
nych im. Jana Pawła II w Bielsku 
Podlaskim, pod kierunkiem Dariusza 
Filimoniuka, osiągnęły sukces na 
olimpiadzie w Austrii!

Uczniowie bielskiego ZSS stano-
wili skład podstawowy reprezentacji 
Polski na XI Światowe Zimowe Igrzy-
ska Olimpiad Specjalnych w Austrii 
w hokeju halowym. To prawdziwe 
sportowe wyróżnienie!

Najpierw ekipa w grudniu 
2016 r., pod okiem trenera Dariusza 
Filmoniuka, wzięła udział w spraw-
dzianie przed Światowymi Zimowymi 
Igrzyskami Olimpiad Specjalnych 
w Zakopanem W ciągu siedmiu dni 
szkolili formę, taktykę i obmyślali 

Bielskie Orły z medalami!
strategie. Celem było mistrzostwo 
świata

W marcu br. zespół wyjechał 
na olimpiadę w Austrii. Nasi dzielni 
sportowcy – reprezentanci Polski 
w hokeju halowym – weszli na podium 
i odebrali brązowe medale! Trener 
Filimoniuk i jego podopieczni: Jakub 
Smorczewski, Tomasz Kazimierski, 
Franciszek Kozłowski oraz Paweł 
Puchalski rozsławili nasze Podlasie.

To wyróżnienie daje prostą 
odpowiedz na pytanie: „Co mogą 
osiągnąć dzieci niepełnosprawne?”. 
Mogą osiągnąć wszystko, czego 
dowodem jest sukces w Austrii!

(portal sp bielsk)

Ponad 60 lat temu wsród 
działaczy Związku Młodziezy Wiej-
skiej  zrodził się pomysł organizacji 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Od 1976 
roku pod zmodyfikowaną nieco nazwą 
- jako Olimpiada Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych - organizował ją 
Związek Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej. W tym roku odbywa się już 
XLI edycja Olimpiady. 

W dniach 21 - 22 kwietnia br 

Rudka Znawcy rolnictwa
w Zespole Szkół CKP i CKU w Męt-
nem odbyły sie eliminacje okręgowe 
w dwunastu blokach tematycznych. 
Uczestniczyło w nich 133 uczniów 
z 26 szkół.  Silną reprezentację 
wystawił Zespół Szkół CKR w Rudce. 
Trzej reprezentanci szkoły będą re-
prezentowali okręg na eliminacjach 
centralnych. Są to : Kamil Jabłoński, 
Damian Popławski, Maciej Ślósarz 
i Maciej Kraszewski.                     (br)

Siemianówka – łączy nas 
wielka woda

Gminny Ośrodek  Kultury 
w Narewce i Pracownia Filmu 
Dźwieku i Fotografii Michałowo 
zapraszają do  udziału w konkursie 
fotograficznym”Siemianówka – 
łączy nas wielka woda”. Celem 
konkursu jest m.in. ukazanie 
walorów przyrodniczo-krajo-
brazowych i kulturowych Zalewu 
Siemianówka. Konkurs trwa od 1 
maja do 16 października 2017 r.

Szczegółowy regulamin 
dostepny jest na stronie www.

26 kwietnia na ulicy Nadrzecz-
nej oraz stadionie miejskim rywali-
zowali młodzi sportowcy z powiatu 
siemiatyckiego. Spośród uczniów 
szkół podstawowych najlepsze wyniki 
osiągnęli uczniowie siemiatyckiej 
„Jedynki”, wśród gimnazjalistów – 
uczniowie Gimnazjum Publicznego 

nr 1 w Siemiatyczach. Zwycięz-
cami poszczególnych kategorii ze 
szkół ponadgimnazjalnych zostali 
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych 
w Ostrożanach. 

Nieżle wypadli uczniowie ze 
szkół podstawowych z ternu gminy 
Siemiatycze. Uczniowie SP w Czar-

XVII Bieg im. Anny Jabłonowskiej
tajewie zajęli drużynowo III miejsce. 
Najlepiej ze Szkoły w Szerszeniach 
pobiegli Karol Muczko, Kamila Zoruk, 
Bartek kaliszuk i ignacy Pietraszko.
Uczeń kl II sp w Tołwinie zajął 2 
miejsce a jego koledzy z klasy VI 
Amelia Kapelko i Bartek Mickiewicz 
miejsce III.                             (cec)

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach w gminie Siemiatycze 
nieustannie  realizują pomysły promujące  czytelnictwo. W maju zorganizowali  
dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas konkurs recytatorski „Festiwal 
wierszy Jana Brzechwy”.

I miejsce zdobyła Karolina Niczyporuk, drugie miejsce przypadło Weronice 
Brzeźnickiej, a trzecim podzielili się Krystian Mantur i Piotr Sutyniec. Najmłodsi 
uczniowie: Justyna Borysiuk, Martyna Borysiuk, Eryk Mantur i Weronika Niemińska 
otrzymali wyróżnienia. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. (sg)

7 maja do Gimnazjum Gmin-
nego przyjechali z wizytą młodzi  
Niemcy z gminy Granse. Jest to 
kolejny etap współpracy nawiązanej 
kilka lat wcześniej. Niemiecka mło-
dzież spotkała się z siemiatyckimi 
gimnazjalistami  oraz odwiedziła 
Urząd Gminy i spotkała się z Wójtem. 
W następnych dniach niemieccy 
goście zwidzali gmine i okolicę, a 12 
maja 16 osobowa grupa pożegnała 
gościnną ziemię siemiatycką i udała 
się w powrotna podróz do Niemiec. 

(cec)

Szerszenie
Konkurs  recytatorski Siemiatycze

Wizyta przyjaźni

Rozstrzygnięty został  konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju 
sportu na terenie gminy Nurzec Stacja  na 2017 r. Na konkurs wpłyneła tylko 
jedna oferta spełniająca wymogi konkursowe. 30 tysięcy złotych otrzyma 
Ludowy Zespół Sportowy „Husar” na wsparcie projektu sportowego pod 
nazwą „Piłka nożna w Nurcu”.                                                          (seb)

Nurzec Stacja

Husar dofinansowany

wiescipodlaskie.eu. Informacji 
udzielaja organizatorzy: gokna-
rewka@wp.pl,  tel – 85 663 16 
33, pfdf.Michalowo@gmail.com, 
tel.85 685 80 34

*
27 maja w Juchnowcu Dolnym 

odbędzie się  5. Bieg Konopielki. 
Impreza cieszy się olbrzymim 
zainteresowaniem, a udział w niej 
zapowiadają biegacze z całego 
kraju. Mieszkańców gminy ser-
decznie zapraszamy. Jeśli nie do 
startu w biegu głównym na 10 km, 
to do udziału w biegach towarzy-

szących – biegu rodzinnym oraz 
z vipami. Gorąco zachęcamy także 
do kibicowania zawodnikom. Szy-
kuje się w naszej gminie wielkie 
sportowe oraz kulturalne święto. 
Szczegóły w Ośrodku Kultury 
w Juchnowcu Kościelnym oraz 
na stronie internetowej www.
biegkonopielki. 

*
Samorząd gminy Boćki 

zaprasza na IX Paradę Orkiestr 
Dętych, która odbedzie się 21 
maja na scenie za Urzędem Gminy. 
Początek o godzinie 13.00.
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Historia naszego kraju to ponad 
tysięczna,  kręta ścieżka wyłożona 
kostkami bogatej tradycji, sukcesów, 
ale też gorzkich porażek. Ostatecz-
nie jednak zawiły szlak wiedzie ku 
zwycięstwu – ku wolnej, niepodległej 
Polsce. Niepodległość to efekt starań 
wielu pokoleń, wielu istnień, które za 
ukochaną ojczyznę nie wahali się 
oddać tego co najcenniejsze – osobi-
stego szczęścia a nawet życia. Choć 
nazwiska wielu z nich zaginęły 
w odmętach zawiłej polskiej historii, 
pamięć o tych ludziach, ich czynach 
oraz odwadze na zawsze utrwalone 
zostały w symbolach polskości.  Jed-
nym z takich symboli polskości jest 
Konstytucja 3 Maja – pierwszy tego 
typu spisany akt prawny w Europie, 
drugi na świecie. Konstytucja stano-
wiąca akt niezwykłej odwagi, będąca 
wyrazem troski o dobro ojczyzny, 
wyrażająca potrzebę reform, miała 

być pierwszym krokiem ku naprawie 
polskiej państwowości. Koleje losu 
uniemożliwiły dopełnienie tego pro-
cesu, niemniej jednak obrady Sejmu 
Czteroletniego na zawsze weszły do 
kanonu najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski.

Dziś żyjąc w wolnym, demokra-
tycznym kraju Polacy nadal pamiętają 
o tym doniosłym wydarzeniu. W tym 
roku we wszystkich częściach kraju 
świętowano 226 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, w tym w Hajnów-
ce. Obchody upamiętniające uchwa-
lenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 
się Świętą Liturgią i Nabożeństwem 
Dziękczynnym w Intencji Ojczyzny 
w Kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego oraz Uroczystą Mszą 
w Soborze Świętej Trójcy. Hajno-
wianie tłumnie uczestniczyli w obu 
nabożeństwach– rodziny z dziećmi, 
starsi i młodsi wspólnie świętowali 

Obchody 226 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

to niezwykłe wydarzenie w historii 
Polski. Tuż po tym większość z nich 
wzięła udział w uroczystej procesji 
do Obelisku im. Konstytucji 3 Maja 
w Parku Miejskim. Pochód otwierała 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej pod batutą Krzysztofa 
Romaniuka i Mażoretki.

Główna uroczystość pod Obeli-
skiem rozpoczęła się Hymnem Naro-
dowym w wykonaniu Orkiestry Dętej. 
Wszystkich uczestników uroczystości 
gorąco powitał Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak. W swoim 
wystąpieniu burmistrz przypomniał 
kontekst historyczny uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, przywołał nazwiska 
polskich patriotów będących ojcami 
Konstytucji 3 Maja, podkreślił ragę 
aktu, jej wpływ na dalsze koleje losu 
Polski, na polską kulturę i sztukę, 
która pomimo braku państwowości 
przetrwała, tworzona ku pokrzepieniu 
serc. Po wystąpieniu okolicznościo-
wym duchowni kościoła katolickiego 
i prawosławnego zmówili Modlitwę 
za Ojczyznę. Następnie poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość 

wzbogacił koncert Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej pod 
batutą Krzysztofa Romaniuka.

Obchody Konstytucji 3 Maja 
zwieńczył koncert w Hajnowskim 
Domu Kultury. Urozmaicony program 
i w pełni oddawał klimat świątecz-
nego dnia. Na scenie zaprezentowali 
się: Zespół Tańca Ludowego HDK 
„Przepiórka”, Trio Akordeonowe 
z Czarnej Białostockiej, Mażoretki 
i Studio Piosenki HDK.

Pamięć o Konstytucji 3 Maja, 
pieczołowicie pielęgnowana przez 
kolejne pokolenia Polaków, prze-
trwała– pomimo zawieruch histo-
rycznych, pomimo uciemiężenia 
narodu polskiego. Dla współczesnych 
Konstytucja 3 Maja to symbol walki 
o ukochaną ojczyznę, a zarazem 
świadectwo woli narodu.

Katarzyna Miszczuk

29 kwietnia był dla obecnych 
oraz byłych uczestników Studia Pio-
senki Estradowej, działającego przy 
Hajnowskim Domu Kultury bardzo 
szczególnym dniem. Obchodziło ono 
tego dnia swoje dziesiąte urodziny. 
Z tej okazji zorganizowany został 
jubileuszowy koncert, stanowiący 
swego rodzaju podsumowanie de-
kady wytężonej pracy wokalistów 
Studia. Godziny ćwiczeń, determi-
nacja, ale przede wszystkim wielkie 
zamiłowanie do muzyki przekuwane 
są w sukcesy odnoszone na kon-
kursach i festiwalach o zasięgu 
krajowym, czy międzynarodowym. 
Dzięki niemu edukacja muzyczna 
dzieci i młodzieży zyskała możliwość 

Jubileusz X-lecia Studia Piosenki Estradowej 
Hajnowskiego Domu Kultury
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szerszego rozwoju. Nie byłoby tego 
wszystkiego bez głównej inicjatorki, 
instruktorki SPE – Marty Gredel-Iwa-
niuk. Poświęca swemu „muzycznemu 
dziecku” serce i czas, wydobywając 
na światło dzienne ukryte talenty 
wokalne. Studio Piosenki Estradowej 
jest zarazem kulturalną wizytówką 
Miasta Hajnówka i Powiatu Hajnow-
skiego, reprezentując je na licznych 
festynach, imprezach plenerowych 
w regionie, czy kraju. 

O godz. 18.00 sala kolumnowa 
HDK zamieniła się w wyjątkową 
muzyczną estradę. Wyjątkową, bo 
przepełnioną wspomnieniami (film 
przygotowany przez TVK Hajnówka, 

27 kwietnia w Sali konferen-
cyjnej w budynku Starostwa Powia-
towego odbyła się XXIII sesja Rady 
Powiatu Hajnowskiego. W sesji wzięło 
udział 14. radnych oraz zaproszeni 
goście: radny sejmiku Włodzimierz 
Pietroczuk, przedstawiciel Powia-
towego Urzędu Pracy, dyrektorzy 
i kierownicy placówek oświatowych 
oraz społecznych, prowadzonych 
przez powiat oraz pracownicy sta-
rostwa. W związku z nieobecnością 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Lecha Jana Michalaka, obradom 
przewodniczył Wiceprzewodniczący 
Andrzej Szwarc.

Rada zapoznała się: z in-
formacją o sytuacji na lokalnym 

XXIII sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego

rynku pracy oraz o przeciwdziałaniu 
bezrobociu z uwzględnieniem zadań 
realizowanych przez Powiatową 
Radę Zatrudnienia, z informacją 
z przebiegu realizacji Powiatowego 
Programu Promocji Zatrudnienia 
oraz Aktywizacji Lokalnego Ryn-
ku Pracy w 2016r., z informacją 
o realizacji zadań powiatowych 
wynikających z ustawy o pomo-
cy społecznej z uwzględnieniem 
działalności Domu Pomocy Spo-
łecznej w Białowieży, Domu Dziecka 
w Białowieży, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, a także 

Cd. str. 4
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zdjęcia wyświetlane w tle), popartymi 
wybranymi utworami wyśpiewanymi 
przez wychowanków. W repertuarze 
znalazły się utwory polskie (m.in. 
„Odkryjemy miłość nieznaną”, „Ba-
nanowy song”, „Tolerancja”, „Zdra-
dzonym i bezbronnym”), białoruskie, 
ukraińskie. Oprawę muzyczną całości 
nadawał Zespół instrumentalny 
pod kierownictwem Przemysława 
Zalewskiego. Gościnnie zaśpiewała 
zaprzyjaźniona ze Studiem Agnieszka 
Kowalska (wokalistka, absolwent-
ka Wydziału Instrumentalnego 
i Wydziału Wokalnego Państwowej 
Szkoły Muzycznej II st. im. F.Chopina 
w Warszawie). Koncert poprowadził 
Karol Kacprzak. W trakcie występów 
nie jednemu zakręciła się łza w oku. 

Wspólnie z Jubilatem tego dnia 
świętowało wielu gości, znaczących 
dla jego działalności. Przybyli m.in. 
Edyta Jurkiewicz i Helena Marcin-
kiewicz - przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego Jerzy Sirak Burmistrz 
Miasta Hajnówki, Andrzej Skiepko 
Zastępca Burmistrza Miasta Hajnów-
ka, Jadwiga Dąbrowska Wicestarosta 
Powiatu Hajnowskiego, Włodzimierz 
Pietroczuk Radny Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego, Jan Syczewski 
Przewodniczący Zarządu Głównego 
Białoruskiego Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego w Białymstoku, 
Elżbieta Tomczuk, Maria Ryżyk ze 

Jubileusz X-lecia Studia Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu Kultury
Cd. ze str. 1

Związku Ukraińców Podlasia, Ewa 
Barbara Rafałko adiunkt na Wydziale 
Instrumentalno–Pedagogicznym 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Białymstoku, Marcin Ozga 
wykładowca Akademii Teatralnej 
w Białymstoku oraz media lokalne, 
regionalne. Nie mogło zabraknąć 
przede wszystkim rodziców, dziad-
ków, przyjaciół uczestników Studia, 
którzy na co dzień stanowią dla nich 

nieocenione wsparcie. 
Były podziękowania i gratulacje. 

Padło wiele krzepiących słów, pochwał 
w stronę Marty i jej podopiecznych. 
Wyrazy uznania za owocny wkład 
w rozwój muzycznych talentów 
w imieniu Marszałka Województwa 
Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego 
przekazały Edyta Jurkiewicz oraz 
Helena Marcinkiewicz z Departamentu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wśród uczestniczek Studia są te, 
które były i są docenianie za pracę 
artystyczną stypendiami Marszałka, 
jak też Burmistrza Miasta Hajnówka. 

Marta Gredel-Iwaniuk szcze-
gólne podziękowania złożyła tym, 
którzy od samego początku wspierali 
jej przedsięwzięcie, dając zielone 
światło do rozwinięcia skrzydeł. 
Byli to przede wszystkim Andrzej 
Skiepko były dyrektor HDK, przy 

Hajnowski Dom Kultury roz-
począł realizację projektu „ Kultura 
od nowa - inicjatywy lokalne w Haj-
nówce” dofinansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2017”. Projekt 

Gry podwójne to szczególny 
rodzaj rywalizacji. Grający powinni 
wykazywać się niesamowitą orien-
tacją i szybkością reakcji. Poza 
umiejętnościami indywidualnymi 
zawodnicy mają opracowane pewne 
szablony. Muszą znać zagrania part-
nera, a przede wszystkim wracające 
rotacje po jego zagraniu. Sposób 
poruszania się to również jeden 

z podstawowych czynników mających 
wpływ na zamierzone odbicie piłeczki 
w defensywie lub ofensywie. 

W Otwartym Turnieju Ligo-
wym, który odbył się w dniu 22 
kwietnia 2017r. wzięło udział 8 par. 
Na czterech stołach rozegrano 20 
spotkań. W eliminacjach grupowych 
(dwie grupy) rozstawiono zostały 

najlepsze dwie pary z ubiegłego 
roku tj. Miszczuk Zb./Ludwiczak J. 
oraz Siekierko A./Moczulski R. Po 
raz drugi tylko z innym partnerem 
(Andrzejem Makulskim) triumfował 
Janusz Lipiński. Kolejny raz z rzędu 
wicemistrzostwo zdobyli Zbigniew 
Miszczuk i Janusz Ludwiczak (Haj-
nówka I), którzy w finale przegrali 3: 
4 z teamem Czeremchy I. 

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowanie Dyrekcji ZS 1 
Hajnówka za bezpłatne udostępnienie 
sali gimnastycznej.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
I miejsce – Janusz Lipiński/

Andrzej Makulski (Czeremcha I)
II miejsce – Zbigniew Miszczuk/ 

Janusz Ludwiczak (Hajnówka I)

W niedzielne popołudnie, 9 
kwietnia, odbył się Wieczór Poezji 
Religijnej, w trakcie którego pozna-
liśmy laureatów XI Konkursu Poezji 
Religijnej im. Prałata Mariana Świersz-
czyńskiego. Nagrodzeni oraz wyróż-
nieni przedstawili zwycięskie utwory. 
Były to wiersze o tematyce religijnej 
między innymi takich autorów jak 
Ewa Skarżyńska, ks. Jan Twardowski, 
Karol Wojtyła czy Zbigniew Herbert. 
Otrzymali oni dyplomy i nagrody 
ufundowane przez organizatorów 
oraz sponsorów – Urząd Miasta 
Hajnówka, Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Hajnówce, PSS 
„SPOŁEM”, Piekarnia „Podolszyński” 
oraz sponsorzy indywidualni. Podczas 
tegorocznych przesłuchań konkur-

sowych uczestników oceniało jury 
składzie: Janina Kozłowska, Grażyna 
Pater i Jan Zalewski. 

Konkurs organizowany jest od 
lat przez Akcję Katolicką we współ-
pracy z Hajnowskim Domem Kultury. 
Do tegorocznej edycji przystąpiło 
128 uczestników w następujących 
kategoriach: przedszkola, szkoły pod-
stawowe, gimnazja, szkoły specjalne 
oraz szkoły średnie (z terenu powiatu 
hajnowskiego oraz bielskiego). 

Wieczór uświetnił koncert trio 
gitarowego w składzie: Zbigniew 
Budzyński, Jarosław Kowalski i Anna 
Kosidło, którzy przedstawili poezję 
religijną w muzycznym wydaniu. 

Lista laureatów konkursu jest 
dostępna pod adresem www.hdk.
hajnowka.pl           Emilia Korolczuk

którym „rodziło się” Studio, Rości-
sław Kuncewicz obecny Dyrektor 
HDK, Przemysław Zalewski wraz 
z zespołem i Agnieszka Kowalska, 
dzięki którym zorganizowany koncert 
osiągnął wysoki poziom artystyczny. 

Elementem dopełniającym 
obchody jubileuszu jest wystawa, 
na której zaprezentowane zostały 
zdjęcia, dyplomy oraz statuetki, 
będące dowodem owocnej pracy. 

Jak na urodziny przystało, nie 
obyło się bez urodzinowego tortu, 
słodkiego poczęstunku oraz dyskoteki.

„Ważne są dni, których jesz-
cze nie znamy…” - śpiewał Marek 
Grechuta. Aby te przyszłe dni były 
przez Studio Piosenki Estradowej 
wykorzystane jak najlepiej, wiodły do 
osiągnięcia muzycznych i wokalnych 
szczytów, nie zatracając przy tym 
zawartych w jego ramach przyjaźni. 
Dekada funkcjonowania udowodniła, 
że w muzyka to ogromny kapitał 
drzemiący w duszach wielu młodych 
osób, w który warto inwestować. 

Sponsorami Jubileuszu byli:
Urząd Miasta Hajnówka
PSS Społem w Hajnówce Mieczysława 
Bogdanowicz
Piekarnia „EMMA” Andrzej Borowik
Piekarnia „Podolszyńscy”
Zakład Fotograficzny Foto Studio 
Zbigniew Dzwonkowski
Pizzeria ALTO w Hajnówce Janina 
i Ireneusz Alsztyniuk

Emilia Korolczuk

 Ligowy Amatorski Turniej Deblowy 
w Tenisie Stołowym

III miejsce – Rafał Moczulski/ 
Andrzej Siekierko („Top Spin” Sie-
miatycze)

IV miejsce – Jerzy Mieczyński 
(Hajnówka I) / Karol Charytonow m 
(Hajnówka II)

V miejsce – Jerzy German/ 
Roman Ochrycewicz (Hajnówka III)

VI miejsce –Robert Moczulski 
(„Top Spin” Siemiatycze) / Wojciech 

Jadczuk
VII miejsce – 

Adam Stepaniuk 
(Czeremcha I) / Śli-
wiński Zdzisław

VIII miejsce – 
Andrzej Kryczka („Top 
Spin” Siemiatycze) 
/ Ryszard Kowalski 
(Czeremcha II)

Wszystkich 
chętnych zapraszamy 
do udziału w Dru-

żynowej Lidze Amatorów w Tenisie 
Stołowym w sezonie 2017/ 2018, 
której rozpoczęcie planowane jest 
na 1 października 2017r.

Podstawowy warunek – ukoń-
czony 16 rok życia. Szczegóły pod 
telefonem- 509050268.

Janusz Ludwiczak

Wieczór Poezji Religijnej – 
podsumowanie XI Konkursu Poezji 

Religijnej im. Prałata Mariana 
Świerszczyńskiego

„Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce”
zakłada przeprowadzenie diagnozy 
mającej na celu odkrycie potrzeb 
lokalnej społeczności w obszarze 
kultury, rozpoznanie potencjalnych 
zasobów oraz wyłonienie lokalnych 
liderów. Na przełomie maja i czerw-
ca ogłoszony zostanie konkurs na 

inicjatywy kulturalne mieszkańców 
Hajnówki. Kwota dofinansowania na 
realizację 3 - 7 inicjatyw lokalnych 
to łącznie 22 000 złotych.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w projekcie.

Barbara Sadowska
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Orientacja w przepisach ruchu 
drogowego to podstawowa wiedza, 
która pozwoli uniknąć niebezpieczeń-
stwa na drodze. Codziennie jesteśmy 
uczestnikami ruchu drogowego, stąd 
znajomość prawa jest niezbędna. Gim-
nazjaliści i dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu powiatu hajnowskiego 
mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas 
eliminacji powiatowych XL edycji 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, które tradycyjnie odbyły 
się w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce.

W eliminacjach wzięło udział 52 
uczniów – 28 ze szkół podstawowych 
i 24 gimnazjalistów. Poszczególne 
szkoły podstawowe reprezentowały 
czteroosobowe ekipy (2 dziewczynki, 
dwóch chłopców), zaś gimnazja 
trzyosobowe drużyny.

Turniejowe eliminacje przebie-
gały dwuetapowo: najpierw teoria – 
w ciągu 40 min. uczestnicy zmierzyli 
się z dwoma testami – z zakresu ruchu 
drogowego oraz z wiedzy o prawi-
dłowej kolejności przejazdu przez 

skrzyżowania; następnie przyszedł 
czas na praktykę– młodzież wykazała 
się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej na wypadek omdle-
nia, zaś ostatnim etapem była jazda 
rowerem na placu egzaminacyjnym. 
Tor przeszkód złożony z siedmiu zadań 
stanowił duże wyzwanie– zwłaszcza 
jazda slalomem. Młodzież poradziła 
sobie z zadaniami, jednak zwycięzca 
mógł być tylko jeden. W eliminacjach 
wojewódzkich powiat hajnowski 
reprezentować będą: w kategorii 
szkół podstawowych: drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce, 
zaś w kategorii ponadgimnazjalnej 
Publiczne Gimnazjum w Białowieży.

Konkurs został zorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce przy współpracy Komendy 
Powiatowej Policji w Hajnówce 
i Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego w Hajnówce. Nad bez-
pieczeństwem młodzieży w trakcie 
pokonywania toru przeszkód oraz 
prawidłowym przebiegiem Turnieju 
czuwali pracownicy Starostwa Po-

Eliminacje powiatowe XL edycji Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Serdecznie zapraszamy na 
Wystawę Rękodzieła w ramach Dni 
Otwartych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Hajnówce w dniach 
31 maj - 9 czerwiec 2017r. 

      Prezentowane na wystawie 
rękodzieło nie było nigdy wcześniej 
udostępniane szerszej publiczności. 
Większość eksponatów należy do 
rodzinnych kolekcji i stanowi schedę 
po przodkach. Pieczołowicie prze-
chowywane pamiątki są własnością 
domowników, pracowników i osób 
z nimi zaprzyjaźnionych. W murach 
naszej instytucji podziwiać można:
• haft: płaski, krzyżykowy i richelieu 

(na firanach, serwetach, obrusach, 

Wystawa Rękodzieła w ramach Dni 
Otwartych w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Hajnówce
poszewkach na poduszki, obrazach 
ściennych, ręcznikach);

• tkaniny: narzuty, obrusy, bieliznę 
pościelową, koronki, serwetki;

• makatki;
• mereżki;
• przedmioty użytkowe m.in. wy-

konane w pracowni haftu i szycia 
(pudełka, a także wszelkie ozdoby 
wykonane ręcznie z nici i materiałów 
przy pomocy różnorodnych technik).

Za wstęp na wystawę nie 
pobierane są opłaty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 
Dyrektor, pracownicy i domownicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Marta Korszak, Irena Kowalczuk

wiatowego, przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji Janusz Andrzejuk 
oraz Przewodniczący Powiatowego 
SZS Janusz Ludwiczak.

Zwycięskie szkoły otrzymały 
pamiątkowe puchary, laureaci medale, 
zaś wszyscy uczestnicy – pamiąt-
kowe dyplomy przygotowane przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce. 
Nagrody wręczyli: Wicestarosta 
Jadwiga Dąbrowska, Wicedyrektor 
SP Nr 2 Henryk Łukaszewicz, asp. 
Janusz Andrzejuk oraz naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych i Ochro-
ny Środowiska Ewa Cieślik. Z kolei 
imprezę poprowadził Przewodniczący 
Powiatowego SZS Janusz Ludwiczak.

Dziękujemy dyrekcji Zespołu 
Szkół Nr 2 w Hajnówce za udostęp-
nienie sal egzaminacyjnych i placu, 
przygotowanie sprzętu oraz pomoc 
w organizacji konkursu. Z kolei 
laureatom gratulujemy, zaś za zwy-
cięzców trzymamy kciuki w etapie 
wojewódzkim.

Katarzyna Miszczuk

Redakcja: Mówi się, że je-
steśmy tym co jemy. Niestety, 
tematyka żywienia jest trak-
towana przez większość z nas 
trochę po macoszemu, dlatego 
też pierwsze pytanie nie mogło 
być inne – jak należy układać 
codzienne menu, by powiedzieć 
„ja odżywiam się zdrowo”? 

Dr Małgorzata Pietrzak - 
Zakrzewska: Generalnie, wszystko 
jest potrzebne. Bo jak się rozważa, 
jak powinna wyglądać zdrowa 
dieta, to jej 50-60% to węglowo-
dany. One są paliwem dla naszych 
mięśni i narządów. Jakieś 20% 
diety powinny stanowić tłuszcze 
i 30% białka. Czyli – powinno być 
wszystko, pozostaje kwestia jakości 
spożywanego przez nas jedzenia. 
Trzeba jeść wszystko, tylko należy 
zwrócić uwagę na jakość żywienia.

Jakich składników powinni-
śmy unikać w codziennej diecie? 

- Przede wszystkim trzeba 
jeść często po trosze.. Jemy za 

Zdrowo się odżywać – ale jak? Wywiad z dr Małgorzatą Pietrzak – Zakrzewską
dużo węglowodanów i tłuszczów. 
Np. słodzone, gotowe produkty – 
jogurty, słodycze, ciastka ze sklepu 
– one nie są słodzone cukrem. One 
są słodzone syropem glukozowo – 
fruktozowym, który jest, powiedzmy, 
odpadem z kukurydzy, który nie 
jest źródłem energii dla naszych 
komórek, tylko od razu się odkłada 
w wątrobie, w mięśniach i robi nam 
zapasy tłuszczu, dlatego tyjemy. 
Powinniśmy unikać białego cukru, 
jak już jemy cukier to powinna to 
być fruktoza z owoców. Jeśli jemy 
pieczywo – to niekoniecznie białe 
bułki, bo białe pieczywo ma duży 
indeks glikemiczny i szybko podnoszą 
cukier we krwi. Kupujmy pieczywo 
z ziarnami, z ciemnej mąki. Wyko-
rzystujmy w kuchni także ciemny 
ryż i ciemne makarony. Ponadto 
należy patrzeć na jakość olei, które 
wykorzystujemy w kuchni – odchodzi 
się od jedzenia margaryny, smalcu 
i powszechnie lubianej słoniny na 
rzecz olei roślinnych, płynnych, 

które mają dużą ilość tłuszczów 
nienasyconych, które są zdrowsze. 
Także sposób szykowania jedzenia 
jest istotny. Można jeść mięso, 
w tym wieprzowinę, tylko, żeby ona 
nie była smażona długo na patelni 
w panierce, tylko lepiej, żeby była 
upieczona czy gotowana.

Dużo mówi się o szko-
dliwości produktów głęboko 
przetworzonych. Jakie produkty 
do nich zaliczamy?

- Do tego rodzaju produktów 
zalicza się gotową żywność, dostępną 
w sklepach. Gotowe produkty mają 
konserwanty, poprawiacze smaku, 
dużo cukru, przez to są niezdrowe. 
Np. gotowe frytki – one były już raz 
usmażone w tłuszczu, dzięki temu 
mają skorupkę, ale po raz drugi 
musimy je smażyć w domu. W tym 
momencie nasze frytki podwójnie 
nasiąkają tłuszczem. Lub ciastka i 
jogurty ze sklepu, które są bardzo 
dosładzane. Gdy przeanalizujemy 
skład, okazuje się ,że jest w nich 

dużo syropu glukozowo – fruk-
tozowego. To jest ten niedobry 
cukier, który powoduje tycie. Jak 
kupujemy gotową żywność, ona jest 
sprawdzana przez różnych testerów. 
Oglądałam program, gdzie ludzie 
wybierali, która zupa pomidorowa 
jest najlepsza. Najlepsza okazała się 
ta dosładzana. Albo pijemy słodkie 
napoje – zwłaszcza młodzież. To 
największe zabójstwo, bo w jednej 
butelce jest jedna szklanka cukru. 
Do tego jeszcze batonik, chipsy – 
zdecydowanie jemy za dużo cukru. 
A zalecenia WHO (Światowa Orga-
nizacja Zdrowia przyp.re.) są takie, 
że powinniśmy jeść w ciągu doby 
6 łyżek cukru, a tymczasem jemy 
około 30. Jedzenie, żeby dawało 
nam dłużej poczucie sytości, musi 
mieć włókna z owoców i warzyw, czy 
ziarenka w pieczywie. Powinniśmy 
jeść produkty z nieprzetworzonej 
mąki czyli ciemny chleb, ciemny 
makaron i ryż – te produkty zawierają 
potrzebny nam błonnik, wspierający 
pracę jelit i dający uczucie sytości. 
I to jest zdrowe. Natomiast jeśli coś 
jest bardzo mocno przetworzone, 
to znaczy że ma dużo cukru, dużo 
konserwantów.

A popularne jedzenie na 
mieście?

- Trudno się przed tym ustrzec, 
przecież nikt nie mówi, że trzeba 
codziennie stać przy garnkach, ale 
fast foody powinniśmy jeść oka-
zjonalnie. Raz w tygodniu krzywdy 
nie będzie, ale takie jedzenie nie 
powinno zastępować pełnowarto-
ściowego posiłku. Trzeba zachować 
zdrowy rozsądek. Oglądałam kiedyś 
eksperyment, że pewien człowiek 
w USA przez trzy miesiące żywił 
się tylko produktami typu fast 
food. W efekcie przytył 20 kg. Bo 
w takim jedzeniu są oprawiacze 
smaku, które działają na ośrodek 
głodu i zwiększają apetyt. W efekcie 
jemy dużo więcej, przy czym jemy 
niezdrowo. 

Podobnie jest z chipsami 
– zjemy jednego, sięgamy po 
kolejny.

- Tak. W jedzeniu najważniej-
szy jest umiar. Nikt nie mówi, że 
codziennie powinniśmy żywić się 
ekologicznie, ale jeśli jemy np. chipsy 
to nie codziennie i nie całą paczkę.

Wspominała Pani o różnych 
„dodatkach” do jedzenia. Na co 
powinniśmy zwrócić uwagę przy 
wyborze produktów? 

- Powinniśmy zwracać uwagę 
czy nie ma za dużo e-dodatków. 
Bo „e” – jest ich około 200, to są 
wszystkie konserwanty, czyli do-
datek sztuczny. I jeżeli produkt ma 
w składzie dużo „e”, to znaczy, że on 
nie jest zdrowy. Tak samo powin-
niśmy patrzeć, jaka jest zawartość 
węglowodanów i czy w składzie 
jest szkodliwi syrop glukozowo – 
fruktozowy. Wszystkie produkty 
są za słodkie – często się zdarza, 
że np. ciastka zawierają cukier 
a i tak dodatkowo były dosładzane 
syropem.  Albo ketchup – gdy sami 
przyrządzamy go w domu, dajemy 
pół łyżki cukry, pół łyżki soli. Tym-
czasem w gotowym ketchupie jest 
aż dziewięć łyżek cukru i tyle samo 
soli.. Dużo zdrowiej jest także zjeść 
naturalny jogurt posłodzony łyżką 
miodu niż gotowy, wzbogacony 
konserwantami.

Czy wielkość porcji na 
talerzu ma znaczenie?

- Trzeba jeść częściej, ale 
mniejsze porcję. Jak jemy często, 
po trochu, to na bieżąco spalamy. 
A jak zjemy dwa razy dużo – to 
cześć się spali, część się odłoży. 
Metabolizm człowieka jest usta-
wiony na gromadzenie. Jeśli więc 
zapewniamy stały dopływ dużej 
ilość energii – czyli za dużo jemy, 
to organizm ją gromadzi i tyjemy. 
Powinniśmy jeść często a mniej, 
wówczas na bieżąco, to co zjemy 
powoli się spala i nie odkłada się 
w postaci tłuszczyku. Problemem 
jest otyłość – ¾ ludzi na świecie 
ma problemy z wagą – w postaci 
nadwagi lub otyłości. Różnica po-
między otyłością a nadwagą tkwi 
w BMI (wskaźnik masy ciała przyp. 
red.) – nadwaga jest do 30 BMI, 
otyłość zaczyna się powyżej 30 
BMI. Powyżej 35 BMI jest zalecenie 
chirurgicznego leczenia otyłości. Jak 
dietetyk układa jadłospis, to zaleca 
cztery – pięć posiłków w ciągu dnia. 
Śniadanie, coś między śniadaniem, 
a obiadem, lekki obiad, podwieczorek 
i kolacja.

Całość dostępna na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl 
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ze sprawozdaniem z realizacji pro-
gramu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2016r. 

W trakcie sesji Rada podjęła 
uchwały w sprawach: zmian w bu-
dżecie na 2017r.; zmian do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2023; zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi 
własność Powiatu Hajnowskiego, 
w sprawie powołania składu osobo-
wego Komisji Rady Powiatu – uchwały 
są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.bip.st.hajnowka.
wrotapodlasia.pl

W punkcie interpelacje i zapy-
tania głos zabrali:

Radny Jan Adamczuk:
Interpelacje dotyczyły uzupeł-

nienia ubytków na drodze łączącą 
wsie Szostakowo, Czyże i Nowobere-
zowo. Ponadto radny poinformował 
o złym stanie technicznym drogi 
biegnącej przez wieś Nowoberezowo, 
zwracając szczególną uwagę na 
dziurę zlokalizowaną na skrzyżo-
waniu Nowoberezowo – Kojły, tuż 
przy stojącej nieopodal kapliczce. 
Radny zaznaczył, iż Zarząd Dróg 
Powiatowych dokonuje przeglądu 
dróg na terenie powiatu, poprosił 
jednak o ponowne skontrolowanie 
stanu nawierzchni dróg. 

Na interpelację odpowiedział 
Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk. Starosta poinformował o pra-
cach zmierzających do uzupełnienia 
nawierzchni w Nowoberezowie. 
Starosta dodał, że 25 kwietnia 

uzupełniane były ubytki na drogach 
masą na zimno. Natomiast od dwóch 
dni ubytki uzupełniane są gresami 
i emulsją. Starosta zaznaczył, iż prace 
na drogach mogą być realizowane 
przy temperaturze powyżej 10°C. 
Zapewnił jednocześnie, iż ubytki 
będą systematycznie uzupełniane. 

Radny Mirosław Kulbacki:
Radny dopytywał o plany 

działań w ramach współpracy 
z regionami partnerskimi: powiatem 
nowosądeckim, miastem Hadsttadt 
i Lichtenberg w Niemczech oraz 
Kraslava na Łotwie.

Na interpelację odpowie-
dział Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk. Starosta przypomniał 
dotychczasowe spotkania, jakie 
miały miejsce w ramach współpracy 
z poszczególnymi parterami. Starosta 
zaznaczył, że w ramach współpracy 
z powiatem nowosądeckim, na 
początku czerwca dwie drużyny 
młodzieżowe z Narewki wyjadą do 
Nowego Sącza na turniej piłki nożnej. 
Starosta zaznaczył, iż w wyjeździe 
uczestniczyć powinni także dyrektorzy 
szkół powiatowych w celu wymiany 
doświadczeń i nawiązania współpracy 
z tamtejszymi placówkami oświato-
wymi. Z kolei w ramach współpracy 
z miastem Hadsttadt, w tym roku 
powiat tradycyjnie będzie gościć 
delegację z Niemiec, która weźmie 
udział w zakończeniu roku w jednej 
ze szkół prowadzonej przez powiat 
hajnowski. Wówczas trzech uczniów 
zostanie nagrodzonych za swoją 
pracę na rzecz społeczności lokalnej. 
Starosta przypominał, iż rok temu 
Liceum z DNJB w Hajnówce odwie-

dziła młodzież z Hadsttadt, zaś do 
Niemiec pojechała grupa młodzieży 
z Domu Dziecka z Białowieży. Co 
się tyczy współpracy z regionami 
łotewskimi, starosta nadmienił, że 
w czerwcu br. partnerski Rundale 
odwiedzi młodzież z Domu Dziecka 
w Białowieży 

Radna Agnieszka Jarmocik:
Radna zwróciła się z pytaniem 

o termin realizacji przebudowy drogi 
Puchły – granica powiatu, zapisaną 
w planie inwestycji na rok 2017. 

Na interpelację odpowiedział 
Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk . Starosta wyjaśnił, iż w budżecie 
zostało założone, że inwestycja 
zostanie zrealizowana przy wsparciu 
Lasów Państwowych. Porozumienie 
o współpracy pomiędzy samorzą-
dem a Lasami zostało podpisane 
w marcu. Starosta dodał, że w tym 
temacie Lasy wypowiedzą się do 
połowy maja, a informacja które 
wnioski zostaną zaakceptowane do 
realizacji zostanie przedstawiona na 
kolejnej sesji. 

Radny Jan Korcz:
Radny chciał wiedzieć, czy 

w razie uszkodzenia auta w wyniku 
istniejących ubytków na drogach, 
powiat nie zostanie pociągnięty 
do uregulowania kosztów tytułem 
naprawy. Radny argumentował, 
że jeżdżąc po terenie Kleszczele, 
Policzna, Wojnówka, Kleszczele – 
Dobrowoda, Kleszczele – Dubicze, 
to wszędzie są dziury. Kolejna 
interpelacja dotyczyła naprawy 
drogi powiatowej Kleszczele – Wólka 
Wygonowska. 

Na interpelacje odpowiedział 

XXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
Cd. ze str. 1 Starosta Hajnowski Mirosław Ro-

maniuk. Starosta wyjaśnił, iż powiat 
posiada ubezpieczenie na wypadek 
roszczeń wynikających z wypadków 
na drogach, będących następstwem 
nieodpowiedniego utrzymania dróg. 
Dodał jednocześnie, że czynione jest 
wszystko, żeby do takich nieszczęść 
nie dochodziło. Z kolei w kwestii drogi 
Kleszczele – Wólka Wygonowska 
starosta potwierdził, że stan drogi 
jest monitorowany przez przewoź-
nika wywożącego tą drogą śmieci 
na wysypisko. Ponadto starosta 
poinformował o wyprofilowaniu drogi 
przez Zarząd Dróg Powiatowych. 

W punkcie wolne wnioski Radny 
Sejmiku Województwa Włodzimierz 
Pietroczuk poinformował Radę 
o postępach realizacji inwestycji 
drogowych planowanych przez Zarząd 
Województwa na terenie powiatu 
hajnowskiego. Radny poinformował, 
że ku finalizacji zmierza postępo-
wanie przetargowe na realizację 
drogi Nowosady – Zabłudów. Został 
wybrany wykonawca tej inwestycji, 
teraz jest czas na ewentualne odwo-
łania. Także myślę, że na najbliższej, 
majowej sesji, zostanie ta sprawa 
już rozstrzygnięta i zostaną przezna-
czone, przed podpisaniem umowy, 
zostaną przesunięte w budżecie 
środki i będzie można zaczynać in-
westycję – stwierdził radny. Ponadto 
poinformował, że rozstrzygnięty 
został przetarg na drogę Tarnopol 
– Siemianówka, przeznaczono 90 
tys. zł na wykonanie dokumentacji 
technicznej. Oznacza to, że sprawy 
idą w dobrym kierunku i że ta droga 

będzie przez samorząd województwa 
w przyszłości realizowana, mamy 
nadzieję, że razem z drogą Jusz-
kowy Gród – Zwodzieckie – mówił 
Włodzimierz Pietroczuk. Podczas 
sesji radny poinformował także 
o planowanej realizacji przepustów 
na drodze 689 z Hajnówki do Biało-
wieży, w Puszczy Białowieskiej. Ta 
inwestycja także będzie realizowana 
z budżetu województwa, jej koszt 
to 150 tys. zł. 

Głos zabrała także Wicestarosta 
Jadwiga Dąbrowska, poinformowała 
Radę o debacie zorganizowanej 
w kwietniu br. przez Komendę Powia-
tową Policji w Hajnówce. Inicjatywa 
dotyczyła kwestii bezpieczeństwa 
mieszkańców regionu, w trakcie 
spotkania przedstawiciele Komendy 
przedstawili nowoczesne, dostępne 
dla każdego narzędzia wpływają-
ce na wzrost bezpieczeństwa: to 
program „Dzielnicowy bliżej nas”, 
a także mobilna aplikacji „Moja 
komenda”. Wicestarosta poinformo-
wała o organizacji kolejnych debat 
w przyszłości, zachęciła jednocześnie 
do uczestnictwa. 

W dalszej części głos zabrał 
także Wiceprzewodniczący Rady 
Andrzej Szwarc, który w imieniu 
kierownika ARiMR w Hajnówce, Pana 
Marka Szczerby zaapelował o jak 
najszybsze składanie wniosków 
o płatności. Wiceprzewodniczący 
dodał, że termin ostateczny przypada 
15 maja, a później są już terminy 
sankcyjne. 

Na tym obrady zakończono. 

Katarzyna Miszczuk

Puszcza Białowieska kusi bogac-
twem przyrodniczym i kulturowym. 
Nic dziwnego, że to wciąż popularny 
kierunek wśród turystów – zarówno 
z kraju jak i zagranicy (brytyjski 
dziennik The Guardian w 2016r. 
zaliczył Białowieski Park Narodowy 
do listy TOP10 europejskich par-
ków narodowych). Także starostwo 
aktywnie działa na rzecz rozwoju 
turystyki w regionie – w powiecie 
funkcjonuje sieć szlaków rowerowych 
i nordic walking , ponadto powiat 
aktywnie współpracuje z redakcjami 
turystycznymi (m.in. poland24.pl, 
noclegowo.pl, wyjade.pl, polska.travel.
pl, targiturystyczneonline.pl i wiele, 
wiele innych), branżą turystyczną, 
nadleśnictwami, BPN, wydaje foldery 
promocyjne (sprawdź – na stronie 
Starostwa – zakładka „Publikacje”), 
a także promuje region na eventach 
i targach turystycznych. 

Eventowy kalendarz otworzył 
prestiżowy Tour Salon w Poznaniu 
w dniach 17-19.02.2017 r. – to pierw-
sze w tym roku targi turystyczne, na 
których nie mogło zabraknąć regionu 
Puszczy Białowieskiej. Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce promowało 
region wspólnie z Lokalną Organizacją 
Turystyczną „Region Puszczy Biało-
wieskiej” na stoisku Województwa 

Podlaskiego. Wystawcami wspólnego 
stoiska byli: Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, Podlaska 
Regionalna Organizacja Turystyczna, 
LOT „Ziemia Łomżyńska”, Gmina 
Mielnik, Royal Hotel & Spa Białystok, 
Miasto Suwałki. Odwiedzający Stoisko 
Regionu Puszczy Białowieskiej zain-
teresowani byli ofertami na weekend 

majowy i wakacje, ofertami turystyki 
aktywnej w regionie Puszczy Biało-
wieskiej, przejazdem drezyną ręczną 
a także możliwością zwiedzania bia-
łoruskiej części Puszczy Białowieskiej. 
Powodzeniem cieszyły się materiały 
z ofertami rekomendowanymi przez 
LOT „Region Puszczy Białowieskiej”, 
mapy regionu oraz płyty CD z muzyką 

Region Puszczy Białowieskiej promowany w kraju i zagranicą
cerkiewną (XXXVI Międzynarodowy 
Festiwal Hajnowski Dni Muzyki 
Cerkiewnej już blisko - odbędzie się 
w dniach 8 -13 maja 2017r. ). Furorę 
zrobiły smakołyki Podlasia – każdy 
odwiedzający stoisko mógł posma-
kować regionu (dosłownie!). 

  Z kolei w dniach 08-12.03.
br Region Puszczy Białowieskiej – 
jako reprezentant województwa 
podlaskiego, promował się w Berlinie. 
Międzynarodowe Targi Turystyczne 
ITB Berlin to największa turystyczna 
impreza targowa na świecie. Uczestni-
czą w niej przedstawiciele wszystkich 
kontynentów, ze 187 krajów, którzy 
starają się zainteresować swoją oferta 
wypoczynkową branżę turystyczną 
i turystów indywidualnych. Na stoisku 
promujący Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo (szlak łączący pięć woje-
wództw) zaopatrzyć się można było 
w bezpłatne informatory, przewodniki 
i mapy turystyczne promujące wa-
lory regionu Puszczy Białowieskiej 
i całego Województwa Podlaskiego. 
Wśród nich ogromną popularnością 
cieszyły się foldery dotyczące tury-
styki aktywnej oraz mapy z trasami 
szlaków rowerowych. Odwiedzający 
nasze stoisko poszukiwali ciekawych 
ofert dla rodzin z dziećmi, pytali 
o tanią bazę noclegową najlepiej 

w kwaterach agroturystycznych 
oraz o inne atrakcje znajdujące się 
w regionie Puszczy Białowieskiej. 
Wiele pytań dotyczyło możliwości 
i zasad przekraczanie granicy w ruchu 
bezwizowym na Białoruś. 

 Natomiast w kwietniu br. 
walory turystyczne Regionu Puszczy 
Białowieskiej były promowane podczas 
XXII Targów Turystyki i Wypoczynku 
„Lato 2017” w Warszawie. Wojewódz-
two Podlaskie i Powiat Hajnowski 
promowane było na wspólnym stoisku 
Wschodniego Szlaku Rowerowego 
Green Velo. Oferta naszego regionu 
była prezentowana przez przedsta-
wiciela Wydziału Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 
we współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Podlaskiego, 
Podlaską Regionalną Organizacją 

Turystyczną i Lokalną Organizacja 
Turystyczną „Region Puszczy Biało-
wieskiej”. Odwiedzający stoisko szukali 
informacji o atrakcjach znajdujących 
się na podlaskim odcinku szlaku Green 
Velo, pytali się o bazę noclegową 
i gastronomiczną na szlaku.

Region Puszczy Białowieskiej 
będzie promowany także podczas 
m.in. Pikniku Ekologicznego „BIO-
RÓŻNORODNOŚĆ - POZNAJ, BY 
ZACHOWAĆ” w Gdańsku (maj 2017), 
Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 
w Warszawie ( kwiecień 2017), Targów 
Turystyki Weekendowej w Chorzowie 
(czerwiec 2017), Finału The Tall Ships 
Races 2017 w Szczecinie (sierpień 
2017), World Travel Show w Nada-
rzynie (październik 2017).
Katarzyna Miszczuk, Marta Grzelak, 

Agnieszka Łapińska - Chomicka

Wahasz się co do wyboru szkoły 
i kierunku kształcenia? Zajrzyj do 
„Informatora dla szkół” z wykazem 
placówek prowadzonych przez powiat 
hajnowski. Zespół Szkół Zawodowych, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących czy 
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego mają wiele 
do zaoferowania. Uczniom niepeł-

„Informator dla szkół”
nosprawnym fachową opiekę oraz 
pomoc oferuje Specjalny Ośrodek 
Szkolno –Wychowawczy. Informator 
przedstawiający zasady rekrutacji, 
ofertę edukacyjną i walory każdej 
ze szkół, dostępny jest na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl w zakładce 
„Rekrutacja” .

Katarzyna Miszczuk
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