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Motto dnia:

Wreszcie dobra wia-
domość dla koneserów zło-
tego trunku z najwyższej 
półki  warzonego tradycyj-
nymi metodami. W Białym-
stoku rusza Browar Miejski 
Gloger, który jest najwięk-
szym w Polsce i zarazem 
pierwszym tego rodzaju 
w regionie. A wszystko za 
sprawą Edyty i Waldemara 
Dąbrowskich, którzy po-
stanowili pasję rodzinną 
połączyć z dziedzictwem 
kultury piwowarskiej na 
Podlasiu. I tak powstał 
obiekt mający zaspokoić 
gusta smakowe najbardziej 
wymagających piwoszy.

Właściciele z dumą 

Pomysł na biznes
Nowy browar z Glogerem w tle

podkreślają, że nawiązują 
do Zygmunta Glogera, bo to 
właśnie w jego dworskim 
browarze w Jeżewie Starym 
produkowano wyśmienite 
piwo. Warto wspomnieć, że 
zbudowany w latach osiem-
dziesiątych XIX wieku browar 
pracował jeszcze do połowy 
ubiegłego wieku. I to dzięki 
zyskom jakie przynosił – Zyg-
munt Gloger mógł realizować  
badania historyczno – etno-
graficzne. I choć dorobek ba-
dacza odcisnął wielkie piętno 
w polskiej nauce, to po bro-
warze zostały ruiny i legendy 
przekazywane z dziada pra-
dziada o tym, jakie drzewiej 
produkowano piwo.

Na odsiecz tradycji 
wyszedł właśnie Waldemar 
Dąbrowski, który stworzył 
w Białymstoku miejsce nie-
zwykłe. Bo teraz będzie moż-
na wybierać spośród 10 gatun-
ków piwa warzonego metodą 
rzemieślniczo – ekologiczną, 
wyłącznie z naturalnych i sta-
rannie dobranych składników. 
Nad technologią będzie czu-
wał piwowar z 20 – letnim 
doświadczeniem. Do produkcji 
zostanie wykorzystany chmiel 
niemiecki, amerykański, pol-
ski i nowozelandzki oraz słody 
Ireks i Weiermann. 

Gloger Brylant Jasny 
to piwo lekkie, orzeźwiające, 
znakomicie gasi pragnienie. 

Cd. str. 3

Wystrzegaj się ludzi jednej książki.
Św. Tomasz

Patronat „Wieści Podlaskich”
21. czerwca – VI Nadbużańskie ziołowe 
spotkania w „Ziołowym zakątku”  - Koryciny, 
gm Grodzisk  - godz. 13.00

* * * 
21. czerwca   – IX Festyn Rodzinny- Otapy 
– Kiersnówek gm. Brańsk– godz. 14.00.

* * * 
28. czerwca  –  XIII Finał Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Regionalnych Rozgłośni 
Polskiego Radia „Przebojem na antenę”- 
Amfiteatr w Hajnówce– godz. 17.00

11 czerwca br. w Pod-
laskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Białymstoku ogłoszono wyni-
ki konkursu Podlaska AgroLiga 
2015. Na sali konferencyjnej, 
w obecności władz wojewódz-
kich, samorządowych, laure-
atów poprzednich edycji kon-
kursu, a przede wszystkim 
tegorocznych nominowanych, 
przedstawiono laureatów.

W kategorii  ROLNIK 
pierwsze miejsce zdobyło go-
spodarstwo Anny i Sylwe-
stra Jaszczołtów z gminy 
Grodzisk, specjalizujące się 
w hodowli bydła mlecznego  
i produkcji mleka (1,6 mln kg  
mleka).

W kategorii FIRMA laur 
Mistrza Podlaskiej AgroLigi 
2015 zdobyła sokólska firma 
Metal-Fach, zajmująca miejsce 
w pierwszej trójce w kraju, 
w produkcji maszyn rolniczych. 
45 % produkcji kierują na  eks-
port nie tylko do Unii Europej-
skiej, ale nawet do USA, Nowej 
Zelandii i Australii.

Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego, zwracając się 
do zgromadzonych, powiedział: 
„Wasza praca i osiągnięcia, to, 

Znamy laureatów

Finał Podlaskiej Agroligi 2015
w jaki sposób rozwijacie swoje 
gospodarstwa i firmy stanowi 
przykład dla innych. Napawa 
dumą. Jesteście solą tej ziemi.”

Kapituła konkursowa, 
złożona z przedstawicieli Pod-
laskiego  Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie, spo-
śród uczestników wybrała rów-
nież Wicemistrzów i Laureatów 
AgroLigi 2015.

Wiecemistrzami w kate-
gorii ROLNICY zostali :
- Alina i Adam Choińscy z Bru-
szewa ( gmina Sokoły ),
- Dorota i Mirosław Czarnieccy 
ze Żłobina ( gmina Krasnopol).

Wicemistrzami w kate-
gorii FIRMY zostały :
- Adler Biogaz Sp. z o. o. 
z Ryboł, 
- „Koja” Janina Konopka ze 
Smolnik.

Laureatami w kategorii  
Rolnicy zostali: Marcin Prusko 
z Augustowa, Katarzyna i Jacek 
Olszewscy z Mieczów (gm. Raj-
gród), Krzysztof Wyszomirski 
z Jakaci Dwornej (gm. Śniado-
wo), Irena i Henryk Wojtacho-
wie z Owieczek (gm. Goniądz), 
Bożena i Henryk Bokszowie 
z Jegliniszek ( gm. Wiżajny), 

Jan Kłosek z Ożarków-Olszanki 
(gm. Rutki).

W kategorii Firma laure-
atami zostały:
- producenci wędlin „Wędzar-
nia Dunikowscy” z Proniewicz 
k. Bielska Podlaskiego i firma
- „Handel i Usługi Ziemne” 
Heleny i Bazylego Jagodnic-
kich z Hajnówki.

Na etapie krajowym 
AgroLigi, województwo pod-
laskie będzie reprezentowała  
firma  „Metal-Fach sp. z o. o.” 
z Sokółki.                             (piw) 

WIEŚCI Z GMIN

Rudka- 15 maja zgod-
nie z kilkuletnią tradycją 
odbyły się w Rudce biegi 
uliczne dla uczczenia 224 
rocznicy Konstytucji 3-go 
Maja. W biegach uczestni-
czyło 150 uczniów. Wśród 
dziewcząt najlepsza w ka-
tegorii szkół ponadgimna-
zjalnych była Anna Mar-
czuk a wśród chłopców 
zwyciężył Patryk Malec.
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INAUGURACJA
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zainau-

gurowały dwa wyjątkowe chóry: Chór Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy 
w Hajnówce, pod dyrygenturą ks. Pawła Korszaka i Kameralny Chór Męski 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pod dyrygenturą profe-
sora dr hab. Włodzimierza Wołosiuka, wieloletniego jurora festiwalu. Partie 
solowe wykonali: Justyna Charkiewicz, Kamil Wasiluk oraz Bogdan Kuźmiuk, 
Jakub Grabowski i Adam Tomaszewski.

Zebranych w Soborze Świętej Trójcy gości i mieszkańców miasta Haj-
nówka powitał Dyrektor Festiwalu ks. Mitrat Michał Niegierewicz. Szczególnie 
podziękował za przybycie zwierzchnikowi cerkwi prawosławnej Jego Eksce-
lencji Wielce Błogosławionemu Sawie Metropolicie Warszawskiemu i całej 
Polski, jak również przybyłemu po raz pierwszy do naszej świątyni – Jego 
Eminencji Biskupowi Drohiczyńskiemu prof. dr hab. Tadeuszowi Pikusowi.

Śpiew liturgiczny ma nas zaprowadzić do nieba – stwierdził metropo-
lita Sawa. - Zbawienie jest bowiem celem 
życia ziemskiego. Przez śpiew chóry łączą 
się z chórami anielskimi i znajdują swoje 
miejsce na orbicie obcowania bożego we 
wszechświecie. (…) Śpiew jest najczystszym 
głosem naszej duszy. Jest jak powietrze, 
jak balsam, który koi obolałą duszę ludzką 
i wznosi ku niebu. Międzynarodowy Festiwal 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, to głos 
naszej miłości ku temu, który jest świętym. 
Tak trzeba pojmować coroczne nasze śpie-
wanie w Hajnówce. Jednocześnie jest to 
deklaracja światu kto jest naszym Panem, 
kto jest naszym Bogiem. Śpiew, to głos 
Boga w nas, ludziach. On nigdy nie może 
zamilknąć. On żyje i żyć będzie, bowiem 
każda nuta jest jak boskie tchnienie. Każdy utwór wyśpiewany to symfonia 
Chrystusowego zwycięstwa nad szatanem. 

O przesłaniu, jakie niesie za sobą śpiew mówił również Biskup Drohi-
czyński prof. dr hab. Tadeusz Pikus. - Festiwal 
jest swoistym hymnem na cześć Zmartwych-
wstałego. (…) Dla nas jest ważne, żebyśmy 
umieli mocno chodzić po ziemi, stąpać po niej, 
żyć, pracować i odpoczywać, ale również wraz 
z Chrystusem stojąc u wrót bram żebyśmy 
umieli też patrzyć w niebo. (...) Przywołując 
słowa św. Augustyna „Kto śpiewa - dwa 
razy się modli”. Przy takiej muzyce, gdzie 
wykorzystany jest najwspanialszy instrument, 
jakim jest głos ludzki, to nie tylko dwa razy się 
modlimy, ale trzy. Bowiem dwa razy modlą 
się ci, którzy śpiewają, ale również modlą się 
ci, którzy tego słuchają.

Zaproszenie na koncert inauguracyjny 
przyjęli również posłowie na Sejm RP Eugeniusz Czykwin i Aleksander Sosna, 
Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer, Przedstawiciel Zarządu Województwa 
Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, Rektor Politechniki 
Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Przewodniczący Białoruskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku Jan Syczewski, Prezes 
Radia Białystok Władysław Prochowicz oraz 
tegoroczna komisja konkursowa, przedsta-
wiciele duchowieństwa obu wyznań, lokal-
nych samorządów i podległych im jednostek, 
służb mundurowych, a także sponsorzy.

Tradycyjnie, podczas inauguracji festi-
walu Metropolita Sawa pobłogosławił chó-
rzystów i słuchaczy. Przepiękną pieśń Gaude 
Mater Polonia, wykonał chór pod dyrekcją dr 
hab. Włodzimierza Wołosiuka.

Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cer-
kiewnej otworzył Burmistrz Miasta Hajnówka 
- Jerzy Sirak.

- Już 34 raz w murach soboru Świętej 
Trójcy w Hajnówce będą rozbrzmiewały wspa-

34  Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie

niałe głosy chórów z Polski i świata. (…) Dziękuję organizatorom i wszystkim 
chórom, które przyjęły zaproszenie i przyjechały do Hajnówki, żeby zapre-
zentować swój talent i kunszt artystyczny. Dziękuję wszystkim sponsorom 
i ludziom dobrej woli, dzięki którym organizacja tego Festiwalu w 2015 r. stała 
się możliwa. Dla mnie i dla wszystkich mieszkańców Hajnówki każda kolejna 
edycja Festiwalu jest wielkim wydarzeniem. 

Wzorcem lat ubiegłych podczas inauguracji festiwalu wręczone zostały 
nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. To szczególne wyróżnienie 
otrzymało już wielu hierarchów, wybitnych teologów, uczonych, ludzi kultury, 
artystów, przedsiębiorców, nie tylko związanych z prawosławiem. Uroczyste-
go wręczenia honorowych medali i dyplomów dokonali Eugeniusz Czykwin 
i Anna Radziukiewicz. Nagrody przyznaje „Przegląd Prawosławny”. Kapituła, 
przy wyborze laureatów, bierze pod uwagę zasługi w rozwoju myśli, kultury 
i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześci-
jan. W tym roku wyróżnienia otrzymali: monaster św. Mikołaja w Gródku 

na Ukrainie z przełożoną ihumenią Michaiłą, prof. Goran Janićijević, serbski 
ikonopisiec, białoruski pisarz Aleksander Wielko, o. Heikki Huttunen i Helena 
Pavinski z fińskiej Cerkwi prawosławnej, związana z Uniwersytetem w Bia-
łymstoku historyk Irena Matus oraz, na ręce kierującego redakcją Aleksandra 
Wasyluka, portal cerkiew.pl. 

PRZESŁUCHANIA
Podczas tegorocznych przesłuchań wystąpiły chóry z małych wsi i wiel-

kich miast, chóry żeńskie i męskie. W świątyni rozbrzmiewały delikatne głosy 
dziecięce, ale i głosy dojrzałe. Przed publicznością zaprezentowały się chóry 
dopiero rozpoczynające swoją działalność, jak i te z wieloletnim stażem, chóry 
świeckie, jak i duchowne. Były chóry na co dzień śpiewające muzykę cerkiewną, 
ale też takie, które wykonują ją okazjonalnie podczas koncertów, czy festiwali. 
Niektórzy chórzyści mieli wykształcenie muzyczne, inni nie. Nawet nie wszyscy 
byli wyznania prawosławnego. Jest jednak wspólny mianownik, który łączy te 
chóry. Jest to modlitwa i chęć śpiewania jej w hajnowskim Soborze. 

Wszystkie prezentujące się w Hajnówce chóry były wyjątkowe i wszyst-
kie zasługiwały na nagrody. By wyłonić te najlepsze – musiały zostać ocenione 

przez profesjonalną komisję. W tegorocznym jury zasiedli: ks. mitrat Leoncjusz 
Tofiluk – przewodniczący, ks. mitrat Jerzy Mackiewicz, profesor Michaił Dri-
niewskij, Władimir Lebieckij, profesor dr hab. Grzegorz Pecka, prof. dr hab. 
Włodzimierz Wołosiuk, ks. Alexandrel Barnea, docent Nikołaj Denisow, Iwan 
Taranienko i Ireneusz Ławreszuk. 

KONCERT GALOWY
Ostatniego dnia, podczas koncertu galowego, zaprezentowali się laureaci 

34 edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 11-16 maja i został zorganizowany przez Społeczny Komitet Organizacyjny i Miłośników Muzyki 
Cerkiewnej z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Honorowy patronat 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.



Wieści Podlaskie                                                                                                                                                                                                          3

Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce
w Hajnówce.  Wykonawców prezentowali ks. mitrat Michał Niegierewicz 
i Piotr Lewczuk. 

Zaproszonych gości powitał Włodzimierz Pietroczuk - radny Sejmiku 
Wojewódzkiego. Na koncert  galowy przybyli między innymi – Jego Ekscelencja 
Najprzewielebniejszy Abel, arcybiskup lubelski i chełmski. - Muzyka cerkiewna 
ma szczególną charyzmę otwierającą nasze serca – podsumował duchowny. - 
Jest mi niezmiernie miło, że hajnowskie śpiewanie ma wymiar ekumeniczny, 
gdzie na rozpoczęciu festiwalu uczest-
niczył ordynariusz katolickiej diecezji 
drohiczyńskiej Tadeusz Pikus, dziś 
- miejscowy dziekan  ks. kan. Józef 
Poskrobko, parlamentarzyści, przed-
stawiciele korpusu dyplomatyczne-
go, przedstawiciele Województwa 
Podlaskiego, przedstawiciele służb 
mundurowych,  sponsorzy i lokalna 
społeczność.  (...)Kontynuujcie to 
wielkie i zbawienne,  a jak potrzebne 
dzieło – dla naszej duchowej egzy-
stencji. Obecność najlepszych chórów 
z zagranicy i naszych miejscowych, in-
tegruje tą wielką szlachetną dziedzinę 
śpiewania cerkiewnego. 

Tradycyjnie festiwal rozpoczyna się piękną pieśnią „Gaude Mater Polo-
nia”, a kończy utworem „Mnogaja leta”, w tym roku przyjemność zaśpiewania 
„Sto Lat” miał zdobywca Grand Prix - Chór Akademicki Państwowego Sara-
towskiego konserwatorium Muzycznego im. L.W. Sobinowa – Rosja. 

- Cieszymy się, że cele, które założyliśmy zostały osiągnięte – podsu-
mowuje całokształt festiwalu ks. mitrat Michał Niegierewicz. - Było bardzo 
dużo dobrego śpiewu poczynając od chórów parafialnych wiejskich, aż po chóry 
akademickie kończąc. Każdy, kto był w Hajnówce mógł znaleźć, coś, co go naj-

bardziej cieszy. Publiczność przez trzy dni szczelnie wypełniała naszą świątynię. 
Szczególnie w piątek odczułem zadowolenie, kiedy ludzie po występie ostatniego 
chóru dziękowali za wspaniały śpiew i zaproszenie tak wyśmienitych chórów. 
Komisja ciężko pracowała, by sprawiedliwie ocenić wszystkie chóry. - Nagrodę 
Dyrektora otrzymała Chrześcijańska Akademia Teologiczna, która w tym roku 
obchodzi 60-lecie istnienie. Ja również jestem absolwentem tej akademii. Chór 
dał piękny koncert inauguracyjny. Nagrodę przyznaliśmy za całokształt - za ich 
śpiew, za propagowanie idei tolerancji.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Festiwal HDMC, to nie tylko przesłuchania, to również liczne imprezy 

towarzyszące, takie jak koncerty, wystawy i spotkania. W tym roku muzyka 
cerkiewna popularyzowana była podczas  koncertów w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Czeremsze, w Bielskim Domu Kultury, w Ełckim Centrum Kultury, 
w Cerkwi p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach, w Cerkwi 
p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie, w Cerkwi Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Narwi oraz podczas koncertu w ramach „Nocy Muzeów” w Bia-
łowieskim Parku Narodowym. Tradycyjnie wielkim zainteresowaniem cieszył 
się Koncert Plenerowy „Uczta Folklorystyczna” w Ośrodku Edukacji Leśnej 
„Jagiellońskie” w Białowieży. W tym roku organizatorzy włączyli do progra-
mu spotkanie z Marcinem Waszkiewiczem, autorem tomiku poezji „Poezją 
Żyję” i spotkanie z Aleksandrem Wróblewskijm, wykładowcą Grodzieńskiego 
Państwowego Uniwersytetu im. J. Kupały, chórmistrzem Kameralnego Chóru 
„Dojlidztwa”. Uroki prawosławia można było podziwiać na wystawachie ikon 
Arkadiusza Świętochowskiego - „Panie, z głębokości wołam do Ciebie” i wy-
stawie fotografii „Jerozolima - Światło ze Wschodu”. W salce pod soborem 
Fundacja ks. Ostrogskiego zaprezentowała wystawę „Bieżeństwo (uchodź-
stwo) 1915. Wspólna historia.”

Do zobaczenia na jubileuszowej 35 edycji Festiwalu Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.                                             

Emilia Rynkowska

Pomysł na biznes Nowy browar z Glogerem w tle
Cd. ze str. 1

Przyjemnie słodowe, w czeskim 
stylu i o niskiej zawartości alkoholu, 
doskonałe przy długich spotkaniach.

Gloger IPA  jest polska wersją 
klasycznego angielskiego piwa India 
Pale Ale, charakteryzującego się silną, 
ale szlachetną goryczką. W jego smaku 
można wyczuć słodką nutę owoców 
południowych.

Gloger Stout ma średnią go-
ryczkę i zapach palonego zboża z nutą 
kawy i karmelu. Idealny na eleganckie 
wieczorne spotkania.

Gloger Herbowy jest jasnym 
pszenicznym, górnej fermentacji, z wy-
raźnym charakterystycznym zapachem 
wanilii i dojrzałych bananów. Znikoma 
goryczka ustępuje słodowo-cytrusowej 
bazie.

Gloger Rubinowy to piwo spe-
cjalne górnej fermentacji – Red Irish 

Ale. Ma lekki, słodowy aromat, deli-
katną goryczkę oraz rubinową barwę 
– w stylu irlandzkim. Doskonały wybór 
na każdą okazję.

W ofercie restauracji Gloger 
House, zlokalizowanej na zapleczu bro-
waru, są  jeszcze  Gloger Złote, Gloger 
Classic, Gloger Pszeniczne Ciemne 

i Gloger Premium oraz dwa rodzaje 
podpiwków. Kufel wyśmienitego piwa 
będzie kosztował tylko 10 zł. To nie jest 
zawrotna cena, wiedząc, że pijemy tru-
nek o unikatowym smaku, pozbawiony 
przemysłowej chemii. Do kufla można 
zamówić staropolskie jadło – golonka 
lub schabowy z kością, które są zawsze 
świeże, bo przygotowane na indywidu-
alne zamówienie.

Idźmy więc na całość i odwie-
dzajmy od 28 czerwca br. Browar 
Miejski Gloger w Białymstoku, ul. 
Gen W. Andersa 87, czynny w ponie-
działki i czwartki w godz. 12 – 21, 
zaś w soboty do ostatniego klienta.

O pełnej ofercie Browaru Gloger 
napiszemy w następnym numerze 
„Wieści”. Czytelnicy Wieści Podlaskich 
po okazaniu tego wydania mogą liczyć 
na 10 % zniżkę.

Waldemar Staszyński
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DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY 

Maria i Józef Bogusz

Czterdzieści jeden par małżeńskich świętuje 
w bieżącym roku diamentowe i złote gody w gminie 
Bielsk Podlaski. Razem na dobre i złe, w zgodzie 
i miłości przeżywali radości i przezwyciężali trudne 
chwile życia. Tradycją stało się już , że na uroczy-
stość wręczenia medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie przebywają nie tylko jubilaci lecz ich dzieci, 
wnuki a niejednokrotnie i prawnuki. Podobnie więc 

jak w latach ubiegłych -   w  niedzielę 7 czerwca br. -  
sala konferencyjną Urzędu Gminy z trudem mieściła 
wszystkich przybyłych na uroczystość

Także i w tym roku władze gminy nie za-
pomniały o starszych jubilatach i zaprosiły parę , 
która przeżyła ze sobą 70 lat, oraz pary świętujące 
sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Wiek 
i zdrowie nie pozwoliły wszystkim na przybycie 

na spotkanie, a pary które spotkały się z wła-
dzami gminy i odebrały okolicznościowe medale, 
pamiątkowe listy Wójta Gminy, kwiaty i życzenia 
prezentujemy na zdjęciach.

Uroczystość zakończył występ zespołu 
„Asteria” z Prawosławnego Domu Kultury w Biel-
sku Podlaskim oraz tradycyjna lampka szampana.

Para obchodząca 70-lecie 
1. Nadzieja i Michał  Grygoruk  ze wsi Plutycze
 
Pary obchodzace 60-lecie
1. Wiera i Jan Ostaszewicz ze wsi Augustowo
2. Wiera i Piotr Wyszkowscy ze wsi Augustowo
3. Olga i Aleksander Gulko ze wsi Deniski
4. Maria i Bazyl Rybko ze wsi Deniski
5. Franciszka i Tadeusz Łobasiuk ze wsi Hrynie-
wicze Małe
6. Zofia i Mikołaj Korszaczuk ze wsi Jacewicze
7. Maria i Franciszek Paszko ze wsi Knorydy
8. Olga i Mikołaj Wojtiuk ze wsi Kozły
9. Regina i Wincenty Wasilewska ze wsi Łubin 
Kościelny
10. Apolonia i Michał Olszańscy ze wsi Łubin Ru-
dołty
11. Olimpiada i Włodzimierz Misiuk ze wsi Nałogi
12. Anna i Mikołaj Ignatowicz ze wsi Parcewo
13. Nina i Włodzimierz Wiesiełowscy ze wsi Pa-
synki
14. Nina i Jan Onopiuk ze wsi Plutycze
15. Zenaida i Grzegorz Fiedoruk ze wsi Rajsk
16. Maria i Józef Bogusz ze wsi Rajsk
17. Jadwiga i Tadeusz Januszewscy ze wsi Sobótka
18. Nina i Józef Krawczuk ze wsi Stryki
19. Olga i Jan Wawulscy ze wsi Szastały
20. Maria i Michał Pugacewicz ze wsi Szastały
21. Olga i Stefan Sacharczuk ze wsi Treszczotki

Pary obchodzące 50-lecie:
1. Maria i Stanisław Gnorowscy ze wsi Bolesty
2. Nadzieja  i Stefan Biełach ze wsi Chraboły
3. Maria i Mikołaj Tomczuk ze wsi Dubiażyn
4. Luba i Mikołaj Jankowscy ze wsi Grabowiec
5. Walentyna i Aleksy Michalczuk ze wsi Husaki
6. Anna i Andrzej Siemieniuk ze wsi Knorozy
7. Walentyna i Mikołaj Nikolajuk ze wsi Knorozy
8. Nina i Sergiusz Tomczuk ze wsi Kozły
9. Anna i Włodzimierz Kościuczuk ze wsi Kożyno
10. Anna i Leon Kopytko ze wsi Krzywa
11. Irena i Mikołaj Onufryjuk ze wsi Ploski
12. Ludmiła i Jan Szumscy ze wsi Proniewicze
13. Nina i Borys Szachowicz ze wsi Saki
14. Eugenia i Jan Syczewscy ze wsi  Stryki
15. Lidia i Aleksander Pugacewicz ze wsi Szastały
16. Nadzieja i Anatoli Pugacewicz ze wsi Szastały
17. Paulina i Eugeniusz Wardeccy ze wsi Truski
18. Halina i Edward Głowaccy ze wsi Truski
19. Walentyna i Mikołaj Ignatiuk ze wsi Zubowo

Zenaida i Grzegorz Fiedoruk Zofia i Mikołaj Korszaczuk

Olimpiada i Włodzimierz Misiuk Nina i Jan Onopiuk

Maria i Franciszek Paszko Maria i Michał Pugacewicz

Maria i Bazyl Rybko Olga i Jan Wawulscy

Olga i Mikołaj Wojtiuk Wiera i Piotr Wyszkowscy
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W GMINIE BIELSK PODLASKI
Szanowni Jubilaci!
 Dziś obchodzimy piękne jubileusze. 

Macie Państwo za sobą 60 i 50 lat wspólnego 
pożycia. To doskonała okazja, aby przywołać 
wspomnienia radosnych chwil, a jednocześnie 
spojrzeć w przyszłość z wiarą, że jeszcze 
wiele dobrego przed Wami. Dla wielu młodych 
ludzi, którzy również dzisiaj Wam towarzyszą, 
jesteście wzorem. Otoczeni najbliższymi 
osobami – dziećmi, wnukami, prawnukami, 
przyjaciółmi, macie prawo być dumni z tego 
co osiągnęliście, z Waszych wspólnych suk-
cesów, trwałości uczuć oraz z tego, że razem 
potrafiliście przebrnąć przez trudy wspólnego 
życia.

 W tym uroczystym dniu przyjmijcie 
najlepsze i najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia  i wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu 
jeszcze wielu pięknych lat spędzonych razem, 
pociechy z dzieci i wnuków, wszystkiego co 
daje radość oraz wiele wzruszeń. Bądźcie 
nadal tak samo dobrzy dla siebie i innych jak 
dotychczas.                                Wójt Gminy

Raisa Rajecka

Nadzieja  i Stefan Biełach Walentyna i Mikołaj Ignatiuk

Anna i Leon Kopytko Walentyna i Aleksy Michalczuk

Walentyna i Mikołaj Nikolajuk Irena i Mikołaj Onufryjuk Lidia i Aleksander Pugacewicz

Nadzieja i Anatoli Pugacewicz Anna i Andrzej Siemieniuk Eugenia i Jan Syczewscy

Nina i Borys Szachowicz Ludmiła i Jan Szumscy Paulina i Eugeniusz Wardeccy

WIEŚCI Z GMIN
Milejczyce – 22 maja br w świetlicy wiejskiej 
w Milejczycach odbył się „Koncert na Mikołę”. 
Wystąpiły: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Milejczyce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
OSP Kleszczele oraz zespół „Kalinka”

Rudka – Duży sukces odnieśli uczniowie Zespołu 
Szkół im. ks. Kluka w Rudce. W odbywającym się 
w dniach 28 – 30 maja br. na Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim w Olsztynie finale XXXIX Olimpiady 
Wiedzy Umiejętności Rolniczych  aż trzech z piatki 
uczestniczących w finale uczniów zdobyło tytuł 
laureata. Kamil Jabłoński zajął III miejsce w bloku 

produkcja roślinna,  Kamil Porzeźiński – IV miejsce 
a Łukasz Piekutowski XIII m.  w bloku produkcja 
zwierzęca. Laureatom gratulujemy. Warto przypo-
mnieć, że Olimpiadę wymyślili działacze Związku 
Młodzieży Wiejskiej jako Olimpiadę Wiedzy Rolni-
czej, a pod obecną nazwą kontynuował ją Związek 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
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GMINA NAREWKA

4  czerwca  br.   panie  z  Elia-
szuk  i  Michnówki wspólnie  po-
znawały  tajniki  prawidłowego  
wekowanie  mięsa  pod  kierunkiem  
jednej  z  najbardziej  doświadczo-
nych  tamtejszych   gospodyń.  Umie-

jętność   ta   jest  szczególnie przydatna  
wszystkim  gospodyniom.  Podczas  
skróconego  kursu  panie  dowiedziały  

Poznawali  tradycyjne  
wekowanie  mięsa

się, jakie  wybierać  mięso  do  weko-
wania,  ile  dodawać  czosnku  (a nie  
np.  cebuli  i dlaczego), ile  kolendry, 
pieprzu  naturalnego  i  soli.  Ważne  
było  wiedzieć,  co  zrobić,  aby  słoiki  
nie  pękały  w  gorącym  piecu  itp.  Po  

zawekowaniu  oraz   wyję-
ciu   słoi   z  pieca,  odbyła  
się  degustacja.  Pochwał   
pod  adresem  mistrzy-
ni  wekowania  było  bez  
końca.

Kurs   kulinarny  
zorganizowało   aktywnie  
pracujące  Stowarzyszenie  
“Storczyk”  z  Eliaszuk,  
które  działa  tu  od  pię-
ciu  lat.  Warto  dodać,  że  

poprzednio  odbyło  się  tu  pieczenie  
korowaja  (ciasta  weselnego).

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

Poruszenie w Lewkowie Sta-
rym. Starosta Hajnowski wydał zgodę 
dla firmy MPO Sp.z.o.o. w Białymstoku 
na przetwarzanie odpadów z zużytej 
ziemi okrzemkowej w procesie filtra-
cji, popiołów lotnych z torfu i drewna 
niepoddanego obróbce chemicznej. 
Działania będą miały miejsce na dział-
kach położonych niedaleko zabudowy 
mieszkalnej.

- Najbliższe gospodarstwa po-
łożone są około 6 metrów od miejsca 
przetwarzania odpadów – komentuje 
Igor Birycki, radny Gminy Narewka. 
– Co więcej niedaleko znajdują się 
również tereny objęte Naturą 2000, 
a półtora kilometra od działek  ściana 
Puszczy Białowieskiej.

Mieszkańcy zarzucają sta-
roście, że nie przeprowadził z nimi 
żadnych konsultacji. 

- A przecież to dotyczy naszej 
najbliższej okolicy. Nawet jeśli prawo 
pozwala na wydanie takiej decyzji 
bez rozmów z mieszkańcami, to dla 
dobra społecznego starosta powinien 
z ludźmi porozmawiać- dodaje Birycki.

W zezwoleniu starosty możemy 
między innym przeczytać, że: „Odpady 

Protesty w Lewkowie
będą stosowane w taki  sposób, aby 
ich stosowanie nie spowodowało 
pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz 
wód. Odpady będą stosowane równo-
miernie na całej powierzchni gleby do 
30 cm głębokości. Zostaną przykryte 
glebą lub zostaną z nią wymieszane”. 

W te zapewnienia nie wierzą 
okoliczni mieszkańcy.

- To nie będzie wiaderko z po-
piołem, ale duże wywrotki, które wy-
rzucają po kilka-kilkanaście ton 
– mówi Birycki. – Przy większym 
wietrze to wszystko będzie rozwie-
wane. Po drugie ta działki są za małe, 
żeby utrzymać głębokość 30 cm, przy 
takich ilościach odpadów.

Mimo krótkiego terminu na 
reakcję, społeczność Lewkowa nie 
chce pozostać bierna. Dlatego złożyła 
w Starostwie Powiatowym w Hajnów-
ce ponad 300 podpisów protestujących 
przeciwko decyzji starosty.

- Nie mogliśmy pozostać obo-
jętni na lekceważenie nas – podsu-
mowuje Eugeniusz Bondaruk, sołtys 
Lewkowa Starego.

 Czy mieszkańcy doczekają się 
pozytywnej dla siebie reakcji? 

W  upalny  dzień  najlepiej  jest  
nad  wodą.  Wieczorem   w  sobotę,  6  
czerwca  br.  w  amfiteatrze  w  Starym  
Dworze  (gmina  Narewka)  nad  jeziorem  
Siemianówka  zagrały  i  zaśpiewały  wo-
kalno-muzyczne  zespoły  “Retro  Beats”  
z  Hajnówki  i   “Art  Pronar”  z  Narwi .  W  

Stary  Dwór

Koncert  nad  jeziorem
tym  dniu   pogoda  dopisała.  Nad wielką  
wodę   przybyło  sporo  ludzi.  Wiele  osób  
kąpało  się  i  opalało  na plaży.  Kupić  
można  było  napoje  chłodzące,  piwo  i  
lody.  Po  jeziorze  pływały  szybkie  łodzie  
motorowe  i  zwykłe  łódki.  Nad  wodą  
upał  nie  był  dokuczliwy.  A  piękne  me-

lodie  rozchodziły  się  daleko  
po  okolicy.

Koncert  trwał  od  
godziny  18  do  21.  Można  
było  posluchać  pięknych  
melodii  w   kilku  językach  
m.  in.  polskim,  białoru-

Cd. str. 7
Retro Beats

Festyn  ludowy  w  Masiewie
28  czerwca  br.  w  Starym  

Masiewie zaplanowano  festyn  ludo-
wy.  W  części  artystycznej  wystąpią  
zespoły  wokalno-instrumentalne  m.  
in.  „Harmoń”  z  Łosinki,  „Sekret”  z  
Michałowa  i  „To  My”  z  Białegostoku  
oraz    znany  i  popularny  piosenkarz   
Stanisław  Sojka. Początek  imprezy  
o  godzinie  17.                                (jc)

Koncert  w  Starym  Dworze
W  sobotę,  4  lipca  br. w  am-

fiteatrze  w  Starym  Dworze  (gmina  
Narewka)  nad  Jeziorem  Siemianówka  
koncertować  będą  zespoły wokalno-in-
strumentalne:  “Akcent”,  “Ding  Dong”  
i  “Sonel”.  Organizatorem  imprezy  jest  
Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Narewce  
w  powiecie  hajnowskim.  Początek  o  
godzinie 18.   Zapraszamy.                  (JC)
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Koncert  nad  jeziorem
skim,  ukraińskim  i  rosyjskim.  
Wszystkim  się  podobały.   Przed  
sceną  tańczyły  najpierw  naj-
odważniejsze  dzieci,  a  po-
tem   piękne  młode   opalone   
dziewczyny  i  zgrabne  puszyste  
mężatki.  Było  przyjemnie  i  
wesoło.

Organizatorem  imprezy  
był  Gminny  Ośrodek  Kultury  
w  Narewce.  Wszelkich  starań,  
aby  była  ona  udana  dołożyły  
Helena  Rejent   (dyrektorka  

GOK),  Anna  Stulgis  (Gminna  
Biblioteka  Publiczna)  i   Halina  
Pańkowska  (biblioteka i  świe-
tlica  w  Siemianówce).

Wa r t o   d o d a ć ,   ż e  
wczesną  wiosną  tego   roku  
przy   asfaltowej  drodze  do-
jazdowej  do  amfiteatru  w  
Starym  Dworze  wybudowano  
dodatkowe  parkingi  dla  aut  
osobowych.  To  zasługa  Wójta  
Gminy   Narewka   Mikołaja  Pa-
wilcza.                       Tekst  i  fot.   

Jan  Ciełuszecki

Cd. ze str. 6

WIEŚCI Z GMIN
Kadłubówka – w sobotę, 
-3 czerwca – w okolicach 
Kadłubówki, 18-latek nie 
zachował ostrożności na 
łuku drogi i uderzył w drze-
wo a następnie w w drugie 
auto. Podróżująca z nim 
19-latka poniosła śmierć 
na miejscu.
Grodzisk  – 10 czerwca 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Grodzisku zaprosiła 
dzieci na teatrzyk pt. „Złota 
Kaczka”. Spektakl – w wy-
konaniu aktorów z Teatru 
AR-TRE z Krakowa – uczy, 
że w zyciu nie należy być 
samolubnym.

Brańsk – 13 i 14 czerwca 
br. odbyły się 35 Brańskie 
Dni Kultury 2015. Po bo-
gatej części artystycznej, 
w której wystąpiły m.in. : 
Zespól Regionalny „Mazo-
wia” z Wysokiego Mazowiec-
kiego, Brańska Orkiestra 
Dęta  i  Zespół Pieśni i Tańca 
„Skowronki” widzowie mogli 
obejrzeć przygotowane przez 
Dziecięcą Grupę Teatralną 
przedstawienie „Kopciuszek” 
a następnie „Kabaretowy 
Pokaz Magii i Antymagii”. 
Przeprowadzono również 
zbiórkę pieniędzy dla ciężko 
chorej Anny Bolesty, której 
zadedykowali swój występ 

Adi i Axi.
Bielsk Podlaski – Biel-
ska Inicjatywa Rowerowa 
zorganizowała 14 czerwca 
br. kolejną imprezę Tur de 
Bielsk. Zwyciężył Jakub 
Krutusak z Białegostoku. 
Najlepszy bielszczanin, Ma-
ciej Olszewski był czwarty.
Grodzisk  - Wójt Gminy 
zaprasza miłośników piłki 
nożnej do zgłaszania dru-
żyn w tegorocznych roz-
grywkach o Puchar Wójta 
Gminy Grodzisk. Zgłoszenia 
drużyn można dokonać 
osobiście w Urzędzie Gminy 
bądź telefonicznie.
Więcej informacji na stronie 
Urzędu Gminy Grodzisk

W dniu 30 maja 2015 
roku w Samorządowej Biblio-
tece Publicznej w Narewce po 
raz pierwszy odbyła się Noc 
Bibliotek. Spotkanie, w którym 
uczestniczyło 13 pań rozpo-
częło się tak jak i w pozosta-
łych bibliotekach o godzinie 
18,00. Po mowie powitalnej 
i przedstawieniu organizatorów, 
partnerów i patronatów medial-
nych w/w akcji rozpoczęło się 
czytanie przez wszystkie panie 
opowiadania „Paraska” Pani Olgi 
Szurkowskiej, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na obrzędy 
i tradycje pokazane w książce, 
a związane z tutejszym regio-
nem. Następnie czytałyśmy 
wiersze Wiesławy Szymborskiej 
i innych autorów. Największą 
niespodzianką była ballada 
„Pani Twardowska” Adama Mic-

NOC BIBLIOTEK
kiewicza, wyrecytowana przez 
Panią Małgorzatę Krawczyk. 

W przerwie panie dys-
kutowały na tematy zarów-
no czytelnicze jak też i luźne. 
W związku z tym, iż niedawno 
obchodziliśmy Dzień Matki, 
panie otrzymały własnoręcznie 
wykonane przez Koło Miło-
śników Biblioteki w Lewkowie 
Starym techniką orgiami łabę-
dzie. Przy kawie i  degustacji 
przepysznych ciast, upieczonych 
przez panie słuchałyśmy z gra-
mofonu przepiękne utwory : 
Romanse Wertyńskiego, Bułata 
Okudżawę, Żannę Byczewską, 
Tango dawniej i dziś i Krzysztofa 
Krawczyka. Spotkanie trwało do 
godziny 22,00. Na zakończenie 
panie otrzymały małe notatniki 
i długopisy, aby były pomocne 
przy pracy twórczej ( pisaniu 

opowiadań i wierszy) a które  
zostaną odczytane na kolejnym 
spotkaniu czytelniczym.

Organizatorzy ogólno-
polskiej akcji: Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Gazeta Wybor-
cza i Magazyn „Książki”, Funda-
cja „ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom”, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjne-
go, Instytut Książki.

Natomiast organizato-
rem spotkania w Narewce były 
pracownice Samorządowej 
Biblioteki Publicznej oraz Filii 
Bibliotecznej w Lewkowie Sta-
rym i w Siemianówce, którym 
serdecznie dziękuję. 

Pragnę złożyć rów-
nież serdeczne podziękowania 
uczestniczkom spotkania.

          
      Anna Stulgis
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Czerwiec
2015

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Relacja 
z 34 Międzynarodowego 

Festiwalu 
Hajnowskie Dni Muzyki 
Cerkiewnej w Hajnówce

Przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce prężnie działają 
trzy gromady zuchowe: „Sprytne Liski” z dru-
żynową Urszulą Skalską, „Młode Wilki” z dru-
żynową Jolantą Parfieniuk i „Łowcy Przygód” 
z drużynową Bożeną Teresiak. W czasie przyna-
leżności zucha do gromady odbywa się proces 

Obietnica Zuchowa trzech gromad 
z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Hajnówce

VIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego 
– sesja absolutoryjna

Dnia 12 czerwca 2015r. w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce odbyła 
się VIII sesja Rady  Powiatu Hajnowskiego. Rada zapoznała  się ze sprawozdaniami z realizacji zadań 
powiatu, podjęła też kilka ważnych uchwał . 

Obradom VIII sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak. To była 
jedna z ważniejszych sesji w tym roku, bowiem Rada Powiatu dokonała oceny wykonania budżetu za 
2014r. Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu powiatu za 2014r., przedstawioną przez Komisję 
Rewizyjną pozytywną opinią oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, a także pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi 
Powiatu absolutorium. Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium, które traktujemy jako pozytywną 
ocenę pracy Zarządu. W minionym roku nad realizacją budżetu pracowały dwie ekipy. Chciałbym po-
dziękować radnym za wynik głosowania oraz poprzedniemu Zarządowi za realizację budżetu – mówi 
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. 

W dalszej części radni zapoznali się z informacją o wykonaniu w 2014 roku planu finan-
sowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, podjęli uchwałę 
w sprawie jego zatwierdzenia. Ponadto Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Powiatowej 
Inspekcji Sanitarnej.

W trakcie sesji Rada podjęła uchwały w sprawach: utworzenia Związku Powiatów Wojewódz-
twa Podlaskiego; przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego; zasad zwrotu rad-
nym powiatu hajnowskiego kosztów podróży służbowych; wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Hajnówce z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce; likwidacji Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych w Hajnówce; wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce 
i wchodzącej w jego skład Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce; 
likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce; stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego 
w sprawie remontu drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kleszczele – Bielsk Podlaski; zmian w budżecie 
na 2015r.; zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023; określenia zadań, na które 
przeznacza się środki PFRON na 2015 rok; rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych; Statutu Domu 
Dziecka w Białowieży.

Miłym akcentem w trakcie sesji było wręczenie pucharu dla Jarosława Daniluka za repre-
zentowanie powiatu hajnowskiego w 27 Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych  w Poznaniu oraz 
nagrody laureatom konkursu „Recyklingowy mieszkaniec lasu” ogłoszonego przez Starostwo Powia-
towe w Hajnówce.  I miejsce zajęła klasa III - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce – „Żuberek”

Więcej informacji odnośnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji można znaleźć w Biulety-
nie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz stronie www.powiat.hajnowka.pl. 

Katarzyna Nikołajuk

Plastikowa butelka jako poroże jelenia? 
Piękny motyl skonstruowany ze starej makulatu-
ry? Gdy do głosu dochodzi dziecięca wyobraźnia 
wszystko staje się możliwe, a efekt jest pioru-
nujący. Dobrym przykładem są oryginalne prace 
autorstwa uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu powiatu hajnowskiego, przygotowanych 
w ramach konkursu „Recyklingowy mieszkaniec 

„Recyklingowy mieszkaniec lasu” – 
znamy laureatów konkursu ogłoszonego 
przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

lasu”. Konkurs skierowany do klas I- III szkół 
podstawowych miał charakter edukacyjny – jego 
celem była promocja idei recyklingu wśród naj-
młodszych. Konkurs pokazał dzieciom, że zwykła 
kartka papieru czy plastikowa butelka mogą być 
wykorzystane powtórnie, jednak tylko wtedy, 
gdy będzie odpowiednio prowadzona selektyw-
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Ulica doc. Adama Dowgirda 9 – to nowy adres hajnowskiego szpitala. 29 maja 2015r. 
odbyła się uroczysta konferencja poświęcona pamięci wybitnego lekarza. W uroczystości udział 
wzięli:  rodzina doc. Dowgirda – synowie Maciej Dowgird z żoną oraz Michał Dowgird z synem, 
Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Jan Stasiewicz, współpracownicy doc. 
Dowgirda, radni sejmiku województwa: Mikołaj Janowski, Henryk Łukaszewicz i Włodzimierz 
Pietroczuk, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego Urszula 
Łapińska, przedstawiciele samorządów – Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak, 
członkowie Zarządu Powiatu Hajnowskiego – Wicestarosta Halina Surel, Agnieszka Jarmocik 
i Joanna Kojło, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko, przed-
stawiciele Rady Miasta, duchowny - Ks. Mitrat Michał Niegierewicz i Ks. Kanonik Józef Poskrob-
ko, a także kierownicy jednostek organizacyjnych i personel szpitala – lekarze, pielęgniarki, pra-
cownicy administracyjni. Wszystkich powitał dyrektor SP ZOZ Grzegorz Tomaszuk oraz Burmistrz 
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak.

Sylwetkę doc. Adama Dowgir-
da przybliżyła prezentacja autorstwa 
Alli Gryc. Doc. Dowgrid to wyjątkowa 
postać w historii Hajnówki. Lekarz, 
wybitny chirurg, budowniczy szpitali 
w Hajnówce  i Białymstoku, pełnił 
funkcję dyrektora szpitala w Hajnów-
ce (w latach 1947 -1953), następnie 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. Jędrzeja Śniadeckiego. Aktywny 
sportowiec, żołnierz AK, działacz 
mniejszości polskiej na Litwie – oto 

rys biograficzny Adama Dowgirda. Jednak dla bliskich współpracowników i pacjentów doc. Do-
wgrid był to po prostu utalentowanym lekarzem oddanym pacjentom, miłym człowiekiem, 
wyrozumiałym szefem. Pamiętający doc. Dowgirda pracownicy oraz pacjenci ze wzruszeniem 
wspominali długie rozmowy, życzliwość w stosunku do chorych, zaangażowanie w pracę. Kon-
ferencję zwieńczyła uroczystość oficjalnego otwarcia ulicy, w trakcie której duchowni odmówili 
i modlitwę i dokonali jej poświęcenia. 

Decyzja o uczynieniu doc. A. Dowgirda patronem ulicy, przy której mieści się szpital dla 
wielu jest wzruszającym aktem pamięci o jednym z najwybitniejszych hajnowskich lekarzy.

Katarzyna Nikołajuk

Hajnowski szpital przy nowej ulicy – 
Hajnowianie uczcili pamięć 

doc. Adama Dowgirda

wychowawczy, w którym kształtujemy młody 
charakter. Budujemy hierarchię celów i warto-
ści, które pozwolą świadomie wybrać dobro, 
przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych, 
za swoje zadania w dorosłym społeczeństwie. 
Wymagania stawiane zuchom są dosyć wyso-
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Talent udziecka, aby odpowiednio się rozwinął, 
musi być rozpoznany, kształtowany i wymaga dużego 
wsparcia ze strony najbliższego otoczenia. 

„Każde dziecko posiada zdolności muzyczne, 
jednak talent trzeba w nim obudzić”. 

Obowiązek rozwijania naturalnych zdolności 
dziecka, spoczywa w dużej mierze na przedszkolu. 
Nauczyciele mają możliwość obserwowania aktyw-
ności wychowanków i dostrzeżenia zainteresowań, na 
przykład w dziedzinie muzyki. Naśladowanie znanych 
wokalistek i wokalistów, śpiewanie do dezodorantu - to 
charakterystyczne zachowania dzieci utalentowanych 
muzycznie. 

Wiktoria Masalska uczęszcza do naszego przed-
szkola trzeci rok. Po raz drugi została dostrzeżona przez 
jury Wojewódzkiego Ośrodka  Animacji Kultury w Bia-
łymstoku. Zajęła III miejsce (wśród prawie 50 osobowej 
liczbie uczestników). Cieszymy się, że właśnie w naszej 
placówce mogliśmy wypromować talent i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Ewa Horosz

Sukces Wiktorii z Przedszkola Nr 2 
na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
„MAMA,TATA i JA” w Białymstoku W niedzielę, 7 czerwca 2015r. nad wodami zbiornika „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych, Koło 

Miejskie PZW w Hajnówce zorganizowało V Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka.
Już po raz piąty PATRONAT nad zawodami objął Burmistrz Miasta Hajnówka. W bieżącym roku 

swoją obecnością zaszczycił nas p. Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, co dodatko-
wo podniosło rangę zawodów.

W zawodach udział wzięli wędkarze z 6. kół wędkarskich – „Pronar” Narew, „Miętus” Orla, 
„Tarpan” Białowieża, „Rozpiór” Czeremcha, „Perkoz” Hajnówka i„Miejskie” Hajnówka, łącznie wszranki 
współzawodnictwa stanęło 64. wędkarzy, wtym 11. wkat. Junior/Juniorki. Sędzią głównym zawodów był 
kol. Mojsiejuk Jarosław zkoła wędkarskiego „Tarpan” wBiałowieży.

Zawody spławikowo-gruntowe rozegrano w jednej 4 godzinnej turze w formule „żywej ryby” tzn. 
ryby po złowieniu przetrzymywane do końca tury wspecjalnej siatce a na koniec, po zważeniu wypuszczane 
żywe na powrót do wody. Startujący zaprezentowali różne metody wędkowania od wyczynowej tzw. tyczki 
przez klasyczną spławikową po gruntową. Na uwagę zasługuje fakt, iż startujące juniorki i juniorzy bardzo 
dobrze radzili sobie zprzygotowaniem sprzętu jak i z holowaniem zaciętych ryb.

Przed wręczeniem pucharów i nagród dla zawodników przygotowaliśmy wyróżnienie dla dzieci 
i młodzieży wręczając dyplomy za udział i ukończenie szkolenia w „Szkółce Wędkarskiej” prowadzonej 
wbieżącym roku przez Koło Miejskie wHajnówce.

Sponsorami zawodów byli: Urząd Miasta Hajnówka, Sklep wędkarski „Helena”, Sklep wędkarski 
STARK BAITS ul. Rzeczna 4 w Hajnówce, Sklep zoologiczno-wędkarski Bogusia Witkowska, Piekarnia „Po-
dolszyńscy”, Centrum ogrodnicze Agro-Team ul. Bielska 52 w Hajnówce, p. Marek Wasiluk i Koło Miejskie 
PZW w Hajnówce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za okazane zainteresowanie i udział w organizacji 
zawodów. To dzięki nim mogliśmy zapewnić atrakcyjne puchary, nagrody jak i gorącą kiełbaskę z grilla dla 
wszystkich uczestników zawodów.

V Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Miasta Hajnówka

Przekonanie, że język polski ze swoimi 
gramatycznymi i ortograficznymi niuansami 
poziomem trudności dorównuje językowi chiń-
skiemu, jest popularne wśród większości jego 
użytkowników. Jednak nie dla Grzesia, Klaudii, 
Agatki, Maćka, Martynki, dwóch Natalek i Kuby 
– uczniów klas II – III szkół podstawowych z te-
renu powiatu hajnowskiego, którzy dziesiątego 
czerwca br. w Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Hajnówce wzięli udział w eliminacjach 
powiatowych o tytuł Mistrza Ortografii. Ośmiu 
małych polonistów, którzy dotarli do tego etapu 
konkursu są laureatami eliminacji szkolnych. 
W ciągu 1,5 h uczniowie zmierzyli się z zadaniami 
i dyktandem sprawdzających ich ortograficzną 
wiedzę – znajomość pisowni ż/rz, u/ó czy zasad 
pisowni małych i dużych liter gwarantowała 
zwycięstwo. Uczestnicy konkursu wykazali się 
dużą znajomością zasad poprawnej pisowni, po-
ziom był bardzo wyrównany. Komisja Oceniająca 
przyznała następujące lokaty:

w kategorii klasy II:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii otrzy-

mali Grzegorz Gopsz i Klaudia Kozłowska 
II miejsce – Agata Ostapczuk
III miejsce – Maciej Jakoniuk
w kategorii Klasy III:
I miejsce i tytuł  Mistrza Ortografii otrzy-

mała Martyna Korzunowicz 
II miejsce – Natalia Pietruczuk

Róża czy ruża? A jak burza to nie 
buża, czyli rozstrzygnięto powiatowe 
eliminacje o tytuł Mistrza Ortografii

III miejsce – Natalia Owłasiuk
Wyróżnienie – Jakub Hawieńczyk
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy 

eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki ufundowane przez Starostwo Powia-
towe w Hajnówce. Organizatorem konkursu 
byli nauczyciele pracujący w sieci współpracy 
i samokształcenia „Praca z uczniem młodszym”.  
Sieć działa przy Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej (obok  jeszcze jednej sieci– pedagogów 
i psychologów), jest trwałą wartością projektu 
„Wdrożenie zmodernizowanego systemu dosko-
nalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”, 
realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce w latach 2013-2014. W ramach 
funkcjonowania sieci nauczyciele spotykali się 
z ekspertami na konsultacje w zakresie naucza-
nia wczesnoszkolnego. Oprócz tego, pracują na 
platformie internetowej udostępnianej przez ORE 
(Ośrodek Rozwoju Edukacji), na której dzielą się 
swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami oraz 
umieszczają artykuły. Koordynatorem sieci jest 
Anna Januszewska, a jednocześnie autorka ze-
stawów pytań konkursowych. Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Walentyna Troc 
podkreśliła, iż organizatorzy liczą, że w przy-
szłym roku działania będą kontynuowana, a za-
interesowanie nauczycieli wzrośnie.

                     
   Katarzyna Nikołajuk

„Recyklingowy mieszkaniec lasu” ...
na zbiórka – tłumaczy Ewa Cieślik, zastępca 
naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony 
Środowiska, a jednocześnie koordynator przed-
sięwzięcia. Na konkurs wpłynęło kilkanaście 

oryginalnych rzeźb leśnych mieszkańców i ma-
kiet przedstawiających puszczański krajobraz. 
Wszystkie te małe dzieła sztuki zostały wykona-
ne z odpadów – butelek, makulatury, sznurów, 
folii itp. Im więcej surowców wtórnych, im praca 
oryginalniejsza, tym lepiej – były to bowiem 
główne kryteria oceny prac. Komisja konkurso-
wa przyznała następujące lokaty:

I miejsce klasa III - Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce – „Żuberek”

II miejsce klasa II B - Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce – „Jelonek”

III miejsce klasa III B - Zespół Szkół Nr 2 
w Hajnówce – „Rodzina ptasia z królem puszczy”

Nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce zostały przyznane lau-
reatom podczas 
VII I  sesj i  Rady 
Powiatu. Pozo-
stali uczestnicy 
otrzymali drobne 
upominki w po-
dziękowaniu za 
zaangażowanie 
i udział w kon-
kursie. Dostar-
czone prace były prezentowane w dniach 21-
22.05 br. w siedzibie urzędu.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
aktywnie włącza się w organizację konkursów 
skierowanych do wszystkich mieszkańców po-
wiatu – nie tylko tych najmłodszych. Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o AIDS, powiatowe eliminacje  
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
konkurs  „Zostań Mistrzem Questów” – to tylko 
niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez 
starostwo. O przedsięwzięciach planowanych 
w przyszłości poinformujemy wkrótce.

Katarzyna Nikołajuk
fot. Ewa Cieślik
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Klasyfikacja końcowa:
Najdłuższa ryba:
Artur Kiślak – Karp 36 cm.
Kat. Juniorki:
Aleksandra Bakun – 600 pkt.;
Kamila Stankiewicz – 250 pkt.;
Martyna Dobkowicz – 240 pkt..
Kat. Junior:
Grzegorz Kalina – 830 pkt.;
Jakub Plasun – 220 pkt. 
(2. ryby);

Jakub Łaszczuk – 220 pkt. 
(1. ryba).
Kat. Kobiety:
Agnieszka Bakun – 890 pkt.;
Stanisława Kowalska – 600 pkt.;
Izabela Jaroszuk – 210 pkt..
Kat. Seniorzy:
Artur Kiślak – 3160 pkt.;
Marek Nowak – 2000 pkt.;
Kamil Łaszczuk – 1880 pkt..

Klasyfikacja drużynowa:
„Koło Miejskie” Hajnówka 
– 7040 pkt.;
„Pronar” Narew – 3860 pkt.;
„Miętus” Orla – 2260 pkt.;
„Tarpan” Białowieża – 1910 pkt.;
„Perkoz” Hajnówka – 1280 pkt.;
„Rozpiór” Czeremcha – 1130 pkt.

Autor: Zbigniew Angielczyk 
Foto: Krystyna Kozak, 

Zbigniew Angielczyk 
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Kolejne miejsca:
II – Pavel Mashei /Grodno, Białoruś/ 1.11,14
III – Tomasz Blados /Konstancin/ 1.11,27
IV – DzmitryDzerazenky /Lida, Białoruś/ 
1.11,52
Najlepszą wśród zawodniczek okazała się Na-
talia Grigoriewna z Prużan (Białoruś) z czasem 
1.26,36. Pozostałe miejsca:
II – Halina Karnatsevich /Grodno, Białoruś/ 
1.27,50
III – Agnieszka Malinowska /Warszawa/ 
1.28,09
IV – Katarzyna Gorlo /Krasnopol/ 1.39,18

Każdy zawodnik, który ukończył bieg 
otrzymał pamiątkowy, imienny medal.  Po 
szybkim prysznicu i smakowitym obiedzie 
przyszedł czas na dekoracje w hajnowskim 
amfiteatrze. Laureatom poszczególnych kla-
syfikacji gratulowali Wiceburmistrz Andrzej 
Skiepko, przedstawiciel Nadleśnictwa Biało-
wieża Andrzej Biernacki, dyrektor Parku Wod-

nego Jarosław Chilimoniuk oraz przedstawi-
ciel firmy PHU Okretet Włodzimierz Teterko. 
Rzeźby żubra były nagrodami w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych, zaś zwycięzcy 
w kat. open otrzymali pamiątkowe statuetki 
i nagrody finansowe. Organizatorzy przygoto-
wali także nagrody specjalne dla biegaczy z te-
renu powiatu hajnowskiego. Lista laureatów 
poszczególnych kategorii poniżej:
Kategoria „Najlepsze zawodniczki zamieszku-
jące teren powiatu hajnowskiego”:
I miejsce – Marta Deminaniuk
II miejsce – Ewa Perszko
III miejsce – Walentyna Gąsowska
Kategoria „Najlepsi zawodnicy zamieszkujący 
teren powiatu hajnowskiego”:
I miejsce – Bartosz Kupa
II miejsce – Andrzej Radzynim
III miejsce – Ireneusz Mackiewicz
Kategoria „Najmłodsza uczestniczka” – Marta 
Demianiuk
Kategoria „Najmłodszy uczestnik” – Joachim 
Jakimiuk
Kategoria „Najstarsi zawodnicy” – Wiera Sta-
siewicz, Leoncjusz Stasiewicz

Na tym nie koniec niespodzianek 
– wśród uczestników biegu rozlosowano 
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Region Puszczy Białowieskiej ze swo-
imi przyrodniczymi walorami to miejsce sprzy-
jające aktywRegion Puszczy Białowieskiej ze 
swoimi przyrodniczymi walorami to miejsce 
sprzyjające aktywności. Budowie „sportowe-
go” wizerunku regionu dopomaga organizacja 
imprez skierowanych do miłośników aktywne-
go trybu życia z całej Polski m.in. Puchar Pol-
ski Nordic Walking czy Hajnowska Dwunastka.

Tegoroczny sezon sportowy w regio-
nie otworzył 16.05. br. Półmaraton Hajnowski, 
zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Hajnówce przy wsparciu lokalnych 
samorządów, Lasów Państwowych, mediów 
oraz sponsorów. Po raz 15. Hajnówka ugości-
ła fanów sportu z całej Polski oraz Białorusi. 
Wszystkich biegaczy przywitał Burmistrz Je-
rzy Sirak, a tuż po tym – w asyście mażore-
tek oraz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej pod batutą Krzysztofa Romaniuka, 
uczestnicy pomaszerowali na linię startu, 

skąd rozpoczęli honorowy bieg do autobusów. 
Następnie szybki przejazd do Białowieży 
i równo o godzinie 12.00 doniosły hejnał 
z rogu myśliwskiego zasygnalizował start. Do 
biegu przystąpiło 294. uczestników, w tym aż 
39. reprezentantów powiatu hajnowskiego. 
Biegacze zmierzyli się z 21 km trasą, a przede 
wszystkim – własną wytrzymałością. Czyste 
puszczańskie powietrze, ciepłe promienie 
słońca i orzeźwiający wiatr (co by nie było za 
gorąco :)) sprzyjały lekkości biegu – przyroda 
zapewniła maksymalne wsparcie. Na wyso-
kości zdania stanęli także Organizatorzy: nad 
bezpieczeństwem biegaczy czuwali policjanci 
i ratownicy medyczni, ponadto na trasie 
ulokowano punkty odżywcze, przy których 
maratończycy otrzymali orzeźwiający napój 
oraz doping. Po wyczerpującym biegu uczest-
nicy mogli liczyć na ciepły posiłek w szkolnej 
stołówce oraz prysznic w Parku Wodnym. 
W przeddzień i w dniu imprezy uruchomiono 
również Biuro Organizacyjne, przy którym 
odebrać można było pakiet startowy.

Pierwsi uczestnicy biegu przekroczyli 
linię mety w hajnowskim parku już po godzi-
nie od startu. Zwycięzcą Półmaratonu został 
Adam Wakuluk z Siemiatycz z czasem 1.11,07. 

XV Półmaraton Hajnowski

atrakcyjne nagrody rzeczowe w tym bidony, 
stroje sportowe, torby i plecaki, piłki, zestawy 
słodkości oraz rowery. Półmaraton zwieńczy-
ła wesoła biesiada integracyjna w pensjonacie 
Sioło Budy, gdzie wśród porywających do tań-
ca dźwięków podlaskiej muzyki skosztować 
można było specjałów lokalnej kuchni (w tym 
pieczonego dzika).

Kolejna edycja Półmaratonu należała 
do udanych, co zgodnie podkreślali wszyscy 
uczestnicy. Potwierdzeniem tego jest duża fre-
kwencja oraz fakt, iż wśród biegaczy zdecydo-
wana większość kilkakrotnie brała już udział 
w Półmaratonie. Kluczem do sukcesu okazała 
się sprawna organizacja oraz przyjazna at-
mosfera. Organizatorom pozostaje pogratulo-
wać udanej imprezy, zaś uczestników zaprosić 
na kolejne edycje nie tylko Półmaratonu, ale 
także innych imprez sportowych odbywających 
się w regionie.

Półmaraton Białowieża – Hajnów-
ka, realizowany pod hasłem „Bieg traktem 
carskim”, był kolejnym działaniem zrealizo-
wanym w ramach mikro – projektu pt. „Ak-
tywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza 
Białowieska”. Projekt realizowany w ramach 
projektu parasolowego „Wsparcie transgra-

nicznych inicjatyw społeczności lokalnych 
w Euroregionie Puszcza Białowieska” finan-
sowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Part-
nerstwa, Program Współpracy Transgranicz-
nej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013.
Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji dzięku-
ją za pomoc przy realizacji imprezy sportowej:

- Urzędowi Miasta Hajnówka,
- Urzędowi Gminy Białowieża,
- Nadleśnictwu Białowieża,
- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Spor-
towemu w Hajnówce,
- Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej 
Policji w Hajnówce,
- Funkcjonariuszom Placówki Straży Granicz-
nej w Białowieży,
- pracownikom Parku Wodnego w Hajnówce,
- sędziom, nauczycielom i wolontariuszom 
z hajnowskich szkół,
- Hajnowskiemu Domowi Kultury,
- Telewizji Białystok,
- Telewizji Kablowej Hajnówka,
- Portalowi maratonypolskie.pl,
- sponsorom.     

Katarzyna Nikołajuk
fot. Bogusława Czarkowska

 
 

Festyn Białoruski KRYNOCZKA
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Urząd Pracy w Hajnówce oferuje cieka-
wą inicjatywę jaką jest bezzwrotna dotacja na 
podjęcie działalności gospodarczej – to dobry 
sposób na wsparcie bezrobotnych, którzy mają 
pomysł na biznes oraz duże chęci. Dlatego na-
leży szukać, pytać, przekonywać, zwłaszcza że 
w grę wchodzą dotacje o wartości do 6-krotnej 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wsparcie w formie dotacji to dobre 
rozwiązanie dla potencjalnych przedsiębiorców, 
którzy stawiając na rozwój mają szansę pozo-
stawić kryzys daleko w tyle. Środki na podjęcie 
działalności gospodarczej przyznawane były 
w ramach projektu „PRACA – TWOJĄ WARTO-
ŚCIĄ” w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013, Funduszu Pracy i z re-
zerw Ministra. Obecnie dotacje są przyznawane 
z Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.  

Aby uzyskać wsparcie trzeba mieć 
przede wszystkim pomysł na biznes, który „wy-
pali”. Kolejnym krokiem jest wizyta w Urzędzie 
Pracy, w którym należy złożyć wniosek wraz 
z kompletem potrzebnych dokumentów (for-
mularz oraz regulamin dostępne na stronie PUP 
– www.puphajnowka.pl). Pracownicy Urzędu 
Pracy służą pomocą na każdym etapie prac – 
począwszy od konsultacji merytorycznych po 
wsparcie w wypełnianiu wniosku. Proces uzy-
skania dotacji nie jest skomplikowany i wygląda 
następująco: 

I. przygotowanie dokumentacji
II. złożenie projektu
III. podpisanie umowy
IV. realizacja projektu
V. rozliczanie projektu.
Zanim jednak pełni euforii zaczniemy li-

czyć otrzymane pieniądze, należy powstrzymać 
emocje do decyzji komisji oceniającej wnioski. 
Czas oczekiwania na decyzję wynosi do 30 dni. 
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, 
podpisywana jest umowa. Ile wynosi wartość 
dotacji? Stawka waha się w zależności od 

Co zrobić aby być szefem samemu sobie? 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej

potrzeb. Pieniądze mogą zostać wykorzystane 
na zakup sprzętu niezbędnego do rozpoczę-
cia działalności gospodarczej, wyposażenie 
lokalu, reklamę oraz koszty pomocy prawnej. 
Wszelkie inne opłaty związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej takie jak np. zakup 
nieruchomości czy gruntów, koszty dzierżawy, 
czynsz i opłaty związane z bieżącym funkcjono-
waniem przedsiębiorstwa (w tym składki ZUS) 
przedsiębiorca ponosi samodzielnie. 

O środki na podjęcie działalności go-
spodarczej może ubiegać się osoba bezrobot-
na, zarejestrowana w PUP co najmniej dwa 
miesiące, zaś działalność gospodarcza ma być 
prowadzona na terenie powiatu hajnowskiego. 
Ponadto już po otrzymaniu środków na podjęcie 
działalności gospodarczej firma musi funkcjo-
nować na rynku przez co najmniej 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności. Jeżeli przed-
siębiorstwo w ciągu roku przestanie działać – 
właściciel musi zwrócić do Urzędu Pracy kwotę 
dotacji wraz z odsetkami. Młody przedsiębiorca 
musi także pamiętać o złożeniu w PUP rozli-
czenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej (formularz dostępny 
na stronie Urzędu).  

Środki na podjęcie działalności gospo-
darczej z Urzędu Pracy jest jedną z najlepszych 
form pozyskania pieniędzy na uruchomienie 
własnego biznesu. W 2014 roku z tej opcji 
skorzystało 26 osób. Wystarczy dobry pomysł, 
odrobina szczęścia oraz konsekwencja w dzia-
łaniu. 

Środki na podjęcie działalności gospo-
darczej to nie jedyny rodzaj aktywizacji bezro-
botnych realizowanych przez PUP. Z szerokiego 
wachlarza form należy wymienić m.in. staże, 
prace interwencyjne, szkolenia, bony szkole-
niowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, 
bony na zasiedlenie, które sprzyjają zdobyciu 
cennego doświadczenia oraz podnoszenia 
kwalifikacji.                           

Katarzyna Nikołajuk

W Białymstoku w kawiarni FAMA odbył się Konkurs 
Wokalny NIEMENOMANIA. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń 
z całej Polski oraz Białorusi na podstawie nagrań do Finału 
zakwalifikowało się  18 podmiotów wykonawczych, w tym 
nasza solistka Karolina Mirek.

 Finał odbył się 15 maja, a wykonawców oceniało 
bardzo profesjonalne jury pod przewodnictwem znakomitej 
wokalistki Grażyny Łobaszewskiej. 

Karolina wykonała utwór „Jednego serca”, którym 
to wyśpiewała I miejsce w kategorii 13-16 lat .

Gratulujemy serdecznie !!!
Marta Gredel-Iwaniuk

KAROLINA MIREK ze Studia Piosenki 
HDK wygrała Konkurs Wokalny 

NIEMENOMANIA 2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. w amfiteatrze miejskim w Hajnówce miał miejsce Białoruski Fe-
styn Ludowy„KRYNOCZKA”. Na scenie prezentowały się zespoły oraz chóry wykonujące białoruskie 
piosenki takie jak: „Echo Puszczy”, „Małe HDK”, „Podlasianki” zGrodziska, „Cegiełki” z Lewkowa 
Starego, „KALINKA” z Białegostoku oraz „Art - Pronar” z Narwi. Nie mogło zabraknąć także gości 
specjalnych z Grodna (Białoruś) –”Haradnica”. 

Całości dopełnił występ grupy tanecznej z Hajnowskiego Domu Kultury – „Przepiórka”, 
w którego repertuarze znalazł się także tradycyjny białoruski taniec ludowy - lawonicha. Tutaj na 
podlasiu wydarzenie to cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców i jak co roku zrze-
szyło ogromną ilość osób, którzy mieli szansę przez kilka godzin oderwać się od codzienności i ob-
cować z tradycją oraz kulturą białoruską. Organizatorami byli Hajnowski Dom Kultury oraz Zarząd 
Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku. Całość zrealizowano 
dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.                                               Paweł Jabłoński

Festyn Białoruski KRYNOCZKA

Ćwiczenie czyni mistrza – głosi obiegowa opinia. O słuszności tych słów mogli się przekonać 
uczniowie Technikum Mechanicznego z hajnowskiego Zespołu Szkół Zawodowych, którzy odbyli 
trzytygodniowy staż w niemieckim  Centrum Kształcenia Zawodowego w Götz. 32 uczniów z klas od 
pierwszej do trzeciej wyjechało do Niemiec, aby doskonalić swoje umiejętności w zakresie obróbki 
metali i nowoczesnych metod spawania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finanso-
wanego przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji.

Młodzież nie tylko pogłębiała swoje kompetencje zawodowe, ale miała też okazję szlifować 
znajomość języka niemieckiego, zawrzeć nowe znajomości i poznać kraj naszych zachodnich sąsia-
dów. Uczniowie po praktykach uczestniczyli w zajęciach sportowych i wycieczkach, zwiedzili Berlin, 
Poczdam i Brandenburg. Największe wrażenie zrobiły na nich: panorama  stolicy Niemiec oglądana 
z kopuły Reichstagu, zabytki Brandenburga oraz Cecilienhof - pałac, w którym odbyła się konferencja 
poczdamska w 1945r.

Młodzi mechanicy przywieźli do Polski nie tylko miłe wspomnienia, ale też wykonane na 
warsztatach przedmioty (np. model ciężarówki). Warto wspomnieć, iż potwierdzeniem  nabytych  
przez nich umiejętności są dokumenty Europass-Mobilność wydane przez Krajowe Centrum Europass 
w Warszawie, które na pewno przydadzą się w przyszłości, gdy trzeba będzie szukać zatrudnienia.

Staż uczniów Technikum Mechanicznego to niejedyny projekt tego rodzaju realizowany przez 
Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Przed rokiem  do Niemiec na praktykę wyjeżdżali uczniowie 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. W przyszłym roku szkolnym szykują się nowe zagra-
niczne staże.                                                                                                    Anna Cyruk

Zagraniczny staż uczniów Technikum 
Mechanicznego z ZSZ w Hajnówce

Obietnica Zuchowa trzech gromad 
z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Hajnówce Cd. ze str. 1

kie, ale zawsze wyprzedzane przez wymagania, 
jakie drużynowy stawia samemu sobie.

Dnia 2 czerwca 2015r., dzięki go-
ścinności Komendanta Straży Granicznej 
w Czeremsze – ppłk. SG Andrzeja Konończuka  
oraz obecności pwd. Klaudii Łapińskiej, zuchy 
z Zespołu Szkół Nr 2, mogły „przypieczęto-
wać” swoją przynależność do ZHP, składając 
Obietnicę Zuchową na terenie Placówki. Po-
legała ona na dobrowolnym złożeniu przez 
dzieci oświadczenia o zobowiązaniu się do 
przestrzegania Prawa Zucha, które wytycza 
kierunek wychowania najmłodszej grupy wie-
kowej w ruchu harcerskim:
1. Zuch kocha Boga i Polskę. 
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 
6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

„Obiecuję być dobrym zuchem, za-

wsze przestrzegać Prawa Zucha” - te słowa 
powtarzały dzieci stojąc w upalny dzień na 
środku placu, ubrani w pełne umundurowanie, 
skupieni na przyrzeczeniu, które stało się ich 
zobowiązaniem wobec Boga, państwa, ludzi 
i siebie samych.

Dzięki naszym sponsorom, po złożeniu 
przez zuchy obietnicy, odbyło się ognisko, a przy 
nim: pieczenie kiełbasek, pląsy i śpiewy…..Był 
też tort i lody…

Pełni wrażeń, dobrego humoru, trochę 
zmęczeni i umorusani sadzą z paleniska, wró-
ciliśmy do swych domów, by w zaciszu swych 
kątów móc…… odpocząć.
Sponsorzy:
NSZZ Funkcjonariuszy SG, Sklep Lewiatan, 
Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, Koło Ło-
wieckie ,,Dzik”

Czuwaj!
Urszula Skalska, Jolanta Parfieniuk

fot. Emilia Rynkowska
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